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SAMMANFATTNING
När en användare idag efterfrågar rendering av en kartvy i
en  applikation  behöver  en  server  först  rendera  en  bild
utifrån given geografisk data och därefter skicka bilden till
klientens  mobila  enhet.  Detta  kan  resultera  i  höga
responstider,  speciellt  för  användare  som  befinner  sig  i
områden med bristfällig täckning. I denna studie utvärderas
en  alternativ  lösning där  rendering  istället  sker  direkt  på
klientens  enhet.  En  prototyp  av  en  mobil  kartapplikation
med stöd för lokal rendering av geografisk rådata utvecklas
och  utvärderas  utefter  en  konstant  för  acceptabel
fördröjning vid visualisering av information. Resultatet av
testerna  visar  att  prototypens  prestanda  är  beroende  av
mängden information som ska visas. För högre zoomnivåer
ger  prototypen  ett  tillfredsställande  resultat,  men  vidare
åtgärder  krävs  för  de  lägre  nivåerna.  De  främsta
utmaningarna vid utvecklingen av applikationen redovisas
och förbättringsförslag för fortsatt utveckling framförs.

INLEDNING
IT-Bolaget  Per  & Per  är  ett  företag  som arbetar  med att
utveckla helhetslösningar och konsultering till företag. De
har utvecklat lösningar för skogsindustrin. Dessa program
används  för  att  identifiera  skog  samt  presentera  dess
attribut.

Uppgifterna  som  presenteras  i  kartapplikationen  hämtas
exempelvis från Skogsstyrelsen och är framtagen med hjälp
av laserskanning av Sveriges yta. Data lagras i filformatet
GeoTIFF, som är en förlängning av filformatet TIFF. TIFF
används  vid  lagring  av  digitala  bilder  och  använder  så
kallade  ”taggar”  för  att  förvara  information  gällande
bilddatan [1]. GeoTIFF använder en mängd TIFF-taggar för
att  lagra  geografisk  information  om  bilden  [2].  Denna
information kan senare användas för att positionera bilden
på en kartvy.

Motivering
En stor del av kommunikation mellan enheter i nätverk sker
idag via den så kallade klient-server-modellen[3].  Tanken
med modellen är att avlasta klientenheten genom att fördela
arbetsmängden  mellan  flera  servrar.  Detta  minskar
prestandakraven  för  att  klientenheten  ska  kunna  köra
programmet. Med hjälp av denna modell har företag kunnat
utveckla  plattformsoberoende  applikationer  för  mobila
enheter  med  mål  att  nå  en  bredare  användarbas.  Dessa

system  är  ofta  utvecklade  med  SOA(Software-Oriented
Architecture)-principer eller som API-baserade miljöer där
klientenheter anropar en tjänst som erbjuds av en server. Ett
resultat  av  denna  typ  av  centraliserad  beräkning  är  att
uppdateringar av applikationen endast behöver göras på en
plats,  istället  för  att  uppdatera  varje  plattformsberoende
version av applikationen.

På  grund  av  tidigare  nämnda  fördelar  har  företag  idag
utvecklat applikationer för mobila enheter där dessa skickar
anrop  till  servrar  som  utför  beräkningar  med  angivna
parametrar och sedan skickar resultatet av beräkningen till
den  mobila  enheten.  För  kartapplikationer  på  mobila
enheter innebär detta att renderingen av en vald vy sker på
serversidan och att  den resulterande bilden sedan skickas
till användarens enhet. Denna metod kan emellertid leda till
hög datatrafik mellan enheterna, eftersom en ny bild måste
skickas från servern för varje ny vy användaren vill visa på
sin enhet. Belastningen påverkar nätverk och servrar, men
kan även leda till långa responstider i fall där användaren
befinner sig i ett område med bristfällig täckning.

Med tiden har dock hårdvaran och prestandan för mobila
enheter ökat, vilket gör det möjligt för en enhet att utföra
mer avancerade beräkningar än tidigare. Detta öppnar i sin
tur upp för en lösning för problemet med hög datatrafik: att
istället  rendera  kartvyn  direkt  på  den  mobila  enheten.
Denna artikel undersöker om detta alternativ har möjlighet
att ersätta tidigare beskriven process för att presentera en
kartvy för en användare på en mobil enhet.

Syfte
Syftet  med denna artikel  är  att  identifiera och  undersöka
för-  och  nackdelar  med  att  frångå  den  traditionella
implementationen av en applikation där rendering sker på
en  server,  och  istället  låta  renderingen  ske  på  en  mobil
enhet.

Syftet  med arbetet  är  även  att  utveckla  och utvärdera  en
prototyp av en kartapplikation som är implementerad på så
sätt att kartvyn renderas på den mobila klientenheten utifrån
given data.

Frågeställning
Vår frågeställning är utformad för att undersöka möjligheter
och  begränsningar  för  rendering  av  GeoTIFF-data  på  en
mobil enhet:
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• Hur  kan  en  applikation  för  lokal  rendering  av
GeoTIFF-data,  med  krav  på  en  behaglig
användarupplevelse, implementeras?

Avgränsningar
Då  målet  för  studien  enbart  syftar  till  att  utvärdera
användning  av  applikationens  renderingsarkitektur
kommer  endast  användarupplevelsen  utvärderas  efter
tidsaspekten.  Användarupplevelsen  kommer  exempelvis
inte  utvärderas  efter  den  visuella  kvalitén  på  den
presenterade  informationen.  Den  enda  riktlinjen  gällande
visuell  kvalité är  att  informationen ska presenteras  på ett
liknande sätt  som den presenteras  i  Skogsstyrelsens egen
karta, se illustration 1.

TEORI
I detta kapitel förklaras begrepp som är viktiga att förstå för
fortsatt läsning av rapporten. Relaterade arbeten som gjorts
inom ämnet summeras.

Raster- och vektorgrafik
Rastergrafik är  baserad på pixlar  som kan beskrivas  som
små punkter med färginformation. En rasterbild kan därför
definieras som en samling pixlar. Med denna struktur följer
vissa  egenskaper.  Kvalitén  för  en  rasterbild  beror  till
exempel  på  antalet  pixlar  som  bilden  består  av,  samt
pixeltätheten för bilden. Om en rasterbild förstoras kan den
upplevas oklar till följd av att pixlarna sträcks ut över ett
större område än vad som ursprungligen var planerat. [4]

Vektorgrafik är istället baserad på information om punkter
och ekvationer för linjer. Eftersom filen inte behöver lagra
varenda pixel är vektorbilder ofta mindre i storlek. När en
vektorbild  förstoras  eller  förminskas  ändras  endast
parametrar för de lagrade ekvationerna. Detta leder till att
vektorbilden behåller den ursprungliga skärpan, oberoende
av hur mycket storleken ändras. [4]

I illustration 2 visas ett exempel på en bild av en cirkel som
har  förstorats.  Vektorbilden  behåller  sin  skärpa,  medan
rasterbildens kvalité har försämrats. 

Filformat för geografiska data
Vid  utvecklingen  av  prototypen  kommer  två  filformat
användas.  Den  ursprungliga  rasterdatan  lagras  som
GeoTIFF, medan den konverterade vektordatan lagras som
GeoJSON.  Nedan  följer  en  sammanfattning  av  de  båda
formaten.

GeoTIFF
GeoTIFF  (Geographic  Tagged  Image  File  Format)  är  ett
filformat som lagrar geografisk data till en TIFF-fil. TIFF är
idag  ett  välanvänt  filformat  för  att  lagra  bilder  som
rastergrafik.  Den  största  fördelen  med  TIFF-formatet  är
dess  kompatibilitet  med  existerande  operativsystem  och
hårdvara.  Genom att  definiera ytterligare  TIFF-taggar för
att även lagra kartografisk information till bilderna finns det
möjlighet  för  geografiska  informationssystem  att  enkelt
placera bilderna på exempelvis kartor. [5]

GeoJSON
GeoJSON  är  ett  filformat  för  beskrivning  av  områden,
punkter och andra grafiska former i ett geografiskt system.
Strukturerna  som  lagras  i  en  fil  följer  notationen  för
JavaScript Object Notation (JSON). GeoJSON använder ett
geografiskt referenssystem kallat WGS 84. [6] Det är med
hjälp av detta referenssystem som objekten kan positioneras
på en karta.

Data från Skogsstyrelsen
De  ursprungliga  filerna  som  applikationen  kommer  utgå
ifrån levereras av Skogsstyrelsen. Datan är framtagen med
hjälp av laserskanning och tidigare insamlad provytedata.
Informationen  delas  in  i  ett  rutnät  där  varje  cell
representerar ett område på 12,5 x 12,5 meter. Med hjälp av
dessa  tekniker  har  filer  skapats  innehållande  information
om  volym,  grundyta,  biomassa,  grundytevägd  medelhöjd
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Illustration 2: Förstoring av cirkel. Vektor (vänster), raster
(höger)

Illustration 1: Skogsstyrelsens karta



och  grundytevägd  medeldiameter  för  skogsområden.  [7]
Filerna levereras  i  rasterformatet  GeoTIFF där  varje  cell,
eller  pixel,  innehåller  värden  för  exempelvis  den
genomsnittliga trädhöjden i ett område.

Mapbox iOS SDK
Mapbox iOS SDK är ett ramverk med öppen källkod som
distribueras av Mapbox. Ramverket används vid integrering
av interaktiva kartvyer till applikationer utvecklade för iOS-
plattformen.  Justerbara stilmallar  appliceras  på så kallade
”vector  tiles”,  som vi  valt  att  kalla  kartrutor  i  projektet.
Dessa  kartrutor  innehåller  vektordata  för  ett  specifikt
område och renderas senare med hjälp av OpenGL. [8]

Profilering av kartrutor
Med profilering av kartrutor menas – i den här rapporten –
den uppdelning som görs för att dela upp en karta i flera
kartrutor (eng. map tiles).

Kartsystem som implementerar  denna  typ  av  uppdelning
har bland annat möjlighet att lagra tidigare visade kartrutor
istället för att ladda ner dessa igen. De kan även rendera den
förfrågade kartvyn gradvis genom att rendera varje kartruta
individuellt.  Detta  innebär  att  en  användare  kan  börja
interagera  med  färdigladdade  kartrutor  medan  resterande
kartrutor fortfarande laddas ned. [9]

För  den  standard  som  Mapbox  följer  för  profilering  av
kartrutor gäller att mängden kartrutor för en vy är relaterad
till den aktuella zoomnivån. Zoomnivå 0 – där hela jordens
yta visas – består av en kartruta. Vid nästa zoomnivå delas
varje  kartruta för  den tidigare nivån upp i  fyra kartrutor.
Eftersom  detaljrikedomen  ökar  med  zoomnivån  innebär
detta exponentiella förhållande även att krav på bandbredd
och lagringsutrymme ökar. För att representera hela jordens
yta  med  zoomnivå  17  krävs  exempelvis  17  miljarder
kartrutor. [9] Kartrutor i zoomnivå 12 motsvarar ett område
på ungefär 25km² och kartrutor i zoomnivå 19 motsvarar ett
område på ungefär 250m².

Geografiska koordinatsystem
Eftersom jordens form är oregelbunden krävs en förenkling
av  formen  för  att  kunna  kartlägga  positioner  i  ett
geografiskt  koordinatsystem.  En  ellipsoid  är  den  simpla
geometriska  form  som  kommer  närmast  jordens  form.
Eftersom en ellipsoid inte representerar jordens exakta yta
kan  olika  koordinatsystem  utgå  ifrån  olika  ellipsoider
beroende  på  systemets  användningsområde.  En  ellipsoid
kan  exempelvis  vara  den  bästa  möjliga  formen  för  en
specifik region, medan den kan vara oanvändbar i övriga
delar av världen. [10]

För en punkt som angivits med longitud- och latitud-värden
kan positionen skilja  sig med över 200 meter  mellan två
geografiska  koordinatsystem.  Det  är  därför  viktigt  för

applikationer där  denna felmarginal  inte  är  acceptabel  att
veta vilket system varje koordinat anges i. [10]

CLLocationCoordinate2D är en struktur för att arbeta med
koordinater.  Strukturen  är  definierad  i  Apples  ramverk
”Core Location”, som bland annat används för att fastställa
en enhets position. Det geografiska koordinatsystemet som
används för dess koordinater är WGS 84. [11] Det officiella
referenssystemet för koordinater i Sverige kallas SWEREF
99.  En koordinat  uttryckt  i  SWEREF 99 skiljer  sig  med
ungefär 0,5 meter från samma koordinat i WGS 84. [12]

Generering av ytskikt
För  att  presentera  information  från  filerna  på  kartvyn
kommer  ett  nytt  lager  att  skapas  och  läggas  över
ursprungsytan  som  Mapbox  tillhandahåller.  Detta  lager
väljer vi i den här rapporten att kalla ytskikt. Eftersom vi i
det här projektet är intresserade av att skapa en yta som går
att återge med vektordata är generering av ett ytskikt tätt
kopplat  till  metoder  för  konvertering  mellan  raster-  och
vektorgrafik.

Det finns olika tekniker för vektorisering av rasterdata detta
då informationen i bilden kan skilja markant beroende på
användningsområde [13]. Val av teknik görs även beroende
på de krav som ställs på precision och minnesanvändning.

Pixel-för-pixel
En metod för generering av ett ytskikt är att låta varje värde
i en rasterfil representeras av en punkt i en vektorfil. Detta
går till på så sätt att applikationen läser in en GeoTIFF-fil
och därefter itererar över alla dess värden. För varje värde
skapas  en  GeoJSON-punkt  med  värdet  som  attribut  och
som läggs till i en lista.

Detektering av former
En alternativ  metod  för  vektorisering  av  pixeldata  är  att
detektera  relevanta  former  lagrade  i  den  ursprungliga
rasterbilden  och  därefter  representera  dessa  former  med
hjälp  av  vektorstrukturer,  som  exempelvis  linjer  och
polygoner.

En  använd  teknik  för  form-  och  kantdetektering  är
Laplacian of Gaussian[14]. Där används först ett gaussiskt
oskärpe-filter för att skapa kanter mellan starka och svaga
värden. För att sedan hitta kanter används gränsvärden som
framhäver  dessa.  Efter  detta  krävs  det  att  man  sorterar
punkterna för att få ut en polygon eller linje.

Tekniker för vektorisering av rasterdata
Vektorisering av rasterdata kan delas upp i flera delmoment.
I  en  rapport  [13]  presenteras  en  vektoriseringsalgoritm
kallad ”Canny edge detection”. Algoritmen applicerar först
ett oskärpefilter på en rasterbild för att jämna ut skillnader
mellan områden med höga värden och områden med låga
värden.  Dessa  utjämnade  kanter  hittas  därefter  med  en
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kantdetekteringsalgoritm och ligger till grund för formerna i
den resulterade vektorbilden. Vi planerar implementation av
en  liknande  vektoriseringsalgoritm,  men  med  andra
metoder för vissa delmoment.

Gaussisk oskärpa
Även kallad  Gaussian  blur,  är  ett  filter  för  utjämning av
bilddata. Gaussisk oskärpa används för att jämna ut värden
för  att  skapa  oskärpa.  Tekniken  kan  användas  för
kantdetektering då utjämningen skapar värden mellan starka
och svaga pixlar. [14]

Flood fill
Flood fill är en algoritm för att fylla ut ett valt område tills
dess  att  begränsingen  är  funnen.  Algoritmen  fungerar
genom att fylla ett område tills den hittar gränser och hela
området är besökt. [15]

Utvärdering av användarupplevelse
Vad  som  är  accepterad  väntetid  är  svårt  att  kvantifiera.
Enligt B. Schneiderman är en större väntetid accepterad om
arbetsuppgiften tros vara mer komplex [16]. Detta innebär
att användarens vetskap om vad systemet gör kan spela en
roll i om vad accepterad responstid är. F. Nah menar att 0.1
sekunder  är  tillräckligt  snabbt  för  att  användaren  inte
märker att det är en väntetid, och att 1 sekund är tillräckligt
för  användaren att  märka av väntan men att  inte  avbryta
användarens tankeflöde. Författaren skriver även att ingen
feedback  behövs  vid  under  1  sekunders  väntan  för  att
användaren  ska  förstå  att  programmet  reagerat  [17].  B.
Schneiderman  menar  även  att  2  sekunder  är  gränsen  för
responstid för ett simpelt kommando [16].

Relaterat arbete
Bland relaterade arbeten som utförts inom ämnet ingår de
tidigare studier som utförts på IT-Bolaget Per & Per och
som legat till grund för detta projekt.

Studien  [18]  utforskar  möjligheter  för  att  rendera  kartor
utifrån  vektordata  med  hjälp  av  klientenhetens  GPU.
Studien  genomfördes  då  man  upptäckt  att  den  CPU-
baserade  renderingen  av  rasterbilder  inte  nådde  upp  till
önskade  renderingstider.  Det  främsta  fokuset  för
utvärderingen av alternativ lades därför på renderingstiden
utav ett begränsat område på en större karta. Krav sätts på
renderingstiden  eftersom  en  långsam  rendering  kan  ha
negativ  inverkan  på  användarupplevelsen.  Vid  studiens
genomförande existerade endast ett ramverk med stöd för
rendering av grafik på iOS-enheter och som samtidigt gav
utvecklare  direkt  kontroll  över  hårdvaran  för  grafik,
nämligen  OpenGL  ES.  En  prototyp  som  utnyttjade
hårdvaruaccelererad rendering utvecklades och testades till
att ha 4,7 gånger snabbare rendering än den CPU-baserade
versionen av applikationen.

Ett annat arbete [19] som gjorts på önskan av företaget hade
till  syfte  att  studera  ramverket  Mapbox  GL  JS  för
utveckling av en webbaserad kartapplikation med stöd för
direkt  rendering av vektordata i  webbläsaren. Även i den
här rapporten beskrivs långsam rendering av en kartvy som
en  risk  för  en  försämrad  användarupplevelse.  Prototypen
som  utvecklades  i  projektet  utvärderades  utefter  en  så
kallad  ”upplevd  prestanda”  som  tar  hänsyn  till  just
fördröjningar  vid rendering,  men också antalet  bilder  per
sekund  som  applikationen  genererar  under  användning.
Även  förhållandet  mellan  mängden  vektordata  och  den
upplevda  prestandan  testades.  Författarna  skriver  i
sammanfattningen  att  kartvyer  innehållandes  mycket
information ställer krav på främst enhetens GPU, och att en
Macbook  Pro  från  2011  knappt  kan  leverera  en
tillfredsställande  användarupplevelse.  Författarna  hävdar
även att  en minskning av detaljrikedomen för  geometrier
inte kan förväntas öka den upplevda prestandan.

Trots att dessa artiklar inte studerar vårt exakta problem är
projekten ändå tillräckligt lika för att vi ska kunna skapa oss
en  uppfattning  om  vilken  prestanda  vi  kan  komma  att
förvänta oss för vår applikation. Projekten har till exempel
använt sig av samma ramverk som det vi planerat använda.
Både  Mapbox  iOS  SDK  och  Mapbox  GL JS  använder
OpenGL  för  rendering  av  vektordata.  Den  förstnämnda
rapporten tycks visa lovande resultat i relation till ett CPU-
baserad  angreppssätt,  medan  innehållet  i  den  andra
rapporten kan påverka designbeslut för utvecklingen av vår
applikation.

METOD
För att besvara frågeställningen för studien utvecklades en
prototyp av en applikation med möjlighet att lokalt rendera
kartor  utifrån  given  GeoTIFF-data.  Applikationens
dataanvändning utvärderades därefter med en serie tester. I
det  här  kapitlet  beskrivs  de  verktyg  och  miljöer  som
användes  för  att  utveckla  prototypen,  samt  val  av
tillvägagångssätt för de viktigaste designbesluten.

Inläsning av data
För  inläsningen  av  GeoTIFF-data  finns  flera  alternativ.
Metoder som involverade förbehandling av filer jämfördes
under projektet med metoder där applikationen läser in den
ursprungliga rådatan direkt.

För  att  rendera  vektordata  i  en  kartapplikation  utvecklad
med Mapbox krävs att kartan associeras med en eller flera
datakällor.  På  grund  av  detta  behövs  en  ny  klass  för
inläsning av GeoTIFF-filer implementeras.

Den skapade klassen ärver attribut från  MGLShapeSource,
som är  en klass definierad i biblioteket  tillhandahållet  av
Mapbox. MGLShapeSource returnerar – vid efterfrågan –
en  lista  med  features,  eller  former,  till  kartvyn.  Dessa
former renderas sedan till kartan.
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Klassens  uppgift  blev  således  att  med  ett  område  som
utgångspunkt  läsa  in  rasterdata  från  en  GeoTIFF-fil,
konvertera denna till vektordata (former) och sedan skicka
denna information till kartan för rendering.

Eftersom  filerna  som  hämtas  från  Skogsstyrelsen  är
strukturerade enligt en egen standard för kartruteprofilering
behöver källklassen ta hänsyn till detta vid inläsningen av
filerna.  Nedan presenteras två metoder som undersökts för
inläsning av ett valt område från efterfrågade filer.

Förbehandling med kartruteprofilering
De områden som efterfrågas av ramverket är specificerade
som kartrutor. Eftersom profilering av kartrutor skiljer sig
mellan den standard som Mapbox följer och den standard
som  Skogsstyrelsens  data  följer  så  måste  någon  slags1

konvertering mellan systemen ske. Genom att på förhand
konvertera  det   ursprungliga  formatet  på  kartrutorna
minimeras  applikationens  resursanvändning  vid  just
inläsning av data.  I  praktiken innebär denna konvertering
att  Skogsstyrelsens  data  först  sammanfogas  och  därefter
beskärs  enligt  den mall  som använts  för  specificering av
kartrutor i Mapbox.

Ett  problem  med  denna  metod  är  att  program  –  som
exempelvis MapTiler - med uppgift att konvertera kartrutor
mellan olika profileringsstandarder även förutsätter att den
slutliga datan ska konverteras till ett komprimerat filformat
för lagring på en server. För det här projektet var det dock
viktigt att informationen i kartrutorna behåller sin precision
för  den  senare  dynamiska  renderingen  i  applikationen.
Detta  innebär  att  ett  nytt  verktyg  behöver  utvecklas  för
förlustfri konvertering mellan profileringssystemen.

När  kartan  efterfrågar  ett  område  för  rendering  skickar
applikationen  en  efterfrågan  på  den  kartruta  som
representerar  området  till  servern.  Då  filerna  på  servern
genomgått  tidigare  beskriven  förbehandling  kan  den
efterfrågade  kartrutan  direkt  skickas  till  klienten.  När
kartrutan  sedan  når  källklassen  omvandlas  innehållet  till
vektordata  som  returneras  till,  och  senare  renderas  på
kartvyn.

Fönsterinläsning
För  att  undvika  förbehandling  av  filer  kan  man  låta
applikationen själv beräkna vilket område som ska läsas in
ifrån den ursprungliga filen. När ett område efterfrågas av
ramverket används områdets koordinater för att determinera
vilken  fil  inläsningen  ska  ske  från.  Därefter  görs  en
jämförelse  mellan  filens  geografiska  referenspunkter  och
koordinaterna  för  det  efterfrågade  området.  Detta  för  att
skapa, positionera och bestämma storlek på det fönster som
inläsningen ska göras från. Om ett område överlappar flera
filer behöver samma beräkningar göras även för dessa filer.
Ett  exempel  på  ett  område  som  överskrider  filgränser

1https://www.maptiler.com/

illustreras i illustration  3. En fönsterinläsning måste göras
för  varje  ruta  som  bildas  mellan  områdets  och  filernas
gränser.  För  att  undvika  utveckling  av  externa  verktyg
valdes detta tillvägagångssätt för inläsning av data.

Positionering av information
Positioneringen av informationen för en kartruta på kartvyn
är viktig för att säkerställa hög precision så användare av
applikationen kan fatta korrekta beslut gällande skog för ett
område.  Av  samma  anledning  är  det  även  viktigt  att
informationen  mellan  kartrutorna  sammanfogas  korrekt,
annars  finns  det  risk  för  att  informationsfria  mellanrum
bildas mellan kartrutorna. Ett exempel på sådana mellanrum
illustreras  i  illustration  4 där  de  bildas  då  de  gröna
kartrutorna positionerats fel. Nedan följer förklaring av de
metoder  som använts  för  att  minimera  mängden förlorad
data. 

Korrekt startposition
När vektordatan för en kartruta efterfrågas kommer endast
de former som befinner sig inom kartrutans ram att renderas
på kartvyn. Om till exempel en efterfrågan för data inom en
kartruta  besvaras  med  former  för  en  annan  kartruta
kommer  inga  former  renderas  på  kartvyn.  Former  som
överskrider en kartrutas ram kommer beskäras.

På grund av detta är det viktigt att göra ett medvetet val av
referenspunkt  att  positionera  formerna  utifrån.  För  detta
projekt – där en heltäckande matris ska renderas i kartrutan
– har  vi  valt  att  använda kartrutans nordvästra hörn som
referenspunkt  för  dess  former.  Det  har  stor  betydelse
huruvida  denna  referenspunkt  är  precis  eller  ungefärlig
eftersom en förskjutning av punkten kan leda till att rader
eller kolumner skjuts utanför kartrutan och därmen aldrig
renderas,  vilket  i  sin  tur  leder  till  informationsfria
mellanrum.

Beräkning av cellavstånd
Den matris som läses in från en rasterfil  består av celler
innehållandes  värden.  För  att  skapa  former  utifrån  dessa

5

Illustration 3: Område som överskrider filgränser



värden behöver cellerna itereras över och beräkningar av
avstånd mellan dem utföras för att skapa former. Det kan
emellertid  vara  svårt  att  få  ett  exakt  resultat  vid
avståndsberäkningar  i  geografiska  koordinatsystem  på
grund av ellipsoidernas egenskaper.

Detta försvårar skapandet av ett ytskikt för applikationen då
en  viss  felmarginal  tillkommer  för  avstånden  mellan
formernas hörn. Denna felmarginal gör att formerna ibland
upplevs  sneda.  Ett  alternativ  för  att  undvika  de  sneda
kanterna är att skapa formerna i relation till varandra. Detta
har dock nackdelen att formerna riskerar att tappa precision
då de inte renderas utifrån värdets koordinat.

Värdemängd
Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till  vid undvikande av
informationsfria mellanrum är att inläsningen av de värden
som ska representeras inte får vara för begränsad. Om för få
värden  läses  in  från  filen  kan  dessa  inte  fylla  ut  hela
kartrutan, vilket resulterar i mellanrum mellan kartrutorna.
För  att  lösa  detta  valde  vi  att  lägga  till  konstanter  på
fönsterinläsningen  som garanterar  att  vi  aldrig  får  för  få
värden. Överflödiga värden kommer befinna sig utanför den
aktuella kartrutans ram och därmed aldrig renderas.

Vektorisering av rasterdata
För att visa information med hög precision valdes en pixel-
för-pixel-metod  för  att  generera  ett  ytskikt.  Då  mängden
data som krävs för att fylla en kartruta ökar exponentiellt
medan zoomnivån går mot noll blir denna metod dessvärre
oanvändbar för de lägre zoomnivåerna. Detta på grund av
tidsaspekten för de krav som ställts på applikationen, samt
dess minnesanvändning under körning.

Att representera filernas värde med en form för varje pixel
kan därför ses som omöjligt med hårdvara tillgänglig idag.
Detta gäller för lägre zoomnivåer där en stor del av filernas
innehåll förväntas visas på kartvyn, till exempel vid visning
av  hela  Sveriges  yta.  I  ett  försök  att  möjliggöra
representation  av  information  för  även  de  lägre
zoomnivåerna  utvecklades  en  vektoriseringsalgoritm  med

mål att skapa former utifrån en given mängd rasterdata. En
beskrivning av denna algoritm finns i Bilaga A.

Utveckling av prototyp
Den  här  delen  av  kapitlet  beskriver  arbetsprocessen  för
implementering av de tidigare redovisade designvalen.

Verktyg och utvecklingsmiljö
På  grund  av  att  applikationen  skulle  utvecklas  till  iOS-
plattformen valdes Xcode som utvecklingsmiljö. Koden för
prototypen  skrevs  i  Objective-C  för  att  passa  den
demoapplikation som Mapbox tillhandahöll.

Arbetsprocess
Vår  arbetsprocess  innebar  att  testa  olika  metoder  för  att
presentera GeoTIFF-data och sedan utvärdera hur väl dess
begränsningar  passade  med  de  krav  som  ställts  på
applikationen i jämförelse med andra metoder.

Utvärdering av användarupplevelse
Utvärderingen av användarupplevelsen gjordes  i  två steg.
Först  definierades  en  tidsgräns  för  den  acceptabla
fördröjningen  för  presentation  av  den  information  som
skulle  visas  på  kartvyn.  Därefter  mättes  den  faktiska
fördröjning som uppstod vid navigering i kartvyn.

Definiering av acceptabel fördröjning
För  att  utvärdera  tidsaspekten  för  användarupplevelsen
definierades först en gräns för hur lång tid en användare kan
vänta  på  den  visuella  informationen  innan  upplevelsen
upplevs  otillfredsställande.  Denna  gräns  bestämdes  med
hjälp av tidigare presenterade källor för krav på en behaglig
användarupplevelse i interaktiva system.

Eftersom användaren av applikationen får en direkt visuell
feedback när vyn flyttas ställdes inte samma krav för tiden
innan  GeoTIFF-data  visas.  Enligt  B.  Schneiderman  har
användarens tolerans för väntetid minskat med ökningen av
användning  av  datorer.  Vi  antog  därför  att  toleransen
minskat ytterligare sedan rapportens utgivning. Med hänsyn
till detta ansåg vi att en rimlig väntetid för presentationen
av data skulle vara under 2 sekunder.

Mätning av fördröjning
Den fördröjning som en användare av applikationen skulle
komma  att  uppleva  mättes.  För  att  göra  detta  användes
funktioner  som  existerade  i  de  klasser  för  kartvyn  som
Mapbox tillhandahöll. Ett stoppur startades vid efterfrågan
av  information  för  en  kartruta.  Stoppuret  stoppades  inte
förrän  kartvyn  meddelat  att  all  information  inom  alla
efterfrågade  kartrutor  renderats  färdigt.  Eftersom
information  i  en  kartruta  inte  presenteras  förrän  all
information i alla efterfrågade kartrutor behandlats färdigt
bör detta ha givit ett tillförlitligt resultat.
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För  att  samla  in  en  större  resultatmängd  utvecklades  ett
skript  som,  utifrån  en  mängd  koordinater,  navigerade
kartvyn  till  olika  platser.  För  varje  område  som kartvyn
navigerade  till  gjordes  en  rendering  för  ett  antal
zoomnivåer.  Vid  exekvering  av  testerna  upptäcktes  att
minnesanvändningen för vissa zoomnivåer blev så pass hög
att  enheter  tillgängliga  idag  inte  skulle  kunna  utföra
renderingen.  Dessa  zoomnivåer  exkluderades  därav  från
resultatet.

RESULTAT
I följande kapitel beskrivs arkitekturen för den utvecklade
prototypen.  Resultatet  av  de  tester  som  utförts  gällande
fördröjning från att användaren efterfrågar information till
dess att informationen presenteras på kartvyn redovisas.

Implementation
Applikationen  implementerades i  huvudsak  med hjälp  av
Mapbox  GL  Native.  Ramverket  tillhandahöll  den
interaktiva  karta  som  används  i  applikationen  samt
grundläggande  funktionalitet  och  arkitektur  för  att
exempelvis skapa lager innehållandes vektorgrafik och att
länka datastrukturer till dessa lager.

För  att  läsa  in  data  från  filerna  utvecklades  en
fönsterinläsning baserad på biblioteket  GeoPackage TIFF
iOS.  Fönsterinläsningen  läser  in  data  från  specifika
områden ur en fil beroende på den geografiska positionen
för den kartruta som efterfrågats.

Två olika metoder användes för att  konvertera den givna
rastergrafiken till vektorgrafik. För de högre zoomnivåerna
användes en pixel-för-pixel-metod där en kvadrat skapades
för varje värde i den inlästa datamängden. I ett försök att
minska  renderingstiden  implementerades  även  en
vektoriseringsalgoritm  för  att  skapa  former  utifrån
rastergrafik.

Informationen som presenteras i applikationen hämtas från
Skogsstyrelsens databas över laserdata för Sverige. Filerna
genomgår en förbehandling som tar bort s.k.  extended file
attributes.  Därefter  är  de  redo  för  användning  av
applikationen.

Utvärdering
Nedan redovisas resultat av de mätningar som genomförts
gällande fördröjning vid olika zoomnivåer i vår utvecklade
applikation.

Illustration  5 visar hur fördröjningen innan informationen
renderas i kartvyn förändras i förhållande till den aktuella
zoomnivån  då  informationen  efterfrågades.  Enheten  för
värdena i y-led är sekunder, medan x-led visar zoomnivån.
Den blå linjen visar vår på förhand definierade gräns för
acceptabel fördröjning. Den röda linjen visar den uppmätta
fördröjningen i applikationen.

DISKUSSION
I  följande  kapitel  förs  en  diskussion  gällande  tidigare
presenterat  resultat,  samt  metoder  som  använts  vid
implementation  och  utvärdering  av  den  utvecklade
prototypen.

Resultat
En  viktig  aspekt  att  ta  hänsyn  till  vid  analysering  av
resultatet är att ingen utförlig optimering av den algoritm
som  utvärderats  har  gjorts.  Då  resultatet  visar  att
fördröjningen tycks vara relaterad till mängden värden som
algoritmen  behandlar  är  det  troligt  att  detta  kan  ha  stor
påverkan på de redovisade fördröjningstiderna.

I  metodkapitlet  definierades  en  konstant  för  att  ge  en
riktlinje gällande hur länge en användare kan vänta innan
dess  effektivitet  påverkas.  Resultatet  av  de  tester  som
utförts  på  applikationen  visar  att  fördröjningen  av
presentationen  av  information är  relaterad  till  zoomnivån
vid efterfrågan av informationen i kartrutorna.

Med  en  begränsad  zoom-nivå  och  vår  implementation
fungerar det alltså att lokalt rendera GeoTIFF-data med en
behaglig upplevelse.

Detta  resultat  är  vad  vi  förväntat  oss  utifrån  den
teorigenomgång  som  presenterats  i  tidigare  kapitel.
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Illustration 5: Resultat av testning för tid relaterat till zoom
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Eftersom  mängden  information  ökar  exponentiellt  när
zoomnivån går mot noll  kommer fler pixelvärden behöva
behandlas, vilket leder till ökad fördröjning.

Det  är  likväl  intressant  att  se  exakt  vad  denna  ökning
faktiskt  innebär  i  praktiken.  Redan vid  zoomnivå  15  når
fördröjningen  vår  framtagna  gräns.  Vid  zoomnivå  14
kommer  nästa  stora  ökning.  Här  får  användaren  vänta  i
genomsnitt  5  sekunder  innan  informationen  presenteras.
Kanske finns användningsfall där denna typ av fördröjning
är acceptabel, men lägre zoomnivå än så leder till så pass
stor fördröjning att applikationen enligt oss kan klassas som
oanvändbar för dessa zoomnivåer.

Metod
Vid  utvecklingen  av  applikationen  fattades  flera
designbeslut som kom att påverka dess prestanda. I den här
sektionen diskuteras de designval som gjorts och vad som
kunde gjorts annorlunda för att nå ett bättre resultat.

Detaljrikedom i relation till zoomnivå
Resultatet  tyder  på  att  flaskhalsen  för  presentation  av
information på kartvyn inte är renderingen, utan skapandet
av  de  former  som  ska  renderas.  Fördröjningen  är  därav
relaterad till både den behandling som görs för de värden
som  ska  representeras,  samt  mängden  av  dessa  värden.
Detta innebär att exekveringstiden för de båda algoritmerna
som  utvärderats  i  denna  studie  ökar  kraftigt  med  den
exponentiella  mängdökningen av  värden som uppstår  när
zoomnivån går mot noll.

Ett  blogginlägg [20] skrivet  av en utvecklare av Mapbox
utforskar problem som kan uppstå vid behandling av stora
datamängder.  I  inlägget  nämner  författaren  att  det  är
omöjligt  att  presentera  stora  mängder  data  utan  att
applikationen  drabbas  av  prestandaförlust.  Författaren
förklarar emellertid att hela datamängden inte alltid behöver
visas. För höga zoomnivåer, där hög detaljrikedom krävs,
kommer en stor mängd av den totala datamängden befinna
sig  utanför  användarens  aktuella  vy.  För  de  låga
zoomnivåerna,  där  stora områden visas,  behöver dock de
presenterade formerna inte vara så detaljrika. Ett bibliotek
för  förenkling  av  datamängder  utvecklades  för  att  lösa
problemet med prestandaförlust.

Biblioteket  utvecklades  dessvärre  endast  för  JavaScript-
versionen av Mapbox, vilket omöjliggör användning av det
i  det  här  projektet.  Om mer tid funnits hade ett  liknande
bibliotek kunnat utvecklats, men kanske skulle modifiering
av  applikationens  inläsning  av  data  varit  tillräcklig.  Om
mängden inlästa värden från en fil  varit relaterad till  den
aktuella zoomnivån för kartvyn bör prestandaförlust kunna
undvikas på bekostnad av kartvyns detaljrikedom.

Identifiering av nya kartrutor
Ett  problem  som  upptäcktes  vid  utvecklingen  av
applikationen  var  att  den  klass  som  implementationen
utgick från efterfrågar information gällande kartrutor som
redan hämtats.  Detta  är  förståeligt  i  fall  där  kartrutornas
detaljrikedom varierar i förhållande till zoomnivån.

Om exempelvis en användare tar del av information på en
zoomnivå och sedan zoomar in på ett mindre område i den
redan renderade vyn kan det i vissa system behöva hämtas
ny, mer detaljerad information om det inzoomade området.
I  vårt  fall,  där  informationen  redan  är  presenterad  med
högsta  möjliga  detaljnivå,  är  en  ny  inläsning  och
behandling av denna information överflödig. Detta innebär
att enda gången vår applikation egentligen behöver hämta
ny information är om användaren zoomar ut eller skrollar
till ett nytt område.

För att lösa detta problem hade vi kunnat modifiera den del
av systemet som används för att bestämma när kartrutor ska
renderas och vilka kartrutor som ska renderas. På grund av
tidsbrist  hade  vi  dock  inte  möjlighet  att  utföra  denna
ändring.

Problem vid projicering av information
I denna artikels metodkapitel beskrivs alla de aspekter som
vi  tagit  hänsyn  till  för  att  undvika  informationsfria
mellanrum mellan kartrutor och för att samtidigt bibehålla
den ursprungliga informationens precision. Dessa åtgärder
har dock i projektets slutskede visat sig vara otillräckliga.

För att inte tappa precision krävs det nämligen att formerna
som  ska  renderas  skapas  utifrån  datans  ursprungliga
koordinatsystem.  I  applikationens  slutliga  version  har  vi
dessvärre inte tagit hänsyn till detta. Detta leder till att den
första  kvadratens  övre  vänstra  hörn  kommer  ha  korrekt
position på kartvyn, men att resterande hörn för alla former
i hela kartrutan kommer vara förskjutna.

På  grund  av  skillnader  mellan  de  involverade
koordinatsystemens  ellipsoider  skulle  en  implementation
som  istället  anger  formernas  koordinater  enligt  filernas
ursprungliga system leda till att fyrhörningarnas sidor blir
sneda. Om alla fyrhörningarnas sidor blir sneda resulterar
detta  även  i  att  hela  kartrutan  blir  sned  och  att
informationsfria  mellanrum  därmed  bildas  mellan
kartrutorna.  Informationen  behåller  dock  sin  precision,
vilket är viktigt för den här typen av system. För att lösa
problemet  med  informationsfria  mellanrum  krävs  att
mängden inlästa värden ökar. Detta i sin tur leder till ökad
prestandaförlust för varje kartruta som ska renderas.

Beskärning av kartrutor
Ett  ytterligare  designval  som  kan  ha  påverkat
applikationens  prestanda  negativt  var  valet  mellan
fönsterinläsning  av  värden  och  inläsning  av  värden  i
förbehandlade kartrutor. Det visade sig att de beräkningar
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som krävs för att bestämma vilka värden som ska läsas in
från en fil var mer komplexa än vad vi förväntat oss.

Om istället listor med värden användes för att representera
en  kartruta  på  en  server  behöver  applikationen  endast
efterfråga en av dessa listor och skapa former utifrån dess
värden. Detta medför att endast  relevant data hämtas och
lagras  i  klientenheten.  I  den  nuvarande  versionen  av
applikationen krävs att hela GeoTIFF-filen hämtas när en
kartruta  begär  data  från  den.  Detta  kan  leda  till  att
applikationen tar upp mycket lagringsutrymme i relation till
den presenterade informationen.

Brister vid utvärdering av applikationens prestanda
Det är viktigt att, vid observation av denna artikels resultat,
ha i åtanke att testfallen endast utvecklats med mål att mäta
den  totala  renderingstiden  för  olika  platser  med  olika
zoomnivåer.  Inga  ansträngningar  har  gjorts  för  att  få
resultatet att spegla ett typiskt användningsfall.

Som nämnts i tidigare kapitel är användares upplevelser av
väntetider svår att mäta med säkerhet då dessa beror på en
stor  mängd  olika  faktorer,  som  exempelvis  kunskap  om
systemet och användningsfall. Det gränsvärde som vi tagit
fram kan därför vara felaktigt och ge en missvisande bild av
applikationens användbarhet.

Det  är  även  viktigt  att  ta  i  beaktande att  testerna  utförts
utifrån  data  lagrad  lokalt  på  klientenheten.  I  ett  annat
användningsfall  kan  informationen  först  behöva  hämtas
från en server.  Ytterligare fördröjning kommer då uppstå.
En fördröjning som dels beror på mängden efterfrågad data,
men  kanske  främst  på  kvalitén  för  användarens
nätverksuppkoppling.

Mängden  enheter  som  applikationen  testats  på  är  liten.
Detta  kan leda  till  otillförlitliga  resultat.  Dolda fel  på de
använda enheterna kan leda till felaktiga resultat.

Arbetet i ett vidare sammanhang
Kunskapen  att  lokalt  rendera  vektoriserad  information
direkt  på  klientenheten  öppnar  upp  för  en  mängd
möjligheter  gällande  visualisering  av  skogsdata  i
kartapplikationer.  Genom  att  rendera  filernas  data
dynamiskt på klientenheten kan exempelvis områden med
specifika  värden  markeras  eller  exkluderas  helt  från
presentationen.  I  ett  användningsfall  kan  en  skogsägare
välja att markera områden med höga mängder grundyta för
att planera gallring. En sådan avancerad översikt kan leda
till ökad effektivitet och produktion inom skogsindustrin. 

Källkritik
Under  projektets  gång  har  ansträngningar  gjorts  för  att
använda  så  tillförlitliga  källor  som  möjligt  för  den
information som presenteras i denna artikel. En stor del av
de designval som gjorts har emellertid fattats på grund av
begränsningar  i  den mjukvara som använts.  Dessa  beslut

har  varit  svåra  att  motivera  med  studier  från  erkända
publikationer. I de fall där vi inte lyckats hitta denna typ av
studier har  vi  istället  valt  att  använda källor som är  nära
relaterade till  den mjukvara vi  använt.  Exempel på dessa
typer av källor är blogginlägg från det utvecklingsteam som
skapat  mjukvaran,  eller  specifikationsdokument  för
mjukvaran.

SLUTSATSER
En applikation har utvecklats för att undersöka möjligheter
kring  rendering  av  vektoriserad  data  på  en  klientenhet.
Applikationen har testats på en liten mängd iOS-enheter för
att  utvärdera  huruvida  dagens  enheter  har  tillräcklig
prestanda för att leverera en behaglig användarupplevelse.

Möjliga  förbättringsåtgärder  för  den  utvecklade
applikationen  har  beskrivits  utförligt  i  föregående kapitel
och innefattar främst faktorer som utvecklare bör ta hänsyn
till vid projicering av information för att den ska bibehålla
sin ursprungliga precision.

Resultatet  av  de  genomförda  testerna  visar  att
applikationens användbarhet bland annat beror på mängden
data som ska renderas, men också krav på den fördröjning
som kommer uppstå innan informationen visas.

Utifrån  resultatet  kan  argumentation  föras  för  att  vidare
forskning  inom  ämnet  är  nödvändig,  men  också  att
applikationen  som  utvecklats  i  det  här  projektet  kan
leverera  tillräcklig  prestanda  för  specifika
användningsområden.

Framtida arbete
Vi anser att ett av de viktigaste förslagen för framtida arbete
inom ämnet skulle vara att först utföra vidare testning av
liknande  applikationer  för  att  säkerställa  resultatets
tillförlitlighet.  Detta  skulle  exempelvis  kunna  innebära
testning av applikationer på en större mängd enheter.

Eftersom implementationen som utvärderats i detta projekt
inte  klarar  av  rendering  av  information  för  lägre
zoomnivåer  kan  det  vara  värt  att  undersöka  alternativa
lösningar  för  presentation  av  data  för  dessa  zoomnivåer.
Exempel  på  sådana  lösningar  skulle  vara  att  förenkla
informationen  på  en  server  innan  den  skickas  till
klientenheten,  kanske  med  en  algoritm  liknande  den
vektoriseringsalgoritm som utvecklats i detta projekt.
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BILAGOR
Nedan presenteras de bilagor som refereras till i rapporten.

BILAGA A
Tester av applikationens vektoriseringsmetod där kvadrater
skapades för varje värde visade att prestandan var bristfällig
för lägre zoomnivåer. I fall där användaren vill överblicka
ett  större område kommer alltså applikationen inte kunna
presentera informationen inom ett önskvärt tidsintervall.

För att  lösa detta  problem undersöktes  även en alternativ
metod  för  behandling  av  den  information  som  ska
presenteras i kartvyn. Målet  med denna alternativa metod
var  att  minska  presentationsfördröjningen  genom  att
generera färre former att rendera.

Detta  skulle  inte  bara förbättra  användarupplevelsen  utan
förhoppningsvis även använda mindre resurser på klientens
enhet.  Vid  observationer  under  användandet  av
applikationen  har  problem  vid  minnesanvändning
upptäckts.  En  optimering  av  denna  aspekt  skulle  därför
även  leda  till  att  applikationens  prestandakrav  sänks  och
därmed ökar mängden potentiella användare.

Resultatet av metoden visas i illustration 11.

Tillvägagångssätt
Med  tidigare  beskrivna  mål  i  åtanke  utvecklades
algoritmen.  Nedan  följer  en  beskrivning  för  hur  vi  gick
tillväga för att implementera vektoriseringsalgoritmen.

För att så lite minne som möjligt skulle krävas för att lagra
den  konverterade  vektordatan  behövde  försumbara
avvikelser  exkluderas  från  den  ursprungliga  rasterbilden.
Målet med vektoriseringen blev således att finna kanterna
av  de  mest  betydande  områdena  i  rasterbilden.  Den
algoritm för vektorisering som tidigare presenterats  i  den
här rapporten användes som mall vid utveckling av denna
algoritm, men med vissa modifikationer för att bättre passa
det aktuella användningsområdet och projektets tidsram.

Ett  exempel  på en sådan modifikation var exempelvis de
steg  som  görs  för  hantering  av  färger.  Rasterdatan  som
applikationen förväntas behandla kommer alltid bestå av en
matris  med  en  mängd  värden.  Detta  kan  liknas  vid
informationen  för  en  bild  i  gråskala  där  varje  värde
bestämmer hur mörk eller ljus en pixel ska vara. Hänsyn till
färger utöver dessa behöver därför aldrig tas.

Detektering av kanter
Likt den tidigare nämnda algoritmen applicerades ett filter
för Gaussisk oskärpa på rastermatrisen. Detta gör att värden
mellan områden med höga värden och områden med låga
värden  jämnas  ut.  Denna  utjämning  gör  bland  annat  att
områden  med  liknande  värden  senare  kan  sammanfogas.
Utjämningen  gör  även  att  försumbara  områden  inom  ett
större  område  försvinner,  vilket  minskar  algoritmens

belastning då den inte behöver utvärdera lika många former.
För  att  skapa  former  utifrån  rasterbilden  är  det  de
mellanvärden som bildats av oskärpan som blir intressanta
eftersom  de  kommer  positioneras  omkring  distinkta
områden. Illustration 8 och 9 visar denna process.

Genom att definiera ett intervall med mål att innefatta dessa
gränsvärden  kan  områdets  kanter  observeras  och
koordinater  för  dessa  hämtas  ut.  Dessa  koordinater  kan
senare  användas  för  att  bilda  vektordatastrukturer  –  som
polygoner – och därefter ge dessa polygoner ett passande
färgvärde utifrån värden inom det aktuella området.

Under  utvecklingsprocessen  av  denna  algoritm  har
upptäckta polygoner endast tilldelats ett unikt färgvärde. I
ett  mer  realistiskt  användningsscenario  bör  den  skapade
polygonen få  ett  färgvärde  i  relation  till  det  område den
representerar. Vi anser att medelvärdet av det intervall som
använts för att hitta kanterna är att rekommendera.

För att finna områdenas kanter användes en variant av flood
fill med  det  fördefinierade  intervallet  som  parameter  till
funktionen. En startpunkt för funktionen väljs slumpmässigt
och  därefter  hanteras  värden  omkring  den  likt  de
implementationer  av  flood  fill  som  ofta  finns  i  grafiska
ritprogram. Se illustration  10 för en grafisk förklaring av
funktionen. Istället för att färglägga de värden som hanteras
utförs dock en beräkning huruvida värdet befinner sig inom
gränsintervallet. Om så är fallet klassas värdet som en kant
för området och koordinaten för värdets lagras för senare
steg.  När  funktionen  exekverat  färdigt  har  applikationen
tillgång till en lista med koordinater klassade som kanter.

Startpunkter  för  funktionen  som implementerar  flood  fill
väljs  inte  helt  slumpmässigt.  Applikationen  bestämmer
startpunkter enligt ett mönster. Rasterbilden stegas igenom
radvis  enligt  ett  fördefinierat  rad-  och  kolumnavstånd.
Dessa avstånd har en betydande roll för hur detaljrikt det
resulterade vektorskiktet kommer vara. Ju större avståndet
mellan startpunkterna är desto större är sannolikheten att ett
område missas. Denna sannolikhet måste dock vägas mot
den  extra  belastning  som  sker  när  algoritmen  behöver
behandla fler områden för mindre avstånd. Innan flood fill
appliceras på en startpunkt kontrolleras punkten för att se
om  den  ingår  i  en  redan  skapad  polygon.  På  detta  sätt
undviker vi att flera lager av samma område skapas.

Sortering av koordinater
För att representera former på kartvyn användes polygoner.
När  en  polygon  skapas  utifrån  en  mängd  koordinater  är
ordningen  på  dessa  koordinater  viktig  för  polygonens
utseende. Polygonens kanter ritas nämligen ut enligt samma
ordning som koordinaterna specificeras. Detta kan leda till
oväntade  resultat.  En  sortering  av  tidigare  insamlade
kantkoordinater  behöver  därför  utföras.  Den
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implementerade sorteringen används även för att upptäcka
inre polygoner för den aktuella polygonen.

Då  vi  inte  hittade  någon  simpel  sorteringsalgoritm  som
även tog hänsyn till  inre polygoner valde vi att  skapa en
egen.  Denna  algoritm  presenteras  i  nästa  avsnitt.  Vi
lyckades inte hitta någon algoritm som liknade den vi själva
skapat.

Sorteringsalgoritm
Den  utvecklade  sorteringsalgoritmens  syfte  är  att  sortera
koordinater i den ordning som en polygons kanter ska ritas
ut  vid  rendering.  I  illustration  6 och  7 visas  en
polygonutritning  med  osorterade  koordinater  i  jämförelse
med en polygonutritning med koordinater sorterade enligt
denna sorteringsalgoritm.

Algoritmens första steg innebär att en godtycklig punkt ur
den  givna  mängden  punkter  väljs  ut  som  referenspunkt.
Därefter  görs  en  avståndsberäkning  för  varje  resterande
punkt  i  relation  till  den  valda  referenspunkten.  Utifrån
denna  beräkning  sorteras  även  alla  punkter  i  den  givna
mängden.  När  alla  punkter  sorterats  kan  den  punkt  som
befinner  sig  närmast  referenspunkten  utvinnas.  Denna
punkt  blir  därefter  referenspunkt  för  nästa  iteration  där
resterande punkter sorteras på samma sätt.

Dessa iterationer upphör när den blivande referenspunkten
är  den  ursprungliga  referenspunkten.  Detta  innebär  att
polygonen är sluten och att polygonens koordinater samlats
vid  mängdens  början.  I  detta  läge  är  alltså  resterande
punkter antingen en del av en annan inre eller yttre polygon
eller avvikelser.

Ett  förbestämt  gränsvärde  används  för  att  bestämma
huruvida en punkt befinner sig för långt ifrån polygonerna
för att kunna tillhöra dem. Om detta sker raderas punkten ur
mängden.  Detta  kan  exempelvis   ske  när  överflödiga
punkter  för  en  tidigare  skapad  polygon  blivit  kvar  i
mängden.

Efter  att  alla  koordinater  för  en  polygon  hittats  anropas
funktionen rekursivt för resterande värden. På detta sättet är

det möjligt att i teorin hitta oändligt många polygoner, inre
som yttre.

Viktigt  att  veta  är  att  tröskelvärdet  för  det  maximala
avståndet  mellan  en  punkt  och  dess  granne  bör  vara
tillräckligt  likt  för  varje  punkt.  Samt  att  angränsande
polygoner inte får ligga närmre än det valda tröskelvärdet.

Följande kodstycke presenterar algoritmen i sin helhet.
//Author: Harald Grant

def Sorting(Points):
    //max distance between points allowed
    THRESH
    //list for inner polygons
    RestPoints

    for point in Points:
        //sorting points for closest distance
        for r_point in reverse(Points):
            if distance(point, point)< distance(next(point),point):
               swap(point, next(point))

        //removing if first point is deviation
        if distance(first(point), next(point))> THRESH:
           Points.remove(first(point))
           
    //removing deviation or inner polygon
    while distance(first(point), last(point)) > THRESH:
          RestPoints.add(lastfirst(point))
          Points.remove(last(point))

    return RestPoints

//recursive:
while(Points = sorting(Points)):
        Polygons.add(sorting(Points))

Kända begränsningar
Trots  att  den  testning  som  gjorts  för
vektoriseringsalgoritmen  varit  mestadels  lyckad  har  ändå
vissa  begränsningar  för  algoritmen  upptäckts  vid
applikationens användning av den.

Under  testkörningen  av  algoritmen  upptäckte  vi  till
exempel  att  användandet  av  den  inte  förbättrade
applikationens prestanda så mycket som vi hade hoppats.
Detta  skulle  kunna  innebära  att  flaskhalsen  för
applikationens prestanda inte är mängden former som ska
renderas, utan mängden värden som ska bearbetas. 

Algoritmen har även den begränsningen att det finns en risk
att  former  missas  helt.  Om  startpunkterna  för  flood-fill-
algoritmen missar ett område kommer det aldrig skapas en
polygon  för  det  området.  Detta  kan  göra  att  viktig
information går förlorad. Ansträngningar måste göras för att
bestämma optimala värden för algoritmens parametrar. En
svårighet  med detta  är  att  olika värden fungerar  bäst  för
olika situationer.  Vi har  försökt att  åtgärda detta problem
genom  att,  till  en  viss  grad,  slumpa  startpositionernas
koordinater i Y-led.

Det är även viktigt att ha i åtanke att ingen utförlig testning
av algoritmen har gjorts för att exempelvis hitta buggar i
den kod som skrivits. Ingen dokumentation har heller förts
gällande optimala värden för de parametrar som algoritmen
använder.  Detta  på  grund  av  den  tidsbegränsning  och
prioriteringar som vi haft för projektet.
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Illustration 7: Polygon
sorterad med algoritmen

Illustration 6: Icke sorterad
polygon



Möjliga användningsområden
Det är möjligt att även denna vektoriseringsalgoritm är för
resurskrävande för att användas lokalt på klientens enhet.
Ett alternativt användningsområde skulle istället kunna vara
på  serversidan  där  den  kan  användas  för  att  förbehandla
kartrutor. Servern skulle då kunna skicka en mängd former
vid efterfrågan av ett område för lägre zoomnivåer. Detta
istället för att skicka den råa datan.

Steg för steg illustration:
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Illustration 8: GeoTIFF-
exempel

Illustration 9: GeoTIFF efter
gaussisk oskärpa

Illustration 10: Flood fill för
tröskelvärden

Illustration 11: Färdiga
polygoner

implementationsexempel
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