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Abstract
The assignment of this master’s thesis has been to investigate if the GIS-functions of the
future will be developed as XML web services. A part of this investigation was to develop a
number of GIS-functions as XML web services using ESRI’s ArcGIS Server 9.0. The
purpose of the development was to evaluate ArcGIS Server’s support for XML web
services.

Using the XML web services technology it is possible to build distributed GIS applications.
The transition from traditional GIS to distributed GIS could bring many advantages. There
are different techniques available for obtaining distributed systems. Besides the XML web
service technology there are, among others, CORBA and Java RMI. A difference between
the XML web service technology and the other two is that all data in XML web services are
exchanged over HTTP.

Today, there is a limited amount of distributed GIS functionality available on the Internet.
The functionality mainly consists of address information services and simple map
presentations. An analysis of distributed GIS identified a need for smaller businesses,
authorities and communities to over the Internet access simple area analysis functions.
Because of that need, the XML web services with GIS functionality that were developed
during this masters’ thesis targeted this group. These XML web services were implemented
in a web application. To evaluate the web application and ArcGIS Server, the functionality
and the map generation times of the application were tested. The tests showed that ArcGIS
Server provides functionality for development of XML web services containing at least
some basic GIS functionality. The tests also showed that the map generation and
presentation of the web application is considerably slower than that of similar map services
on the Internet.

During the application development a number of shortcomings of ArcGIS Server were
discovered. Despite these shortcomings the web application development with ArcGIS
Server showed that the server provides techniques for fast and simple development of XML
web services.

Conclusions that were drawn from the analysis and the development were that there is a
need of distributed GIS today, both among organizations that belong to the traditional GIS
users and among other organizations as well. Many businesses and organizations which
have their business scattered over a larger geographic area may make their business more
efficient by including GIS in their decision support systems. XML web services can make it
possible for GIS consumers to buy or rent data and services as they need them. XML web
services can also simplify the process of exchanging knowledge and information. It is not
likely that XML web services will replace existing GIS within the nearby future. However,
it may open up a new market for distributed GIS. The market will probably consist of both
the current and new GIS consumers.
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Sammanfattning
Detta examensarbete har haft som uppgift att undersöka om framtidens utveckling av GIS-
funktioner kommer att ske med XML-webbtjänster. Som ett led i denna undersökning har
ett antal GIS-funktioner utvecklats som XML-webbtjänster med ESRI: s ArcGIS Server
9.0. Syftet med utvecklingen var att utvärdera ArcGIS Servers stöd för XML-webbtjänster.

Med hjälp av XML-webbtjänsttekniken kan distribuerade GIS-applikationer byggas. En
övergång från traditionella GIS till distribuerade GIS kan ge många fördelar. Det finns även
andra tekniker utöver XML-webbtjänsttekniken för att uppnå distibuerade GIS såsom
CORBA och Java RMI. XML-webbtjänsttekniken skiljer sig från dessa då all data utväxlas
över HTTP.

Idag finns det ett visst utbud av distribuerad GIS-funktionalitet på Internet. Detta utbud
består dock främst av adressupplysningar och enklare kartpresentationer. Genom en analys
av distribuerade GIS identifierades det ett behov hos mindre företag, myndigheter och
kommuner att över Internet kunna utföra enklare områdesanalyser. Därför riktar sig de
XML-webbtjänster som utvecklats under examensarbetet mot denna målgrupp. Dessa
XML-webbtjänster implementerades sedan i en webbapplikation.  För att utvärdera
webbapplikationen och ArcGIS Server testades bland annat webbapplikationens
funktionalitet och kartgenereringstider. Testerna visade att ArcGIS Server tillhandhåller
funktionalitet för utveckling av XML-webbtjänster innehållande åtminstone viss
grundläggande GIS-funktionalitet. Testerna visade också att webbapplikationens
kartpresentation är betydligt långsammare än liknade karttjänster på Internet.

Under utvecklingen av webbapplikationen upptäcktes ett antal brister hos ArcGIS Server.
Trots dessa visade utvecklingen av webbapplikationen att det finns teknik för att snabbt och
enkelt utveckla XML-webbtjänster.

Slutsatser som kunde dras från analysen och utvecklingsarbetet var att det idag finns ett
behov av distribuerade GIS, både bland organisationer som hör till de traditionella GIS-
användarna och bland andra organisationer. Många företag och organisationer som har sin
verksamhet utspridd över ett större geografiskt område kan effektivisera verksamheten
genom att inkludera GIS i sitt beslutsstödssystem. XML-webbtjänster kan göra det möjligt
att köpa eller hyra in data och tjänster som GIS-användare behöver samt förenkla utbyte av
kunskap och information. Det är inte troligt att XML-webbtjänster kommer att ersätta
existerande GIS inom en snar framtid. Dock kommer det att öppna upp en ny marknad för
distribuerade GIS. Marknaden kommer troligen att bestå av både nya och gamla GIS-
konsumenter.
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Förord
Examensarbetet ”XML-webbtjänster och GIS-funktioner” utfördes under sommaren och
hösten 2004 på LandFocus AB av studenterna Katrin Larsson och Märith Olsson vid
datateknikprogrammet på Luleå tekniska universitet.

Examensarbetets uppgift har varit att undersöka om framtidens utveckling av GIS-funktioner
kommer att ske med XML-webbtjänster samt att sammanställa ett antal olika GIS-funktioner
som idag lämpar sig att utvecklas som XML-webbtjänster. Som en del i arbetet utvecklades ett
antal GIS-funktioner som XML-webbtjänster med ESRI: s ArcGIS Server 9 i
utvecklingsmiljön .NET/C#.

Ett stort tack till vår handledare John Kessler, LandFocus AB och vår examinator David Carr,
Luleå tekniska universitet som har guidat oss både teoretiskt och tekniskt under
examensarbetet. Vi vill även tacka alla anställda på LandFocus AB och ESRI Sweden som
tagit sig tid för att hjälpa oss ända från dag ett till avslutandet av examensarbetet.

          
Katrin Larsson         Märith Olsson
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1.  Inledning
På IT-marknaden är det idag högaktuellt med webbtjänster som bygger på eXtensible Markup
Language (XML) och därför ville LandFocus AB undersöka ESRI: s ArcGIS Server 9: s stöd
för utveckling av GIS-funktioner som XML-webbtjänster. Företaget ville även undersöka vilka
GIS-funktioner som lämpar sig för denna nya teknik. För att få hjälp med denna undersökning
formulerades förslaget till detta examensarbete som har utförts av två studenter vid Luleå
tekniska universitet.

1.1  Syfte
Syftet med examensarbetet var att utreda om framtidens utveckling av GIS-funktioner kommer
att ske med XML-webbtjänster. Under examensarbetet har även ArcGIS Server 9 använts för
att utveckla GIS-funktioner som XML-webbtjänster. Utvecklingens syfte har varit att
säkerställa att servern tillhandahåller den funktionalitet som utlovas och att den är lämplig att
använda som plattform för utveckling av GIS-funktioner som XML-webbtjänster.

1.2  Mål
Examensarbetets huvudmål har varit att förutspå en sannolik framtidsbild för XML-
webbtjänster inom GIS. Dessutom har examensarbetet haft mål uppställda både för det
utredande arbetet och för det praktiska utvecklingsarbetet av XML-webbtjänsterna. Målet med
det utredande arbetet har varit att göra en sammanställning över vilka GIS-funktioner som
lämpar sig för utveckling som XML-webbtjänster. Den praktiska delens mål har varit att
utveckla minst en GIS-funktion som bygger på XML-webbtjänsttekniken med ArcGIS Server
9 i utvecklingsmiljön .NET/C#.

1.3 Frågeställning
Examensarbetets övergripande frågeställning har varit:

Kommer framtidens GIS att övervägande bestå av XML-webbtjänster?

Förhoppningen var att denna frågeställning skulle hjälpa examensarbetet att svara på om
XML-webbtjänster kommer att ersätta hela eller större delen av dagens GIS inom fem år.
Examensarbetets antagande var att svaret på denna fråga skulle betraktas som positivt om
följande delfrågor fick positiva svar:

• Finns det idag ett behov av distribuerade GIS?
För att svaret på ovanstående delfråga skall betraktas som positivt skulle följande
antagande vara uppfyllt:

o Det existerar minst två svenska organisationer med ett uttalat behov av
distribuerat GIS.

• Erbjuder distribuerade GIS fördelar som traditionella GIS saknar?
För att svaret på ovanstående delfråga skall betraktas som positivt skulle följande
antagande vara uppfyllt:
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o Det existerar minst fem fördelar med distribuerat GIS jämfört med traditionellt
GIS.

• Finns det idag teknik för att utveckla GIS-funktioner som XML-webbtjänster?
För att svaret på ovanstående delfråga skall betraktas som positivt skulle följande
antaganden vara uppfyllda:

o Det existerar minst fem GIS-funktioner som är lämpliga att utveckla med XML-
webbtjänsttekniken.

o Det existerar minst ett svenskt företag som tillhandahåller GIS-funktioner som
XML-webbtjänster idag.

o Det är inom ramen för examensarbetet möjligt att utveckla en eller flera GIS-
funktioner som XML-webbtjänster med hjälp av ArcGIS Server 9.0.

• Kan XML-webbtjänster erbjuda en mer omfattande GIS-funktionalitet för
slutanvändaren än de webbaserade tjänster som finns på den svenska marknaden idag?
För att svaret på ovanstående delfråga skall betraktas som positivt skulle följande
antagande vara uppfyllt:

o Det är inom ramen för examensarbetet möjligt att utveckla en webbapplikation
som tillhandahåller en mer avancerad GIS-funktionalitet än de webbaserade
tjänster som existerar på den svenska marknaden idag.

1.4  Begränsningar
Sammanställningen av GIS-funktioner, lämpliga för utveckling som XML-webbtjänster, skall
begränsas till att endast innehålla några, under examensarbetet funna, GIS-funktioner.
Examensarbetet begränsar sig även till att endast kontrollera att en eller några av de lämpliga
funktionerna verkligen går att utveckla med ArcGIS Server 9.0.

1.5  Rapportens disposition
Denna rapport presenterar först den bakomliggande teorin samt de verktyg som använts under
arbetet. Sedan följer en dokumentation av det egna arbetet vilket inleds med en
metodbeskrivning; Metod, fortsätter med en teoretisk del; Analys av distribuerade GIS och
avslutas med en praktisk del; Realisering av karttjänstprototyp. Rapporten avslutas med
slutsatser från examensarbetet där de resultat arbetet lett fram till presenteras och diskuteras.
Längst bak i rapporten återfinns referenser och bilagor.
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1.6  Förkortningar och förklaringar

ADF Application Developer Framework. En mängd komponenter och webbkontroller
för utveckling webbtjänster och webbapplikationer som använder ArcObjects
som kör på servern.

ADO ActiveX Data Objects. Ett programmeringsgränssnitt från Microsoft som är de
facto standard för dataåtkomst i Microsofts datasystem.

ASP Active Server Pages. En teknologi för utveckling av webbsidor utvecklad av
Microsoft.

COM Component Object Model. En teknik från Microsoft för utveckling och
användning av återanvändbara programkomponenter som kan kommunicera med
varandra.

CORBA Common Object Request Broker Architecture. En arkitektur och infrastruktur
som gör det möjligt för applikationer att samarbeta över nätverk.

GML Geographic Markup Language. En XML-standard för att transportera och lagra
geografisk information.

IIS Internet Information Services. En webbserver som tillhandahåller en
webbapplikationsinfrastruktur för bland annat ASP-sidor.

Java
RMI

Java Remote Method Invocation. Ett distribuerat ramverk som speciellt
fokuserar på Java-baserade klienter och servrar.

OGC Open GIS Consortium. En samarbetsorganisation som utvecklar standarder för
spatiala och lokaliseringsbaserade tjänster.

OMG Object Management Group. En öppen samarbetsorganisation som producerar
och underhåller specifikationer för interoperabla företagsapplikationer.

OWS OpenGIS Web Service. En GIS-standard för XML-webbtjänster.

RPC Remote Procedure Call. En metod för ett program som körs på en dator att
begära tjänster från ett program på en annan dator med hjälp av en stubb.

SCB Statistiska Central Byrån. En central förvaltningsmyndighet för den svenska
officiella statistiken och annan statlig statistik.

SDK Software Developer Kit. En mängd verktyg för utveckling med ArcGIS Server
som ingår i ADF.

SOAP Simple Object Access Protocol. En specifikation för strukturerad utväxling av
XML-dokument.
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SOC Server Object Container. En process i vilken ett eller flera serverobjekt utför
GIS-funktionalitet på ArcGIS Server.

SOM Server Object Manager. En Windows service som hanterar SOC:s som körs på
ArcGIS Server.

UDDI Universal Description, Discovery and Integration. En teknisk specifikation för
hur ett distribuerat register över företag och XML-webbtjänster skall byggas
upp.

UML Unified Modeling Language. Ett beskrivningsspråk bestående av olika
modelleringstekniker för objektorienterad systemutveckling.

W3C World Wide Web Consortium. En samarbetsorganisation som fastställer
standarder för webben.

WSDL Web Service Definition Language. En metadatastandard för XML-webbtjänster.

XML eXtensible Markup Language. En syntax för att med hjälp av egna och
fördefinierade etiketter strukturera ett dokument.
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2.  Bakgrund
I detta kapitel beskrivs de olika teorier och verktyg som använts i arbetet. De vetenskapliga
fördjupningarna består av introduktion till GIS och XML-webbtjänster. Verktygsavsnittet
beskriver produktfamiljen ArcGIS 9, Microsoft .NET, Microsoft ASP.NET och Visual Studio
.NET 2003.

2.1 Vetenskapliga fördjupningar
2.1.1 Introduktion till GIS
GIS har utvecklats genom ett samspel av flera olika vetenskapliga discipliner och därför
existerar ett stort antal olika definitioner på vad ett GIS är [1]. Den definition som används i
detta examensarbete är ”GIS är ett datoriserat informationssystem för hantering och analys
och presentation av geografisk data” [1].

GIS är alltså ett informationssystem som hanterar spatial data och spatialt relaterad
information, det vill säga information som är knuten till ett visst område på jorden [1]. Även
om definitionen ovan antyder att GIS är ett verktyg används begreppet lika ofta för att hänvisa
till kunskapsområdet som berör definitionen. Det kan handla om utveckling av rumsliga
teorier, dataanalys, databaskunskap, systemutveckling, kartografi och i viss mån
datainsamling.

I Sverige används GIS inom samhällsplanering innefattande bland annat väg-, vatten- och
energibyggnad [1]. Andra områden som GIS tillämpas inom är räddningsverksamhet,
miljöövervakning, förvaltning av ledningsnät, marknadsanalyser, skogsbruk, jordbruk,
transport, försvar och samhällsstudier av olika slag. Tänkbara tillämpningsområden för GIS är
i stort sett obegränsat och det upptäcks ständigt nya områden där det kan finnas behov av
spatial data av olika slag samt bearbetning och analys av denna.

En fullständig geografisk beskrivning av hur vår värld ser ut är i praktiken omöjlig då
mängden rumslig variation är i det närmaste oändlig [1]. I ett GIS representeras omvärlden och
dess samband på den generaliserade nivå som är tillräcklig för det tänkta tillämpningsområdet.
För att möjliggöra detta delas geografiska data upp i mindre byggstenar. Dessa representerar
var och en sin del av verkligheten. En tankemodell skapas; en konceptuell modell av den
rumsliga verkligheten. Först delas verkligheten in i olika tematiska enheter. Varje tema
representerar ett ämne; till exempel städer, befolkning, byggnader och transportvägar. Varje
tema består av ett eller flera lager. Indelningen görs med tillämpningsområdet i åtanke och kan
till exempel innebära att temat transportvägar innehåller ett lager med järnvägar och ett annat
med bilvägar. Lagren byggs i sin tur upp av element som kallas geoobjekt och kontinuerliga
ytor. Ett exempel på ett geoobjekt är en väg eller en sjö och ett exempel på en kontinuerlig yta
är till exempel markhöjden över havet, vilken även kallas topografin.

Varje enskilt geoobjekt i ett lager består av en uppsättning grundelement [1]. Dessa är punkter,
linjer, polygoner och kroppar. Punktelement representerar verkliga objekt där form och storlek
inte är av betydelse utan endast deras läge är intressant. Exempel på punktelement kan vara
meteorologiska mätstationer och mittpunkter hos byggnader. Linjeelement är objekt med
utbredning i en viss dimension, men vars bredd inte är av intresse. Det kan röra sig om vägar,
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bäckar eller olika ledningar. Polygoner, det vill säga ytelement, representerar homogena ytor
med klart definierade gränser, till exempel sjöar eller städer. När det är nödvändigt att
representera element i tre dimensioner används kroppar. Exempel på objekt som kan
representeras som kroppar är byggnader och vattenreservoarer.

Representation av verkligheten sker oftast i form av geoobjekt vilket kallas vektordata. Det
finns även ett annat vanligt sätt att representera geografiskt data som kallas för raster [1]. Det
innebär indelning av ytor i diskreta enheter av en viss storlek. Vid representation av något som
saknar klara gränser, som till exempel en kontinuerlig yta, används huvudsakligen raster.

Geografisk information kan ha såväl rumsliga som icke-rumsliga egenskaper [1]. Rumsliga
egenskaper kan vara geometriska eller topologiska. De topologiska egenskaperna beskriver hur
objekten förhåller sig till varandra. Icke-rumsliga egenskaper kallas attribut och är
detaljbeskrivningar som kan knytas till de geografiska objekten.

2.1.2  XML-webbtjänster

2.1.2.1 Historik
Alltsedan utvecklingen av datasystem började övergå från isolerade stordatorsystem till
minidatorer och arbetsstationer i nätverk har distribuerade applikationer varit ett viktigt
forskningsområde [2]. I början låg utvecklingens fokus på att skapa välintegrerad data inom
samma typ av system men då IT med tiden blivit viktigare för företagens verksamhet och
spridit sig ut bland företagens olika avdelningar har systemintegration blivit allt viktigare.
Därför har forskningens fokus nu flyttas till en standardisering av underliggande
nätverksteknologier.

Ett försök att standardisera anrop av funktioner över nätverk med olika plattformsteknologier
är Object Management Groups (OMG:s) Common Object Request Broker Architecture
(CORBA) som kom i början på 90-talet [2]. På grund av CORBA:s strävan att göra de
underliggande objektens tillstånd osynliga för användaren blev det dock mindre skalbart än de
meddelandetekniker som användes vid samma tidpunkt. Microsofts svar på CORBA,
Component Object Model (COM) och senare Distributed Component Object Model (DCOM)
led av samma problematik.

Under mitten och slutet av 90-talet kom andra, mer specialiserade, distribuerade tekniker ut på
marknaden [2]. Bland annat ledde Javas stora popularitet till utvecklandet av Remote Method
Invocation-protokollet (RMI).

Hewlett-Packard var 1999 de första att lansera en kommersiell webbtjänsteteknologi; e-Speak
[2]. Teknologin använde Internetprotokollet Hyper Text Transport Protocol (HTTP) och XML
för att representera data. Även UserLand insåg fördelarna med att använda HTTP och XML
för att bygga distribuerade system. De tog fram XML-Remote Procedure Call (XML-RPC)
vilket är föregångaren till Single Object Access Protocol (SOAP) som används idag. XML-
RPC är fortfarande populärt inom rörelsen för öppen källkod, men har dock ett antal brister.

Ungefär samtidigt som Hewlett-Packard släppte e-Speak började en liten grupp organisationer
med Microsoft i spetsen arbeta fram SOAP som är en specifikation för strukturerad utväxling
av XML-dokument [2]. Specifikationen påbörjades 1998 men det var först i slutet av 1999
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som den blev tillgänglig för allmänheten. Parallellt med SOAP utvecklades ett antal andra
standarder för utväxling av XML-dokument. SOAP är idag dock den vanligaste. Detta beror
bland annat på att SOAP blev accepterat bland mindre kommersiella organisationer då
UserLands medlemmar (de som tidigare utvecklat XML-RPC) började använda SOAP.
Dessutom gillades det faktum att stora kommersiella företag gick i bräschen för en öppen
specifikation.

Vad som saknades nu var ett sätt att standardisera metadata, det vill säga data som beskriver
data, för XML-webbtjänster [2]. Även här fanns till en början många olika alternativ, bland
annat WebMethods Web Interface Definition Language (WIDL), Microsofts Service
Description Language (SDL) och SOAP Contract Language (SCL). Web Service Description
Language (WSDL) blev resultatet när IBM, Microsoft och Ariba gick ihop om att skapa en
gemensam standard och det är den vanligaste standarden för att beskriva XML-webbtjänster
idag.

Samma trio som ligger bakom WSDL, var också delaktiga i utvecklingen av Universal
Description, Discovery and Integration (UDDI) som är ett system för att katalogisera
webbtjänster [2]. I UDDI finns även andra standarder än XML-webbtjänster representerade.

2.1.2.2  Definition
På Internet figurerar ett antal olika definitioner av XML-webbtjänster. En av de mer kärnfulla
definitionerna är:

”XML-webbtjänster är programmerbar logik som är åtkomlig över Internet och använder sig
av standardiserade Internetrotokoll.” [3]

XML-webbtjänster är självbevarande, självbeskrivande och moduluppbyggda applikationer
som kan publiceras, hittas och anropas över Internet [3]. XML-webbtjänster kan användas för
att utföra alltifrån enkla databasanrop till komplicerad affärslogik. Publicerade XML-
webbtjänster kan hittas och konsumeras av andra applikationer vilket även innefattar andra
XML-webbtjänster.

XML-webbtjänster kan ses som ”svarta lådan”-komponenter [3]. Det är känt vilka typer av
parametrar som krävs som indata för ett anrop och vad för slags typ av utdata som kommer att
genereras, men konsumenten av en XML-webbtjänst behöver inte veta hur tjänsten är
implementerad.

2.1.2.3  Protokollstacken för XML-webbtjänster
Det pratas ibland om protokollstacken för XML-webbtjänster [4]. Protokollstacken för XML-
webbtjänster är en uppsättning protokoll, ständigt under utveckling, som används för att
definiera, upptäcka och implementera XML-webbtjänster. Kärnan i protokollstacken består av
fyra lager:

• Service Transport: Detta lager är ansvarigt för att transportera meddelanden mellan
applikationer. För närvarande inkluderar detta HTTP, SMTP, FTP och en del nyare
protokoll som fortfarande är under utveckling.



XML-webbtjänster och GIS-funktioner
Katrin Larsson, Märith Olsson
Luleå tekniska universitet 2004

13(86)

• XML Messaging: Det här lagret ansvarar för att koda meddelanden i vanligt
förekommande XML-format så att meddelanden kan bli tolkade av båda
kommunicerade parter. Idag inkluderar detta XML-RPC och SOAP.

• Service Description: Det här lagret är ansvarigt för att beskriva XML-webbtjänsternas
publika gränssnitt. Detta hanteras idag oftast med WSDL.

• Service Discovery: Detta lager centraliserar webbtjänster i ett allmänt register samt
tillhandahåller en enkel funktionalitet för publicering och upptäckt av dessa. För
närvarande är det Discovery of Web Services (DISCO) eller UDDI som används i detta
lager.

Förutom de grundläggande XML-RPC, SOAP, WSDL och UDDI består protokollstacken av
otaliga andra, nyare protokoll som fortfarande är under utveckling [4].

Det protokoll som ansvarar för XML-webbtjänsternas datatrafik mellan applikationer är HTTP
[5]. Det är en Internetstandard vars standardisering sköts av World Wide Web Consortium
(W3C). Protokollet är ett applikationslagerprotokoll för utväxling av hypermedia (text, grafik,
ljud, film med mera) i distribuerade system. Det är ett generellt och tillståndslöst protokoll
som kan användas i många olika tillämpningar.

En mycket viktig funktion hos HTTP är dess inbyggda förhandlingsmekanism som låter
sändare och mottagare komma överens om hur data skall representeras [5]. Detta tillåter
byggandet av system som är oberoende av de data som skall skickas. Eftersom XML-
webbtjänster opererar över HTTP kan data som skickas oftast ta sig igenom de flesta
brandväggar och Proxyservrar.

XML är ett universellt dataformat utarbetat av W3C [6]. I grunden är XML en allmän syntax
för att med hjälp av egna eller fördefinierade etiketter strukturera data. XML är idag den
gällande industristandarden för datautväxling i miljöer med heterogena plattformar.

XML används för att koda all kommunikation med en XML-webbtjänst [6]. Till exempel så
anropar en klient en XML-webbtjänst genom att skicka ett XML-meddelande och inväntar
sedan ett XML-svar. Eftersom all kommunikation är i XML så är inte XML-webbtjänster
bundna till ett visst operativsystem eller programmeringsspråk.

SOAP är ett XML-baserat protokoll som tillhandahåller ett effektivt sätt att anropa XML-
webbtjänster [7]. Information kan skickas och returneras som seriella datatyper, till exempel
numeriska värden eller strängar.

Även om SOAP kan användas i en mängd olika meddelandesystem och kan transporteras över
ett flertal transportprotokoll ligger dess huvudfokus på RPC-anrop över HTTP [4]. SOAP är
tack vare XML plattformsoberoende och möjliggör därför att många olika typer av
applikationer kan kommunicera med varandra.

W3C arbetar med att skapa en SOAP-standard [5]. Den senaste arbetsspecifikationen för
SOAP heter SOAP 1.2 och beskriver bland annat SOAP-kuverten, kodreglerna för SOAP,
samt detaljer om hur SOAP arbetar mot HTTP.
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Som tidigare nämnts är WSDL ett kontraktsspråk som utvecklats av bland andra Microsoft och
IBM. WSDL är det XML-schema som används för att beskriva en webbtjänst [8].

WSDL kan ses som ett publikt gränssnitt för en XML-webbtjänst [4]. De viktigaste bitar som
gränssnittet inkluderar är:

• Information om alla publikt tillgängliga webbmetoder samt deras indata och utdata.
• Information om de datatyper som kan skickas och tas emot av XML-webbtjänsten.
• Information om vilket transportprotokoll som används.
• Information om vilken adress den aktuella XML-webbtjänsten kan hittas på.

Med hjälp av WSDL kan en klient hitta en XML-webbtjänst och anropa någon av de publikt
tillgängliga funktionerna [4]. Med verktyg som förstår WSDL kan denna process helt
automatiseras vilket möjliggör att applikationer lättare kan integreras med nya tjänster utan att
det krävs många rader manuellt skriven kod.

WSDL har skickats in till W3C, men har för tillfälligt ingen officiell status inom
organisationen [4, 5].

DISCO är en teknologi för att publicera och upptäcka XML-webbtjänster [3]. Precis som
WSDL och SOAP använder sig DISCO av XML. DISCO finns inbyggt i Microsofts .NET
Framework [9]. Genom att skicka ett DISCO-dokument till en avlägsen server får sändaren
veta om det finns någon SOAP/XML-webbtjänst på servern [3]. Om så är fallet returneras en
WSDL-beskrivning av de tillhandahållna tjänsterna. DISCO stöder också dynamisk upptäckt
av XML-webbtjänster [9].

UDDI är en förlängning av DISCO som utarbetats av bland andra Microsoft och IBM [4]. Med
hjälp av UDDI kan företag registrera sig själva och sina tjänster så att alla kan hitta och
använda dem över Internet [3]. Dessutom är UDDI självt en SOAP-baserad webbtjänst [9].

UDDI består av två delar [4]. Den första delen är en teknisk specifikation för hur ett
distribuerat register över företag och XML-webbtjänster skall byggas upp. Den andra delen är
en fullt fungerande implementering av UDDI-specifikationen, kallad UDDI Business Registry.

2.2 Verktyg
2.2.1  ArcGIS 9
ArcGIS Server 9 tillhör produktfamiljen ArcGIS som utvecklas och marknadsförs av ESRI Inc
[10]. ArcGIS är en integrerad samling mjukvaror som kan användas till att bygga upp ett
komplett GIS. ESRI delar själv upp mjukvarorna i fyra olika grupper; Desktop GIS, Inbäddat
GIS, Server GIS och Mobilt GIS.

Desktop GIS är mjukvara som används till att skapa, analysera och publicera geografisk
information [10, 11]. ArcGIS Desktop är ett utbyggbart system där grundprodukten heter
ArcReader och utökar sig till ArcView, ArcEditor och ArcInfo. ArcReader är en ensamstående
applikation medan de andra tre produkterna består av flera applikationer med olika
funktionalitet beroende på nivå.
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De applikationer som ingår i ArcView, ArcEditor och ArcInfo är:

• ArcMap som används för att till exempel presentera kartdata grafiskt, utföra
kartanalyser och kartredigeringar.

• ArcCatalog som används för att skapa, söka i och administrera geografisk data.
• ArcToolbox som är en samling geobearbetningsverktyg för till exempel

datakonvertering, statistiska analyser och geokodning. De funktioner som finns
tillgängliga beror på vilken ArcGIS Desktop produkt som används.

• ModelBuilder som är ett verktyg för grafisk modellering och design av
geobearbetningsmodeller.

Inbäddat GIS utgörs av ArcGIS Engine som är ett bibliotek innehållande
mjukvarukomponenter för Desktop-GIS [11]. Med hjälp av dessa komponenter kan utvecklare
utöka eller anpassa existerande applikationer med GIS-funktionalitet och bygga nya tillämpade
applikationer.

Server GIS består av tre delar som beskrivs nedan [11].

• ArcGIS Server som är en central applikationsserver som används till att bygga
serverapplikationer inom GIS.

• ArcIMS som är en skalbar kartserver för Internet.
• ArcSDE som är en avancerad spatial dataserver för åtkomst av geografisk information

från relationsdatabaser.

ESRI:s mobila GIS utgörs av plattformen ArcPad [11]. Tillsammans med trådlös utrustning
används ArcPad för insamling av data och för informationsåtkomst ute i fält.

2.2.2  ArcObjects
ArcObjects är klassbiblioteket för ArcGIS [11]. Biblioteket består av komponenter, uppbyggda
med Microsofts COM-teknologi. En fördel med att COM används är att utvecklare kan utvidga
ArcObjects-biblioteket genom att skriva egna COM-objekt.

2.2.3 Microsoft .NET
I början av 2000-talet tog Microsoft initiativet till sitt nya stora projekt som kallades .NET
[12]. Syftet med projektet var att möjliggöra mjukvarudesign på ett sätt som till fullo
utnyttjade Internets potential. Microsoft .NET  är dock inte en ensamstående produkt utan en
hel strategi uppbyggd av flertalet olika teknologier.

Plattformen .NET sammanbinder ett antal nyckelkomponenter [13]. .NET Framework som är
själva mjukvaruplattformen är en nyckelkomponent och  Visual Studio .NET som är
utvecklingsmiljön är en annan. XML-webbtjänstteknologin som hela .NET bygger på kan
också ses som en nyckelkomponent. .NET-plattformen gör det möjligt att skapa och använda
XML-baserade program, processer och webbplatser som tjänster [14]. Dessa tjänster, som i
själva verket är XML-webbtjänster, kan i sin tur dela information och funktioner med
varandra. Eftersom .NET är uppbyggt av XML-webbtjänster är det möjligt att integrera i olika
sorters mjukvara [15].
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En av de stora fördelarna med .NET är valfriheten att välja underliggande teknologi och
utvecklingsspråk för programvaruutveckling [12]. .NET stöder idag cirka 20 olika
programmeringsspråk, däribland C#, Visual Basic .NET, Visual C++ .NET och Visual J#
.NET [13]. I framtiden kommer förmodligen stöd för ännu fler språk byggas in.

2.2.4 Microsoft ASP .NET och Visual Studio .NET 2003
Active Server Pages .NET (ASP.NET)  ingår i .NET Framework och används för att utveckla
dynamiska webbapplikationer och XML-webbtjänster [16]. ASP.NET har en underliggande
infrastruktur som gör applikationerna mer skalbara och robusta än applikationer utvecklade
med dess föregångare Active Server Pages (ASP). Dessutom finns det bättre stöd för säkerhet i
ASP.NET än i ASP.

ASP.NET är en kompilerad .NET-baserad utvecklingsmiljö, vilket innebär att applikationer
kan skrivas i alla språk som finns tillgängliga för .NET [16]. Hela .NET Framework är
tillgängligt för en ASP.NET-applikation.

Visual Studio .NET 2003 är den utvecklingsmiljö som hör till .NET [16]. Den har konstruerats
för att möjliggöra integration av applikationer och XML-webbtjänster. Utvecklare kan
använda Visual Studio för att bygga applikationer för en mångfald av plattformar och olika
typer av datautrustning. Användning av Visual Studio .NET 2003 ger åtkomst till en stor
uppsättning utvecklingsverktyg, till exempel formulärdesignare, kodredigerare och olika
användarkontroller som underlätta design och felsökning av applikationer.

Vid utveckling av en applikation med ASP.NET kan webbformulär och XML-webbtjänster
användas tillsammans med andra komponenter. Dessa komponenter kan dels vara från .NET
Framework, men även från en del andra utvecklingsplattformar [16]. Både XML-webbtjänster
och webbformulär stöder samma underliggande infrastruktur som bland annat innehåller stöd
för autentiseringsscheman, stöd för caching av data för återanvändning och stöd för att utföra
konfigurationsinställningar på applikationen.

2.2.4.1 ASP.NET Webbformulär
Ett webbformulär består av två delar: formulärets visuella element (HTML, serverkontroller
och statisk text) och formulärets logik [16]. När utveckling av webbformulär sker med hjälp av
Visual Studio lagras dessa komponenter i separata filer. De visuella elementen lagras i en fil
och koden ligger i en annan som kallas code-behind.

Vid utveckling av webbformulär underlättas både den visuella designen och logiken genom
användning av html-element och webbserverkontroller som till exempel kan vara knappar,
textfält och rullgardinslistor [16]. HTML-element är statiska element som endast skickas till
klientens webbläsare när webbformuläret genereras och kan därför inte svara på
klienthändelser. Dock innehåller HTML-element egenskaper för att konverteras till HTML-
element som är programmerbara på servern. Webbserverkontroller är automatiskt
programmerbara på servern och de innefattar förutom de vanliga knapparna och listorna även
mer tillämpade kontroller som kalendrar och dylikt. Alla kontroller kan anpassas genom att
sätta eller ändra deras egenskaper. Logiken för dessa kontroller återfinns normalt i code-
behinden.
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En annan typ av webbserverkontroller är valideringskontrollerna [16]. De används för att
validera data direkt i webbläsaren innan data skickas till servern. Om valideringskontroller inte
används måste webbläsaren anropa servern för att kontrollera att en användare till exempel har
fyllt i ett textfällt på ett lämpligt sett. Detta kan innebära många onödiga anrop till servern. För
att optimera en webbapplikations prestanda kan valideringskontroller vara mycket användbara.
Valideringskontrollerna skriver in JavaScript i klientsidans HTML så att värdena kan
kontrolleras direkt i webbläsaren. JavaScripten fungerar i alla typer av webbläsare.

2.2.4.2  Tillståndshantering i ASP.NET
Eftersom webben i sig själv är tillståndslös lever endast komponenter i en webbapplikation
under hanteringen av ett anrop [16]. En stor utmaning vid utveckling av webbapplikationer är
att lagra de värden som behövs vid efterföljande anrop. ASP.NET innehåller stöd för inbyggd
tillståndshantering som bland annat tillåter användaren att spara och hantera information som
gäller globalt för applikationen samt användarspecifik information vilken kallas sessionsdata.
Det vanligaste sättet att lagra sessionsdata är användning av sessionstillståndsobjektet som nås
genom basklassen Page.

2.2.4.3  Global.asax-filer i ASP.NET
För att hantera händelser på applikationsnivå används Global.asax-filen, som även kallas
ASP.NET:s applikationsfil [16]. Filen genereras automatiskt när ett nytt
webbapplikationsprojekt eller webbtjänstprojekt skapas i Visual Studio. Den innehåller ett
antal metoder för applikationshändelser.

2.2.4.4  Web.config-filer i ASP.NET
Konfigurationsinformation för ASP.NET-resurser finns i en samling av konfigurationsfiler,
alla med filändelsen config [16]. Alla webbapplikationsprojekt i Visual Studio innehåller en fil
som heter Web.config.  Filen genereras automatiskt när ett nytt webbapplikationsprojekt eller
webbtjänstprojekt skapas i Visual Studio. I den kan konfigurationsinställningar för det aktuella
projektet göras.

2.2.4.5  Autentisering i ASP.NET
Precis som med all mjukvaruutveckling är säkerheten en kritisk del av
webbapplikationsutveckling [16]. När webbapplikationer körs, körs de under IIS (Internet
Information Services) och ASP.NET som har olika inbyggda säkerhetsfaciliteter. Dessa gör sig
gällande när applikationen begär tillgång till olika resurser. Om webbapplikationen till
exempel försöker läsa eller skriva till en fil eller en databas är det dessa säkerhetsinställningar
som avgör om det lyckas.

ASP.NET tillhandahåller även olika mekanismer för att utföra autentisering som är separerade
från de mekanismer som IIS använder sig av [16]. De utförs även efter det att IIS har utfört
sina säkerhetskontroller. De olika autentiseringsscheman som ASP.NET stöder är Windows,
Forms, Passport och None.

Autentiseringsschemat Windows bygger på att IIS skall utföra autentiseringen av en klient
[16]. Fördelen med detta schema är att autentiseringen sker med hjälp av redan existerande
användarkonton i Windows-operativsystemet och utvecklaren behöver därför inte skriva någon
egen kod. Nackdelen är att det kräver att Windowskonton på operativsystemet används och



XML-webbtjänster och GIS-funktioner
Katrin Larsson, Märith Olsson
Luleå tekniska universitet 2004

18(86)

hanteras vilket gör det svårare att ge användare utanför det lokala nätverket åtkomst till
applikationen.

Forms gör det möjligt för applikationen att begära kreditiv direkt från användaren genom
webbformulären [16]. Om applikationen godkänner användarens kreditiv skapar den en cookie
som skickas till klienten. Vid efterföljande anrop använder klientwebbläsaren denna cookie för
att få åtkomst till de olika delarna av applikationen. Om ett anrop till en skyddad del av
applikationen inte innehåller cookien skickar applikationen tillbaka webbläsaren till sidan för
inloggning. Fördelen med att använda denna autentiseringsmetod är att applikationen inte blir
beroende av Windows användarkonton. Dock kan det vara ett problem om de data som lagras i
cookien är användarnamn, lösenord eller annan slags känslig data. Data i cookies kan
nämligen upptäckas av någon som tjuvlyssnar över Internet. Därför skall lagring av känslig
information i cookien undvikas. För att försvåra för tjyvlyssnare ligger endast cookien kvar i
klientens webbläsare under en viss tid och tas automatiskt bort antingen då denna tidsgräns
passerats eller då applikationen explicit tar bort den, till exempel då användaren loggar ut från
applikationen.

Passport är en centraliserad autentisering som Microsoft tillhandahåller [16]. Fördelen med att
använda Passport är att användarna endast behöver en uppsättning kreditiv för att få tillgång
till flera olika tjänster på Internet. Används Passport så kan användare komma åt
applikationen genom att skapa sig ett Passport-konto. En nackdel är att
applikationsutvecklarna förlorar kontrollen över autentiseringen.

Om None har valts som autentiseringsschema är det upp till utvecklaren själv att implementera
eventuell autentisering [16]. Utvecklaren får på så sätt full kontroll över autentiseringen, men
det finns stor risk att de egna autentiseringskontrollerna inte blir lika säkra som de inbyggda
kontrollerna. Dessutom kräver de extra arbete att implementera.

2.2.4.6 Kontroller för indata
Applikationsutvecklare skall aldrig anta att indata från användare är säker [16]. En illasinnad
användare kan försöka att skicka med potentiellt farlig data från klienten till applikationen. För
att skydda sig mot detta skall indata från användare kontrolleras för att utesluta att till exempel
felaktiga datatyper och storlekar på data har skickats. Detta är särskilt viktigt då användare kan
ladda upp sina egna databasfiler som sedan skall läsas av applikationen. Begränsningar på hur
stora filer som får laddas upp kan ställas in i Web.config-filen.

2.2.4.7  Säker åtkomst av databaser
Databaser har normalt sett sin egen säkerhet, men det är även viktigt att designa ett säkert sätt
för applikationer att få åtkomst till en databas [16]. För detta syfte kan bland annat Windows
integrerade autentisering användas. Detta innebär att webbapplikationen får åtkomst till alla de
resurser som användarkontot ASP.NET i operativsystemet har rättigheter till. Detta är en mer
säker strategi än användning av strängar med uppkopplingsinformation som innehåller
användardata.

2.2.4.8  ADO.NET
ADO.NET (ActiveX Data Objects .NET) tillhandahåller ett ramverk för åtkomst och hantering
av data från olika datakällor såsom databaser, XML-filer eller strömmar [16]. ADO.NET
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inkluderar klasser som tillåter uppkoppling mot datakällor, utföranden av kommandon och
inläsning av resultat.

Eftersom dataåtkomst med ADO.NET har designats runt en arkitektur som använder
uppkopplingar sparsamt lämpar sig ADO.NET särskilt väl för användning i
webbapplikationslösningar [16]. Applikationer som använder ADO.NET är uppkopplade mot
databasen endast så länge som de behöver för att hämta eller uppdatera data. Då varje anrop
från en webbapplikation kan ses som en fristående körning av applikationen är det omöjligt för
applikationen att veta om efterföljande anrop kommer att kräva åtkomst av databasen eller ej.
Därför är det opraktiskt att hålla en databasuppkoppling öppen mellan anropen. Om databasen
inte bibehåller öppna, oaktiva uppkopplingar kan den dessutom användas av fler användare
under en viss tidsperiod än om uppkopplingarna skulle bibehållas.

För att utföra operationer mot databaser kan SQL-satser exekveras. I ADO.NET används
datakommandon för att paketera SQL-satser [16]. Till exempel, vid inläsning av ett antal rader
från en databas, kan ett datakommando skapas och konfigureras med texten från en SQL-sats
av typen SELECT. När raderna hämtas utförs följande:

1. En uppkoppling öppnas.
2. Datakommandot exekveras vilket i sin tur leder till att:

a. SQL-satsen exekveras.
b. Uppkopplingen stängs ned.

Detta innebär att uppkopplingen endast finns så länge som det krävs att utföra operationen.

När datakommandon används skall informationen som skickas från klienten noggrant
kontrolleras innan den skickas till databasen [16]. Användare med ont uppsåt kan försöka att
skicka in modifierade SQL-satser för att på så sätt få obehörig åtkomst till eller rent utav
förstöra databasen. Det är en därför en god praxis att alltid använda parameteriserade
förfrågningar när det är möjligt. Parameteriserade förfrågningar innebär att datakommandot
har en parameteregenskap som måste sättas innan kommandot exekveras. Parametrarnas
värden kan således sättas under det att applikationen körs. Detta underlättar kontroller av
datatyper samt datastorlekar hos användarindata.

2.2.4.9 DataSet
När en förfrågning gjorts till en databas returneras resultatet vanligtvis i ett DataSet [16].
Dessa komponenter kan ses som frånkopplade delmängder av databasen som förvaras i
arbetsminnet. En av fördelarna med att använda DataSet är att komponenter kan utväxla dem
vid behov. Informationen i DataSet är representerad som XML vilket gör DataSet särskilt
lämpliga att utväxlas med XML-webbtjänster. Själva strukturen hos ett DataSet, det vill säga
definitionen av vilka tabeller, kolumner, datatyper och regler som skall finnas i DataSetet,
definieras även det med ett XML Schema. Detta schema är baserat på XSD (XML Schema
Definition Language). På samma sätt som data i ett DataSet representeras i XML representeras
även själva strukturen hos ett DataSet som XSD.

 



XML-webbtjänster och GIS-funktioner
Katrin Larsson, Märith Olsson
Luleå tekniska universitet 2004

20(86)

3.         Eget arbete

3.1        Metod
Examensarbetet har utförts som ett projekt följande TietoEnators modell för projekt; Praktisk
Projektstyrning (PPS). PPS utgör en struktur för projektets arbetsgång uppbyggd runt åtta
beslutspunkter [17]. Praktiskt stöd för arbetet finns i form av dokumentmallar, checklistor och
processbeskrivningar. Det praktiska stöd som använts under examensarbetet har i huvudsak
utgjorts av dokumentmallar, till exempel dokumentmallen för projektdefinitioner. En annan
viktig del av PPS är projektrapportering. För att säkerställa att examensarbetet följt tidsplan
och hållit sig inom projektets ramar har varje vecka avslutas med en skriftlig dokumentation
av vad som hänt sedan sist och vad som ska hända härnäst.

Arbetsformen projekt har valts eftersom det är det vanligaste sättet att utveckla
mjukvarusystem idag. Arbetet har varit indelat i två olika delar; en teoretisk del kallad Analys
av distribuerade GIS och en praktisk del kallad Realisering av karttjänstprototyp.

Analysen av distribuerade GIS har fokuserat på tekniker för att uppnå distribuerade GIS samt
dagens och framtidens marknad för distribuerade GIS i Sverige. Analysen har till stor del
genomförts som en litteraturstudie av böcker och artiklar. Utöver litteraturstudien har
studiebesök genomförts hos Vinnova och hos Konsumentverket. Den information som samlats
in har sammanställts i denna rapport och utifrån detta material har sedan delfrågorna i
frågeställningen besvarats. Utöver besvarandet av delfrågorna har målet med analysen även
varit att sammanställa ett antal GIS-funktioner som skulle lämpa sig väl för utveckling som
XML-webbtjänster. Lämpligheten hos en GIS-funktion har avgjorts utifrån XML-
webbtjänstteknikens begränsningar och möjligheter. Av de GIS-funktioner som setts som
lämpliga har sedan några valts ut för implementering och sedermera integrering i en
karttjänstprototyp.

Realiseringen av karttjänstprototypen har delvis utförts följande Rational Unified Process
(RUP) som är en iterativ och objektorienterad utvecklingsmodell för programvaruproduktion
[18]. Valet av RUP motiverades med att det iterativa angreppssättet ökar förståelsen för
programvaran och ger en effektivare lösning. RUP består av fyra faser. En fas är tidsspannet
mellan två viktiga milstolpar i utvecklingsprocessen. De fyra faserna är förberedelse,
etablering, konstruktion och överlämning. Varje fas innehåller ett antal iterationer som i sin tur
representerar en fullständig utvecklingscykel av systemet. Tyngdpunkten i varje fas varierar
dock.

Under förberedelsefasen undersöks organisationens behov och vilka eventuella vinster som
projektet skulle kunna medföra [18]. Merparten av modelleringen i denna fas bygger på
ekonomiska aspekter och därför ingår inte fasen i detta examensarbete.
 
Under etableringen skapas en projektdefinition och systemets ursprungliga krav beskrivs i en
kravspecifikation [18]. Kartläggning av de största hoten görs och om möjligt utförs reducering
av dessa. Det undersöks även vilken design som kan vara lämplig för mjukvaran och under
fasens slutskede fastställs designvalen. Examensarbetets användande av RUP inleddes i
etableringsfasen och det var även här den större delen av arbetet bedrevs.
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Konstruktionsfasen består av iterativ utveckling av en fullständig produkt [18]. Fasens arbete
består av beskrivning av kvarvarande krav och acceptanskriterium. Komplettering av design,
implementering och test ingår också. I slutet av fasen beslutas om produkten är redo att tas i
drift. Inom ramen för examensarbetet utfördes två itereringar i konstruktionsfasen.

Under överlämningsfasen sätts systemet i bruk och ytterligare justeringar utförs [18]. Denna
fas startas vanligtvis med att en betaversion av produkten lanseras och slutar med beslut om
projektets krav uppfyllts samt om en ny utvecklingscykel ska påbörjas. Då
karttjänstprototypen inte skulle tas i bruk av en användargrupp under examensarbetets
livslängd var fasen ej aktuell för detta projekt.

En överblick över hur de olika faserna i RUP tillämpats i examensarbetet ses i figur 3.1.

Förberedelse Etablering Konstruktion Överlämning

Första version Slutversion Verifierad
Slutversion

Figur 3.1 RUP och examensarbetet

3.2 Analys av distribuerade GIS
I detta avsnitt presenteras först tankar och teorier kring distribuerade GIS. Sedan följer en
jämförelse mellan XML-webbtjänster och två konkurrerande tekniker som används för att
åstadkomma distribuerade GIS. Avsnittet fortsätter med exempel på olika svenska
webbaserade GIS-tjänster. Efter det följer en presentation av nya och även tänkbara framtida
GIS-konsumenter i Sverige. Avsnittet innehåller även tre olika idéer om hur framtidens GIS
kan komma att se ut. Sist listas de GIS-funktioner som funnits lämpliga att implementera som
XML-webbtjänster.

3.2.1  Distribuerade GIS
Utvecklingen av GIS har gått från stordatorsystem till GIS på den egna arbetsstationen [19].
Nästa steg i utvecklingen, som redan till viss del är här, är alltmer distribuerade GIS som
arbetar mot flera servrar. Klienterna blir tunnare och tunnare och i takt med detta överlåts
större databearbetningar åt kraftfullare servermaskiner som delas av många klienter. Med detta
minskar klienternas behov av särskilda programvaror och omfattande lagringsmöjligheter.

För att svara på frågan om framtidens GIS kommer att utvecklas med XML-webbtjänster
måste först frågan om det finns ett behov för distribuerade GIS besvaras. Detta eftersom det är
möjligheten att utveckla distribuerade GIS på ett effektivare sätt som skiljer XML-
webbtjänster från traditionella mjukvaruutvecklingstekniker.

Det finns redan idag många GIS-tjänster på Internet, men dessa fokuserar huvudsakligen på att
visa och representera geografisk information och erbjuder få mer avancerade GIS-operationer.
Nästa viktiga steg är möjligheten att kunna utföra avancerade GIS-analyser över Internet
oberoende av vilka GIS-mjukvaror som finns installerat på datorn.
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Distribuerade GIS ger fördelar ur flera olika aspekter jämfört med traditionella GIS [19]. En av
fördelarna är att det går lättare att hålla GIS uppdaterade och därmed snabbare låta
intressenterna ta del av ändringarna. En annan fördel med distribuerade GIS är att
informationssamkörning från flera olika källor blir enklare. Det finns flera nyttor med att data i
GIS kommer från flera olika källor. Då källorna kan vara experter inom olika områden är det
troligt att data blir mer exakt. Flera källor innebär också ett visst haveriskydd. Om någon eller
några källor havererar behöver det inte innebära att hela system havererar. En ytterligare fördel
med distribuerade GIS är att det går snabbare för användaren att göra beräkningar då den får
tillgång till kraftfullare maskiner samt mer avancerad hård- och mjukvara utan att behöva ha
det installerat på sin egen dator.

Utöver ovan nämnda fördelar finns många fler. Boken Internet GIS av Peng och Tsou listar sju
av de stora fördelarna med verkligt distribuerade GIS, det vill säga GIS där komponenter och
data sömlöst kan integreras med varandra över Internet [19]. Dessa fördelar är:

1. Distribuerade GIS tillåter GIS att sammanfogas med andra applikationer. I vissa
tillämpningar kan det vara av stor betydelse att kunna koppla samman till exempel en
ordbehandlare eller ett statistikprogram med GIS.

2. Distribuerade komponenter är oberoende av operativsystem, hårdvara, nätverksmiljö,
tillverkare och applikationer. Valmöjligheterna vid systemdesign är i det närmaste
obegränsade.

3. Användare behöver inte köpa in stora och dyra GIS utan kan hyra eller köpa in de
delar de behöver. Undersökningar har visat att 90 procent av användarna använder
mindre än 10 procent av funktionaliteten hos ett GIS. De återstående 10 procenten är
mer avancerade användare som är beroende av att snabbt kunna uppdatera sin
programvara när det kommer nya funktioner. Med distribuerad GIS kan dessa
användare välja att endast uppdatera den modul som har ändrats istället för att köpa ett
helt nytt program.

4. Användare behöver inte låsa sig till en viss mjukvarutillverkare. En användare tvingas
inte längre att av kostnadsskäl välja mjukvaror från samma tillverkare då mjukvara från
olika tillverkare kan integreras i ett distribuerade GIS.

5. Mjukvaruutvecklare kan fokusera sig på att utveckla GIS-komponenter och GIS-
applikationer av hög kvalitet. Utvecklare kan ägna mindre tid åt datakonverterings- och
interoperabilitetsproblem.

6. Distribuerade komponenter gör att utvecklingen går från byggande av slutna, stora
och tunga system till konstruktion av system uppbyggda av moduler.
Moduluppbyggnad kan förkorta utvecklingscyklerna och effektivisera skapandet av
mjukvara vilket i sin tur kan resultera i mer kraftfull GIS-teknologi.

7. Standardiserade mjukvarukomponenter skulle främja innovationer. Detta eftersom
mindre GIS-leverantörer med högre sannolikhet skulle utveckla specialiserade och
nischade komponenter för att tillfredställa särskilda behov.
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För att ett verkligt distribuerade GIS ska bli verklighet måste ett antal GIS-anpassade
standarder skapas och införas [19]. Dessa standarder är först och främst:

• En industristandard för representation av data.
• En industristandard för hur åtkomst till data och andra komponenter skall skötas.
• En industristandard för att beskriva tillgängliga komponenter och databaser

Det krävs även ett gemensamt sätt att upptäcka komponenter och databaser på olika platser i
ett nätverk samt ett sätt för de som äger en tjänst att annonsera den så att deras potentiella
kunder enkelt kan hitta den [19]. Det krävs också ett antal förbättringar hos eller möjligen ett
alternativ till dagens Internet för att uppnå verkligt distribuerade GIS.

En standardiseringsorganisation för GIS är OpenGIS Consortium (OGC). OGC är en icke-
vinstdrivande, internationell och frivillig organisation [20] Ett av OGC:s huvudmål är att ta
fram standarder för GIS i Internet-tillämpningar. Samlingsnamnet för dessa standarder är
OpenGIS Web Service (OWS). Standarderna riktar sig till mjukvaruutvecklare som använder
dem för att deras system skall kunna kommunicera och interagera med varandra [19]. OWS är
fortfarande under utveckling, men många av de standarder som ryms under samlingsnamnet är
redan officiella standarder. Förhoppningen är att OWS i framtiden skall innehålla stöd för
bland annat Web Service Definition Language (WSDL) och Universal Description, Discovery
and Integration (UDDI) [21]. OGC har under 2004 påbörjat en andra fas av
standardiseringsprocessen av OWS, kallat OWS-2 [20].

En av standarderna som ingår i OWS är Geographic Markup Language (GML) [20]. GML är
en XML-standard för att transportera och lagra geografisk information som inkluderar både
spatiala och icke-spatiala egenskaper hos geografiska objekt. Standarden möjliggör att
geografisk data kan tolkas på samma sätt av olika användare och heterogena system vid
dataöverföring över Internet. GML är flexibelt då det tillåter definition av egna enheter och
parametrar för referenssystem samt egna lokala koordinatsystem. Problemet med GML är de
stora datamängderna som tillkommer. Till exempel blir en fil med geografiska objekt som är
5.5 Mb stor närmare 13 Mb när det har transformerats till GML. Specialanpassade
komprimeringstekniker är dock under utveckling.

Även om de ovan nämnda standarderna är de för tillfället mest troliga kandidaterna för
framtidens distribuerade GIS är det mycket möjligt att andra standarder accepteras istället [19].

Förutom standardiserade sätt att hantera data krävs även förbättringar hos dagens Internet för
att kunna uppnå verkligt distribuerade GIS [19]. Det krävs först och främst snabbare
uppkopplingar. Inom detta område utförs mycket forskning bland annat utarbetas Internet 2
och Large Scale Networking (LSN).

Tanken med Internet 2 är inte att det ska ersätta dagens Internet utan att det ska förbättra
Internets förmåga [19]. Detta uppnås genom användning av hög-hastighetsteknologier för
kommunikation och genom skapandet av nya nätverksinfrastrukturer. Bakom Internet 2 står
gruppen University Consortium for Advanced Internet Development (UCAID) som bildades
1996 av 34 universitet i USA.
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LSN är ett projekt som sponsras av USA:s regering. Projektet fokuserar på framtida
nätverksteknologier [19]. LSN är indelat i tre olika huvudområden: forskning inom
nätverksteknologi, forskning inom nätverksapplikationer och skapande av testmiljö för
nämnda teknologier.

3.2.2  Tekniker för distribuerade GIS
För att uppnå distribuerade system finns många olika utvecklingstekniker. Olika företag och
organisationer arbetar ständigt med förbättringar hos existerande tekniker och framtagning av
nya. Utöver XML-webbtjänsttekniken har examensarbetet ytligt studerat två andra tekniker för
distribuerade system: CORBA och Java RMI. I detta avsnitt följer en sammanställning av
dessa tekniker.

Bägge teknikerna baseras likt XML-webbtjänsttekniken på konceptet att en klientapplikation
använder tjänster som finns tillgängliga på en mer eller mindre avlägsen server [22]. Dessa
tjänster tillhandahålls av ett eller flera gränssnitt. För alla tre tekniker gäller också att
klientapplikationen inte behöver veta den exakta nätverksadressen till en tjänst innan
applikationen körs. Varje teknik har inbyggda mekanismer för att hitta önskade tjänster
dynamiskt.

CORBA är den äldsta av de tre teknikerna då dess första specifikation härstammar från ett
tidigt 90-tal [19]. Som tidigare nämnts är det Object Management Group (OMG) som står
bakom tekniken. CORBA tillhandahåller ett skalbart och flexibelt ramverk för distribuerade
klient/server komponenter för Internet och intranät. CORBA är i sig själv rent objektorienterat
men objekten kan implementeras med traditionella språk som C, FORTRAN och COBOL.

CORBA definierar gränssnittet till sina tjänster med Interface Definition Language (IDL) [22].
Detta mellanhandsspråk kan användas för att översätta till och från en mängd olika språk som
C, C++ och Java. En nackdel med CORBA är att standarden har utvecklats mycket långsamt
eftersom varje större ändring i CORBA måste godkännas av OMG:s hundratals
medlemsföretag [19]. Detta kan dock också ses som en fördel eftersom CORBA fått
standardiserade metoder som är väl förankrade bland OMG:s medlemmar.

Java RMI som släpptes 1997 tillhandahåller ett distribuerat ramverk som speciellt fokuserar på
Java-baserade klienter och servrar [22]. Eftersom Java har plattformsoberoende förmågor så
kan RMI-baserade applikationer köras på ett stort antal olika operativsystem. Detta är både en
styrka och en svaghet hos Java RMI. Svagheten ligger i att RMI är väldigt beroende av Java
och till skillnad från CORBA saknar ett direkt stöd för andra vanliga språk som C och C++. År
1999 då J2EE integrerade Java RMI med CORBA:s Internet Inter-Orb Protocol (IIOP)
förbättrades interoperabiliteten drastiskt. RMI-gränssnitt kan numera kommunicera med andra
språk över IIOP. En stor fördel med Java RMI-IIOP gentemot ren CORBA är att när ett RMI-
objekt använts färdigt slängs det bort och frigör minne automatiskt tack vare Javas
skräphantering [23]. När CORBA används måste det explicit anges att ett objekt ska tas bort.

Den stora skillnaden mellan de två tekniker som beskrivits ovan och XML-webbtjänsttekniken
är att all data som utväxlas med XML-webbtjänster utväxlas över HTTP [24]. HTTP är ett
enklare protokoll än de som CORBA och Java RMI opererar över och kräver inte något
särskilt stöd installerat på den plattform som applikationen exekveras på. Därför är det helt
plattformsoberoende och tar sig igenom brandväggar vilket är en stor fördel vid utveckling av
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globala applikationer. Det stora problemet med XML-webbtjänster är den extra datamängd
som tillkommer när vanliga datatyper konverteras till text och stora mängder metadata läggs
till [24]. HTTP var från början tänkt att användas för att ladda hem enstaka filer (hemsidor)
och är inte anpassat för applikationer då många anrop och svar måste utväxlas. Dock sker hela
tiden förändringar hos XML-webbtjänster för att de på ett effektivare sätt skall kunna nyttja
HTTP.

3.2.3  Dagens webbaserade distribuerade GIS-tjänster
Det finns redan idag ett flertal GIS-webbtjänster som riktar sig mot privatpersoner eller
organisationer och myndigheter. Hur de är implementerade och om de använder sig av XML-
webbtjänsttekniken i botten är svårt att avgöra endast genom att nyttja tjänsterna. Därför har
detta examensarbete koncentrerat sig på att studera det utbud av funktionalitet som finns. Detta
för att få en uppfattning om vilka behov som finns tillgodosedda och vilka som examensarbetet
skulle kunna försöka fylla inom distribuerade GIS. Detta avsnitt består av två delar; en del som
sammanfattande beskriver några av de tjänster som riktar sig mot privatpersoner och en del om
dem som riktar sig mot organisationer och myndigheter.

3.2.3.1  Karttjänster för privatpersoner
På Internet idag blir karttjänster för privatpersoner alltmer populära. De svenska tjänsterna
utgörs till största del av adressupplysningstjänster som låter användaren lokalisera olika platser
och adresser i Sveriges tätorter. De som står bakom tjänsterna är oftast
telekommunikationsföretag eller andra organisationer med tillgång till stora mängder
adressdata. Nedan följer en sammanställning av några av de mest använda tjänsterna idag och
deras initiativtagare.

Telia Friend Finder är en tjänst där en mobiltelefon eller en webbläsare används för att ta reda
på var olika personer befinner sig [25]. Med hjälp av Telias mobilnät kan personens
mobiltelefon positioneras. Görs sökningen från webben eller via WAP presenteras
sökresultaten i en karta och görs den med SMS fås ett textmeddelande med information om
vart personen är. Varje sökning tar uppskattningsvis 2-5 sekunder. Den senaste uppdateringen
av denna tjänst är att användaren numera även kan positionera vänner i andra länder än
Sverige.

Telia Nära Dig är en samling tjänster som kan nås via SMS, WAP och Talsvar [25]. Dessa
hjälper användaren att få vägbeskrivningar till adresser eller kända platser, hitta bostäder till
salu i närområdet, få väderprognoser, hitta närmaste matvarubutik, hitta närmaste bensinmack
eller se vilka erbjudanden olika försäljningsställen har i närområdet. Denna tjänst fungerar likt
Friend Finder med positionering i mobilnätet.

På Eniros hemsida finns tjänster för att hitta adresser och telfonnummer till företag,
myndigheter och privatpersoner samt tjänster för att titta på olika kartor över Sverige [26].
Sökresultaten vid adressökningar kan visas i en zoombar och panorerbar karta. Det finns även
tjänster för att skicka en kartbild till en e-postadress eller få en vägbeskrivning.

Hemsidan hitta.se har tjänster liknande de som Eniro erbjuder [27]. Det är en ny tjänst som
lanserades under våren och sommaren 2004.
Mobilkommunikationsföretaget 3 tillhandahåller likt Telia mobila karttjänster till sina kunder
[28]. 3, som bygger sina tjänster på den nya generationens mobiltelefoni, har utvecklat
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gränssnitt för att via mobiltelefonen kunna positionera sig själv eller sina vänner, hitta adresser
och få vägbeskrivningar i kart- text- eller röstform.

Trafikinformationsportalen www.trafiken.nu låter användare ta del av trafiksituationen i
Stockholm, Göteborg och Skåne över Internet [29]. På portalen finns bland annat
realtidsrapporter om bilköer och kollektivtrafik. Portalen är ett samarbete mellan Vägverket,
de regionala lokaltrafikbolagen och kommunerna i de tre storstadsregionerna. Kartsystemet
som är en viktig del av portalen bygger på Kartenas kartsystem Geosition Platform [30].
Systemet kommunicerar med bland annat Vägverkets Trafikantinformationsstödsystem och
lokaltrafikbolagens tidtabellssystem för att visualisera allt ifrån den närmsta hållplatsen till
medelhastigheter på infartslederna. Kartenas Geosition Platform är uppbyggd av XML-
webbtjänster. Dock används inte SOAP utan ett annat protokoll som utvecklats av Kartena.

3.2.3.2  Karttjänster för företag och myndigheter
Det finns idag även ett antal svenska karttjänster som riktar sig mot företag och myndigheter.
Nedan beskrivs några av dessa tjänster.

Telia tillhandahåller idag tre positioneringstjänster som riktar sig mot företag och myndigheter
[25]. Närmaste Resurs är ett hjälpmedel för trafikledning av rörliga resurser. Företaget kan se
sina fordon på en kartbild och kan sedan dirigera dessa på ett lämpligt sätt. Denna tjänst riktar
sig i första hand mot åkerier, budfirmor, vaktbolag och liknande verksamheter.

Den andra tjänsten; Service Integrator, används för att komplettera företagens befintliga
verksamhetssystem med positionering [25]. Verksamheterna kan precis som med Närmaste
Resurs söka upp var fordon, arbetsredskap eller andra flyttbara enheter och föremål befinner
sig. Sedan kan de ta emot, kommunicera och leverera information.

Den tredje tjänsten; Visa Position, är samma slags tjänst som Närmaste Resurs. Skillnaden är
att den riktar sig mer mot mindre företag som har mer sporadiskt behov av att kunna
positionera till exempel sina medarbetare [25].

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har som uppgift att undersöka, dokumentera och
informera om berggrund, jordarter och grundvatten i Sverige [31]. Som central myndighet för
geologi och mineralfrågor i Sverige är en av SGU:s viktigaste uppgifter att möta efterfrågan på
geologisk information från samhället. Informationen är tänkt att användas av kommuner,
länsstyrelser, företag och myndigheter som underlag i miljöarbete och planering av
infrastruktur. Dock finns informationen tillgänglig för alla intresserade. Informationen kan nås
genom olika karttjänster på SGU:s hemsida. De olika karttjänster som SGU tillhandahåller är
presentation av olika geologiska data i kartor som användaren bland annat kan zooma,
panorera, söka och identifiera objekt i.

Geosition Services är en produkt utvecklad av Kartena som tillhandahåller enkla XML-
karttjänster [30]. Produkten riktar sig till de företag som vill utveckla system med kartstöd men
som inte har tid eller råd att lägga ner resurser på tekniken bakom digitala kartor. Dock
används inte XML-webbtjänststandarden SOAP utan Kartenas eget datautväxlingsprotokoll.
Geosition Services kan lämna information om större delen av Europa och består av tre
karttjänster. Tjänsterna tillhandahåller geokodning, generering av kartbilder och beräkningar
av snabbaste eller kortaste vägen mellan två adresser.
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3.2.4 De nya GIS-konsumenterna
Införandet av distribuerade GIS kommer att medföra förändringar på GIS-marknaden [19].
Dagens marknadsföring för GIS riktar sig nästan alltid mot GIS-proffs, GIS-konsultföretag,
statliga verk eller högskolor och universitet som har större resurser budgeterade för GIS. Med
distribuerade GIS kommer även mindre företag och organisationer som inte har sin
huvudverksamhet inom GIS att få möjlighet att använda det. Till exempel kan det handla om
att inkludera kartbilder av olika slag i sina befintliga system, använda GIS som stöd vid
marknadsundersökningar och beräkningar av transportvägar. Med hjälp av distribuerade GIS
kan även offentlig information lättare göras tillgänglig för allmänheten via Internet.  Som
föregående avsnitt visat innebär distribuerade GIS också en tillväxt av nya tjänster för
privatpersoner på Internet.

En organisation som sett nyttan av distribuerade GIS är Konsumentverket som infört
webbaserat GIS [32]. En annan organisation som har planer på att införa liknande system är
Vinnova [33]. Båda dessa organisationer besöktes under examensarbetet.

Konsumentverket har bland annat som uppgift att stärka konsumenter i glesbygd. I april 1998
gav regeringen Konsumentverket i uppdrag att tillsammans med Glesbygdsverket utveckla och
upprätthålla en databas med uppgifter om hushållens tillgång till service [32]. Därför
upprättades Servicedatabasen [34]. Till en början var den endast en ren statistikdatabas.
Ganska snart insågs dock värdet i att kunna presentera och analysera data i geografisk form.
Från början användes Desktop GIS på arbetsstationerna, men förstod så småningom att det
bästa skulle vara att ge alla tillgång till databasen över Internet. Under åren 2003-2004
färdigställdes det webbaserade gränssnittet till Servicedatabasen. Utöver Servicedatabasen
utvecklade Konsumentverket även ett webbgränsnitt till deras egen databas;
Lanthandelsdatabasen [35]. Webbgränssnittet har gjort det möjligt för lokala utredare ute i
landet att dela geografisk information om lanthandlar i glesbygdsområden.

Servicedatabasen och Lanthandelsdatabasen visar vilken tillgång till service som människor på
den svenska landsbygden har, både på kartor och i statistikrapporter. De visar även hur
nedläggning av en viss lanthandel skulle påverka tillgången till service för människor boende i
närområdet.

På Konsumentverket ansågs att införandet av detta Internetbaserade gränssnitt har varit till stor
hjälp vid beslutsfattning gällande till exempel stöd till lanthandlare. Nu är information lättare
tillgänglig för alla inblandade i beslutskedjan och ger dessutom en bättre översikt än tidigare.
De geografiska tolkningarna ger en ny dimension till deras data. En nackdel med
Konsumentverkets system är att det är relativt komplext och bygger på flera olika tekniker.
Eftersom IT och GIS inte är en del av Konsumentverkets kärnverksamhet är det därför svårt
och tidskrävande för myndigheten att utföra underhåll av systemet. Därför finns det redan i
dag funderingar på att införa ett nytt, mer enhetligt, system som har bättre stöd för underhåll
och öppnar upp för eventuella ytterligare anpassningar.
Vinnova är en ganska ny statlig myndighet som regeringen har gett i uppgift att: "främja
utvecklingen av effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena teknik,
transport, kommunikation och arbetsliv" [33]. För att arbeta med denna uppgift har Vinnova
ungefär 150 medarbetare och cirka 1 miljard kronor i årlig budget. Dessa pengar delas bland
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annat ut som stödpengar till företag och universitet för forskning och innovation. För att bättre
se vart pengarna tar vägen och vilket resultat dessa pengar genererar är Vinnova intresserade
av att införa ett distribuerat GIS för kartläggning och analys.

3.2.5  XML-webbtjänster och framtidens GIS
För att få en uppfattning om hur framtiden för GIS och XML-webbtjänster kan utveckla sig
har tre oberoende källor studerats; boken ”Internet GIS” av Peng och Tsou [19], rapporten
”SOA and Web Services Offer Little Vendor Independence” av IT-marknadsanalysföretaget
Gartner [36] samt artikeln ”The past, present and Future of Web Services” av Uche Ogbuji [2].

Boken ”Internet GIS” beskriver tre möjliga framtidsscenarion för utvecklingen av GIS [19]:

• GIS fortsätter på den traditionella vägen med stora och centraliserade system.
• GIS blir fullt distribuerade och öppna.
• GIS blir distribuerade men kontrolleras av de stora mjukvarutillverkarna.

Enligt Peng och Tsou kommer framtidens GIS att bli distribuerade då stora delar av GIS-
samhället redan nu har insett fördelarna med distribuerade GIS [19]. Den framtid som beskrivs
som mest sannolik är att utvecklingen av de distribuerade systemen kommer att vara
kontrollerad av de stora mjukvarutillverkarna. Med detta följer en begränsning av
distributionen. Begränsningen skulle bland annat innebära att överföringar av data mellan GIS
baserade på system från olika tillverkare försvåras betänkligt. Då de små
mjukvarutillverkarnas produkter inte kan mäta sig med systemen utvecklade av de stora
företagen, riskerar dessa att slås ut från marknaden. Peng och Tsou tror dock att det finns en
möjlighet för GIS att bli fullt distribuerade om de stora tillverkarna väljer att följa vedertagna
standarder. Det som talar mot denna möjlighet är att marknadskrafterna för en
leverantörsobunden lösning skulle vara för svaga.

Gartner har kommit fram till slutsatser rörande webbtjänster och beroenden av
mjukvaruutvecklingsföretag [36]. Dock gäller Gartners slutsatser endast webbtjänster i stort
och inte GIS specifikt. De menar att den stora fördelen med webbtjänster är att de främjar
samverkan mellan olika programutvecklingsföretag och system. Däremot kommer
programutvecklingsföretag som köper en viss utvecklingsplattform att bli beroende av
tillverkaren i den meningen att de inte kan köpa en annan plattform och sedan överföra koden
plattformarna emellan. Gartner påstår alltså att kompabilitet mellan system blir verklighet om
programutvecklingsföretag använder sig av webbtjänster men däremot kommer
programutvecklare även i fortsättningen i viss mån vara beroende av sina plattformstillverkare.

Enligt Ogbuji finns flera saker som visar att webbtjänster kommit för att stanna [2]. Den
distribuerade teknikens historia visar upp ett tydligt mönster; när en viss teknik väl har spridits
sig till den stora massan dominerar den sedan under en längre tid. Webbtjänster har redan nu
lyckats bli accepterat av en större andel av massan än någon tidigare teknik för distribuerade
system. En ytterligare viktig faktor som avgör webbtjänster framtid är om kärnteknikerna går
att använda i applikationer med varierande komplexitet, det vill säga allt ifrån de mest triviala
programmen till ytterst avancerade system. Ogbuji skriver att både SOAP och WSDL kan
användas över hela skalan men att UDDI passar bäst för mer komplexa XML-webbtjänster.
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Dagens webbtjänstteknik kommer att kräva ytterligare förbättringar för att uppnå en än större
utbredning [2]. Ogbuji påstår dock att dynamiken hos de kommersiella krafterna kommer att
påverka utvecklingen av webbtjänst positivt. Ogbuji menar att så länge som mångfalden hos de
kommersiella intressenterna är stor är det ett gott tecken för webbtjänsten och dess utveckling i
framtiden.

3.2.6         Lämpliga GIS-funktioner
Då antalet tänkbara tillämpningsområden för GIS är i stort sett obegränsat finns det också ett
stort antal GIS-funktioner som skulle lämpa sig för utveckling som XML-webbtjänster. Det är
därför i det närmaste omöjligt att inom ramen för examensarbetet göra en lista över alla dessa
GIS-funktioner. Därför har examensarbetet i första hand att koncentrerat sig på att
sammanställa några av de mer vanliga GIS-funktionerna som skulle kunna vara tänkbara att
utveckla som XML-webbtjänster.

Vilka funktioner som ansetts lämpliga att utveckla som XML-webbtjänster är det XML-
webbtjänstteknikens möjligheter och begränsningar som avgjort. En förutsättning för att det
överhuvudtaget ska gå att använda XML är att de data som överförs är i form av seriella
datatyper. Generellt sett är det ej lämpligt att utveckla funktioner som kräver stora
dataöverföringar då XML vid överföringar genererar mycket påläggsdata. Dock passar XML-
webbtjänster utmärkt för att överföra mindre mängder data.

Nedan beskrivs kortfattat de olika GIS-funktioner som funnits lämpliga för utveckling som
XML-webbtjänster.

• Geokodning
• Inverterad geokodning
• Positionering
• Spårning
• Redigering
• Ruttning
• Områdesanalys
• Buffertanalys
• Presentation

Geokodning är begreppet för att med hjälp av till exempel en adress, ett postnummer eller
kanske ett namn på en plats bestämma vilka koordinater denna adress eller plats representeras
av på en karta. Det är inte alltid en enkel och rättfram process eftersom det oftast saknas
tillgång till koordinater för till exempel alla gatunummer. När så är fallet måste någon slags
matematisk modell användas för att bestämma var platsen mest troligt ligger i
koordinatsystemet.

Inverterad geokodning är motsatsen till geokodning. Indata är en uppsättning koordinater och
de utdata som beräknas är en adress eller plats vilken indata motsvarar.
Vid positionering används till exempel GPS eller GPRS för att få fram koordinater för en viss
mobil enhets position. Positionen för den mobila enheten kan sedan presenteras som till
exempel en punkt i en karta.
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Spårning är kontinuerlig positionering. Till exempel kan det i en karta visas hur något objekt
förflyttat eller förflyttar sig över tiden.

Med redigering menas i detta examensarbete möjligheten att lägga till, ta bort eller ändra
kartdata i geodatabasen. Dessa ändringar består av förändringar hos geoobjektens attribut,
såsom symboler, metadata eller annan information kopplade mot objekten.

Begreppet ruttning är beteckningen för beräkning av till exempel kortaste eller billigaste vägen
från punkt A till punkt B. I mer avancerade ruttningsberäkningar kan hänsyn tas till
enkelriktade vägar, vägtullar eller färdsätt.

Områdesanalys är att göra förfrågningar på kartdata utifrån ett specifikt geografiskt område.
Exempel på områdesanalys är att hämta alla adresser, bostadsrätter eller skogsområden inom
ett visst område. Analyserna kan även förfinas genom att ett antal kriterier specificeras. I
föregående exempel kan det till exempel specificeras att bostadsrätter inom området med ett
förmögenhetsvärde som överskrider en viss gräns skall hämtas.

Buffertanalys är en typ av områdesanalys där det geografiska området utgörs av en buffert. En
buffert är det område som utgörs av ett godtyckligt avstånd från ett kartobjekt. Se figur 3.2
nedan för exempel på buffertar.

Figur 3.2 Exempel på buffertar

All geografiskt data kan presenteras på olika sätt, till exempel som kartor eller i tabellform,
beroende på tillämpningen av data. Exempel på presentationsfunktioner för kartor är skalning,
panorering, tematisk presentation, symbolsättning och 3D-modellering. Att skicka genererade
kartor över XML tar generellt sett lång tid på grund av de stora mängderna påläggsdata.
Dessutom måste mottagaren av kartorna veta hur data skall tolkas och ritas upp. Ett sätt att
komma runt detta problem är att generera statiska kartbilder på en webbserver. Sedan skickar
XML-webbtjänsten URL-adresser där mottagaren kan hämta bilderna.

3.3  Realisering av karttjänstprototyp
Detta avsnitt inleds med en presentation av de GIS-funktioner som valdes att implementeras
samt en beskrivning av den karttjänstprototyp som utvecklades. Därefter följer en beskrivning
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av de krav som sattes upp för prototypen samt de designval som gjorts. Avsnittet avslutas med
en återgivning av implementeringen och en sammanställning över de tester som utförts på
karttjänstprototypen.

3.3.1  GIS-funktioner att implementera
Valet av GIS-funktioner att implementera baserades på de begränsningar som ArcGIS Server
9.0 har, lämplig teknisk svårighetsnivå för funktionerna, beräknad tidsåtgång för
implementering samt resultat från analysen.

Ett utav examensarbetets syften var att undersöka hur komplicerat det är att utveckla
webbapplikationer och XML-webbtjänster med ArcGIS Server 9.0. Därför skulle valet av
lämpliga GIS-funktioner att implementera vara både sådana som är vanligt förekommande i de
flesta tillämpningar av GIS och sådana som testade ArcGIS Serverns teknik för att utveckla
egen, mer avancerad funktionalitet. De funktioner som fanns vara på en lagom teknisk
svårighetsnivå var geokodning, inverterad geokodning, redigering, områdesanalys och
buffertanalys. Bland dessa skulle en eller två väljas ut för implementering.

Under examensarbetet framkom att det hos en del små och mellanstora företag, myndigheter
och kommuner finns ett behov för att över Internet kunna utföra enklare områdesanalyser utan
att behöva köpa in ett avancerat system med en betydligt högre grad av funktionalitet än vad
som kommer att utnyttjas. Det som begränsar dessa organisationer idag är huvudsakligen
ekonomiska förutsättningar. Besöken på Vinnova och KV bekräftade dessa resultat och visade
även på en redan existerande lösning. Dock verkar det som att dagens utbud av liknande
applikationer på Internet är litet. De flesta webbaserade tjänster som tillhandahålls på Internet
idag innehåller en låg grad av analysfunktionalitet.

Med detta i åtanke blev den karttjänstprototyp som utvecklades en webbapplikation som
kallades Befolkningsanalys. Denna webbapplikation skulle konsumera ett antal GIS-funktioner
som XML-webbtjänster. De GIS-funktioner som implementerades var geokodning och
buffertanalys. Applikationen skulle också tillhandahålla presentationsfunktioner såsom en
karta med möjlighet till bland annat zoomning och panorering. Tanken med
Befolkningsanalysen var att den skulle ge små och mellanstora företag möjlighet att dra nytta
av GIS till en relativt låg kostnad. Inga nya kostsamma system eller utbildningar inom GIS
skulle behövas. Det enda som krävs av användarna är att de har tillgång till webbläsare.
Användningsområden för Befolkningsanalysen skulle till exempel kunna vara analys av
kundunderlag vid företagsetableringar eller analys av befolkningsunderlag vid
samhällsplanering.
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3.3.2 Befolkningsanalys
Befolkningsanalysen är den karttjänstprototyp som implementerades under examensarbetet.
Befolkningsanalysen tillhandahåller två olika sorters buffertanalyser som genererar statistisk
data om befolkningen inom ett visst område. Detta område definieras som med utgångspunkt
från en eller flera adresser som är särskilt intressanta för användaren. De två olika sorterna av
buffertanalys som finns tillgängliga är unions- eller snittanalys. De statistiska befolkningsdata
som beräknas bygger på statistik från SCB (Statistiska Centralbyrån) från 1996, men skulle
lika gärna kunna bygga på mer aktuella data om de fanns tillgängliga för examensarbetet.
Tanken är att applikationen skall vara så enkel och avskalad i funktionalitet som möjligt då
den riktar sig mot användare med begränsad datorvana och mycket liten erfarenhet av GIS.

Ett tänkbart användarscenario skulle kunna vara när planeringschefen hos butikskedjan
SminkaLätt AB funderar på en nyetablering i en stad där kedjan redan har butiker. Hon har
från sin mäklare fått en adress till en tänkbar lokal. Hon vill få en uppfattning om hur mycket
kedjans kundunderlag skulle öka om SminkaLätt etablerade sig på den nya adressen.
Dessutom vill hon veta om den nyetablerade butiken kommer att konkurrera med existerande
butiker om kunder och i så fall ungefär hur många kunder det rör sig om. Hon kontaktar därför
Befolkningsanalysens administratörer och beställer tjänsten. Hon får då tillgång till ett
användarnamn och ett lösenord som gäller under avtalad tid.

Befolkningsanalysens startsida är sidan för inloggning. Här kan planeringschefen mata in det
användarnamn och lösenord som hon fått. Hon kan även från denna startsida få fram en
användarhandledning i PDF-format (se bilaga 2).

När planeringschefen loggat in är det dags att ange vilka adresser som skall ingå i analysen.
Först läser hon in en MS Access-databas med adresser till SminkaLätts befintliga butiker.
Sedan kompletterar hon analysunderlaget med adressen till den eventuella nya lokalen. När
hon fullbordat adressinmatningen går hon vidare till sidan för analys.

På sidan för analys laddas nu en kartbild där de inmatade adresserna markerats ut.
Planeringschefen anser att en butiks kundunderlag utgörs av den del av befolkningen som bor
inom 500 meter från butiken. För att få en uppfattning om hur mycket kundunderlaget skulle
öka om nyetableringen genomfördes utför hon två unionsanalyser med en buffertradie på 500
meter. En unionsanalys innebär att det totala område som buffertarna täcker upp tillsammans
analyseras.

I den första analysen inkluderar hon endast de befintliga butikernas adresser (se figur 3.3)
medan hon i den andra även inkluderar adressen till den tänkbara lokalen (se figur 3.4).
Eftersom SminkaLätt AB har kvinnor i alla åldrar som målgrupp är hon särskilt intresserad av
hur stor del av befolkningen i området som utgörs av kvinnor. Statistik som genererats visar att
befolkningsgruppen kvinnor skulle öka med ungefär 673 personer vid en eventuell
nyetablering.
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Figur 3.3 Unionsanalys med de befintliga butiksadresserna

Figur 3.4 Unionsanalys med alla butiksadresser
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För att få veta ungefär hur många kvinnor som de olika butikerna konkurrerar om väljer
planeringschefen att göra en snittanalys. En snittanalys innebär att endast de områden där två
eller flera buffertar överlappar varandra ingår i analysen. Den sammanfattande statistiken talar
om för planeringschefen att ungefär 129 kvinnor har 500 meter eller kortare avstånd till mer än
en butik (se figur 3.5).

Figur 3.5 Snittanalys

Planeringschefen kan se i kartan att det är den tänkta nya butiken som konkurrerar med en av
de befintliga (se figur 3.5). För att se hur kundunderlaget ser ut för var och en av butikerna
väljer planeringschefen att titta på den utförliga statistikrapporten för analysen. Den visar
bland annat statistik för var och en av de buffertar som skapats kring butikernas adresser (se
figur 3.6).



XML-webbtjänster och GIS-funktioner
Katrin Larsson, Märith Olsson
Luleå tekniska universitet 2004

35(86)

Figur 3.6 Statistikrapport

Trots att kundunderlaget ökade med 673 personer fann butikschefen att de 129 kvinnorna som
butikerna konkurrerade om var för många för att motivera en nyetablering på den tänkta
adressen. Hon kontaktade därför sin mäklare och bad om ett förslag till en ny lokal.

Detta var bara ett exempel på hur Befolkningsanalysen skulle kunna användas. Det finns
många fler fall där tjänsten skulle kunna vara behjälplig. Till exempel skulle den kunna
användas som ett beslutsstöd vid planering av busshållsplatser, skyddsrum, idrottshallar,
skolor eller marknadsföring av olika slag.

3.3.3 Krav
Tillsammans med examensarbetets handledare framarbetades ett antal krav som
Befolkningsanalysen skulle uppfylla. Dessa krav var av både funktionell och icke-funktionell
karaktär. Kraven delades in i två grupper: skallkrav och tilläggskrav. Skallkraven var de krav
som prioriterades högst medan tilläggskraven skulle implementeras i mån av tid.

Syftet med skallkraven var att verifiera att ArcGIS Servern stöder åtminstone vissa av de
grundläggande funktionerna som krävs för utveckling av GIS-funktioner som XML-
webbtjänster. Det fanns dock inga krav på att all funktionalitet skulle implementeras i XML-
webbtjänster utan endast den funktionalitet som examensarbetet fann lämplig. I följande
avsnitt beskrivs några av de viktigaste skallkraven som ställdes på Befolkningsanalysen.

3.3.3.1  Funktionella krav
Då Befolkningsanalysen utifrån en viss punkt skulle beräkna befolkningsstatistik ställdes krav
på att användaren skulle kunna läsa in adresser från antingen ett tangentbord eller en fil på
användarens hårddisk. Dessa adresser skulle sedan visas i en zoombar och panorerbar karta.
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Ett annat krav var att användaren skulle kunna mata in en radie för buffertarna som sedan
skulle skapas runt de inlästa punkterna. Förutom att välja buffertstorlek skulle användaren
även kunna välja mellan att utföra en unions- eller snittanalys. De analyserade områdena
skulle representeras grafiskt i en karta. Det ställdes även krav på att användaren efter en utförd
analys skulle kunna se en statistikrapport innehållande befolkningsstatistik för analysområdet.
Bilaga 1 innehåller en fullständig lista över funktionalitetskraven.

3.3.3.2  Icke-funktionella krav
Eftersom Befolkningsanalysen målgrupp är nya GIS-användare var användbarheten viktig. Ett
krav för att förbättra användbarheten av applikationen var att en komplett användarmanual
skulle skrivas och finnas tillgänglig över Internet tillsammans med Befolkningsanalysen.

Det ställdes också krav på hur designen skulle utformas. De två viktigaste designkraven var
ganska självklara; applikationen skulle konsumera XML-webbtjänster som implementerats
under utvecklingen samt arbeta med ArcGIS Server 9.0 som applikationsserver. Utöver dessa
krav var ett av de viktigare designkraven att applikationen skulle använda sig av
webbkontroller tillgängliga via ArcGIS Server 9.0:s Application Developer Framework
(ADF).

Inga krav på prestanda ställdes. Istället kom applikationens prestanda och svarstider att
jämföras med olika kartpresentationstjänster som finns på Internet.

3.3.4 Design
Designen av Befolkningsanalysen består av två delar; systemdesign och
webbapplikationsdesign. Systemdesignen beskriver systemets uppbyggnad och egenskaperna
hos de komponenter som ingår i systemet. Webbapplikationsdesignen beskriver hur
webbapplikationens klassuppbyggnad ser ut och hur olika webbformulär och XML-
webbtjänster relaterar till varandra.

3.3.4.1  Systemdesign
Befolkningsanalysen är en webbapplikation som bygger sin funktionalitet kring ArcGIS
Server 9.0. ArcGIS Server 9.0 är en central applikationsserver för utveckling av
serverapplikationer inom GIS [37]. Servern består av en SOM (Server Object Manager) som
hanterar en eller flera SOC:s (Server Object Container).

SOM:en kan ses som själva kärnan i GIS-servern. Den sköter åtkomsten till SOC:arna [37].
SOC:arna är de processer i vilka GIS-funktionaliteten utförs. Vid installation av ArcGIS
Server kan fördelningen av SOM:en och SOC:arna över olika datamaskiner konfigureras. De
kan installeras på en eller flera maskiner beroende på vilken prestanda tillämpningen kräver.

3.3.4.1.1  ArcGIS Servers serverobjekt
Serverobjekt är de processer i SOC:arna som utför GIS-funktionaliteten [37]. ArcGIS Server
9.0 hanterar två typer av serverobjekt:

• GeocodeServer – används vid geokodning och är baserade på adresslokaliserare
• MapServer – används för kartpresentationer samt åtkomst av kartdata och är baserade

på ett kartdokument (antingen .mxd eller .pxd)
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För befolkningsanalysen krävs ett GeocodeServer-objekt och två MapServer-objekt.
GeocodeServer-objektet behövs för att utföra geokodning av de adresser som skall ingå i en
analys. Det ena MapServer-objektet behövs för kartpresentationer och det andra för åtkomst av
data vid analysberäkningar.

Serverobjekten kan skapas och köras på två olika sätt; antingen som poolade eller som icke-
poolade objekt [37]. Skillnaden är att poolade objekt kan återanvändas, medan icke-poolade
objekt bara används en gång. De poolade objekten skapas när serverobjektet startas upp och
läggs i en pool av objekt. Hur många objekt som skall startas upp anges vid konfigurering av
serverobjekten. När ett anrop till ett poolat objekt avslutats lämnas det tillbaka till den pool av
objekt som finns på servern och kan då ta emot nya anrop från en annan eller samma klient.

Figur 3.7 Livscykeln för ett poolat serverobjekt [37]

Figur 3.7 visar livscykeln för ett poolat serverobjekt:

1. Klientapplikationen gör via klientproxyn, som skapas av ASP.NET, en uppkoppling till
SOM:en och begär ett serverobjekt.

2. SOM:en returnerar ett av de i poolen tillgängliga serverobjekten till klientproxyn.
3. Klientapplikationen arbetar mot serverobjektet genom att anropa klientproxyn.
4. När klienten använt serverobjektet klart frigör klienten det.
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Ett icke-poolat objekt skapas först vid anrop och vid avslutat anrop slängs det bort [37]. Det
innebär att det skapas nya instanser av serverobjektet vid varje anrop.

Figur 3.8 Livscykeln för ett icke-poolat serverobjekt [37]

Figur 3.8 visar livscykeln för ett icke-poolat serverobjekt:

1. Klientapplikationen gör via klientproxyn, som skapas av ASP.NET, en uppkoppling till
SOM:en och begär ett serverobjekt.

2. SOM:en skapar en ny instans av serverobjektet och returnerar det till klientproxyn.
3. Klientapplikationen arbetar mot serverobjektet genom att anropa klientproxyn.
4. När klienten använt serverobjektet klart frigör klienten det och serverobjektet slängs

därmed bort.

Bäst prestanda uppnås genom att använda poolade serverobjekt [37]. Detta eftersom objekten
skapas vid uppstart av servern istället för vid varje anrop vilket sparar tid under
applikationernas exekvering. Poolade objekt förutsätter dock att klientapplikationen inte utför
några ändringar av objekten. Ändringar skulle innebära att det inte finns några garantier för
tillståndet hos serverobjekten vid efterföljande anrop. De tillämpningar som kräver att
objekten ändras och inte återställs innan de returneras skall använda icke-poolade objekt.

Det finns en direkt koppling mellan poolade och icke-poolade objekt till hur
klientapplikationen använder ArcGIS Servern [37]. En ArcGIS Server applikation kan
antingen använda serverobjekt på ett tillståndslöst eller ett tillståndsmässigt sätt. Skillnaden
mellan dessa är om de objekt som används ändras eller inte under ett anrop. Tillståndslös
användning innebär att objekten aldrig ändras och tillståndsmässig användning innebär att
objekten kan ändras. En applikation som endast används för att presentera kartor använder
servern på ett tillståndslöst sätt. En tillståndsmässig tillämpning kan vara olika applikationer
som redigerar geodata.

En tillståndslös applikation använder sig oftast av poolade objekt då objekten returneras
oförändrade [37]. Den tillståndsmässiga användningen kan utföras på två sätt; antingen ytligt
tillståndsmässigt eller djupt tillståndsmässigt. Den ytligt tillståndsmässiga användningen
uppnås genom att en kopia av de poolade objektens egenskaper sparas i applikationen. När
klientapplikationen arbetat klart mot objektet återställs det med hjälp av de sparade
ursprungliga egenskaperna innan applikationen skickar tillbaka serverobjektet. Vid djupt
tillståndsmässig användning återställs inte ett ändrat serverobjekt innan returnering vilket
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medför att icke-poolade objekt krävs. En ytligt tillståndsmässig användning kan vara en
applikation som tänder och släcker olika lager i kartan. När lager tänds och släcks i ett
MapServer-objekt ändras dess egenskaper. Applikationen kan dock fortfarande använda sig av
poolade objekt så länge som de ursprungliga egenskaperna återställs innan objektet returneras
till servern.

I Befolkningsanalysen kommer poolade objekt att användas på ett tillståndslöst sätt. Därför
konfigureras både GeocodeServer-objektet och MapServer-objekten som poolade objekt.

3.3.4.1.2  Adresslokaliserare och kartdokument
För att kunna utföra geokodning med hjälp av ett GeocodeServer-objekt krävs en
adresslokaliserare [37]. En adresslokaliserare kan antingen skapas utifrån redan färdiga mallar
eller från grunden av utvecklare. Då skapandet av egna adresslokaliserare hamnar utanför
ramen för detta examensarbete valdes en redan färdig mall. Mallarna som idag tillhandahålls i
ArcGIS Desktop är skapade utifrån amerikanska adressformat. Detta innebär att
anpassningarna i vissa fall inte är helt optimala.

Adresslokaliseraren arbetar utifrån linjesegmentdata där varje väg eller gata representeras av
ett eller flera linjesegment [37]. Ett segments data kan inkludera information om:

• Vägen eller den del av en väg som linjesegmentet representerar.
• Zonen, för Befolkningsanalysen postnummerområdet, som linjesegmentet börjar i.
• Zonen, för Befolkningsanalysen postnummerområdet, som linjesegmentet slutar i.
• Start- och slutnummer för husen på gatans högra sida.
• Start- och slutnummer för husen på gatans vänstra sida.

Även om start- och slutnummer för husen saknas i databasen klarar adresslokaliseraren av att
approximera en trolig position för adressen.

Ett MapServer-objekt använder ett kartdokument för åtkomst av data [37]. Kartdokumentet
utgör också grunden för den karta som grafiskt presenteras av webbkontrollen Map. De två
MapServer-objekten i Befolkningsanalysen är kopplade till ett varsitt kartdokument som i sin
tur är kopplade till en ArcSDE-databas. För att kunna göra kartdokument krävs ArcMap. I
Befolkningsanalysen behövdes för presentation en Sverigekarta som var fattig på detaljer i
liten skala, men som innehöll detaljerad information i stor skala. Det krävdes också ett
kartdokument för analysberäkningar som skulle innehålla postnummerområdenas statistik och
grafiska utbredning.

Då postnummerområdenas statistik och grafiska utbredning fanns i samma datatabell skapades
ett kartdokument innehållande endast ett lager för denna tabell. Se figur 3.9 för en bild av
kartdokumentet i ArcMap.

Utgångspunkten vid skapandet av kartdokumentet för kartpresentation blev ett redan befintligt
kartdokument som fanns på LandFocus AB. Detta ursprungliga kartdokument tog väldigt lång
tid, mer än 10 sekunder, för webbkontrollen Map att ladda. Efter anpassningar av dokumentet
som bland annat innebar minimering av antal lager och bortskärning av information utanför
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Sveriges gränser blev tiden för laddning i det närmaste halverad. Figur 3.10 visar hur det nya
kartdokumentet ser ut i ArcMap.

Nackdelen med borttagningen av lagren var att den grafiska presentationen blev mindre
innehållsrik och mindre tilltalande. Det är möjligt att göra den grafiska presentationen mer
tilltalande och samtidigt bibehålla lagom detaljrika kartbilder. Detta arbete är dock
tidskrävande och ansågs inte vara en så viktig del av examensarbetet att extra tid skulle
avsättas för ändamålet.

Figur 3.9 Kartdokumentet för
postnummerområdena

Figur 3.10 Kartdokumentet för presentation

I figurerna 3.9 och 3.10 syns de två MapServer-objektens kartdokument i full utsträckning, det
vill säga i minimal skala. I kolumnen till vänster i figurerna finns de lager som varje
kartdokument innehåller uppradade. Som tidigare sagts innehåller kartdokumentet för
postnummerområdena endast ett lager medan presentationskartdokumentet innehåller flera
lager som tänds eller släcks beroende på skalnivå.    

3.3.4.1.3  Konfigurering av ArcGIS Server
Arbetet med att fördela Server Object Manager (SOM) och Server Object Containers (SOC:s)
på olika maskiner kallas konfigurering av ArcGIS Server [37]. Beroende på hur stor
belastningen på GIS-servern är bör antalet SOC-maskiner och även antalet SOC:ar anpassas
för optimering av prestanda. Några av de vanligaste konfigurationerna är att ha ArcGIS Server
och webbservern installerat på en enda maskin, ArcGIS Server installerat med flera SOC-
maskiner eller ArcGIS Server och webbservern installerade på olika maskiner.

Vilken konfigurering som är lämpligast avgörs av applikationen eller applikationernas tänkta
tillämpning [37]. Det finns flera faktorer som spelar in. De viktigaste är tänkta antalet
användare, antalet samtida användare och om applikationerna kräver icke-poolade eller
poolade objekt. Den enskilt mest avgörande faktorn för ArcGIS serverns konfiguration är om
den använder sig av icke-poolade objekt eftersom dessa kräver mer processorkraft än poolade
objekt.

På grund av att utvecklingen av Befolkningsanalysen låg inom ramen för ett examensarbete
var de tillgängliga resurserna begränsade och det fanns endast utrymme för att konfigurera
ArcGIS Server på en och samma maskin. Dessutom kom prestandaoptimeringar i andra hand
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under utvecklingsarbetet då syftet med utvecklandet av Befolkningsanalysen var att visa på
funktionalitet hos ArcGIS Server.

Att Befolkningsanalysens ArcGIS Server är konfigurerad på en maskin innebär att GIS-
servern, SOM:en, SOC:arna och Application Developer Framework (ADF) är installerade på
samma maskin som webbservern. Efterom ADF Runtime innehåller de komponenter som
behövs för att koppla upp sig mot servern och använda de ArcObjects som körs där behöver
inte ArcObjects-biblioteket installeras på maskinen. Administreringen av ArcGIS Servern görs
från en annan maskin med ArcCatalog. Utvecklingen av Befolkningsanalysen har skett på två
utvecklingsdatorer som båda haft ArcGIS Server och en webbserver installerat. På dessa
maskiner har även ADF Software Development Kit (SDK) varit installerat samt ArcCatalog
för administrering av ArcGIS Servern.

Även om ArcGIS Servers konfiguration för Befolkningsanalysen var mer eller mindre given är
det intressant att diskutera eventuella prestandaförbättringar som skulle kunna uppnås genom
alternativa konfigurationer. För att kunna avgöra hur Befolkningsanalysens konfiguration
skulle kunna optimeras finns det flera viktiga frågor att besvara. Som tidigare nämnts är det av
stor betydelse om servern använder icke-poolade eller poolade objekt. Hur många serverobjekt
som körs i systemet samtidigt är även en avgörande faktor. Eftersom Befolkningsanalysen
endast använder sig av tre serverobjekt som alla är poolade pekar svaren på de frågorna mot att
en SOC-maskin faktiskt är tillräckligt.

En annan fråga att fundera över är hur många samtida användare som kan komma att använda
Befolkningsanalysen. Mest troligt kommer inte Befolkningsanalysen att användas av flera
användare samtidigt. För att vara på den säkra sidan antas dock att två samtida användare kan
förekomma. När samtida användare existerar kan prestanda förbättras genom att distribuera
SOC:arna över flera maskiner, men om den processorkraft som redan finns är tillräcklig sker
ingen förbättring. Inga tester har utförts för att fastställa om processorkraften i
Befolkningsanalysens maskin är tillräcklig men sannolikt klarar maskinen två samtida
användare utan större prestandaförsämringar för den enskilde användaren. En uppskattning av
antalet dagliga användare ligger på maximalt fem användare. Enligt installationsguiden till
ArcGIS Server skall det inte innebära prestandaförsämringar om webbserver, SOM och SOC
är installerade på samma maskin så länge som antalet dagliga anrop till servern understiger
1000 stycken [37]. Enligt beräkningar ger fem användare på en dag cirka 100 anrop till
servern.

Den sista frågan som övervägts är om Befolkningsanalysens funktioner är så processintensiva
att fler SOC-maskiner och således fler processorer skulle förbättra prestanda. SOC:arna på
maskinen i Befolkningsanalysen utför en del processintensiva operationer. Dock skulle inte en
eventuell utbyggnad av systemet medföra prestandaförbättringar så länge som
trådprogrammering inte används i Befolkningsanalysen. Eventuella prestandaförbättringar
skulle utan trådprogrammering endast märkas av då flera användare kör applikationen
samtidigt.

Svaren på dessa frågor tyder på att Befolkningsanalysens prestanda möjligtvis kan förbättras
om trådprogrammering införs eftersom några av operationerna är processintensiva. Dock
skulle Befolkningsanalysen behöva testas med fler SOC-maskiner för att kunna avgöra om en
ytterligare SOC-maskin skulle förbättra prestanda.
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3.3.4.1.4  Webbtjänstgränssnitt
Då syftet med implementeringen av Befolkningsanalysen var att undersöka om XML-
webbtjänster kan användas för att tillhandahålla GIS-funktionalitet lades den största delen av
applikationslogiken i XML-webbtjänster. Dessa XML-webbtjänster exponerades sedan på en
webbserver av typen Microsoft IIS (Internet Information Services). Dock kommunicerade
webbapplikationen och GIS-servern direkt genom de webbkontroller som medföljde ADF:et.

Det systemgränssnitt som används vid utvecklingen av Befolkningsanalysen är det
tjänstebaserade klient/server-gränssnitt som de flesta XML-webbtjänster använder sig av.
Generellt sett kan gränssnittet beskrivas som klientanrop av XML-webbtjänster över Internet
[38]. XML-webbtjänsterna anropar i sin tur olika typer av komponentklasser för att utföra sin
funktionalitet. Dessa klasser kan vara kopplade mot olika datakällor (se figur 3.11).

Figur 3.11 Systemgränssnitt för webbtjänster

För Befolkningsanalysen stämmer dock ej detta generella systemgränssnitt fullt ut. Detta
eftersom webbapplikationen även får åtkomst till en del komponentklasser direkt genom
webbkontroller från ArcGIS Servers ADF. Kartpresentationen sker enklast med en
webbkontroll av typen Map och därför kommunicerar även klienten direkt med MapServer-
objektet på ArcGIS Servern via denna kontroll. Figur 3.12 visar ett förenklat systemgränssnitt
för Befolkningsanalysen.

Figur 3.12 Systemgränssnitt för karttjänstprototypen
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3.3.4.1.5  Systemöversikt
Själva kärnan i Befolkningsanalysens system är ArcGIS Server som finns installerad på
samma maskin som en MS IIS webbserver och en databas av typen Oracle 9i innehållande
geodata. Denna maskin har 1 GB i RAM-minne, kör operativsystemet Windows 2003 Server,
har en processor av typen Intel P4 3.0 samt disksystemet Raid 5. Administrering av data sköts
manuellt från någon annan maskin i det lokala nätverket med hjälp av ArcCatalog.

För att kunna tolka data i databasen används ArcSDE som är en avancerad spatial dataserver
för åtkomst av geografisk information från relationsdatabaser. Användarna kommer åt
Befolkningsanalysen genom sin webbläsare över Internet. Webbläsaren måste vara Microsoft
Internet Explorer version 6.0 eller senare då ArcGIS Serverapplikationer kräver denna version.

3.3.4.2  Webbapplikationens design
Själva webbapplikationen Befolkningsanalysen består av två olika slags komponenter;
webbformulär och webbtjänster. Dessa bygger i sin tur funktionaliteten på bland annat
ArcObjects klassbibliotek. De grafiska gränssnitten och presentationslogiken hanteras av
webbformulär. Den övriga logiken hanteras av XML-webbtjänster.
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3.3.4.2.1  UML Klassdiagram
I UML-diagrammet i figur 3.13 visas hur de olika komponenterna logiskt kopplar till varandra.

Figur 3.13 UML Klassdiagram över befolkningsanalysen
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3.3.4.2.2  UML Sekvensdiagram
I UML-diagrammet i figur 3.14 visas hur de olika komponenterna skapas och lever under en
applikations livstid.

Figur 3.14 UML sekvensdiagram

Sekvensdiagrammet visar det normala förloppet för applikationens livstid, men är på inget sätt
det enda tänkbara förloppet.
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3.3.4.2.3  Webbformulär
Nedan följer en sammanställning över de webbformulär som ingår i Befolkningsanalysen och
deras funktioner.

Webbformulär: Funktion:
LoginWebForm LoginWebForm hanterar det grafiska gränssnittet för inloggning till

tjänsten. Webbformuläret anropar LoginWebService för verifiering av
användarens kreditiv.

AddressWebForm AddressWebForm hanterar det grafiska gränssnittet för angivning av
adresser. Dessutom hanterar AddressWebForm geokodningen av de
angivna adresserna genom att göra anrop till GeocodeWebService.

AnalysisWebForm AnalysisWebForm hanterar det grafiska gränssnittet för presentationen
av analysen. AnalysisWebForm innehåller metoder för att visa buffertar
och adresspunkter i kartan samt sammanfattande statistikrapporter efter
utförda analyser. För presentation av kartbilder ansvarar en webbkontroll
av typen Map från ArcGIS Servers ADF. För analys av buffertområden
anropar AnalysisWebForm XML-webbtjänsten AnalysisWebService.

StatisticsWebForm StatisticsWebForm hanterar presentationen av statistiken som fås från
AnalysisWebService.
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3.3.4.2.4  XML-webbtjänster
Nedan följer en sammanställning över de XML-webbtjänster som ingår i Befolkningsanalysen
och deras funktioner.

XML-webbtjänst: Funktion:
LoginWebService LoginWebService hanterar inloggning. Webbtjänsten har endast en

metod; doLogin, som tar som parametrar ett användarnamn och ett
lösenord. Webbtjänsten returnerar en boolesk variabel som talar om
ifall användaren är behörig. LoginWebService arbetar mot en MS
Access-databas på webbservern där giltiga användare och lösenord är
inlagda.

GeocodeWebService GeocodeWebService innehåller metoden doGeocode. Metoden tar som
parametrar en adress samt ett postnummer och returnerar en spatial
punkt i strängform. Denna sträng kan sedan användas för att återskapa
punkten, rita upp den i kartan och använda den vid analysen.
Webbtjänsten arbetar mot GeocodeServer-objektet.

AnalysisWebService AnalysisWebService har två metoder; doUnionAnalysis och
doIntersectAnalysis. Bägge tar emot ett DataSet med adresspunkter och
returnerar ett DataSet som innehåller statistiken för antingen en unions-
eller en snittanalys beroende på vilken metod som anropats.

3.3.5  Implementering
Implementeringen av Befolkningsanalysen bestod av flera steg. Applikationen skapades i
utvecklingsmiljön Visual Studio 2003. Applikationen använde både webbserverkontroller från
ASP.NET och från ArcGIS Servers ADF. Genom ArcGIS Servers ADF fick
Befolkningsanalysen åtkomst till ArcObjects-biblioteket vilket användes för att utföra analyser
och bearbetningar av geografisk data. I detta avsnitt beskrivs vilka verktyg som använts under
implementeringen samt hur dessa utnyttjas för att förbättra applikationens funktionalitet.
Avsnittet avslutas med en steg-för-steg-beskrivning av hur befolkningsstatistiken har
beräknats.

3.3.5.1 Utvecklingsmiljö och tillämpningar av verktyg
Befolkningsanalysen har utvecklats som en ASP.NET webbapplikation i utvecklingsmiljön
Visual Studio 2003. Programmeringsspråket som användes var C#. Användargränssnittet är
skapat av webbformulär med webbserverkontroller från ASP.NET. För att snabba upp
utvecklingen och förbättra resultatet har flera av de verktyg och mekanismer som finns i
ASP.NET och Visual Studio används. En mer omfattande beskrivning av dessa verktyg
återfinns i avsnittet 2.2.4.
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Nedan följer en kort sammanställning av hur Befolkningsanalysen använder verktygen:

• Valideringskontroller: I Befolkningsanalysen används valideringskontrollerna
RequiredFieldValidator som kontrollerar att en viss kontroll har ett ifyllt värde och
RangeValidator som kontrollerar att värdet i en viss kontroll är inom ett visst område,
till exempel ett tal mellan 0 och 100.

• Tillståndshantering: I Befolkningsanalysen lagras ingen data i applikationstilllståndet,
men i sessionstillståndet lagras flera användarspecifika variabler och dataobjekt. Bland
annat lagras vilka adresspunkter en användare angett, vilken typ av analys en
användare har utfört samt den statistik som genereras under analyser.

• Global.asax-filer: I den XML-webbtjänst som tillhandahåller GIS-
analysfunktionaliteten för Befolkningsanalysen används Global.asax-metoderna
Application_BeginRequest samt Application_EndRequest. Dessa metoder hanterar de
händelser som genereras vid start och avslutning av ett anrop till applikationen. Vid
start av ett anrop till XML-webbtjänsten utförs personifiering för åtkomst av GIS-
servern och vid avslut av anrop slängs personifieringsdata bort. I övriga delar av
Befolkningsanalysen lämnas de autogenererade Global.asax-filerna oförändrade.

• Web.config-filer: I Befolkningsanalysen har en av de autogenererade Web.config-
filerna modifierats för att sköta autentisering.

• Autentisering: Vid inloggning till Befolkningsanalysen används Forms autentisering
för att säkerställa att inget annat webbformulär än det för inloggning kan nås innan
användaren angivit korrekt användarnamn och lösenord.   

• Användarinput: För att skydda sig mot felaktig och potentiellt skadlig indata från
användare kontrollerar Befolkningsanalysen datatyper och storlekar på all indata.

• Databasåtkomst: Befolkningsanalysen använder sig av Windows integrerade
autentisering för databasåtkomst.

• ADO.NET: Befolkningsanalysen behöver komma åt data om användare som lagras i en
MS Access-databas. För att utföra denna uppgift används ADO.NET. Alla
databasförfrågningar är parameteriserade för att undvika att användare matar in
felaktiga datatyper och potentiellt skadlig data.

• DataSet: För att förenkla returneringen av befolkningsstatistik efter ett anrop till XML-
webbtjänsten som utför analysen används DataSet.

3.3.5.2 ArcGIS Server och ArcObjects
Som tidigare nämnts är det COM-biblioteket ArcObjects som används vid utveckling med
ArcGIS-produkter och som hela produktfamiljen ArcGIS bygger på. Biblioteket är uppdelat i
flera delbibliotek som innehåller ett antal komponenter. För att komma åt ett objekt används
objektets COM-interface. Ett COM-objekt kan ha ett eller flera interface. Detta för att de olika
interfacen ska kunna exponera olika metoder beroende på vad objektet ska användas till.

Vid utveckling med ArcGIS Server sker åtkomsten av ArcObjects genom att objektet
GISServerConnection som finns i Server-biblioteket används [37]. GISServerConnection ger
åtkomst till SOM:en som i sin tur ger åtkomst till ServerContext-objekten. Från
ServerContext-objektet kan sedan instanser av ArcObjects skapas och manipuleras på servern.

De delbibliotek som används i Befolkningsanalysen utöver Server-biblioteket är Carto,
Display, GeoDatabase, Geometry, Location och WebControls. Carto innehåller objekt för att
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skapa, visa och manipulera kartor [37]. Display innehåller objekt för att presentera GIS-data
som till exempel symboler och färger. I GeoDatabase finns de objekt som krävs för att arbeta
mot en geodatabas för att exempelvis göra förfrågningar. Geometry har objekt som
representerar olika geometriska figurer till exempel punkter och polygoner. I delbiblioteket
Geometry finns också objekt för att utföra geometriska operationer såsom att skapa buffertar.
Location innehåller bland annat objekt som stöder geokodning. WebControls-biblioteket
används vid utveckling av webbapplikationer. Detta delbibliotek behandlas utförligare i
efterföljande avsnitt.

Vid programmering av applikationer som använder ArcGIS Server finns det några saker som
är särskilt viktiga att tänka på.

Det rekommenderas att de uppkopplingsobjekt som hör till respektive utvecklingsmiljö
används för att skapa uppkopplingar till servern [37]. I .NET är det uppkopplingsobjektet
ServerConnection som skall användas. För att få åtkomst till ArcGIS Servern måste
applikationen anta en identitet av en användare som har användarrättigheter hos servern. Skall
applikationen dessutom kunna administrera serverobjekten krävs att den antar en identitet som
har administrativa rättigheter.

Vid arbete mot serverobjekt utförs i själva verket arbetet mot det ServerContext, det vill säga
den process, som serverobjektet körs i på SOM:en [37]. Därför är det viktigt att alltid hämta
det ServerContext som serverobjektet hör till från servern och sedan genom det arbeta med
serverobjektet. Det är även i detta ServerContext som andra instanser av ArcObjects skapas på
servern. Serverobjekten exponerar endast ett antal övergripande geofunktioner. För att kunna
utföra mer avancerad geobearbetning krävs att instanser av olika ArcObjects skapas i
ServerContextet. Varje anrop till ett serverobjekt bör avslutas med att objektet frigörs genom
att kontrollen över dess ServerContext släpps.

Som tidigare nämnts skall poolade serverobjekt användas på ett tillståndslöst sätt, medan icke-
poolade objekt skall användas tillståndsmässigt [37]. Delar av applikationens tillstånd kan
skötas av .NET:s sessionstillståndsobjekt utan att ArcGIS Server för den skull behöver
användas på ett tillståndsmässigt sätt. Nyckeln till skalbarhet är dock att använda servern
tillståndslöst med poolade serverobjekt. Tiden som applikationen uppehåller serverobjekt bör
även minimeras så långt det är möjligt. Det bästa är att frigöra objekten explicit genom att
släppa kontrollen av objektens ServerContext. Objekt som skall användas tillsammans
fungerar bäst om de ligger i samma ServerContext. Det finns metoder för att kopiera objekt
mellan olika ServerContext om det skulle behövas. ArcObjects på servern skall inte användas
tillsammans med eventuella lokala ArcObjects och vice versa.

Vid programmering av XML-webbtjänster med ArcGIS Server stöds utveckling av två olika
sorters XML-webbtjänster [37]. De olika sorterna är applikationswebbtjänster och ArcGIS
Server-specifika webbtjänster, det vill säga webbtjänster som exponerar serverobjektet och
dess grundläggande funktionalitet direkt. Applikationswebbtjänster bör aldrig ta som
parametrar eller returnera ArcObjects utan istället använda sig av de objekt som finns
tillgängliga i utvecklingsmiljön som används. Till exempel skall .NET-datatyper användas i
.NET-miljön. Det är dock möjligt att konvertera en del ArcObjects till seriella datatyper och
sedan utväxla dem med XML-webbtjänster.
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Det finns några saker som kan göras för att optimera ArcGIS Servers prestanda [37]. Det
enklaste som kan göras är att försöka minimera antalet anrop till ArcObjects på servern. Om
applikationens natur kräver en stor mängd anrop, i likhet med Befolkningsanalysen, kan det
vara lämpligt att skapa egna COM-objekt som läggs på servern. Applikationen anropar då
istället dessa COM-objekt och på så sätt minskas antalet anrop från applikationen till servern.
Ett annat sätt att kontrollera belastningen på servern är att sätta begränsningar på antalet
resultat som en användare kan få tillbaka från en förfrågning mot en geodatabas. Dessa
begränsningar kan ställas in då serverobjekten konfigureras.

3.3.5.2.1  Webbkontrollerna i ArcGIS Servers Application Developer Framework (ADF)
Webbkontrollerna i ArcGIS Servers ADF är utvecklade genom utvidgning av existerande
klasser från .NET Framework [37]. Tillsammans med ADF:et följer även hjälpklasser som
stöder de olika webbkontrollerna. De webbkontroller från ArcGIS Server ADF som används i
Befolkningsanalysen är Impersonation, Map, Toolbar, ScaleBar och NorthArrow. I detta
avsnitt ges en kort beskrivning av kontrollerna.

Impersonation-kontrollen används för åtkomst av ArcGIS Servern från en webbapplikation
[37]. ArcGIS Server använder sig av användarkonton på det operativsystem under vilket
servern körs för att kontrollera åtkomst. För att en webbapplikation skall få åtkomst till en
GIS-server och dess serverobjekt måste den koppla upp mot servern som ett användarkonto
som tillhör en utav GIS-serverns användargrupper. Impersonation-kontrollen är ett hjälpmedel
som låter en webbapplikation personifiera, anta en identitet av, ett visst användarkonto. I
kontrollen sätts användarnamnet, lösenordet och domänen som användarkontot som
applikationen skall personifiera hör till. Informationen krypteras sedan i applikationen för att
ingen obehörig skall kunna ta del av den. I Befolkningsanalysen används en Impersonation-
kontroll på webbformuläret WebFormAnalysis.

Vid programmering av XML-webbtjänster finns det inget grafiskt gränssnitt och
Impersonation-kontrollen går då inte att lägga in som en designkomponent [37]. Som ett
alternativ kan då personifiering uppnås programmatiskt med hjälp av webbkontrollen. I
Befolkningsanalysen används Global.asax-filen som hör till XML-webbtjänsten som utför
analysfunktionaliteten för att låta applikationen anta en identitet av ett användarkonto som har
rättigheter på ArcGIS Servern.

Webbkontrollen Map tillhandahåller presentationsfunktionalitet liknande den i ArcMap för ett
kartdokument som exponerats genom ett serverobjekt på en ArcGIS Server [37]. Med hjälp av
Map-kontrollen kan zoomning och panorering av kartan utföras. Det är även möjligt att genom
Map-kontrollen få åtkomst till de finkorniga ArcObjects som utgör beståndsdelarna i kartan.
Hjälpklassen som används tillsammans med Map-kontrollen heter WebMap. Denna klass
tillhandahåller funktionalitet för att navigera i kartdokumentet och är även inkörsporten till
ArcObjects-biblioteket. I Befolkningsanalysen används en Map-kontroll på webbformuläret
WebFormAnalysis.

För att interagera med Map-kontrollen kan antingen verktyg i en Toolbar-kontroll användas
eller andra gränssnittselement såsom en vanlig knapp för att aktivera en viss funktion [37].

För tillämpningar som vill undvika att använda Map-kontrollen är det även möjligt att låta ett
MapServer-objekt generera kartor som lagras tillfällig på servern [37]. Dessa kartor kan sedan
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hämtas av klienten från en viss Internetadress. På liknande sätt kan en applikation göras
oberoende av alla webbkontroller som medföljer ArcGIS Server ADF.

Toolbar-kontrollen visar en verktygslåda i webbformuläret [37]. En Toolbar-kontroll låter
utvecklaren koppla samman olika funktioner som användaren vill utföra med en eller flera
Map-kontroller. Till skillnad från många andra webbkontroller i ArcGIS Servers ADF så har
Toolbar-kontrollen inte någon tillhörande hjälpklass. Detta beror på att huvudsyftet med
Toolbar-kontrollen är att tillhandahålla ett användargränssnitt för ett antal funktioner som kan
utföras på en Map-kontroll. Alla metoder och egenskaper hos Toolbar-kontrollen ligger
således inbyggda i själva Toolbar-klassen. En av egenskaperna som kanske är mest viktig att
ange är BuddyControls-egenskapen. Den avgör nämligen vilken eller vilka Map-kontroller
som Toolbar-kontrollen skall arbeta med.

På Toolbar-kontrollen kan utvecklare lägga till ett eller flera verktyg [37]. I
Befolkningsanalysen används ett panoreringsverktyg, verktyg för att zooma i kartan och ett
verktyg för att visa kartan i sin fulla utsträckning. Verktygen kan antingen utföra funktioner på
både klient- och serversidan eller bara på serversidan. Ett exempel på ett verktyg som utför
funktioner på båda sidorna är ett zoomverktyg som låter användaren rita upp en ruta i kartan
och sedan exekverar kod på servern för att rita om kartan. Ett exempel på ett verktyg som bara
utför funktionen på serversidan är ett som ritar upp kartan i dess fulla utsträckning.

NorthArrow-kontrollen visar en kompassnål på webbformuläret [37]. Den visar vilken
orientering som gäller för kartan i Map-kontrollen den associeras med. Associeringen sker
genom att egenskapen BuddyControl hos NorthArrow-kontrollen sätts att peka på en viss
Map-kontroll. NorthArrow-kontrollens utseende kan anpassas efter tycke och smak.
Befolkningsanalysens sida för analys har en NorthArrow-kontroll för att visa kartans
orientering för användaren.

ScaleBar-kontrollen visar en skalstock på webbformuläret [37]. Det visar vilken skala som
gäller för kartan som visas i den associerade Map-kontrollen. Även här sker associeringen
genom att egenskapen BuddyControl hos ScaleBar-kontrollen sätts att peka på en viss Map-
kontroll. Utseendet hos ScaleBar-kontrollen, inkluderande hur många indelningar skalstocken
skall ha, kan anpassas efter tycke och smak. På webbformuläret WebFormAnalysis i
Befolkningsanalysen finns en ScaleBar-kontroll för att användaren lättare skall kunna se
vilken skalnivå som gäller för den aktuella kartbilden.

3.3.5.3  Beräkning av statistik
I XML-webbtjänsten AnalysisWebService krävdes en del beräkningar och geografiska
operationer för att generera statistiken för de två olika analyserna. De SCB data som användes
var befolkningsdata indelat efter postnummerområden. De två olika analyserna som skulle
göras var unions- och snittanalys. Dessa analyser motsvarar de två metoderna
doUnionAnalysis och doIntersectAnalysis i AnalysisWebService. Båda dessa metoder tar emot
ett DataSet med adresspunkter och returnerar ett DataSet som innehåller statistiken för
analysen. Det DataSet som returneras innehåller en tabell med statistik för varje buffert som
görs runt adresspunkterna, en tabell för varje ingående postnummerområde samt en tabell med
statistik för antingen unionsområdet eller snittområdet.
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Statistiken beräknades på följande sätt:

1. Buffertar görs runt adresspunkterna. Dessa buffertar blir cirklar med centrum i
adresspunkten.

2. För varje buffert görs en spatial förfrågan till geodatabasen som returnerar de
postnummerområden som ligger helt eller delvis inuti bufferten.

3. De postnummerområdena som ligger helt eller delvis inuti en buffert beskärs efter den
tillhörande buffertens gränser.

4. Arean för de beskurna postnummerområdena räknas ut. Dessa areor divideras med
respektive hela postnummerområdes area. Detta ger procenttalet för hur stor del av hela
arean den beskurna arean utgör.

5. Procenttalet multipliceras sedan med respektive postnummerområdes tillhörande
statistik för att få fram en approximation av statistiken för varje beskuret
postnummerområde. De beskurna postnummerområdenas statistik summeras och detta
ger statistiken för en buffert. Dock beräknas statistiken för medelinkomsten på ett annat
sätt. Antalet sysselsatta inom ett beskuret postnummerområde multipliceras med
medelinkomsten för hela postnummerområdet. Detta ger den sammanlagda inkomsten
för det beskurna postnummerområdet. Den sammanlagda inkomsten för varje beskuret
postnummerområde summeras för att sedan divideras med totala antalet sysselsatta i
bufferten vilket ger medelinkomsten i bufferten.

6. Ett område som representerar unionen eller snittet av buffertarna skapas.
7. En spatial förfrågan görs till geodatabasen som returnerar de postnummerområden som

ligger helt eller delvis i unionen. Statistiken för de i analysen ingående
postnummerområdena hämtas direkt från geodatabasen eftersom de inte behöver
bearbetas.

8. De postnummerområdena som ligger helt eller delvis i unionen eller snittet klipps
beskärs efter unionen eller snittet.

9. Ett procenttal som anger hur stor del av de gamla areorna för postnummerområdena de
beskurna areorna för postnummerområdena utgör räknas ut på samma sätt som för
buffertarna i punkt 4.

10. Statistiken för unionen eller snittet räknas sedan ut på samma sätt som för buffertarna i
punkt 6 med hjälp av procenttalet.

3.3.6  Test
Som en del i arbetet med Befolkningsanalysen utfördes olika funktionalitets- och
prestandatester. Detta dels för att kontrollera att kraven på applikationen var uppfyllda och
dels för att lättare kunna motivera examensarbetets slutsatser.

För att säkerställa att funktionalitetskraven för Befolkningsanalysen uppfyllts utfördes två
serier av funktionalitetstester. Det utfördes också jämförelser av statistik med hjälp av
beräkningar i ArcMap för att kontrollera korrektheten hos statistiken som genererats av
Befolkningsanalysen.
För att lättare kunna utvärdera och dra slutsatser om prestanda hos ArcGIS Server utfördes ett
antal jämförelser. Dels jämfördes Befolkningsanalysen med olika karttjänster på Internet och
dels jämfördes tiden för kartgenerering vid olika omfattningar på kartdokument.
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3.3.6.1  Funktionalitetstester
Funktionalitetstester utfördes vid två tillfällen och var kopplade mot de krav som ställts på
Befolkningsanalysen. Funktionalitetstesterna utfördes i form av testfall.

Vid det första testtillfället testades alla funktioner som då var färdigimplementerade vilket i
praktiken innefattade alla skallkrav (se avsnitt 3.3.3) utom de krav som rörde snittanalysen.
Testfallen vid det första testtillfället genererade alla förväntade resultat. Dessa tester utfördes
av två testare parallellt mot samma maskin vilket visade att Befolkningsanalysen klarar av
minst två samtidiga användare.

Vid det andra testtillfället testades Befolkningsanalysens alla funktioner. De funktioner som
tillkommit sedan tidigare test var funktioner för snittanalys och funktioner som ökade
användarvänligheten till exempel en funktion för att kunna ändra analysunderlaget utan att
behöva börja om från början med att lägga till adresser. Testfallen vid det andra testtillfället
genererade även de förväntade resultat.

För att kontrollera korrektheten hos Befolkningsanalysens statistikberäkningar gjordes ett test.
Först utfördes en unionsanalys i Befolkningsanalysen och sedan utfördes liknande beräkningar
i ArcMap.

De adresser som ingick i det utförda testet syns i tabell 3.1 nedan.

Adress: Postnummer:
Timmermansgatan 32 972 41
Trädgårdsgatan 26 972 39
Vattugatan 11 972 39

Tabell 3.1 Adresser
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Proceduren för beräkningarna i ArcMap var följande:

1. Adresserna geokodades med hjälp av samma adresslokaliserare som används i
Befolkningsanalysen.

2. En union gjordes av buffertar med 500 meters radie runt de geokodade adresspunkterna
med hjälp av de inbyggda verktygen i ArcMap.

3. Lagret innehållande postnummerområdena och statistiken beskars efter buffertunionen.
Det skapades då ett nytt lager innehållande de beskurna postnummerområdena.

4. De beskurna postnummerområdenas areor räknades ut. Dessa areor dividerades med
respektive hela postnummerområdes area. Detta för att få ut hur många procent av hela
arean den beskurna arean utgjorde.

5. Procenttalet multiplicerades sedan med respektive postnummerområdes tillhörande
statistik för att få fram en approximation av statistiken för varje beskuret
postnummerområde. De beskurna postnummerområdenas statistik summerades och
detta gav statistiken för hela unionen. Dock beräknades statistiken för medelinkomsten
fram på ett annat sätt. För att få fram statistiken för medelinkomsten togs talet för
antalet sysselsatta inom ett beskuret postnummerområde och multiplicerades med
medelinkomsten för hela området. Detta gav då den sammanlagda inkomsten för ett
beskuret postnummerområde. Den sammanlagda inkomsten för varje beskuret
postnummerområde summerades för att sedan divideras med totala antalet sysselsatta i
unionen vilket gav medelinkomsten i unionen.

I tabell 3.2 ses vilken statistik Befolkningsanalysen genererade, vilken statistik ArcMap
genererade samt hur mycket Befolkningsanalysens beräkningar skiljer sig från ArcMaps i
enheter och procent.

Statistik Befolkningsanalysen ArcMap Skillnad
enheter

Skillnad
%

Innevånare 3 704 3 687 + 17 (personer) + 0.5
0-17 år 317 318 - 1 (person) - 0.3
18-44 år 1 376 1 362 + 14 (personer) + 1.0
45-65 år 990 986 + 4 (personer) + 0.4
Över 65 år 1 021 1 022 - 1 (person) - 0.0
Kvinnor 1 997 1 988 + 9 (personer) + 0.5
Män 1 707 1 699 + 8 (personer) + 0.5
Sysselsatta 2 787 2 772 + 15 (personer) + 0.5
Förgymnasial utb. 629 626 + 3 (personer) + 0.5
Gymnasial utb. 1 379 1 368 + 11 (personer) + 0.8
Eftergymnasial utb. 893 889 + 4 (personer) + 0.4
Gifta 601 600 + 1 (personer) + 0.2
Ogifta 2 186 2 171 + 15 (personer) + 0.7
Medelinkomst 190 466 189 143 + 1 323 (kr) + 0.7

Tabell 3.2 Statistik från beräkningar med Befolkningsanalysen och ArcMap

I kolumnen Skillnad % i tabellen syns det att beräkningarnas resultat skiljer sig något. Detta
kan bero på att ArcMap troligtvis implementerat sina beräkningar lite annorlunda än
Befolkningsanalysen gjort. Dock skiljer sig inte statistikberäkningarna särskilt mycket.
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Befolkningsanalysens statistik skiljer sig i detta test som mest med 1.0 % från ArcMaps.
Eftersom skillnaden är så liten ansågs att testet verifierar att beräkningarna i
Befolkningsanalysen görs på ett riktigt sätt.

3.3.6.2  Prestandatester
Som tidigare nämnts fanns det ett redan färdigt kartdokument att tillgå på LandFocus AB.
Dock länkade detta kartdokument till en stor mängd data och det innebar att det tog lång tid för
serverobjektet att ladda kartan när den skulle visas för användaren. Därför gjordes ett nytt
kartdokument. Detta innebar att kartan som visades för användaren blev mindre detaljrik men
laddningen av kartan blev snabbare. För att tidsvinsterna med att ha en mindre detaljrik karta
skall kompensera den information som förloras i och med reduktionen måste givetvis dessa
tidsvinster vara relativt stora. För att verifiera att tidsvinsten var så pass stor att en reduktion
av kartdokumentets omfattning var rättfärdigad genomfördes tester som jämförde tiden det tog
att ladda de två versionerna av kartdokumenten.

Tiden som det tar att ladda kartan motsvarar den tid som MapServer-objektet för
kartpresentation används. Därför mättes denna tid med hjälp av den inbyggda
statistikfunktionen för ArcGIS Server i ArcCatalog.

Beroende på vilken skala kartan visas i är kartbilden mer eller mindre detaljerad. En mer
detaljerad karta tar naturligtvis längre tid att ladda än en mindre detaljerad. För att testa olika
skalnivåer användes två olika adressmängder i testerna. Adressmängd 1 innehöll tre adresser
inom samma kommun, men i olika stadsdelar. Adressmängd 2 innehöll tre adresser inom
samma stadsdel. De två olika adressmängderna som användes syns i tabell 3.3 och tabell 3.4
nedan.

Adress: Postnummer:
Timmermansgatan 32 972 41
Porsögården 18 977 54
Vattugatan 11 972 39

Tabell 3.3 Adressmängd 1

Adress: Postnummer:
Timmermansgatan 2 972 33
Timmermansgatan 32 972 41
Vattugatan 11 972 39

Tabell 3.4 Adressmängd 2

Tiden det tog att ladda kartan mättes fem gånger för varje kartdokument och varje
adressmängd. Av dessa fem värden togs det högsta samt det lägsta värdet bort och sedan
beräknades medelvärdet av de tre kvarvarande tiderna. Detta för att medelvärdena av tiderna
skulle bli så rättvisande som möjligt.
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Figurerna nedan visar de kartbilder som laddades när adressmängd 1 kördes. Figur 3.15 visar
kartdokumentet som redan fanns färdigt och figur 3.16 visar det reducerade kartdokumentet.

      
   Figur 3.15 Ursprungligt kartdokument    Figur 3.16 Reducerat kartdokument

Figurerna nedan visar de kartor som laddades när adressmängd 2 kördes. Figur 3.17 visar
kartdokumentet som redan fanns färdigt och figur 3.18 visar det reducerade kartdokumentet.

      
  Figur 3.17 Ursprungligt kartdokument     Figur 3.18 Reducerat kartdokument

Tabell 3.5 redovisar resultatet av testerna. Resultatet visar att vid användning av adressmängd
1 laddas det reducerade kartdokumentet på 53 % av laddningstiden för det ursprungliga
kartdokumentet. Det går 5.5 sekunder snabbare att ladda den reducerade kartan.

Kartdokument: Adressmängd 1: Adressmängd 2:
Ursprungligt 11.6 sekunder 10.5 sekunder
Reducerat 6.1 sekunder 6.6 sekunder

Tabell 3.5 Laddningstider

Resultaten för adressmängd 2 var ungefär samma som för adressmängd 1. Det reducerade
kartdokumentet gick 3.9 sekunder snabbare att ladda, det vill säga endast 63 % av den tid som
det ursprungliga kartdokumentet tar att ladda.

Då syftet med Befolkningsanalysens kartpresentation endast är att ge en grafisk översikt av det
område som ingår i analysen är detaljerna i kartan inte så viktiga och den tidsvinst som görs
vid laddningen anses väga tyngre än förlusten av innehållet.

För att se hur Befolkningsanalysens geokodning och kartpresentation mäter sig med
existerande lösningar på marknaden jämfördes den med de väletablerade tjänsterna Gula
Sidorna från Eniro och hitta.se [26, 27]. En stor skillnad mellan dessa tjänster och
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Befolkningsanalysen är att de utför geokodning och kartpresentation efter en enda
knapptryckning. I Befolkningsanalysen sker först geokodningen och sedan efter ytterligare en
knapptryckning kartpresentationen av den geokodade adressen. Dessutom finns det i de andra
tjänsterna inget stöd för att geokoda och presentera flera adresser samtidigt, vilket det finns i
Befolkningsanalysen.

För att testa hur mycket längre tid Befolkningsanalysen tar från inmatad adress till presenterad
geokodad adress användes ett tidtagarur. Detta eftersom det var det enklaste sättet att mäta
tiden. Det gjordes åtta tester på vardera karttjänsten. Den snabbaste och den långsammaste
körningen togs bort för att eventuella slumpmässiga störningar inte skulle påverka resultaten.
Sedan beräknades medelvärdet av de kvarvarande mätningarna.

Befolkningsanalysens tid består av två adderade tider. Först tiden för geokodningen och sedan
tiden för att presentera den geokodade punkten i kartan. Resultaten för testerna syns i tabell 3.6
nedan.

Karttjänst: Tid:
Gula Sidorna (Kartleverantör: Lantmäteriverket) 3.12 sekunder
Hitta.se (Kartleverantör: TeleAdress) 1.33 sekunder
Befolkningsanalysen 6.72 sekunder (varav 0.95

sekunder för
geokodningen)

Tabell 3.6 Jämförelse av karttjänster

Dessa tester visar två saker. För det första är Befolkningsanalysen betydligt långsammare än
de andra två tjänsterna. För det andra är det kartpresentationen av de geokodade punkterna
som tar den överlägset längsta tiden för Befolkningsanalysen.

3.3.7  Utvärdering av ArcGIS Server 9.0 
Under den praktiska delen av examensarbetet upptäcktes vissa odokumenterade brister hos
ArcGIS Server. En sådan brist är att webbkontrollerna som följde med ArcGIS Server ADF
inte alltid fungerar på önskvärt sätt. Till exempel hade det på några ställen i
Befolkningsanalysen varit önskvärt att kunna placera webbkontrollerna i HTML-tabeller. Det
fungerade dock inte då kontrollernas renderingsfunktioner inte klarade av detta. En annan sak
som uppmärksammades under utvecklingsarbetet var den sparsamma dokumentationen. Endast
ett fåtal kodexempel och utvecklingsscenarion finns i den medföljande dokumentationen och
de täcker långt ifrån upp det behov nya utvecklare vanligtvis har.

De felmeddelanden som ArcGIS Server genererade var ofta mycket fåordiga och svårtolkade.
Detta komplicerade felsökningen av programmet eftersom det var svårt att veta om problemen
som uppstod berodde på fel hos ArcGIS Server eller om de berodde på koden som skrivits
under examensarbetet.

Det framstod väldigt klart att för att kunna leverera tjänster till en större mängd användare kan
idag inte alltför omfattande kartdokument användas. Dessutom kan tiden för generering av
kartbilder med ArcGIS Servers webbkontroller inte mäta sig med tiderna som till exempel
kartmotorerna hos Gula Sidorna och hitta.se kan prestera. Detta beror antagligen på att dessa
tjänster använder sig av annan underliggande teknik. Dock är det mycket troligt att den teknik
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som används inte kan utföra lika avancerad funktionalitet som ArcGIS Server, men detta har
inte kunnat kontrolleras.

De XML-webbtjänster som anropar ArcObjects på servern kan ses som relativt långsamma.
Det skall dock betänkas att det i vissa fall handlar om mycket stora datamängder som söks
igenom. Ett sätt att optimera prestanda för de XML-webbtjänster och även i viss mån de
webbformulär som ingår i Befolkningsanalysen vore att skapa COM-objekt direkt på servern
och på så sätt minska antalet anrop till den.  

Bland de mer positiva resultaten var utvecklingstiden. Det är relativt enkelt och går snabbt att
skapa en enkel webbapplikation med ASP.NET och ArcGIS Server. Installationsguiden till
ArcGIS Server är till skillnad från den övriga dokumentationen mycket utförlig,
välstrukturerad och lättintaglig.
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4.          Slutsatser
I detta kapitel redovisas de resultat och slutsatser som examensarbetet kommit fram till.
Kapitlet avslutas med ett avsnitt om möjlig framtida utveckling av Befolkningsanalysen.

4.1        Resultat

Målet med analysen av distribuerade GIS var förutom att bidra till att besvara den
övergripande frågeställningen att sammanställa en lista med ett antal GIS-funktioner. Dessa
GIS-funktioner skulle vara sådana som lämpar sig för utveckling som XML-webbtjänster.
Detta mål anses som uppfyllt och resultatet, det vill säga de GIS-funktioner som fanns
lämpliga, är följande:

• Geokodning
• Inverterad geokodning
• Positionering
• Spårning
• Redigering
• Ruttning
• Områdesanalys
• Buffertanalys
• Presentation

 
Syftet med examensarbetet har varit att utreda om XML-webbtjänster kommer att ersätta hela
eller delar av dagens GIS inom en snar framtid. Den övergripande frågeställningen
formulerades:

Kommer framtidens GIS att övervägande bestå av XML-webbtjänster?

För att få svar den övergripande frågeställningen delades den upp i ett antal delfrågor.
Antagandet var att svaret på denna fråga skulle betraktas som positivt om följande delfrågor
fick positiva svar. Nedan redovisas resultatet för dessa frågor.

• Finns det idag ett behov av distribuerade GIS?
För att svaret på ovanstående delfråga skall betraktas som positivt skall följande
antagande vara uppfyllt:

o Det existerar minst två svenska organisationer med ett uttalat behov av
distribuerat GIS.

Då både Konsumentverket och Vinnova har behov av distribuerat GIS anses antagandet
uppfyllt. Därför är svaret på frågan ja.

• Erbjuder distribuerade GIS fördelar som traditionella GIS saknar?
För att svaret på ovanstående delfråga skall betraktas som positivt skall följande
antagande vara uppfyllt:
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o Det existerar minst fem fördelar med distribuerat GIS jämfört med traditionellt
GIS.

Då fler än fem fördelar har kunnat identifieras under examensarbetet anses detta
antagande vara uppfyllt. Därför är svaret på frågan ja.

• Finns det idag teknik för att utveckla GIS-funktioner som XML-webbtjänster?
För att svaret på ovanstående delfråga skall betraktas som positivt skall följande
antaganden vara uppfyllda:

o Det existerar minst fem GIS-funktioner som är lämpliga att utveckla med XML-
webbtjänsttekniken.

o Det existerar minst ett svenskt företag som tillhandahåller GIS-funktioner som
XML-webbtjänster idag.

o Det är inom ramen för examensarbetet möjligt att utveckla en eller flera GIS-
funktioner som XML-webbtjänster med hjälp av ArcGIS Server 9.0.

Då mer än fem lämpliga GIS-funktioner identifierats anses det första antagandet vara
uppfyllt. Även det andra antagandet anses uppfyllt då det existerar ett svenskt företag
som tillhandahåller GIS-funktioner som XML-webbtjänster. Det tredje antagandet anses
också uppfyllt då ett antal GIS-funktioner under examensarbetet utvecklats som XML-
webbtjänster med ArcGIS Server 9.0. Därför är svaret på frågan ja.

• Kan XML-webbtjänster erbjuda en mer omfattande GIS-funktionalitet för
slutanvändaren än de webbaserade tjänster som finns på den svenska marknaden idag?
För att svaret på ovanstående delfråga skall betraktas som positivt skulle följande
antagande vara uppfyllt:

o Det är inom ramen för examensarbetet möjligt att utveckla en webbapplikation
som tillhandahåller en mer avancerad GIS-funktionalitet än de webbaserade
tjänster som existerar på den svenska marknaden idag.

Då det inom ramen för examensarbetet utvecklades en webbapplikation som
tillhandahåller GIS-funktionalitet för buffertanalyser vilken anses vara mer avancerad
än de webbaserade tjänster som existerar på den svenska markanden idag anses
antagandet uppfyllt. Därför är svaret på frågan ja.

Enligt antagandet för den övergripande frågeställningen är därför svaret på frågan ja då
samtliga delfrågor fått positiva svar.

4.2        Diskussion
Svaret på examensarbetets övergripande frågeställning blev utifrån de gjorda antagandena
positivt. Dock har det under examensarbetets gång insetts att de delfrågor som ställdes upp för
att besvara den övergripande frågeställningen inte var tillräckligt omfattande. Det finns många
ytterligare faktorer som kan påverka framtiden för GIS uppbyggda av XML-webbtjänster som
inte behandlades. Dessa faktorer rör framförallt brister hos tekniken vid GIS-tillämpningar. De
standarder och de nätverk som idag finns tillgängliga för XML-webbtjänster stöder inte GIS på
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ett optimalt sätt. Detta gör att även om det går att utveckla GIS-funktioner med dagens teknik
lämpar sig inte alla funktioner för detta. Därför borde en trolig utveckling av standarder och
nätverk ha påverkat svaret på frågeställningen. Säkerhetsaspekter har inte heller haft någon
inverkan på svaret. Då säkerhetsaspekter idag är en viktig faktor vid val av utvecklingsteknik
är det mycket troligt att också detta är avgörande för XML-webbtjänsternas framtid.

Inte heller har alla marknadsfaktorer vägts in i svaret. Det är till exempel möjligt att nya
marknader öppnas och växer sig större än de traditionella marknaderna. Den traditionella
marknaden är begränsad till de organisationer och institutioner som använder GIS i
kärnverksamheten. Detta är en förhållandevis liten marknad jämfört med marknaden för
organisationer och privatpersoner som skulle kunna dra nytta av GIS.

Eftersom de ovan nämnda faktorerna inte har vägts in i antagandena för frågeställningen anses
inte frågan vara besvarad på ett rättvisande sätt och därför är svaret heller inte nödvändigtvis
korrekt. Istället ses det inte som troligt att XML-webbtjänsttekniken kommer att dominera
GIS-marknaden inom loppet av fem års tid. Dock anses att en ny marknad för GIS kommer
utvecklas, men omfattningen av denna nya marknad kommer inte att marginalisera den
traditionella marknaden. Den förutspådda nya marknaden är organisationer och företag som
inte har ekonomiska resurser för att inkludera hela GIS i sina verksamheter då licenser för
programvara och tillgång till data kan vara mycket kostsam. Många företag och organisationer
som har sin verksamhet eller sin verksamhets intressenter utspridda över ett större geografiskt
område kan dra ekonomiska fördelar genom att inkludera anpassade GIS i sina
beslutsstödssystem. XML-webbtjänster kan göra det möjligt för dessa organisationer som inte
har sin huvudverksamhet inom GIS att köpa eller hyra in de data och tjänster de behöver vilket
kostar mindre än hela system. En annan marknad skulle kunna vara organisationer som önskar
dela med sig av information och systemtjänster över organisationsgränserna. Den nya
marknaden kommer att främja utvecklandet av öppna standarder för utväxling av geodata i
XML-format istället för att som idag skapa egna interna standarder.

Eftersom XML-webbtjänsttekniken skapar många nya möjligheter för GIS dras slutsatsen att
arbetet med att vidareutveckla och förbättra tekniken kommer att fortlöpa. Därför tror
examensarbetet att de problem som finns med tekniken successivt kommer att minska. Därmed
förutspås en ljus framtid för XML-webbtjänster i stort och även för XML-webbtjänster inom
GIS.

4.3        Framtida utveckling
Idag är alla de skallkrav som sattes upp för Befolkningsanalys implementerade och även
tilläggskravet som gällde inläsning av adresser från en MS Access-databasfil. Dessutom kan
kraven för utskrifter ses som uppfyllda då Internet Explorer 6.0 har inbyggt stöd för att skriva
ut sitt innehåll. Mer anpassade utskriftsfunktioner skulle därför vara en lämplig
vidareutveckling och förbättring av applikationen.

Möjligheterna till vidareutveckling av Befolkningsanalysen är i det närmaste obegränsade. Det
är endast tänkta tillämpningsområden och utvecklarnas fantasi som sätter gränserna. En
vidareutveckling som skulle kunna förbättra prestanda hos Befolkningsanalysen är att
implementera COM-objekt på servern. En annan vidareutveckling för prestandaförbättring är
ytterligare anpassningar och optimeringar av de kartdokument som används för presentation av
kartor.
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I området geokodning finns det även en del förbättringar som kan göras. Idag fungerar
geokodningsfunktionerna även om användaren stavar adressernas namn något felaktigt, med
det syns inte för användarna vilken adress som faktiskt används när adresspunkterna skapas.
Det är därför inte säkert att det är den adress som användaren faktiskt menar som geokodas.
Det skulle därför vara en förbättring att användaren får se vilken adress som faktiskt används,
eller eventuell få förslag mellan några adresser att välja mellan om den adress användaren
skrivit inte existerar vid geokodningen. Dessutom skulle det vara en stor förbättring av
Befolkningsanalysen om användarna inte behövde kunna postnummer till de adresser som ska
ingå i analysen. Även här skulle användaren kunna få välja vilken adress som avses från en
lista med olika alternativ.

Att låta användarna markera vilka adresspunkter som skall ingå i analysen genom att markera
punkter direkt i en karta är en annan funktion som skulle vara mycket användbar. Den
funktionen låg som tilläggskrav i kravspecifikationen men hann tyvärr inte implementeras.

En annan förbättring och vidareutveckling skulle kunna vara stöd för att låta användaren lagra
de adresser som angetts mellan olika användningstillfällen. I den nuvarande versionen måste
användaren ange adresserna på nytt vid varje tillfälle applikationen används. Dock går det bra
att utföra flera olika analyser och modifiera adressunderlaget under ett och samma
inloggningstillfälle.
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Bilaga 1 – Funktionalitetskrav

Kravnr Titel Beskrivning Prioritet
F1 Inloggning Användaren skall kunna logga in till

befolkningsanalysen.
Skall

F2 Utloggning Användaren skall kunna logga ut från
befolkningsanalysen.

Skall

F3 Inzoomning Användaren skall kunna zooma in i kartan. Skall
F4 Utzoomning Användaren skall kunna zooma ut i kartan. Skall
F5 Panorering Användaren skall kunna panorera kartan. Skall
F6 Full utsträckning Användaren skall kunna välja att se kartan i

sin helhet.
Skall

F7 Inmatning av
adresser

Användaren skall kunna mata in de adresser
som ska ingå i analysen.

Skall

F8 Inmatning av
koordinater

Användaren skall kunna mata in de
koordinater som skall ingå i analysen.

Tillägg

F9 Inläsning av adresser Användaren skall kunna läsa in de adresser
som ska ingå i analysen från fil.

Tillägg

F10 Inläsning av
koordinater

Användaren skall kunna läsa in de
koordinater som ska ingå i analysen från fil.

Tillägg

F11 Markering av
koordinater

Användaren skall kunna markera i en karta
de koordinater som ska ingå i en analys.

Tillägg

F12 Kartpresentation av
adresser

Användaren skall kunna se en karta med de
angivna adresser inritade.

Skall

F13 Etiketter Användaren skall kunna välja att visa
etiketter som representerar adresserna på
kartan

Tillägg

F14 Kartpresentation av
buffertar

Användaren skall kunna se en karta med de
angivna buffertarna utritade.

Skall

F15 Val av unionsanalys Användaren skall kunna välja att utföra
analysen på unionen av buffertarna.

Skall

F16 Val av snittanalys Användaren skall kunna välja utföra
analysen på snittet av buffertarna.

Skall

F17 Utskrift av
analyskarta

Användaren skall kunna skriva ut
analyskartan.

Tillägg

F18 Val av
statistikrapport

Användaren skall kunna välja att se
analysresultaten i form av en
statistikrapport.

Skall

F19 Antal invånare i
postnummerområde

Användaren skall i statistikrapporten för en
analys kunna se antalet invånare i varje
postnummerområde som ingår i buffertarna.

Skall

F20 Antalet invånare
efter ålder i
postnummerområde

Användaren skall i statistikrapporten för en
analys kunna se antalet invånare uppdelat
efter ålder i varje postnummerområde som
ingår i buffertarna

Skall
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Kravnr Titel Beskrivning Prioritet
F21 Antalet invånare efter

kön i
postnummerområde

Användaren skall i statistikrapporten för
en analys kunna se antalet invånare
uppdelat efter kön i varje
postnummerområde som ingår i
buffertarna.

Skall

F22 Antalet invånare efter
utbildningsnivå i
postnummerområde

Användaren skall i statistikrapporten för
en analys kunna se antalet invånare
uppdelat efter utbildningsnivå i varje
postnummerområde som ingår i
buffertarna.

Skall

F23 Antalet invånare efter
civilstånd i
postnummerområde

Användaren skall i statistikrapporten för
en analys kunna se antalet invånare
uppdelat efter civilstånd i varje
postnummerområde som ingår i
buffertarna.

Skall

F24 Genomsnittsinkomst i
postnummerområde

Användaren skall i statistikrapporten för
en analys kunna se genomsnittsinkomsten
i varje postnummerområde som ingår i
buffertarna.

Skall

F25 Antal invånare i buffert Användaren skall i statistikrapporten för
en analys se det approximerade värdet för
antalet invånare inom varje buffert.

Skall

F26 Antalet invånare efter
ålder i buffert

Användaren skall i statistikrapporten för
en analys se det approximerade värdet för
antalet invånare uppdelat efter ålder inom
varje buffert.

Skall

F27 Antalet invånare efter
kön i buffert

Användaren skall i statistikrapporten för
en analys se det approximerade värdet för
antalet invånare uppdelat efter kön inom
varje buffert.

Skall

F28 Antalet invånare efter
utbildningsnivå i
buffert

Användaren skall i statistikrapporten för
en analys se det approximerade värdet för
antalet invånare uppdelat efter
utbildningsnivå inom varje buffert

Skall

F29 Antalet invånare efter
civilstånd i buffert

Användaren skall i statistikrapporten för
en analys se det approximerade värdet för
antalet invånare uppdelat efter civilstånd
inom varje buffert.

Skall

F30 Genomsnittsinkomst i
buffert

Användaren skall i statistikrapporten för
en analys se det approximerade värdet för
genomsnittsinkomsten inom varje buffert.

Skall
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Kravnr Titel Beskrivning Prioritet
F31 Antal invånare i

analysområde
Användaren skall i statistikrapporten för
en analys kunna se det approximerade
värdet för antalet invånare inom
analysområdet (union eller snitt).

Skall

F32 Antalet invånare efter
ålder i analysområde

Användaren skall i statistikrapporten för
en analys kunna se det approximerade
värdet för antalet invånare uppdelat efter
ålder inom analysområdet (union eller
snitt).

Skall

F33 Antalet invånare efter
kön i analysområde

Användaren skall i statistikrapporten för
en analys kunna se det approximerade
värdet för antalet invånare uppdelat efter
kön inom analysområdet (union eller
snitt).

Skall

F34 Antalet invånare efter
utbildningsnivå i
analysområde

Användaren skall i statistikrapporten för
en analys kunna se det approximerade
värdet för antalet invånare uppdelat efter
utbildningsnivå inom analysområdet
(union eller snitt).

Skall

F35 Antalet invånare efter
civilstånd i
analysområdet

Användaren skall i statistikrapporten för
en analys kunna se det approximerade
värdet för antalet invånare uppdelat efter
civilstånd inom analysområdet (union
eller snitt).

Skall

F36 Genomsnittsinkomst i
analysområde

Användaren skall i statistikrapporten för
en analys kunna se det approximerade
värdet för genomsnittsinkomsten (union
eller snitt).

Skall

F37 Utskrift av
statistikrapport

Användaren skall kunna skriva ut
statistikrapporten för en analys.

Tillägg
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Bilaga 2 – Användarhandledning Befolkningsanalys

1. Beskrivning av Befolkningsanalysen

Befolkningsanalysen är en webbapplikation för beräkning av befolkningsdata för områden
kring en eller flera adresspunkter. Befolkningsanalysen ger användaren möjlighet att till
exempel utföra analyser av kundunderlag vid företagsetableringar eller befolkningsunderlag
vid samhällsplanering. De statistiska befolkningsdata som beräknas bygger på statistik från
SCB (Statistiska Centralbyrån).

Befolkningsanalysen är en buffertanalys. En buffertanalys innebär att analysområdet utgörs av
en cirkel med mittpunkt i en viss adresspunkt. Användaren anger själv vilken eller vilka
adresspunkter som skall ingå i analysen. Användaren kan välja mellan två typer av
buffertanalyser; unionsanalys eller snittanalys. En unionsanalys innebär att det totala området
som buffertarna täcker upp analyseras. En snittanalys innebär att endast de områden där två
eller flera buffertar överlappar varandra ingår i analysen.

För att underlätta angivning av de adresser som skall användas i analysen finns det möjlighet
att läsa in en Microsoft Access-databas. Det är viktigt att denna databas innehåller en korrekt
namngiven tabell med korrekt namngivna kolumner, se avsnittet 3.3.1 Access-databasfilen.

Hur många adresser man kan ha med i analysen beror till stor del på hur stor radie man vill ha
på buffertarna. Till exempel om man vill göra en analys med en radie på buffertarna som är 20
000 meter är antalet maximala adresspunkter i analysen cirka 10 stycken. Gör man en analys
med mindre radie kan man däremot använda fler adresspunkter. Den maximala radien man kan
ange för buffertarna är satt till 30 000 men har man många adresspunkter blir alltså den
maximala radien man kan använda mindre.

Användarhandledningen består av ett kapitel med information om varje sida som användaren
möter i Befolkningsanalysen. Det finns också en snabbguide för hur man snabbt utför en
unions- eller snittanalys.
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2. Sidan för inloggning

När du skrivit in adressen till Befolkningsanalysen visas sidan för inloggning.

Figur 2.1 Inloggning
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2.1 Inloggning

Utför följande steg för att logga in till Befolkningsanalysen:

1. Mata in ditt användarnamn i textfältet Användarnamn.

2. Mata in ditt lösenord i textfältet Lösenord.

3. Klicka på knappen Logga in. (Sidan för adressinmatning visas.)

2.1.1 Vad kan gå fel?

Om du försöker logga in med felaktigt användarnamn eller lösenord får du upp ett
textmeddelande som talar om detta. Om du glömt ditt lösenord kan du kontakta LandFocus AB
för att få det e-postat till dig.

Om servern för tillfället undergår någon form av uppdatering eller liknande så kan
Befolkningsanalysen vara otillgänglig under kortare perioder. Om så skulle vara fallet går det
inte att logga in och du får upp ett textmeddelande som talar om detta. Kontakta LandFocus
AB för information.
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3. Sidan för angivning av adresser

3.1 Val av typ av adressinmatning

Figur 3.1.1 Val av typ av adressinmatning

Man kan ange de adresser som skall ingå i analysen på tre sätt:

1. Man matar in adresserna en och en från tangentbordet

2. Man kan läsa in en fil med adresser.

3. Man kan kombinera 1 och 2.

Man väljer typ av adressinmatning i rullgardinslistan Välj typ av adressinmatning.
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3.2 Inmatning av adresser från tangentbord

Figur 3.2.1 Inmatning av adresser

1. Välj Från tangentbord i rullgardinslistan Välj typ av adressinmatning.

2. Skriv in ett lämpligt namn för adressen i textfältet Namn.

3. Skriv in adressen i textfältet Adress. Använd inte förkortningar utan skriv ut hela adressen.
(Skriv till exempel inte ”Storg.” utan ”Storgatan”.)

4. Skriv in adressens nummer. Om det är en viss uppgång som gäller kan även detta anges.
(Till exempel 14a eller 42c.)

5. Skriv in adressens postnummer i textfältet Postnummer.

6. Klicka på knappen Lägg till. (Adressen läggs till i tabellen Angivna adresser.)
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3.2.1 Vad kan gå fel?

Tänk på att du måste ange alla uppgifter för en adress. Om du inte gör det kommer
textmeddelanden som talar om detta att visas under knappen Lägg till.

Om texten Adressen fanns inte i databasen. Kontrollera adressuppgifterna. blir synlig under
knappen Lägg till betyder detta att adressen inte fanns i adressdata. Kontrollera att du angivit
rätt adress och försök igen. Det är dock möjligt att vissa adresser på mindre orter inte finns
med i adressdata. Om så är fallet så kan adressen tyvärr inte användas i analysen.
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3.3 Inläsning av adresser från fil

Figur 3.3.1 Inläsning av adresser

1. Välj Från fil i rullgardinslistan Välj typ av adressinmatning.

2. Skriv in sökvägen till den accessdatabasfil som skall läsas in eller klicka på knappen
Browse och bläddra dig fram på hårddisken till filen.

3. Klicka på knappen Läs in adresser. (Adresserna läggs till i tabellen Angivna adresser.)

3.3.1 Access-databasfilen

För att kunna läsa in adresser från en Accessdatabas-fil måste denna fil se ut på ett visst sätt.
För det första så måste filen innehålla en tabell med namnet Adresser. Denna tabell måste
innehålla kolumnerna Namn, Adress, Nummer och Postnummer. Det är dessutom viktigt att
alla fält innehåller data och att denna är korrekt.

3.3.2 Vad kan gå fel?

Om filen inte är av Accessdatabastyp läses den inte in och ett textmeddelande som talar om
detta visas. Skapa en sådan och lägg in de adressdata du vill skall ingå i analysen och försök
igen.

Om filen inte innehåller de tabeller och kolumner som beskrivs i kapitel 3.3.1 så kan filen inte
läsas in. Ändra filen och försök på nytt.
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Om någon eller några adresser i filen inte finns i adressdata kommer de inte att läsas in. Du
kommer i så fall att meddelas om detta, samt om hur många adresser det gäller, genom ett
textmeddelande. Kontrollera filen eller försök lägga till adressen från tangentbordet. Tänk på
att alla kolumner måste innehålla data för att de skall läsas in. Det är dock möjligt att vissa
adresser på mindre orter inte finns med i adressdata. Om så är fallet så kan adressen tyvärr inte
användas i analysen. Övriga adresser som angivits på ett korrekt sätt kommer att läggas till i
tabellen Angivna adresser.

3.4 Sortering av tabellen Angivna adresser

Tabellen Angivna adresser går att sortera på tre olika sätt.

1. Sortera efter adressens namn genom att klicka på kolumnrubriken Namn.

2. Sortera efter adressen genom att klicka på kolumnrubriken Adress.

3. Sortera efter postnummer genom att klicka på kolumnrubriken Postnummer.

Notera dock att efter varje gång en ny adress lagts till har tabellen sorterats efter adressernas
namn.

3.5 Borttagning av adresser från tabellen Angivna adresser

Figur 3.5.1 Ta bort

För att ta bort en adress från tabellen Angivna adresser klickar man på knappen Ta bort på
adressens rad i tabellen.
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3.6 Gå vidare till sidan för analys

Figur 3.6.1 Gå till analysen

När du är nöjd med de adresser som du angivit går du vidare till sidan för analys genom att
klicka på knappen Gå till analysen. Notera att denna knapp endast är synlig när det finns
adresser angivna.

3.7 Utloggning

Figur 3.7.1 Utloggning

För att logga ut från Befolkningsanalysen klickar man på knappen Logga ut. När man loggats
ut visas sidan för inloggning.
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4. Sidan för analys

När du kommer till sidan för analys har adresspunkterna ritats upp i kartan som gula prickar
med namnetiketter.

Figur 4.1 Sidan för analys

4.1 Inzoomning

För att zooma in i kartan klickar du först på knappen  i verktygsfältet. Rita sedan upp en
rektangel i kartbilden genom att hålla vänster musknapp nedtryckt och dra med muspekaren
över kartbilden. Släpp musknappen och en ny kartbild genereras visande området i den
uppritade rektangeln.
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4.2 Utzoomning

För att zooma ut i kartan klickar du på knappen  i verktygsfältet.  Rita sedan upp en
rektangel i kartbilden genom att hålla vänster musknapp nedtryckt och dra med muspekaren
över kartbilden. Släpp musknappen. En ny kartbild genereras visandes ett större område än
tidigare kartbild. För att zooma ut lite skall en stor rektangel ritas upp och för att zooma ut
mycket skall en liten rektangel ritas upp.

4.3 Panorering

För att panorera i kartan klickar du på knappen  i verktygsfältet. Dra sedan kartbilden åt
sidan genom att hålla vänster musknapp nedtryckt och dra med muspekaren över kartbilden.
Släpp musknappen. En ny kartbild genereras visandes det område du panorerat till.

4.4 Visa full utsträckning

För att se hela Sverige-kartan i sin fulla utsträckning klickar du på knappen  i
verktygsfältet. En ny kartbild genereras som visar kartans fulla utsträckning.
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4.5 Unionsanalys

Figur 4.5.1 Unionsanalys

1. Kontrollera att rullgardinslistan Typ av buffertanalys visar Union. Om den visar Snitt, välj
då istället Union.

2. Skriv in radien i meter för unionsanalysen, till exempel ”500” i textfältet Radie.

3. Klicka på knappen Utför analys. Kom ihåg att analysen tar en liten stund att utföra.
(Buffertarna ritas upp i kartan, analysområdet markeras och en statistiksammanfattning
visas under den.)
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4.6 Snittanalys

Figur 4.6.1 Snittanalys

1. Välj Snitt i rullgardinslistan Typ av buffertanalys.

2. Skriv in radien i meter för snittanalysen, till exempel ”500” i textfältet Radie.

3. Klicka på knappen Utför analys. Kom ihåg att analysen tar en liten stund att utföra.
(Buffertarna ritas upp i kartan, analysområdet markeras och en statistiksammanfattning
visas under den.) Om du angett en radie som inte genererar några snitt i kartan kan du ange
en ny radie i textfältet Radie och återigen klicka på knappen Utför analys.
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4.7 Gå till sidan för statistikrapport

För att gå till sidan för statistikrapporten klicka på knappen Se fullständig statistikrapport
längst ner i vänstra hörnet på sidan.

4.8 Utloggning

Figur 4.8.1 Utloggning

För att logga ut från Befolkningsanalysen klickar man på knappen Logga ut. När man loggats
ut visas sidan för inloggning.
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5. Sidan för statistikrapport

Figur 5.1 Statistikrapport

5.1 Tabeller

På sidan för statistikrapport visas all statistik för analysen. Sidan innehåller fyra tabeller:

1. En tabell visar alla adresser som ingått i analysen.

2. En tabell visar beräknad statistik för analysområdet.

3. En tabell visar beräknad statistik för de ingående buffertarna.

4. En tabell visar statistiken för varje postnummerområde som ingår i analysen.
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5.2 Förklaring av ingående statistikkolumner

De tre statistiktabellerna innehåller 14 statistikkolumner med olika slags statistik om
befolkningen. Utöver dessa innehåller tabellen för ingående buffertar en kolumn för
buffertnamnet, Buffer, som är det samma som namnet för adresspunkten samt en kolumn
innehållande alla postnummer som ingår i en buffertanalys, Ing.postnr.

Nedan beskrivs vad de olika 14 statistikkolumnerna innehåller:

Innevånare - antalet innevånare i området.

0-17 - antalet innevånare mellan 0-17 år i området.

18-44 - antalet innevånare mellan 18-44 år i området.

45-64 - antalet innevånare mellan 45-64 år i området.

65+ - antalet innevånare över 65 år i området.

Kvinnor - antalet innevånare som är kvinnor i området.

Män - antalet innevånare som är män i området.

Medelinkomst - medelinkomst bland de sysselsatta innevånarna i området.

Sysselsatta - antalet innevånare som är sysselsatta i området.

FGY - antalet sysselsatta innevånare med förgymnasialutbildning i området.

GY - antalet sysselsatta innevånare med gymnasialutbildning i området.

EGY - antalet sysselsatta innevånare med eftergymnasialutbildning i området.

Gifta - antalet sysselsatta innevånare som är gifta i området.

Övriga - antalet sysselsatta innevånare som är ogifta, frånskilda eller änklingar i området.

5.3 Sortering av kolumner

För att sortera en tabell efter en viss kolumns bokstavs- eller storleksordning klickar du på
kolumnens rubrik.

5.4 Gå tillbaka till sidan för analys

För att komma tillbaka till sidan för analys klickar du på knappen Tillbaka till analysen längst
ner i vänstra hörnet på statistiksidan.
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5.5 Utloggning

Figur 5.4.1 Utloggning

För att logga ut från Befolkningsanalysen klickar man på knappen Logga ut. När man loggats
ut visas sidan för inloggning.
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6. Snabbguide

6.1 Unionsanalys

1. Mata in ditt användarnamn och lösenord på inloggningssidan och klicka på knappen Logga
in.

2. Välj typ av adressinmatning i rullgardinslistan.

3. Om du valt Från tangentbord fyll i adressen i de angivna fälten. Om du valt Från fil bläddra
dig fram på din hårddisk till den .mdb-fil som skall användas för analysen och klicka Ok.

4. Klicka på knappen Lägg till om du valt tangentbordsinmatning alternativt knappen Läs in
adresser om du valt inläsning från fil.

5. Kontrollera att de önskade adresserna finns i tabellen Angivna adresser.

6. Klicka på knappen Gå till analysen. (Sidan för analysen visas efter en stund.)

7. Kontrollera att rullgardinslistan Typ av buffertanalys visar Union. Om den visar Snitt, välj
då istället Union.

8. Skriv in radien i meter för unionsanalysen, till exempel ”500” i textfältet Radie.

9. Klicka på knappen Utför analys. Kom ihåg att analysen tar en liten stund att utföra.
(Buffertarna ritas upp i kartan, analysområdet markeras och en statistiksammanfattning
visas under den.)

10. För att se fullständig statistikrapport, klicka på knappen Fullständig statistikrapport.

11. För att logga ut från Befolkningsanalysen, klicka på knappen Logga ut.



XML-webbtjänster och GIS-funktioner
Katrin Larsson, Märith Olsson
Luleå tekniska universitet 2004

86(86)

6.2 Snittanalys

1. Mata in ditt användarnamn och lösenord på inloggningssidan och klicka på knappen Logga
in.

2. Välj typ av adressinmatning i rullgardinslistan.

3. Om du valt Från tangentbord fyll i adressen i de angivna fälten. Om du valt Från fil bläddra
dig fram på din hårddisk till den .mdb-fil som skall användas för analysen och klicka Ok.

4. Klicka på knappen Lägg till om du valt tangentbordsinmatning alternativt knappen Läs in
adresser om du valt inläsning från fil.

5. Kontrollera att de önskade adresserna finns i tabellen Angivna adresser.

6. Klicka på knappen Gå till analysen. (Sidan för analysen visas efter en stund.)

7. Välj Snitt i rullgardinslistan Typ av buffertanalys.

8. Skriv in radien i meter för snittanalysen, till exempel ”500” i textfältet Radie.

9. Klicka på knappen Utför analys. Kom ihåg att analysen tar en liten stund att utföra.
(Buffertarna ritas upp i kartan, analysområdet markeras och en statistiksammanfattning
visas under den.) Om du angett en radie som inte genererar några snitt i kartan kan du ange
en ny radie i textfältet Radie och återigen klicka på knappen Utför analys.

10. För att se fullständig statistikrapport, klicka på knappen Fullständig statistikrapport.

11. För att logga ut från Befolkningsanalysen, klicka på knappen Logga ut.


