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Sammanfattning
Syftet med examensarbetet ar att utveckla en applikation som producerar interaktiva
kartdiinster fdr Intemet. Applikationen skall vara av enkel karakt?ir, det vin sega en billig och
snabb losning fiir anviindama och d?irfiir inte allddr komplicerad. Utvecklingen av
applikationen skall drivas som ett projekt hos uppdragsgivarensom ?ir SWECO positions
kontor i Malmai.
SWECO Position ville utveckla en applikation som skall kunna produceraenkla inrerakriva
kartEans@rftir Intemet. Applikationen skall kunna anviindas fdr att Uta kunder skapa egna
interaktiva kafttjanster, men framltirallt f6r att skapa fiirdiga ldsningar et olika kunder. De
man idag har minga projekt pi ging vid kontoret i Malmii besldt man sig fijr att e$juda
utvecklingen av applikationen som ett examensarbete.
Det finns ett flertal olika tekniker for att presenterakartor pi Intemet. Vilken teknik man biir
viilja beror pi faktorer som anvaindningsomride, milgrupp och kostnad. Fdr att kunna komrna
fram till vilken teknik som applikationen skulle anvdnda sig av undersiikte vi ftiljande
tekniker och j?imfdrde deras fijr-och nackdelar:
. Statiska bilder
Statiska kartbilder iir liimpliga att anv:ind om kartan endast skall presentera enkel
information i form av en statisk kartbild utan zoomfunktion eller andra sdltrrnktioner.
. DHTML
DHTML gdr att man med relativt enkla medel kan ge anviindaren av
kartpresentationen mitjlighet att peverka presentationen.
. Imagemap
Genom att anviinda tekJ,iken Imagemaps kan man g6ra olika delar i en statisk kartbild
klickbara, vilket kan anviindas for att ge slutanviindaren information om obiekt och
. mdjlighet att zooma i kartan.
. Java-applet
Java-applets Zir smi Javaprogram som gar att ktira via Internet, vilket 96r det mOjligt
att programmera anvAndargranssnitt som utgiir mer eller mindre avancerade
interaktiva kanpresentationer
. Ccl-teknik
Genom att anvAnd Ccl-teknik och spara kartdata i databaser kan maa skapa
kadpresentationer som kan hantera mer avancerad frigehantering, mycket redigering
och stora datamlingder.
o ArcMS
En karttjanst fiir Internet utvecklad med ATcIMS kan innehalla avanceradeinteraktiva
GlS-operationer, vilket gtjr att anvAndarenpi Intemet kan fi naistansamma funktioner
som ned ett vanligt GlS-program.
r SVG och GML
Ar tekniker som giir att man i framtiden, kan skapa kartpresentationer som hanterar
data i vektorgrafik ist?illet fitr rasterformat, vilket ger stitrre flexibilitet jamfiirt med
rastergrafik. Idag iir de dock inte altemativa tekniker eftersom de dels inte ar fu1lt
utvecklade och dels si klamr inte majoriteten av dagens webbliisare att lasa deras
slntax.

SWECO Positionutformadeett flertal kav som de stiillde pi applikationen,vilka dvergripligt
var fdljande:
o En billig losning.
. Anvandarenskall kunna utfdra enklareoperationer.
. Anvdndarenska kunna fi information om karlobjekt.
. liisningen skall vara driftsiiker och kunna anYandasav sA menga anvandaresom
mdjligt.
Vi valde darfiir att skapa en kartpresentationpe Inbmet direkt i HTMl-dokumentet med
hjalp av DHTML, statiskabilder och hnagemaps.Genom att anvandadem tillsammanskan
en billig, relativt enkel och stabil karttjanstskapas.Med dennaliisning ar det dock svart att fa
finesser som steglos zoomning och panorering, men enligt SWECO Position ar inte det
niidvAndigtfijr avseddatillampningar.
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var vald undersdktesolika altemativa utvecklingsmiljder for
Nar kartpresentationstekniken
applikationen.De proglam som vi tittade pi var Maplnfos produkter MapProfessionaloch
MapX samt ESRIs ArcGIS. Di vi inte hade nigon tillging till ATcGIS valde vi att utveckla
Visual Basic.
applikationenmed MapX tillsammansmed programmeringsspreket
Applikationen, som haft arbetsnamnetNetMap, iir en applikation som med Imagemap-tektllk
och DHTML skapai karttjiinsterfdr Intemet. Anvandarenanvanderapplikationenoch gdr de
instiillningar som behdvsfdr att det skall bli en kartPresentationpA Intemet, till exempelskall
anvdndarenangevilken karta som skall anvaodas.Nar alla niidvandigains6llningar ar gjorda
genererarNetMap de statiska bilder och HTML-filer som behdvs fdr att den interaktiva
karttjanstenskall kunna visas och fungera pe Intemet. Slutanvandarenkan diirefter gi in pi
webbsidanoch anviindasig av kantjansten.
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Figur l. Principskiss iiver NetMaps a l,dndning.
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Den slutsatsvi kan drc ar att genom att anvandaMapinfo MapX objektmodell och Microsoft
Visual Studio.NET Visual Basic 6.0 som utvecklingssprik har vi utvecklat en applikation fiir
att skapa karttj:instersom bygger pi Imagemap-teknik.Applikationen uppfyller till st66ta
delen de kav som uppsattsav SWECO Position i Malmd, men ett f;irre antal kav tir dock
inte implementerade,vilket friimst beror pi tidsbrist i projektet.
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