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Sammanfattning 
Detta arbete undersöker de faktorer som kan vara avgörande vid val av teknik för att 
bädda in geografisk information i webbsidor varefter verktyg väljs och en pilot-
applikation implementeras och utvärderas. 

Som leverantör av geografiska data valdes den populära leverantören Google, för 
utveckling av applikationen ’StudentKarta’. 

Applikationen låter studenter mata in sina uppgifter varefter deras bostadsort 
presenteras på en inbäddad karta. Uppgifterna är försedda med ett bäst-före-datum 
och studentmarkörerna ”tonar bort” ju närmre detta datum kommer, för att slutligen 
försvinna.  

Den resulterande applikationen presenterar en inbäddad lösning med två olika 
presentationstekniker: 

- En tvådimensionell kartrepresentation med markörer som renderas med 
rastergrafik. 

- En tredimensionell ”Glob” (Google Earth) där positionerna märks ut med 
tredimensionella markörer. 

 

Abstract 
This is a survey of different techniques that may be used for embedding geographic 
data into web pages. Different models of GIS communication are examined and a test 
subject in the form of an application is implemented and evaluated. 

The test application (‘StudentKarta’ eng. ‘Student Map’) lets students submit their 
residential data and shows their position as pins on an embedded Map. 

An expire date is used to let the pins fade away and disappear. 

The application uses the popular Google map engines to display the geographical 
presentations. Both 2D (Google Maps) and 3D (Google Earth) are used and the pins 
are rendered by using bitmaps and 3-models.  
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1 Inledning 
Många företag och organisationer väljer ofta, att på sina hemsidor, infoga kartor för 
att läsaren skall kunna hitta företaget. Vanligtvis bygger detta på att en karttjänst 
används och att företaget visas med en markör på en inbäddad karta. Då högre krav på 
den estetiska särprägeln på presentationen ställs, används ofta färdigritade stilistiska 
världskartor med lokalerna färdigutmärkta, eller med ”klickbara” pins/flaggor för de 
olika lokalerna.  

Inom den geografiska informationstekniken används begreppet geografiska 
informationssystem, GIS, för de system som används för att hantera och analysera 
geografiska data. De många GIS-lösningar som finns på marknaden idag varierar stort 
och vissa följer den standard som utvecklats av The Open GIS Consortium, OGC, och 
andra inte. OGC är en internationell, icke vinstdrivande och frivillig sammanslutning 
som utvecklar standarder för geografiska tjänster. Ett GIS kan erbjuda mycket mer än 
bara presentation av kartbilder, så som manipulation, insamling/lagring och analys av 
geografiska data. Därför är det inte säkert att en fullständig GIS-lösning är nödvändig, 
eller ens attraktiv att använda för enklare webbaserade geografiska applikationer. 
Bland de många fördelar ett GIS kan erbjuda finns bland andra möjligheten till 
matematiskt korrekt in- och utzoomning, samt olika vägbeskrivningstjänster och 
söktjänster. Som utvecklare av en webbaserad kartapplikation, måste man i något 
skede i designfasen besluta hur stor del av systemet som skall levereras som en tjänst 
samt vilka delar som måste utvecklas/installeras/underhållas av en själv.  

Då det finns ett mycket stort antal GIS-lösningar på marknaden i dag, både sk Open 

Source – lösningar och kommersiella varianter, medför detta att det kan vara mycket 
svårt att välja rätt teknik för sitt tänkta ändamål. För att underlätta valet av teknik görs 
ett försök, i detta arbete, att göra en kartläggning av olika tekniska lösningar för 
inbäddade kartor samt att en pilotapplikation implementeras och utvärderas.  
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2 Bakgrund 
Då programstudenter, som läser på distans, påbörjar sitt program har de ett relativt  
begränsat ”gränssnitt” genom vilket de kan lära känna varandra, då de är beroende av 
webbaserade tekniker. Varken lärare eller studenter får samma kontakt med 
deltagarna som den man får i fysiska klassrum och hörsalar. Eftersom distansstudier 
kan genomföras från vilken plats som helst i världen, där tillgång till Internet finns, så 
kan man säga att detta virtuella klassrum saknar väggar. Samtliga verktyg för att det 
skall vara möjligt att genomföra sina studier finns tillgängliga, ibland även möjlig-
heten att kommunicera via ljud och bild. Det som oftast saknas är den geografiska 
bilden över var alla befinner sig i det ”globala klassrummet”. 

För att åskådliggöra detta undersöks här tekniker för att studenter skall kunna ange sin 
vistelseort på en webbaserad karta. Studenterna skall representeras av markörer på en 
karta. Markörerna skall anges med ett slutdatum och skall tona bort ( fade) ju närmre 
detta datum de kommer. 
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3 Syfte 
Syftet är att kartlägga olika tekniska angreppssätt för att designa och implementera ett 
system för att inbädda geografiska data för presentation av lokaler grafiskt på en 
hemsida. Därefter utvärderas en teknik med en praktisk tillämpning, i form av en 
fungerande applikation. Slutligen dras slutsatser om teknikens fördelar och nackdelar. 

Då urvalet av GIS-produkter/tekniker/arkitekturer i dag är mycket stort, syftar den 
teoretiska/utredande delen av denna rapport till att söka kategorisera dessa på lämpligt 
sätt, för att val av använd teknik till pilotapplikationen skall bli så behovsanpassad 
som möjligt, samt ge en god grund för dess förvaltning i framtiden. 
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4 Metod 

4.1 Undersökning av tillgängliga tekniker 
Denna del bygger på research av tidigare publicerat material, litteratur och webb-
sökning. Här undersöks om det finns någon lämplig kartläggning över arkitekturer för 
webbaserad geografisk kommunikation samt faktorer som bör styra teknikvalet då en 
webbaserad kartapplikation skall byggas. 

4.2 Pilotprojekt 
Pilotprojektet utfördes sedan med en teknik som anses lämpad för det aktuella fallet, 
en kravspecifikation upprättades, projektet implementerades, testades och utvärder-
ades.   

För utveckling och testkörning sattes en lokal testmiljö med hjälp av XAMPP 
(XAMPP (Version: 1.7.4), 2010) som i ett paket innehåller både webbservern Apache 
och databashanteraren MySQL. I detta paket ingår en konfiguration som är lämplig 
för utveckling i lokal miljö samt program för att starta och stoppa servrarna etc. En 
testmiljö på webben sattes upp på ett webbhotell, med samma förutsättningar som för 
den lokala miljön. De programmeringsspråk som användes för att bygga 
applikationen var HTML, JavaScript, PHP (Hypertext Preprocessor) och CSS 
(Cascading Style Sheets). För leverans och hantering av kartmaterialet användes 
Google Maps API samt Google Earth API. Applikationen testades kontinuerligt under 
utveckling på webbläsarna Firefox, Internet Explorer samt Google Chrome, under 
operativsytemen Windows XP Home, Windows 7 Professional (32 bit), Windows 7 
Professional (64 bit) och Ubuntu.  

En avslutande test efter utvecklingens slut gjordes på följande webbläsare: 

- Internet Explorer version 8.0.7600.16385  

- Firefox version 3.6.11 

- Google Chrome version 8.0.552.224 

- Safari  version 5.0.3 (7533.19.4) 

- Opera version 11.00 
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5 Teori 

5.1 Aktörer 
För en webbaserad kartapplikation kan man urskilja fyra olika aktörer. Dessa är 
användare, leverantör, presentationsmiljö och kartmaterialet (Kraak 2001a). Det är 
dessa aktörers krav och begränsningar som tillsammans bestämmer kartapplikationens 
utformning, samt interaktionen mellan aktörerna. Användare är de personer som är 
tänkta att använda applikationen, dvs för vilken den geografiska bilden visas i en 
klientapplikation (presentationsmiljön), tex i en webbrowser. Kartmaterialet kan 
representeras med raster- eller vektorgrafiska bilder eller vara stora och komplexa 
geografiska datasamlingar i en eller flera kartografiska databaser.  

5.2 Visualiseringsprocessen 
Vad som erfordras för att presentera en kartbild på en webbsida beror helt på den 
underliggande tekniken samt hur kartinformationen är lagrad. Om kartan är en statisk 
karta (exempelvis en inskannad karta) i form av en rasterbild i tex bildformaten JPEG 
(Joint Photographic Experts Group), PNG (Portable Network Graphics) eller GIF 
(Graphics Interchange Format) behövs inte mer än en vanlig webbserver med HTML 
(HyperText Mark-up Language), för att presentera denna. Om man däremot använder 
sig av GIS-baserade lösningar där geografiska data lagras i ändamålsenliga databaser, 
sk kartografiska databaser (geospatial databases), och att dessa data skall filtreras 
samt att flera lager skall renderas för att sedan skickas till användarens webbläsare, 
kan denna visualiseringsprocess (se figur 1) bli betydligt mer krävande (Kraak 2001b).  

 

Geospatial

databas

Visualiserings-
process

Karta

 
Figur 1 Visualiseringsprocessen (efter Kraak, 2001a, s.24). 

 

För att geografiska data, lagrade i en databas, skall kunna visas upp som en grafisk 
representation på en användares skärm måste dessa data processas i fyra steg: 

1 Filtrering (Filtering) 

2 Generering av visningselement (Display Element Generator, DEG) 

3 Rendering  

4 Visning (Display) 

I det standardiseringsarbete som Open Geospatial Consortium bedriver används 
denna modell för att beskriva de gränssitt som erfordras för att visualisera geografiska 
data (figur 2). Med hjälp av frågor (queries) mot den geografiska databasen hämtas de 
data som är aktuella för att processas i de följande stegen. Dessa data görs om till 
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grafiska element för att slutligen renderas till en rasterbild som kan visas på skärm 
(OpenGIS® Web Map Server Interface Implementation Specification, 2000). 

. 

 

 
Figur 2. Visualiseringsprocessen enligt OpenGis (OpenGIS® Web Map Server Interface 

Implementation Specification, 2000, s.13). 

 

5.3 Ansvarsfördelning mellan klient och server 
Beroende på vilka av de nämnda processtegen som utförs på klient- respektive 
serversidan kan man särskilja tre olika fall: The Picture Case, The Graphic Element 

Case och The Feature Case. De olika fallen beskriver vilken typ av data som passerar 
gränssnittet mellan server och klientsida.  

5.3.1 The Picture Case 

I The Picture Case levererar Servern en bild till klienten som bara har att presentera 
denna. Serversidan läser och processar data från databasen och levererar en 
färdigrenderad rasterbild till klienten (figur 3). The Picture Case är det fall i vilket 
man har den ”tunnaste” klienten och ställer därmed de lägsta kraven på denna. 
Exempel på dataformat som skickas till klienten är GIF, JPEG och PNG. Dvs format 
för rastergrafik (OpenGIS® Web Map Server Interface Implementation Specification, 
2000). 
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Figur 3 The Picture Case (OpenGIS® Web Map Server Interface Implementation Specification, 

2000, s.15). 

 

5.3.2 The Graphic Element Case 

I detta fallet består de data som tas emot på klientsidan av grafiska element vilka är 
vektorbaserade tex SVG eller GML (Geography Markup Language). Detta innebär att 
klientsidan själv behöver utföra renderingen innan kartbilden kan presenteras på 
skärmen (OpenGIS® Web Map Server Interface Implementation Specification, 2000) . 

 

 
Figur 4 The Graphic Element Case (OpenGIS® Web Map Server Interface Implementation 

Specification, 2000, s.15). 

 

5.3.3 The Feature Case 

Detta fallet beskriver en situation som kräver en klientapplikation som klarar av att 
utföra DEG, Rendering samt presentation (OpenGIS® Web Map Server Interface 
Implementation Specification, 2000). 
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Figur 5 Figur 4 The Feature Case (OpenGIS® Web Map Server Interface Implementation 

Specification, 2000, s.15). 

 

5.4 Tekniker för webbaserade kartapplikationer, klientsidan 

5.4.1 Vektorgrafik 

Vektorteknik används för både 2- och 3-dimensionella representationer av data. Här 
representeras bildobjekten av geometriska modeller med bestämda positioner i ett 
koordinatsystem. För att visa en vy av vektorgrafiska data på en bildskärm måste 
denna först beräknas om till en bitmap, sk rendering. Om det sammanlagda antalet 
objekt i vyn är många och/eller objekten är av hög komplexitet kan renderingen ta 
lång tid och ställa höga krav på den maskin på vilken beräkningarna utförs (Mitchell, 
2008). 

5.4.2 Rastergrafik 

Rastergrafiska bilder lagras punktvis, dvs att varje bildpunkt (pixel) representeras i 
datamängden. En bildpunkt är en atomär enhet som representerar den minsta enheten i 
en bild. Detta medför att inzooming på skärm som passerar ett 1:1 –förhållande 
mellan bildens upplösning och skärmens medför att pixlarna måste förstoras och 
bilden blir allt mer grovkornig. Vid utzoomning måste pixlar istället väljas bort, oftast 
med speciella algoritmer för att bilden skall behålla sin ”naturlighet” (Mitchell, 2008). 

5.4.3 Webbläsare 

En webbläsares uppgift består i att tolka och visa HTML-dokument, bilder och skript 
(JavaScript). Webbläsare kan visa rastergrafiska bilder (tex PNG, JPEG och GIF-
format) som standard. Vissa webbläsare stöder, helt eller delvis, alternativt planerar 
stöd för vektorgrafik tex SVG (Scalable Vector Graphics) som standard. Till de 
vanligaste webbläsarna möjliggörs detta med insticksmoduler om de ej redan har 
inbyggt stöd. 

5.4.4 Utökad funktionalitet 

Till vanliga tekniker för att utöka en webbläsares funktionalitet hör tex AJAX 
(Asyncronous JavaScript and XML), Java Applet, Flash och Microsoft Silverlight 
(Oracle, 2011; Adobe, 2011; Microsoft 2011).   
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5.5 Tekniker för webbaserade kartapplikationer, serversidan 

5.5.1 Webbserver 

En webbservers uppgift består främst i att leverera HTML-dokument, bilder och 
JavaScript-kod till klientsidans webbläsare. Funktionaliteten  hos en webbserver kan 
utökas med insticksmoduler , plug-ins, uppgraderingar och CGI-skript. Exempel på 
webbservrar är Apache och IIS (Apache Software Foundation, The, 2011; Microsoft, 
2011). 

5.5.2 Applikationsserver  

En applikationsserver sköter kommunikationen mellan olika mjukvarukomponenter 
och webbservern. Tex kan en applikationsserver tjäna som mellanhand mellan ett 
GIS-API och webbservern, en kartografisk databas och övriga komponenter. Vilka 
språk som används för att programmera applikationer till applikationsservern är 
specifikt för vilken server som används. 

5.5.3 Geografiska databaser 

En geografisk databas använder oftast objektrelationella databaser som är anpassade 
med geografiska datatyper, metoder och egenskaper. De är nödvändiga när en 
kartapplikation skall hantera dynamiska data som ändrar sig ofta och/eller vid stora 
datamängder. Ex PostGIS (PostGIS, 2011). 

5.6 Design av kartapplikationer 
Avsnittet diskuterar olika val/kriterier som bör övervägas vid designstadiet av en 
webbaserad kartapplikation. I (Worm, 2001) kopplas uttrycket “How do I say what to 
whom an is it effective?” till design av webbkartor dvs hur skall kartdata (vad) 
processas och presenteras då man tar hänsyn till den tänkta målgruppen (vem). 

5.6.1 Lagringsmetod för kartmaterialet 

Att välja kartmaterial är en central del av designen av en webbkarta. Skall detta 
hämtas från en tredje part via en webbtjänst eller skall kartmaterialet tillhandahållas 
av leverantören av webbkartan? Detta har stor betydelse om materialet är stort och 
behöver hanteras i en databas. Det finns både proprietära- och sk open source-
lösningar att tillgå för både kartwebbtjänster samt för lagring lokalt av geografiska 
databasdata. Om kartapplikationen är tänkt att använda en statisk karta med inga eller 
lite interaktionsmöjlighet (som tex in- och utzoomning) och att kartmaterialet består 
av bilder behöver dessa inte nödvändigtvis lagras i en databas, utan kan lagras direkt 
på en vanlig webbserver i form av tex JPEG, GIF, PNG, PDF(Portable Document 

Format) eller SVG. Om det är så att applikationens användningsområde kräver 
avancerad GIS-teknik så som hantering av många lager (layers), eller kanske t om 
skall kunna erbjuda användaren att kunna ladda ner / modifiera / spara ur denna 
datamängd så bör en helhetslösning med en kartografisk databas, applikationsserver 
med någon form av GIS- eller GIS-liknande system, användas. 
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5.6.2 Användarinteraktion 

Vid val av olika tekniska lösningar vid utvecklandet är det viktigt att utreda vilka 
användarinteraktioner som är önskvärda. En viktig interaktion kan vara att möjliggöra 
zoomning av kartmaterialet vilket ger användaren möjlighet att betrakta ett specifikt 
område av kartan och gå upp och ner i detaljnivå. 

Hantering av in- och utzoomning av kartan kan hanteras enligt tre principer: 

1. Statisk linjär zoomning 

2. Statisk stegvis zoomning 

3. Dynamisk zoomning 

Då en karta med statisk linjär zoomning förstoras ökas inte mängden detaljer i bilden. 
I detta fallet behåller en vektorgrafisk bild sin exakthet och skärpa bättre än en 
rasterbild. Vid statisk stegvis zoomning används olika bilder för olika 
zoomningsnivåer dvs att applikationen byter till en mer detaljerad kartbild över det 
valda området. Kanske är det så att endast speciella områden på en statisk 
översiktskarta är ”klickbara” eller så finns hela huvudkartan representerad med mer 
detaljerade bilder över varje delområde. Vid dynamisk zoomning ökar antalet visade 
detaljer på kartan med ökad inzoomningsgrad (Kraak, 2001).Om det finns behov att 
kunna överblicka stora geografiska områden och samtidigt kunna zooma in till en 
relativt hög detaljnivå, måste den mer detaljerade informationen finnas tillgänglig för 
applikationen. Detta ställer då höga krav på systemets infrastruktur. 

En annan interaktion som kan vara viktig om inte hela kartmaterialet är synligt 
samtidigt är att kunna flytta runt vyn på ett smidigt sätt, sk panorering. 

Om kartan är uppbyggd i många lager som beskriver olika terrängtyper eller kanske 
visar olika statistiska värden med geografiska spridningar kan det vara av intresse att 
användaren kan välja vilka lager som skall visas. 

Vilka interaktionsmöjligheter som behöver implementeras för den specifika 
applikationen måste utredas i designskedet. 

5.6.3 Val av infrastrukur 

I avsnitt 5.3 introducerades tre olika infrastrukturer där olika mycket ansvar för 
visualiseringsprocessen lades på server- resp. klientsidan. I det första fallet (The 
Picture Case) lades endast visningsansvar på klientapplikationen.Om en dynamisk 
karta används i detta fallet innebär det att en ny rasterbild måste sändas över nätverket 
från serversidan varje gång kartvyn ändras och nätverks-kapaciteten kan medföra 
begränsningar för hur mycket klienten kan interagera med det kartografiska materialet. 
Denna infrastruktur har dock den fördelen att klienten är ”tunn” och ställer låga 
tekniska krav på både webbläsare och slutanvändare.  

Det andra fallet (The Grafik Element Case) och framför allt det sista (The Feature 
Case) ställer allt högre krav på klientsidan. Samtidigt ges en allt djupare tillgång till 
det kartografiska materialet och öppnar upp för fler möjligheter till interaktivitet. 

Man måste, som kartleverantör, även bestämma sig för vilka delar av visualiserings-
processen som behövs och i så fall vilka denne själv skall tillhandahålla och under-
hålla. Ett alternativ kan vara att hämta kartmaterial via en kartografisk webbservice. 
Olika webbtjänster kan erbjuda tjänster från ett eller flera av de i avsnitt 5.2 nämnda 
gränssnitten. 
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6 Pilotapplikation, beskrivning 

6.1 Design 

6.1.1 Kravspecifikation 

1. Applikationen skall kunna visa markörer som har en global spridning, dvs 
kartan skall kunna visa hela världen för att distansstudenter kan bo utomlands 
under sina studier. 

2. Kartan bör vara möjlig att zooma in så mycket att det går att särskilja markörer 
som tillhör studenter som bor nära varandra. 

3. Det skall vara enkelt att lägga till markörer/flaggor. 

4. Markörerna skall vara klickbara och kunna visa information om studentens 
namn och övriga uppgifter, denna info benämns användardata i resten av 
denna rapport.  

5. Markörerna skall ha ett ”bäst-före-datum” och börja tona bort (eng. fade) när 
detta datum närmar sig. 

6. Ett enkelt webbformulär för inmatning av markörers latitud och longitud 
behövs för test av kartapplikationen.  

6.1.2 Kartleverantör 

Som kartleverantör valdes Google Maps som levererar både kartdata och ett 
JavaScript API för hantering av kartorna. Google Maps API är gratis att använda 
under förutsättning att sidan hålls fritt tillgänglig på Internet (Google, 2010). 

Denna lösning valdes till pilot-projektet främst av följande anledningar: 

- Erbjuder en lösning där klientsidan kan hållas mycket lättviktig. För 2D-kartan 
behövs inga särskilda insticksmoduler.  

- Kartinformationen skickas, med godtagbar prestanda, som rastergrafiska 
bilder (jmfr. The Picture Case) 

- De nödvändiga kraven på interaktivitet kan ombesörjas med det medföljande 
API:et. 

- Kort utvecklingstid. 

- Gratis kartmaterial. 

Tillägget med 3D-kartan som ju inte är lika ”lättviktig” (kräver insticksmodul) som 
2D-kartan valdes till projektet för dess spännande estetik. Arbetet med att lägga till 
denna extra applikation bedömdes som relativt trivial då många komponenter kunde 
användas på samma sätt som 2D-applikationen. 

6.1.3 Infrastruktur 

Google Maps levererar som sagt både kartmaterial och API. Det som erfordras är att 
man importerar JavaScriptet från Google Maps server så kan kartan börja användas på 
webbsidan. Därefter skickas de kartdata som erfordras vid behov från en speciell 
dedikerad kartservice. Formatet på det skickade kartmaterialet är proprietärt och 
benämns som RMF (Rich Map Format). Formatet är kompakt och lämpat för snabb 
överföring av geografiska data. De enligt kravspecifikationen i (6.1.1) nämnda kraven 
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på interaktion, vad gäller zoomning av kartan samt panorering av detsamma fungerar 
redan som förval. En studie av API-dokumentationen avslöjar att de övriga kraven 
(hantering av markörerna på kartan) kan lösas med det medföljande JavaScript-API:et 
(Google, 2010). 

Det som återstår är en webbserver som levererar html och den nödvändiga JavaScript-
koden för utökad funktionalitet (markörer) samt någon form av lagring av positions-
data för markörerna. För lagring av data valdes MySQL i kombination med PHP för 
att dessa är mycket vanliga och gratis. En lokal utvecklingsmiljö för dessa upprättades 
samt en skarp miljö på ett webbhotell. Efter en tids utveckling bestämdes att en 
version av Google Earth skulle utvecklas parallellt med den 2-dimensionella 
varianten. Även Google Earth använder ett eget API , Google Earth API (Google, 
2010). För att kunna köra Google Earth i en webbläsare behövs även en specifik plug-
in. 

6.2 Beskrivning 
Applikationen består av tre separata delar, var och en utvecklad för sig. RegMarker, 
2D Map och 3D Map. En sammanfattning över de filer som den färdiga applikationen 
består av återfinns i Bilaga A. Den för detta arbete mest intressanta funktionaliteten 
sker i JavaScript-koden och dessa funktioner beskrivs mer ingående i Bilaga B för 
Google Maps och Bilaga C för Google Earth. Den fullständiga källkoden för dessa 
funktioner visas i Bilaga D respektive E. 

6.2.1 Sidan RegMarker 

Regmarker implementerar ett inmatningsformulär för användardata och har till 
uppgift att verifiera inmatade data för att sedan sända dessa till databasen. 

Denna del av applikationen använder en tvådimensionell karta för användaren att 
interagera med (figur 6). Förutom zoomning och panorering går det att klicka och dra 
markören till önskad position på kartan. Latitud- och longitud-fälten uppdateras då 
dynamiskt. Det går även att mata in värden manuellt i dessa fält och om man då 
trycker på ”Go to LatLng” flyttas markören till denna position. 

 

 
Figur 6 RegMarker-sidan (Maksinen, 2011). 
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För att testa ytterligare en funktionalitet i API:et implementerades även en sk 
geocoding – funktion till formuläret. Här kan man skriva in en adress (så utförligt som 
möjligt) och sedan låta söka efter denna adressen. Om en adress finns fylls latitud- 
och longitudfälten i automatiskt och markören flyttas till denna position. Förutom de 
nödvändiga användardata: namn, adress, startdatum och slutdatum kan man även i 
formuläret välja färg. Denna funktion lades till för att se hur olika färger ser ut i den 
tredimensionella tillämpningen av Google Earth, 3D Map. 

6.2.2 Sidan 2D Map 

2D Map-sidan innehåller även den en tvådimensionell karta och de interaktioner som 
användaren kan göra här, förutom att flytta runt kartan samt zooma in och ut, är att 
klicka på markörerna. En ”pratbubbla” med användarinformationen visas då (figur 7). 
Som synes används ”gröna häftstift” som markörer, vilka lagras lokalt på webb-
servern (PNG) vilket innebär att dessa går att ersätta med egna anpassade bilder. 

 

 
Figur 7 Kartan på sidan 2D Map (Maksinen, 2011). 

 

6.2.3 Sidan 3D Map 

Sidan 3D Map hämtar användardata från samma databas som 2D Map, men 
presenterar dessa på ett annorlunda vis. Den mest iögonfallande skillnaden är att 
markörerna nu presenteras på en tredimensionell jordglob (figur 8). Markörerna är här 
ej rasterbilder utan är vektorbaserade. 

Interaktionen med denna karta skiljer sig, av naturliga skäl, från den 2-dimensionella 
motsvarigheten. Här finns förutom zoomning (steglös), möjlighet att rotera jordgloben 
samt att studera den ur olika perspektiv i den 3-dimensionella miljön. 
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Figur 8 Kartan på sidan 3D Map (Maksinen, 2011). 

 

6.2.4 Användardata, läsning 

2D och 3D-applikationerna laddar data i XML-format. Antingen en XML-fil eller ett 
serversidescript som hämtar data från en databas och genererar XML.Tidigt i 
utvecklingskedet användes en XML-fil för att testa kartfunktionerna, senare 
kopplades en MySQL-databas till applikationerna med hjälp av PHP-script. 

 

 
Figur 9 Användardata skickas i XML-format till klienten. 

 

Databasen består av endast en tabell enligt: 

MARKERS( id, name, adr, lat, lng, regdate, expdate, color)  

 

Motsvarande XML-data som utväxlas mellan server och klient : 

<markers> 

<marker id=”1” name=”Adam” adr=”no info” lat=”63.172000” lng=”14.671000” 

regdate=”2008-10-10” expdate=”2011-10-10” color=”ff00ff”/> 

<marker id="2" name="Bertil" adr="no info" lat="65.584727" lng="22.205429" 

regdate=”2008-10-10” expdate=”2011-10-10” color=”ff0000”/> 

osv … 

</markers> 

PhP XML

Web-server Klient
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6.2.5 Användardata, skrivning 

PhP

Web-server Klient

 
Figur 10 Användardata skickas till databasen, med hjälp av ett PhP-skript. 

För att lägga till en ny markör till applikationen fyller användaren i sina data på sidan 
RegData och sänder dessa. Ett PhP-skript skriver dessa till databasen. 

6.2.6 JavaScriptklassen Map2D 

För att tillhandahålla de 2D-funktioner som erbjuds av RegMarker och 2dMap 
skapades en JavaScript-klass: Map2D. Detta är en ”wrapper”-klass som innehåller 
nödvändiga funktioner från Google Maps API, samt övrig nödvändig funktionalitet. 
Klassen innehåller egendefinierade ikoner (bitmaps) för markörer, funktionalitet som 
laddar användardata samt sätter ut dessa positioner på kartan. Det går att skapa en 
flyttbar (eng. dragable) markör med en händelsehanterare som rapporterar aktuell 
latitud/longitud till angivna DIV-element. För en fullständig beskrivning av klassen 
Map2D:s metoder (se Bilaga B).  

6.2.7 JavaScript funktionsbibliotek Map3D 

Map3D är ett funktionsbibliotek med anpassade funktioner för 3D-applikationen. 
Använder Google Earth API och har funktioner för att ladda användardata (XML) och 
visa deras positioner i form av 3D-modeller i Google Earth. Beskrivning av 
funktionerna finns i Bilaga C. 

6.2.8 Representation av markörer 

En central del av implementationen är hur markörerna representeras och hur dessa 
skall tona bort (eng. fade) och slutligen försvinna. Detta är löst på två helt olika sätt 
för 3D resp. 2D – applikationen.I 2dMap representeras markörerna av bitmaps i form 
av gröna häftstift. För att låta dessa bli mer transparanta med tiden används fyra olika 
egendefinierade bitmaps med olika grad av transparens: 100%, 75%, 50% och 25%. 
När användardata laddas från databasen till applikationen avgörs vilken av ikonerna 
som skall visas på skärmen beroende på i vilket tidsintervall den aktuella markören 
befinner sig i: 

- mindre än 7 dagar kvar av livstiden ger 25% opacitet. 

- mellan 7 till 30 dagar ger 50% opacitet. 

- mellan 30 till 90 dagar ger 75% opacitet. 

- över 90 dagar kvar ger en helt ”solid” ikon (100%). 

I 3D-applikationen används en helt annan teknik där varje markör gradvis tonar bort 
från det att det är 100 dagar kvar (100% opacitet) tills slutdatumet (0%). Detta görs 
genom att beräkna kvoten av antalet dagar som det är kvar och 100. Värdet är ett 
flyttal mellan 0 och 1 vilket används direkt för att bestämma markörens opacitet. 
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Noterbart här, är att först testades en algoritm där markörernas opacitet beräknades 
linjärt mellan ”startdatum” och ”bäst-före”-datum men detta gav inte en tillräckligt 
distinkt markering att markören närmade sig sitt ”slut”. Markörerna blev helt enkelt 
för bleka för tidigt. Ett designbeslut togs att algoritmen där markörerna börjar bleka 
vid 100 dagars kvarvarande livslängd togs. 

3D-markörerna byggs med Google Earth API – klasserna KmlPolygon och 
KmlMultiGeometry används. KmlMultiGeometry är en containerklass som håller flera 
polygoner. Markörerna gjordes kilformade så att de smalnar av ju närmare ”jordens 
yta” de hamnar så att spetsen pekar på positionen. För att markörerna skall vara 
synliga då kartan zoomar ut sattes kilens bas på 50.000 m höjd!  

6.2.9 Testning 

De olika funktionaliteterna som att lägga till markörer, geokodning, visa markörer 
samt kontroll att markörerna hade rätt transparens, testades. Av testerna framgick att 
Regmarker-sidan och 2D Map-sidan fungerade som de skulle på alla webbläsare. 
Däremot fungerar ej Google Earth-insticksmodulen på Safari och Opera (figur 11). 

 

 
Figur 11 Felmeddelande då applikationen försöker starta Google Earth insticksmodul (Maksinen, 

2011). 

 

Det gick ej heller att installera denna insticksmodul under Windows 7 Professional 
(64 bit) vid testtillfället. Testerna visade att samtliga kraven från kravlistan uppfylls, 
förutom punkt 2: 

”Kartan bör vara möjlig att zooma in så mycket att det går att särskilja markörer som 
tillhör studenter som bor nära varandra.” 

Ett extra test med två nära testpunkter gjordes för att verifiera att även denna 
kravpunkt uppfylles av applikationen. Två adresser med ett fysiskt avstånd i 
verkligheten på c:a 50 m valdes och resultaten visas i figurerna 12, 13 och 14 nedan. 
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Figur 12 2D-vyn visar en tydlig separation mellan markörerna (Maksinen, 2011). 

 

 
Figur 13 I 3D-vyn ”smälter” den röda och gula markören ihop på långt håll (Maksinen, 2011). 

 

 
Figur 14 När man närmar sig markytan ser man skillnad (Maksinen, 2011). 
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7 Resultat 
Samtliga kraven från kravspecifikationen (avsnitt 6.1.1) uppfylls, vilket framgick 
under testarbetet. Markörerna kan ha en global spridning, formuläret för att lägga till 
markörer fungerar osv.Den 2-dimensionella kartan och registreringsformuläret 
fungerar utan fel på alla testade webbläsare. 

Den 3-dimensionella kartan visar dock vissa brister: 

- Saknar kompabilitet med webbläsarna Opera och Safari.  

- Svårt att urskilja markörer som är positionerade nära varandra, när kartan är 
utzoomad till hög höjd. 

- Ej lämplig för att hitta adresser med då gatunamn och ortsnamn ej framgår på kartan. 

Min bedömning är att Google Earth för applikationen StudentKarta är lämplig att 
använda som komplement till den mer användbara 2D-kartan. 
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8 Slutsatser 
Då en webbkartesapplikation skall designas är det mycket viktigt att utreda vilka av 
visualiseringsprocessens tre första steg (filtrering, generering av visningselement, 
rendering) som erfordras för att utföra det sista (visning). När detta är bestämt kan en 
undersöking göras om det finns lämpliga geografiska webbtjänster som kan kopplas 
mot något av de gränssnitt som finns i visualiserings-processen. I pilotprojeket 
användes en webbtjänst som tillhandahöll allt det geografiska materialet och dessutom 
tillhandahöll ett API som ger stora möjligheter att anpassa sin applikation. 

Fördelarna med denna lösning är: 

- Mycket kort utvecklingstid. 

- Gratis kartmaterial. 

- Inga underhållskostnader för den del av applikationen som levereras från 
webbtjänsten (kartdata och API). 

- Automatiska uppdateringar av kartdata och API. 

- Bra användarvänlighet eftersom att många användare redan kan använda 
gränssnittet då det är en mycket spridd lösning. 

Nackdelar: 

- Om buggar eller kompabilitetsproblem ligger hos leverantören måste man 
vänta på en lösning. 

- Villkoren för användning (för gratisvarianten) är ”tills vidare” vilket kan göra 
att stora delar av applikationen måste skrivas om, om tjänsten upphör eller 
villkoren förändras på ett oacceptabelt sätt. 

- Webbtjänstens gränssnitt är proprietär och följer ej standard, vilket gör att det 
inte går att byta leverantör på ett enkelt sätt. 
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9 Reflektioner 
Om man har för avsikt att relativt snabbt utveckla en webbapplikation med en 
inbäddad karta, med möjligheten att märka ut egna positioner, är det en god ide att 
vända blicken mot Google Maps/Earth API eller liknande konkurrerande lösningar. 
De har många fördelar gentemot andra tekniker. Man slipper uppdatera/köpa nya 
geografiska data, möjligheten att använda egendefinierade objekt som markörer på ett 
enkelt sätt.  

Nackdelar kan vara att man inte ”äger” den grafiska datakällan och kan råka ut för 
ändringar i vilkor etc med ganska kort varsel. Om leverantören av kartdata och API 
bestämmer sig för använda reklam i kartorna osv. Om man däremot vill göra en 
kartrepresentation över en mer lokal area, där kraven på precision är höga, kanske det 
är mera lämpligt att vända blicken mot de mer fullödiga GIS-lösningar som finns. 

Slutligen, förslag på hur applikationen ’StudentKarta’ kan förbättras: 

- Sök student. Inför funktionalitet för att söka på en students namn, adress. 
Kartan zoomar, vid sökträff, in på den aktuella positionen. 

- Inför användarnamn och lösenord och ge studenten rättigheter att modifiera 
den ursprungliga informationen tex att kunna byta adress samt position. 

- Bygg ett administratörsgränssnitt för att enkelt kunna redigera markörer med 
tillhörande data. 

- Automatisk rensning av markördata ur databasen för markörer som passerat 
bäst före – datum. 

- Utökad information till ”informationsbubbla” som tex avstånd från skolan. 

- Inför fler attribut till studentinformationen som exempelvis årskurs, utbildning, 
klass etc. samt ge möjlighet till filtrering på dessa egenskaper. 

- För ökad säkerhet kan inloggning till webbsidan införas men då måste en 
licens betalas till leverantören. 

- Integrera 2D- och 3D-karta ”sömlöst”. 
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Bilagor 
 

Bilaga A. Sammanfattning av StudentMap 

 

Nedan följer en lista på de källkodsfiler som tillsammans utgör pilotapplikationen 
StudentMap. 

 

Fil Beskrivning 

index.html Startsida. 

RegMarker.html Webgränssnitt med formulär för att registrera nya markörer till 
databasen. Använder en inbäddad 2D-karta. 

Map2d.html Presentation av positioner. Inbäddad 2D-karta med ”pins” och 
informationsbubblor. 

Map3d.html Presentation av positioner på 3D-glob (Google Earth) 

Map2d.js Innehåller JavaScript-klassen Map2d. Används av Regmarker.html 
och Map2d.html. Tillhandahåller all funktionalitet för 2D-karta 
som hämtning av användardata, placering av markörer, ’dragable 
marker’, GeoCoding, Fade-algoritm. 

Map3d.js JavaScript funktionsbibliotek med den funktionalitet som används 
av Map3d.html. Tar emot användardata och ritar ut ”3D-pins” på 
jordklotet. 

utils.js Några hjälpfunktioner som används av RegMarker.html. 
Kontrollerar form-data, anger förvalda start och slutdatum. 

dbinfo.php Anslutningsdata för databas. 

dbinsert.php Används för att spara formulärdata till databasen. 

dbreader.php Läser databasdata och returnerar detta i xml-format. 

style.css Stilmall för html-sidorna. 
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Bilaga B. Map2d.js, Funktioner 

Bilagan beskriver klassen Map2d’s metoder samt de klasser/funktioner från Google 
Maps v3 som använts. 

För att använda Map2d.js behöver följande vara med i html-filens ’header’: 

 

Konstruktor: 

Map2d(divId, lat, lng, zoomLvl, type) 
 
I samband med att ett objekt skapas laddas Google Maps till det angivna 
div-elementet, divId. De övriga argumeneten anger de inställningar som 
kartan har från början. Den är centrerad på latitud/longitud lat/lng, har 
zoomningsnivå zoomLvl och type anger vilken karttyp som används (HYBRID, 
ROADMAP, SATELLITE eller TERRAIN). 
 
 
 

Privata metoder: 

bindInfoWindow(marker, infoWindow, html) 
 
Metoden skapar en lyssnare till markören marker så att informationsfönstret 
infowindow visas om markörer klickas med muspekaren, html är den 
information som visas i informationsfönstret. 
 

iconType(rdate, edate) 
 
Denna metod är den som räknar ut vilken ikon som skall användas för att 
representera markören. Beroende på hur många dagar det är kvar från 
aktuellt datum (dagens datum) till slutdatum, edate, väljs en av fyra 
ikoner med olika transparans (25%, 50%, 75%, 100%). 
rdate står för registreringsdatum och finns med som argument för att det är 
tänkbart att använda detta vid en eventuell ändring av algoritmen.   
 

checkDate(rdate, edate) 
Används för att avgöra om en markör har en legal status för att visas på 
kartan. Returnerar true om den skall visas, annars false. 
Metoden kontrollerar registrerings- och utgångsdatum. 
 

 

Publika metoder: 

getMap() 
 
Returnerar en referens till Google Maps-instansen. Kan användas för att nå 
funktionalitet som inte erbjuds av Map2D-klassen. Används ej. 
 

activatePositionMarker(lat,lng) 
 
Aktiverar en flyttbar (eng. dragable) markör på positionen (lat,lng). Det 
kan bara finnas en sådan markör. 
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setPositionMarkerResultElems(latElemId, lngElemId) 
 
latElemId respektive lngElemId anger ett div-element dit den flyttbara 
markören skickar uppgifter om sin aktuella latitud och longitud. 
  

geoCodeAddr(adrString, latElemId, lngElemId ) 
 
Geokodningsfunktion som försöker hitta latitud och longitud för den angivna 
adress-strängen adrString. latElemId respektive lngElemId är de div-element 
till vilka resultaten skickas. 

 

loadXmlMarkers(url) 
 
Funktionen läser en fil på angivna sökvägen url. Filen skall returnera 
markörer i XML-format. 
Markörer skapas och binds till informationsrutor. Datum kontrolleras och 
ikoner väljs. Varefter markören visas på kartan. 

 

Använda klasser/metoder från Google Maps JavaScript API V3: 

Google Maps API behöver följande rader i headern på html-dokumentet: 

<meta name='viewport' content='initial-scale=1.0, user-scalable=no' /> 
<script type='text/javascript' src='http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false'></script> 

 

Map Class 

Konstruktor  

Map(mapDiv:Node, opts?:MapOptions) 

Skapar en ny karta i det angivna DIV-elementet 
Använda egenskaper:  
center – Centrerar kartan på angiven position (LatLng). 
zoom – Anger zoomningsnivå. 
mapTypeId – Anger kart-typ. 
 

 

MapsEventListener Class 

addListener(instance:Object,eventName:string, handler:Function) 

Skapar en lyssnare till ett object som aktiverar handlern då ett viss händelse inträffar. 
Används i applikationen för att visa en informationsbubbla då en markör blir klickad 
på. 

 

InfoWindow Class 

Konstruktor 

InfoWindow(opts?:InfoWindowOptions) 

Skapar ett nytt informationsfönster av typen pratbubbla. 
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setContent(content:string|Node) 

Sätter texten som skall visas i informationsfönstret. Vanlig text eller html. 

 

open(map:Map|StreetViewPanorama,anchor?:MVCObject) 

Öppnar informationsfönstret i visningsfönstret och förankrar den mot ett objekt 
(exempelvis en markör). 

 

Marker Class 

Konstruktor 

Marker(opts?:MarkerOptions) 

Använda egenskaper:  

map – Anger kartan som markören skall tillhöra. 

position - Markörens position på kartan (LatLng). 

draggable – Anger om markören är möjlig att ”klicka och dra”. 

icon – Anger vilken bitmap-bild som används för markörikonen. 

shadow – Anger bitmap-bild för markörikonens skugga. 

 

GeoCoder Class 

Konstruktor 

Geocoder() 

Skapar ett nytt GeoCoder-objekt. 

Metoder 

geocode(request:GeocoderRequest, callback:function(Array.<Geoc
oderResult>,GeocoderStatus))) 

Här anges ett GeoCoderRequest-objekt samt en callback-funktion som körs när 
begäran fullgjorts. I denna applikationen används endast adressen som sök-kriterie. 
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Bilaga C. Map3d.js, Funktioner 

Map3d.js är ett litet funktionsbibliotek som används av Map3d-applikationen. 

 

Laddning av Google Earth  

För att Google Earth API skall kunna används måste det laddas i html-dokumentets 
header enligt: 

<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi?key=XXX"> </script> 
 

Där XXX är en prenumerationsnyckel som måste erhållas från Google. Nedanstående 
kodavsnitt används för att ladda Google Earth plug-in samt skapa en instans av 
Google Earth: 

  

var ge; 
 
 
// Load Google Earth Plug-In 
google.load("earth", "1"); 
 
// Set Callback function 
google.setOnLoadCallback(init); 
 
// Create Earth instance 
function init() { 
    google.earth.createInstance('map', initCB, failureCB); 
} 
 
// Callback-function 
function initCB(instance) { 
    ge = instance; 
    ge.getWindow().setVisibility(true); 
    loadXmlMarkers('dbreader.php'); 
 
} 
 
// Callback-Error 
function failureCB(errorCode) { } 

 

Först skall Google Earth plug-in laddas varefter en call-back funktion init() anropas. 
Dess enda uppgift är att skapa en instans av Earth till det angivna elementet ’map’. 
Två nya callback-funktioner sätts här. En om skapandet går bra (initCB) och en om 
det går fel (failureCB). 

Funktionen initCB  används som skriptets huvud-funktion. Den visade koden ovan är 
en förkortad version då det i applikationen är tillagt kod för in-zoomning över Sverige. 
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funktioner i Map3d.js 

 
loadXmlMarkers(url) 
 
Funktionen läser en fil på angivna sökvägen url. Filen skall returnera markörer i 
XML-format.Datum kontrolleras och och en 3D-markör med beräknad grad av 
transparens ritas ut på kartgloben. 
 
fade1(rdate, edate) 
 
Beräkning av ett opacitets-värde som utgår från regdatum (100%)  till slutdatum (0%). 

 

fade2(rdate, edate) 
 
Då denna används börjar markörerna blekna bort då det är 100 dagar kvar till 
slutdatum.  

 

checkDate(rdate, edate) 
 
Används för att avgöra om en markör har en legal status för att visas på kartan. 
Returnerar true om den skall visas, annars false. Metoden kontrollerar registrerings- 
och utgångsdatum. 
 

put3dMarker(name, desc, lat, lng, color, alpha) 
 
Funktionen sätter ut en markör i form av en tredimensionell “kil” på kartgloben. 
name – rubrik för infofönster. 
desc – infotext. 
lat,lng – latitud och longitud för markören. 
color – anger färgkod enligt  BGR (blå-grön-röd) i hexadecimal notation. 
alpha – Anger objektets transparens från 0 (osynlig) till 1 (icke-transparant).  
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Bilaga D. Map2d.js, Källkod 

 

/* Class Map2d 

 *  

 * Description: 

 * Uses (wraps) the Google Maps Javascript API version 3. 

 * Tools for intializing and showing a embedded 2D Google Map. 

 * Contains functionality as Geocoding, Loading and displaying 

 * positioning data in XML-format, draggable markers etc.   

 * The Map2d class is intended to be used in a special applikation 

 * where markers will "fade" over time. 

 * To use the "fade" mechanism there should be a catalougue named 

 * Maps containing four png-bitmaps. 

 *      mm100.png   (100% Opacity) 

 *      mm75.png    ( 75% Opacity) 

 *      mm50.png    ( 50% Opacity) 

 *      mm25.png    ( 25% Opacity) 

 * 

 * Martin Maksinen 

 * Latest change:  2010-08-15 

 * 

 * Usage: 

 *  

 * myMap = new Map2d (divId, lat, lng, zoomLvl, type) 

 *  

 * divId    :   The Id of the div where the map will be loaded. 

 * lat, lng :   The map will be centered at this location. 

 * zoomLvl  :   Initial zoom level. 

 * type     :   The map-type to be displayed (may be changed by the user) 

 *              Available types: HYBRID, ROADMAP, SATELLITE, TERRAIN 

 *           

 */ 

 

 

function Map2d(divId, lat, lng, zoomLvl, type){ 

 

/*====================================================================== 

 *  Private members 

 *======================================================================*/ 

  

    // The Map 

 var map = new google.maps.Map(document.getElementById(divId), { 

  center: new google.maps.LatLng(lat, lng), 

  zoom:zoomLvl, 

  mapTypeId: type 

 }); 

 

    // Custom Icons 

     var customIcons = { 

   icon100 : {  icon: 'Pics/mm100.png', 

      shadow: 'Pics/mmshadow.png' 

       }, 

   icon75  : {  icon: 'Pics/mm75.png', 

      shadow: 'Pics/mmshadow.png' 

       }, 

   icon50 : {  icon: 'Pics/mm50.png', 

      shadow: 'Pics/mmshadow.png' 

               }, 

       icon25 : {   icon: 'Pics/mm25.png', 

                  shadow: 'Pics/mmshadow.png' 

               } 

 }; 

 

   // Position Marker (dragable)  

 var pos_marker = null; 

 

   // GeoCoder 

 var geo_coder = null; 
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/*====================================================================== 

 * Private methods 

 *======================================================================*/ 

  

    /*---------------------------------------------------------------------- 

     * bindInfoWindow(marker, infoWindow, html) 

     *---------------------------------------------------------------------- 

     * Creates a listener that shows the infoWindow when the marker is clicked 

     * marker - The marker 

     * infoWindow - An infoWindow object 

     * html - html-message that will be shown when thw marker is clicked. 

     *  

     */ 

 function bindInfoWindow(marker, infoWindow, html) { 

     google.maps.event.addListener(marker, 'click', function () { 

         infoWindow.setContent(html); 

         infoWindow.open(map, marker); 

     }); 

 } 

 

    /*---------------------------------------------------------------------- 

     * iconType() 

     *---------------------------------------------------------------------- 

     * This is the "fading algorithm" ... 

     * Returns iconType() depending on date  

     */  

     function iconType(rdate, edate) { 

 

      var today = new Date(); 

 

      var expDateArray = edate.split("-"); 

      var expDate = new Date(); 

      expDate.setFullYear(expDateArray[0], expDateArray[1] - 1, expDateArray[2]); 

      expDate.setHours(23, 59, 59, 999); 

 

        // Räkna ut antal dagars skillnad ... 

 

        var dateDiff = (expDate.getTime() - today.getTime()) / (1000 * 3600 * 24); 

 

      if (dateDiff <= 25) return "icon25"; 

      if (dateDiff <= 50) return "icon50"; 

      if (dateDiff <= 100) return "icon75"; 

         return "icon100"; 

     } 

 

    /*---------------------------------------------------------------------- 

     * checkDate() 

     *---------------------------------------------------------------------- 

     * Check if dates are valid  

     */  

     function checkDate(rdate, edate) { 

         var today = new Date(); 

         var expDateArray = edate.split("-"); 

         var expDate = new Date(); 

         expDate.setFullYear(expDateArray[0], expDateArray[1] - 1, expDateArray[2]); 

         expDate.setHours(23, 59, 59, 999); 

 

         var regDateArray = rdate.split("-"); 

         var regDate = new Date(); 

         regDate.setFullYear(regDateArray[0], regDateArray[1] - 1, regDateArray[2]); 

         regDate.setHours(0, 0, 0, 0); 

 

         // Regdatum i framtiden 

         if (regDate.getTime() > today.getTime()) return false; 

         // Bästföredatum gått ut 

         if (today.getTime() >= expDate.getTime()) return false; 

         // Skall inte vara ok! 

         //if (regDate.getTime() >= expDate.getTime()) return false; 

         return true; 

     } 
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/*====================================================================== 

 * Priviliged methods 

 *======================================================================*/ 

 

    /*---------------------------------------------------------------------- 

     * getMap() 

     *----------------------------------------------------------------------- 

     * Returns a reference to the map. Makes it possible to use  

     * Google Map API functions that not are contained within the Map2D class. 

     */ 

     

     this.getMap = function () { 

  return map; 

     }; 

 

    /*---------------------------------------------------------------------- 

     * centerOnPosition(lat,lng) 

     *---------------------------------------------------------------------- 

     * Centers the view on position lat, lng 

     * moves the pos_marker to the same position 

     */ 

 

     this.centerOnPosition = function (aLat, aLng) { 

   var point = new google.maps.LatLng(aLat, aLng); 

   map.setCenter(point); 

   pos_marker.setPosition(point); 

     } 

 

 

    /*---------------------------------------------------------------------- 

     * activatePositionMarker(lat,lng) 

     *---------------------------------------------------------------------- 

     * Activates a dragable positionmarker. 

     * lat,lng - the postion where the marker will be positioned. 

     */ 

     this.activatePositionMarker = function (lat,lng) { 

      // Skall bara finnas en ... 

         if (pos_marker == null) { 

             var point = new google.maps.LatLng(lat,lng); 

             pos_marker = new google.maps.Marker({ 

                 map: map, 

                 position: point, 

                 draggable: true 

             }); 

         } 

     } 

 

    /*---------------------------------------------------------------------- 

     * setPositionMarkerResultElems(latElemId, lngElemId) 

     *---------------------------------------------------------------------- 

     * Creates an eventhandler that updates the latitude and longitude  

     * whenever the dragable posionmarker is moved. This data is sent to 

     * the elements latElemId and lngElemId respectively.   

     */ 

     this.setPositionMarkerResultElems = function (latElemId, lngElemId) { 

         // registrera en händelsehanterare som updaterar lat och long 

         pos_marker.position_changed = updateLatLng; 

 

         function updateLatLng() { 

             document.getElementById(latElemId).value = pos_marker.getPosition().lat(); 

             document.getElementById(lngElemId).value = pos_marker.getPosition().lng(); 

         } 

      } 

 

    /*---------------------------------------------------------------------- 

     * geoCodeAddr(adrString ) 

     *---------------------------------------------------------------------- 

     * If not yet initialized this method will create a new geocoder object. 

     * Then the adrString is "geocoded" into latitude/lonitude and the sent 

     * to the elements latElemId and lngElemId. 

     */ 

 

      this.geoCodeAddr = function (adrString, latElemId, lngElemId) { 

          // If not yet initialized 

          if (geo_coder == null) { 

              geo_coder = new google.maps.Geocoder(); 

          } 
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          if (geo_coder) { 

              geo_coder.geocode({ 'address': adrString }, function (results, status) { 

                   

                  if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) { 

                       

                      document.getElementById(latElemId).value =   

                           results[0].geometry.location.lat(); 

                      document.getElementById(lngElemId).value = 

                           results[0].geometry.location.lng(); 

                      map.setCenter(results[0].geometry.location); 

                      pos_marker.setPosition(results[0].geometry.location); 

                  } 

                  else { 

                      alert("Geocode failed: " + status); 

                  } 

              }); 

          } 

      } 

 

 

    /*---------------------------------------------------------------------- 

     * loadXmlMarkers(url) 

     *---------------------------------------------------------------------- 

     * Reads data in XML-format from the specified url, and puts them on 

     * the map. 

     * The XML-data should contain marker-elements with the follwoing 

     * attributes: id, name, adr, lat, lng, regdate, expdate, type 

     */ 

      this.loadXmlMarkers = function (url) { 

 

          var asyncRequest; 

 

          try { 

              asyncRequest = new XMLHttpRequest(); // Create a request object 

              // Register eventhandler 

              asyncRequest.onreadystatechange = processResponse; 

              asyncRequest.open('GET', url, true); //prepare 

              asyncRequest.send(null); //send 

 

          } 

          catch (exception) { 

              alert('Request failed!'); 

          } 

 

          function processResponse() { 

 

              var infoWindow = new google.maps.InfoWindow; 

 

              var markers = asyncRequest.responseXML.getElementsByTagName("marker"); 

 

              for (var i = 0; i < markers.length; i++) { 

 

                  // get a marker 

                  var marker = markers.item(i); 

 

                  // Get marker attributes 

                  var aName = marker.getAttribute("name"); 

                  var aAdr = marker.getAttribute("adr"); 

                  var aLat = marker.getAttribute("lat"); 

                  var aLng = marker.getAttribute("lng"); 

                  var aRegdate = marker.getAttribute("regdate"); 

                  var aExpdate = marker.getAttribute("expdate"); 

 

                  if (checkDate(aRegdate, aExpdate)) { 

 

                      var point = new google.maps.LatLng(aLat, aLng); 

 

                      var icon = customIcons[iconType(aRegdate, aExpdate)] || {}; 

 

                      var marker = new google.maps.Marker({ 

                          map: map, 

                          position: point, 

                          icon: icon.icon, 

                          shadow: icon.shadow 

                      }); 

 

                      var html = aName + "<br/>" + 
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                      aAdr + "<br/>" + 

                     "latitude " + aLat + "<br/>" + 

                     "longitude " + aLng + "<br/>" + 

                            "(" + aRegdate + ", " + aExpdate + ")"; 

 

 

                      // Bind InfoWindow 

                      bindInfoWindow(marker, infoWindow, html); 

                  } 

 

              } 

 

          } 

 

      }; 

 

}



33 

 

Bilaga E. Map3d.js, Källkod 
/* 

 * Init and Loading of Google  Earth  

 */ 

 

var ge; 

 

 

// Load Google Earth Plug-In 

google.load("earth", "1"); 

 

// Set Callback function 

google.setOnLoadCallback(init); 

 

// Initierar Earth 

function init() { 

    google.earth.createInstance('map', initCB, failureCB); 

} 

 

// Callback-function 

function initCB(instance) { 

    ge = instance; 

    ge.getWindow().setVisibility(true); 

 

    ge.getLayerRoot().enableLayerById(ge.LAYER_BUILDINGS, true); 

    ge.getLayerRoot().enableLayerById(ge.LAYER_BUILDINGS_LOW_RESOLUTION, true); 

 

    loadXmlMarkers('dbreader.php'); 

 

    ge.getOptions().setFlyToSpeed(0.5); 

    // Get the current view 

    var lookAt = ge.getView().copyAsLookAt(ge.ALTITUDE_RELATIVE_TO_GROUND); 

 

    // Set new latitude and longitude values 

    lookAt.setLatitude(60); 

    lookAt.setLongitude(14); 

 

    // Zoom in! 

    lookAt.setRange(lookAt.getRange() / 16.0); 

 

    // Add 15 degrees to the current tilt 

    lookAt.setTilt(lookAt.getTilt() + 60.0); 

 

    // Update the view in Google Earth 

    ge.getView().setAbstractView(lookAt); 
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} 

 

// Callback-Error 

function failureCB(errorCode) { 

} 

 

 

//------------------------------------------------------------------ 

// Map Functions 

//------------------------------------------------------------------ 

 

function loadXmlMarkers(url) { 

     

    var asyncRequest; 

 

    try { 

        asyncRequest = new XMLHttpRequest(); // Create a request object 

        // Register eventhandler 

        asyncRequest.onreadystatechange = processResponse; 

        asyncRequest.open('GET', url, true); //prepare 

        asyncRequest.send(null); //send 

 

    } 

    catch (exception) { 

        alert('Request failed!'); 

    } 

 

    function processResponse() { 

 

        var markers = asyncRequest.responseXML.getElementsByTagName("marker"); 

 

 

        for (var i = 0; i < markers.length; i++) { 

             // get a marker 

            var marker = markers.item(i); 

 

            // Set marker on map 

            var aName = marker.getAttribute("name"); 

            var aAdr = marker.getAttribute("adr"); 

            var aLat = parseFloat(marker.getAttribute("lat")); 

            var aLng = parseFloat(marker.getAttribute("lng")); 

            var aRegdate = marker.getAttribute("regdate"); 

            var aExpdate = marker.getAttribute("expdate"); 

            var aColor = marker.getAttribute("color"); 
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            var info = aAdr + "<br/><br/> (" + aRegdate + ", " + aExpdate + ')'; 

 

            if (checkDate(aRegdate,aExpdate)) { 

                var opac = fade2(aRegdate, aExpdate); 

                put3dMarker(aName, info, aLat, aLng, aColor, opac); 

                 

            } 

        //Test av checkDate() 

//            else { 

       //                alert('checkDate failed' + aName); 

//            } 

 

        } 

    } 

} 

 

 

/*-------------------------------------------------------------------- 

 *    removeAllFeatures() 

 *-------------------------------------------------------------------- 

 * Remove all features 

 */ 

 

//function removeAllFeatures() { 

//    var feats = ge.getFeatures(); 

//    alert(ge.getFeatures().getChildNodes().getLength()); 

//    while (feats.getFirstChild()) 

//        feats.removeChild(feats.getFirstChild()); 

//} 

 

 

 

/*---------------------------------------------------------------------- 

* fade1() 

*---------------------------------------------------------------------- 

* This is the "fading algorithm" ... 

* Returns a value between 0 and 1 depending on date  

* The algorithm uses a gradual fading from regdate 

* to expdate 

*/ 

function fade1(rdate, edate) { 

     

    var today = new Date(); 

    var expDate = new Date(edate); 

    var regDate = new Date(rdate); 
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    // Räkna ut antal dagars skillnad ... 

    var dateDiff = (expDate.getTime() - today.getTime()); 

    var totTime = (expDate.getTime() - regDate.getTime()); 

 

    return (dateDiff / totTime); 

} 

 

/*---------------------------------------------------------------------- 

* fade2() 

*---------------------------------------------------------------------- 

* This is the "fading algorithm" ... 

* Returns a value between 0 and 1 depending on date  

* This algorithm starts a gradual fading at expdate-100 days 

*/ 

function fade2(rdate, edate) { 

 

    var today = new Date(); 

 

    var expDateArray = edate.split("-"); 

    var expDate = new Date(); 

    expDate.setFullYear(expDateArray[0], expDateArray[1] - 1, expDateArray[2]); 

    expDate.setHours(23, 59, 59, 999); 

 

    var oneHundredDays = 100 * 24 * 3600 * 1000; 

 

    if ((expDate.getTime() - today.getTime()) < oneHundredDays) { 

 

        var fade = (expDate.getTime() - today.getTime()) / oneHundredDays; 

        //alert(fade); 

        return fade; 

    } 

    else 

        return 1; 

} 

 

/*---------------------------------------------------------------------- 

* checkDate(rdate, edate) 

*---------------------------------------------------------------------- 

* Validity test of register date and expire date 

*/ 

function checkDate(rdate, edate) { 

    var today = new Date(); 

 

    var expDateArray = edate.split("-"); 

    var expDate = new Date(); 
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    expDate.setFullYear(expDateArray[0], expDateArray[1] - 1, expDateArray[2]); 

    expDate.setHours(23, 59, 59, 999); 

 

    var regDateArray = rdate.split("-"); 

    var regDate = new Date(); 

    regDate.setFullYear(regDateArray[0], regDateArray[1] - 1, regDateArray[2]); 

    regDate.setHours(0, 0, 0, 0); 

 

    //alert("exp " + expDate.toLocaleString() + "\n" + "reg " + 

regDate.toLocaleString()); 

 

    // Regdatum i framtiden 

    if (regDate.getTime() > today.getTime()) return false; 

    // Bästföredatum gått ut 

    if (today.getTime() >= expDate.getTime()) return false; 

    // Skall inte vara ok! 

    if (regDate.getTime() >= expDate.getTime()) return false; 

    return true; 

} 

 

/*---------------------------------------------------------------------- 

* put3dMarker() 

*---------------------------------------------------------------------- 

*  

*/ 

function put3dMarker(name, desc, lat, lng, color, alpha) { 

 

    MARKER_HEIGHT = 50000; 

    MARKER_WIDTH_LAT = 0.075; 

    MARKER_WIDTH_LNG = 0.125; 

 

    var polygon1 = ge.createPolygon(''); 

    polygon1.setAltitudeMode(ge.ALTITUDE_RELATIVE_TO_GROUND); 

    var poly1 = ge.createLinearRing(''); 

    poly1.getCoordinates().pushLatLngAlt(lat, lng, 0); 

    poly1.getCoordinates().pushLatLngAlt(lat - MARKER_WIDTH_LAT / 2, lng + 

MARKER_WIDTH_LNG / 2, MARKER_HEIGHT); 

    poly1.getCoordinates().pushLatLngAlt(lat - MARKER_WIDTH_LAT / 2, lng - 

MARKER_WIDTH_LNG / 2, MARKER_HEIGHT); 

    polygon1.setOuterBoundary(poly1); 

 

    var polygon2 = ge.createPolygon(''); 

    polygon2.setAltitudeMode(ge.ALTITUDE_RELATIVE_TO_GROUND); 

    var poly2 = ge.createLinearRing(''); 

    poly2.getCoordinates().pushLatLngAlt(lat, lng, 0); 

    poly2.getCoordinates().pushLatLngAlt(lat - MARKER_WIDTH_LAT / 2, lng - 

MARKER_WIDTH_LNG / 2, MARKER_HEIGHT); 
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    poly2.getCoordinates().pushLatLngAlt(lat + MARKER_WIDTH_LAT / 2, lng - 

MARKER_WIDTH_LNG / 2, MARKER_HEIGHT); 

    polygon2.setOuterBoundary(poly2); 

 

    var polygon3 = ge.createPolygon(''); 

    polygon3.setAltitudeMode(ge.ALTITUDE_RELATIVE_TO_GROUND); 

    var poly3 = ge.createLinearRing(''); 

    poly3.getCoordinates().pushLatLngAlt(lat, lng, 0); 

    poly3.getCoordinates().pushLatLngAlt(lat + MARKER_WIDTH_LAT / 2, lng + 

MARKER_WIDTH_LNG / 2, MARKER_HEIGHT); 

    poly3.getCoordinates().pushLatLngAlt(lat + MARKER_WIDTH_LAT / 2, lng - 

MARKER_WIDTH_LNG / 2, MARKER_HEIGHT); 

    polygon3.setOuterBoundary(poly3); 

 

 

    var polygon4 = ge.createPolygon(''); 

    polygon4.setAltitudeMode(ge.ALTITUDE_RELATIVE_TO_GROUND); 

    var poly4 = ge.createLinearRing(''); 

    poly4.getCoordinates().pushLatLngAlt(lat, lng, 0); 

    poly4.getCoordinates().pushLatLngAlt(lat + MARKER_WIDTH_LAT / 2, lng + 

MARKER_WIDTH_LNG / 2, MARKER_HEIGHT); 

    poly4.getCoordinates().pushLatLngAlt(lat - MARKER_WIDTH_LAT / 2, lng + 

MARKER_WIDTH_LNG / 2, MARKER_HEIGHT); 

    polygon4.setOuterBoundary(poly4); 

 

 

    var polygon5 = ge.createPolygon(''); 

    polygon5.setAltitudeMode(ge.ALTITUDE_RELATIVE_TO_GROUND); 

    var poly5 = ge.createLinearRing(''); 

    poly5.setAltitudeMode(ge.ALTITUDE_RELATIVE_TO_GROUND); 

    poly5.getCoordinates().pushLatLngAlt(lat + MARKER_WIDTH_LAT / 2, lng - 

MARKER_WIDTH_LNG / 2, MARKER_HEIGHT); 

    poly5.getCoordinates().pushLatLngAlt(lat - MARKER_WIDTH_LAT / 2, lng - 

MARKER_WIDTH_LNG / 2, MARKER_HEIGHT); 

    poly5.getCoordinates().pushLatLngAlt(lat - MARKER_WIDTH_LAT / 2, lng + 

MARKER_WIDTH_LNG / 2, MARKER_HEIGHT); 

    poly5.getCoordinates().pushLatLngAlt(lat + MARKER_WIDTH_LAT / 2, lng + 

MARKER_WIDTH_LNG / 2, MARKER_HEIGHT); 

    polygon5.setOuterBoundary(poly5); 

 

 

 

    var multiGeometry = ge.createMultiGeometry(''); 

    multiGeometry.getGeometries().appendChild(polygon1); 

    multiGeometry.getGeometries().appendChild(polygon2); 

    multiGeometry.getGeometries().appendChild(polygon3); 

    multiGeometry.getGeometries().appendChild(polygon4); 

    multiGeometry.getGeometries().appendChild(polygon5); 

 

    var multGeoPlacemark = ge.createPlacemark(''); 
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    multGeoPlacemark.setGeometry(multiGeometry); 

 

    multGeoPlacemark.setStyleSelector(ge.createStyle('')); 

    var lineStyle = multGeoPlacemark.getStyleSelector().getLineStyle(); 

    lineStyle.setWidth(2); 

    lineStyle.getColor().set('ff'+color); 

 

    // Color can also be specified by individual color components. 

    var polyColor = multGeoPlacemark.getStyleSelector().getPolyStyle().getColor(); 

    polyColor.set('ff'+color); 

 

    multGeoPlacemark.setOpacity(alpha); 

 

    ge.getFeatures().appendChild(multGeoPlacemark); 

 

    multGeoPlacemark.setName(name); 

    multGeoPlacemark.setDescription(desc); 

} 


