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Abstract
City models in 3D are a growing factor in GIS and it has been demonstrated that rescue
times will be reduced for emergency services with the use of 3D GIS. The work presented
in this thesis deals with network analysis in 2D and 3D and has been carried out on behalf
of Gävle municipality. The task has been carried out with two main objectives. The first
objective was to compare processing times for Dijkstra's search algorithm for networks
(one smaller network based on the house of administration (förvaltningshuset) in Gävle
and one overdimensioned network) in 3D and the corresponding ones in 2D in order to
determine the difference. The second objective was to develop an application which
allows 3D guidance for visitors from the reception to the required personnel; the resulting
route is then obtained and visualized in a 3D model. The work has mainly been conducted
with ESRI ArcGIS Desktop 10 and ArcGIS Engine Developer Kit 10. The programming
has been carried out with C# in Visual Studio 2010. The application works by
dynamically retrieving employee information from a table by using SQL-queries and
individual routes are generated for each search. The analysis results for the process times
show that there are no significant differences between the 2D and 3D networks. The
conclusion to be drawn is that the process time is not a reason to opt out of a 3D
environment for network analysis. In the future there is great potential for network
analysis in 3D, especially in conjunction with 2D networks.
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Sammanfattning
Stadsmodeller i 3D är en allt mer bidragande faktor inom GIS och vinster i tid för
räddningstjänst vid användandet av 3D-GIS har påvisats. Arbetet presenterat i rapporten
behandlar nätverksanalyser i 2D och 3D och har utförts på uppdrag av Gävle kommun.
Uppgiften har utförts med två huvudsakliga mål. Det första målet var att jämföra
processtiderna för Dijkstras sökalgoritm mellan nätverk (ett mindre baserat på
förvaltningshuset i Gävle och ett överdimensionerat nätverk) i 3D och motsvarande
nätverk i 2D, för att sedan avgöra skillnaden. Det andra målet var att utveckla en
applikation som tillåter vägledning i 3D för besökare från reception till önskad anställd
och få rutten visualiserad i en 3D-modell. Arbetet har i huvudsak genomförts med ESRI
ArcGIS Desktop 10 och ArcGIS Engine 10 Developer Kit. Programmeringen har utförts
med C# i Visual Studio 2010. Applikationen fungerar dynamiskt genom att den hämtar
personalinformation från en tabell med hjälp av SQL-sökningar och rutterna genereras
vid varje enskild sökning. Resultaten för analyserna över processtiderna visar att det inte
är någon signifikant skillnad mellan 2D- och 3D-nätverken. Den slutsats som kan dras är
att processtiden inte är ett skäl att välja bort en 3D-miljö för nätverksanalyser. I framtiden
finns stor potential för nätverksanalyser i 3D, framförallt i samverkan med 2D-nätverk.

Nyckelord: GIS; nätverksanalys; ruttoptimering; mikrospatial miljö; 3D
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Förord
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behandlar ruttoptimering i 3D-miljö och har utförts på avdelningen för geografisk
information vid Gävle kommun på uppdrag av Fredrik Ekberg.
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återkoppling hade det funnits mycket kvar att bearbeta i rapporten.
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Förkortningar
B-rep

Boundary representation

C#

C-sharp

CDM

Combinatorial Data Model

DHE

Dual Half Edge

ESRI

Environmental Systems Research Institute

GIS

Geografiska informationssystem

GML

Geography Markup Language

NRS

Node-Relation Structure

OGC

Open Geospatial Consortium

SQL

Structured Query Language

XML

Extensible Markup Language

1 Introduktion

1.1

Bakgrund

Geografiska informationssystem (GIS) används bl.a. för att samordna utryckningar av
räddningstjänsten (Isikdag, Underwood & Aouad, 2008) vilket kan leda till fler räddade
liv. GIS har tidigare varit begränsat till att gestalta data i två dimensioner (x- och y-led).
Under de senaste åren har datorkapaciteten för att generera tredimensionell (3D) grafik
ökat till den grad att användarupplevelsen är godtagbar och som ett resultat av denna
utveckling har 3D-GIS möjliggjorts (Brooks & Whalley, 2008). Gröger och Plümer
(2011) uppmärksammar att 3D-stadsmodeller spelar en allt större roll inom GIS och som
användningsområden nämns bl.a. telekommunikationsplanering, stadsplanering,
fordonsnavigation och inom- och utomhusnavigering. Lee och Kwan (2005) anmärker att
forskning inom 3D-GIS har tilltagit under det senaste decenniet p.g.a. ett ökat behov av
visualiseringar och analyser i tre dimensioner, som en följd av nya tillämpningar inom
samhällsplanering och geovetenskap. Vidare påpekar de att datamodeller för 3D-GIS
oftast behandlar byggnader som höljen med avsaknad av inre delenheter. Billen och
Zlatanova (2003) menar att 3D-modeller inom GIS i huvudsak används till visualisering,
men ofta underskattas förmågan att utföra spatiala förfrågningar.

En typ av förfrågningar som kan utföras är nätverksanalyser (Breunig & Zlatanova,
2011). Nätverksanalys förknippas med flöden och förflyttningar längs bestämda rutter
eller för att hitta den optimala vägen i fråga om tidsåtgång och körsträcka. En
nätverksanalys i planet använder automatiska sökmetoder, så kallade sökalgoritmer, för
att beräkna flöden med viktningar av noder och länkar. En vanlig sökalgoritm för att hitta
den kortaste vägen mellan två punkter (noder) är Dijkstras algoritm som för beräkningen
använder distans (avstånd, delsträcka, körtid etcetera), kortaste vägen (fram till aktuell
nod) och inkluderad (är noden behandlad eller inte); se Dijkstra (1959) för en utförligare
beskrivning av algoritmen. För utförandet av inomhusnavigering krävs topologiska
datastrukturer samt geometrisk och semantisk data: geometrisk data är exempelvis
avståndet mellan två rum och semantisk data innefattar bland annat åt vilket håll dörrar
öppnas (Isikdag, Underwood & Aouad, 2008). Isikdag, Underwood och Aouad (2008)
saknar en väl använd metod för att representera topologi i 3D-modeller. De påpekar att
3D-topologirepresentation inte är implementerad i någon modern GIS-programvara och
att de databaser som finns endast är framtagna för forskningssyften.
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Ett användningsområde för 3D-GIS i kombination med nätverksanalys är vid
visualisering av utrymningsvägar i samband med olika typer av katastrofer (Breunig &
Zlatanova, 2011). I ett experiment utfört av Kwan och Lee (2005) påvisas en tidsvinst på
mer än en tredjedel för räddningstjänsten att nå ett katastrofområde i en byggnad (där
byggnaden kan ses som en mikrospatial miljö bestående av bl.a. rum, trappor och
korridorer) när ett 3D-nätverk integreras i nätverksanalysen. Thill, Dao och Zhou (2011)
visar på fördelar med nätverksanalys av en byggnad i 3D jämfört med 2D: 2D-nätverket
kan inte särskilja två personer med samma x- och y-koordinater i en byggnad om zkoordinaterna avviker från varandra. Exakt ruttning i 3D-nätverk kan åstadkommas med
tillförlitlig data och är visuellt mer lättförståelig än i 2D (Musliman, Rahman & Coors,
2006).

Environmental Systems Research Institute (ESRI) använder termen anslutning (eng.
connectivity) (ESRI, 2011) för topologi som skapats i en nätverksuppsättning (eng.
network dataset), i fortsättningen används begreppet nätverkstopologi för de
digitaliserade länkarna på vilka nätverksuppsättningarna är grundade. Två begrepp att
särskilja är datastruktur och datamodell, där strukturen används för att implementera den
mer abstrakta modellen (Boguslawski, Gold och Ledoux, 2011). Lagring av 3D-modeller
är ett exempel på en datastruktur, medan definitionen av en datamodell även kan innefatta
nätverkstopologi, insamling av data från sensorer, databasers uppbyggnad samt
kopplingar mellan dessa komponenter.

1.2

Syfte och mål

Syftet med arbetet är att möjliggöra nätverksanalyser i en 3D-modell. Detta med
bakgrund till det ökande behov som finns för 3D-GIS och inomhusnavigering. En
egenutvecklad applikation, med en integrerad 3D-modell över Gävle kommuns
förvaltningshus, ska vägleda besökare från receptionen i byggnaden mot en önskad nod.
Rapporten kommer att behandla datamodeller och strukturer samt sökalgoritmer inom
området nätverksanalys i 3D-miljö. Samtidigt ligger det i Gävle kommuns intresse att
fastställa om nätverksanalys i 3D-miljö är motiverbart. En avgörande faktor för att
berättiga nätverksanalys i 3D är att processtiden för sökalgoritmen presterar likvärdigt
med analyser i 2D-nätverk. Litteraturen behandlar till stor del datastrukturer och
sökalgoritmer i planet, men mindre finns skrivet om algoritmers prestanda i extraherade
topologier från 3D-modeller.
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Målet är att besvara följande fråga: hur stor är skillnaden i processtid för Dijkstras
sökalgoritm vid nätverksanalys i 3D-nätverk jämfört med nätverk i 2D?

1.3

Avgränsningar

Arbetet har genomförts med följande avgränsningar:


Nätverken baseras på kommunens förvaltningshus.



Våningsplanen begränsas till de tre första planen (entré, plan två och plan tre).



Sökningarna sker mot personal från avdelningen för geografisk information på
våning tre.

1.4



Den vetenskapliga analysen genomförs i fyra nätverksuppsättningar.



Endast Dijkstras sökalgoritm används.



Arbetet utförs i ESRI-miljö.

Rapportens uppbyggnad

I det första kapitlet ges en överblick av 3D-GIS, dessutom presenteras arbetes syfte, mål
och avgränsningar. Rapportens andra kapitel innehåller en litteraturstudie som behandlar
3D-GIS och jämför två datastrukturer och sammanfattar sex algoritmer som kan användas
för rumsliga nätverksanalyser. Det tredje kapitlet beskriver tillvägagångssättet för
nätverksskapandet, vidare ges en beskrivning av applikationsutvecklingen. Kapitel fyra
presenterar resultaten för analyserna och applikationsutvecklingen. I kapitel fem
diskuteras litteraturstudien och de resultat som redovisats i kapitel fyra.
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2 Datamodeller och sökalgoritmer för mikrospatial miljö

2.1

Anpassade datamodeller

För att överföra nätverksanalyser i planet till rummet krävs förklaringar av de tre
generaliserade strukturerna: logisk datastruktur, geometrisk datastruktur och
hybridstruktur.

Den logiska datastrukturen beskrivs av Lee (2007) som en topologisk modell vilken
representerar spatiala relationer som t.ex. överlappning (eng. overlap) av länkar.
Zlatanova, Rahman och Pilouk (2002) förklarar spatiala relationer i termerna inkluderad
(eng. inclusion), närbelägenhet (eng. adjacency), likhet (eng. equality), riktning (eng.
direction), skärningspunkt (eng. intersection) och konnektivitet (eng. connectivity).
Modellen innefattar kopplingar mellan olika rum i en byggnad i form av noder och
sökvägar mellan dessa noder (figur 1). Sökalgoritmer kan implementeras med hjälp av
viktningar för att generera tidsåtgång och avstånd mellan förvalda punkter (Pu &
Zlatanova, 2005).

Figur 1. Förenklad logisk modell över en byggnad (efter Pu & Zlatanova, 2005).

Den geometriska strukturen är en 3D-modell över den interna strukturen av en byggnad.
Strukturen saknar topologisk information och kan därför inte utnyttja sökalgoritmer för
att utföra ruttoptimeringar (Kwan & Lee, 2005). Däremot är en geometrisk struktur
lättförståelig och kan ge en bättre överblick av exempelvis en byggnad (Pu & Zlatanova,
2005).

Hybridstrukturen (navigerbar 3D-modell) är en sammanslagning av den logiska och den
geometriska strukturen. Med hjälp av topologiska operationer i den logiska strukturen kan
geometrisk information om objekt som t.ex. position i rummet, transportsträckan i en
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korridor eller avståndet mellan två rum i byggnaden genereras ur den geometriska
modellen (Kwan & Lee, 2005).

Inom begreppen logisk datastruktur, geometrisk datastruktur och hybridstruktur finns ett
flertal teoretiska modeller representerade. Boundary representation (b-rep) är en vanlig
typ av representation för 3D-strukturer inom GIS. 3D-modeller som är uppbyggda med
hjälp av b-rep består av punkter (eng. points), kanter (eng. edges) och ytor (eng. faces)
(Boguslawski, Gold & Ledoux, 2011). Begränsningar med datamodeller baserade på brep är att de inte effektivt kan behålla den topologiska strukturen och lagringen av 3Dmodellerna kräver stora datamängder. Vidare sparas inte topologin separat, och
konnektiviteten mellan objekten finns inte alltid tillgänglig, vilket gör att modellerna inte
är lämpade för nätverksanalyser (Lee & Kwan, 2005).

Lee och Kwan (2005) föreslår en datamodell benämnd combinatorial data model (CDM).
Den viktigaste delen i CDM är node-relation structure (NRS), vilket är en datastruktur
som används för att extrahera topologin från en 3D-struktur. NRS är uppbyggd med hjälp
av tre grundenheter: Poincaré dualism, grafteoretiska formaliseringar och en hierarkisk
nätverksstruktur. Poincaré dualism används för att härleda de topologiska relationerna
från 3D-objekt, vilket sker med hjälp av en s.k. dual graf. Primärrummets volymer (eng.
primal space, objekten representerade i 3D) omvandlas till noder (0-dimension) medan
polygoner omvandlas till länkar (1-dimension). Figur 2 visar omvandlingen där
volymerna s1 och s2 ersätts med noderna s1′ och s2′ och polygonen f1 ersätts med länken
f1′. Med hjälp av grafteori kan denna dual grafs olika delar formaliseras genom att
topologin representeras matematiskt, genom detta ges också närbelägenhet.

Figur 2. Transformation från primärutrymme till en dual graf. Volymerna s1 och s2 ersätts med
noderna s1′och s2′ och polygonen f1 ersätts med länken f1′ (efter Kwan & Lee, 2005).

Den hierarkiska nätverksstrukturen representerar konnektiviteten genom en nivå-indelad
trädstruktur; mellan våningar, inom en våning och i ett specifikt rum (figur 3). Med hjälp
av den hierarkiska strukturen och förvaring av topologin i en dual graf förenklas
lagringen av data och resultat ges snabbare på spatiala förfrågningar (Lee & Kwan, 2005).
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Figur 3. Den hierarkiska nätverksstrukturen som representerar konnektivitet i NRS (Lee & Kwan,
2005).

Lee och Kwan (2005) menar att i 3D-modeller saknas möjligheter att genomföra
nätverksanalyser inomhus, eftersom dessa oftast saknar invändig modellering eller endast
representerar nätverksstrukturen implicit (en struktur som måste utvinnas ur 3D-modellen
innan den kan användas). Lee och Kwan (2005) uttrycker att CDM saknar en geometrisk
representation (exempelvis avstånd mellan två rum) och en databas som kontrollerar
datakonsistensen vilket medför problem för nätverksanalysen. Se Lee (2007) för
implementering av NRS i en annan datamodell.

Open Geospatial Consortium (OGC) är ett internationellt konsortium bestående av
företag, myndigheter och universitet som arbetar med standarder för geodata över internet
(OGC, 2011). CityGML är en informationsmodell för representation och analys av 3Dstadsobjekt och använder ett XML-baserat format för lagring och utbyte av stadsmodeller
(CityGML, 2011). Boguslawski, Gold och Ledoux (2011) nämner att OGC valt CityGML
som en standard för 3D-modeller över städer, men menar att CityGML inte är lämpat för
lagring av topologisk information eftersom den lagras implicit.

Boguslawski, Gold och Ledoux (2011) föreslår datastrukturen dual half-edge (DHE) där
3D-strukturer förekommer samtidigt i primärrummet och dual grafen (figur 4), till
skillnad från CDM. Primärrummet och dual grafen är därför sammankopplade vilket
innebär att ändringar endast behöver göras i primärrummet och grafen uppdateras
därigenom automatiskt. Primärutrymmet används för geometri och dual grafen till
konnektivitet. DHE baseras på half-edge vilket innebär att den endast lagrar noder och
länkar (med pekare mot noderna), vilket gör den till en effektivare struktur än b-rep
(Boguslawski, Gold och Ledouxs, 2011). Det är pekarna som används för att utvinna
topologisk information för navigeringsändamål. Utöver pekarna tillåts semantisk
information att sparas för olika delar av modellen.
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Figur 4. Modell baserad på strukturen dual half-edge. De svarta heldragna linjerna representerar
3D-utrymmet och de grövre streckade linjerna representerar topologin (Boguslawski, Gold &
Ledoux, 2011).

2.2

Sökalgoritmer för ruttoptimering

Det finns ett flertal sökalgoritmer för nätverksanalys, varav följande är populära:
bredden-först-sökning (eng. breadth-first search), djupet-först-sökning (eng. depth-first
search), djupbegränsad sökning (eng. depth-limited search), iterativ-djupet-först-sökning
(eng. iterative deepening search), dubbelriktad sökning (eng. bidirectional search) och
Dijkstras sökalgoritm (Pu & Zlatanova, 2005).

Med hjälp av fyra kriterier kan en algoritm utvärderas: fullständighet (eng. completeness)
som pekar på om en lösning kan hittas eller inte, tidsåtgång (eng. time complexity) som
syftar till den tid det tar för algoritmen att utföra en sökning, minnesåtgången (eng. space
complexity) d.v.s. det internminne som utnyttjas för att utföra en sökning samt optimal
lösning (eng. optimality) som väljer den bästa lösningen om flera hittas (Russel &
Norvig, 1995, refererat i Pu & Zlatanova, 2005).

I bredden-först-sökning expanderas sökningen från den första grundnoden och fortsätter
sedan mot de expanderade noderna. De expanderade noderna expanderas tills den sökta
noden hittas.

Djupet-först-sökning påbörjar sökningen från en av de noderna som hittas längst ned i
sökträdet. När sökningen stöter på en återvändsgränd börjar den om på en grundare nivå i
trädet och till sist hittas den sökta noden. En nackdel med denna sökalgoritm är att den
kan fastna i ‖fel gren‖ i sökträdet.
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Den djupbegränsade sökningen fungerar i princip som djupet-först-sökningen med ett
undantag: den djupbegränsade sökningen använder ett maximalt djup som begränsar
sökningen och på så vis undviks oändligt djupa sökningar (oändliga loopar).

Iterativ djupet-först-sökning väljer bort den maximala djupbegränsningen och provar
därför alla möjliga djupbegränsningar.

En dubbelriktad sökning utgår från startnoden och målnoden samtidigt och är klar när
de två sökningarna möts på mitten. I tabell 1 ges en jämförelse av de fem sökalgoritmerna
som även kan användas för rumsliga analyser.

Tabell 1. Utvärdering av fem sökalgoritmer; b är förgreningsfaktorn (eng. branching factor) maximalt antal noder som kan länkas till ursprungsnoden, d är djupet på lösningen (trädet) (eng.
depth of solution), m är sökträdets maximala djup, l är begränsningen för djupet (eng. depth limit)
(Russel & Norvig, 1995, refererat i Pu & Zlatanova, 2005). Tid visar algoritmens tidsåtgång för
analysen, minnesåtgång pekar på det internminne som används av algoritmen, optimal syftar till
den bästa lösningen och komplett anger om en lösning kan hittas eller inte (Pu & Zlatanova,
2005). (Tabell översatt från Russel & Norvig, 1995, refererat i Pu & Zlatanova, 2005).
Kriterier

Breddenförst

Djupetförst

Djupbegränsad

Iterativ
djupetförst

Dubbelriktad

Tid

bd

bm

bl

bd

bd/2

Minnesåtgång

bd

bm

bl

bd

bd/2

Optimal

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Komplett

Ja

Nej

Ja, om l ≥ d

Ja

Ja

Dijkstras sökalgoritm skiljer sig från de övriga algoritmerna eftersom den kan lagra
information (den sammanlagda viktningen) över de olika sökvägarna (rutterna) och sedan
utvärderas vilken av dessa rutter som är lämpligast (optimal/billigast rutt).
Pu och Zlatanova (2005, s. 1157) konstaterar: ―Experiments show that all of the above
search algorithms take approximately 1 second to find all the solutions (if any) for trees
with hundreds of nodes. Therefore here it doesn’t matters too much about which
algorithms to use.‖
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3 Metod

3.1

Mjuk- och hårdvara

Arbetet har utförts med följande produkter: ESRI ArcGIS Desktop 10 (ArcMap,
ArcCatalog och ArcScene), ESRI ArcGIS Engine 10 Developer Kit (licens för
applikationsutveckling med ArcObjects), Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate och
Professional (en integrerad utvecklingsmiljö) samt Safe FME Desktop 2011.
Tilläggslicenser som nyttjats i ArcGIS är 3D Analyst och Network Analyst.
Programvarorna användes på följande system:






3.2

Processor: Intel Xeon W3550 3.07 Ghz
Internminne: 16 Gigabyte RAM, DDR3 1333 Mhz ECC unbuffered
Operativsystem: Microsoft Windows 7 Enterprise 64 bit SP1
Grafikkort: NVIDIA Quadro 2000
Hårddisk (solid state drive): Intel SSDSA2M160G2HP

Förvaltningshuset

I detta kapitel beskrivs hur 2D- och 3D-nätverken baserade på förvaltningshuset
skapades.

3.2.1 Nätverk i rummet
Kapitlet demonstrerar hur ett 3D-nätverk skapades för att möjliggöra nätverksanalys.
3.2.1.1 Digitalisering och höjdjustering
För att digitalisera nätverstopologin krävdes en filbaserad geodatabas för lagring av alla
noder och länkar. En filbaserad geodatabas samlar en filuppsättning där spatiala och ickespatiala förfrågningar kan ställas (ESRI, 2011). Gävle kommun bistod med databasen
som är georefererad i det lokala koordinatsystemet SWEREF 99 16 30 och i det
nationella höjdsystemet Rikets Höjdsystem 2000 (RH 2000). Geodatabasen innehöll en
uppsättning filer och tabeller, bl.a. data om våningsplanens ytor (se figur 5 för
visualisering av våningsplanen). Med hjälp av filerna digitaliserades nätverket i klasslager
(eng. feature classes) och lagrades i geodatabasen. Ett klasslager definieras av ESRI
(2011) som en uppsättning av gemensamma drag för rumslig representation, till exempel
punkter, linjer eller polygoner, vilka har samma attribut. De attribut som användes i
anslutningslagren (linjerna) var tid (double), namn (text, 50) och plan_id (text, 50).
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Tid-attributet var en förberedelse för implementation av tidsbaserad analys, namnattributet en förberedelse för nyttjandet av vägbeskrivning (exempelvis kan korridorer ges
specifika benämningar) och plan_id för att specificera till vilket plan anslutningarna
tillhör.

Figur 5. De ursprungliga våningsplanen som användes för digitaliseringen av nätverket.

I databasen återfanns samtliga rum representerade i ett punktlager. För att underlätta
digitalisering av nätverkstopologin delades rummen upp efter våningsplan med SQLförfrågningar likt följande exempel:
SELECT *
FROM RUM
WHERE ’Plan_id’ = ’P020’;

För uppdelningen av våningsplanen kopplades rumslagret samman med våningslagret
genom en relation där rum_id var det gemensamma attributet. Plan_id-raderna i tabellen
för rumslagret markerades för respektive våningsplan, och sedan exporterades de
markerade objekten i våningslagret till ett gemensamt lager (ett lager för varje
våningsplan).

Efter uppdelningen av våningsplanen användes dessa som stöd för digitaliseringen av
nätverket. Digitaliseringen utfördes i ArcMap. Korridorer och kontor skapades utifrån
linjer och punkter för att bilda en nätverkstopologi för varje plan i byggnaden. För att få
räta vinklar användes ett tillfälligt stödlager. Med hjälp av ArcToolbox (Adjust 3D Z)
höjdes de olika nätverkstopologierna till rätt höjd (våningsplanens z-värden; 3,8 m mellan
varje våning med entréplan på en höjd av 6,7 m ö.h.) och slutligen länkades de ihop i
ArcScene (som stöder digitalisering i höjdled) genom trapphuset. Figur 6 visar de
digitaliserade linjer som sedan användes för att konstruera nätverket.
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Figur 6. De digitaliserade linjerna som användes för att konstruera nätverket.

3.2.1.2 Nätverksuppsättning
För genomförandet av nätverksanalyser i ESRI-miljö krävs en nätverksuppsättning som
skapas utifrån valda källfiler, t.ex. linjelager för ett vägnätverk (ESRI, 2011). I
nätverksuppsättningen är det möjligt att sätta attribut, vilka kan fungera som vikter eller
restriktioner (ESRI, 2011). Utöver attributen lagras även konnektiviteten (ESRI, 2011).

Källfilerna för nätverksuppsättningen kan vara antingen enskilda shapefiler eller en
lageruppsättning (eng. feature dataset). Vid användandet av shapefiler är det inte möjligt
att modellera multimodalt (det vill säga att flera olika transportsätt ingår i samma
nätverk), vidare är det endast möjligt att nyttja en shapefil för varje nätverksuppsättning.
En lageruppsättning används för att samla flera klasslager med ett gemensamt
koordinatsystem (ESRI, 2011). En lageruppsättning tillåter därmed flera källfiler vid
skapandet av en nätverksuppsättning och det är även möjligt att modellera multimodala
nätverk (ESRI, 2011). ESRI använder i version 10 av deras programvaror ett nytt sätt att
uppdatera nätverksuppsättningar vid editering av klasslager som ingår i nätverk. Från att
nätverksuppsättningar tidigare byggdes (något som utförs efter att man valt inställningar
för nätverksuppsättningen) på nytt vid förändringar av geometrin, så återuppbyggs endast
de editerade och direkt kringliggande områdena (ESRI, 2011).

För nätverksuppsättningen krävdes flera källfiler, varför en lageruppsättning skapades i
databasen med koordinat- och höjdsystem valt till samma som för våningsplanen
(SWEREF 99 16 30 och RH 2000). De digitaliserade lagren flyttades till
lageruppsättningen och därefter genererades nätverksuppsättningen utifrån de inflyttade
lagren. Impedansen för nätverket baserades på det automatiskt skapade linjeattributet
shape_length, vilket anger längden på de enskilda digitaliserade delsträckorna.
Konnektiviteten sattes till slutpunkterna (eng. end point), vilket innebar att de genererade
noderna baserades på delsträckornas slutpunker. Z-värden för datauppsättningen
hämtades från de digitaliserade linjernas geometri. Svängar (eng. turns) kan modelleras
för att få en verkligare beskrivning av den tid det tar att utföra en sväng (ESRI, 2011),
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men dessa skapades inte eftersom genomförandetiden för gående i en korridor antas vara
försumbar. Vägbeskrivningar (eng. directions) genererades inte p.g.a. låg prioritet.

3.2.2 Nätverk i planet
För att genomföra en kvantitativ jämförelse mellan 2D och 3D överfördes 3D-nätverket
till 2D. Detta utfördes genom att modifiera en kopia av 3D-nätverkstopologin i FME
Desktop 2011 (se bilaga 1 för FME-scriptet), där alla våningsplan försköts längs x-axeln
för att inte överlappa varandra i ArcMap. Våningsplanen importerades därefter till
ArcMap och sammankopplades i trapphuset, på samma sätt som i 3D-nätverket, men utan
z-värden (figur 7).

Figur 7. 3D-nätverket överfört till 2D.

På samma sätt som med 3D-nätverket skapades en nätverksuppsättning för 2D-nätverket,
men här baserades sträckan på attributet Meters. Meters-attributet fick alla längder
kopierade från attributet shape_length, bortsett från trappsegmenten (länkar) som
manuellt fick 3D-topologins motsvarande längder införda (se tabell 2 nedan, där objectid
9 och 10 är trappsegmenten) genom att trappans sträckning mättes i ArcScene. Höjd (zvärden) togs inte med i nätverksuppsättningen eftersom nätverket ligger i planet.

Tabell 2. Attributtabell för det första våningsplanet, där objectid 9 och 10 är trappsegmenten.
Meters användes som impedans för nätverket och är en kopia på shape_length bortsett från
trappsegmenten som använder z-värden från 3D-modellen.
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3.3

Det överdimensionerade förvaltningshuset

Eftersom sökalgoritmen som användes endast behöver utföra beräkningar, i
förvaltningshuset, med en höjdskillnad på 7,6 m förväntades beräkningarna inte vara
särskilt processkrävande. En jämförelse mellan nätverket i 3D och samma nätverk i 2D
(d.v.s. utan z-värden) skulle med stor sannolikhet resultera i en marginell tidsskillnad. Av
den anledningen skapades ytterligare ett nätverk, baserat på förvaltningshuset, med en
skillnad i z-värde på 45,6 m mellan bottenplan (6,7 m) och högsta våningsplanet (52,3 m)
efter en dubblering av våningsplanens höjder. Det gav ett nätverk med en skillnad i zvärde som är sex gånger större än det i förvaltningshuset vilket förmodades leda till större
skillnad mellan 2D och 3D-nätverket.

3.3.1 Nätverk i rummet
För att skapa det nya nätverket kopierades det andra våningsplanet (för att spara tid) till
totalt sju stycken våningsplan (figur 8), vilka lades i en ny lageruppsättning. Sedan
justerades varje våningsplan med hjälp av Adjust 3D Z. För att begränsa antalet
våningsplan överdrevs istället höjdskillnaden mellan planen till 7,6 m (dubbla höjden
jämfört med förvaltningshuset). Trappsegmenten mellan planen digitaliserades i
ArcScene. Inställningarna för nätverksuppsättningen var detsamma som för
förvaltningshusets 3D-nätverk.

Figur 8. Det överdimensionerade förvaltningshuset i 3D.
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3.3.2 Nätverk i planet
För att erhålla det överdimensionerade nätverket i 2D användes FME för förskjutning (i
y-led för att tydligare särskilja det från förvaltningshuset) av de översta sex
våningsplanen i en kopia av 3D-nätverket. Därefter digitaliserades trappan i ArcMap
(figur 9), eftersom dess sträckning inte var tillräcklig efter förskjutning.
Nätverksuppsättningens inställningar var detsamma som för förvaltningshusets 2Dnätverk.

Figur 9. Det överdimensionerade förvaltningshuset i 2D.

3.4

Analys

I detta kapitel följer en beskrivning av hur analyserna genomfördes för att erhålla
eventuella skillnader i processtid för sökalgoritmen.

3.4.1 Utförande
ESRI använder en modifierad variant av Dijkstras algoritm som använder d-heap (en typ
av prioritetskö för data där element tilldelas olika vikt) och användaren kan även sätta
olika restriktioner i nätverket. Dessa ändringar resulterar i ökad prestanda för algoritmen
(ESRI, 2011). För att undersöka skillnaden i processtid för sökalgoritmen mellan 2D- och
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3D-nätverken utfördes en mängdanalys genom repetition av en ruttning. Genom att ha ett
mindre och ett större nätverk att utföra analyserna på är det möjligt att jämföra de relativa
skillnaderna i processtiden för 2D och 3D för varje nätverk, och sedan jämföra
skillnaderna mellan nätverket. Om det finns en betydande skillnad kan det tyda på att zvärdena ökar processtiden.

För utförandet av analyserna skapades ruttstopp med hjälp av punkter vilka sparades i
klasslager för varje nätverksuppsättning (förvaltningshuset och det överdimensionerade
nätverket, i både 2D och 3D). Punkterna digitaliserades från entrén och sedan vidare
sekventiellt till varje kontor (figur 10). Förvaltningshuset hade 107 ruttstopp för vardera
typ av nätverk (2D och 3D). Det överdimensionerade förvaltningshuset hade totalt 325
ruttstop för respektive typ av nätverk.

Figur 10. Förvaltningshusets 2D-nätverk visualiserat med ruttstoppen (reception och samtliga
kontor).

3.4.2 Repetitionsverktyg för nätverksanalyser
För att åstadkomma repetitioner av nätverksanalyserna skapades modeller i
ModelBuilder, vilka sedan användes som verktyg för att utföra repetitionerna. Totalt
skapades fyra verktyg (figur 11): två för förvaltningshuset (2D och 3D) och två för det
överdimensionerade förvaltningshuset (2D och 3D).

Figur 11. Fyra verktyg användes för att utföra analyserna.

Figur 12 visar modellen som användes för att skapa verktyget som utförde analysen på
förvaltningshusets 2D-nätverk (2d_alla_kontor). De oranga rektanglarna med rundade
hörn (Make Route Layer, Add Locations och Solve) representerar verktyg från
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ArcToolbox, de mörkblå ovalerna (Forvaltninghuset_2D_ND och kontor_stop_1) är
indata, den ljusblå ovalen (Impedance) är en variabel för indata, de gröna ovalerna
(Route, Route (2) och Network Analyst Layer (3)) är utdata, och den cyanfärgade ovalen
(Solve succeed) visar resultatet från Solve (ESRI, 2011). ‖P‖ symboliserar parametrar
vilket innebär att användaren får välja vilken variabel modellen ska använda vid
exekvering (ESRI, 2011).

Figur 12. Modellen som användes för att skapa verktyget för 2D-analysen över förvaltningshuset.

Beskrivningen som följer är baserad på modellen för förvaltningshusets nätverk i 2D, de
övriga modellerna är likvärdigt uppbyggda; endast variablerna för indata har bytts ut.
Make route layer skapar ett lager som resten av analysen baseras på (ESRI, 2011). Som
indata valdes nätverksuppsättningen och impedansen sattes som parametervariabeln
längd (värden för tidsimpedans kan införas i klasslagret och därmed indirekt i
nätverksuppsättningen, som måste skapas på nytt). Add locations lägger till
nätverksanalysobjekt för analyslagret (ESRI, 2011), i det här fallet det lager som skapats
tidigare för ruttstoppen. Solve löser nätverksproblemet baserat på ruttstoppen och
nätverkets egenskaper (ESRI, 2011). För utdata från Solve valdes Add to display och en
parameter lades till, vilket leder till att lagret läggs till i kartvyn (ESRI, 2011).

Genom att välja alternativet batch för verktygen är det möjligt att exekvera modellerna
automatiskt ett antal gånger och samtidigt få loggar för algoritmens processtider.
Analyserna har genomförts i två försök för varje verktyg, med 100 repetitioner vid varje
försök. Innan analyserna genomfördes kompakterades geodatabasen för snabbare
filåtkomst (ESRI, 2011). För att erhålla homogena repetitioner följdes ett körschema
(bilaga 2). Två av körschemats viktigaste punkter var omstart av datorn och att inga andra
program var igång under tiden analyserna utfördes.

3.5

Applikationsutveckling

En applikation skapades med syftet att förenkla personalsökning och navigering i
förvaltningshuset. Programmeringen utfördes med språket C# i utvecklingsmiljön Visual
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Studio 2010. Det objektbibliotek som användes var ESRI:s ArcObjects (som även deras
egna programvaror är uppbyggda ifrån). Genom utvecklandet av en fristående applikation
sänks prestandakraven på den visualiserande datorn eftersom endast de nödvändigaste
komponenterna från ArcObjects nyttjas. Thill, Dao och Zhou (2011) nämner att en fördel
med egenutvecklade applikationer är att de frigör användarna från kompetenskraven för
ArcGIS Desktop.

3.5.1 Användargränssnitt
Användargränssnittet (figur 13) skapades med fyra huvudkomponenter: verktygsfält, 3Dvy, sökfunktion och personalinformation. Verktygsfältet skapades för att underlätta
navigering i 3D-vyn och består av sex verktyg: Navigation (navigering), Pan
(panorering), ZoomIn (zooma in), ZoomOut (zooma ut), TargetZoom (målinriktad zoom)
och FullExtent (fullt utzoomad vy). 3D-vyn består av en s.k. scenecontrol som
visualiserar objekt i rummet och kopplar ArcScene-dokument (sxd-filer) till vyn.
Rullistan (eng. combobox) och sökknappen utgör i kombination den grafiska
representationen av den sökfunktion som beräknar rutten i 3D-modellen. När sökningen
är genomförd visas personalinformation i form av namn, titel, telefonnummer och e-post.
Till höger om verktygsfältet återfinns en hjälpknapp som ger en beskrivning av verktygen
TargetZoom och FullExtent samt en enkel beskrivning av hur applikationen fungerar via
en dialogruta.

Figur 13. Användargränssnittet för applikationen.

17

3.5.2 Beskrivning av källkod
Applikationen är uppdelad i två klassfiler, Form1 och RouteClass. Form1 är det formulär
som visas när applikationen startar. Formuläret innehåller kod som fyller rullistan med
personalnamn som hämtas från en personaltabell med hjälp av SQL-sökningar. När
användaren utför en sökning genomförs ytterligare SQL-sökningar för att hämta
personalinformation som sedan visas i textrutan personalinformation. Efter detta anropas
en metod (med namnet som är valt i rullistan som argument) i RouteClass som utför
nätverksanalysen. Metoden i RouteClass använder i huvudsak klasser som tillhör network
analyst biblioteket i ArcObjects. Ett av de mest betydelsefulla programmeringsgränssnitten (eng. interfaces) som utnyttjades var INAContext, som används för att få
åtkomst till andra delar av biblioteket, som exempelvis nätverksuppsättningar och Solver
(löser rutten). Metoden i RouteClass börjar med att peka på databasen,
lageruppsättningen och nätverksuppsättningen så att applikationen kan erhålla önskad
data. Efter detta skapas ett ruttlager och ruttstoppen laddas in (samma fil som användes
för analysen, den pekar på alla kontor för förvaltningshuset i 3D). Efter att ruttstoppen har
laddats in utförs en SQL-sökning som laddar in receptionen som startnod för ruttning, och
slutnoden baseras på det namn som är inskickat som argument. Kopplingen mellan det
valda namnet och ruttstoppslagret görs genom attributet rum_id som återfinns i båda
tabellerna. När de två ruttstoppen har laddats in beräknas rutten och den sparas i en layerfil. När RouteClass-metoden har körts klart anropar formuläret en metod i Form1 som
lägger till layer-filen i 3D-vyn. Metoden kontrollerar först om det finns ett ruttlager
tillagt, om så är fallet tas det befintliga ruttlagret bort innan det nya läggs till, annars läggs
det nya lagret till direkt. För programkod i RouteClass se bilaga 5.
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4 Resultat

4.1

Analys

I detta delkapitel redovisas de skapade nätverken i tabellform, processtiden för Dijkstras
sökalgoritm och därefter jämförs processtiderna.

4.1.1 Nätverksuppsättningarna
I tabell 3 nedan visas sammanställd information om de olika nätverksuppsättningarna, för
utförligare information se bilaga 3 (förvaltningshuset) och bilaga 4 (det
överdimensionerade förvaltningshuset). Shape_length mäter sträckning i x- och y-led och
det medför att 3D-nätverket har kortare total längd eftersom trappans sträckning främst är
i z-led. Om trappans shape_length delsträckor subtraheras och dess z-sträckor adderas,
ges ett värde av 816,67, vilket är samma impedansvärde som för 2D-nätverket
(motsvarande beräkning kan göras för det överdimensionerade förvaltningshusets
nätverk).
Tabell 3. Information om impedansattribut och antal noder och länkar för varje
nätverksuppsättning.
Förvaltningshuset

2D

3D

816,67

809,98

Antal noder

241

243

Antal länkar

500

504

2 437,88

2 392,28

Antal noder

720

719

Antal länkar

1498

1496

Total värde för impedansattributet

Det överdimensionerade förvaltningshuset
Total värde för impedansattributet

Processtiderna för Dijkstras sökalgoritm erhölls efter två försök bestående av 100
fortlöpande analyser i nätverken. Processtiderna anges i formatet hh:mm:ss och
presenteras i tabell 4.
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Tabell 4. Tidsåtgången för nätverksanalyserna angivna i formatet hh:mm:ss. Tiden anger den
processtid det tog för Dijkstras sökalgoritm att utföra 100 fortlöpande ruttoptimeringar i
nätverksuppsättningarna. Försöken genomfördes två gånger för varje nätverksuppsättning.
Nätverkstyp

2D

Försök
Förvaltningshuset (tid för 100
analyser)
Det överdimensionerade
förvaltningshuset (tid för 100
analyser)

3D

1

2

1

2

00:38:26

00:38:20

00:39:11

00:39:07

02:33:33

02:33:48

02:41:25

02:39:29

4.1.2 Jämförelse
Medeltider beräknades för de olika nätverksanalyserna och sammanställs i tabell 5
(nedan). Tidsskillnaden mellan de två genomsnittliga nätverksanalyserna i
förvaltningshuset var 46 sekunder (00:00:46) och skillnaden i det överdimensionerade
förvaltningshuset blev 6 minuter och 46 sekunder (00:06:46). Notera att snittet är
beräknat från processtiden för två försök i varje nätverksuppsättning (totalt fyra
uppsättningar). Den relativa skillnaden mellan 3D- och 2D-nätverken är 1,02 för
förvaltningshuset och 1,04 för det överdimensionerade förvaltningshuset.
Tabell 5. Sammanställning av tabell 4. Tabellen visar algoritmens processtid
som ett medelvärde för de fyra olika analyserna. Processtiderna visas i
formatet hh:mm:ss.

Analys
Nätverkstyp
Tid (medel för
två försök)
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Förvaltningshuset

Det
överdimensionerade
förvaltningshuset

2D

3D

2D

3D

00:38:23

00:39:09

02:33:41

02:40:27

4.2

Applikationsutveckling

Efter uppstart av applikationen kan användaren söka efter personal i förvaltningshuset
och få den närmaste vägen visualiserad i 3D-vyn (figur 14). För att utföra en sökning
väljer användaren ett sökobjekt (personal) ur rullistan och klickar därefter på knappen
Utför sökning. Efter en kort fördröjning visualiseras rutten och sökobjektets
kontaktinformation. Utförs ytterligare en sökning sker den ögonblickligen: den gamla
rutten tas bort och den nya visas. För att erhålla olika vinklar och betraktningsavstånd kan
användaren vrida och zooma i modellen med hjälp av verktygen.

Figur 14. Efter en utförd personalsökning visualiseras rutten i 3D-vyn tillsammans med
personalnformation (kontaktinformation) i textrutan.
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5 Diskussion och slutsats

5.1

Datamodeller

Att det finns förslag inom skilda användningsområden tyder på att nätverksanalyser i en
3D-miljö är något som väcker intresse hos forskare, och är därför ett område värt att
uppmärksamma. Av CDM och DHE är den sistnämnda mer intressant, på grund av att
den topologiska strukturen uppdateras automatiskt vid ändring av 3D-modellen, vilket
medför tidsbesparingar. Boguslawski, Gold och Ledoux (2011) nämner
katastrofhantering som ett exempel där den automatiska uppdateringen är av vikt: om en
del av en byggnad är onåbar är det viktigt att topologin automatiskt uppdateras parallellt
med 3D-modellen. Det är också möjligt att endast topologin uppdateras och en restriktion
sätts i den del av byggnaden som inte är nåbar, nätverksanalysen skulle då undvika att
navigera genom den delen av byggnaden. En nackdel med DHE-strukturen är att den inte
nyttjar det mer använda b-rep, vilket kan vara ett hinder för införandet av strukturen i
större skala eftersom befintliga datamodeller skulle vara tvungna att ändra sin struktur för
lagring av 3D-modeller.

En slutsats som kan dras är att kraven för inomhusnavigering och övriga nätverksanalyser
i 3D-miljöer är modellering av insidan av byggnader samt topologiska och geometriska
data (vilka bör lagras separat i en databas för att öka prestanda och minska
lagringsutrymme).

En standardiserad typ av databas för geospatiala data är något som troligen kan underlätta
för utvecklandet av datamodeller och strukturer, eftersom mindre tid skulle läggas på
anpassning av befintliga databaser (t.ex. relationsdatabaser) för geografisk information.

En annan typ av vidareutveckling är att samla in data från sensorer (exempelvis hur
mycket folk som rör sig i en specifik korridor), vilket Lee (2007) har anpassat sin
datamodell för. Sensorer tillåter dynamisk visualisering av inomhusnavigering i realtid
och kan vara till stor hjälp vid exempelvis bränder eftersom räddningstjänsten alltid
skulle ha en uppdaterad 3D-modell av byggnaden. Isikdag, Underwood och Aouad
(2008) uppmanar till ökad forskning för utvecklandet av geometriska, topologiska och
semantiska modeller. Med tanke på de skilda datastrukturer som finns idag krävs mer
forskning för att få fram standardiserade strukturer som kan implementeras i datamodeller
avsedda för olika ändamål.
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5.2

Sökalgoritmer

Med nätverksanalys kan flöden analyseras och ruttoptimeringar genomföras i planet såväl
som rummet. Testerna nämnda i kapitel 2 visar att ingen av algoritmerna för
ruttoptimering är mer lämpad än någon av de andra (Pu & Zlatanova, 2005). Dijkstras
sökalgoritm är väl beprövad och används av ESRI och därtill ett flertal författare t.ex.
Boguslawski, Gold och Ledoux (2011), Gröger och Plümer (2011), Kwan och Lee
(2005), Lee (2004), Lee (2007) samt Pu och Zlatanova (2005). Med stöd av denna
bevisföring rekommenderas därför Dijkstras sökalgoritm för rumsliga analyser.

Zlatanova, Rahman och Pilouk (2002) konstaterar att problemen med topologi i
förhållande till rummet är ett nytt område. De flesta 3D-system inom GIS har stöd för
visualisering av den tredje dimensionen men saknar nödvändiga algoritmer och
datamodeller för att manipulera och utföra analyser på dessa modeller (Zlatanova,
Rahman & Pilouk, 2002). Under senare tid (Boguslawski, Gold & Ledoux, 2011; Gröger
& Plümer, 2011; Lee, 2007) har däremot algoritmer börjat anpassats till rumslig
nätverksanalys, de är skapade för sökning i planet och de datamodeller som redovisats
nyttjar extraherad 2D-topologi för analyserna. Framtida forskning kan beröra
utvecklingen av nya 3D-orienterade algoritmer som är specialiserade mot mikrospatiala
miljöer. Med förslag som utveckling av 3D-modeller (Isikdag, Underwood och Aouad,
2008) kommer nya algoritmer till stor nytta för rumsliga analyser.

5.3

Analys

Analysen (se tabell 4, s. 20) visar endast mindre skillnader i processtid för algoritmen
mellan 2D- och 3D-nätverken. Den enda skillnaden för algoritmen är att den måste utföra
beräkningarna med ytterligare en variabel (z-värdet). Beräkningarna utförs av datorns
processor och att ta hänsyn till z-värdet förväntades inte märkbart påverka processtiden,
vilket resultaten också påvisar. Oavsett om nätverket är i 2D eller 3D använder Dijsktras
algoritm grafteori; den har ingen särskild typ av topologirepresentation för 3D, vilket
också bidrar till att tiderna ligger nära varandra. Som tabell 3 (s. 19) visar finns det en
differens mellan värdena för impedansattributen, som beror på trappans sträckning i z-led.
Eftersom algoritmen utför beräkningarna i 3D, bör det vara trappans egentliga sträckning
(med z-värdet taget i hänsyn) som är det väsentliga för algoritmen och därför fördes
trappans längdvärden in i attributen som motsvarar impedansen för 2D-nätverken. Detta
medförde att impedansvärdena var exakt lika för 2D- och 3D-nätverken, vilket resulterar i
att förutsättningarna för analyserna blev mer jämlika. Tabell 3 (s. 19) visar även en
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mindre differens i antalet länkar och noder mellan de olika nätverkstyperna för de två
nätverken, vilket beror på skillnader som uppkommit i samband med digitalisering. Dessa
skillnader är minimala, så de bör inte påverka tiderna nämnvärt.

Analyserna har utförts på ett begränsat antal nätverksuppsättningar och med endast en
algoritm, därför är det viktigt att inte generalisera resultaten som allmängiltiga. För
analyserna är den relativa skillnaden i processtid något större för det överdimensionerade
nätverket (1,04 mot 1,02). Genom att utföra analyserna på nätverk av större storlekar kan
även eventuella trender påvisas, dvs. kommer den relativa skillnaden öka i takt med att zvärdet ökar? Om så är fallet, när kommer skillnaden vara tillräckligt stor för att det ska
påverka resultatet till den grad att användare blir tveksamma till 3D-miljöer för
nätverksanalyser? Fler analyser med olika typer av nätverksstorlekar behövs för att
säkerställa hur mycket Dijkstras algoritm påverkas av z-värden.

Vidare har analyserna endast utförts på en dator. För att erhålla tillförlitligare resultat för
skillnaderna i processtid behöver analyser utföras på flera olika system och med andra
programvaror. Även om Dijkstras algoritm är en väl använd algoritm kan det vara av
intresse att utföra liknande tester mellan 2D och 3D för andra algoritmer, genom detta kan
mer generella slutsatser dras av z-värdens eventuella påverkan på processtider.

Dijkstras algoritm är en vanlig sökalgoritm och analyserna har utförts på nätverk som är
grundade på en verklig byggnad, varför resultaten kan ses som en indikation på att
processtiden inte är ett skäl att avskriva 3D för implementering av nätverksanalyser. Den
viktigaste slutsats som kan dras från resultaten är att processtiderna för Dijkstras algoritm
inte är en anledning att utesluta 3D för utförandet av nätverksanalyser.

5.4

Framtida utveckling

Arbetet som utförts åt Gävle kommun kan utvecklas ytterligare genom att implementera
vägbeskrivningar som komplement till den visuella anvisningen i applikationen och
därmed underlätta för besökare i byggnaden. Nyttjas attributet tid kan gångtiden beräknas
för en rutt i byggnaden. Flödet för analysen kan då vändas och peka på utrymningsvägar i
stället för på kontoren och kan ange den snabbaste rutten ut ur byggnaden i en
krissituation. En begränsning med applikationen är att första rutten tar längre tid att
beräkna och visualisera än efterföljande sökningar. En möjlig anledning är att vid första
sökningen måste datorn läsa in de nödvändiga klasserna från ArcObjects till internminnet,
men vid resterande sökningar finns klasserna tillgängliga redan från början. En
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förbättring som kan resultera i minskad söktid är preparation av nätverket med
restriktioner som förhindrar ruttning mot oönskade noder.

En möjlig utveckling för 3D-modellen över förvaltningshuset är att fylla denna med
samtliga våningsplan och att koppla all personal till nätverksanalysen i stället för endast
de från avdelningen för geografisk information. Vidare kan visualiseringen i 3D
kompletteras med en enkel vy i 2D. För att underlätta panoreringar kan vyerna låsas till
ett fast betraktningsavstånd (eng. extent).

ESRI:s uppdateringar av nätverksuppsättningar (endast de påverkade delarna av nätverket
byggs om) vid editering av geometri kan ses som ett alternativ som befinner sig mellan
CDM-strukturen, där hela topologin måste återskapas vid editeringar, och DHEstrukturen, där topologin uppdateras automatiskt vid ändringar i 3D-geometrin. En
automatisk, eller nära automatisk, metod för att hålla geometrin och topologin
sammanlänkade är en förutsättning för att införa analyser i mikrospatiala miljöer; annars
skulle för mycket resurser gå till underhåll av nätverken.

Topologier i planet (bil- och gångvägar, linjesträckningar för tåg och buss m.m.) kan
sammanlänkas med topologier i olika 3D-nätverk. På så vis erhålls inte enbart en adress
för hela byggnaden, utan även individuella adresser till enskilda personer i den
mikrospatiala miljön. Räddningstjänsten får därmed mer exakta positionsbestämningar
och kan snabbare ta sig till de utsatta personerna, vilket Kwan och Lee (2005) också
påvisar. Vinster i form av tid och räddade människoliv kan göras genom precisare och
mer lättförståeliga anvisningar mot de närmaste utrymningsvägarna i en byggnad. Med
hjälp av sensorer i byggnaden kan bränder och andra faror analyseras och på så vis
uppdateras topologin dynamiskt, personer kan undsätta sig själva eller med assistans från
räddningstjänsten genom att bränder och andra problem kringgås i ruttningen. Används
passeringstaggar i systemet kan antalet personer och deras position i byggnaden beräknas:
anvisningar för närmaste utrymningsväg blir mer exakt. Samtidigt måste den personliga
integriteten beaktas och vägas mot den personliga säkerheten, något varje enskild
organisation måste undersöka i samråd med sina medarbetare.

3D-GIS och nätverksanalys är alltså utmärkta verktyg för räddningstjänsten när dessa
används på rätt sätt likväl som för privatpersoner som navigerar i en för dem okänd
byggnad. Resultaten för algoritmens processtider motiverar tillämpandet av
nätverksanalys i 3D-miljö och med de mångfasetterade användningsområdena som
framhållits är nätverksanalyser i mikrospatial miljö både praktiska och livsavgörande.
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Potentialen för nätverksanalys i 3D-miljö är därmed stor och nyttan kommer sannolikt i
framtiden att fortsätta växa i takt med att GIS-programvaror utvecklas.
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Bilagor

1: FME-script för förflyttning av våningsplanen i x-led

För att undvika överlappning av våningsplanen i 2D användes FME-scriptet för att
förflytta våningsplanen i x-led. Liknande script användes för det överdimensionerade
förvaltningshuset.
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2: Körschema som användes innan varje analysförsök genomfördes
1. Omstart av datorn.
2. Vänta 5 minuter efter inloggning innan försöket startas (för att tillåta uppstart av
Windows tjänster etcetera).
3. Starta ArcScene (3D-nätverk) eller ArcMap (2D-nätverk).
4. Navigera till aktuellt verktyg genom Toolboxes, högerklicka på verktyget som ska
köras, välj alternativet ‖Batch‖ och lägg till 100 stycken körningar.
5. Kör batch.
6. Låt datorn jobba ostört tills försöket är genomfört.
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3: Sammanställning av noderna och länkarna i förvaltningshuset
Notering för bilaga 3 och 4:
Shape_length mäter sträckning i x- och y-led, det medför att 3D-nätverket har kortare
total längd eftersom trappans sträckning främst är i z-led. Om trappans shape_length
delsträckor subtraheras och dess z-sträckor adderas, ges ett värde av 816,67, vilket har
samma totala impedansvärde som 2D-nätverket (motsvarande beräkning kan göras för det
överdimensionerade förvaltningshusets nätverk). Eftersom algoritmen utför
beräkningarna i 3D, bör det vara trappans egentliga sträckning (z-värde inräknat) som är
det väsentliga för algoritmen.
Förvaltningshuset i 2D
METERS (impedansattribut)
Minimum
Medelvärde
Totalt

meter
0,23
3,27
816,67

Nätverksuppsättningen

antal

Noder
Länkar

241
500

Förvaltningshuset i 3D
Shape_length
(impedansattribut)
Minimum
Medelvärde
Totalt
Nätverksuppsättningen
Antal noder
Antal länkar

meter
0,23
3,21
809,98
antal
243
504
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4: Sammanställning av noderna och länkarna i det
överdimensionerade förvaltningshuset
Se notering i bilaga 3.
Överdimensionerade förvaltningshuset i 2D
meter
METERS (impedansattribut)
Minimum
0,25
Medelvärde
3,25
Totalt
2437,88
Nätverksuppsättningen

antal

Noder
Länkar

720
1498

Överdimensionerade förvaltningshuset i 3D
Shape_length
meter
(impedansattribut)
Maximum
19,92
Minimum
0,00
Medelvärde
3,20
Totalt
2392,28
Nätverksuppsättningen

antal

Noder
Länkar

719
1496
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5: Källkod för klassen RouteClass
public class RouteClass
{
private const String FGDB_WORKSPACE =
@"D:\Exjobb\backup\backup_270511\Topologi\DB_MODELL.gdb";
private const String INPUT_STOPS_FC = "personal_kontor";
private const String FEATURE_DATASET = "Forvaltninghuset_3D";
private const String NETWORK_DATASET = "Forvaltninghuset_3D_ND";
/// <summary>
/// Skapa analyslagret, ladda stopp, lös rutten och spara till
hårddisk
/// </summary>
public void SolveRoute(String namn)
{
// Öppnar feature workspace, input feature class, och network
dataset
// workspaceFactory är ett singleton objekt, de måste
instansieras med “Activator”
IWorkspaceFactory workspaceFactory =
System.Activator.CreateInstance(System.Type.GetTypeFromProgID("
esriDataSourcesGDB.FileGDBWorkspaceFactory")) as
IWorkspaceFactory;
IFeatureWorkspace featureWorkspace =
workspaceFactory.OpenFromFile(FGDB_WORKSPACE, 0) as
IFeatureWorkspace;
IFeatureClass inputStopsFClass =
featureWorkspace.OpenFeatureClass(INPUT_STOPS_FC);
// Hämta dataset container från workspace
ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IFeatureDataset featureDataset =
featureWorkspace.OpenFeatureDataset(FEATURE_DATASET);
var featureDatasetExtensionContainer = featureDataset as
ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IFeatureDatasetExtensionContainer;
ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IFeatureDatasetExtension
featureDatasetExtension =
featureDatasetExtensionContainer.FindExtension(ESRI.ArcGIS.Geod
atabase.esriDatasetType.esriDTNetworkDataset);
var datasetContainer3 = featureDatasetExtension as
ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IDatasetContainer3;
// Öppnar network dataset med container
ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IDataset dataset =
datasetContainer3.get_DatasetByName(ESRI.ArcGIS.Geodatabase.esr
iDatasetType.esriDTNetworkDataset, NETWORK_DATASET);
INetworkDataset networkDataset = dataset as INetworkDataset;
// Skapar ruttlager
INALayer naLayer = CreateRouteAnalysisLayer("Route",
networkDataset);
INAContext naContext = naLayer.Context;
INAClass stopsNAClass =
naContext.NAClasses.get_ItemByName("Stops") as INAClass;
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IFeatureClass routesFC =
naContext.NAClasses.get_ItemByName("Routes") as IFeatureClass;
// Laddar in stopp
INAClassFieldMap naClassFieldMap = new NAClassFieldMapClass();
naClassFieldMap.set_MappedField("Objectid", null);
INAClassLoader naLoader = new NAClassLoaderClass();
naLoader.Locator = naContext.Locator;
naLoader.NAClass = stopsNAClass;
naLoader.FieldMap = naClassFieldMap;

int rowsInCursor = 0;
int rowsLocated = 0;
//Hämtar noder baserat på personens namn
IQueryFilter queryfilter = getLocations(namn);

//Pekar med pcur mot sql-sökningen
IFeatureCursor cursor = inputStopsFClass.Search(queryfilter,
false);
ICursor pcur = cursor as ICursor;
//Laddar in sökningen i loader
naLoader.Load(pcur, new CancelTrackerClass(), ref rowsInCursor,
ref rowsLocated);

//Meddelar network analysis agents att analysinnehållet
(context) har ändrats
((INAContextEdit)naContext).ContextChanged();

//Löser rutten
INASolver routeSolver = naContext.Solver;
var contextEdit = naContext as INAContextEdit;
IGPMessages gpMessages = new GPMessagesClass();
contextEdit.Bind(networkDataset, gpMessages);

bool partialSolution = routeSolver.Solve(naContext, gpMessages,
null);
// Hämtar rutten från feature class
var routesClass = naContext.NAClasses.get_ItemByName("Routes")
as IFeatureClass;

//Sparar rutten till en fil
SaveLayerToDisk(naLayer as ILayer,
@"D:\Exjobb\backup\backup_270511\Topologi\Route.lyr");
}
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/// <summary>
/// Skapa nytt network analysis lager och ställ in solver settings
/// </summary>
private INALayer CreateRouteAnalysisLayer(String layerName,
INetworkDataset networkDataset)
{
INARouteSolver naRouteSolver = new NARouteSolverClass();
INASolverSettings naSolverSettings = naRouteSolver as
INASolverSettings;
INASolver naSolver = naRouteSolver as INASolver;
//Hämtar Data Element för NetworkDataset
IDatasetComponent datasetComponent = networkDataset as
IDatasetComponent;
IDENetworkDataset deNetworkDataset =
datasetComponent.DataElement as IDENetworkDataset;
//Skapa NAContext och binder NetworkDataset till det
INAContext naContext;
naContext = naSolver.CreateContext(deNetworkDataset,
layerName);
INAContextEdit naContextEdit = naContext as INAContextEdit;
naContextEdit.Bind(networkDataset, new GPMessagesClass());
//Skapar NALayer
INALayer naLayer;
naLayer = naSolver.CreateLayer(naContext);
(naLayer as ILayer).Name = layerName;
// Uppdaterar context (innehåll) baserat på de ändringar som
gjorts för solver
naSolver.UpdateContext(naContext, deNetworkDataset, new
GPMessagesClass());
//Returnerar lagret
return naLayer;
}

/// <summary>
/// Skriv NALayer till hårddisken som en .lyr-fil
/// </summary>
private void SaveLayerToDisk(ILayer layer, String path)
{
//try-catch för att fånga eventuella fel
try
{
ILayerFile layerFile = new LayerFileClass();
layerFile.New(path);
layerFile.ReplaceContents(layer as ILayer);
layerFile.Save();
}
catch (Exception err)
{
// Skriver ut felmeddelande
MessageBox.Show(err.Message);
}
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}
/// <summary>
/// SQL-sökning som hämtar ruttstoppen (startnoden statisk från
reception, slutnod baserat på personens namn)
/// </summary>
private IQueryFilter getLocations(String namn)
{
//Delar upp namnsträngen i för- och efternamn
string[] helaNamnet = namn.Split(' ');
String fnamn = helaNamnet[0];
String enamn = helaNamnet[1];
String SQLsok, SQLsok2;
SQLsok = "FORNA = '" + fnamn + "' AND EFTER = '" + enamn + "'";
String FGDB_WORKSPACE =
@"D:\Exjobb\backup\backup_270511\Topologi\DB_MODELL.gdb";
IWorkspaceFactory workspaceFactory =
System.Activator.CreateInstance(System.Type.GetTypeFromProgID("
esriDataSourcesGDB.FileGDBWorkspaceFactory")) as
IWorkspaceFactory;
IFeatureWorkspace featureWorkspace =
workspaceFactory.OpenFromFile(FGDB_WORKSPACE, 0) as
IFeatureWorkspace;
// Hämta dataset container från workspace
ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IFeatureDataset
featureDataset =
featureWorkspace.OpenFeatureDataset(FEATURE_DATASET);
var featureDatasetExtensionContainer = featureDataset as
ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IFeatureDatasetExtensionContainer;
ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IFeatureDatasetExtension
featureDatasetExtension =
featureDatasetExtensionContainer.FindExtension(ESRI.ArcGIS.Geod
atabase.esriDatasetType.esriDTNetworkDataset);
var datasetContainer3 = featureDatasetExtension as
ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IDatasetContainer3;
//hämtar för rums_id ur personal-tabellen, samtliga rader där
objid inte har null-värde
ITable table = featureWorkspace.OpenTable("PERSONAL");
int fieldPos = table.FindField("RUM_ID");
IQueryFilter queryfilter = new QueryFilter();
queryfilter.WhereClause = SQLsok;
ICursor cursorQuery = table.Search(queryfilter, true);
IRow row = cursorQuery.NextRow();

//hämtar för rums_id ur kontor_stop_3-tabellen och startnodens
objectid
SQLsok2 = "OBJECTID = 1 OR RUM_ID = '" +
row.get_Value(fieldPos).ToString() + "'";
ITable table2 = featureWorkspace.OpenTable("personal_kontor");
int fieldPos2 = table.FindField("RUM_ID");
IQueryFilter queryfilter2 = new QueryFilter();
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queryfilter2.WhereClause = SQLsok2;
//filter (queryfilter2) som väljer start och stoppnod för
nätverkssökningen
ICursor cursor2 = table2.Search(queryfilter2, true);
IRow row2 = cursor2.NextRow();
return queryfilter2;
}
}
}
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