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Sammanfattning
I fd6ta delen av denna rapport beskdvs ett antal olika tx)er av Intemet-baserade
karttjanstersamtde standarderoch tekniker som anvandsfdr att skapadessaka-rttj.inster.
Der;fter beskrivsett antal nya standarderf<irdistributionav geografiskadatavia Intemet'
Rappofien behandlar dven projektet GiMoDig vars systemarkitekturexemplifierar
anvindandetav dessanya standarder.I lappoftensandradel beskrivsutvecklingenav en
klientapplikationfdr visning av kartbilderfrin etWeb Map Se,?ice-server'
Kafitjansterhar under de senasteiten blivit allt vanligarepa Intemet och de har ocksi
tj:inster.Det finns ett stort antal olika
blivit en vanligaredel av andraIntemet-baserade
beste.rav statiskaavbildningar
de
enklaste
metoderfiir visning av kartor via Internetdiil
presentationav geogafiska
analys
och
tilleter
avancerade
d"
."tt
av papperskartoroih
data i vektorformat.
Fijr kommunikatiot via Intemet anvandsett storl antal standarder,nagra av dessaAr
specielltinhessantafdr distdbution av geogafiska data och kartbilder' Dessastandarder
innefattar bland annat kommunikationsprotokoll, miirksprik, grafiKormat och
programmerings-och skriptsprak.
Open GIS Consortium(OGC) arbetarmed standardiseringfitr att underlettautbyte av
geografisk information och har medlemmar frin ndringslivet, universitet och
OGC har under de senaste iren standardiserat tiverfciringsformat fdr
ilytidigt
"t"t.
geografiskadata och ett fleftal g inssnitt fdr distdbution av geografiskinformation via
intemet. Griinssnittenar utformade som webbtjanstersom ger att kombinem med
varandra.
Eu-projektet GiMoDig som pigitt sedan 2002 har som mil att skapa ett system fdr
sdnids disfibution av kartdatafren flera olika liinder. Dessakaftdataska levererasdirekt
frin de olika landemas nationella geografiska databaser och ska integreras och
generaliseras
i realtid. GiMoDig anvanderi sin systemarkitektulett flertal standarderflan
OGC.
En webbaseradklientapplikationfdr visning av kartbilder fren WebMap Ser"ice-semrar
dr skapati Scalable
Klientens gmfiska anvandargrdnssnitt
har skapatsi examensarbetet.
Vector Cmphics-format (SVG) och Javascdpt har anvents fiir att mitjliggijn
intemktivitet. Klientprogrammetvisar pa enkelheteni att skapa en klientapplikation
utifran en ttppen standard. Under utvecKingsarbetet har ocksa cinkbara utvidgningar av
standarden,fdr specialfallet vektor$afik, diskuterats och testats.
av
Tester av klientens kompatibilitet gentemot ett antal olika serverimplementationer
pa
visades
goda
resultat.
Kartbilder
uteslutande
nastan
WMs-standardenhar utf6fis med
ett korrekt satt i alla tester. Visning av attributdata misslyckades i ett fall men n:ir
att butdata efterfrigades i ett annat format lyckades fdrfregningen. slutsatsen ar att det
tack vare den 6ppna standarden med enLla medel gir att skapa en WMs-klient som
fungerargentemotflera av varandraoberoendeWMS-se rur'
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