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Abstract 

A image pyramid is a method for displaying spatial information from one area. 
It consists of several levels of maps where each level shows the area in a 
specific scale. The areas that the images represent in one level are located 
side by side. By a combination of different images may a particular view be 
created. An user can interact with the image pyramid through zoom and pan 
functionalities. 
 
The aim of this paper is to investigate the possibility for a production of image 
pyramids which is independent from the data source, needs small adjustments 
for the final application format and is easy to update. The map functionalities 
of the image pyramid will also be examined. 
 
A architecture of the production system could be made through literature 
studies and tests of techniques in seven different prototypes. 
 
The application which creates the image pyramid communicates with the data 
source according to the interface for clients and map services specified by 
Open Geospatial Consortium (OGC). By using this interface it is possible to 
keep the system independent from spatial data storage formats. The 
instructions for the application are collected in a XML-document and are 
loaded into the system at the start of the program. In this way different results 
can be made with the same application. From the created maps and the 
instruction file, which works like a definition of the image pyramid, it is finally 
possible to make a final application format that a user can interact with. 
 
For presentation of a image pyramid on the web a combination of Hyper Text 
Markup Language (HTML) and JavaScript is suitable. These techniques 
provide objects and events that can be used for letting users navigate in the 
map material. 

 



 
 

Sammanfattning 

En bildpyramid är en möjlig metod för att presentera geografisk information. 
Bildpyramiden består av flera ytor av färdigproducerade kartbilder. 
Kartbilderna i en yta visar området i en viss skala och ligger kant i kant med 
varandra. Genom att kombinera de olika kartbilderna kan utsnitt, som 
efterfrågas av användare, skapas. En användare interagerar med 
bildpyramiden med vanlig kartfunktionalitet som panorering och zoomning. 
 
SWECO Position i Malmö har sedan en tid använt bildpyramider i levererade 
lösningar till sina kunder men vill nu utveckla bildpyramidens möjligheter. 
 
Syftet med studien är att undersöka möjligheten till en produktion av 
bildpyramider som är oberoende av datakällan, kräver mindre anpassningar 
för slutlig tillämpning och ger en förenklad ajourhållning. Dessutom skall 
möjligheten att ge bildpyramiderna modernare kartfunktionalitet utredas. 
Undersökta datakällor har i arbetet begränsats till karttjänster som använder 
standardiserade gränssnitt framtagna av Open Geospatial Consortium (OGC). 
 
För att nå en lösning gjordes en förstudie av lämpliga tekniker. Av dessa 
valdes några ut för att ingå i tekniktester i form av prototypprogram. 
 
Resultatet av de sammanlagda erfarenheterna från prototyperna gav ett 
förslag till en systemarkitektur med tillhörande metoder för produktion av 
bildpyramiden. 
 
Applikationen som skapar bildpyramiden kommunicerar med datakällan enligt 
OGC:s specifikationer för gränssnitt mellan klient och karttjänst. Med denna 
teknik är systemet oberoende av datakällans leverantörsformat. 
Applikationens instruktioner samlas i ett XML-dokument och läses in vid 
programstart. På detta vis kan olika resultat skapas med samma applikation. 
Resultatet av en körning, d.v.s. kartbilder och geografisk information som kan 
kopplas till bilderna, lagras tillsammans med instruktionerna som även 
fungerar som en dokumentation. Utifrån detta material kan slutligen ett 
tillämpningsformat skapas som ger användare möjlighet att interagera med 
bildpyramiden. 
 
För presentation av bildpyramiden på webben är en kombination av Hyper 
Text Markup Language (HTML) och JavaScript lämpligt. Denna teknik 
innehåller objekt och händelser som kan användas för att låta en användare 
manövrera i bildpyramiden. 



 
 

Förord 

Denna rapport har upprättats av Nils Näsström som dokumentation för utfört 
examensarbete vid SWECO Position i Malmö. Examensarbetet är det sista 
momentet i civilingenjörsutbildningen som utgör sammanlagt 180 
högskolepoäng. Av dessa är 20 högskolepoäng avsatta för utförande av 
examensarbete. Studentens studier har utförts vid Luleås Tekniska Universitet 
(LTU) och programmet Samhällsbyggnadsteknik med examensinriktning mot 
geografisk informationsteknik. Handledare och teknisk handledare för 
projektet har varit Fredrik Ekelund och Ulf Månsson från SWECO. Annelie 
Sundvall har fungerat som examinator vid LTU. 
 
Rapporten riktar sig mot läsare med en viss kännedom om geografisk 
informationsteknik. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
SWECO Position AB är ett av flera bolag i koncernen SWECO AB. Det är ett 
konsultbolag som erbjuder IT-lösningar inom området geografisk 
positionering. Bolaget har ca: 60 medarbetare utplacerade vid sex kontor som 
är belägna i Stockholm, Göteborg, Karlstad, Falun, Jönköping och Malmö. Vid 
kontoret i Malmö arbetar elva fast anställda (1). 
 
Redovisning av ett geografiskt läge förekommer naturligtvis ofta vid den 
lösning som SWECO erbjuder kunden. Det finns en uppsjö av verktyg för att 
utföra detta som kan tillhandahållas av GIS programleverantörer. SWECO 
använder även en alternativ metod i vissa projekt, en bildpyramid.  
 
En bildpyramid består av färdigproducerade kartbilder, som läggs kant i kant 
med varandra eller med en överlappning, så att de tillsammans täcker ett 
större område. Utifrån lagret av färdiga kartbilder kan med bildbehandling en 
funktionalitet skapas, som liknar en digital karta vars motor är en 
programleverantörs kartkomponent. Exempel på sådana funktioner är 
zoomning och panorering. 
 
Fördelarna med användandet av bildpyramider är att kartan i applikationen blir 
oberoende av andra GIS-program. Kunden och SWECO Position har kontroll 
över koden och kan göra egna förändringar. Licenskostnader för 
programvaran uteblir eftersom endast bildkomponenter och inga 
kartkomponenter används. 
 
Det är viktigt att varje bilds område stämmer och att innehållet samt utseendet 
passar ihop. Bildpyramiden måste även anpassas efter det format den slutliga 
tillämpningen har. Eftersom bilderna är en sammanställning av information 
från en eller flera datakällor, och har ett visst produktionstillfälle, så visas ej 
den information som tillkommit datakällorna efter produktionsdatumet. Detta 
betyder att ajourhållningen av bildernas innehåll innebär ett visst arbete. De 
bilder som påverkas måste tas bort och ersättas av nyproducerade. 
 
Det system som SWECO använder idag för producerandet av bildpyramider 
fungerar men börjar bli ålderdomligt. Idag är även bildpyramidernas 
kartfunktionalitet väldigt enkel. T.ex. sker zoomning samt panorering stegvis 
vilket kan uppfattas som gammalmodigt och begränsande för användaren. 
 
SWECO Position vill förenkla produktionen av bildpyramider. Ett önskemål är 
att skapandet och ajourhållningen av bildpyramiderna skall komma att ske mer 
automatiserat. Viktigt är även att göra produktionen mer oberoende från 
datakälla och tillämpningens slutliga format. 
 
Företaget vill även göra bildpyramidernas funktionalitet attraktivare för 
användaren genom att förbättra de funktioner som redan finns. 
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1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheten till en produktion av 
bildpyramider som är oberoende av datakällan, kräver mindre anpassning för 
att åstadkomma slutlig tillämpning samt ger en förenklad ajourhållning. 
Dessutom skall möjligheten att ge bildpyramiderna modernare 
kartfunktionalitet utredas. 
 

1.3 Mål 
Projektet skall genom tekniktest och litteraturstudier leda till ett förslag på 
systemarkitektur för produktion av bildpyramider samt lämpliga 
tillämpningsformat. Lösningsförslaget skall även innehålla algoritmer som 
tillåter användaren av tillämpningsformatet att manövrera i bildpyramiden. 
 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet har styrts av ett antal avgränsningar. Vid litteraturstudierna har 
metoderna för uttag av kartbilder och attribut från datakällan begränsats till de 
av Open Geospatial Consortium (OGC) framtagna gränssnitten Web Map 
Service (WMS) och Web Feature Service (WFS). Av dessa två har endast 
WMS implementerats vid de tekniktester som utförts. Anledningen till detta är 
tidsbrist, men då de två gränssnitten är mycket lika varandra så kan slutsatser 
som gäller för båda dras. 
 

1.5 Arbetsgång 
Examensarbetet inleddes med en förstudie. Genom interjuver av SWECO:s 
medarbetare erhölls kunskap om hur bildpyramider användes inom företaget. 
Därefter utfördes en litteraturstudie av alternativa tekniker för produktion av 
och navigering i bildpyramider. Utifrån den insamlade teorin utfördes därpå ett 
antal tekniktester i form av prototyper. De olika prototyperna skulle avgöra 
vilken teknik som var lämpligt för ändamålet. Slutligen bestämdes en 
systemarkitektur för bildpyramidens produktion och lämpliga 
navigeringsmetoder föreslogs. 
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2 Förstudie 

2.1 Geografisk information 
Geografisk information är data med ett känt läge på jordytan. Ett objekts läge 
lagras enligt ett koordinatsystem. Ett koordinatsystem är den referens som 
innehåller definitionen för hur en koordinat skall tolkas. Koordinatsystemet 
skapas utifrån en approximation av världen. Beroende av vilket område som 
skall beskrivas kan olika koordinatsystem användas. Vilket som används beror 
bland annat på vilken approximation som är bäst för just det aktuella området. 
De egenskaper som skall lagras för ett objekt kallas attribut (3). 
 
För lagring och presentation av rumslig data används två metoder: 
 

• Raster – Området som är aktuellt delas upp i ett rutnät där varje ruta kan 
ha knutna attribut. 

• Vektorer – Grundelementen punkter, linjer och ytor byggs upp av 
enskilda eller samlingar av punkter, där varje punkt är en geografisk 
referens. Varje objekt i form av ett grundelement kan ha knutna 
attribut. 

 

2.2 Bildpyramider, en introduktion 
Ett geografiskt område kan avbildas med en bildpyramid. En bildpyramid 
består av en samling av georefererade kartbilder. Kartbilderna lagras i 
rasterformat i ett vanligt bildformat. Bildpyramiden byggs upp av pyramidlager. 
Ett pyramidlager består av flera kartbilder som tillsammans i ett rutnät täcker 
en stor yta. Alla de olika kartorna i ett pyramidlager har samma egenskaper 
förutom att de visar olika områden. Då kartbilderna skiljs av exakta skarvar är 
övergången mellan kartbilderna sömlös. Läggs de sida vid sida skall ej 
skarven mellan kartbilderna synas. På detta sätt kan en önskad karta för ett 
visst område skapas utifrån de redan producerade kartbilderna. Att 
pyramidlagret måste styckas upp i flera bilder och inte lagras som en enda 
stor bild beror på att dess storlek blir ohanterlig om ett stort område skall visas 
i en liten skala (2). 
 
Den senare delen av ordet bildpyramid syftar på att samma område beskrivs i 
flera nivåer. Varje nivå består av ett eller flera pyramidlager som skapats i en 
viss skala med ett visst detaljinnehåll. Nivåer mot pyramidens topp innehåller 
grova pyramidlager skapade i stora skalor, och nivåerna i pyramidens botten 
består av detaljrika pyramidlager skapade med en liten skala. Nivåerna skiljs 
åt genom att skalintervall definieras. När en kartbild skall skapas utifrån 
bildpyramiden är det skalintervallet som anger vilket pyramidlager som skall 
användas (2). 
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Fig. 1. Bildpyramid bestående av tre nivåer, vilka innehåller pyramidlager med 
ökande skala och detaljrikedom. 
 
Då flera pyramidlager ligger på samma nivå kan de tillsammans skapa 
kartbilder för efterfrågade områden, men det finns regler för hur de skall kunna 
kombineras som beror på deras egenskaper. Pyramidlager kan bestå av icke 
transparenta bakgrundskartor eller transparenta kartor. Genom att kombinera 
en bakgrundskarta med transparenta kartor kan användaren kombinera ihop 
önskat innehåll. Information kan ”tändas” och ”släckas”. Genom att tillåta 
förekomsten av olika bakgrundskartor i en nivå kan även efterfrågade kartors 
innehåll ändras genom byte av bakgrundskartmaterial (2). Exempel på 
lämpliga bakgrundskartor är ortofoton respektive heltäckande 
markanvändningskartor såsom i figur 1. 
 
Hur de olika pyramidlagren i en nivå förhåller sig till varandra i form av 
rutnätsuppdelning, bildstorlek, optimerad skala mm. är ej styrd i definitionen. 
Denna egenskap gör det möjligt att använda samma pyramidlager i olika 
nivåer. 
 

2.3 Klient/server-arkitektur 

2.3.1 Klienten 
Klienten är det element som användaren har direkt kontakt med. Här 
presenteras informationen på ett för människan begripligt sätt. Utifrån 
användarens val skapas en förfrågan som kan sändas till en server vilket 
resulterar i ny information som returneras från servern och presenteras för 
användaren (6). 
 
En klient kan t.ex. vara en desktop applikation (program som startas och körs i 
operativsystemet) eller en webbläsare som styrts till en viss webbsida. 
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2.3.2 Server 
Serversidan består av en samling delade resurser som används av klienter. 
Resurserna kan vara t.ex. databaser (organiserad data för snabb utsökning) 
och funktioner för manipulation av informationen. Även om klienten 
kommunicerar med en källa kan servern i sin tur använda andra resurser i 
form av andra servrar (6). 
 

2.3.3 Klienttjocklek 
En applikation kan ofta delas upp i tre funktionella element. Gränssnittet mot 
användaren (presentation), funktioner för datamanipulation (logik) och 
datalager. Hur komplicerad en klient är beror på hur stora delar av elementen 
som byggs in i klienten (6). 
 
I det enklaste fallet ingår endast delar av presentationen i klientapplikationen. 
De övriga elementen och delar av presentationen ligger på servern. Så fort 
förändring skall ske i det presenterade materialet måste funktioner i servern 
användas. 
 
När klienten i sig har inga eller små möjligheter att fungera självständigt kallas 
klienten för tunn. Ju fler delar av elementen som ligger hos klienten desto 
tjockare är den. 
 

2.3.4 Internet 
Med Internet kan distribution av information enkelt möjliggöras. Även 
funktionalitet för att interagera med informationen kan spridas denna väg. Med 
en klientapplikation skapas förfrågningar som sänds över Internet till en 
angiven server. En server innehåller funktioner och data för att uppfylla 
klientens förfrågning och returnerar ett resultat till klienten. Kommunikationen 
mellan klient och server sker enligt en uppsättning regler, även kallat protokoll 
(10). 
 
World Wide Web (WWW) även kallat webben är en del av Internet. Det är ett 
globalt nätverk av servrar som distribuerar information i speciellt formaterade 
dokument. Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) är det protokoll som används 
av webben. HTTP definierar hur meddelanden formateras och skickas över 
webben. Enheter som kommunicerar med HTTP protokollet kan använda 
webben för att utbyta information. För att peka ut en resurs på webben 
används Uniform Resource Locator (URL) vilken innehåller sökvägen till ett 
dokument eller resurs på webben (22). 
 

2.3.5 HTML, JavaScript 
Grunden för webbsidor är Hyper Text Markup Language (HTML) som 
beskriver hur informationen på en webbsida skall presenteras. HTML är ett 
”Mark-up Language” vilket betyder att informationen delas upp och 
struktureras med märken eller element. Det finns en rad fördefinierade 
element som kan användas för ändamålet. Elementen kan i sin tur innehålla 
flera attribut som ytterligare specificerar informationen i elementet. En 
specifikation som beskriver giltiga element och attribut är framtagen av World 
Wide Web Consortium (W3C), den fungerar som en rekommendation för vilka 



Flexibel produktion av bildpyramider med standardiserade karttjänster som källa 
Nils Näsström 

 

 
6 
 

element som kan användas. Information som kan presenteras i ett HTML-
dokument kan förutom text vara bl.a. bilder och länkar till andra sidor (18). 
 
HTML-element var ursprungligen framtaget för att definiera innehållet i ett 
dokument. Med tiden ökade behovet av att påverka dokumentets utseende 
och W3C tog fram en lösning på detta. En rad attribut, för de i HTML-
definitionen befintliga elementen, togs fram som innehöll parametrar för hur 
informationen i elementen skulle presenteras. Dessa attribut kan nu även 
samlas på ett ställe i dokumentet så att utseendet för alla element av ett slag 
kan bestämmas på en gång. En annan metod är att i HTML-dokumentet 
referera till en Cascading Style Sheets (CSS). Det är ett dokument som 
innehåller utseendebestämmelser. Genom att samla bestämmelserna i ett 
externt dokument kan flera HTML-dokument använda samma definition på 
utseende (16). 
 
En webbläsare är verktyget som används för att presentera informationen i 
HTML-dokumentet. HTML-koden är helt och hållet skapad för presentation av 
information och är statisk. Om en användare skall kunna påverka webbsidans 
utseende krävs ytterligare funktionalitet. JavaScript är ett enkelt 
programmeringsspråk som kan bäddas in i HTML-koden och göra webbsidan 
interaktiv. Med JavaScript erbjuds möjligheten att påverka webbsidans 
utseende och innehåll. Till de olika elementen i HTML-dokumentet kan 
händelser definieras. Händelser styr vilka JavaScript som skall köras 
beroende på användarens aktivitet i webbsidan. Exempel på händelser kan 
vara en pekarrörelse eller ett klick med musen. JavaScript som används av 
flera HTML-dokument kan samlas i JavaScript-filer som läses in av 
webbläsaren via referenser i HTML-dokumentet (20). 
 
Genom att kombinera HTML, CSS och JavaScript kan interaktiva webbsidor 
skapas. Kombinationen av tekniker kallas dynamisk-HTML (DHTML) (17). 
 

2.4 Webbtjänster 
Webbtjänster är mjukvarukomponenter som på en server exponeras för 
Internet via ett definierat gränssnitt. Tjänsten har i sig själv inget grafiskt 
gränssnitt som är synligt för en användare, men genom att anpassa 
utvecklade klienter till tjänstens gränssnitt kan webbtjänstens funktionalitet 
utnyttjas i klienten (8). 
 
Informationsutbytet med och mellan webbtjänster är baserad på standarder. 
Detta gör det möjligt för program skrivna i olika programmeringsspråk och på 
olika plattformar att utbyta information och nyttja funktionalitet. Som 
informationsbärare mellan systemen kan XML användas (23). 
 

2.5 XML 

2.5.1 Introduktion 
”Extensible Markup Language” (XML) erbjuder användaren ett sätt att 
beskriva och lagra data i ett textformat som är begripligt för både människa 
och maskin. World Wide Web Consortium (W3C) bildades år 1994 och är en 
samling av företag och individer. De skapar tillsammans rekommendationer 
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som beskriver hur webbens byggstenar bör utformas. XML är resultatet av ett 
sådant samarbete (4). 
 

2.5.2 Dokumentets uppbyggnad 
I figur 2 visas ett utdrag ur ett XML-dokument. Ett XML-dokument byggs upp 
av element. Varje element består av en starttagg (<elementnamn>) och en 
sluttagg (</elementnamn>). Information som skall lagras placeras mellan 
taggarna. Ett element kan även innehålla flera andra element men det är 
viktigt att de inre elementen också avslutas i ”behållarelementet”. Element 
som innehåller andra element kallas för föräldrar. Element som ligger i andra 
element kallas barn. Ett XML-dokument kan endast ha ett element ytterst i sin 
struktur, vilket kallas roten. 
 
<rotElement> 
 <elementA> 
  <elementA>Informations text</elementA> 
 </elementA> 
 <elementB> 
  <elementA> Informations text </elementA> 
 </elementB> 
</rotElement> 
Fig. 2. Ett utdrag ur ett XML-dokument innehållandes tre olika element, som i 
sin tur innehåller element vilka bär på information i textformat. 
 
Ytterligare information kan läggas in i varje element. Varje element kan ha 
flera attribut som placeras i starttaggen. Attributet består av ett attributnamn 
följt av ett ”lika med tecken” samt ett tilldelat värde som omges av 
citationstecken (fig. 3). 
 
<elementA> 
 <elementA attributnamn=”value”>Informations text</elementA> 
</elementA> 
Fig. 3. En XML-nod som innehåller ett likadant element vilket har både ett 
attribut med tillhörande värde samt lagrad textinformation. 
 
Större datamängder i ett XML-dokument bör läggas i element och ej dess 
attribut. Attribut är en mer begränsad databehållare. Ett attribut kan ej 
innehålla multipla värden eller beskriva en struktur vilket element med barn 
kan. Därför bör attribut endast användas till enkel information som är till för att 
beskriva data lagrat i elementen, t.ex. index eller id (21). 
 

2.5.3 DTD och Schema 
Ett XML-dokuments element och attribut är ej fördefinierade. De byggstenar 
som används i ett dokument måste därför definieras i ett annat dokument. 
Document Type Definition (DTD) beskriver de tillåtna byggstenar som bygger 
upp ett visst XML-dokumentet. Det ger den som skapar XML-dokumentet 
möjlighet att sätta regler för t.ex. vilka element som är tillåtna, vilka element 
som kan ligga inne i andra element, vilka attribut ett element kan ha, tillåtna 
och icke tillåtna värden på element och attribut m.m. Genom att jämföra 
informationen i XML-dokumentet med DTD:n kan dokumentets innehåll 
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valideras. Med DTD:n kan även andra användare och maskiner tolka 
informationen i XML-dokumentet vilket gjort XML till ett välanvänt verktyg för 
informationsdistribuering (4). 
 
Schema är ett alternativ till DTD som tagits fram av W3C. Det har samma 
funktion som DTD mer är i sig uppbyggt som ett XML-dokument. W3C har 
tagit fram ett regelverk för hur ett korrekt schema skall skrivas (19). 
 
I XML-dokumentet anges referenser till Scheman och DTD som definierar 
innehållet. 
 

2.6 Kartor på webben 
Att lägga ut kartinformation på Internet är ett effektivt sätt att nå ut till många 
användare. Två olika metoder finns för att göra kartmaterial tillgängligt över 
webben. Kartbilder kan förproduceras i ett stort antal så att användarnas 
önskemål om område och informationsinnehåll kan uppfyllas. Eller så 
produceras kartorna i realtid efter användarens önskemål. 
 

2.6.1 Publikation av förproducerade kartor 
Med en vanlig webbläsare kan en användare skaffa sig åtkomst till 
förproducerad kartdata som lagts ut på en server. Den enklaste formen av 
kartpresentation sker med HTML. Kartinformationen är då uppdelad i flera 
statiska sidor där varje sida representerar ett område i en skala. Navigering i 
webbkartan sker via länkar mellan de olika sidorna. För att göra webbklientens 
gränssnitt mer interaktivt kan dynamisk HTML användas. Användaren får då 
möjlighet att göra fler val för att precisera hur presentationen av informationen 
skall ske. DHTML använder bara funktioner som webbläsaren redan stödjer så 
ingen ytterligare programvara behöver installeras (6). 
 
För att lägga ytterligare funktionella element utöver presentationen på klienten 
kan webbläsaren kompletteras med annan programvara. Tre vanliga lösningar 
som kan användas tillsammans med systemets webbläsare är Plug-ins, Java-
applets och ActiveX-kontroller (6). 
 
Plug-in är mjukvara som körs i webbläsaren för att utöka dess möjligheter. Det 
ger användaren möjlighet att direkt i webbläsarens karta interagera med 
kartbilder och spatial data via val och utsökningar. När en webbläsare 
navigeras till en webbsida som behöver stöd av en plug-in ges möjlighet att 
ladda ner denna om programvaran saknas hos klienten (6). 
 
Java-applet är körbar Java kod som laddas ner till klienten när webbsidan 
laddas. Denna kod integreras sedan sömlöst med webbläsaren och ger 
användaren möjlighet att utforska och stilsätta kartdata på klientsidan utan att 
behöva använda serverns datorkraft. Java-applets är plattformsoberoende. 
Detta innebär att samma kod kan köras i olika operativsystem. 
Plattformsoberoendet har dock sitt pris i att applikationen ej kan ha direkt 
kontakt med klientens plattform, koden körs istället inuti en Java VM. Kartdata 
och applikationskod ligger i klientens arbetsminne. När webbläsaren lämnar 
webbsidan frigörs åter allt allokerat minne. Applikationen kräver inte heller 
permanent utrymme på datorns disk (6). 
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ActiveX-kontroll, är en mjukvarumodul som utför beräkningar och håller 
kontakt med andra program och moduler över Internet. ActiveX är utvecklat av 
Microsoft för att göra Internet Explorer kraftfullare. Eftersom ActiveX 
komponenten är anpassad för Microsofts operativsystem har den tillgång till 
datorns alla systemresurser som t.ex. lokala filer. ActiveX-komponenten 
laddas ner till klienten när webbsidan öppnas, om inte komponenten redan 
finns hos klienten (6). 
 

2.6.2 Karttjänster 
En karttjänst är en resurs som producerar kartmaterial och kan nås av klienter 
över Internet eller via internt nätverk. Karttjänsten skall kunna meddela klienter 
vilket material den har tillgång till. Utifrån dessa uppgifter kan klienten be om 
geografisk data i form av objekt eller kartbilder. Karttjänsten skall slutligen 
sammanställa den efterfrågade informationen och leverera det till klienten (6). 
 
På marknaden finns det flera kommersiella produkter som tillhandahåller 
klienter och karttjänster. Båda de två ledande GIS-programleverantörerna 
Environmental Systems Research Institute (ESRI) och MapInfo har egna 
lösningar. ESRI:s produkt heter ArcIMS och MapInfo:s MapXtreme. De 
använder sig av egna gränssnitt för kommunikationen mellan karttjänst och 
klient men de börjar ge möjlighet att utnyttja standarder (6). 
 

2.6.3 Standardiserade karttjänster 

2.6.3.1 OGC 
Open Geospatial Consortium (OGC) är en internationell organisation som 
arbetar med att ta fram standarder för tjänster som tillhandahåller 
lägesbaserad data. Organisationens medlemmar, som består av statliga verk, 
företag och universitet, skapar genom samarbete öppna gränssnitt för 
kommunikationen mellan geografiska informationssystem. De standardiserade 
gränssnitten samlas i specifikationer som är tillgängliga för alla att 
implementera i sina lösningar, så att dessa kan kombineras med system från 
andra programleverantörer (14). 
 
Rekommendationer som berör karttjänsters gränssnitt är främst samlade i två 
specifikationer. Web Map Service (WMS) beskriver gränssnittet mot en tjänst 
som producerar kartbilder utifrån spatialt refererad information. Web Feature 
Service (WFS) beskriver en tjänst som levererar geografisk data (6). 
 
2.6.3.2 WMS 
Kartbilder som produceras av en WMS skall ses som en avbild av geografisk 
information vilket anpassats för presentation på en dator skärm. Formatet på 
kartan är vanligen ett rasterformat men det är även möjligt att erhålla ett 
vektorbaserat format (7). 
 
Kommunikationen mellan en klient och en WMS-tjänst sker enligt ett gränssnitt 
som är dokumenterat i specifikationer. Detta gränssnitt ligger under en ständig 
utveckling från OGC:s sida för att anpassas till branschens behov. Därför 
släpps nya versioner av specifikationerna med jämna mellanrum. För en 
lyckad kommunikation mellan en WMS-tjänst och klient är det viktigt att båda 
stödjer en gemensam version (7). 
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Protokollet som används vid kommunikationen mellan WMS och klient är 
HTTP. Ett anrop från en klient till en WMS med HTTP kan ske med två 
metoder. Metoden ”GET” anger serverns uppgifter i URL:en. Metoden ”POST” 
lagrar serverns uppgifter i ett XML-dokument som medföljer anropet (7). 
 
I specifikationerna beskrivs tre funktioner som en WMS kan erbjuda. 
”GetCapabilities” returnerar en beskrivning av serverns möjligheter. ”GetMap” 
returnerar en kartbild efter klientens önskemål vilka baserats på serverns 
möjligheter. Dessa två funktioner är obligatoriska för alla karttjänster som följer 
WMS-specifikationen. Den tredje och sista funktionen ”GetFeatureInfo” är ej 
obligatorisk men den kan ge klienten information om objekt i en viss punkt i en 
redan levererad kartbild (7). 
 
2.6.3.2.1 GetCapabilities 
När funktionen GetCapabilities anropas skall ett XML-dokument som beskriver 
karttjänstens möjligheter och begränsningar returneras till klienten (se bilaga 5 
för exempel på GetCapabilities-dokument). Dokumentet skall vara uppbyggt 
enligt ett schema som OGC definierat. Då dokumentet följer en bestämd 
struktur kan klienten tolka dokumentets innehåll och skapa en giltig förfrågan 
om en kartbild (7). 
 
Under olika element i dokumentet lagras informationen om karttjänsten. 
Capabilities-elementet innehåller vilka bildformat som karttjänsten stödjer samt 
vilken geografisk information den kan avbilda (7). 
 
Capabilities-elementet innehåller även en eller flera Layer-element. Dessa 
beskriver hur den geografiska informationen delas upp och grupperas, där 
varje Layer-element anger ett lager innehållande en viss typ av objekt. De 
olika lagren kan sedan kombineras för att erhålla en kartbild med önskat 
innehåll. Kombinationer av lager kan även finnas fördefinierade i dokumentet. 
Detta är möjligt då ett Layer-element tillåts innehålla flera andra Layer-
element. Elementen och attributen i ett Layer-element beskriver lagrets 
egenskaper. Då ett lager innehåller ytterligare lager kan det yttre lagrets 
egenskaper överföras till det inre genom arv (7). 
 
Element i Layer 
Title 
Title-elementet är obligatoriskt för alla Layer-element, och innehåller en för 
människan förstålig presentation av lagret. Det finns ett sådant element för 
varje lager och det överförs ej genom arv (7). 
 
Name 
Name-elementet innehåller den nyckel som används av klienten när lagret 
efterfrågas. Om detta element ej finns för ett lager kan det ej efterfrågas. Ett 
sådant lager kan dock fungera som en kategori och innehålla andra lager. 
Elementets värde kan ej överföras genom arv (7). 
 
CRS 
Varje lager kan efterfrågas i en eller flera koordinatsystem. De 
koordinatsystem som lagret stödjer listas i en serie av CRS-element. 
Koordinatsystemen skall även stödjas av eventuella inre lager. Dessa lager 
ärver föräldraelementets CRS-element (7). 
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BoundingBox 
Utbredningen för den geografiska informationen i ett lager beskrivs i 
BoundingBox-elementet. Elementet anger för ett visst koordinatsystem två 
koordinatpar som tillsammans spänner upp en rektangel. Rektangeln visar det 
område där lagrets geografiska data ligger. Inre lager ärver föräldralagrets 
BoundingBox-element (7). 
 
Style 
Alternativ för hur informationen i lagret skall presenteras anges i Style-
element. De innehåller referenser till olika tillgängliga utseenden. Varje lager 
kan innehålla flera Style-element samt ärva stilar från eventuella föräldralager 
(7). 
 
Min- och MaxScaleDominator 
Den geografiska informationen i ett lager kan vara anpassad för en viss skala. 
Detaljrika lager har en benägenhet att bli gyttriga i stora skalor och översiktliga 
lager kan vara för grova för att presenteras i små skalor. Elementen 
MinScaleDominator och MaxScaleDominator anger riktlinjer för inom vilka 
skalintervall ett lager lämpas för presentation. Ett lager kan innehålla en, båda 
eller ingen av de två riktlinjerna. Riktlinjerna kan ärvas från eventuella 
föräldraelement, men arv sker ej om det aktuella Layer-elementet har en egen 
deklaration av skalintervall (7). 
 
Attribut i Layer 
Attributen i ett Layer-element anger bland annat om lagret stödjer 
GetFeatureInfo funktionen, endast kan leverera bilder av en viss storlek i 
pixlar och om lagret är lämpat för transparenta bildformat då det innehåller 
områden utan information (7). 
 
2.6.3.2.2 GetMap 
Utifrån serverns möjligheter som klienten erhållit via GetCapabilities-
dokumentet komponerar klienten en förfrågan om en kartbild som skickas till 
servern med funktionen GetMap. Karttjänsten skall antingen uppfylla klientens 
förfrågan och returnera en skapad kartbild eller returnera ett felmeddelande 
om funktionsanropet innehåller felaktigheter (7). Bilaga 5 innehåller ett 
exempel på anrop och resulterande bild. 
 
Ett GetMap-anrop byggs upp av webbadressen till karttjänsten samt en rad 
parametrar. Parametrarna beskriver den kartbild som klienten önskar att 
erhålla. Giltiga värden på parametrarna hämtar klienten i GetCapabilities-
dokumentet. Parametrarna listas antingen i URL:en i en textsträng efter 
webbadressen enligt HTTP metoden ”GET”, eller i ett xml-dokument som 
skickas med webbsidaanropet enligt HTTP metoden ”POST” (7). 
 
Vid användandet av ”GET”-metoden avgränsas webbadressen och 
parametrarna av ett frågetecken, ”?”. Varje parameter byggs upp av 
parameternamn och parametervärde vilka skiljs åt med ett likamed-tecken, 
”=”. De olika parametrarna skiljs i sin tur med och-tecknet, ”&” (se fig. 4). 
Ordningen som parametrarna anges i spelar ingen roll (7). 
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http://webbadress?Parameter1=värde1&Parameter2=värde2… 
Fig. 4. Ett exempel på ett anrop med ”GET”-metoden. Anropet byggs upp av 
en webbadress, parametrar och värden. 
 
GetMap parametrar 
 
Parametern VERSION anger vilken specifikationsversion som anropet 
utformats efter. REQUEST-parametern och värdet GetMap anger att WMS 
specifikationens GetMap funktion skall användas (7). 
 
LAYERS parametern anger vilka lager som skall ingå i den producerade 
kartan. Parameterns värde består av en kommaseparerad lista, där varje lager 
representeras av Name-elementets unika värde i GetCapabilities–dokumentet. 
När flera lager anges skapas en kartbild med information från det först listade 
lagret underst i bilden (7). 
 
Varje angivet lager i GetMap-anropet kan ges en av sina definierade stilar från 
GetCapabilities-dokumentet. STYLES-parameterns värde innehåller en 
kommaseparerad lista med stilar. Listan är av samma längd som listan i 
LAYERS parametern. Den första stilen i STYLES listan anger utseendet för 
det första lagret i LAYERS listan o.s.v. Om ett lagers utseende ej skall 
påverkas sätts dess stilvärde till ”default” eller ”null” (d.v.s. utrymmet mellan 
kommatecknen ges inget värde alls) (7). 
 
Parametern CRS anger vilket koordinatsystem som kartbilden skall levereras i. 
Det koordinatsystem som anges bör stödjas av samtliga lager som angivs i 
LAYERS-parametern (7). 
 
Området som kartbilden skall visa anges i parametern BBOX. Parameterns 
värde består av en kommaseparerad lista som innehåller två koordinatpar. 
Koordinaterna, vilka härstammar från koordinatsystemet som angivits i CRS-
parametern, spänner tillsammans upp det rektangulära område som skall 
beskrivas i kartbilden. Följden som koordinaterna anges i listan är bestämd till: 
minsta X-värde, minsta Y-värde, största X-värde och största Y-värde (7). 
 
Kartbildens bredd och höjd i pixlar anges i parametrarna WIDTH och HEIGHT. 
Det är viktigt att den angivna utbredningen i BBOX och kartbildens storlek har 
samma proportioner. Annars deformeras kartbilden då avbildningen av den 
geografiska informationen för det önskade området anpassas till den valda 
kartbildsstorleken. Den levererade kartbildens skala bestäms av 
kombinationen av BBOX, WIDTH och HEIGHT (7). 
 
Om alla de lager som används för en kartbild uppges innehålla områden utan 
information kan kartbilden lämpligen levereras som transparent. Den icke 
obligatoriska parametern TRANSPARENT anger om kartbildens områden utan 
information skall vara genomskinliga eller ej. Parameterns två giltiga värden är 
”true” och ”false”. Om parametern ej anges i anropet så levereras kartan med 
icke genomskinlig bakgrund. Viktigt är dock att bildformatet som kartan 
levereras i stödjer transparens. Kartans bildformat anges i parametern 
FORMAT (7). 
 

http://webbadress?Parameter1=v%C3%A4rde1&Parameter2=v%C3%A4rde2%E2%80%A6
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2.6.3.2.3 GetFeatureInfo 
Metoden GetFeatureInfo ger information om en angiven punkt i en levererad 
kartbild. För ytterligare information hänvisas läsaren till OGC:s specifikationer 
då metoden ej varit av intresse vid utförandet av detta arbete (7). 
 
2.6.3.3 WFS 
OGC:s ”Web feature server”-specifikation beskriver ett standardiserat 
gränssnitt för att interagera med geografisk information i form av vektordata. 
Specifikationen innehåller funktioner för att utföra urval från datakällan samt 
metoder för att lämna, uppdatera och radera informationen i datakällan (6). 
 
Funktionaliteten i WFS liknar WMS. Samma protokoll används för 
kommunikationen och redskapen som tjänsten erbjuder samlas på samma 
sätt i funktioner, men istället för kartbilder tillhandahåller tjänsten geografisk 
data som kan levereras till eller skickas från tjänsten (15). 
 
Ett av de format för spatial data som en WFS kan använda vid 
informationsutbytet är Geography Markup Language (GML). GML är en av 
OGC definierad dokumentationsform och baseras på XML-strukturen. Med 
GML erbjuds ett standardiserat format för lagring av objekts egenskaper, 
geometrier och position (6). 
 
Uppdelningen för systemet kan se ut som i figur 5. En klient skickar en 
frågeställning till en WFS-tjänst. Servern tolkar det inkomna uttrycket och 
plockar ut önskad information ur en datakälla. Informationen konverteras till 
GML och sänds tillbaka till klienten som tar emot data och konverterar 
innehållet till ett för klienten lämpligt format. En databas kan fungera som 
datakälla till en WFS men den kan även hämta data från andra WFS:er (15). 
 

 
Fig. 5. En klient arbetar mot en WFS enligt det standardiserade gränssnittet. 
Servern konverterar sedan klientens önskemål till ett för sina datakällor 
anpassat format. Datakällan kan t.ex. vara en databas eller en annan WFS. 
 
De funktioner som erbjuds klienter som arbetar mot en WFS är: 
 
GetCapabilities 
Beskriver vilka möjligheter tjänsten erbjuder samt vilken geografisk data den 
förfogar över. 
 
DescribeFeatureType 
Ger detaljerad information om en viss typ av information tjänsten levererar. 
 
GetFeature 
Liknar Getmap i WMS-specifikationen. Men istället för kartbilder levereras 
geografisk data. 
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Transaction 
Ger klienten möjlighet att manipulera data i tjänstens datakälla. Klienten kan 
på detta vis ta bort, uppdatera eller lägga till data som lagras i källan. 
 
LockFeature 
Låser en angiven del av tjänstens data för andra användare. Detta kan utföras 
för att undvika att flera användare förändrar data samtidigt. Om så sker är det 
risk att vissa förändringar förloras. 
 
Antalet funktioner som erbjuds i tjänsten kan variera. Den enklaste 
implementeringen av en WFS innehåller de tre första funktionerna. En sådan 
tjänst kan bara ge användaren möjlighet att titta på data. Om alla funktioner 
implementeras så kan även användaren manipulera tjänstens data (15). 
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3 Tekniktest 

3.1 Microsoft Visual Studio .NET 
.NET är en samling tekniker och idéer framtagna av Microsoft som formar en 
plattform med vilken program kan utvecklas och köras. Figur 6 visar hur .Net 
Framework kan ses som ett lager vilket tillhandahåller en uppsättning tjänster 
och funktioner. Detta lager används av en utvecklad lösning för att kopplas till 
ett operativsystem och användare av detta (5). 
 

 
Fig. 6. .NET Framework är en samling funktioner framtagna av Microsoft som 
kan användas till att utveckla och köra en applikation för och i ett 
operativsystem. 
 
Tekniken samlas i en komponent eller ramverk som kallas ”.Net Framework”. 
Ramverket består av ett klassbibliotek och standarden Common Language 
Specification (CLS). Klassbiblioteket innehåller objekt vilka kan användas för 
att utveckla olika applikationer i olika programmeringsspråk. CLS är en 
språkoberoende brygga som beskriver en standard för körbar programkod. 
Programkod som skapats i ett specifikt programmeringsspråk och med objekt 
från klassbiblioteket översätts till standardformatet när den är färdigutvecklad 
(11). 
  
”Visual Studio .NET” är utvecklingsverktyget som används för att skapa 
webbapplikationer, webbtjänster, desktopapplikationer och mobila 
applikationer baserade på .NET Framework. De programmeringsspråk som 
stöds är Visual Basic, Visual C++, Visual C# och Visual J#. De åtkoms alla 
från samma miljö och delar på de verktyg som tillhandahålls. Visual Studio 
.NET erbjuder bl.a. möjligheten att bestämma produktens design samt 
erbjuder verktyg för felsökning (12). 
 
Utvecklingsmiljön Visual Studio .NET användes vid examensarbetets praktiska 
del. Av de alternativa programmeringsspråken användes Visual C#. Detta var 
ett önskemål från SWECO som redan använder programvaran i sin 
verksamhet. Utvecklingsmiljön är även den som examensarbetaren sedan 
tidigare var bekant med. 
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3.2 Prototyputveckling 
För att finna en lämplig systemarkitektur för produktionen av bildpyramider 
granskades tekniker som kan förekomma i delprocesserna. Detta utfördes 
med tekniktest i form av prototyputveckling. En prototyp undersöker en eller 
flera potentiella tekniker som används i olika skeden i 
bildpyramidsproduktionen. Även navigeringsalgoritmer och tillämpningsformat 
testades med prototyper. 
 
Utvecklingen av prototyperna skedde iterativt, det vill säga stegvis beroende 
på tidigare prototypers utfall, men det fanns ändå ett antal moment som redan 
i planeringsstadiet framkom som nödvändiga. Metoder för att kommunicera 
med en standardiserad karttjänst via en utvecklad .NET-applikation skulle 
undersökas. Tillvägagångssätt för att göra produktionsapplikationen fristående 
från instruktioner och slutresultat skulle granskas. Möjliga användarstöd för 
enklare handhavande av produktionsapplikationen var önskvärda. Och 
slutligen skulle alternativ till navigering i bildpyramiden med fasta utsnitt 
undersökas. Sammanlagt blev det sju prototyper som tillsammans berörde de 
intressanta momenten. 
 

3.3 Prototyp 1, Uppkoppling 

3.3.1 Syfte/Mål 
Prototypen skall ge svar på vilken teknik som är lämplig för att kommunicera 
med en WMS. 
 
Prototypapplikationen som skapas i .NET skall kunna skicka hårdkodade 
WMS-anrop till en karttjänst samt fånga det returnerade resultatet. 
Returnerade GetCapabilities-dokument skall lagras till disk och producerade 
kartbilder skall kunna visas i applikationen samt lagras på disk (se fig. 7). 
 

 
Fig. 7. Prototyp 1 skall ge kännedom om lämplig teknik att från en .NET-
applikation göra ett WMS-anrop till en server och fånga det returnerade 
resultatet. 
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3.3.2 Funktionalitet 
Prototypen består av en Windowsapplikation med ett formulär. Formuläret 
innehåller textboxar, en picturebox samt knappar som startar processer. 
 
Applikationen bygger upp ett anrop till en WMS i en textsträng. Anropets 
beståndsdelar sätts dels av användaren via textboxar och är dels hårdkodade 
i programmet. Vilken karttjänst som används är hårdkodat. Användaren kan 
bestämma bildens utbredning, bildbredd, bildhöjd och bildformat. Hårdkodade 
parametrar är service, version, request, valda lager, lagrens utseende, 
bakgrundens färg, bildens transparens och formatet hos eventuellt 
felmeddelande. Den returnerade bilden presenteras sedan i en picturebox. 
 
För att kommunicera med karttjänsten valdes en i .NET inbyggd klass. 
Klassbiblioteket System.Net innehåller programmeringsgränssnitt för många 
av de format för sändning av data som används idag. Klassen WebClient som 
används i applikationen innehåller metoder för att sända och ta emot data från 
en källa som identifieras av en URL (13). 
 

3.4 Prototyp 2, Anrops-loopning 

3.4.1 Syfte/Mål 
Syftet med prototypen är att finna en metod för att skapa en uppsättning med 
kartbilder som tillsammans täcker ett större område när de ligger sida vid sida. 
 
Prototypapplikationen skall med beprövad teknik från föregående 
prototypapplikation skapa bilder för ett pyramidlager. En algoritm skall tas fram 
för produktionen. Den skall genom upprepade GetMap-anrop till en karttjänst 
hämta kartbilder för ett fördefinierat rutnät. 
 
För att samma algoritm skall kunna användas till olika områden skall 
prototypapplikationens instruktioner vara utbytbara. Viktigt är även att 
resultatet, pyramidlagret, ges ett bestämt format. Då kan en och samma 
applikation användas för olika pyramidlager. Alltså skall även lämpliga format 
på in- och utdata för prototypapplikationen bestämmas. 
 

3.4.2 Funktionalitet 
 
3.4.2.1 Instruktionerna och motorn 
Applikationen som gör anrop till karttjänsten och lagrar kartbilderna kallas 
hädanefter motor. För att skilja instruktioner och motor åt lagras 
instruktionerna i ett XML-dokument som tolkas av motorn. En struktur bestäms 
på dokumentet med fasta element där informationen lagras. Funktionerna i 
motorn som läser dokumentet anpassas till denna struktur så att ett definierat 
gränssnitt skapas mellan instruktioner och motor. På detta vis blir 
instruktionernas innehåll frikopplat från motorn. 
 
Erforderlig information för motorns arbete är de parametrar som bygger upp 
varje kartbilds GetMap-anrop. Eftersom alla kartbilder i ett pyramidlager skall 
innehålla samma information, samt ha samma fysiska format, är det bara 
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parametern för kartbildernas område de porträtterar som är individuell. De för 
hela pyramidlagret gemensamma GetMap-parametrarna som lagras i 
instruktionsfilen är koordinatsystem, lageruppsättning, bildstorlek, bildformat 
och transparens. Varje kartbilds område beror av pyramidlagrets totala 
område samt antalet kolumner och rader i pyramidlagrets rutnät. Dessa tre 
uppgifter anges i lagrets instruktionsfil och är fullt tillräckliga för att beräkna 
varje kartbilds utbredning. Men det kan finnas fördelar med att ange varje 
kartbild samt dess utbredning i instruktionsfilen om annan information senare 
behöver knytas till en viss bild. T.ex. om vissa kartbilder ej skall skapas då de 
saknar intressant information så måste denna information knytas till just dessa 
bilder. Motorn arbetar genom att skapa ett anrop för varje individuell 
utbredning i XML-filen.  
 
3.4.2.2 Utdata 
Förutom kartbilderna behövs dokumentation av motorns utdata. 
Dokumentationen innehåller information som behövs för att andra program 
skall kunna använda de lagrade kartbilderna. Uppgifter om kartbilderna som 
bör lagras är storlek i pixlar, bildformat, utbredning i världskoordinater, antalet 
rader och kolumner m.m. All denna information finns redan listat i den 
instruktionsfil som motorn arbetade mot vid skapandet av pyramidlagret. Alltså 
lagras även denna instruktionsfil i samma katalog som bilderna. Motorn döper 
även de mottagna bilderna vid lagring på disken enligt en bestämd 
namnkonvention. Förutom en gemensam namndel läggs bildens kolumn- och 
radposition in i namnet. Denna indexering gör det möjligt att beräkna en bilds 
förväntade namn istället för att hämta det via dokumentationen. Namngivna 
kartbilder och instruktionsfil skapar tillsammans det eftersökta definierade 
utdataformatet från motorn. 
 

3.4.3 Funktionalitet 
Flödet för att skapa ett pyramidlager visas i figur 8 och sker på följande vis: 
 
En instruktionsfil skapas utifrån en användares önskemål och en karttjänsts 
möjligheter som hämtas från Getcapabilities-dokument. Motorn, en .NET-
applikation, läser instruktionerna och skapar GetMap-anrop för varje 
delutbredning i det definierade rutnätet. Motorn mottar de returnerade bilderna 
och lagrar dem i en angiven katalog med en bestämd namnkonvention. I 
katalogen lagras även instruktionsfilen som fungerar som dokumentation för 
pyramidlagret (se bilaga 4 för exempel på instruktionsfil). 
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Fig. 8. Systemskiss prototyp 2. Utifrån en WMS-tjänsts möjligheter, 
dokumenterade i ett Capabilities-dokument, definierar användaren ett önskat 
pyramidlager i en instruktionsfil. Med dessa instruktioner skapar motorn 
pyramidlagret, genom upprepade GetMap-anrop till tjänsten. 
 
Om pyramidlagrets rutnät är stort kan strukturen med individuell 
utbredningslagring i instruktionsfilen ge upphov till stora och ohanterliga XML-
filer. Strukturen får då överges och motorn får beräkna varje utbredning utifrån 
pyramidlagrets totala utbredning och antal kolumner och rader. 
 

3.5 Prototyp 3, Skapande av tillämpningsformat 

3.5.1 Syfte/Mål 
Prototypen skall finna möjliga tillämpningsformat för ett pyramidlager, samt 
undersöka lämpliga metoder för att skapa dessa utifrån motorns resultat i form 
av bilder och dokumentation. 
 
Prototypapplikationen skall skapa tillämpningsformat utifrån pyramidlagrets 
bilduppsättning och dokumentation. Tillämpningsformaten skall vara sådana 
som kan läsas och förstås av någon av dagens GIS-programvaror. Genom att 
förpacka pyramidlagret i ett känt format kan även motorns resultat utvärderas 
enkelt. 
 

3.5.2 Funktionalitet 
Bilderna som geografiska porträtt är i sig ointressanta. Först när de knutits till 
ett geografiskt område kan de användas som t.ex. bakgrundskartor. 
Bildformatet spelar en liten roll i skapandet av tillämpningsformat för 
existerande program då de flesta av dagens bildformat stöds. Det som 
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noggrant måste dokumenteras är varje bilds utbredning. Denna 
dokumentation skiljer sig åt mellan olika programvaror och det är för dessa 
specifikationer pyramidlagrets dokumentation skall anpassas. 
 
De tre formaten som valts för försöken härstammar från ESRI. Företaget är ett 
av de ledande inom branschen. Genom att ge möjligheten att via deras 
produkter utforska ett pyramidlager eller en bildpyramid kan man nå många 
användare (se fig. 9). 
 

 
Fig. 9. Prototyp 4 skall ge kännedom om vilka uppgifter som behövs för att 
anpassa ett pyramidlager till format som några av marknadens GIS-
programvaror kan presentera. 
 
3.5.2.1 ImageCatalog 
En ImageCatalog är ett format för att organisera en samling georefererade 
bilder i ESRI:s ArcMap (se fig. 10). Den består av en tabell. Tabellen består av 
fem fält där varje bild ger upphov till en rad. Fälten innehåller sökvägen till 
bilden, bildens koordinatpar i det nedre vänstra hörnet samt koordinatparet i 
det övre högra hörnet. Tabellen lagras i en dBASE-fil. Formatet ger en 
användare av ArcMap möjlighet att navigera i bildsamlingen där programvaran 
håller reda på vilka bilder som krävs för en viss utbredning. 
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Fig. 10. ESRI programvaran ArcMap kan visa en samling georefererade bilder 
som dokumenteras i en ImageCatalog. En ImageCatalog kan vara ett lämpligt 
format för ett pyramidlager. 
 
En prototypapplikation har byggts i .NET för att skapa en ImageCatalog utifrån 
ett pyramidlager och dess dokumentation. Prototypen skapar en dBASE-fil 
som innehåller en tabell med de fem fälten. Prototypen läser sedan igenom 
instruktionsfilen och skapar en rad i tabellen för varje påträffad delutbredning. 
 
3.5.2.2 Världsfiler 
En annan metod för att lagra referenser till bilders orientering i ett 
koordinatsystem är världsfiler. En världsfil innehåller en bilds geografiska 
referens. En bestämd namnkonvention fungerar som koppling mellan bilden 
och världsfilen. Världsfilen skall ha samma namn som bilden men dess suffix 
förlängs med ett ”w”, t.ex. blir ”karta.png” till ”karta.pngw”. En världsfil består 
av en textfil som innehåller sex rader. Varje rad innehåller en 
transformationsparameter som GIS-programvaran använder för att 
transformera bildens pixelkoordinater till världskoordinater (för filens innehåll 
och transformation se bilaga 1). Världsfilerna och tillhörande bilder kan precis 
som ImageCatalogen läsas in och presenteras i t.ex. ArcView. 
 
3.5.2.3 ArcPad projekt 
ArcPad är en programvara från ESRI som är framtagen för att visa geografisk 
information i handdatorer (se fig. 11). ArcPad har möjlighet att skapa projekt 
som sparar referenser till inlästa datakällor för senare sessioner. Projektet 
sparas i en enkel XML-struktur vilket gör det möjligt att skapa egna 
projektdokument som kan läsas in i ArcPad. Världsfilformatet är ett av de 
format som stöds av ArcPad. 
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Fig.11. ArcPad är en GIS-mjukvara från ESRI som är anpassad för 
handdatorer. Via en XML-baserad projektfil kan med world-filer georefererade 
kartbilder läsas in och presenteras vid olika skalor (9). 
 
En prototypapplikation har byggts som skapar ett ArcPad-projektdokument. I 
ArcPad-projektdokumentet finns element för datakällor. För varje kartbild i ett 
angivet pyramidlager skapar prototypapplikationen en världsfil. Ett 
datakällselement som refererar till kartbilden och dess världsfil skapas även i 
ArcPad-projektdokumentet. 
 
Genom att samla referenser till flera världsfiler i en projektfil så ges 
möjligheten att bestämma kombinationen av kartbilder som skall användas. 
Det är även mer användarvänligt att endast ha en projektfil att öppna istället 
för massor av enskilda georefererade kartbilder. I ett ArcPad-projekt finns 
även möjligheten att sätta inom vilket skalintervall en datakälla skall användas. 
På detta sätt kan man kombinera flera pyramidlager så att olika lager används 
vid olika skalor.  
 

3.6 Prototyp 4, Skarvning av kartbilder 

3.6.1 Syfte/Mål 
En erfarenhet från tekniktestet med motorn var att de från karttjänsten 
returnerade kartbildernas skarvar inte var tillfredsställande. Problem uppstår 
då karttjänsterna endast tar med texter som finns i den efterfrågade 
utbredningen. Därför kan halva texter förekomma i kartbildsskarvarna. Texten 
förekommer endast i den bild vars utbredning innehåller textens 
insättningspunkt (se fig. 12). 
 

 
Fig. 12. Texten ”Åtvidaberg” i mitten av bilden är avhuggen. Den ligger i 
skarven av två bilder men texten syns endast i den bilden med textens 
insättningspunkt. 
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Syftet med prototypen är att finna en metod för att undvika avhuggna texter i 
pyramidlagret. Prototypapplikationen skall vara en modifiering av motorn som 
producerar bilder där samtliga texter syns oberoende av dess 
insättningspunkt. 
 

3.6.2 Funktionalitet 
Genom att låta motorn hämta kartbilder som överlappar varandra kan texters 
insättningspunkt förekomma i flera kartbilder. De sida vid sida liggande 
kartbilderna kan sedan klippas ut ur de överlappade kartbilderna. På detta vis 
skapas ett rutnät av kartbilder med korrekt textsättning i kartbildsskarvarna. 
 
En överlappande bild kan ses som en vanlig bild med en buffertzon. För att 
skalan på de olika bilderna skall bibehållas måste den buffrade bildens storlek 
och utbredning vara proportionell mot den önskade bildens storlek och 
utbredning. Buffertzonen beräknas med en vald procentsats. Den överlappade 
bildens utbredningsbredd förlängs på båda sidor med en procentsats av den 
vanliga bildens utbredningsbredd. Utbredningshöjden samt bildstorlekens 
bredd och höjd beräknas med samma metod (se bilaga 2 för beräkningar). 
 
Då motorn anropar karttjänsten används de buffrade parametrarna. Den 
önskade kartbilden kan sedan klippas ut ur den returnerade buffertbilden av 
motorn då buffertzonen är känd. 
 
Genom att klippa ut önskade bilder ur buffrade bilder undviks de avklippta 
texterna i kartbildsskarvarna (se fig. 13). 
 

 
Fig. 13. Genom att klippa ut önskade kartbilder ur överlappande bilder så 
undviks avhuggna texter i bildskarvar. Detta sker då textinsättningspunkter 
nära skarvarna förekommer i båda bilderna. 
 

3.7 Prototyp 5, Algoritmer för navigering 

3.7.1 Syfte/Mål 
Att det är möjligt att använda en bildpyramid i en GIS-programleverantörs 
produkt är bevisat, men i vissa fall kan det vara önskvärt att använda 
egenutvecklade applikationer för presentationen av bildpyramider. Syftet med 
prototypapplikationen är att undersöka möjliga metoder för att låta en 
användare interagera med en bildpyramid. 
 
Prototypapplikationen skall ge användaren möjlighet att navigera i ett 
pyramidlager med hjälp av valbara verktyg. Prototypen skall ge förslag på 
allmänna algoritmer för navigering i ett pyramidlager som skall vara möjliga att 
implementera i olika tillämpningar. 
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3.7.2 Funktionalitet 

3.7.2.1 Visning av en utbredning 
Användaren av en applikation, som presenterar ett pyramidlagers kartmaterial, 
ser materialet i ett kartfönster. För att presentera en kartbild i kartfönstret för 
en viss utbredning kan en eller flera av pyramidlagrets kartbilder behövas. De 
kartbilder som innehåller den sökta utbredningen placeras på en 
informationsyta som ligger i kartfönstret. Då de delar av informationsytan som 
ligger utanför kartfönstret döljs kan ytan spännas ut och placeras så att endast 
den önskade utbredningen visas i kartfönstret (se fig. 14). Viktigt vid 
användandet av denna metod är att kartfönstrets storlek och önskad 
utbredning har samma proportioner, annars deformeras kartmaterialet när det 
anpassas för kartfönstret (för beräkning av informationsyta och utbredning se 
bilaga 3). 
 

 
Fig. 14. Genom att kombinera olika kartbilder kan ett visst område 
presenteras. Kartbilder som innehåller en önskad utbredning placeras på en 
yta. Ytan placeras därefter i kartfönstret så att endast önskad utbredning 
visas. 
 
Prototypapplikationen är en Windowsapplikation där kartfönstret består av en 
panel och informationsytan av en picturebox. En panel är en komponent som 
kan innehålla flera andra objekt. En picturebox är en komponent som kan 
innehålla en bild. 
 
3.7.2.2 Navigeringsalgoritmer 
För navigering i en digital karta finns två vanliga verktyg. Att förändra skalan 
på kartan så att den upplevs vara längre ifrån eller närmre betraktaren kallas 
att zooma i kartbilden. Att förflytta området som betraktas i en vald riktning 
kallas panorering. 
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En användares aktivitet i prototypapplikationens kartfönster registreras via 
händelser. Till händelserna kopplas programkod som utförs när händelsen 
sker. Ett klick och en markörrörelse i kartfönstret är exempel på händelser 
som kan användas för att fånga en användares önskemål. I 
prototypapplikationen används främst tre händelser vilka är kopplade till 
musens rörelser och dess knappar. Den första händelsen sker när en 
musknapp trycks ner i fönstret. Den andra när muspekaren förs över fönstret 
med knappen nedtryckt. Och den tredje när musknappen släpps. Användaren 
kan uppleva det som om något greppas, dras och släpps. 
 
Panorering 
Ett vanligt verktyg i digitala kartor är steglös panorering. Där sker förflyttningen 
i kartan harmoniskt d.v.s. utan hack. Steglös panorering har implementerats i 
prototypapplikationen. Då muspekaren befinner sig i kartfönstret och en 
musknapp trycks ner fångas informationsytan. Informationsytan följer sedan 
muspekaren tills musknappen släpps. Detta sker genom att ytans position i 
kartfönstret ändras med samma pixelmängd i vertikal- och horisontalled som 
muspekaren rört sig sedan nedtryckningen av knappen (se fig. 15). När 
panoreringen upphör uppdateras kartfönstrets innehåll om informationsytan ej 
innehåller den önskade utbredningen. 
 

 
Fig. 15. Panorering av kartan sker med förflyttning av informationsytan i 
förhållande till kartfönstret. Metoder för utförandet kopplas till mushändelser. 
 
Zoomning 
Två metoder för att zooma in och ut i kartan testades i prototypen: 
 
Vid metoden ”zooma med fyrkant” ritar användaren en rektangel i kartfönstret 
som motsvarar den utbredning som önskas. Rektangelns första hörn placeras 
med en nedtryckning av en musknapp i kartan. Rektangeln spänns sedan ut, 
då det diagonala hörnet följer markören, tills musknappen släpps. Den ritade 
rektangelns pixelkoordinater konverteras sedan till en utbredning i 
världskoordinater. Informationsytan uppdateras slutligen för den valda 
utbredningen. 
 
Vid metoden ”steglös zoomning” förändras kartan mer direkt än vid zoomning 
med fyrkant. När markören är i kartbilden och en musknapp trycks ner startas 
metoden. När markören flyttas ändras informationsytans bredd med antalet 
pixlar som markören dragits i horisontalled. Även höjden på informationsytan 
ändras men med bibehållet förhållande till bredden. Beroende på om 
markören dras åt vänster eller höger så förminskas eller förstoras 
informationsytan. Informationsytan positioneras även hela tiden i kartfönstret 
så att samma koordinat hela tiden är i fönstrets centrum (se fig. 16). När 
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användaren avslutar zoomningen uppdateras informationsytan för den nya 
utbredningen. 
 

 
Fig. 16. Steglös zoomning sker genom förflyttning och storleksförändring av 
informationsytan i förhållande till kartfönstret. Under hela skeendet är samma 
världskoordinat i kartorna centrerad i kartfönstret. 
 

3.7.3 Begränsningar? 
Dokumentationen för ett pyramidlager är tillräcklig för att utveckla egna 
applikationer som ger användare möjlighet att interagera med kartbilderna. 
Pyramidlagrets fysiska utseende i form av många delkartor innebär inga 
begränsningar som gör det problematiskt att implementera de vanliga 
verktygen för navigering i en digital karta. 
 

3.8 Prototyp 6, Dynamisk webbkarta 

3.8.1 Syfte/Mål 
Syftet med prototypen är att testa en teknik för presentation av en bildpyramid 
i webbmiljö. Webbkartan är ett mycket vanligt format för presentation av 
geografisk information. Genom att göra bildpyramiden tillgänglig på webben 
kan många användare ta del av kartan. 
 
Förutom kartbakgrunder är det ofta intressant att kunna lägga ut någon form 
av verksamhetsobjekt. Tekniker för att lägga ut sådana objekt i en kartlösnings 
informationsyta ska undersökas. Om det är möjligt ska eventuella sätt att 
knyta objekten till bildpyramidens definition även utredas. 
 
Målsättningen med prototypapplikationen är att finna en metod för att 
publicera en bildpyramid på webben, och att till denna knyta objekt som en 
användare kan interagera med. Kartlösningen ska ha en fullständig 
bildpyramid med flera pyramidlager som källa. Applikationen ska även 
använda en allmän algoritm för att beräkna vilket pyramidlager som är aktuellt 
för en viss utbredning. Erfarenheten av en applikation som använder flera 
pyramidlager skall ge uppslag till dokumentationen av en bildpyramid. 
 

3.8.2 Funktionalitet 

3.8.2.1 Skånetrafik demo 
Webblösningen som skapats har till utseendet efterliknats Skånetrafikens 
Reseplanerare. Informationen i kartan består av bakgrundsbilder som skapats 
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utifrån geografisk data som ägs av lantmäteriet och kommunerna i Skåne. 
Objekt som lagts in i lösningen är hållplatser i form av punktdata från 
Skånetrafiken (se fig. 17). Kartans geografiska område, som beskrivs med fem 
olika nivåer, täcker större delen av Malmö. Varje nivå består av ett lager av 
bakgrundsbilder och ett urval av hållplatser. Den översta nivån består av en 
översiktsbild med liten detaljrikedom, samt Malmö Central. Det nedersta lagret 
består av 1200 bilder med stor detaljrikedom, samt alla hållplatser i Malmö. 
Vilken nivå som visas beror på skalan som kartan i kartfönstret har. 
 

 
Fig. 17. Prototyp 6 skall ge kunskap om vilken teknik som är lämplig för att 
producera en webbkarta laddad med en bildpyramid. Den utvecklade 
lösningen presenterar information om Skånetrafikens hållplatser. 
 
De funktioner som implementerats i lösningen är: 

• Stegvis panorering med knappar i kartfönstrets ram 
• Steglös panorering med kartverktyg 
• Direkt val av nivå med nivåknappar 
• Zoomning med fyrkant 
• Identifiering av hållplatser med kartverktyg 
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3.8.2.2 Webbkartans teknikformat 
Vald teknik för prototypapplikationen är HTML och JavaScript. I HTML finns de 
objekt som behövs för att skapa ett kartfönster och en informationsyta. 
JavaScript innehåller de metoder som behövs för att manipulera objekten. För 
att läsa formatet behövs endast en webbläsare. Inga ytterligare komponenter 
behöver vara installerade på datorn. Alla beräkningar utförs på klientsidan 
vilket betyder att serversidan blir enklast möjliga. Då allt, användargränssnitt, 
algoritmer, dokumentation och data ligger i filer som kan köras direkt med en 
webbläsare blir formatet även bärbart. Filerna kan lika gärna ligga på en cd-
skiva som på en fil- eller webbserver. 

 
3.8.2.3 Systemuppdelning 
En lösning för kartpresentation med HTML och JavaScript kan delas upp i 
olika delar beroende på om de är bundna till en speciell lösning eller om de är 
oberoende av lösningens innehåll. 
 
Gränssnittet mot användaren, lösningens utseende, är olika från fall till fall. 
Det anpassas efter användarnas önskemål och får skapas utifrån en mall eller 
för hand för varje webblösning. Bildpyramiden som skall presenteras i 
lösningen är självklart också utbytbar och skapas inför uppsättandet av 
webbapplikationerna. Funktionerna att interagera med bildpyramiden är 
däremot allmänna i den mening att de ej behöver vara anpassade för en viss 
lösning. Genom att skilja de olika delarna åt kan en stor del av koden 
återanvändas i olika lösningar (se fig. 18). Viktigt är dock att gränssnittet mot 
de återanvändbara delarna är väl dokumenterat så att de lätt kan 
implementeras i nya kartlösningar. 
 
HTML-dokumentet 
Layouten som möter användaren när webblösningen besöks skapas och 
beskrivs med HTML. Förutom lösningens utseende innehåller dokumentet 
länkar till de processer som fyller kartan med information och låter användaren 
interagera med kartan. 
 
Kartfunktionalitet 
De funktioner som fyller kartan med bakgrundskartor och verksamhetsdata är 
samlade i JavaScript-filer, liksom de metoder som låter användaren 
manövrera i karta.  
 
Bildpyramid och objekt 
Bildpyramiden är definierad i JavaScript-filer. Där anges de lager och 
skalintervall som bygger upp bildpyramiden. Objekt som kan läggas in i 
kartbilden är även de dokumenterade med JavaScript. För att dela upp 
objekten i grupper läggs objekt för en viss kartbild i pyramiden in i en egen 
JavaScript-fil. På detta vis har varje kartbild i bildpyramiden en JavaScript-fil 
med tillhörande objekt. En fördel med att ha definitionen för bildpyramiden 
skiljd från övrig kod är att det blir enklare att konvertera en i XML definierad 
bildpyramid till JavaScript-format. 
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Fig. 18. Koden som bygger upp webblösningen delas upp i olika grupper. På 
detta sätt kan webbkartans funktioner och egenskaper vara fristående från 
informationen den visar. Informationen kan då lättare bytas ut. 
 
3.8.2.4 Presentation av bakgrundskartor 
Som kartfönster och informationsyta i webblösningen används HTML-
elementet Div. Div-elementet fungerar som en behållare för andra element där 
de inre elementen kan placeras i förhållande till det yttre. Till dessa element 
angivs händelser som refererar till funktioner som använder de tidigare 
förklarade navigeringsalgoritmerna. Dessa funktioner tillhör de 
lösningsoberoende JavaScripten. 
 
När en HTML-sida har lästs in i en webbläsare och presenterats för en 
användare är det svårt att lägga till eller ta bort element. Detta är en egenskap 
som komplicerar visningen av kartbilder i kartfönstret, då antalet bilder som 
utgör en informationsyta varierar med vilken utbredning som önskas visas i 
kartfönstret. En utbredning kan täcka en eller flera kartbilder. En lösning på 
problemet är att under inläsningen av HTML-sidan skapa de element som 
varierar med utbredningen och integrera dessa med övriga element som ingår 
i den fasta layouten. När en ny utbredning skall visas, efter att en användare 
navigerat i kartan, laddas helt enkelt sidan om och informationsytan anpassas 
för den nya informationsuppsättningen. 
 
Att skapa elementen som varierar med utbredningen utförs med de 
lösningsoberoende JavaScripten. När en ny utbredning önskas anropar 
webbsidan sig själv, och anger samtidigt vilken utbredning som skall visas, 
genom att ange den i form av parametrar placerade efter webbsidans adress i 
URL:en. När HTML-dokumentet åter laddas fångar JavaScript upp 
utbredningen och skapar de element som behövs för att visa området. 
 
Webblösningen innehåller flera pyramidlager. Vilket lager som visas beror på 
den aktuella skalan. Definitionen av bildpyramiden i form av vilket lager som 
skall visas för ett visst skalintervall dokumenteras i variabler i en JavaScript-fil. 
När sidan laddas beräknas den aktuella skalan utifrån kartfönstrets storlek och 
utbredning. Den beräknade skalan jämförs därefter med bildpyramidens 
skalintervall vilka refererar till olika pyramidlager. Slutligen läses det funna 
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pyramidlagrets dokumentation, som lagrats i en egen JavaScript-fil, in och 
används när informationsytan skall fyllas med kartbilder från lagret. 
Inläggningen av bilder i informationsytan och placeringen av denna i 
kartfönstret sker med funktioner som använder de tidigare förklarade 
algoritmerna. 
 
3.8.2.5 Presentation av objekt 
Objekten i en nivå härstammar i prototypen från ett urval av Skånetrafikens 
hållplatser. Resultatet av ett urval lagrades i en GML-fil. Hållplatserna som 
presenteras i kartlösningen lagras i variabler i JavaScript. Varje kartbild i 
bildpyramiden har en fil med objekt. För att skapa JavaScripten med objekten 
utifrån GML-filen användes en algoritm. För varje kartbilds utbredning lästes 
GML-filen igenom. Ur GML-filen plockades de objekt som låg i den aktuella 
utbredningen, för att sedan dokumenteras i kartbildens tillhörande objektfil. 
 
Objekten läggs in i informationsytan ovanpå kartbilderna när kartan skapas. 
För varje objekt i den visuella utbredningens område läggs en bild, som 
representerar objekten, in i informationsytan. Positioneringen av objektbilden i 
informationsytan sker med en beräkning. Utifrån informationsytans utbredning 
i världskoordinater, storlek i pixlar samt objektets koordinater i världsenheter 
beräknas den bildkoordinat i informationsytan som punkten motsvarar. Urvalet 
av de objekt som skall visas är redan utfört då alla objekt redan är knutna till 
en viss kartbild, så de objekt som läses in för en viss utbredning är de objekt 
som ligger i de inlästa kartbildernas objektfiler. 
 
Användaren kan identifiera de olika objekten i lösningen med ett verktyg. När 
ett objekt i kartan markeras med ett musklick visas namnet på hållplatsen i ett 
textfält ovanför kartan. För att göra detta möjligt deklareras en musklick-
händelse, med en referens till en identifieringsfunktion, i varje objektbild när de 
skapas vid lösningens laddning. Varje objekt har en unik nyckel som anges 
som parameter i den skapade bildens funktionanrop. När en användare 
utlöser en händelse för en bild, så skickas den unika nyckeln med till 
identifieringsfunktionen. Funktionen finner det aktuella objektet med hjälp av 
nyckeln, och kan plocka ut önskade värden på attribut som resultat att visa 
användaren. 
 

3.9 Prototyp 7, Stöd för definition 

3.9.1 Syfte/Mål 
Motorns instruktioner kan skapas med en XML-editor. Om komplexare 
information skall lagras som kräver många rader i dokumentet är dock ett 
verktyg för att skapa instruktionerna önskvärt. Prototypapplikationen skall ge 
kännedom om vilka funktioner och kontroller ett sådant verktyg behöver. 
 
En prototypapplikation ska skapas där användaren presenteras för en 
karttjänsts möjligheter. Utifrån dessa och via erbjudna valmöjligheter vägleds 
sedan användaren genom uppförandet av ett pyramidlagers definition. 
Resultatet av en körning skall vara en instruktionsfil som kan användas av 
motorn vid skapandet av ett pyramidlager. 
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3.9.2 Förslag på lösning 
En prototypapplikation har utvecklats som skapar ett pyramidlager efter en 
användares önskemål. Här följer en presentation av de valmöjligheter en 
användare ställs inför samt dessa vals bakomliggande syfte eller orsak. 
 
Först anger användaren adressen till den WMS som skall användas för 
produktionen av pyramidlagret. Applikationen utför därefter ett GetCapabilities 
anrop till den aktuella tjänsten och fångar det returnerade dokumentet. 
 
Ur dokumentet plockas alla koordinatsystem som tjänsten stödjer och listas för 
användaren. Från listan väljer sedan användaren det koordinatsystem som 
skall användas för pyramidlagret. 
 
Det valda koordinatsystemet används sedan för att söka ut de olika lager i 
dokumentet som kan visas i det aktuella koordinatsystemet. Urvalet är enkelt, 
de lager som plockas ut ur dokumentet är de som direkt stödjer 
koordinatsystemet samt de eventuella lager som ärver stödet för 
koordinatsystemet från föräldrar. Lagren listas för användaren där användaren 
kan välja ett eller flera lager som skall ingå i kartbilderna. Användaren kan 
även ange vilken ordning lagren skall ligga i. 
 
Pyramidlagrets totala utbredning anges i fyra fält. Om något av de lager som 
valts ej har någon information för det angivna området kan användaren 
upplysas om detta. Testet utförs genom att jämföra utbredningen i lagrens 
BoundingBox-element i Capabilities-dokumentet med den valda utbredningen. 
 
När rutnätet skall definieras kan en översiktsbild vara bra som stöd. Den tas 
fram genom att skapa ett GetMap-anrop utifrån de uppgifter användaren hittills 
angivit. De parametrar som saknas för anropet är översiktsbildens storlek och 
bildformat. Storleken bestäms genom att användaren anger längden i pixlar 
för ena sidan av bilden. Den andra sidan beräknas av programmet så att den 
anpassas till den totala utbredningens proportioner. Bildformaten som stöds 
av tjänsten läses ut från Capabilities-dokumentet och listas för användaren. 
Applikationen skickar slutligen anropet och visar resultatet för användaren (se 
fig. 19). 
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Fig. 19. Prototypapplikation för skapande av pyramidlager där en översiktsbild 
som producerats av en karttjänst visas. Översiktsbildens parametrar har 
bestäms av användaren och satts ihop till det GetMap-anrop som skapade 
bilden. 
 
Antalet delområden som den totala utbredningen delas upp i bestäms av 
användaren genom att ange antalet kolumner och rader i två fält. 
Delområdena i form av ett rutnät kan därefter ritas på översiktsbilden. 
 
En storlek för kartbilderna i pyramidlagret bestäms på samma sätt som 
storleken för översiktsbilden, men denna gång är det delområdenas proportion 
som styr beräkningen av ena sidan. Pyramidlagrets skala beror av storleken 
som sätts på kartbilderna. Den totala utbredningen, antalet kolumner och 
rader samt kartstorleken ger tillsammans skalan uttryckt i antalet längdenheter 
per pixel. Med skalan kan en kontroll utföras för att se om pyramidlagrets 
kartbilder kommer att innehålla information från alla de valda karttjänstlagren. 
Pyramidlagrets skala jämförs med de skalintervall som varje karttjänstlager 
eventuellt kan ha definierade. Om pyramidlagrets skala ej ligger inom ett 
intervall kommer informationen från det aktuella karttjänstlagret inte att synas. 
Användaren kan då bli uppmärksammad på detta innan pyramidlagret skapas 
(se fig. 20). 
 
Även bufferten som motorn skall använda vid skapandet av pyramidlagrets 
kartbilder, för att undvika avklippta texter, bestäms. Bufferten anges i procent 
av kartbildernas bredd och höjd. 
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Fig. 20. Antalet kartbilder i x- och y-led bestäms av användaren liksom 
pyramidlagrets skala och bildstorlek. 
 
Användaren erbjuds två olika verktyg för arbete mot översiktskartan. Med ena 
verktyget kan ett valt delområde i pyramidlagret förhandsgranskas, och med 
det andra kan områden som ej skall ingå i pyramidlagret markeras. Exempel 
på områden som i en lösning ses som ointressant kan vara hav i en lösning 
som endast skall innehålla kartor över landområden (se fig. 21). 
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Fig. 21. Kartbilder som ej behövs i pyramidlagret utesluts innan pyramidlagrets 
namn och bildformat bestäms och motorns instruktionsfil skapas. 
 
Möjligheten att peka ut områden som ej skall ingå i pyramidlagret är en 
funktion som kräver att varje område kan skiljas åt med en unik nyckel. Består 
pyramidlagret av många delområden är det tidskrävande att med en XML-
editor skapa en instruktionsfil till motorn där varje område definieras. Detta är 
ett skäl till att ett verktyg för skapandet av instruktionsfiler kan behövas. 
Alternativet till att uppge varje område är att låta dem beräknas fram utifrån 
den totala utbredningen samt antal kolumner och rader. Med den senare 
metoden minskas informationsmängden som lagras i pyramidlagrets 
dokumentation drastiskt, men inget utrymme för lagring av områdens 
individuella egenskaper ges. 
 
De sista uppgifterna som användaren anger är namnet på pyramidlagret, om 
det skall vara transparent samt bildformat att lagra bilderna i. Namnet 
användaren bestämmer används till den katalog som det färdiga 
pyramidlagret skapas i samt även som basen i varje kartbilds namn. Det 
bildformat bilderna lagras i behöver ej vara det som levereras från 
karttjänsten. Möjligheten att konvertera det inkommande bildformatet till ett 
annat kan vara aktuellt om karttjänsten ej stödjer det format som användaren 
önskar att använda. Om de valda bildformaten stödjer transparens, och 
kartbildernas karttjänstlager inte består av heltäckande ytor, kan användaren 
ange att kartbilderna skall vara transparenta. Transparenta bilder är ett krav 
om flera pyramidlager skall kombineras för samtidig visning i en lösning. 
 
Utifrån användarens inställningar skapas en instruktionsfil till motorn. I filen 
lagras även information om den översiktsbild som användes i applikationen för 
att göra det möjligt att öppna gamla instruktionsfiler och göra modifieringar. 
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4 Resultat 

4.1 Tekniktesternas utfall 
De olika prototyperna har tillsammans gett kunskap om vilka möjligheter dessa 
tekniker har för att kunna kombineras till en hel lösning. Här listas de viktigaste 
lärdomarna från de olika prototyperna. 
 
Prototyp 1, Uppkoppling 
Den i .Net Framework inbyggda klassen WebClient fungerar bra som koppling 
till en standardiserad karttjänst. Det är alltså möjligt att skapa applikationer i 
.NET som utför förfrågningar till en WMS-tjänst och lagrar den resulterade 
kartan. Tekniken som krävs finns i grundpaketet för .NET och inga ytterligare 
komponenter behövs. 
 
Prototyp 2, Anrops-loopning 
För att göra koden som skapar bildpyramiden lösningsoberoende så kan 
instruktionerna till programmet lagras i ett XML-dokument som läses in vid 
programstart. Förutom dokumentets lagrade information kan programmet 
använda dokumentets struktur för sin arbetsgång. D.v.s. för varje påkommet 
element av en viss typ utförs ett visst arbete. Instruktionsfilen kan även senare 
användas för att tolka resultatet som filen gav upphov till. 
 
Prototyp 3, Skapande av tillämpningsformat 
Utifrån skapade kartbilder och dokumentationen i instruktionsfilerna är det fullt 
möjligt att skapa tillämpningsformat som kan användas av existerande GIS-
programvaror. 
 
Prototyp 4, Skarvning av kartbilder 
Utifrån större kartbilder för större och överlappande områden kan mindre och 
intilliggande kartbilder skapas. Med denna metod visas en text i en skarv i 
båda kartbilderna, då textens insättningspunkt legat i de båda överlappande 
utgångsbilderna. Problemet med halva texter i skarvar kan dock fortfarande 
förekomma. Detta sker om den yta som överlappas är för snålt tilltagen, eller 
om ovanligt långa texter förekommer i kartmaterialet. Den överlappade ytan 
får alltså anpassas för det kartmaterial som används. 
 
Prototyp 5, Algoritmer för navigering 
För att låta en användare navigera i en bildpyramid kan objekt vilka fungerar 
som en informationsyta och ett kartfönster användas. Till dessa objekt kopplas 
navigeringsmetoder via händelser som ger användaren möjlighet att 
interagera med kartan. Då prototypapplikationen utvecklades i .NET bestod 
kartfönstret och informationsytan av .NET-komponenter. Ytor där bilder kan 
placeras samt behållare som innehåller andra objekt är dock vanliga 
komponenter i utvecklingsmiljöer som erbjuder applikationsutveckling med 
grafiskt gränssnitt. Händelser kopplade till markören och musknapparna är 
heller inget unikt för .NET. Alltså är sannolikheten stor att algoritmerna kan 
användas oberoende av applikationens format. 
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Prototyp 6, Dynamisk webbkarta 
Med HTML och JavaScript kan lösningar skapas som innehåller de funktioner 
som kan förväntas av en webbkarta. Formatet har det som behövs för att 
skapa en webbkarta där en definierad bildpyramid med tillhörande objekt 
visas. 
 
En definierad bildpyramid som används vid skapandet av en webbkarta skall 
innehålla nivåer där varje nivå innehåller pyramidlager och objekt. Skalan är 
det värde som bestämmer vilken nivå som skall visas. Alltså skall varje nivå ha 
ett för bildpyramiden unikt skalintervall, som används vid bestämmandet av 
aktuell nivå. Objekten i nivån lagras företrädesvis med GML. Detta för att det 
är ett standardiserat format för lagring av geografisk data samt för att det är 
det format som levereras från en WFS. Att använda det standardiserade 
gränssnittet för hämtning av geografiska objekt vid skapandet av 
bildpyramiden är självklart, av samma orsaker som lett till att WMS används 
för produktionen av pyramidlagrets kartbilder. För att göra skapandet av ett 
tillämpningsformat enkelt bör urvalen för vilka objekt som finns i en viss nivå 
göras redan vid skapandet av de GML-filer som lagrar nivåernas data, d.v.s. 
anpassa WFS-anropet som resulterar i en returnerad GML-fil. 
 
Prototyp 7, Stöd för definition 
Genom att skapa en applikation som guidar en användare genom 
uppsättandet av motorns instruktionsfil kan förkunskapskravet för denna 
person sänkas avsevärt. Användaren behöver inte kunna tyda innehållet i ett 
Capabilities-dokument för att bestämma kartornas innehåll och inte heller 
känna till hur instruktionerna skall lagras i ett XML-dokument. På detta sätt 
behöver ej expertis anlitas när informationen i ett pyramidlager skall 
uppdateras. Prototypapplikationen visar att det är möjligt att skapa verktyg, 
med inbyggt stöd för ovana användare, som producerar pyramidlager. 
 

4.2 Systemarkitektur 
Tekniktesten som utförts i prototyperna har visat att bildpyramider kan 
produceras från standardiserade karttjänsters erbjudna information, för att 
sedan konverteras till olika önskade tillämpningsformat. Systemet kan grovt 
beskrivas med figur 22. 
 

 
Fig. 22. Grov systemarkitektur för produktion av bildpyramider, med 
standardiserade karttjänster som källa, visade i ett visst format.  
 
För att göra produktionen av bildpyramider, som tillgängliggörs för bestämda 
tillämpningsformat, flexibel måste flera olika tekniker i olika moduler 
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kombineras. Förhållandet mellan de olika modulerna kan åskådliggöras i en 
systemskiss som visas i fig. 23. 
 

 
Fig. 23. Systemarkitektur för produktion av en bildpyramid med kopplad 
geografisk data. Systemet byggs upp av moduler som kommunicerar med 
väldefinierade gränssnitt. 
 
Datakällan 
För att göra metoden, att skapa kartbilder från geografisk data samt plocka ut 
urval från en datakälla, leverantörsoberoende måste gränssnittet mellan 
datakällor och applikationen som bygger bildpyramiden vara bestämt. OGC 
har med specifikationerna för WMS och WFS skapat sådana gränssnitt för 
presentation av geografisk information på webben. Genom att sätta upp en 
egen standardiserad karttjänst och ladda denna med en programleverantörs 
dataformat kan gränssnittet mot den geografiska informationen göras 
oberoende. 
 
Motorn 
Motorn är den modul som skapar bildpyramiden och gör urval för pyramidens 
kopplade objekt. Den är anpassad för det standardiserade gränssnittet och 
innehåller metoder som utifrån instruktioner skapar WMS och WFS anrop. 
Motorn utför arbetet genom upprepade anrop till karttjänsterna med 
levererade kartbilder och GML-filer som resultat. 
 
Motorns instruktioner 
För att göra motorn ytterligare fristående måste alla dess instruktioner för hur 
en bildpyramid skall se ut komma utifrån. Alltså behövs ännu ett gränssnitt 
som beskriver hur applikationen skall laddas med uppgifter. En lämplig metod 
är att samla en pyramids definition i ett XML-dokument. Förutbestämda 
element i dokumentet innehåller olika uppgifter som talar om för motorn hur 
pyramidlager skall skapas samt hur de kopplade objekten skall hämtas från 
karttjänsterna. 
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Administrations gränssnitt 
Genom att skapa ett verktyg i .NET kan ovana användare få stöd för att tolka 
innehållet i Capabilities-dokumenten samt att beskriva bildpyramiden i dess 
definition. Användaren bygger upp bildpyramidens definition stegvis där 
angivna värden valideras av applikationen innan de läggs till definitionen. 
 
Mellanlager 
För att göra produktionen oberoende av vilket slutligt format som 
bildpyramiden skall tillgängliggöras med, så måste resultatet från motorns 
körning lagras enligt en generell struktur. Utifrån denna struktur kan sedan ett 
visst tillämpningsformat skapas. Detta gränssnitt mellan produktionen av 
bildpyramiden och skapandet av tillämpningsformat behöver inte vara mer 
komplicerat än att pyramidens kartbilder, objekt och definition lagras 
tillsammans på disk i en viss katalogstruktur. 
 
Tillämpningsformat 
Konverteringen av bildpyramiden till tillämpningsformat bör utföras i fristående 
.NET applikationer. I dessa program kan användare få möjlighet att ytterligare 
styra hur bildpyramiden skall presenteras genom att ange egenskaper som är 
unika för just det aktuella tillämpningsformatet. 
 

4.3 Bildpyramidens dokumentation 
En bildpyramids definition kan användas både som instruktioner vid 
produktionen av bildpyramiden och vid skapandet av ett tillämpningsformat. 
De regler som sätts upp för definitionen styr starkt de möjligheter en 
användare har för att skapa tillämpningsformat. Stor frihet ger användaren 
möjlighet att anpassa bildpyramiden till användningsområdet men det innebär 
att utvecklingen av egna tillämpningsformat kompliceras. 
 
Att göra definitionen helt frigjord från slutligt tillämpningsformat har visat sig 
omöjligt. Speciella egenskaper som frångår den normala bildpyramiden 
förekommer. T.ex. kan det i vissa fall vara önskvärt med en överlappning av 
de olika kartbilderna. Sådant är fallet när kartbilder produceras för utskrift. 
 
Det finns ändå ett antal parametrar som utgör stammen för bildpyramidens 
definition. En bildpyramid består av flera nivåer. Varje nivå har ett skalintervall 
som anger det skalområde som kartmaterialet är anpassat för. En nivå består 
av ett eller flera kartlager. De kan både vara icketransparenta och 
transparenta. Alla kartbilder i en nivå skall ha samma storlek i pixlar för att 
förenkla algoritmer för kombinering av olika transparenta bilder. Av samma 
anledning skall alla kartlager i en nivå ha samma totala utbredning, samt 
samma bildrutnät. Definitionen för varje kartlager skall ange värden på 
parametrar som krävs för att bygga upp GetMap-anrop. 
 
Förutom kartbilder kan nivån innehålla objekt med ett geografiskt läge och 
attribut. Att finna en struktur för definitionen av objekten som är fulländad för 
samtliga tillämpningsformat är komplicerat. En egenskap som är mycket 
önskvärd i tillämpningsformaten är att visa olika urval från en objektsamling 
beroende på nivå. I högre nivåer kanske bara de viktigaste objekten skall vara 
synliga men i lägre kan även andra få plats och möjlighet att visas. 
Anledningen till att en generell definition av objekten ej kan användas är att 
olika tillämpningsformat är olika kraftfulla i sin hantering av objekten. T.ex. har 
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leverantörers programvaror stora inbyggda möjligheter att i de olika nivåerna 
göra och visa urval utifrån en klassning av objekten. Detta är något som t.ex. 
den egenutvecklade webbkartan i prototyp 6 saknar helt. Den måste laddas 
med en uppsättning per nivå vilket innebär att samma objekt kan förekomma i 
flera nivåer. I det första fallet kan man alltså göra ett utdrag från datakällan 
och lita på att tillämpningsformatet utför nivåernas urval. I det senare fallet 
måste urvalet göras vid skapandet av tillämpningsformatet. Om det är 
komplicerade urvalsregler som skall användas kan det även vara önskvärt att 
flytta detta urval redan till uttaget från datakällan, då det där finns metoder 
som skapar sådana urval. Så genom att utnyttja dessa kan applikationen som 
skapar t.ex. webbkartan bli betydligt tunnare. 
 
På marknaden finns flera kraftfulla programvaror som hanterar geografisk 
data. De erbjuder användaren att utifrån objekts attributvärden eller 
geografiska egenskaper bestämma villkor som kan användas för att dela upp 
och klassificera datamängden. Genom att använda dessa programvaror kan 
informationen i ett komplicerat lager delas upp i flera lager. Alternativt så kan 
nya attribut för ett komplicerat lager skapas som grundas på en 
grupptillhörighet. När informationen förprepareras på detta sätt så minskar 
kraven på WFS-uttrycken som används vid skapandet bildpyramidens 
objektsamlingar. Tiden som det tar för en bildpyramid att skapas kan på detta 
vis förkortas då mindre arbete behöver utföras för varje objekturval från 
datakällan. Samt urvalsfunktioner som ej erbjuds i WFS-gränssnittet kan på 
detta vis åtkommas. 
 
Oberoende av tillämpningsformat är dock den uppsättning parametrar i WFS-
gränssnittet som används för att göra ett urval. Det är bland annat utsnitt, 
objektlagrets namn och fältnamn på medskickade attribut. 
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5 Slutsats och Diskussion 

De olika prototyperna utgör inte en komplett applikation. Dock möjliggör de 
fastställande av en tänkbar systemlösning, vilket var ett av syftena med 
arbetet. 
 
De framtagna navigeringsalgoritmerna för egna tillämpningsformat i prototyp 5 
uppfyller de förväntningar en användare kan ha av ett modernt kartverktyg. 
Metodernas algoritmer är inte låsta till ett visst tillämpningsformat då de 
använder objekt som är vanligt förekommande i miljöer med grafiskt 
gränssnitt. 
 

5.1 Erfarenheter att ta med i framtiden 
Att skapa bildpyramidens definition med en applikation som stöd är ej det 
självklara valet i lösningen. XML-dokumentet som innehåller bildpyramidens 
definition kan, med stöd av ett till bildpyramiddefinitionerna framtaget schema, 
skapas med en XML-editor. Den senare metoden ställer dock stora krav på 
användaren som bland annat måste ha goda kunskaper av att tolka 
karttjänsternas Capabilities-dokument, samt kunna XML-dokumentens regler 
och struktur. De olika metoderna har båda sina för- och nackdelar. Ett problem 
med en applikation som skapar bildpyramiden är att uppdateringar av denna 
betyder mycket arbete. Ett schema är lättare att uppdatera. Arbete med XML-
editor innebär större felkällor men för en användare som känner till formatet 
blir möjligheterna fler. En applikation är ett bra stöd för nybörjaren men den 
erfarne kan istället komma att begränsas av applikationens stöd och många 
steg. 
 
Den definition som används av kartpyramiden bör hållas så enkel som möjligt. 
Att tillåta kombinering av pyramidlager med olika bildstorlekar är en egenskap 
i definitionen av kartpyramiden som ger stor frihet men detta komplicerar 
egenutvecklade applikationer dramatiskt. Genom att strama åt definitionen av 
kartpyramiden skulle den bli mindre fri men vara enklare att använda. 
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5.2 Förslag på vidareutveckling 
Tekniken har mycket stora potentialer. Speciellt möjligheten att kunna utveckla 
specialanpassade applikationer med små medel gör det till en 
konkurrenskraftig lösning för presentation av enkel geografisk data. Trotts 
detta finns mycket att förbättra och utveckla vid framtagande och användning 
av bildpyramider. Här ges några exempel: 

 
• Webbkartan är ett mångsidigt format som lätt kan anpassas efter behov. 

Ytterligare funktioner som skulle kunna vara möjliga att implementera 
är översiktskarta, sökfunktion och stöd av andra objekt än punkter. 

• Objekt i tillämpningsformaten är det som behöver uppdateras oftast i en 
bildpyramid. Informationen till bakgrundskartorna kommer vanligen från 
källor utanför kundens organisation och uppdateras därför mer sällan 
än den egna verksamhetens data. En uppdatering om halvåret av 
bakgrundskartor är normalt men objektstatus kan ändras från dag till 
dag. Det betyder att uppdateringstiden skulle kunna minskas mycket 
om endast uppdatering av objekten genomförs. Är det stora 
datamängder skulle det vara bra att till och med kunna ange exakt vilka 
objekt som skall uppdateras, läggas till eller tas bort. 

 

5.3 Framtida användningsområde 
Bildpyramidens största styrka är dess enkla format. Det gör den passande för 
enheter där lagringsutrymme och beräkningskapacitet är begränsad. Sedan 
en tid har det funnits ett bra utbud på handdatorer som kunnat hantera 
kartvisning och nu sker en liknande utveckling för mobiltelefonerna. De kan nu 
mera utrustas med bildskärmar vilka har tillräcklig upplösning för att kunna 
återge en karta. Det tillsammans med större överföringshastighet, i och med 
införandet av 3G tekniken, och bättre lagringsutrymme så skulle en 
bildpyramid kunna vara ett alternativ för att visa kartinformation. 
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Världsfiler 

Transformationen som används av GIS-programvaran när en bilds 
pixelkoordinater skall beräknas till världskoordinater är: 
 
x = Ai + Bj + C 
 
y = Di + Ej + F 
 
där: 
 
x = Världskoordinat i x-led för en pixel. 
y = Världskoordinat i y-led för en pixel. 
i = Kolumnnummer för en pixel i kartbilden. 
j = Radnummer för en pixel i kartbilden. 
A = Dimension av en pixel i världsenheter i x-led. 
B, D = Rotationsparametrar. 
C, F = x och y för mittpunkten av den pixel högst upp till vänster i bilden. 
E = Dimension av en pixel i världsenheter i y-led angivet negativt. 
 

 
 
Parametrarna lagras i världsfilens rader i följande ordning: 
 
A 
D 
B 
E 
C 
F
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Beräkning av buffertbild 

Buffertbildens parametrar beräknas utifrån önskad bilds parametrar och en 
procentsats (p). 
 
a = s - (u - s) × p 
b = t - (v - t) × p 
c = u + (u - s) × p 
d = v + (v - t) × p 
 
H = h + h × p × 2 
W = w + w × p × 2 
 
där: 
 
s, t, u, v Önskad kartbilds utbredning i världskoordinater. 
a, b, c, d Buffrad kartbilds utbredning I världskoordinater. 
h, w  Önskad kartbilds storlek i pixlar. 
H, W  Buffrad kartbilds storlek i pixlar. 
 

 
Fig. Om den inre bilden skulle skapas utan steget med en buffrad bild skulle ej 
ortsnamnet finnas i bilden då den saknar textens insättningspunkt. 
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Beräkningar av utbredning och informationsyta 

Genom att förändra storleken och placeringen av en informationsyta kan ett 
bestämt område visas i kartfönstret. På samma sätt kan den synliga 
utbredningen beräknas om informationsytans storlek och placering är känd. 
Kartfönstrets storlek antas vara känd och fast för en applikation. Även 
informationsytans utbredning är alltid känd då den bygger på kända bilders 
utbredningar. 
 
Beräkningarna bygger på proportionalitet mellan storlekarna i pixlar och 
längderna i världskoordinater. 
 
x, y  Världskoordinater i horisontal- och vertikalled 
i, j  Pixelkoordinater i horisontal- och vertikalled 
a, b, c, d Utbredning i världskoordinater för informationsytan 
s, t, u, v Utbredning i världskoordinater för kartfönstret 
w, h  Kartfönstrets storlek i pixlar 
W, H  Informationsytans storlek i pixlar 
Pi, Pj  Informationsytans placering i horisontal- och vertikalled i 

kartfönstret uttryckt i pixlar 
 

 
Fig. Variabler för beräkning av informationsytans placering och storlek. 
 
Beräkning av en informationsytas storlek utifrån kartfönstrets storlek, önskad 
utbredning och informationsytans utbredning: 
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Beräkning av samma informationsytas placering i kartfönstret: 
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Ekvationer för att få reda på vilken utbredning som visas i kartan om 
informationsytans storlek och placering är känd: 
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Exempel på instruktionsfil 

Exempel på vilken information som behöver lagras i en instruktionsfil samt de 
element de olika instruktionerna lagras i. 
 
Element Innehåll 
Installningar Dokumentets rotelement som innehåller alla andra element 
projektNamn Basen i kartbildernas namn 
projektSammanfattning Kort förklarande text av pyramidlagret 
skala Skalan meter till meter på skärmen (Antagit 96 pixlar per tum) 
enhet Koordinatsystemets enhet, t.ex. meter eller grader 
buffert Buffert för undvikning av textbortfall 
mellanlagerFormat Bildformatet som kartbilderna skall lagras i 
rader Antalet rader i pyramidlagrets rutnät 
kolumner Antalet kolumner i pyramidlagrets rutnät 
tjanstAdress Karttjänstens adress 
Utgangsbild Innehåller element för en översiktskarta till lagret 
bredd Översiktskartans bredd 
hojd Översiktskartans höjd 
BBOX Innehåller översiktkartans utbredning 
XMin Utbredningens minsta värde i x-led. 
YMin Utbredningens minsta värde i y-led. 
XMax Utbredningens största värde i x-led. 
YMax Utbredningens största värde i y-led. 
Parametrar Innehåller parametrar som ingår i kartbildernas getMap-anrop 
VERSION Version av WMS-specifikation som definierar anropets parametrar 
LAYERS 
  

Innehåller karttjänstlagren som bygger upp kartbilderna. Den följd 
som lagren anges är den följd lagren läggs in i kartbilden 

LAYER Anger karttjänstlager som skall användas 
CRS Koordinatsystem 
FORMAT Bildformat som karttjänsten levererar kartbilderna i 
WIDTH Kartbildernas höjd i pixlar 
HEIGHT Kartbildernas bredd i pixlar 
TRANSPARENT Anger om pyramidlagret skall vara transparent 
Grid Innehåller pyramidlagrets delområden samt knuten information 
Polygon Ett delområde 
polygonId Unikt id som bygger på områdets rad- och kolumnposition 
inaktiv Anger om området skall ge upphov till en kartbild eller ej 
coord 
  
  

Koordinatpar som beskriver delutbredningen i följden: nedre 
vänstra hörnet, nedre högra hörnet, övre högra hörnet och övre 
vänstra hörnet  

X X-värde i koordinatpar 
Y Y-värde i koordinatpar 
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Exempel på en instruktionsfil med innehåll: 
 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<!--Ansvarig organisation:LTU, Administratör:Nisse, Datum:2005-02-10--> 
<Installningar> 
  <projektNamn>mlm12d5</projektNamn> 
  <projektSammanfattning>Lager till demo.</projektSammanfattning> 
  <skala>47244,09</skala> 
  <enhet>meter</enhet> 
  <buffert>20</buffert> 
  <mellanlagerFormat>.Png</mellanlagerFormat> 
  <rader>3</rader> 
  <kolumner>4</kolumner> 
  <tjanstAdress>http://172.18.32.188/WMS_LU/getmap.ashx?</tjanstAdress> 
  <Utgangsbild> 
    <bredd>400</bredd> 
    <hojd>320</hojd> 
    <BBOX> 
      <XMin>1317000</XMin> 
      <YMin>6160000</YMin> 
      <XMax>1332000</XMax> 
      <YMax>6172000</YMax> 
    </BBOX> 
  </Utgangsbild> 
  <Parametrar> 
    <VERSION>1.1.1</VERSION> 
    <LAYERS> 
      <LAYER>Z3</LAYER> 
      <LAYER>p4_Ovrigmark</LAYER> 
      <LAYER>p5_ParkOchSkog</LAYER> 
      <LAYER>p6_Markanv</LAYER> 
      <LAYER>p7_Bebyggelse</LAYER> 
      <LAYER>p8_Industrier</LAYER> 
      <LAYER>p9_Jarnvagsomrade</LAYER> 
      <LAYER>p13_ParkÖar</LAYER> 
      <LAYER>p15_TorgOchParkeringar</LAYER> 
      <LAYER>p17_OffByggnader</LAYER> 
      <LAYER>KOMMUNIKATION_LINE_PRI</LAYER> 
      <LAYER>KOMMUNIKATION_LINE_JVG</LAYER> 
    </LAYERS> 
    <CRS>epsg:32635</CRS> 
    <FORMAT>image/png</FORMAT> 
    <WIDTH>300</WIDTH> 
    <HEIGHT>320</HEIGHT> 
    <TRANSPARENT>FALSE</TRANSPARENT> 
  </Parametrar> 
  <Grid> 
    <Polygon> 
      <polygonId>1_1</polygonId> 
      <inaktiv>False</inaktiv> 
      <coord> 
        <X>1317000</X> 
        <Y>6160000</Y> 
      </coord> 
      <coord> 

http://172.18.32.188/WMS_LU/getmap.ashx?</tjanstAdress
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        <X>1320750</X> 
        <Y>6160000</Y> 
      </coord> 
      <coord> 
        <X>1320750</X> 
        <Y>6164000</Y> 
      </coord> 
      <coord> 
        <X>1317000</X> 
        <Y>6164000</Y> 
      </coord> 
    </Polygon> 
… 
… Ytterligare tio rektanglar som var för sig definierar ett delområde. 
… 
    <Polygon> 
      <polygonId>4_3</polygonId> 
      <inaktiv>False</inaktiv> 
      <coord> 
        <X>1328250</X> 
        <Y>6168000</Y> 
      </coord> 
      <coord> 
        <X>1332000</X> 
        <Y>6168000</Y> 
      </coord> 
      <coord> 
        <X>1332000</X> 
        <Y>6172000</Y> 
      </coord> 
      <coord> 
        <X>1328250</X> 
        <Y>6172000</Y> 
      </coord> 
    </Polygon> 
  </Grid> 
</Installningar> 
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Exempel på WMS-anrop och resultat 

GetCapabilities 
Exemplet är taget från en WMS-tjänst som Demis (ett holländskt företag) 
tillhandahåller för att göra reklam för sina produkter. 
Anropet till karttjänsten: 
 
http://www2.demis.nl/mapserver/request.asp?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities 
 

Det returnerade dokumentet från karttjänsten (något förkortad): 
 
<?xml version="1.0" ?>  
  <!DOCTYPE WMT_MS_Capabilities (View Source for full doctype...)>  
- <WMT_MS_Capabilities version="1.1.1"> 

- <!--Service Metadata-->  
- <Service> 

- <!--The WMT-defined name for this type of service -->  
  <Name>OGC:WMS</Name>  
- <!--  Human-readable title for pick lists   -->  
  <Title>World Map</Title>  
- <!-- Narrative description providing additional information -->  
  <Abstract>None</Abstract>  
  <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" 

xlink:href="http://www2.demis.nl" />  
- <ContactInformation> 

- <ContactPersonPrimary> 
  <ContactPerson />  
  <ContactOrganization />  

  </ContactPersonPrimary> 
  <ContactElectronicMailAddress />  

  </ContactInformation> 
  <Fees>none</Fees>  
  <AccessConstraints>none</AccessConstraints>  

  </Service> 
- <Capability> 

- <Request> 
- <GetCapabilities> 

  <Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>  
- <DCPType> 

- <HTTP> 
- <Get> 

  <OnlineResource 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 
xlink:type="simple" 
xlink:href="http://www2.demis.nl/wms/wms
.asp?wms=WorldMap&" />  

  </Get> 
  </HTTP> 

  </DCPType> 
  </GetCapabilities> 
- <GetMap> 

  <Format>image/png</Format>  
  <Format>image/jpeg</Format>  
  <Format>image/gif</Format>  
  <Format>image/bmp</Format>  
  <Format>image/swf</Format>  
- <DCPType> 

- <HTTP> 
- <Get> 

  <OnlineResource 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 
xlink:type="simple" 
xlink:href="http://www2.demis.nl/wms/wms
.asp?wms=WorldMap&" />  

  </Get> 
  </HTTP> 

  </DCPType> 
  </GetMap> 

http://www2.demis.nl/mapserver/request.asp?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
http://www.w3.org/1999/xlink
http://www2.demis.nl
http://www.w3.org/1999/xlink
http://www2.demis.nl/wms/wms.asp?wms=WorldMap&
http://www2.demis.nl/wms/wms.asp?wms=WorldMap&
http://www.w3.org/1999/xlink
http://www2.demis.nl/wms/wms.asp?wms=WorldMap&
http://www2.demis.nl/wms/wms.asp?wms=WorldMap&
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- <GetFeatureInfo> 
  <Format>text/html</Format>  
  <Format>text/swf</Format>  
- <DCPType> 

- <HTTP> 
- <Get> 

  <OnlineResource 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 
xlink:type="simple" 
xlink:href="http://www2.demis.nl/wms/wms
.asp?wms=WorldMap&" />  

  </Get> 
  </HTTP> 

  </DCPType> 
  </GetFeatureInfo> 

  </Request> 
- <Exception> 

  <Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>  
  <Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>  
  <Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>  
  <Format>text/xml</Format>  
  <Format>text/plain</Format>  

  </Exception> 
  <VendorSpecificCapabilities />  
- <Layer queryable="0" opaque="0" noSubsets="0"> 

  <Title>World Map</Title>  
  <SRS>EPSG:4326</SRS>  
  <LatLonBoundingBox minx="-180" miny="-90" maxx="180" maxy="90" />  
  <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-184" miny="-90.0000000017335" 

maxx="180" maxy="90" />  
- <Layer queryable="1" opaque="0" noSubsets="0"> 

  <Name>Countries</Name>  
  <Title>Countries</Title>  
  <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-184" miny="-90" 

maxx="180" maxy="85" />  
  </Layer> 
- <Layer queryable="1" opaque="0" noSubsets="0"> 

  <Name>Waterbodies</Name>  
  <Title>Waterbodies</Title>  
  <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-184" miny="-75" 

maxx="180" maxy="85" />  
  <ScaleHint min="0" max="5600" />  

  </Layer> 
- <Layer queryable="1" opaque="0" noSubsets="0"> 

  <Name>Rivers</Name>  
  <Title>Rivers</Title>  
  <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-180" miny="-55" 

maxx="180" maxy="85" />  
  <ScaleHint min="0" max="11200" />  

  </Layer> 
- <Layer queryable="1" opaque="0" noSubsets="0"> 

  <Name>Railroads</Name>  
  <Title>Railroads</Title>  
  <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-170" miny="-55" 

maxx="180" maxy="80" />  
  <ScaleHint min="0" max="840" />  

  </Layer> 
- <Layer queryable="1" opaque="0" noSubsets="0"> 

  <Name>Roads</Name>  
  <Title>Roads</Title>  
  <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-184" miny="-55" 

maxx="180" maxy="75" />  
  <ScaleHint min="0" max="420" />  

  </Layer> 
- <Layer queryable="1" opaque="0" noSubsets="0"> 

  <Name>Cities</Name>  
  <Title>Cities</Title>  
  <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-180" miny="-55" 

maxx="180" maxy="75" />  
  <ScaleHint min="0" max="28000" />  

  </Layer> 
- <Layer queryable="1" opaque="0" noSubsets="0"> 

  <Name>Airports</Name>  
  <Title>Airports</Title>  
  <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-184" miny="-55" 

maxx="180" maxy="80" />  

http://www.w3.org/1999/xlink
http://www2.demis.nl/wms/wms.asp?wms=WorldMap&
http://www2.demis.nl/wms/wms.asp?wms=WorldMap&
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  <ScaleHint min="0" max="560" />  
  </Layer> 

  </Layer> 
  </Capability> 

  </WMT_MS_Capabilities> 
 

GetMap 
 
Här följer ett exempel på ett GetMap-anrop till en WMS-tjänst. 
 
http://www2.demis.nl/mapserver/request.asp?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERISION=1.1.1&LA
YERS=Countries,Rivers,Cities&STYLES=default,default,default&SRS=EPSG:4326&BBOX=0,55,40,75&WI
DTH=400&HEIGHT=200&FORMAT=image/png 

 

 
Fig. Returnerad bild från Demis server som skapat bilden enligt inkommande 
GetMap-anrops parametrar. 
 
Kartbilden innehåller lagren ”Countries”, ”Rivers” och ”Cities”. Lagret 
”Countries” ligger underst i kartbilden och lagret ”Cities” ligger överst. De olika 
lagren skall ej presenteras i en speciell stil. Kartans koordinatsystem skall vara 
”EPSG:4326” vilket är ett index för koordinatsystem i detta fall WSG84. 
Indexet har tagits fram av ”European Petroleum Survey Group” (EPSG). 
Kartbildens utsnitt är mellan longitud 0 och 40 samt latitud 55 och 75. Den 
skapade kartbilden har bredden 400 pixlar och höjden 200 pixlar. Kartans 
bildformat är slutligen png. Endast lagren ”Countries” och ”Cities” kom med i 
kartbilden då lagret ”Rivers” ej kan visas i denna skala. 

http://www2.demis.nl/mapserver/request.asp?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERISION=1.1.1&LA

