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Abstract 
The purpose of this bachelor thesis is to develop a prototype in the form of a web-based 
GIS system for presenting and managing geological data. The essay is written in 
cooperation with SWECO Position currently uses a system called SWECO GeoAtlas for 
managing data from wells in Malmo. The idea is to use a Silverlight® Bing Maps® GIS 
client to put this system on the web. 

The essay takes on a fundamental level how the technology of a web-based GIS system 
and the communication between client and server works. Something that also is study is 
standardized web services for geospatial data.  

Cartography on the Web also is a subject that concerns the paper. This paragraph briefly 
explains cartographic guidelines to be followed in the preparation of a GIS client. 

In conclusion, stressed that a GIS system was developed in Silverlight® with Bing 
Maps®-based map service is not optimal for the presentation of geological information. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna kandidatuppsats är att utveckla en prototyp i form av en webbaserad 
GIS-klient för att presentera och hantera geologisk information. Uppsatsen är skriven i 
samarbete med Sweco Position som idag använder sig av ett system kallat SWECO 
GeoAtlas för att hantera data från borrningar i Malmö. Tanken är att Silverlight® Bing 
Maps® GIS-klienten skall användas för att lyfta upp detta system på webben. 

Uppsatsen tar på en grundläggande nivå upp tekniken för hur en webbaserad GIS-klient 
fungerar samt hur kommunikationen mellan klient och server går till. Något som även 
studerats närmare är standardiserade webbtjänster för geospatial data, då med tyngden på 
geologiska WMS-tjänster. 

Kartografi på webben även det ett ämne som uppsatsen berör. I detta stycke förklaras 
kortfattat kartografiska riktlinjer som bör följas vid framtagande av en GIS-klient. 

Som slutsats poängteras att en GIS-klient utvecklad i Silverlight® med Bing Maps® 
karttjänst inte är optimalt för att presentera geologisk information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: GIS-klient, GeoAtlas, WMS, Silverlight, Bing Maps, geologisk karta, 
webbkartografi 
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1 Inledning 
År 2003 skrev Peng et al. (2003): ”In the future, GIS users could work on GIS data 
interactively by using their Web browsers without installing GIS software on their local 
machines.” Då så gott som varenda Internetansluten dator har någon typ av webbläsare 
installerad, med andra ord: ”GIS till alla!”. Men med fler plattformar för att 
tillgängliggöra karttjänster på nätet kommer också mindre krav på kartografin. Denna 
kandidatuppsats kommer därför att behandla både webb-GIS och webbkartografi. 

1.1 Sweco 
Sweco koncernen utför idag uppdrag i cirka 90 länder världen över och har en fast 
etablering i 11 av dessa. Sweco Sverige AB har cirka 2600 anställda uppdelade på åtta 
systerbolag. Denna uppsats är skriven i samarbete med Sweco Position som är Nordens 
största leverantörsoberoende konsultföretag inom geografisk IT. 
Sweco använder sig idag av ett system med namnet SWECO GeoAtlas för att studera och 
lagra geologisk information som samlats in vid borrningar i marken. GeoAtlas är 
framtaget av Sweco och bygger på Pitney Bowes Business Insight MapInfo 
Professional® och en Microsoft Access® databas. Undertecknande kommer under 
handledning av Peter Rothstein på Sweco och Lars Eklundh vid Lunds universitet att ta 
fram en prototyp för en ny webbaserad GIS-klient. Då uppsatsen har en teknisk 
inriktning, finns för att underlätta läsningen en ordlista med viktiga begrepp under stycket 
7 Viktiga begrepp och ordlista. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats är att utveckla en prototyp för att presentera och 
hantera geologisk information enligt givna specifikationer. Utveckling av prototypen görs 
utifrån följande kriterier: 

• Specifikation utarbetas med geologisk expertis. 

• Prototypen skall vara en webbaserad GIS-klient och använda sig av testdata från 
borrningar. 

• Teknik som skall testas är Microsofts Silverlight® tillsammans med Bing Maps® 
karttjänst.  
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Figur 2.1 Klient med webbläsare kontaktar GIS-program och 
geografisk data på en server (Harrie et la., 2008) 

2 Webbaserad GIS-tjänst 
Då det ofta är mer praktiskt att lagra data på en annan dator än den man jobbar på är 
tillgången till Internet näst intill oumbärlig. Utvecklingen av Internet har enligt Peng et 
al. (2003) påverkat GIS i tre betydande områden: behandling, tillgång och spridning av 
spatial data. Ett sätt för att öka tillgången och sprida data är via en webbaserad GIS-
tjänst. 

2.1 Hur fungerar en webbaserad GIS-tjänst?  
En webbaserad GIS-tjänst distribueras via Internet fungerar på så sätt att användaren via 
sin webbläsare (till exempel Internet Explorer®, Mozilla Firefox®, Apple Safari® etc.) 
anropar tjänsten från en server (Harrie et al., 2008). Denna metod, som illustreras i figur 
2.1, kallas för klient-server-struktur och beskrivs mer utförligt under stycket 2.2 Klient / 
Server.  

Genom att användaren väljer 
att starta webbtjänsten 
åberopas ett GIS-program på 
servern för att generera en 
karta och skicka ut 
efterfrågad data. Det finns 
flera leverantörer av GIS-
programvara som kan 
leverera lösningar för att 
upprätta en karttjänst på 
Internet. Om kravet på 
tjänsten är mer specifikt än att 
bara visa en karta, till 
exempel skikthantering eller 
möjlighet för användaren att 
lägga till egna föremål i 
kartan, så kan utvecklaren av 
tjänsten komplettera med 
egen programkod för att 
förädla webbtjänsten (Harrie 
et al., 2008).  

Ett traditionellt på datorn 
installerat GIS-program kräver prestanda av maskinen som används, medan en 
webbaserad GIS-tjänst förlitar sig på webbläsaren, dess tillägg (till exempel Adobe 
Flash® och Microsoft Silverlight®) och en server som gör jobbet. Genom att använda sig 
av en webbaserad GIS-tjänst kan en organisation med många GIS-användare komma 
undan kravet att behöva betala för flera enskilda licenser och i stället använda sig av en 
serverlicens. Att den distribuerade GIS-tjänstens funktionalitet ligger på en server kan 
dock enligt Harrie et al. (2008) även innebära en nackdel då användaren är begränsad till 
de funktioner som utvecklaren preciserat för tjänsten.  
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För att tjänsten som används i webbläsaren ska kunna vara mer avancerad och 
funktionsfylld kan denna vara skapad för att köras via ett tillägg (add-on) i klientens 
webbläsare. Detta då standard HTML begränsar användandet till endast text och bilder, 
alltså ej vektorbaserade geospatial data (Peng et al., 2003).  

2.1.1 Tjänster utan behov av GIS-program på den egna servern 
För att komma runt behovet av en installerad GIS-programvara på sin egen server finns 
möjligheten för utvecklaren att åberopa karttjänster från utomstående källor (se figur 2.2), 
till exempel från Microsoft® eller Google®.   

Vanliga metoder för att skapa 
enkla karttjänster är att 
använda sig av tjänster som 
Google Maps®, Bing Maps® 
eller OpenStreetMap®. Dessa 
tjänster har gjort det möjligt 
att utveckla med ett så kallat 
Application Programming 
Interface (API). API är en 
uppsättning regler som 
preciserar hur programvara 
kan prata med programvara.  

Google Maps® tillåter 
utvecklaren att med hjälp av 
JavaScript lägga till en 
karttjänst till en webbsida. I 
karttjänsten kan utvecklaren 
addera olika typer av tjänster, 
så som vägbeskrivning och 
informationspunkter (Google 
Maps API, 2010). Som 
bakgrundskarta kan endast 
Google’s egna karta, som till 
stora delar tillhandahålls av TeleAtlas®, användas. En annan nackdel med Google 
Maps® är att den tjänst som skapas styrs av relativt hårda användarvillkor. Bland annat 
måste tjänsten vara ”publik”, alltså ej användas som en intern tjänst, och Google® har 
rätten att förändra karttjänsten, dock med 90 dagars förvarning. Ett exempel på 
förändring som skulle kunnas göras är tillägg av reklam (Google Maps APIs Terms of 
Service, 2010). För en mer avancerad lösning, med till exempel kartor i 3D, kan Google 
Maps-tjänsten skapas i Adobe Flash® istället för JavaScript (Google Maps API for Flash, 
2010).  

OpenStreetMap är ett projekt som startades 2004 för att göra kartor gratis för alla, då i 
första hand vägkartor (Crampton 2009, OpenStreetMap Wiki, 2010). Kartorna skapas av 
användare världen över du kan alltså själv addera eller förändra kartans innehåll. På 
senare tid har även en hel del byggnader lagts till, bland annat alla Staffanstorps 

Figur 2.2 Klient med webbläsare kontaktar GIS-program och 
geografisk data på två olika servrar. 
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kommuns fastigheter. OpenStreetMap tillhandahåller också ett API för att tillgängliggöra 
deras karttjänst. 

Även Microsoft® har tagit fram en tjänst för hantering av publika karttjänster, Bing 
Maps®, med bakgrundkarta från NAVTEQ®. Även Bing Maps kan utvecklas i Adobe 
Flash® för en mer avancerad tjänst, men ger också möjligheten att utveckla i Microsoft 
Silverlight®. Att använda sig av Bing Maps® plattformen i Silverlight-miljön är gratis, 
så länge tjänsten är publik och antalet sessioner ej överstiger 125000 på ett år. En session 
räknas från det att användaren startar webbtjänsten tills det att fönstret stängs (Bing Maps 
Plattform – Licensing and Pricing, 2010). För företag som vill använda sig av tjänsten 
finns en speciell version kallad Bing Maps for Enterpries. Priset för en sådan licens kan 
baseras på tre olika modeller. 

• Pris baseras på ett fast antal spårade tillgångar. 
• Pris baseras på antalet sessioner under en 12 månaders period. 
• Pris baseras på antalet användare. 

För att tillhandahålla spatial data åt en Bing Maps® Silverlight-applikation finns 
möjligheten att koppla till en egen databas (mer ingående hur koppling sker beskrivs i 
stycket 4.5 Utveckling av prototyp) eller tjänster i form av GeoRSS och KML. 

2.2 Klient / Server 
Klient-server-struktur kan beskrivas som en kedja av kommunikation, se figur 2.3. 
Klientdelen är det som användaren kommer i direkt kontakt med och som begär 
information eller att ett arbete skall utföras av servern. Om anropet från klienten är 
korrekt utfört skickas den begärda funktionen tillbaka och användaren får svar på det som 
begärdes. Kommunikationen dessa emellan kan ske antingen via Internet eller via ett 
internt nätverk. 

 
 
Beroende på mängden processer som genomförs på klienten så kan denna klassas 
antingen som ”tunn” eller ”tjock”. En tunn-klient bearbetar ingen eller väldigt få 
processer. Detta medan en tjock-klient utför det mesta av arbetet och serverns jobb består 
oftast av att förse klienten med data. Som beskrivs i 2.1 Hur fungerar en webbaserad 
GIS-tjänst kan en tjock klient erbjuda användaren mer då en installerad programvara gör 
det möjligt (Peng et al., 2003). 

2.3 Standarder för hantering av geografisk data 
Det internationella standardiseringsorganet ISO har antagit en standard för lagring och 
hantering av geografisk data, definierad av Open Geospatial Consortium (OGC), och valt 

Figur 2.3 Klient-server-struktur Peng et al., 2003 



 - 5 - 

att kalla den Geography Markup Language (GML). GML bygger på en annan standard 
kallad XML och består av två huvudsakliga delar. En del som beskriver dokumentet och 
en som innehåller data. GML är ett sätt att koda geografisk information och specificerar 
därmed ej hur data skall presenteras (Harrie et al., 2008, GML - OGC, 2010). 

En standardiserad webbtjänst som bygger på GML är Web Feature Service (WFS). En 
WFS-tjänst består av vektordata (punkter, linjer och polygoner) som kan implementeras 
till exempel i en webbaserad GIS-klient.  Anledningen till att ta fram en sådan service är 
för att lättare kunna sprida geografisk data i GML-format. Detta görs genom att varje 
server som distribuerar en WFS-tjänst måste tillhandahålla vissa typer av funktioner. De 
av mest betydelse är den funktion som beskriver servicen, GetCapabilities, och 
den som tillhandahåller data, GetFeatures. Genom att utvecklaren anropar alla WFS-
tjänster likadant blir skapandet av GIS-applikationer enklare. (Foerster et al. 2009, Ioup 
2008) 

Som GIS-utövare vill man även kunna distribuera och använda hela kartbilder, både i 
form av raster- och vektordata. Detta kan göras med en tjänst som heter Web Map 
Service (WMS). Funktioner som en WMS-server distribuerar åberopas på ungefär samma 
sätt som för en WFS. Skillnaden är att i stället för GetFeatures används kommandot 
GetMap. En annan betydelsefull skillnad mellan dessa två tjänster är att med en WFS 
kan användaren göra analyser då det faktiskt levereras data, medan en WMS endast 
distribuerar en bild (WMS – OGC, 2010). 

2.3.1 Geologiska WMS-tjänster  
Runt om i världen finns statliga 
myndigheter som gör sina 
geologiska kartor tillgängliga 
som WMS-tjänster, några 
exempel är CGS® (Tjeckien), 
NGU® (Norge), BGS® 
(Storbritannien) och SGU® 
(Sverige). Dessa myndigheter har 
alla valt att distribuera tjänsterna 
via programvara från Esri®. 

SGU tillhandahåller totalt 14 
stycken olika WMS-tjänster, med 
bland annat en översiktlig 
berggrundkarta, se figur 2.4. För 
att kunna göra ett anrop och 
lägga till berggrundskartan i en 
webbaserad GIS-klient eller i ett 
installerat GIS-program, måste 
en http-adress användas. Denna publiceras på SGU:s hemsida och ser ut på följande vis: 

http://maps.sgu.se/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/wms_berggrunden? 

I en webbklient används adressen inbakad i programkoden för att göra anropet till servern 
medan i ett desktopprogram krävs en speciell funktion. Exempel på program med en 

Figur 2.4 Berggrundskarta över delar av Skåne från SGU

©SGU
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inbyggd funktion för att anropa WMS-tjänster är ArcGIS och MapInfo (Connecting via 
MapInfo – BGS, 2010, Connecting via ArcGIS – BGS, 2010).  

2.4 Teknik för att utveckla en webbaserad GIS-klient 
Som tidigare nämnts finns det många leverantörer som levererar programvara som gör 
det möjligt att sätta upp en GIS-tjänst på Internet. För att ytterligare klargöra skillnaden 
på begreppen GIS-klient och GIS-tjänst kommer detta stycke behandla tekniken som 
används för att ta fram den prototyp av GIS-klient som presenteras i resultatet. 

2.4.1 Bing Maps Silverlight API med Bing Maps Silverlight Control SDK 
Med Bing Maps Silverlight Control System Developer Kit®, ett så kallat SDK, installerat 
på en dator möjliggörs utveckling av Silverlight-applikationer med stöd för Bing Maps 
Silverlight API och utvecklaren behöver då ej installera någon ytterligare GIS-
programvara på sin server. Bing Maps står för den grundläggande kartfunktionen och 
vissa på förhand givna funktioner, till exempel navigering med musen. Dessa funktioner 
kan utvecklaren modifiera om så önskas.  
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3 Kartografi på webben  
En karta är ett utomordentligt sätt att sprida information på webben. För att göra detta på 
bästa möjliga sätt bör vissa principer följas. En frågeställning som skaparen av en 
webbaserad karttjänst bör rätta sig efter, är: Hur säger jag vad till vem och är det 
effektivt? (Kraak et al., 2001) Informationen som användaren söker bör vara användbar, 
tydlig och därmed besvara delen “Hur säger jag vad…”. För att kartan skall designas på 
ett för användaren så tydligt sätt som möjligt bör utvecklaren veta åt vilken målgrupp 
han/hon designar åt, alltså “…till vem…”. Nästa steg i processen för att skapa en god 
karttjänst på webben är att utvärdera det som skapats, ”…är det effektivt?”.  

 
 

Om svaret på frågan ”…är det effektivt?” blir nej bör arbetsgången vara så att utvecklaren 
går tillbaka och tar frågeställningen från början.  

3.1 Färgval 
Enligt god kartografisk sed skall färgsättningen av en karta ej avvika från regler som att 
vatten är blått och skog är grönt (Granath et al., 2006). Här uppstår en svårighet för den 
som vill publicera en karttjänst på nätet då variationen för färginställningar mellan 
användarnas datorer kan variera. Alltså behöver inte det som på utvecklarens skärm är 
blått var av samma nyans på användarens skärm. En god regel är därför att se till att 
bakgrundsinformation får en svag och tillbakahållen färg medan informationen som 
skalla placeras högre upp på uppmärksamhetsskalan skall vara i rött eller orange. 

Förr var det bara möjligt att visa 256 olika färger och detta gjorde att kartografin blev 
lidande för att ”säkra färger” skulle användas (HTML Colors, 2010). Dagens datorer och 
skärmar är däremot kapabla att visa över 16 miljoner färger, vilket är till fördel vid 
färgsättning.  

3.2 Kartografiska objekt 
Eftersom skalan i en dynamisk karta varierar genom att användaren själv kan bestämma 
zoomnivå bör objekt i karta vara anpassas därefter. Med Microsofts Bing Maps får man 
dessa funktioner automatiskt. 

3.2.1 Ytor 
För att undvika brus vid liten skala bör områden med små ytor generaliseras och slås 
samman för att användaren ska få en jämnare kartbild, se figur 3.2, att studera (Granath 

Figur 3.1 Kartografisk frågeställning (Kraak et al. 2001) 
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et al., 2006, Terry et al., 2009). På samma sätt önskas uppdelning vid större skala för att 
ge högre detaljrikedom.   

 
 

3.2.2 Linjer 
Då linjer på en karta kan ha vitt skilda innebörder, till exempel höjdkurvor, stigar, vägar 
och vatten, är det viktigt att på ett tydligt sätt skilja dessa år. Detta görs genom att låta 
linjen vara av olika färg, vara streckad/heldragen och vara av olika bredd (Granath et al., 
2006). För att ge linjerna och dess innebörd skall vara tydligare vid utzoomat läge görs de 
bredare medan vid inzoomat läge anpassas dess storlek efter vad som skall visas. 

3.2.3 Text 
Vid olika zoomnivåer bör olika texter visas. En utzoomad bild av en stad visar främst 
större vägar och bostadsområde märks med dess namn. Zoomar användaren sedan in till 
kvartersnivå visas varenda gatunamn.  

En annan viktig aspekt vad gäller text i kartor är dess placering. Exempel på god text 
placering för gatunamn är när texten följer vägen (Granath et al., 2006). För övrigt bör 
namn vara placerade parallellt med kartans liggande ramlinjer. 

För att lättare kunna uttyda text i kartan kan varje tecken omges av en vit mask. Detta 
framhäver text placerade bland de flesta bakgrundsfärger. 

3.2.4 Punkter 
En stor fördel med punkter i ett GIS är att användare intuitivt kan få information ur 
objektet till exempel genom att klicka på det. Klickbara punkter i en webbaserad GIS-
klient kallas ”pushpins”, just av den anledningen att de är klickbara. För prototypen som 
utvecklas kommer ”pushpins” visualiseras med färgen orange då, som ovan nämnt, detta 
är en färg som fångar användarens uppmärksamhet. 

3.3 Geologisk kartografi 
Geologisk kartografi kan ses som ett språk som alla geologer, oavsett geografisk 
härkomst, förstår grunderna i (Asch, 2005). Även om symboler och klassningssystem inte 
är exakt detsamma världen över kan ett tränat öga tolka en geologisk karta och dess 
legend och få en vettig bild över hur geologin i området ser ut och förstå vilka 
naturtillgångar som finns. För den utan kunskaper i ämnet kan en geologisk karta vara 
mycket svårtolkad med många symboler och klassificeringar, se figur 2.4. Information 
som en geologisk karta kan innehålla är till exempel grundvattentillgångar, geokemisk- 
och geofysisk-data, bergart och dess kvalitet.  

Figur 3.2 Generalisering av ytor 
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4 Metod 
Första steget i processen för skapandet av en GIS-klient i Silverlight var att precisera en 
funktionsspecifikation efter målgruppens önskemål. Nästa steg var att studera 
programmeringsspråket och den programvara som används (nedan kallad 
utvecklingsmiljö) för att utveckla i Silverlight.  

4.1 Önskad funktionsspecifikation 
Efter samtal med Daniel Sevelin från Sweco Environment skall GIS-klient hantera 
geologisk data med följande funktioner: 

• Lagerhantering 
• Zoom 
• Panorering 
• Hanterar WMS- och WFS-tjänster  
• Sökfunktion 

4.2 Subversion repository 
För att på ett effektivt sätt sköta versionshantering av programkod används 
gratisprogrammet Subversion repository. Med detta program kan utvecklaren smidigt 
checka in och ut sin kod och ges därmed möjligheten att backa till en fungerande version. 

4.3 Utvärderingsteknik 
Enligt Molich (2002) så är användbarhet för en allmän webbtjänst inte enbart en fråga om 
funktionalitet, utan användbarhet kan definieras utifrån följande punkter: 

• Lätt att lära sig att använda. 
• Effektiv att använda. 
• Begriplig. 
• Tillfredställande att använda. 

Om dessa punkter kombineras med den kartografiska regeln ”Hur säger jag vad till vem 
och är det effektivt?” blir resultatet en användbar webbaserad karttjänst. Utvärderingen av 
en karttjänst bör även ta hänsyn till vilken målgrupp som kommer att använda sig av den. 

4.4 Programmeringsspråk och utvecklingsmiljö 
För att få kunskaper kring huruvida Silverlight-tekniken fungerar har Robert Lair’s bok 
Beginning Silverlight 3: From Novice to Professional studerats. Denna bok ger en bra bas 
för utveckling av Silverlight med programmen Microsoft Visual Studio 2008® och 
Microsoft Expression Blend 3®. Expression Blend 3® gör det möjligt att utveckla både 
med kod och grafisk. En användbar funktion är att skapa animationer för olika 
funktioner. Med Visual Studio 2008® ges större möjligheter för att skriva kod, bland 
annat genom hjälpfunktioner som föreslår vd som skall skrivas. Här skrivs även ”koden 
bakom”. 
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4.5 Utveckling av prototyp 
För att komma åt Bing Maps Silverlight Control SDK® krävs först och främst ett Bing 
Maps Developer-konto, vilket skapas på https://www.bingmapsportal.com. Här kan ett 
vanligt Windows Live-konto användas. Kontot ger sedan möjligheten att generera den för 
applikationen nödvändiga programnyckel. Utan nyckeln kommer en varningstext att visas 
och döljer därmed applikationen, se figur 4.1. 

 
 

Utvecklingen sker sedan i två separata typer av programmeringsspråk (Lair, 2009). Basen 
är XAML (uttalas ”zammel”) vilket är ett textbaserade märkspråk som används för den 
grafiska delen. Det andra språket som används är C# (uttalas ”C-sharp”) och är den delen 
som beskriver funktionen för XAML-koden, kallat för ”koden bakom”. Exempel: 

• En inzoomningsknapp skapas och dess funktion namnges, i XAML. 
• I koden bakom beskrivs sedan knappens funktion, inzoomning. 

Genom att varva utvecklingen med applikationen, dels med Visual Studio 2008® och 
dels med Blend 3®, kan funktion- och designutveckling pågå simultant. I Blend 3® görs 
XAML-koden, kan göras både grafiskt och med kod, och i Visual Studio 2008® görs 
”koden bakom”-delen (se kod i bilaga 8.1 och 8.2).  

När kartfunktionen är tillfredsställande adderas den data som skall visas med ”pushpins”. 
Data är lagrad i WGS84 på en Microsoft SQL Server®. Kommunikationen mellan 
Silverlight-applikationen och databasen sker i två steg, båda görs i Visual Studio 2008®. 
Först steget är att en skapa en länk (funktionen kallas för LINQtoSQL i Visual Studio 
2008) till tabellen i databasen för att sedan göra det möjligt att åberopa denna via en 
webbservice (Silverlight Enabled WCF Service, se kod i bilaga 8.3).  

I ”koden bakom” beskrivs sedan hur och vilken data som skall importeras via 
webbservicen och hur denna skall användas. Då vi i detta fall endast har punktdata skall 
den publiceras i form av ”pushpins”.  

Under arbetets gång ändrades punkten ”Hanterar WMS- och WFS-tjänster” till ”Hantera 
data från databas”, då undertecknande ej kunde lösa problematiken kring önskemålet. 

 

Figur 4.1 Varningstext då applikation skapats utan godkänd programnyckel
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5 Resultat 
I detta stycke kommer den tillverkade prototypen och dess funktioner att presenteras. 
Prototypen är en webbaserad GIS-klient i Silverlight med möjlighet för användaren att 
välja mellan tre olika bakgrundkartor. För att användaren skall på ett enkelt sätt kunna 
lokalisera sig vid inzoomning finns även en minikarta som följer de panoreringar och 
förändringar i zoomnivå som görs.  

5.1 Funktionsspecifikation för GIS-klient 
• Val av bakgrundskarta 
• Lagerhantering  
• Zoom 
• Panorering 
• Hantera koppling till databas 

Notera att funktionsspecifikationen skiljer sig från den önskade funktionsspecifikationen 
då punkterna Hantera WMS- och WFS-tjänster och Sökfunktion inte finns med, medan 
Hantera koppling till databas och Val av bakgrundskarta lagts till. 
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5.2 GIS-klient 
Figur 5.1 visar GIS-klienten med OpensStreetMap som bakgrundskarta. Lägg märke till 
att på kartan finns en del byggnader med, men dock ej alla. Eftersom GeoAtlas 
tillhandahåller information om Malmö Stads geologi är det därför också här som kartan 
vid uppstart har sitt centrum. Detta preciserades i koden för kartfönstret. 

 

 
Genom att användaren klickar på knappen ”Bing Maps: Road” skiftar applikationen 
bakgrundskarta och Bing Maps® vägkarta visas, se figur 5.2. Här skiljer sig kartografin 
en del åt från OpenStreetMap då denna karta ej har några fastigheter. I minikartan finns 
en rödstreckad rektangel som visar vilket område som är inzoomat.  

Figur 5.1 GeoAtlas med OpenStreetMap. 
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För att ge användaren en mer exakt bild av verkligheten har även Bing Maps® 
ortografiska foto tagits med som alternativ till vägkartan och OpenStreetMap, se figur 
5.3. Övergångarna till nytt foto eller kartblad sker snabbt, vilket ger fördelar vid 
panorering och förändring av zoomnivå. 

Figur 5.2 GeoAtlas med Bing Maps vägkarta. 
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Lagerhanteringsfunktionen, som egentligen skulle innehålla WMS-bilder, illustreras i 
figur 5.4 med en ”pushpin”. Användaren kan genom att klicka i rutan välja att tända eller 
släcka ett lager. Panelen för lagerhanteringen kan döljas / visas genom att användaren 
klickar på de för ändamålet avsedda pilknapparna, detta för att ej dölja något av intresse 
för användaren. 

 

 
 
 

 

Figur 5.3 GeoAtlas med Bing Maps ortografiska foto. 

Figur 5.4 Lagerhantering, ger användaren möjligheten 
att tända och släcka olika skikt 
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Knappen ”Visa”, som kan ses längst ner till vänster i figur 5.3, 5.2 och 5.1, öppnar en ny 
panel som innehåller en tom tabell. Genom att användaren klickar på knappen ”Visa alla” 
anropas databasen och alla punkterna plottas ut i kartan och informationen visas i 
tabellen, se figur 5.6. ”Dölj”-knappens gör precis vad dess namn avslöjar, döljer panel.  

Figur 5.5 Visa panel med tabell. 
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När muspekaren förs över någon av punkterna har en funktion för att visa information 
lagts till. I figur 5.7 visas vilket punknummer som vald punkt har. 

 
 

För panorering kan användaren antingen klicka och dra med musen eller använda 
navigeringsverktyget i övre vänstra hörnet, se figur 5.8. Zoomning görs antingen via ”+” 
och ”-”, scrollhjulet eller genom att hålla ned Carl-tangenten och dra en box på kartan. 

 

Figur 5.6 Punkterna plottas på kartan och tabellen fylls med information.

Figur 5.7 Punktinformation 

Figur 5.8 Panorering och zoom
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6 Diskussion 
Prototypens funktionsspecifikation följer ej helt och hållet de önskemål som finns på en 
geologisk kartmotor. Sökfunktion och WMS-/WFS-tjänster finns ej med i prototypen 
vilket hänger samman med att Bing Maps-plattform endast stödjer GeoRSS och KML 
och ej ger möjlighet för tillkoppling av WMS- och WFS-tjänster (Bing Maps Plattform - 
FAQ, 2010). Detta är en nackdel för uppförandet av en GIS-klient som presenterar och 
hanterar geologisk information då Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
tillhandahåller WMS-tjänster som hade varit till stor nytta för den som ska studera 
Malmö Stads geologi. 

Istället för kontakt med SGU:s WMS-tjänster användes information från en databas med 
testdata. Även här uppstår det ett problem, då den grafiska designen för de ”pushpins” 
som plottas med information från en databas ej kan modifieras efter utvecklarens 
önskemål utan den från Bing Maps på förhand givna designen måste användas. 

Något annat grafiskt som skulle kunna vara av intresse att förändra är kartografin och 
klassa färgsättningen för att passa ändamålet. Varken för Bing Maps vägkarta eller för 
OpenStreetMap är detta möjligt. Detta är dock av förståelse då svårigheter för genomföra 
färgsättningen vid flera zoomnivåer är påtaglig. 

Utifrån de problem som uppstått är slutsatsen att tekniken som används ej är fullkomligt 
tillfredsställande för att skapa en applikation som presenterar och hanterar geologisk 
information. 

I funktionsspecifikationen har även en funktion tillkommit, Val av bakgrundskarta. Att 
användaren ges möjligheten till att själv välja bakgrundskarta är bra för att utefter dennes 
intresse se vad som återfinns på platsen för punkten. För övrigt stämmer 
funktionsspecifikationen överrens med vad som önskades. 

Tekniken som användes för att ta fram applikationen är lätt att ta till sig, även för en 
nybörjare på området. Efter att ha jobbat med den ett par veckor kom insikten om dess 
fulla potential. På Silverlight’s hemsida beskrivs plattformen som ”kraftfull”, även 
undertecknande är av den uppfattningen. Enkelheten för att skapa en väldesignad klient 
och snygga animationer är slående med programvaran Microsoft Expression Blend 3®. 
Något som kan vara av intresse vid utveckling i Silverlight® är att det även finns 
möjlighet att skapa applikationer för mobiltelefoner med operativsystemet Windows 
Mobil 7®. 

Att få tag i relevanta böcker för uppsatsen genomförande har ej varit några problem men 
bristen på publicerade artiklar som rör ämnet har varit påtaglig. 

Under arbetes gång har en del idéer vad gäller framtida projekt uppkommit. En idé är att 
undersöka möjligheten för att koppla in data från databasen med KML för att kunna göra 
förändringar i ”pushpin”-designen. En annan funktion som skulle kunna vara av intresse 
är att illustrera informationen hos en punkt i ett diagram som visas vid markering av 
denna. Vid markering av fler skulle också detta kunnas visa för att lättare kunna dra 
konklusioner. Något som skulle vara av stor nytta är funktionen som uteblev, att 
användaren skall kunna genomföra en sökning i tabellen från databasen. En bra 
tilläggsfunktion hade varit att den sökta punkten/-erna på något sätt märktes ut på kartan.  
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Med den allt vanligare GPS-funktionen i mobiltelefonen skulle även detta område vara 
intressant att titta närmare på, framförallt då Silverlight även kan användas. Att 
användaren ute på plats hade kunnat skicka sin position via telefonen för att sedan få reda 
på den geologiska informationen som finns i närheten. 

I inledningen citeras Peng et al (2003) och dennes vision om framtida vägar för att 
distribuera GIS-tjänster. Som avslutning skulle jag vilja ta vid och ge min syn på var 
framtida utvecklingen av webbaserade GIS-klienter kommer att ha stor potential. En 
kvalificerad gissning är att det ökande användandet av mobiltelefoner med hög prestanda 
och GPS-funktion kan ligga till grund för stora möjligheter för utveckling inom området.  
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7 Viktiga begrepp och ordlista 
Adobe Flash®   Ett plattformsoberoende webbläsartillägg som är 

installerat på över 98 % av alla Internetanslutna datorer 
(Adobe Flash Player, 2010). 

Microsoft Silverlight® Silverlight är en utvecklingsplattform för att skapa 
multimedia applikationer och affärsapplikationer för 
webben, skrivbordet och mobila enheter (What is 
Silverlight?, 2010). 

Add-on Tillägg i webbläsaren för att göra det möjligt att använda 
vissa webbtjänster. 

HTML Hypertext markup language, ett siddefinitionsspråk för 
webbsidor. 

JavaScript Objektorienterat skriptspråk för HTML-sidor, används 
till exempel för att animera bilder. 

Tele Atlas® Karttillverkare, gör bland annat kartor till TomTom:s 
navigatorer. 

NAVTEQ® Karttillverkare vars kartor kan hittas i många 
navigationsprodukter. 

XML Extensible markup language, strukturstandard för 
textbaserade dokument. Kan studeras mer ingående på 
http://www.w3.org/XML/. 

Esri® Tillverkare av bland annat programmen ArcGIS och 
ArcGIS Server.  

API Application programming interface, en uppsättning 
regler som preciserar hur programvara kan prata med 
programvara. 

SDK System development kit, ett kit med verktyg för att 
utveckla för en speciell mjukvara.  

Statisk karta Kan förklaras som en digital kopia av en papperskarta, 
användaren kan alltså ej navigera eller zooma genom att 
till exempel klicka med musen (Peng et al., 2003). 

Dynamiska kartor En elektronisk karta där användaren kan sköta saker som 
till exempel panorering och zoomning.   
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XAML Extensible Application Markup Language, ett 
textbaserat märkspråk för programmering i Silverlight 
(Lair, 2009). 

GeoRSS   En teknik för att publicera och dela geografiskt taggad 
information . 

KML Ett filformat för att hantera geografisk data med till 
exempel Google Maps och Google Earth. 
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9 Bilaga 1 – Programkod 

9.1 XAML 
<UserControl  
xmlns:data="clr-
namespace:System.Windows.Controls;assembly=System.Windows.Controls.Data
"   
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
xmlns:m="clr-
namespace:Microsoft.Maps.MapControl;assembly=Microsoft.Maps.MapControl" 
xmlns:Microsoft_Maps_MapControl_Navigation="clr-
namespace:Microsoft.Maps.MapControl.Navigation;assembly=Microsoft.Maps.
MapControl" 
xmlns:local="clr-namespace:GeoGIS" 
xmlns:Microsoft_Maps_MapControl_Overlays="clr-
namespace:Microsoft.Maps.MapControl.Overlays;assembly=Microsoft.Maps.Ma
pControl"  
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"  
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
x:Class="GeoGIS.MainPage" > 
     
Under UserControl.Resources kontrolleras animationer som utspelar sig i 
applikationen. 
 
 <UserControl.Resources> 
  <Storyboard x:Name="VisaLagerlista" > 
   <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" 
Storyboard.TargetName="Lagerlista"  
                                           
Storyboard.TargetProperty="(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.
Children)[3].(TranslateTransform.X)"> 
    <EasingDoubleKeyFrame 
KeyTime="00:00:00.7000000" Value="-95"> 
     <EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
      <BackEase EasingMode="EaseInOut"/> 
     </EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
    </EasingDoubleKeyFrame> 
   </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 
   <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" 
Storyboard.TargetName="Lagerlista"  
                                           
Storyboard.TargetProperty="(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.
Children)[3].(TranslateTransform.Y)"> 
    <EasingDoubleKeyFrame 
KeyTime="00:00:00.7000000" Value="-1"> 
     <EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
      <BackEase EasingMode="EaseInOut"/> 
     </EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
    </EasingDoubleKeyFrame> 
   </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 
  </Storyboard> 
  <Storyboard x:Name="VisaPanel"> 
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   <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" 
Storyboard.TargetName="VisaPanelButton"  
                                           
Storyboard.TargetProperty="(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.
Children)[3].(TranslateTransform.Y)"> 
    <EasingDoubleKeyFrame 
KeyTime="00:00:00.7000000" Value="-705"> 
     <EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
      <BackEase EasingMode="EaseInOut"/> 
     </EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
    </EasingDoubleKeyFrame> 
   </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 
   <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" 
Storyboard.TargetName="VisaPanelButton"  
                                           
Storyboard.TargetProperty="(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.
Children)[3].(TranslateTransform.X)"> 
    <EasingDoubleKeyFrame 
KeyTime="00:00:00.7000000" Value="-1"> 
     <EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
      <BackEase EasingMode="EaseInOut"/> 
     </EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
    </EasingDoubleKeyFrame> 
   </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 
   <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" 
Storyboard.TargetName="Panel"  
                                           
Storyboard.TargetProperty="(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.
Children)[3].(TranslateTransform.Y)"> 
    <EasingDoubleKeyFrame 
KeyTime="00:00:00.7000000" Value="-703"> 
     <EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
      <BackEase EasingMode="EaseInOut"/> 
     </EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
    </EasingDoubleKeyFrame> 
   </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 
   <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" 
Storyboard.TargetName="Panel"  
                                           
Storyboard.TargetProperty="(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.
Children)[3].(TranslateTransform.X)"> 
    <EasingDoubleKeyFrame 
KeyTime="00:00:00.7000000" Value="3"> 
     <EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
      <BackEase EasingMode="EaseInOut"/> 
     </EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
    </EasingDoubleKeyFrame> 
   </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 
   <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" 
Storyboard.TargetName="HidePanelButton"  
                                           
Storyboard.TargetProperty="(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.
Children)[3].(TranslateTransform.Y)"> 
    <EasingDoubleKeyFrame 
KeyTime="00:00:00.7000000" Value="-705.333"> 
     <EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
      <BackEase EasingMode="EaseInOut"/> 
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     </EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
    </EasingDoubleKeyFrame> 
   </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 
   <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" 
Storyboard.TargetName="HidePanelButton"  
                                           
Storyboard.TargetProperty="(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.
Children)[3].(TranslateTransform.X)"> 
    <EasingDoubleKeyFrame 
KeyTime="00:00:00.7000000" Value="-2.667"> 
     <EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
      <BackEase EasingMode="EaseInOut"/> 
     </EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
    </EasingDoubleKeyFrame> 
   </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 
  </Storyboard> 
  <Storyboard x:Name="HideLagerlista"> 
   <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" 
Storyboard.TargetName="Lagerlista"  
                                           
Storyboard.TargetProperty="(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.
Children)[3].(TranslateTransform.X)"> 
    <EasingDoubleKeyFrame 
KeyTime="00:00:00.7000000" Value="2"> 
     <EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
      <BackEase EasingMode="EaseInOut"/> 
     </EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
    </EasingDoubleKeyFrame> 
   </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 
   <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" 
Storyboard.TargetName="Lagerlista"  
                                           
Storyboard.TargetProperty="(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.
Children)[3].(TranslateTransform.Y)"> 
    <EasingDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:00" 
Value="-0.5"/> 
    <EasingDoubleKeyFrame 
KeyTime="00:00:00.7000000" Value="0"/> 
   </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 
  </Storyboard> 
  <Storyboard x:Name="HidePanel"> 
   <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" 
Storyboard.TargetName="HidePanelButton"  
                                           
Storyboard.TargetProperty="(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.
Children)[3].(TranslateTransform.X)"> 
    <EasingDoubleKeyFrame 
KeyTime="00:00:00.7000000" Value="-2"> 
     <EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
      <BackEase EasingMode="EaseInOut"/> 
     </EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
    </EasingDoubleKeyFrame> 
   </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 
   <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" 
Storyboard.TargetName="HidePanelButton"  
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Storyboard.TargetProperty="(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.
Children)[3].(TranslateTransform.Y)"> 
    <EasingDoubleKeyFrame 
KeyTime="00:00:00.7000000" Value="0"> 
     <EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
      <BackEase EasingMode="EaseInOut"/> 
     </EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
    </EasingDoubleKeyFrame> 
   </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 
   <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" 
Storyboard.TargetName="VisaPanelButton"  
                                           
Storyboard.TargetProperty="(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.
Children)[3].(TranslateTransform.X)"> 
    <EasingDoubleKeyFrame 
KeyTime="00:00:00.7000000" Value="-0.5"> 
     <EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
      <BackEase EasingMode="EaseInOut"/> 
     </EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
    </EasingDoubleKeyFrame> 
   </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 
   <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" 
Storyboard.TargetName="Panel"  
                                           
Storyboard.TargetProperty="(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.
Children)[3].(TranslateTransform.X)"> 
    <EasingDoubleKeyFrame 
KeyTime="00:00:00.7000000" Value="1.5"> 
     <EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
      <BackEase EasingMode="EaseInOut"/> 
     </EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
    </EasingDoubleKeyFrame> 
   </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 
   <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" 
Storyboard.TargetName="Panel"  
                                           
Storyboard.TargetProperty="(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.
Children)[3].(TranslateTransform.Y)"> 
    <EasingDoubleKeyFrame 
KeyTime="00:00:00.7000000" Value="2"> 
     <EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
      <BackEase EasingMode="EaseInOut"/> 
     </EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
    </EasingDoubleKeyFrame> 
   </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 
   <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" 
Storyboard.TargetName="VisaPanelButton"  
                                           
Storyboard.TargetProperty="(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.
Children)[3].(TranslateTransform.Y)"> 
    <EasingDoubleKeyFrame 
KeyTime="00:00:00.7000000" Value="0"> 
     <EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
      <BackEase EasingMode="EaseInOut"/> 
     </EasingDoubleKeyFrame.EasingFunction> 
    </EasingDoubleKeyFrame> 
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   </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 
  </Storyboard> 
 </UserControl.Resources> 
 
Här börjar koden som beskriver fönstrets design. 
    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="#FF595959"> 
 
m:Map är termen för kartan. 
        <m:Map x:Name="GEO" Margin="0,-1,0,0" 
CopyrightVisibility="Collapsed" Center="55.61273, 12.99849" 
ZoomLevel="14" LogoVisibility="Collapsed"  
               CredentialsProvider=" [Här anges programnyckeln!] "> 
   <Microsoft_Maps_MapControl_Overlays:Logo Height="34" 
HorizontalAlignment="Right" Margin="0,0,8,35" 
VerticalAlignment="Bottom" Width="80"/> 
 
Lägger till OpenStreetMap som bakgrundskarta. 
            <m:MapLayer x:Name="openStreetMapLayer"> 
                <m:MapTileLayer> 
                    <m:MapTileLayer.TileSources> 
                        <local:OpenStreetMapTileSource/> 
                    </m:MapTileLayer.TileSources> 
                </m:MapTileLayer> 
            </m:MapLayer> 
 
            <m:MapLayer x:Name="MyLayer1"> 
                <m:Pushpin Location="55.6127, 12.9987" Content="1" 
Background="#FF9D511A" ToolTipService.ToolTip="Hello World!"  
                           ToolTipService.Placement="Left"/> 
            </m:MapLayer> 
             
            <m:MapLayer x:Name="MyLayer2" >                 
                <m:Pushpin Location="55.61153, 13.00179" Content="2" 
Background="#FF9D511A" ToolTipService.ToolTip="Hello World!"  
                           ToolTipService.Placement="Left"/> 
            </m:MapLayer> 
 
            <m:MapLayer x:Name="MyLayer3" > 
                <m:Pushpin Location="55.61473, 12.98849" Content="3"/> 
            </m:MapLayer> 
                        
        </m:Map> 
 
Här bestäms placering och utbredning av minikartan. 
        <Canvas Width="310" Height="200" HorizontalAlignment="Right" 
VerticalAlignment="Top" Margin="0,101,8,0" > 
            <Border BorderThickness="5" BorderBrush="#FF45454F" 
CornerRadius="5" > 
                <m:Map x:Name="MiniMap" Width="300" Height="200" 
Mode="Road" CopyrightVisibility="Collapsed" 
                       NavigationVisibility="Collapsed" 
ScaleVisibility="Collapsed" Center="55.61273, 12.99849" 
                       CredentialsProvider=" [Här anges 
programnyckeln!] " /> 
            </Border> 
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            <Rectangle Width="60" Height="40" Canvas.Left="125" 
Canvas.Top="85" Stroke="Red" StrokeThickness="3" StrokeDashArray="2" /> 
        </Canvas> 
 
Sidhuvud med titel och val av bakgrundskarta. 
        <Rectangle Fill="Black" Stroke="Black" Height="89" 
HorizontalAlignment="Right" Margin="0,8,-22,0" VerticalAlignment="Top"  
                   Width="351" Opacity="0.745" RadiusY="5" 
RadiusX="10"/> 
  <StackPanel x:Name="Huvud" Height="101" 
VerticalAlignment="Top" Opacity="0.67" HorizontalAlignment="Right" 
Width="325"  
                    UseLayoutRounding="True" Margin="0,-4,0,0"> 
            <TextBlock Height="65" TextAlignment="Center" 
HorizontalAlignment="Center" Margin="0,5,0,0" 
VerticalAlignment="Center"  
                       Width="325" Opacity="0.735" FontSize="48" 
Text="GeoAtlas" TextWrapping="Wrap" FontFamily="Fonts.zip#Calibri"  
                       FontWeight="Bold" Foreground="White"> 
    <TextBlock.Effect> 
     <BlurEffect Radius="2"/> 
    </TextBlock.Effect> 
   </TextBlock> 
   <Grid Height="28" Opacity="0.945"> 
    <Grid.ColumnDefinitions> 
     <ColumnDefinition Width="0.5*"/> 
     <ColumnDefinition Width="0.5*"/> 
                    <ColumnDefinition Width="0.5*"/> 
    </Grid.ColumnDefinitions> 
                <Button Click="Button_Click_1" Margin="0,1,0,2" 
Grid.Column="0" VerticalAlignment="Center" Height="25" Width="105"  
                        Background="#FF593203"> 
                    <TextBlock Foreground="#FF2C2B2B"><Run 
Text="OpenStreetMap"/></TextBlock> 
                </Button> 
                <Button Click="Button_Click" Margin="0,1,0,2" 
Grid.Column="1" VerticalAlignment="Center" Height="25" Width="105"  
                        Background="#FF593203"> 
     <TextBlock Foreground="#FF2C2B2B"><Run 
Text="Bing Maps: Road"/></TextBlock> 
    </Button>     
                <Button Click="Button_Click_2" Margin="0,1,0,2" 
Grid.Column="2" VerticalAlignment="Center" Height="25" Width="105"  
                        Background="#FF593203"> 
                    <TextBlock Foreground="#FF2C2B2B"><Run Text="Bing 
Maps: Aerial" /></TextBlock> 
                </Button> 
   </Grid> 
        </StackPanel> 
         
Lagerlista med checkbox. 
        <StackPanel x:Name="Lagerlista" Orientation="Vertical" 
HorizontalAlignment="Right"  Background="Black" Opacity="0.75"  
                    Margin="0,358,-212,349" 
RenderTransformOrigin="0.5,0.5" Width="212"> 
         <StackPanel.RenderTransform> 
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          <TransformGroup> 
           <ScaleTransform/> 
           <SkewTransform/> 
           <RotateTransform/> 
           <TranslateTransform/> 
          </TransformGroup> 
         </StackPanel.RenderTransform> 
            <CheckBox x:Name="CheckLayer1" Content="Lager 1" 
Click="ToggleLayer1" FontSize="16"  IsChecked="True" 
Background="#FF593203"  
                      Foreground="White" HorizontalAlignment="Left" 
VerticalAlignment="Top" /> 
            <CheckBox x:Name="CheckLayer2" Content="Lager 2" 
Click="ToggleLayer2" FontSize="16" IsChecked="True" Foreground="White"  
                      HorizontalAlignment="Left" 
VerticalAlignment="Top" /> 
            <CheckBox x:Name="CheckLayer3" Content="Lager 3" 
Click="ToggleLayer3" FontSize="16" IsChecked="True" Foreground="White"  
                      HorizontalAlignment="Left" 
VerticalAlignment="Top" /> 
        </StackPanel> 
        <Button x:Name="VisaLager" Click="Button_Click_3" Height="20" 
HorizontalAlignment="Right" Margin="0,338,0,0" VerticalAlignment="Top"  
                Width="20" Content="&lt;" Background="#FF1A1717" 
Opacity="0.75" Foreground="#FF100302" BorderBrush="#FF180B0B"/> 
        <Button x:Name="HideLager" Click="HideLager_Click" Height="20" 
HorizontalAlignment="Right" Margin="0,0,0,330" 
VerticalAlignment="Bottom"  
                Width="20" Content="&gt;" Background="#FF1A1717" 
Opacity="0.75" Foreground="#FF100302" BorderBrush="#FF180B0B"/> 
 
Panel för att visa punktlista och placera pushpins på karta. 
        <StackPanel x:Name="Panel" Margin="-12,0,0,-900" 
Background="Black" RenderTransformOrigin="0.5,0.5" Height="900" 
VerticalAlignment="Bottom"  
                    HorizontalAlignment="Left" Width="289" 
Opacity="0.76"> 
         <StackPanel.RenderTransform> 
          <TransformGroup> 
           <ScaleTransform/> 
           <SkewTransform/> 
           <RotateTransform/> 
           <TranslateTransform/> 
          </TransformGroup> 
         </StackPanel.RenderTransform> 
          
   <Grid x:Name="dg" ShowGridLines="False" Height="900"> 
 
                <Grid.RowDefinitions> 
                    <RowDefinition Height="40" /> 
                    <RowDefinition Height="749" /> 
                </Grid.RowDefinitions> 
 
                <StackPanel HorizontalAlignment="Center" 
VerticalAlignment="Center" Margin="0" Grid.Row="0" 
                            Orientation="Horizontal" > 
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                    <Button x:Name="btnShowAll" 
Click="btnShowAll_Click" Height="25" VerticalAlignment="Center" 
Width="75" Content="Visa alla"/> 
                    <TextBox x:Name="lbet" Height="25" 
VerticalAlignment="Center" Width="112" TextWrapping="Wrap" 
Visibility="Collapsed"/> 
                    <Button x:Name="btnSearch" 
Click="btnSearch_Click_1" VerticalAlignment="Center" Width="75" 
Content="Sök" Height="25"  
                            Visibility="Collapsed"/> 
                </StackPanel> 
 
                <data:DataGrid x:Name="dgResults" Margin="14,1,13,99" 
Grid.Row="1" AutoGenerateColumns="False" IsReadOnly="True"> 
                    <data:DataGrid.Columns> 
                        <data:DataGridTextColumn Binding="{Binding 
Punktnr}" Header="Nr"/> 
                        <data:DataGridTextColumn Binding="{Binding 
Lbet}" Header="Lokalbetäckning"/> 
      <data:DataGridTextColumn 
x:Name="locX" Binding="{Binding X}" Header="X"/>  
      <data:DataGridTextColumn 
x:Name="locY" Binding="{Binding Y}" Header="Y"/>      
                    </data:DataGrid.Columns> 
                </data:DataGrid> 
 
            </Grid>                                       
             
        </StackPanel> 
  <Button x:Name="VisaPanelButton" Click="Button_Click_4" 
HorizontalAlignment="Left" Width="71" Content="Visa" 
RenderTransformOrigin="0.5,0.5"  
                Foreground="Black" Height="29" 
VerticalAlignment="Bottom" BorderThickness="5" Margin="0,0,0,-5" 
Background="Black"  
                BorderBrush="Black" Opacity="0.75" > 
   <Button.RenderTransform> 
    <TransformGroup> 
     <ScaleTransform/> 
     <SkewTransform/> 
     <RotateTransform/> 
     <TranslateTransform/> 
    </TransformGroup> 
   </Button.RenderTransform> 
  </Button> 
  <Button x:Name="HidePanelButton" 
Click="HidePanelButton_Click" HorizontalAlignment="Left" Width="71" 
Content="Dölj"  
                RenderTransformOrigin="0.5,0.5" Foreground="Black" 
Height="29" VerticalAlignment="Bottom" BorderThickness="5" 
Margin="71,0,0,-5"  
                Background="Black" BorderBrush="Black" Opacity="0.75" > 
   <Button.RenderTransform> 
    <TransformGroup> 
     <ScaleTransform/> 
     <SkewTransform/> 
     <RotateTransform/> 
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     <TranslateTransform/> 
    </TransformGroup> 
   </Button.RenderTransform> 
  </Button> 
 
    </Grid> 
</UserControl> 

9.2 Code behind – C# 
using System; 
using System.Windows; 
using System.Windows.Controls; 
using System.Windows.Documents; 
using System.Windows.Ink; 
using System.Windows.Input; 
using System.Windows.Media; 
using System.Windows.Media.Animation; 
using System.Windows.Shapes; 
using Microsoft.Maps.MapControl; 
using Microsoft.Maps.MapControl.Navigation; 
using System.Windows.Controls.Primitives; 
 
namespace GeoGIS 
{ 
    public partial class MainPage : UserControl 
    { 
 
        public MainPage() 
        { 
            InitializeComponent(); 
För att minikartan skall förflyttas I samband med navigering I det stora kartfönstert har 
följande kod används.                   
            GEO.MapForeground.TemplateApplied += new 
EventHandler(MapForeground_TemplateApplied); 
            GEO.TargetViewChanged += new 
EventHandler<MapEventArgs>(MainMap_TargetViewChanged); 
 
            MiniMap.MouseClick += new 
EventHandler<MapMouseEventArgs>(MiniMap_MouseClick); 
            MiniMap.MouseDoubleClick += new 
EventHandler<MapMouseEventArgs>(MiniMap_MouseDoubleClick); 
            MiniMap.MouseDragBox += new 
EventHandler<MapMouseDragEventArgs>(MiniMap_MouseDragBox); 
            MiniMap.MousePan += new 
EventHandler<MapMouseDragEventArgs>(MiniMap_MousePan); 
            MiniMap.MouseWheel += new 
MouseWheelEventHandler(MiniMap_MouseWheel); 
 
            MiniMap.KeyUp += new KeyEventHandler(MiniMap_KeyUp); 
            MiniMap.KeyDown += new KeyEventHandler(MiniMap_KeyDown); 
            MiniMap.KeyPress += new 
EventHandler<MapKeyPressEventArgs>(MiniMap_KeyPress); 
            MiniMap.KeyHeld += new 
EventHandler<MapKeyHeldEventArgs>(MiniMap_KeyHeld);           
        } 
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        #region MainMap Events 
 
            void MainMap_TargetViewChanged(object sender, MapEventArgs 
e) 
            { 
                MiniMap.SetView(GEO.Center, Math.Max(1.0, GEO.ZoomLevel 
- 5)); 
            } 
             
            #endregion 
             
            #region MiniMap Events 
 
            void MiniMap_MouseWheel(object sender, MouseWheelEventArgs 
e) 
            { 
                e.Handled = true; 
            } 
 
            void MiniMap_MousePan(object sender, MapMouseDragEventArgs 
e) 
            { 
                e.Handled = true; 
            } 
 
            void MiniMap_KeyHeld(object sender, MapKeyHeldEventArgs e) 
            { 
                e.Handled = true; 
            } 
 
            void MiniMap_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e) 
            { 
                e.Handled = true; 
            } 
 
            void MiniMap_MouseDragBox(object sender, 
MapMouseDragEventArgs e) 
            { 
                e.Handled = true; 
            } 
 
            void MiniMap_MouseDoubleClick(object sender, 
MapMouseEventArgs e) 
            { 
                e.Handled = true; 
            } 
 
            void MiniMap_KeyPress(object sender, MapKeyPressEventArgs 
e) 
            { 
                e.Handled = true; 
            } 
 
            void MiniMap_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) 
            { 
                e.Handled = true; 
            } 
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            void MiniMap_MouseClick(object sender, MapMouseEventArgs e) 
            { 
                e.Handled = true; 
            } 
 
        #endregion 
   
Följande kod preciserar navigationsbarens utformning.         

void MapForeground_TemplateApplied(object sender, EventArgs e) 
        { 
          GEO.MapForeground.NavigationBar.TemplateApplied += new 
EventHandler(NavigationBar_TemplateApplied); 
        } 
 
        void NavigationBar_TemplateApplied(object sender, EventArgs e) 
        { 
          NavigationBar navControl = GEO.MapForeground.NavigationBar; 
 
          navControl.HorizontalPanel.Children.Clear(); 
          navControl.VerticalPanel.Children.Clear(); 
 
          CommandButton zoomInButton = new CommandButton(new 
ZoomMapCommand(true), "+", "Zooma in..."); 
          navControl.HorizontalPanel.Children.Add(zoomInButton); 
 
          CommandButton zoomOutButton = new CommandButton(new 
ZoomMapCommand(false), "-", "Zooma ut..."); 
          navControl.HorizontalPanel.Children.Add(zoomOutButton); 
        } 
 
Knappfunktioner preciseras nedan. 
   private void Button_Click_3(object sender, RoutedEventArgs e) 
  { 
   this.VisaLagerlista.Begin(); 
  } 
 
        private void HideLager_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            this.HideLagerlista.Begin(); 
        } 
 
 
        private void Button_Click_4(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            this.VisaPanel.Begin(); 
        } 
 
        private void HidePanelButton_Click(object sender, 
RoutedEventArgs e) 
        { 
            this.HidePanel.Begin(); 
        } 
 
        private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 



 - 34 - 

            openStreetMapLayer.Visibility=Visibility.Collapsed; 
            GEO.Mode = new RoadMode();             
        } 
 
        private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            openStreetMapLayer.Visibility = Visibility.Visible; 
        } 
         
        private void Button_Click_2(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            GEO.Mode = new AerialMode(true); 
            openStreetMapLayer.Visibility = Visibility.Collapsed; 
        } 
 
        private void ToggleLayer1(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            ToggleLayerVisibility(MyLayer1); 
        } 
 
        private void ToggleLayer2(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            ToggleLayerVisibility(MyLayer2); 
        } 
 
        private void ToggleLayer3(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            ToggleLayerVisibility(MyLayer3); 
        } 
 
        private void ToggleLayerVisibility(MapLayer layer) 
        { 
            layer.Visibility = (layer.Visibility == 
Visibility.Collapsed) ? Visibility.Visible : Visibility.Collapsed; 
        } 
¨ 
Följande knapp visar alla punkter i databasen på kartan och i listan. 
        private void btnShowAll_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            ServiceReference1.DataServiceClient webService = new 
GeoGIS.ServiceReference1.DataServiceClient(); 
            webService.GetAllPointsCompleted += new 
EventHandler<GeoGIS.ServiceReference1.GetAllPointsCompletedEventArgs>(w
ebService_GetAllPointsCompleted); 
            webService.GetAllPointsAsync(); 
        } 
 
        void webService_GetAllPointsCompleted(object sender, 
GeoGIS.ServiceReference1.GetAllPointsCompletedEventArgs e) 
        { 
            dgResults.ItemsSource = e.Result; 
 
            foreach (GeoGIS.ServiceReference1.vObspoint_WGS84 o in 
e.Result) 
            { 
                if (o.Y != null && o.X != null) 
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                { 
                    var location = new Location(o.X.Value, o.Y.Value); 
                    var pin = new Pushpin { Location = location }; 
                    pin.SetValue(ToolTipService.ToolTipProperty, new 
ToolTip 
                        { 
                            Content = o.Punktnr,  
                             
                        }); 
                    GEO.Children.Add(pin); 
                     
                } 
            } 
        } 
 
Vid placering av musenpekaren ovan en pushpin skall dess information visas. 
        private void Element_MouseEnter(object sender, MouseEventArgs 
e) 
        { 
            FrameworkElement pin = sender as FrameworkElement; 
            MapLayer.SetPosition(ContentPopup, 
MapLayer.GetPosition(pin)); 
            MapLayer.SetPositionOffset(ContentPopup, new Point(20, -
15)); 
            ContentPopupText.Text = pin.Tag as string; 
            ContentPopup.Visibility = Visibility.Visible; 
        } 
 
        private void Element_MouseLeave(object sender, MouseEventArgs 
e) 
        { 
            Pushpin pin = sender as Pushpin; 
            ContentPopup.Visibility = Visibility.Collapsed; 
        } 
 
        private void ContentPopup_MouseEnter(object sender, 
MouseEventArgs e) 
        { 
            ContentPopup.Visibility = Visibility.Visible; 
        } 
 
        private void ContentPopup_MouseLeave(object sender, 
MouseEventArgs e) 
        { 
            ContentPopup.Visibility = Visibility.Collapsed; 
        }         
    } 
Källan för OpenStreetMap. 
    public class OpenStreetMapTileSource : 
Microsoft.Maps.MapControl.TileSource 
    { 
 
        public OpenStreetMapTileSource() 
            : base("http://tile.openstreetmap.org/{2}/{0}/{1}.png") 
        { 
        } 
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        public override Uri GetUri(int x, int y, int zoomLevel) 
        { 
            return new Uri(String.Format(this.UriFormat, x, y, 
zoomLevel)); 
        } 
    }       
    
} 

9.3 Silverlight Enable WCF Service 
using System; 
using System.Linq; 
using System.Runtime.Serialization; 
using System.ServiceModel; 
using System.ServiceModel.Activation; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using System.Web.UI.MobileControls; 
 
namespace GeoGIS.Web 
{ 
    [ServiceContract(Namespace = "DataService")] 
    [AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode = 
AspNetCompatibilityRequirementsMode.Allowed)] 
    [ServiceBehavior 
        (IncludeExceptionDetailInFaults = true, 
        InstanceContextMode = InstanceContextMode.PerSession, 
        ConcurrencyMode = ConcurrencyMode.Multiple)] 
    public class DataService 
    { 
        [OperationContract] 
        List<”Här skall den tabell som anropas namnges, av säkerhetsskäl visas detta 
ej”> GetAllPoints() 
        { 
            LINQtoSQLDataContext linqToSqlDataContext = new 
LINQtoSQLDataContext(); 
            return (from <”Här skall den tabell som anropas namnges, av 
säkerhetsskäl visas detta ej” in linqToSqlDataContext. <”Här skall den tabell som 
anropas namnges, av säkerhetsskäl visas detta ej”  
                    select <”Här skall den tabell som anropas namnges, av 
säkerhetsskäl visas detta ej”.ToList(); 
        } 
 
         
    } 
 
         
} 
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