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Sammanfattning
Examensarbetethar utltifis pa Lantmateriavdelningenpi Lunds kommun. Syft€t var att ut6ka
kommunensinternakarttjAnstmed funktionalitetfiir redigeringav punktlager.Anledningen
till att dennafunldion efterfragades
var fiir att pa ett enkeltsattg6m det miijligt fbr varje
ftirvaltningatt sjelvaunderh6llasina data.Tidigareskdttesallt underhellav dataav
Lantmateriavdelningen.D6 en annanliirvaltning upptackte att redigeringar behiivde g6ras i
derasdatafick de kontaktaLantmatedavdelningen
som sedanfick utftira redigeringen.
Eftersomde tdnktaanviindamaav den nya redigeringsfunktionen
till stor grad saknartidigare
GlS-erfarenhet
kr?ivsett enkeltoch tydligt anv?indargranssnitt.
Kommunenskadtjanst ar byggd med programmetAToIMS och fijr lagring av data anvzinds
ArcSDE. EftersomAToIMSsaknarfunktionalitetfijr redig€ringav datamiste direkt
kommunikationmed AToSDEske ftir att kuma redigeradata.F6r att gdradettahar en servlet
somanviinderESRI:SJavaAPI implementerats.
Servletentar emotWFs-anropav typema
Getcdpabilities, DescribeFeatweTwe sarntTransaction och ret:uf,T,erar
svar i negot XMLformatenligt standardenfttr WFS 1.1.
Anrop till servletengdrs ft6n en klient skriveni ASP.NET och C#. Redigeringav datakan
delasin i tre olika operationerder va{e operationkfver olika typ av infomation fran
anvendaren.Derlijr har tre olika formular skapats.Det finns ett formuliir lilr insiittning, ett fiir
uppdateringoch ett fttr borttagning av punkter. JavaScripthar anventsfiir att passain dessa
formul,t i karttjenstense att anvandarenexemp€lviskan velja vilken punkt som skall tasbort
genomatt klicka pa den.
Fitr att fe en uppfattning om hur passanvandarvanligade nya funktionerna er iiir personerur
malgruppengjordesett anvandartest.
Endasten testpersonanvandes:en trafikmiljdradgivare
frerl Gatu och tuartk+antoretpeLwdskommun. Hon hade ingen tidigare erfarenhetav GIS
men hade anvant kommunensintema karttjanst lijr aft tifta pe fastigheter samt mata avstend.
Testetgick till seatt hon fick sattain, uppdateraoch slutligenta bort en parkeringsplats.
Undertestetgavsviss ledningoch en diskussionom formuliirensutformningIiirdes.
Syftet med examensarbetethar uppryllts i och med att de dnskadefunktionema itir redigering
av punktdata har implementerats.En begransningmed ldsningen ar att ftir att data i ett
punktlagerskall kunnaredigeraskiivs att tabelleninte ar versionshanterad.
Fdr att kunna
redigera data via pro$ammet ArcMap, som anviinds av kommunen idag, kavs dock att
tabellenZirversionshanterad.
Dettamedltir att man fer valja om en lagerskall kunnaredigeras
via ArcMap eller med hjiilp av dennya redigeringsfunktionen
i karttjiinsten.
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