
 Mikael Eriksson,  Niklas  Olofsson,  Reine  Olofsson

                   Geografisk presentation av 
                         statistik på Internet

 
 
 
 
 
 
 

  

2000:15

EXAMENSARBETE

Högskoleingenjörsprogrammet

 

 

Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik
Avdelningen för GIS-utbildningen i Kiruna

2000:15 • ISSN: 1404-5494 • ISRN: LTU-HIP-EX--00/15--SE



GEOGRAFISK PRESENTATION AV
STATISTIK PÅ INTERNET
GEOGRAPHIC PRESENTATION OF STATISTICS

ON THE INTERNET

Ett examensarbete utfört på Miljödatacentrum i Kiruna AB av:
Mikael Eriksson
Niklas Olofsson
Reine Olofsson
på GIS-Ingenjörsutbildningen

Kiruna 1997-06-06



Luleå Tekniska Universitet 00-04-10
GIS-ingenjörsutbildningen i Kiruna
Examensarbete

1

Förord

Vi är tre GIS-Ingenjörsstuderande vid Luleå Tekniska Universitet. Denna rapport behandlar
det för ingenjörslinjer obligatoriska examensarbetet. Vårt arbete gick ut på att undersöka vilka
möjligheter som finns för att geografiskt presentera statistik på internet. Att presentera kartor
på detta vis kallas ”Web mapping” och är en ny och allt mer förekommande teknik. Även
MDC, där examensarbetet genomfördes, har stort intresse av hur denna teknik kan utnyttjas i
deras dagliga verksamhet.

MDC, Miljödatacentrum i Kiruna AB, är ett helägt dotterbolag till Svenska Rymdaktiebolaget,
SSC. Företaget registrerades i augusti 1995. Genom Miljö- och rymdforskningsinstitutet, MRI,
erhålls ett etableringsstöd med medel från EU:s regionala fonder (Mål 6) samt kompletterande
svensk finansiering från statliga myndigheter, Norrbottens län och Kiruna kommun.
Etableringsstödet erhålls under 5 år med start 1996. MDC vill medverka i arbetet med att
bibehålla och förbättra vår yttre miljö. Detta görs genom att utnyttja kunnande inom fjärranalys
från satelliter för att på så sätt bygga upp och arkivera användbara miljödata. Med modern
informationsteknik distribueras dessa miljödata till myndigheter, forskargrupper, företag och
allmänhet.

Vi har arbetat mycket självständigt vilket gett oss en bra inblick i vilka svårigheter som kan
uppenbara sig ute i arbetslivet. Många erfarenheter rikare kan vi konstatera att valet av arbete
inte kunnat vara bättre. Våra nyvunna kunskaper i projektarbetsmetodik, ”Web mapping”,
programmering etc. kommer att vara till stor nytta i yrkeslivet.

Utan handledning från personalen på MDC skulle examensarbetet överhuvudtaget ej vara
genomförbart. Vi vill särskilt tacka vår handledare Michael Östling som kommit med tips och
idéer, Magnus Åström för hjälp med olika former av programmering, Märta Syrén för
oumbärlig hjälp med det engelska språket samt Johan Ahlström som bidragit med ett
fungerande nätverk och installationer av nödvändig mjukvara.

Mikael Eriksson Niklas Olofsson Reine Olofsson

________________ ________________ _________________

Kiruna, juni 1997



Luleå Tekniska Universitet 00-04-10
GIS-ingenjörsutbildningen i Kiruna
Examensarbete

2

Innehållsförteckning

FÖRORD........................................................................................................................................................ 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ..................................................................................................................... 2

1. SAMMANFATTNING ............................................................................................................................... 4

2. ABSTRACT................................................................................................................................................ 5

3. BAKGRUND .............................................................................................................................................. 6

4. SYFTE ........................................................................................................................................................ 7

5. MÅL............................................................................................................................................................ 7

6. UTVECKLINGSVERKTYGENS EGENSKAPER................................................................................... 8

6.1 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER I MAPOBJECTS OCH MAPOBJECTS IMS .................................................... 8
6.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER I VISUAL BASIC....................................................................................... 9

7. GENOMFÖRANDE ..................................................................................................................................10

7.1 FÖRSTUDIER..........................................................................................................................................10
7.2 UPPRÄTTANDE AV PROJEKTPLAN.............................................................................................................10

7.2.1 Planering/Förstudier .....................................................................................................................11
7.2.2 Uppstart av projekt........................................................................................................................11
7.2.3 Databehandling.............................................................................................................................11
7.2.4 Teoretisk utformning .....................................................................................................................11
7.2.5 Implementering av funktioner ........................................................................................................11
7.2.6 Testkörning och färdigställande....................................................................................................11
7.2.7 Efterarbete ....................................................................................................................................11

7.3 UPPSTART AV PROJEKT...........................................................................................................................12
7.4 TEORETISK UTFORMNING AV HTML-APPLIKATION ..................................................................................12
7.5 IMPLEMENTERING AV HTML-APPLIKATION .............................................................................................13

7.5.1 Kartfönster ....................................................................................................................................13
7.5.2 Verktygsknappar............................................................................................................................15
7.5.3 Tematiska skikt ..............................................................................................................................16
7.5.4 Översiktskarta ...............................................................................................................................17
7.5.5 Teckenförklaring ...........................................................................................................................17
7.5.6 Kompletterande HTML-text...........................................................................................................18
7.5.7 Sidlayout .......................................................................................................................................18

7.6 TEORETISK UTFORMNING AV ACTIVEX-APPLIKATION...............................................................................19
7.7 IMPLEMENTERING AV ACTIVEX-APPLIKATION .........................................................................................19

7.7.1 Grundläggande funktioner i ActiveX..............................................................................................19
7.7.2 Grafiskt gränssnitt .........................................................................................................................20
7.7.3 Kartfönstret ...................................................................................................................................20
7.7.4 Verktygsfält med knappar..............................................................................................................21
7.7.5 Hjälpsidor .....................................................................................................................................21
7.7.6 Kryssrutor för kosmetiska skikt......................................................................................................22
7.7.7 Tematiskt skikt...............................................................................................................................23
7.7.8 Överiktsartan ................................................................................................................................25
7.7.9 Teckenförklaring och övrig information.........................................................................................25
7.7.10 Sidlayout .....................................................................................................................................26

7.8 INTRODUKTIONSSIDA FÖR EXAMENSARBETET..........................................................................................26



Luleå Tekniska Universitet 00-04-10
GIS-ingenjörsutbildningen i Kiruna
Examensarbete

3

8. RESULTAT OCH DISKUSSIONER........................................................................................................27

8.1 HTML-BASERAT GRÄNSSNITT................................................................................................................28
8.1.1 Funktioner.....................................................................................................................................28

8.2 ACTIVEX-BASERAT GRÄNSSNITT.............................................................................................................28
8.2.1 Funktioner.....................................................................................................................................28

8.3 GENERERING AV TEMATISKT SKIKT .........................................................................................................29
8.4 TECKENFÖRKLARING..............................................................................................................................29



Luleå Tekniska Universitet 00-04-10
GIS-ingenjörsutbildningen i Kiruna
Examensarbete

4

1. Sammanfattning

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört på Miljödatacentrum i Kiruna AB
(MDC). Arbetet har utförts av Mikael Eriksson, Niklas Olofsson och Reine Olofsson,
studenter på Geografiska Informationssystems linjen (GIS) vid Luleå Tekniska Universitet.
Examensarbetet som pågått i 10 veckor är en avslutning av den 120 poängs utbildning vi läst.

Arbetet som utförts består av två applikationer där båda presenterar information geografiskt på
internet. Applikationerna har konstruerats i utvecklingsverktyget Visual Basic och med GIS-
programvarorna MapObjects och MapObjects Internet Map Server. Den första applikationen
som tillverkades är helt HTML-baserad (HTML är ett språk som används för att konstruera
sidor på internet), vilket betyder att den fungerar som vilken sida som helst på internet, bortsett
från att den kräver att en kartserver alltid har igång kartan i applikationen. Den andra har
konstruerats med ActiveX. ActiveX är ett tilläggsprogram som fungerar tillsammans flera
utvecklingsverktyg bl.a. Visual Basic och som tillåter konstruktörer av hemsidor att skapa mer
interaktiva sidor. En applikation som är tillverkad med detta tilläggsprogram är mera interaktiv
samt har ett proffsigare och mer användarvänligt utseende.

 Informationen som vi använt är hämtad ifrån lantmäteriverkets PC-Atlas. Den har valts ut av
oss i gruppen men har anknytning till MDC:s verksamhet eftersom största delen är
miljöstatistik.

Applikationerna används för att presentera statistik på en karta över Sverige. Användaren kan
själv välja vad som skall visas och hur statistiken ska presenteras. Statistiken som kan
presenteras är Blynedfall, Cesium-137 på marken efter Tjernobylkatastrofen,
Vegetationszoner, svaveldioxidutsläpp, Socialbidragstagare, Medianinkomst, Befolkning
1985/1990, Vattenförbrukning/Capita. Den HTML-baserade applikationen saknar vissa
funktioner som stöds av den mer avancerade ActiveX-applikationen. Bland annat så kan inte
kosmetiska skikt med vägar, vattendrag etc. visas i den enklare applikationen. De mest
grundläggande funktionerna såsom in- och utzoomning, panorering och identifiering finns i
båda applikationerna men även dessa funktioner är mer interaktiva i den ActiveX-baserade
applikationen.
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2. Abstract

This report is the result of an examination work at the Environmental Satellite Data Center in
Kiruna AB (MDC). The work has been done by Mikael Eriksson, Niklas Olofsson and Reine
Olofsson, students at the Geographical Information System (GIS) education at the University
of Luleå. This examination work, made over a period of 10 weeks, is the final part of our 3
year education.

The work contains two applications that geographically present information on the Internet.
These applications have been developed in the programming languages Visual Basic,
MapObjects and MapObjects Internet Map Server. The first application that were developed is
totally HTML-based, (HTML is the programming language that is used to implement Web-
sites on the Internet), which means that it works like any other site on the Internet. The only
difference is that the application demands a Web server on which the application is running.
The other application has been developed with ActiveX. ActiveX is a plug-in program that
works together with several programming languages, such as Visual Basic. ActiveX allows the
constructor to create more interactive web-sites. An application that has been developed with
ActiveX is more interactive and has a much more professional and user-friendly appearance.

The information that we have used is from the Swedish National Land Survey’s PC-Atlas. It
has been picked out by us in the group but has some connection to MDC in the sense that it
contains environmental statistics.

The applications are used for presentation of geographical statistics on a map over Sweden.
The user is able to choose statistics and how he wants to present it. The statistics that can be
presented is Led fall-out, Cesium-137 on the ground after Tjernobyl, Vegetation zones,
Sulphur dioxide outlet, People dependent on social help, Medial income, Population 1985 and
1990, Water consumption/Capita. The HTML-based application lacks some functions that are
supported by the more advanced ActiveX application. For example cosmetic layers with roads,
watercourse etc. cannot be showed in the simpler application. The most basic functions, such
as Zoom in/out, Panorate and Identify, are available in both applications but even those
functions are more advanced in the ActiveX application.
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3. Bakgrund

I alla ingenjörsutbildningar ingår ett examensarbete på tio poäng. Detta arbete genomförs som
ett sista moment innan examination och skall ge en försmak av det annalkande arbetslivet.
Därför eftersträvar man alltid att genomföra arbetet på ett företag. Förhoppningsvis leder detta
till en anställning eller kontakter med aktörer på arbetsmarknaden. Ett examensarbete ger
också studenten möjligheten att specialisera sig inom ett visst område.

När det var tid för oss att välja examensarbete kontaktade vi ett antal företag som mer eller
mindre använder GIS i sin verksamhet. Vi fick några olika uppslag till examensarbeten varav
ett kom från Michael Östling på MDC. Han var intresserad av hur geografisk statistik kan
presenteras på Internet med hjälp av de programvaror MDC använder i sin verksamhet. MDC
skulle ha stor nytta av att på ett
enkelt och interaktivt sätt kunna
presentera sin information på internet.
Förhoppningsvis kommer vårat arbete
resultera i olika tekniker för hur detta
skulle kunna lösas.

De programvaror som finns tillgängliga på MDC för att genomföra examensarbetet är bland
annat; ESRI MapObjects Internet Map Server, ArcView Internet Map Server, Visual Basic,
Visual C++, Visual J++ m.fl. Arbetet består bland annat i att undersöka vilka av dessa
programvaror som passar bäst för MDC:s ändamål.

I GIS-ingenjörsutbildningen ingick ett projektarbete på fem poäng. Eftersom vi skulle nyttja
programvaran Visual Basic under examensarbetet valde vi att under projektarbetet skapa en
applikation med detta utvecklingsverktyg. Tack vare detta hade vi en bra grund att stå på inför
examensarbetet.
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4. Syfte

Det generella syftet med examensarbetet är att erhålla kunskaper i ”Web mapping” och visa
MDC hur denna teknik kan användas på bästa sätt.
Examensarbetet skall resultera i en eller flera applikationer som visar på olika metoder för att
presentera geografisk statistik på internet. Dessa används sedan av MDC för fortsatt
utveckling inom området.

5. Mål

Genom att med lämpligt utvecklingsverktyg skapa olika applikationer ger vi MDC möjligheten
att utvärdera olika metoder och verktyg för att presentera statistik på internet. Resultatet blir
ett bra underlag när MDC i framtiden vill nyttja WWW för att presentera geografisk
information. Applikationerna skall visa både möjligheter och begränsningar inom ”Web
mapping”.
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6. Utvecklingsverktygens egenskaper

6.1 Grundläggande funktioner i MapObjects och MapObjects IMS
MapObjects fungerar som ett tillägg till ett antal marknadsledande utvecklingsverkyg. Med
detta tillägg kan kartinformation inkluderas i nya applikationer. Om informationen skall vara
tillgänglig via WWW används MapObjects IMS för att sköta kommunikationen mellan klienten
och den server-baserade applikationen. Illustrationen nedan är hämtad från Esri:s hemsida och
visar programvarornas inbördes funktion översiktligt.

Översiktsbild hämtad från Esri:s hemsida

Kommunikationen mellan klient och server har lösts på ett smidigt sätt. Begärt kommando
skickas som en URL1 till applikationen via MapObjects IMS varvid applikationen returnerar
HTML-kod eller en karta som GIF-bild. Detta gör att klienten bara hämtar hem det grafiska
gränssnittet men ändå har möjlighet att interaktivt arbeta med applikationen. Java kräver
däremot att applikationen laddas ner i sin helhet till klienten innan den kan användas.

MapObjects har dessa egenskaper:

• Stödjer ESRI:s shapefile-format,  skikt i formatet Spatial Database Engine (SDE) och
bildraster i formaten bmp, tiff etc.

• Stödjer Microsoft:s ODBC standard för åtkomst av externa databaser.
• Visa data i separata kartskikt, med möjlighet till panorering och zoomning.
• Möjligheter att skapa tematiska kartor med färgskala, symboler eller punkttäthet.
• Att dynamiskt visa data (GPS etc) i realtid med hjälp av händelsehantering.
• Urval och förfrågningar på attribut med vanliga SQL-uttryck.
• Rumsliga urval med en mängd olika sök- och rumsliga operationer.
• Medföljande exempeldata över USA, och i viss mån övriga världen.
• On-line hjälp, med utförlig dokumentation och exempelapplikationer innehållande källkoder.
• Textsättning och textplacering.
• Geokodning
• Objektorienterad.

                                               
1 En URL är det som en Web-läsare använder för att leta upp resurser på internet. URL är en förkortning av
Uniform Resource Locator.
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MapObjects Internet Map Server har dessa egenskaper:

• Fullständig internet-åtkomst till MapObjects uppsättning av funktioner för kart- och GIS-
hantering.

• Stödjer HTML-baserade Web-läsare såsom Microsoft Internet Explorer och Netscape
Navigator. Inkluderar även Java Applets och ActiveX-kontroller.

• Stöd för ett antal Web-servrar såsom Microsoft Internet Information Server och Netscape
Server

• Dynamisk hantering av URL-förfrågningar.
• Anpassningsbar hantering av förfrågningar via MapObjects Internet Map Server.

MapObjects IMS är byggt enligt Microsofts ActiveX-standard och är kompatibel med
industristandarden inom web-teknologi.

6.2 Grundläggande funktioner i Visual Basic
Visual Basic är ett grafiskt utvecklingsverktyg som genererar Basic-kod. Det har ett lätt-
förståeligt grafiskt gränssnitt som följer Windows-standarden. Det normala tillvägagångssättet
för att skapa en applikation i Visual Basic är att skapa ett formulär på  vilket man placerar

olika objekt såsom knappar, text, bilder etc. Sedan kopplas dessa objekt
till olika händelser som implementerats i Basic-kod. Implementeringen
förenklas avsevärt genom att källkoden är uppdelad i procedurer.
Procedurerna fungerar oberoende av varandra vilket innebär enklare
felsökning och utbyggnad av applikationen. Visual Basic stödjer OLE,
ODBC etc. och kan enkelt integreras med andra programvaror.

Visual Basic stöds endast av Microsoft Windows och saknar den
flexibilitet som finns i exempelvis C++. Användarvänligheten har medfört försämrad prestanda
eftersom användaren inte kan påverka maskinkoden direkt. Språk som C++ ligger nära
maskinkodsnivå vilket ger programmeraren möjlighet att optimera programmet.
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7. Genomförande

7.1 Förstudier

Vi startade examensarbetet med att göra vissa efterforskningar. Genom att
titta hur andra löst liknande uppgifter underlättades valet av programvaror
vi skulle använda för att konstruera applikationerna. ESRI hade ett antal

exempelapplikationer som konstruerats med ArcView IMS
och MapObjects IMS. Vi tittade även på två applikationer utvecklade i
MapObjects, som lagts ut på WWW i samband med projektet PilotGIS2. Den
ena var HTML-baserad, medan den andra var Java-baserad och mer interaktiv.
Olika företag vi varit i kontakt med hade en väldigt positiv inställning till
MapObjects. Med hjälp av den insamlade informationen kom vi fram till att
MapObjects IMS passade våra ändamål bäst.

Valet av Visual Basic som utvecklingsverktyg grundade vi på att det är både kraftfullt och lätt
att lära sig. Även Visual Basic var populärt hos de företag vi varit i kontakt med. Med
MapObjects följer en hel del exempel att använda i Visual Basic, vilket ger tillgång till
användbar källkod. Det finns ett stort antal kraftfulla utvecklingsverktyg på marknaden (Visual
C++, Delphi etc.). Att valet inte föll på någon av dessa beror mestadels på att Visual Basic
används av MDC:s personal och att vi därmed har tillgång till kvalificerad hjälp.

Eftersom examensarbetet krävde vissa grundkunskaper i Visual Basic, och vi ej tidigare
kommit i kontakt med detta program under GIS-ingenjörsutbildningen, valde vi att under
projektarbetskursen skapa en applikation i ovannämnt utvecklingsverktyg. Kursen
projektarbete var förlagd till läsperioden innan examensarbetet. Syftet med kursen var att lära
sig projektmetodik i teorin och genom praktisk övning. Studenterna fick fritt välja olika
uppgifter som skulle genomföras som grupparbeten i projektform. Med examensarbetet i
åtanke valde vi att utveckla en applikation som utför en 2-dimensionell Helmerttransformation,
för att på så sätt få övning i Visual Basic.

7.2 Upprättande av projektplan

För att arbetet skulle kunna fortgå utan stora och tidskrävande komplikationer behövdes en
grundligt genomarbetad projektplan. Med hjälp av denna kunde man under projektets gång
följa upp hur man låg till, främst tidsmässigt, men även i fråga om resurser och mål. Vår grupp
arbetade fram en plan med verktyget Microsoft Project som hjälp. Detta verktyg fordrade att
man innan projektets början tänkte igenom vilka delmoment och milstolpar som skulle ingå i
projektet.
För vår del var upprättandet av planen lite komplicerad eftersom vi ej hade några erfarenheter
av hur lång tid de olika momenten skulle komma att ta. Dessutom var informationen från MDC
bristfällig vad gällde genomförandet. Istället för ett konkret förslag fick vi istället olika förslag
på examensarbete varje gång vi kontaktade MDC. Detta försvårade planeringen av arbetets
genomförande då våra frågor till MDC endast resulterade i fler oklarheter.
                                               
2 Länsstyrelsernas testsidor för interaktiva funktioner i samband med kartor.
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Vi delade upp projektet i sju olika delmoment:

7.2.1 Planering/Förstudier

Syftet med planeringen var att utarbeta en realistisk och genomförbar projektplan som skulle
ligga till grund för genomförandet. En god planering innebar att arbetet kunde utföras på ett
strukturerat och effektivt sätt. Förstudierna gav oss en inblick i hur arbetet kunde utföras och
hur programvarorna fungerade. En sådan inblick underlättade planeringen.

7.2.2 Uppstart av projekt

Programvarorna som krävdes installerades på en dator som ställts till vårt förfogande. Vi
skapade en övningsapplikation med exempeldata från PC-Atlas för att få de grundläggande
kunskaperna som krävdes för att vi skulle kunna använda programvarorna på ett effektivt sätt.

7.2.3 Databehandling

Statistikdatat skulle SCB:s miljöenhet stå med. Först gjordes detta data tillgängligt. Detta kom
att ske genom att vi kontaktade SCB för att bestämma hur datat skulle levereras. Nästa steg
blev att välja ut ett antal intressanta dataset som kunde presenteras på en tematisk karta. Datan
bearbetades så att den skulle kunna användas.

7.2.4 Teoretisk utformning

Den teoretiska utformningen gjordes för att underlätta implementeringsfasen. Med en i förväg
teoretisk bild av applikationens tänkta funktion, utseende och begränsningar undvek man
komplikationer och oklarheter i ett senare skede. Den viktigaste delen i denna utformning var
att definiera det kartografiska riktlinjer som skulle följas.

7.2.5 Implementering av funktioner

Här skapade vi de funktioner och HTML/Java-script programmet behövde för att utföra vissa
händelser.

7.2.6 Testkörning och färdigställande

Viss testkörning  utfördes parallellt med skapandet av applikationen. En slutlig testkörning har
gjorts  efter att applikationen färdigställts. Eventuella fel som upptäckts har åtgärdats. Då
applikationen ansetts testad och klar så har den lagts ut på internet.

7.2.7 Efterarbete

En utvärdering av projektet har gjorts. Bra och dåliga erfarenheter har vi tagit med oss till
eventuella projekt i framtiden. Rapporten färdigställdes och förberedelser har gjorts inför den
muntliga redovisningen.
 
Eftersom informationen var bristfällig har vi baserat planen på egna antaganden. Det visade sig
att planen inte gick att följa till punkt och pricka, då uppgiften ändrats från att skapa en
fungerande applikation till att prova olika genomföranden. Det visade sig också att miljödata
från SCB inte skulle användas utan vi utnyttjade statistikdata från PC-Atlasen istället.
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7.3 Uppstart av projekt

Då vi kom till MDC för att börja arbeta tilldelades vi en dator i vilken flertalet nödvändiga
programvaror var installerade. Vi var dock tvungna att installera MapObjects
InternetMapServer, Frontpage 97 och ActiveX själva.

Vi skapade en övningsapplikation för att erhålla nöjaktiga kunskaper inom MapObjects  och
MapObjects IMS. Enligt projektplanen skulle data från PC-Atlasen användas men eftersom det
fanns en Tutorial till MapObjects IMS, som använde data från MapObjects, använde vi den för
att skapa övningsapplikationen.

7.4 Teoretisk utformning av HTML-applikation

Vi började med att skapa en enkel applikation med ett HTML-baserat gränssnitt. Det grafiska
gränssnittet baserade vi på övningsapplikationens funktioner. Bland annat lade vi till
alternativknappar för zooma in/ut, panorera, identifiera och en kommandoknapp för uppdatera.
I detta skede hade vi ingen uppfattning om applikationens slutgiltiga utseende och funktion
eftersom MapObjects begränsningar ej var kända. Nya funktioner skapades fortlöpande under
konstrueringen av applikationen. På grund av tidsbrist tittade vi inte på några alternativa
metoder för att skapa de olika funktionerna. Vi försökte istället att skapa så många olika
funktioner som möjligt för att upptäcka möjligheter och begränsningar i MapObjects.
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7.5 Implementering av HTML-applikation

7.5.1 Kartfönster

Först lade vi till ett MapObjects kartobjekt samt ett objekt från MapObjects IMS som heter
WebLink. En WebLink möjliggör kommunikation mellan applikationen och en web-läsare. I
filen ”esrimap.ini” finns ett alias för alla applikationer som innehåller en WebLink. Detta alias
refererar till en viss IP-adress i det lokala nätverket samt en bestämd WebLink på den
refererade IP-adressen. När en Web-klient skall utföra ett kommando skickas en URL till Web-
Servern som söker efter rätt applikation i ”esrimap.ini”. En URL används som budbärare och
innehåller ett antal parametrar vilka används för att styra applikationen.

En URL kan ha följande utseende:

”http://www.foretag.se/esrimap.dll?Name=Karta&Cmd=ZoomIn&click.x=20&click.y=50”

http://www.foretag.se/ Namnet på servern där applikationen ligger

esrimap.dll Den fil på servern som anger att det är en MapObjects-applikation

?Name=Karta Parametern Name är obligatorisk och används för att specificera
exakt vilken applikation som åberopas. Frågetecken används för att
skilja adressen från efterföljande parametrar.

&Cmd=ZoomIn Övriga parametrar är ej standardiserade vilket ger
systemutvecklaren möjlighet att skräddarsy applikationen.
Vanligtvis används Cmd för att ange vad som skall utföras. Här ges
kommandot ZoomIn, dvs en inzoomning skall ske. Ett
&-tecken används för att skilja parametrarna åt.

click.x=20&click.y=50 Fler parametrar kan användas för att ange koordinater, dataset,
sökord etc. Här skickas koordinaterna för var inzoomning skall
göras.
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                       URL

Klienten utför en åtgärd och skickar en förfrågan
i form av en URL till Web-Servern.

Klient förfrågan till Web-Servern.

Name?
Servern läser in variabeln ”Name” och söker i
”Esrimap.ini” efter rätt IP-adress och port

Servern söker rätt IP-adress och port.

URL

Web-Servern skickar URL:en vidare till rätt dator
och rätt port.

Servern skickarURL:en till rätt dator.

Programmet söker efter begärt kommando i 
URL:en och utför motsvarande procedur.

Begärt kommando utförs.

GIF-bild GIF-bild .

Klienten erhåller kartan som en GIF-bild från servern.

När kommandot är slutfört skickas kartan som en GIF-bild, tillsammans med eventuell HTML-
kod, via WebLink:en till Web-Servern som i sin tur skickar det vidare till klienten.

Klient Server

Server

Esrimap.ini

Server Visual
Basic

WebLink_Request()

If Cmd=ZoomIn Then
  DoZoomIn
ElseIf Cmd=Pan Then
  DoPanorate
End If

DoZoomIn()
Scalerectangle…

DoPanorate()
Offset…

Server KlientVisual
Basic
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Det data som används lagrade vi i en underkatalog med namnet ”data” istället för att använda
PC-Atlasens avancerade katalogstruktur. Vi har använt skikt lagrade i ArcView shapefile-
format. Alla skikt och dess egenskaper laddas in i kartobjektet när applikationen startas.
Skikten kan döljas/visas oberoende av varandra när applikationen körs.

7.5.2 Verktygsknappar

Vi skapade de generella funktionerna zooma in, zooma ut, panorera och identifiera genom att
efterlikna alternativknapparna i Tutorial-häftet. Detta innebär att endast en av knapparna kan
vara vald åt gången. Beroende på vilken  funktion som är markerad utför Visual Basic
motsvarande procedur.

• Zooma in minskar kartans utsträckning till hälften.
• Zooma ut förstorar kartans utsträckning till det dubbla.
• Panorera skapar en ny mittpunkt av den punkt som användaren klickar på i kartan.
• Identifiera skriver ut namnet på den kommun som användaren klickar på i kartan.

Dessa anges som HTML-funktioner av typen ”radio buttons”. Dessa styr vilket kommando
som skall utföras när användaren klickar i kartan. Nackdelen med en HTML-applikation är att
hela sidan måste uppdateras när någon förändring sker i kartan. Detta innebär att all HTML-
kod måste genereras i Visual Basic varje gång kartan förändras, vilket möjliggörs med en
WebLink.

Källkoden för en alternativknapp kan ha följande utseende:

WebLink.WriteString ”<INPUT TYPE=Radio NAME=Cmd VALUE =ZoomIn>”

WebLink.WriteString Kommandot anger att det är en textsträng som skall skickas till
klienten.

INPUT HTML-standard som anger att det är ett objekt för inmatning av
data.

TYPE=Radio I detta fall är objektet en alternativknapp vilket benämns Radio.

NAME=Cmd NAME anger vilken parameter som skall ändras när knappen är
markerad.

VALUE=ZoomIn Värdet som aktuell parameter skall anta.

Om alternativknapparna ”zooma in” eller ”zooma ut” är markerade när användaren klickar i
kartan sker en inzoomning eller utzoomning. Koordinaterna från zoom-punkten konverteras till
kartkoordinater och används som ny centrumpunkt. En zoomning sker med skalfaktorn  två,
dvs kartans utsträckning halveras eller fördubblas, och sedan skickas kartan till klienten
tillsammans med variabler som anger den nya utsträckningen. Dessa variabler används vid
nästa förfrågan då de skickas till applikationen som använder dessa för att bestämma gällande
utsträckning. Detta gör att flera användare kan arbeta mot applikationen samtidigt utan att
påverka utsträckningen för varandra.
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Panorera använder koordinaterna på samma sätt som zoomfunktionerna men här sker ingen
förändring i kartans utsträckning.

Även en identifiering använder koordineterna från vald punkt. Punkten konverteras till
kartkoordinater och används i en analys för att finna rätt polygon i kommunskiktet. Till detta
används MapObjects funktion ”PointInPolygon” som returnerar namnet på den polygon som
innesluter punkten. Sedan används namnet för att hitta rätt rad i attributtabbellen ur vilken
intressant information kan hämtas. Vald polygon kopieras sedan till en fristående polygon som
ritas ut i ett skikt som kallas ”TrackingLayer”. Detta ”TrackingLayer” ritas alltid ut sist och
används för textsättning, ritobjekt etc. De kartobjekt som kan identifieras är begränsat till
kommuner. Att inte andra objekt kan identifieras beror mest på den tidsgräns vi hade för att
färdigställa examensarbetet. När en kommun identifierats markeras den i kartan som ett
snedsträckat område och kommunnamnet skrivs ut under kartan. Kommunnamnet hämtas från
skiktets attributtabell.

7.5.3 Tematiska skikt

Eftersom användaren skall ha möjlighet att välja dataset, presentationssätt mm. lade vi till
rullgardinsmenyer på HTML-sidan. Till detta använde vi HTML-funktionen ”select” vilket
resulterar i en rullgardin. Totalt skapade vi fyra olika rullgardiner. Menyn Datakälla innehåller
alla dataset på vilka statistik kan beräknas. Dataseten är indelade i tre olika typer, nämligen
kvotdata för punktobjekt, kvotdata för ytobjekt och nominella data för ytobjekt. De datakällor
som finns att välja på är:

• Blynedfall 1990 Kvotdata för ytobjekt.
• Cesium-137 Kvotdata för ytobjekt.
• Vegetationszoner Nominella data för ytobjekt .
• SO2-utsläpp Kvotdata för ytobjekt.
• Socialbidragstagare 1989 Kvotdata för ytobjekt.
• Medianinkomst 1988 Kvotdata för ytobjekt.
• Befolkning 1985 Kvotdata för ytobjekt.
• Befolkning 1990 Kvotdata för ytobjekt.
• Vattenförbrukning/Capita Kvotdata för punktobjekt.

Typ av presentationssymbol anges i menyn Symbol. De presentationssymboler som vi använt
oss av är:

• Färgskala Gäller för kvotdata, ytobjekt.
• Punkttäthet Gäller för kvotdata, ytobjekt.
• Unika färger Gäller för nominella data, ytobjekt.
• Symbolstorlek Gäller för kvotdata, punktobjekt.
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Den tredje menyn heter Metod och innehåller olika klassningsmetoder. Klassningsmetod kan
endast väljas om presentationssymbolen är färgskala eller symbolstorlek. De klassningsmetoder
som finns att välja på är:

• Lika klassbredd
• Kvantil
• Standardavvikelse

Den sista menyn är Klasser vilket också gäller för färgskala och symbolstorlek. Man kan välja
från tre till nio klasser.

Valen i rullgardinsmenyerna lagras som variabler i URL:en vilken skickas till servern när ett
kommando utförs. När användaren klickar i kartan sker en uppdatering men då en HTML-
baserad sida saknar interaktivitet var vi tvungna att tillverka knappen ”skapa” som uppdaterar
sidan när användaren så vill. På så sätt kan eventuella förändringar av valen i
rullgardinsmenyerna användas på kartan. Dvs en åtgärd skickas till servern antingen när
användaren klickar i kartan eller på knappen ”skapa”.

7.5.4 Översiktskarta

För att användaren lätt ska kunna orientera sig i kartan skapade vi ett nytt kartobjekt där hela
Sverige visas tillsammans med en ram som motsvarar huvudkartans
utsträckning. Det nya kartobjektet, som vi kallar ”översikt”, innehåller
skikt med sjöar och vattendrag för att ytterligare förstärka tydligheten.
Ramens koordinater hämtas från URL:en vid varje förfrågan. Sedan
ritas ramen som ett genomskinligt ”rectangle object” med röd
ytterkant. Översiktskartan måste vara placerad till höger om
huvudkartan eftersom en HTML-sida läser koden från vänster till
höger. Detta för att eventuella operationer, såsom inzoomning, måste
utföras innan utsträckningen läses in för ramen i översiktskartan.

Ramen visar huvudkartans
Utsträckning.

7.5.5 Teckenförklaring

De flesta kartorna har en teckenföklaring som beskriver vad som är vad. För att statistiken som
presenteras i vår applikation inte skall vara intetsägande krävs en teckenförklaring för de olika
klasserna. Därför bestämde vi oss för att kontrollera vilka möjligheter som finns i MapObjects
för att skapa en teckenförklaring. Det visade sig att det inte finns något stöd för generering av
teckenförklaringar i MapObjects. Därför skapade vi nya polygonskikt i ArcView där varje
polygon representerade en klass. Eftersom användaren kan välja mellan tre till nio klasser var
vi tvungna att skapa sju olika skikt. Sedan gav vi polygonerna värden från 1 till 9 vilket gjorde
det möjligt att skapa en färgskala i MapObjects.
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 Sedan skapade vi ett tredje kartobjekt där vi lade till de nya polygonskikten. Detta kartfönster
visas bara om symboltypen sätts till Färgskala därför att:

• Unika färger genererar färgerna slumpmässigt och ej kan kontrolleras.
• Punktsymboler inte kan skapas för polygonskikt.
• Punkttätheten varierar för de olika dataseten och kan ej föras över till teckenförklaringen.

När statistiken skall presenteras som en färgskala ändras huvudkartan som vanligt. Antalet
klasser avgör vilket av de sju polygonskikten som skall visas. Om exempelvis antalet klasser är
fem så aktiveras skiktet med fem polygoner och en färgskala skapas på detta skikt. Värdena för
klassgränserna lagras i en array när huvudkartan genereras och läses in när teckenförklaringen
skall genereras. Dessa värden konverteras till text och skrivs ut till höger om respektive
polygon i teckenförklaringen. Slutligen skickas teckenförklaringen till klienten.

7.5.6 Kompletterande HTML-text

MDC:s har ett standardiserat utseendet på sina Web-sidor. Alla sidor har samma bakgrund
samt information om webmaster och kontaktperson. Vi använde därför samma bakgrund som
de och lade till den informerande texten längst ned på sidan.

7.5.7 Sidlayout

För att få struktur på Web-sidan skapades två HTML-tabeller. Den yttre tabellen består av två
kolumner. I den vänstra kolumnen ligger alternativknapparna överst och huvudkartan under.
Den andra tabellen består av tre rader och ligger i den yttre tabellens högra kolumn. Den inre
tabellen innefattar teckenförklaringen, översiktskartan, rullgardinsmenyer och Skapa-knappen.

Web-sidans layout.

Alternativknappar och
huvudkarta

Översiktskarta och
teckenförklaring

Rullgardinsmenyer

Skapa-knapp
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7.6 Teoretisk utformning av ActiveX-applikation
För att få en mer interaktiv Web-sida, där användaren inte behöver trycka på en knapp för att
uppdatera kartan, gjorde vi ytterligare en applikation. Vi valde mellan att skapa en applikation i
Java eller i ActiveX, då båda dessa är plattformsoberoende. Eftersom ActiveX verkade lättare
att lära sig på kort tid och vi hade tillgång till utvecklingsverktyget Microsoft ActiveX Control
Pad valde vi att skapa en ActiveX-baserad applikation.

Den första applikationen som vi konstruerade gav oss lite erfarenhet om hur MapObject och
Visual Basic fungerade vilket förenklade den teoretiska utformningen av ActiveX-
applikationen. Vi kunde med större precision skapa oss en uppfattning om hur mycket arbete vi
kunde ta på oss på den tiden vi hade kvar att utnyttja.

Först ritade vi upp hur applikationen skulle se ut på vanligt papper3. Eftersom ActiveX medför
större flexibilitet bestämde vi oss för att lägga till skikt för vägar, vattendrag etc. Användaren
skall ha full kontroll över dessa skikt och dess egenskaper. Vi ville även skapa ett verktygsfält
med kommandoknappar och alternativknappar som skulle ha följande funktioner: Två knappar
för att lägga till och ta bort skikt, två knappar för att ändra utritningsordningen på skikten, en
knapp för att visa hela kartan, aternativknppar för identifiering, in-/utzoomning och panorering.
Med ActiveX skall det vara möjligt att skapa egna rullgardinsmenyer. Vi planerade därför att
skapa menyer för alla funktioner i applikationen. De övriga objekten vi ville ha med var:
huvudkarta, översiktskarta, skalstreck, textfönster för presentation av information samt en
teckenförklaring.

7.7 Implementering av ActiveX-applikation
När vi skapade den HTML-baserade applikationen genererades all HTML-kod i Visual Basic.
Om man använder ActiveX behöver inte hela sidan uppdateras när en förändring sker. Det
enda som behöver uppdateras är det objekt som ändrats. I och med detta kan sidan skapas i en
vanlig HTML-editor istället för att genereras i Visual Basic varje gång en förändring sker. De
ActiveX-komponenter som används skapas i Microsoft ActiveX Control Pad och placeras ut
på sidan. Dessa komponenter påminner mycket om objekten i Visual Basic både i utformning
och funktion. ActiveX använder språket VB Script som stöds av flertalet Microsoft produkter
såsom Office 97. VB Script påminner mycket om Visual Basic i språk och uppbyggnad.

7.7.1 Grundläggande funktioner i ActiveX

ActiveX är en teknologi utvecklad av Microsoft och gör en Web-sida mer interaktiv. Det är
liksom Java ett plattformsoberoende programspråk som i dagsläget enbart stöds av Microsofts

egen Web-läsare Explorer. Med ActiveX kan man använda
multimediaeffekter, interaktiva objekt och mer sofistikerade applikationer,
vilket leder till att användaren får större inlevelse då han besöker Web-
sidan.

ActiveX har dessa egenskaper:

                                               
3 Se bilaga 1
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• Möjliggör aktiva Web-sidor som ger ett professionellt intryck.
• Plattformsoberoende, fungerar under Macintosh, Windows och UNIX.
• Ger tillgång till välkända verktyg av samma typ som används i många utvecklingsverktyg,

exempelvis Delphi, Visual Basic, Visual C++, Java etc.
• Det finns ett stort utbud av ActiveX kontroller tillgängliga.
• Följer industristandarden vad gäller kompabilitet med HTML, Java etc.

7.7.2 Grafiskt gränssnitt

Vi började med att skapa Web-sidan med hjälp av skissen. Tre olika layouter skapades för
knappar och skikt. Knappar för lägga till, ta bort och ändra utritningsordningen på skikt lades i
en layout. Denna layout placerades i övre vänstra hörnet på Web-sidan. Till höger om denna
lade vi en layout med knapparna för identifiering, zoomning, panorering etc. Slutligen skapade
vi en layout för de olika kartskikten med tillhörande kryssrutor. Denna layout placerades
nedanför skiktknapparna.

7.7.3 Kartfönstret

Huvudkartan skapade vi först som en Web-kontroll. Detta för att vi trodde att en vanlig
bildruta inte kan ta emot URL:er.
Problemet med att visa kartan i en Web
Browser var att vi inte kunde få
muspekaren att ändra skepnad beroende
på vilket kommando som skulle utföras
samt att det inte går att skapa en
zoomsruta vid in/ut zoomning, utan det
går endast att använda en fast
zoomfaktor.

Om exempelvis zoom in knappen är
intryckt ska muspekaren se ut som ett
förstoringsglas med ett plus tecken då
den förs över kartan.
                       

In zoomad del av Sverige visas i kartfönstret.

Då försökte vi med att lägga Web Browsern i en separat Layout och sedan lägga en
”HotSpot”, vilket är en aktiv yta som kan identifiera mushändelser, över Web Browsern.
Problemet med detta var att då syntes inte Web Browsern när sidan laddades in. Detta
kringgick vi genom att först ladda kartan till Web Browsern och sedan minimera den till
nästintill osynlig och därefter hämta bilden till en vanlig bildkontroll. Detta löste däremot inte
problemet med muspekaren. Det visade sig senare att Web Browsern var onödig eftersom det
gick att ladda kartan direkt till bildkontrollen.
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7.7.4 Verktygsfält med knappar

När kartfönstret ansågs färdigt skapade vi ett antal knappar med följande funktioner:

• Fullskala Visar hela Sverige när den trycks in
• Identifiera Identifierar tätort eller kommun beroende på var man klickar
• Zooma in Man skapar en inzoomningsruta genom att klicka och dra en ruta
• Zooma ut Man skapar en utzoomningsruta genom att klicka och dra en ruta
• Panorera Klickar och ”tar fast” i kartan och drar den dit man vill
• Hjälp Öppnar ett hjälpfönster med information om knappar etc.

När man aktiverar en knapp som förändrar kartan i en ActiveX-applikation sker den händelse
som är kopplad till knappen. Detta kan vara att alla andra alternativknappar avmarkeras eller
att kartbilden ändras. När sidan ändras på något sätt kontrolleras först vad som skall ske
varefter motsvarande URL skickas till Web-Servern. Web-Servern skickar URL:en vidare till
WebLinken i Visual Basic som kontrollerar vilken procedur som ska utföras. Visual Basic
behandlar ordern och skickar tillbaka det utförda uppdraget till den ActiveX-komponent som
skall ändras.

För att kunna använda en hjälptext till knapparna lades alla kartknappar i en egen layout. Vi
använde proceduren ”move”, som åberopas när muspekaren flyttas över knappen, för att skriva
en hjälptext. Denna textruta placerade vi till höger om knappraden. Flyttar man muspekaren

ovanför en annan knapp inträder
den i dess område och således
ändras hjälptexten. Problemet var
om man flyttar muspekaren till

Layout på Verktygsfältet.                               något område utanför layouten,
                              eftersom hjälptexten inte

försvinner. Detta åtgärdade vi genom att lägga en ”HotSpot” runt knapparna. När musen
flyttas över denna ”HotSpot” rensas rutan med hjälptext.

7.7.5 Hjälpsidor

Eftersom denna applikation är ganska avancerad skapade vi några hjälpsidor4. Dessa sidor
innehåller en kort förklaring av de olika funktionerna och objekten i applikationen. Dessa sidor
öppnas via Hjälp-knappen i verktygsraden5 i en ny Web-läsare. Denna Web-läsare innehåller
inte menyrad, adressruta, statusrad osv.

                                               
4 Se bilaga 2
5 För mer information om verktygsraden se under rubriken ” Verktygsfält med knappar”
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7.7.6 Kryssrutor för kosmetiska skikt

En karta utan sjöar, vägar, vattendrag etc. är som kaffe utan socker. Ingen vill kännas vid det.
För att få kartan mer estetiskt tilltalande lade vi till ett antal kosmetiska skikt:

• Vägar i skala 1:700000
• Vattendrag i skala 1:5 miljoner
• Sjöar i skala 1:5 miljoner
• Tätorter med över 10000 invånare
• Kommungränser i skala 1:10 miljoner
• Länsgränser i skala 1:10 miljoner

Vi valde småskaliga skikt eftersom dessa bara skall förstärka
kartans tydlighet.

Kryssrutorna styr om skikten skall visas eller ej. Från början var
det tänkt att skikt skulle väljas från en lista men detta var för
invecklat. Vi tog även bort möjligheten att ändra utritnings-
ordningen på skikten. Varje gång en förfrågan skickas till servern
kontrolleras kryssrutorna och variablerna för skikten anges som
True eller False. True innebär att skiktet skall visas och False attKryssrutor för kosmetiska

det skall döljas. Skickt.

En URL kan ha följande utseende:

”http://www.foretag.se/esrimap.dll?Name=Ex1&Cmd=FullExtent&Layer1=Show&Layer2=H
ide&Layer3=Hide&Layer4=Show&Layer5=Hide&Layer6=Show”

Denna URL ändrar kartans utsträckning till max samt sätter skikten 1, 4 och 6 (Vägar,
Tätorter och Länsgräns) synliga och de övriga skikten dolda.

Denna funktion används för att flera användare skall kunna arbeta med sin egen inställning på
skikten. Ritsymbolerna är fördefinierade och kan inte ändras. Även dessa skikt är hämtade ur
PC-Atlasen. Vissa skikt modifierades i ArcView innan de kunde användas. Exempelvis så
innehöll vägskiktet alla vägar i norden vilket vi inte behövde. Därför utnyttjades ArcView:s
analysmöjligheter för att välja ut de stora vägarna i Sverige. Knappen ”Tematiskt skikt” gör
det möjligt att välja vilket skikt som skall användas för statistik och hur det skall ritas.
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7.7.7 Tematiskt skikt

De tematiska skikten utgör det som var examensarbetets egentliga uppgift, nämligen att
presentera statistik geografiskt på en karta. Vi försökte på olika sätt skapa dialogfönster där en
användare kan ange variabler för de tematiska skikten. Svårigheter uppstod dock när data
skulle skickas mellan ett dialogfönster och en Web Browser. Problemet löstes genom att på
Web-sidan lägga in valmöjligheter för de olika variablerna i form
av olika rullgardinsmenyer. När man trycker på knappen
”Tematiskt skikt” döljs den och en rullgardinsmeny med
förklarande text uppenbarar sig tillsammans med en OK-knapp.
När man trycker på OK-knappen lagras den aktuella variabeln i
URL:en varefter innehållet i rullgardinsmenyn ändras, vilket
innebär att bara en rullgardinsmeny används för alla variabler. Rullgardinsmeny.

De datakällor man kan välja på är samma som för
HTML-applikationen, dvs:

• Blynedfall 1990 Kvotdata
• Cesium-137 Kvotdata
• Vegetationszoner Nominella data
• SO2-utsläpp Kvotdata
• Socialbidragstagare 1989 Kvotdata
• Medianinkomst 1988 Kvotdata
• Befolkning 1985 Kvotdata
• Befolkning 1990 Kvotdata
• Vattenförbrukning/Capita Punktdata

Tack vare att vi använder ActiveX kan man styra vilka klassningsmetoder som kan användas
för vald datakälla. Detta har vi löst genom att lägga till kod för OK-knappen som kontrollerar
vilket dataset användaren valt..
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Figuren nedan visar händelseförloppet från det att användaren trycker på knappen ”Tematiskt
skikt” till att kartan uppdateras.

Händelseförloppet då användaren trycker på knappen ”Tematiskt skikt”.

Datakälla

Färgskala Unika färgerPunkttäthet Symbolstorlek

Startfärg

Slutfärg

Klassnings-
metod

Antal klasser

Symboltyp

Klassnings-
metod

Antal klasser

Kvotdata

Nominella data Punktdata

Kartan
uppdateras
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7.7.8 Överiktsartan

Precis som på HTML sidan skapade vi ett nytt kartobjekt med en
översiktskarta för att lättare kunna orientera sig i kartan. Proceduren
som utför åtgärden liknar föregående applikation till stora delar. En
ram visar vart på kartan man är inzoomad och den följer med vid
panoreringar och utzoomningar. Ramens koordinater hämtas från
URL:en vid varje förfrågan. Sedan ritas ramen som ett genomskinligt
”rectangle object” med röd ytterkant. Översiktskartan placerade vi till
höger om huvudkartan för få applikationen så lik HTML-sidan som
möjligt. Först lade vi översiktskartan i en separat Web Browser
eftersom vi inte trodde att bildrutor kunde ta emot URL:er, men då vi upptäckte att en
bildkontroll kunde ta emot URL:er böt vi översiktskartan till en sådan. Anledningen till detta är
att en bildkontroll är snyggare då den ej har någon rullningslist samt att bilden kan anpassas till
kontrollen.

7.7.9 Teckenförklaring och övrig information

För att statistiken som presenteras i applikationen ska säga någonting för användaren krävs en
teckenförklaring för de olika klasserna. Både teckenförklaringen och informationen man får då
ett objekt identifieras visas i samma Web Browser. Teckenförklaringen hamnar ovanför
informationen då en klassningsmetod som stödjer teckenförklaring väljs. Teckenförklaringen är
konstruerad på samma sätt som för HTML-applikationen. Vi skapade nya polygonskikt i
ArcView där varje polygon representerade en klass. Eftersom användaren även i denna
applikation kan välja mellan tre till nio klasser var vi tvungna att skapa sju olika skikt.
Polygonerna i de nya skikten tilldelades värden från 1 till 9 vilket gjorde det möjligt att skapa
en färgskala i MapObjects. Därefter skapade vi ett kartobjekt där vi lade till de nya
polygonskikten. Detta kartfönster visas bara om symboltypen sätts till Färgskala därför att:

• Unika färger genererar färgerna slumpmässigt och ej kan kontrolleras.
• Punktsymboler inte kan skapas för polygonskikt.
• Punkttätheten varierar för de olika dataseten och kan ej föras över till teckenförklaringen.

När statistiken skall presenteras som en färgskala ändras huvudkartan som vanligt. Antalet
klasser avgör vilket av de sju polygonskikten som skall visas. Om exempelvis antalet klasser är
fem så aktiveras skiktet med fem polygoner och en färgskala skapas på detta skikt. Värdena för
klassgränserna lagras i en array när huvudkartan genereras och läses in när teckenförklaringen
skall genereras. Dessa värden konverteras till text och skrivs ut till höger om respektive
polygon i teckenförklaringen. Slutligen skickas teckenförklaringen till klienten.

Informationen man får vid en identifiering hämtas från den attributdatatabell som motsvarar det
skikt som identifieras. Om användaren klickar inom er radie av 10 000 meter från en tätort
skrivs dess attribut ut i Web Browsern och den identifierade tätorten blir röd markerad. Klickar
användaren utanför 10 000 metersradien söker applikationen istället efter kommunen och
skriver ut dess attribut.
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7.7.10 Sidlayout

För att få struktur på Web-sidan skapades en HTML-tabell. I tabellen placerades sedan tre
olika layuoter. Den första layouten är placerad högst upp till vänster och innehåller MDC:s
logotyp. Anledningen till att MDC logotypen har en egen layout är att vi först planerade att ha
kommandoknappar placerade där, vilket vi senare förkastade. Under den ligger kryssrutorna
samt rullgardinsmenyer och alternativknappen i en egen layout. Den sista layouten innehåller
verktygsfält och hjälptext. Nedan är layouterna ritade med fetare linjer.

Web-sidans layout.

7.8 Introduktionssida för examensarbetet

För att få någon struktur på de olika applikationerna skapade vi en startsida6 som innehåller
kortfattad information om de olika applikationerna samt länkar till dessa. Även GIS-
ingenjörerna Magnus Hörnström och Robert Lahti har skapat en applikation vilken också nås
från startsidan. Det som finns att läsa på sidan är:

• Att applikationerna är examensarbeten utförda för MDC.
• Information om vem som skapat applikationerna.
• Vilka programvaror som använts för att skapa applikationerna.
• Vad applikationerna gör.

För varje applikation finns en liten bild av en karta vilket ger en viss vägledning om vad
applikationerna gör.

                                               
6 Se bilaga 3

Översiktskarta

Teckenförklaring
och

Övrig information

MDC logotyp Verktygsfält Hjälptext

Kryssrutor för
kosmetiska

skikt

Rullgardiner
och

Kommando-
knapp

för tematiska
skikt

Huvudkarta
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8. Resultat och diskussioner

Huvuduppgiften med examensarbetet var att sammanställa vilka möjligheter och begränsningar
som finns för att geografiskt presentera statistik på internet. Detta skall visas med hjälp av
exempelapplikationer utvecklade i de, för ändamålet, mest lämpliga utvecklingsverktygen.
Applikationerna kan sedan användas som inspirationskälla när liknande applikationer ska
skapas. Slutrapporten skall användas tillsammans med applikationerna som stöd för fortsatt
arbete på MDC.

Målet med examensarbetet anser vi vara uppnått, men det finns säkerligen många andra vägar
att gå för att nå dit. Resultatet präglas utav de kunskaper vi fått på GIS-ingenjörsutbildningen
samt de personliga egenskaper vi besitter. För att få en mer användarvänlig applikation skulle
man kunna låta en objektiv användare prova applikationen och komma med konstruktiv kritik.
Hade någon med annan bakgrund gjort en applikation som utför samma uppgift hade den
troligtvis sett annorlunda ut.

En del av examensarbetet var att undersöka vilka programvaror som kan nyttjas för de typer av
applikationer vi konstruerat. De programvaror vi har använt är ESRI:s MapObjects och
MapObjects Internet Map Server, Microsoft Visual Basic och ActiveX. Arbetet hade
säkerligen med lika goda resultat kunnat utföras med andra programvaror såsom ArcView
Internet Map Server, MapInfo, Visual C++,  Delphi, Visual J++ etc. Valet av MapObjects som
GIS-programvara baserade vi på att MDC hade intresse för möjligheterna med dessa
programvaror. En annan fördel med MapObjects är att applikationen konstrueras från grunden
vilket ger större valfrihet och kontroll. Valet av Visual Basic som utvecklingsverktyg grundade
vi på att det är både kraftfullt och lätt att lära sig, samt att det var populärt hos de företag vi
varit i kontakt med. Valet av ActiveX för att konstruera den interaktiva HTML-sidan var
ganska naturligt eftersom det påminner mycket om Visual Basic både i utseende och
programmeringsspråk.

Vi har skapat två applikationer som visar olika metoder för att presentera geografisk
information på internet. Detta kan MDC utnyttja i framtiden när de ska göra information
tillgänglig för intressenter. Applikationerna löser ungefär samma uppgift men gränssnittet mot
användaren är olika. Detta beror på att vi använt samma verktyg för att skapa applikationerna
men olika programmeringsspråk för att skapa Web-sidorna.

Vad säkerheten beträffar kan en användare inte komma åt datat eftersom den enda filen som
åberopas över internet är ”esrimap.dll”. Applikationerna och datat ligger därmed skyddat från
intrång. Kraschsäkerheten anser vi vara hög. I Visual Basic finns en funktion för att upptäcka
fel och därmed avbryta proceduren samt återgå till utgångsläget. Om fel uppstår låser sig inte
applikationerna, utan ett felmeddelande visas på skärmen. Om två eller flera användare
samtidigt arbetar mot applikationen uppstår ett problem i ActiveX-applikationen. Eftersom
applikationen körs på en WebServer och alla funktioner sker på den applikationen, kommer en
användare att få upp den kartbild på skärmen som föregående användare senast hade.
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8.1 HTML-baserat gränssnitt
Den första applikationen som vi skapade var HTML-baserad och visar hur enkla tillämpningar
fungerar. Den har begränsningar vad det gäller interaktivitet och flexibilitet. Viss inmatning kan
ske via rullgardinsmenyer, textrutor etc. men informationen kan inte kontrolleras vilket kan
resultera i otrevliga överraskningar såsom felaktiga resultat, utebliven information m.m.
Dessutom kan val i rullgardinsmenyer osv. inte appliceras i realtid, utan man måste uppdatera
hela sidan för att valen ska skickas till Web-Servern som i sin tur behandlar informationen och
returnerar resultatet till klienten. Ser ut så här7

8.1.1 Funktioner

Den HTML-baserade applikationen tillåter tillsammans med MapObjects och Visual Basic
användaren att utföra vissa funktioner som nästan är ett måste i en applikation av denna typ.
Applikationen kan förutom presentera statistik på olika metoder, även zooma in och ut,
panorera samt identifiera kommuner. Funktionerna styrs med hjälp av alternativknappar. De
tematiska skikten samt presentationssätt och antal klasser väljs ur skilda rullgardinsmenyer.

8.2 ActiveX-baserat gränssnitt
Den andra applikationen vi konstruerade var ActiveX-baserad och mer interaktiv än
föregående applikation. Vissa begränsningar finns men den är betydligt mer flexibel än  HTML-
applikationen. ActiveX-applikationen kan bl.a. kontrollera vilken information som skickas och
anpassa klientens nästföljande valmöjligheter därefter. Detta är möjligt eftersom all inmatning
appliceras med en knapp som då uppdaterar menyerna vilket ger ett intryck av att allt sker i
realtid. En svaghet hos båda applikationerna är att användaren inte har möjlighet att fritt hämta
den information han vill presentera utan begränsas till ett antal förvalda skikt. Det finns
funktioner i MapObjects för att arbeta direkt mot en geografisk databas men vi har ej lyckats
använda dessa funktioner. Ser ut så här8.

8.2.1 Funktioner

ActiveX-applikationen stödjer samma funktioner som HTML-applikationen plus lite till. En
användare kan zooma in/ut, panorera, återgå till kartans hela utsträckning, identifiera
kommuner och tätorter samt få hjälp om knappar och objekt. Funktionerna är totalt sett bättre
i denna applikation än i föregående eftersom den är mer interaktiv. Användaren har även
möjlighet att lägga på ett antal kosmetiska skikt för att öka de visuella effekterna. Dessa skikt
aktiveras och inaktiveras med hjälp av kryssrutor, medan de övriga styrs av kommandoknappar
och alternativknappar. De tematiska skikten väljs ur rullgardinsmenyer, där efterföljande
menyer antar ett utseende som är beroende av föregående val.

                                               
7 Se bilaga 4
8 Se bilaga 5
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8.3 Generering av tematiskt skikt
Den viktigaste funktionen i applikatioenerna är möjligheten att presentera statistik på en
tematisk karta. Marknadsledande GIS-programvaror har oftast mycket avancerade funktioner
för att skapa tematiska skikt. MapObjects är en ganska ny programvara vilket återspeglas i
stora begränsningar i funktionaliteten. Det finns bara ett fåtal metoder för att skapa tematiska
skikt. Dessa är:

• Färgskala på ytobjekt och punktsymboler.
• Slumpmässig generering av färger på nominella data.
• Fem olika skalbara punktsymboler. Cirkel, kvadrat, triangel, kors och TrueType-symboler.
• Punkter som representerar en viss mängd.

Det finns inget stöd för vanliga presentationsmetoder såsom pajer, staplar etc.

8.4 Teckenförklaring
Map Objects saknar stöd för generering av teckenförklaringar. Vi har inte hittat något enklare
eller bättre sätt att lösa detta problem på än det som beskrivits tidigare under rubriken
”Teckenförklaring och övrig information”. Det hade varit önskvärt om man kunnat skapa en
teckenförklaring genom några enkla knapptryckningar som i exempelvis ArcView och
MapInfo.
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Bilaga 2
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