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Sammanfattning
Geografiskainformationssystem,GIS, har firnnits sedan1960{a1et,men det finns fortfaralde
mAngapotentiella anviindningsomridendar GIS iinnu inte anviinds. Med GIS pi Intemet
minskarkravenpAhclgdatorkapacitetoch dyra programvaror.
studieav tillgiingligaprogramfiir
Examensarbetet
deladesupp i tvi delar:En grundiiiggande
GIS p&Intemetsamtett praktiskttesti AutodeskMapGuide.
Rapporteninleds med en beskrivningav GIS samtprincipen fiir GIS pi Intemet dZirgrunderna i bl.a. HTML och ASP tasupp. D2irefterbeskivs ftir- och nackdelarmed GIS pi Internet
ftr n6gra av de
liksom nigra befintliga och tiinkbaratiliiimpningar.Aven en redog6're1se
proj
zir
av tva typer inDessa
eL1
stcirrepagiendeprojekteninom GIS p6 Intemetfinns med.
riktade antingenmot utveckling av tekniken ftr GIS p6 Intemet, t.ex. standarder,metadata
mot sjiilva anviindningenav GIS pi Intemet'
och programvaror,e11er
Vid undersdkningenav programutbudetaaviindes produktinformation pA Intemet samt
hemsidorprdvadesftir att fi en inblick i hur
broschyrer.TestexempelpAproduktuWecklarnas
deiadesin i he grupperberoendepA om
progmmmenfungerade.De tolv testadeprogrammen
anviindamamasteladda hem en speciellmjukvarae1lerom det rticker med webbliisaren'
Dessagruppervar: tungaklienter,tuma klientersamttunnaklientermed JavaApplet'
Det finns idag mangafungerandeprogram,av skiftandekvalitet, ftir GIS pA Internet. Dessa
har 5n sfl liinge en rad svagheteroch nar sZillanupp till sammaklass som de s.k. moderprogram de utvecklats fran. I ft)retagenskamp om att vara ftirst har varje progam fitt sina
egnatekniskaldsningarvilket ftirhindrar mycket av den interaktivitet som kunde varit m6jlig
medhjeilpav Intemet.
Det praktiska testet utmynnadei en hemsidaftir ftirmedling av lediga lokaler (l2igenheter,
kontor, hotell och restauranger)fran flera olika uthyrareoch fors?iljare.Som grund anviindes
kommunalakart- och registerdata.Testetvisadeatt det utan storaresurser:ir mdjligt att bygga
upp ett fungerandeGIS pAIntemet.I ett fullskaleprojektblir kostnademadock helt andra.
Jag tror att GIS pi intemet/inhanAtutgdr framtiden ft)r niistanallt Gls-arbete. Det iir friimst
inom fdretag,kommuneroch myndighetersomniitverksteknikenkommer att anviindasfijr att
oka GIS-anviindnineen.
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