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1.    Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Uppgiften var att konstruera och bygga ett geografiskt informationssystem 
som visar Halla sockens utveckling av vägar, vatten, åkermark och 
bebyggelse. Halla ligger ca 3 mil sydväst om Nyköping dvs. ca 13 mil söder 
om Stockholm. Området har i århundraden brukas av bönder och har ett rikt 
historiskt värde. Det är speciellt intressant att se utvecklingen av landskapet 
då en sjösänkning ägt rum ett flertal gånger under 1800-talet.  

 

1.2 Problem 
I nuläget finns det inget sådant officiellt system för allmän användning, i 
varje fall inte i våran vetskap. Informationen finns inte alltid samlad på ett 
och samma ställe utan består ofta av lösryckta fakta hos antingen 
lokalbefolkningen eller i skriftlig form i något centralarkiv. Möjligheten för 
en nyfiken privatperson att snabbt få fakta är därför svår. 
Projektet kan delas upp i två olika delar, en del av problemet är utformningen 
av programvaran: 

• Vilket programspråk är lämpligast? 

• Hur ska systemet utformas? 

o Grafiskt, hur ska webbplatsen utformas för att få en lämplig 
användbarhet? 

o Hur ska en databas byggas upp för att få en lämplig struktur 
för att presentera kartor och övriga objekt? 
 

• Hur ska kartmaterialet bearbetas för att kunna användas på Internet? 

o Rektifiering 

o Digitalisering 

o Exportering 

1.3 Syfte 
Syftet är att arbeta fram ett geografiskt informationssystem som är lätt att 
använda och förstå, även för personer med mindre datorvana. Utformningen 
skall vara på ett sådant sätt att det ska vara möjligt att implementera andra 
områden. Med applikationen ska man få sig en uppfattning om hur 
infrastrukturen och geografin har förändrats inom ett valt område.  
Den andra delen med syftet är att visa Halla sockens utveckling från dåtid till 
nutid. Användaren ska på ett enkelt sätt kunna se utvecklingen av området 
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med hjälp av en digitaliserad webbkarta och olika lager för att visa 
förändringarna. Alltså, syftet delas in i flera moment: 

• Utformning av datamodell 

• Utveckling av programvara 

• Insamling av data 

• Kartbearbetning 

• Implementering av data i programvaran 

1.4 Mål 
Huvudmålet är att få en fullt fungerande webbapplikation som kan nyttjas av 
allmänheten. Att klara av dom krav som ställts och att känna sig nöjd när 
tiden är slut. 

1.5 Avgränsning 
• Ett administrationssystem kommer att färdigställas i mån av tid.   

• Eftersom det är tungt att samla ihop historisk fakta har vi valt att 
begränsa oss till ett bestämt område. 

• Ska fungera i Microsoft Explorer 5.0 eller senare, ingen energi har 
lagts på andra webbläsare.  Det är arbetskrävande att undersöka hur 
olika webbläsare hanterar Internetapplikationen och att göra 
specialanpassningar. 

• Historisk fakta kommer att vara fiktiv. 
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2.  Metodbeskrivning 
Metoden som användes för att strukturera och planera projektet var David Siegels 
utvecklingsmodell. Modifierad för att den ska vara användbar efter projektets 
förutsättningar.  

 

2.1 Siegels utvecklingsmodell 
Siegels modell är framtagen för att utveckla webbapplikationer och delas in i 
fyra faser. Den fjärde fasen har ersatts med sammanställning av 
dokumentation istället för ”Leverans och underhåll” då detta inte är aktuellt i 
projektarbetet. 
 
Varje fas beskriver vilka dokument som ska tas fram och vad som bör tänkas 
på under projektets gång. 

 

2.1.1 Fas 1 - strategi och taktik 
Första fasen innehåller strategi och taktik där strategi beskriver arbetet på ett 
långsiktigt och övergripande tillvägagångssätt. Har projektet använt sig av en 
dålig strategi så spelar det ingen roll hur bra taktiken har fungerat, det 
kommer inte att hålla i slutändan. Om dokumenten inte överensstämmer med 
strategin blir hela projektet ineffektivt. 

 
Strategi 
Under den strategiska planeringen är det väldigt viktigt att bestämma vilka 
webbplatsen ska rikta sig till, vilken samt vilka konkurrenter som finns. Det 
är en bra idé att tillsammans med uppdragsgivaren ta reda vilka tidigare 
liknande webbplatser som uppskattats och varför.  

  
Taktik 
Taktisk planering innebär att omforma strategierna till dokument som ligger 
till grund för utvecklingsarbetet. Genom brainstormar tas idéer fram för att 
uppnå dom mål som satts. De dokument som bör tas fram är: 

• Grafisk specifikation – Layout, färgval och typsnitt. 

• Teknisk specifikation – beskriver tekniken som kommer att användas 
 för att ta fram webbplatsen. 

• Innehållsplan – Vem som är ansvarig för var del av projektet, te x, 
grafiskt och texter. 

2.1.2 Fas 2 – Design 
I fas 2, som är en kreativ fas, presenteras idéer och förslag vilka leder fram 
till flera olika designer varav en blir den slutgiltiga för fortsatt arbete. Fasen 
är indelad i flera delmoment. Databasmodellering tillkommit i denna fas har.   
 
Expansion 



 Högskolan Dalarna  Examensarbete 
 Jonas Bollvik  Informationsteknologi, 10 p 

 
 

4 
 

I expansionsdelen arbetar designteamet med att utforska utbyggnads 
möjligheter genom att utvärdera idéer, skisser och övrigt material. 
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Navigering 
Som designer är det lätt att begå misstaget att skapa egna komplicerade 
navigationsscheman i tron att underlätta för besökarna. En rekommendation 
från Seigel är att navigationen så enkel som möjligt. Den som besöker 
webbplatsen har inte kommit dit för att imponeras över navigationssystemet 
utan vill istället snabbt och enkelt hitta det denne kom för.  
 
Datamodellering 
Genom databasmodellering skapades en schematisk modell över tabeller och 
deras relationer. Modelleringen görs för att få den funktionalitet som 
eftersträvas. En dålig databasdesign kan begränsa möjligheterna till 
utveckling.  

2.1.3 Fas 3 – Produktion 
När designarbetet är över riktar produceras en första version av webbplatsen. 
Det är viktigt att dokumenten från de tidigare faserna hålls uppdaterade och 
korrekta då de ligger till grund för den tekniska specifikationen. Målet med 
denna fas är att komma fram till en slutlig betaversion som kan godkännas av 
uppdragsgivaren.  
 
Validering 
När webbplatsen börjar få den form och funktionalitet som eftersträvats är det 
dags för validering. Här sker ett alfa- och betatest. Vid alfatestet fastställs att 
huvudsidorna fungerar med varandra, eventuell funktionalitet mot databas 
ignoreras. I motsatts till alfatest så fokuserar enbart betatest på 
funktionaliteten och kopplingen till databasen. 

2.1.4 Fas 4 – Sammanställning av dokumentation 
Normalt sett i Siegels utvecklingsmodell behandlar den här fasen ”leverans 
och underhåll” av webbplatsen. Då applikationen inte kommer att levereras så 
ersätts denna fas med sammanställning av dokumentation. 
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3. Teori 

3.1  Utvecklingstekniker 

3.1.2 .NET 
Microsoft .NET indroducerades i juni 2000 med visionen om att den nya 
tekniken skulle sammanbinda Internet med utveckling och användandet av 
mjukvara. .NET Framework innehåller ett omfattade bibliotek av basklasser. 
Basklasserna är språkoberoende vilket underlättar för programmerare som 
kan använda det språk som önskas. 

3.1.3 ASP.NET 
ASP.NET är en del av Microsofts .NET och är en teknik för att utveckla 
webbaserade applikationer. För att klienten ska kunna läsa informationen från 
webbsidan måste ASP.NET använda sig av webbservern Internet Information 
Services (ISS). ISS kompilerar ASP.NET koden och genererar HTML-sida 
till webbläsaren. Genom ASP.NET har man därför möjligheten att göra 
dynamiska webbsidor. En dynamisk webbsida kan se olika ut beroende på 
vilka parametrar som är satta, tillskillnad från en statisk webbsida som ser 
likadan ut varje gång sidan besöks. ASP.NET separerar programkod från 
HTML i en så kallad code-behind fil. Uppdelningen medför en rad fördelar, 
till exempel blir det lättare att återanvända både kod och innehåll och att 
webbservern exakt vet vilken del som är kod och vilken del som är innehåll. 
En annan fördel är att programmeraren och designern inte behöver se 
varandras kod. När man utvecklar ASP.NET finns möjligheten att använda 
sig av olika programspråk: 

- Visual Basic (VB) 
- C# (C-Sharp) 
- JScript 

C# är en utveckling av C. Den är mycket lik C++ men har skapats med tanke 
på större enkelhet och lättare användning. Det går inte att använda mer än ett 
språk på samma sida.  

3.1.4 ADO.NET 
ADO står för ActiveX Data Object och har vidareutvecklats till ADO.NET. 
ADO.NET används för dataåtkomst i Microsoft .NET. Oavsett vilket språk 
applikationen utvecklas i inom .NET-plattformen måste ADO.NET användas 
för att hämta och bearbeta data från en databas. Den stora skillnaden mellan 
ADO och ADO.NET är att .NET använder sig av en frånkopplad data-
arkitektur. När en uthämtning av data sker kopplas ADO.NET upp mot 
databasen och hämtar all den data som eftersträvas och lagras i ett Dataset. 
DataSet är ett objekt som kan lagra en fullständig uppsättning data, inklusive 
relationer och villkor till flera tabeller samtidigt. Med denna metod behövs 
ingen uppkoppling mot databasen förrän ändringar gjorts och databasen ska 
uppdateras. 
I ADO.NET kan man även använda sig av en DataReader. DataReadern är 
mer begränsad än DataSet. Datareadern läser bara en rad i taget och är inte 
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frånkopplad från databasen under den tiden de olika SQL-kommandona 
genomförs, tillskillnad från DataSet som hämtar hela resultatet på en gång. 
(Riordan, 2002) 

3.1.5 Graphics Device Interface (GDI+) 
.NET Framework innehåller ett klassbibliotek som underlättar för utvecklare 
att göra dynamiska bilder, detta kallas GDI+, Graphics Device Interface. 
Genom GDI+’s objekt skapas en ny bild genom att exempelvis lägga till 
bilder eller placera ut texter. Det går även att manipulera bilder te x. rotera 
eller skära ut delar av bilder. Från början var GDI ett klumpigt och avancerat 
verktyg för att skapa grafik i tidigare versioner av Visual Studio. I .NET har 
Microsoft tagit tag i de flesta av GDI’s problem och skapat GDI+. 

3.1.6 Relations databaser 
En databas innehåller en samling av strukturerad data. Databasen består av ett 
antal entiteter som är strukturerad med olika relationer till varandra. 
Entiteterna är objekt som har ett antal egenskaper, så kallade attribut.  
 
Normalisering 
Genom att normalisera avgör man vilka attribut som ska grupperas 
tillsammans i en tabell för att undvika en dålig design. Meningen med 
normalisering är att varje insättning, uppdatering och borttagning av poster 
ska kunna göras endast i en tabell och utan några komplikationer. 
 
1:a Normalformen (1 NF) 
Första normalformen innebär att det ska finnas unika rader och atomära 
värden i tabellen, alltså högst ett odelbart värde i varje cell. Med detta 
undviker man problemen att önskad data som ej går att lagra, redundans, och 
svårförståliga tabeller. 
 
2:a Normalformen (2 NF) 
1 NF måste vara uppfylld. I 2 NF måste alla attribut i tabellen vara 
funktionellt beroende av Primärnyckeln. 
 
3:e Normalformen (3 NF) 
En modell är i tredje normalformen om den uppfyller 2 NF samt om varje 
icke nyckelattribut inte är beroende av något annat icke nyckelattribut. Detta 
innebär att man inte får ha fält i en tabell vars innehåll är beroende av 
innehållet i ett annat fält, som inte är en del av primärnyckeln. 
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3.2 Människa Datorinteraktion – Teori om användbarhet 

 3.2.1 Ben Schneiderman 
Ben Schneiderman leder ett laboratorium för människa dator-interaktion vid 
University of Maryland. I hans bok ”designing the user interface” ger han en 
bra beskrivning på vilka regler som bör följas samt hur informationen skall 
presenteras för att lyckas bra med att designa utseendet och användbarheten 
på en webbplats. 

3.2.2 Program design 
Schneiderman har åtta stycken gyllene regler som han anser utvecklaren bör 
följa för att åstakomma en bra design: 

 
 Eight golden rules of interface design: 

 
Sträva efter konsekvens 
För att användaren ska förstå sig på webbplatsen bör det vara en enhetlig 
design på samtliga sidor, dessutom ska alla knappar och bakgrundsfärger se 
lika ut vart användaren än navigerar. 

 
Låt vana användare använda genvägar 
De användare som besöker sidan frekvent bör kunna få använda sig av 
genvägar. Detta för att till exempel kunna förflytta sig mellan sidor på ett 
enkelt sätt. Kortkommandon och förkortningar är några genvägar som kan 
användas. 
 
Erbjuda feedback 
Det handlar om att ge användaren information om vad som händer, till 
exempel vid en fil-laddning, att användaren får information i en liten popup 
ruta om vad som pågår. 
 
Meddelande som talar om att händelsen är avklarad. 
Användaren vill känna att denne är klar med uppgiften, detta bör 
konstateras med ett meddelande.  
 
Erbjuda alternativ vid fel 
Handlar om att skapa felmeddelanden som ger klara besked på vad 
användaren har gjort för misstag. Alternativt designa så att det är omöjligt 
att göra fel. 
 
Tillåta ångra  
Så långt som det är möjligt ska användaren kunna ångra sig och backa 
tillbaka. Detta minskar rädslan för att göra fel. 
 
Användaren ska ha kontroll 
Inge plötsliga händelse eller svårigheter ska dyka upp. Användaren ska 
känna att den har kontrollen. 
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Minska belastning på korttidsminnet 
Användaren ska inte behöva hålla massor av information i huvudet.  

3.2.3 Syftet med en webbplats 
Genom att titta på startsidan skall användaren kunna känna igen sig att förstå 
syftet med webbplatsen. Det är mycket viktigt att syftet och vad som kan 
göras på sidan snabbt framgår. Samtliga sidor bör ha samma utformning så att 
användaren ej blir förvirrad och avskräckt. 

 
En slogan eller ett motto som är lätt att känna igen är bra att ha på 
webbplatsen. Mottot får ej innehålla slang eller vara vagt, det skall vara 
enkelt och kort men ändå rakt på sak. Ett motto är dock inte nödvändigt om 
företagets namn sammanfattar dess idé. 

 
En logotype ska vara tillräckligt stor så att användaren kan se den på en gång 
när denne kommer in på sidan. Det rekommenderas också att den är placerad 
i övre vänstra hörnet när det gäller språk som läses från höger till vänster.  

3.2.4 Navigering 
Navigeringen ska vara utformad så att den är enkel, beskrivande och ger 
användaren ett begrepp om vart denne kan hitta det viktigaste innehållet. 
Detta bara genom att titta på huvudmenyerna. 

 
Navigationsområdet bör placeras synligt och den ska inte gå att förväxla med 
annonser eller annan brödtext. Vanligaste placeringen för menyer är till 
vänster på sidan, och det är där dom flesta användare börjar att söka. Högst 
upp på en sida är en olämplig placering för navigationsområdet då den 
positionen oftast är till för logotyper. Liknande länkar bör ej placeras på 
samma sida då detta kan skapa oreda. 

3.2.5 Grafisk design 
 

Den grafiska designen ska hjälpa till att förtydliga innehållet och rikta 
uppmärksamheten mot de viktigaste komponenterna på sidan. 

 
Avancerad textformatering med t.ex. färger och skuggor ska undvikas så 
långt det går, detta för att inte text och grafik ska förväxlas. Risken finns att 
användarna tror att det rör som om en annons och attraktionen blir den direkta 
motsatsen. Text och bakgrundsfärg bör ha högsta möjliga kontrast, detta för 
att ge den bästa läsbarheten. 

 
För att undvika scrollning av sidan vid en lägre upplösning än den optimerade 
så bör webbplatsen vara konstruerad med en flytande layout.  Detta för att 
sidan ska anpassa sig efter upplösningen på skärmen.  

 
Färgval 
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Ett bra sätt att kommunicera med användaren är att använda sig av färger. 
Färgkoden bör vara konsekvent över hela webbplatsen och det 
är rekommenderat att använda fyra till sju stycken färger. 
En rätt använd färg ökar igenkänningsförmågan av olika uppgifter och kan 
vara mer effektiv än text. Däremot så kan för många och gälla färger hämma 
budskapet som ska levereras. 
 
Teckensnitt 
För visning av text på skärm så bör teckensnitt med seriffer undvikas. 
Seriffer gör texten otydlig vilket då medför att den blir svår att läsa. Istället 
bör tecken med sanseriffer användas som exempelvis Arial eller Verdana. 
 
Bilder 
Det skall inte finnas för många eller för stora bilder på sidan. Designen kan 
se klumpig ut och den kan bli tung att ladda för modemanvändare. ALT-text 
är en bra funktion om det finns många bilder på sidan. Dels slipper 
modemanvändare ladda ner hela bilden och synskadade kan ”se” vad den 
föreställer.  

 

3.2.6 Användarna 
Utvecklaren bör veta vilka användare webbplatsen riktar sig åt. Detta för att 
kunna anpassa sig efter deras kunskapsnivå och datorvana.  
Genom att möta och diskutera med användarna kan utvecklaren lära sig att se 
dom problem och möjligheter som finns. Förmågan att skapa lätta och 
användarvänliga webbplatser ökar hos utvecklaren genom diskussioner med 
dom blivande användarna.  

 
Efter 10 sekunder har en nyanländ surfare bedömt om det är en bra webbplats 
eller inte. Användaren har ofta god erfarenhet av andra hemsidor och 
förväntar sig en viss funktionalitet, därför bör sidan vara förstålig och 
samtidigt förmedla något. 
Tiden för att ladda en sida första gången är väldigt viktig. Tar det för lång tid 
så försvinner användaren. Rekommenderad nedladdningstid är 10 sekunder, 
men helst ska den bara vara någon sekund. 
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3.3 Geografisk bildbehandling 

3.3.1 Rektifiering 
I GIS-program som erbjuder rektifiering används en metod som kallas 
punkttransformation. Användaren definierar kontrollpunktspar. Dessa består 
av två stycken punkter med olika platser i ett koordinatsystem. Första 
punkten (från-punkt) markerar en känd punkt på den kartbild som skall 
rektifieras den andra (till punkt) anger till vilken punkt i referenskartan som 
den första punkten skall flyttas till. Programmet använder sedan 
kontrollpunktsparen för att räkna ut position, skala och geometri för 
kartbilden. Därefter sker en transformation. 

 
Det finns olika grader av transformationer.Vid första gradens transformation 
bibehålls parallelliteten mellan linjer men vinklar kan förskjutas. Här sker 
transformationen i realtid, det vill säga att effekten av de angivna 
kontrollparen kan ses direkt. Detta kräver minst 3 kontrollpunktspar.  
Andra och Tredje gradens transformation kräver 6 respektive 10 
kontrollpunktspar. Dessa innebär kraftigare transformationer, här töjs 
kartbilden i olika riktningar likt en gummiduk. 

3.3.2 Digitalisering 
Digitalisering av en karta innebär att analogt material överförs till digital 
form. Det finns ett par olika varianter av digitalisering.  

 
Manuell digitalisering 
Vid manuell digitailsering används ett digitaliseringsbord. På bordet placerar 
användaren en markör med ett hålkors på de punkter som skall digitaliseras. 
Moderna digitaliseringsbord jobbar normalt efter två olika principer: 

 
Punktdigitalisering, koordinatparen registreras med hjälp av ett 
knapptryck. 
 
Kontinuerlig digitalisering, här liksom punkt 1 startar 
punktregistreringen genom ett knapptryck. Men här registreras 
koordinaterna kontinuerligt efter ett tidsintervall eller då avläsaren har 
rört sig en viss sträcka.  

  
Automatisk Digitalisering 
Automatisk digitalisering går till så att den aktuella kartan skannas in och 
överförs till ett digitalt format med hjälp av avancerade 
bildbehandlingsprogram. 
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3.3.3 ArcView 8 
ArcView 8 bygger på teknologi från ESRI. Eftersom alla ArcGIS-
klientprodukter bygger på samma kärna kommer all utveckling till ArcView 
8 även att fungera i ArcInfo 8 och ArcEditor 8. Detta ger en bra samverkan 
programvarorna emellan. Det är samma användargränssnitt i de olika 
programmen vilket medför att användaren enkelt kan skifta mellan 
programmen för att få tillgång till mer funktionalitet. 

 
ArcView 8 består av tre applikationer; ArcMap, ArcCatalog och ArcToolbox. 

 
ArcMap, kan liknas vid ArcView GIS 3.2. Det är i ArcMap som användaren 
skapar kartor, analyserar, ställer frågor mm. 

 
ArcCatalog, hjälper användaren att organisera och hantera all GIS-data. 
ArcCatalog kan liknas vid utforskaren i Windows. Här skapar, strukturerar 
och snabbgranskar användaren sin data. ArcCatalog är också ett bra verktyg 
för att leta reda på data antingen genom att söka på metadata eller geografiskt 
läge. 

 
ArcToolbox, innehåller funktionalitet för att konvertera data mellan olika 
format. 
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4. Genomförande 
Projektet styckades upp enligt dem delar av David Seigels modell (se Kapitel 
2.1) som var relevanta.  

4.1 Fas 1 - Strategi & taktik 

4.1.1 Strategi 
Efter att ha sökt på Internet efter liknande projekt så visade det sig att det inte 
fanns någon Internettjänst som liknade detta projektarbete. Detta faktum var 
både positivt och negativt. Positivt för att det då inte fanns någon konkurrens, 
negativt då det inte fanns några sidor att hämta inspiration ifrån. 

 
Då historia är ett ämne som fascinerar både gammal och ung så lades inget 
tryck på en speciell målgrupp utan sidan anpassades så att den skulle vara lätt 
att förstå för den ovana men samtidigt inte tråkig och utan funktioner för den 
vane.  

 
Webbsidorna skulle vara konsekventa, det vill säga likna varandra hela 
webbplatsen igenom. Detta för att inte användaren skulle känna sig vilsen 
eller osäker. Färgerna skulle vara få och milda så att sidan uppfattas som lugn 
och säker.  

4.1.2 Taktik 
De beslut som fattades under strategin omformades till följande dokument: 

• Grafisk specifikation – Layout, färgval och typsnitt (se Bilaga 2). 

• Teknisk specifikation – beskriver tekniken som kommer att användas 
 för att ta fram webbplatsen (se Bilaga 1). 

• Innehållsplan – Vem som är ansvarig för var del av projektet, t.ex. 
grafiskt och texter (se Bilaga 3). 

4.2 Fas 2 - Utveckling och design 
Då projektmedlemmarna i detta fall var sina egna kunder hade dem 
kontinuerlig kontakt och behövde därför inte massproducera prototyper.  

4.2.1 Brainstorming 
Efter diskussioner och skissande på papper så blev en lösning aktuell för 
vidareutveckling. 
Samtliga sidor som besöktes under första fasen krävde speciella plugins för 
att deras karttjänster skulle fungera. Huvudtanken med designen var att den 
skulle vara lätt att använda samt att inga plugins skulle behöva laddas ner.  

4.2.2 Navigering 
För att få struktur över navigeringen så skapades en sitemap (se Bild 1). All 
information på Siten är koncentrerad runt kartvisningssidan. 
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Bild 1 - Sitemap 

• Startsida – På startsidan får användaren kortfattad information 
om projektet och vad för funktioner webbplatsen innehåller. 

• Hjälp – Information om hur systemet fungerar. 
• Information – Information om projektet. 
• Karta – Projektets huvudsida där kartorna presenteras.  
• Popup – Popup är en undersida till kartsidan, i form av ett 

”popup”-fönster. På popupsidan Kan användaren hitta 
ytterligare information om vissa intressanta platser/punkter 
som finns på kartan. 

• Bildvisning – En sida för att visa fotografier och bilder. 

4.2.3 Datamodell 
För att få en bra struktur och en uppfattning om projektet, skapades den 
grundläggande databasstrukturen samt ett ER-diagram(se Bilaga 4). Varje 
entitet tilldelades de attribut och relationer som eftersträvades. 

4.3 Fas 3 - Produktion  
Med riktlinjer och specifikationer från tidigare färdigställda dokument 
började produktionen. Siten skapades enligt den förbestämda sitemapen (se 
XXXX) och den grafiska specifikationen (se Bilaga 2). 

4.3.1 Teknikval 
Valet av teknik motiverades av att ASP.NET fanns att tillgå samt att det är ett 
utvecklingsverktyg som är på frammarsch i företagslivet. Fler bidragande 
orsaker till att ASP.NET valdes är att det är mer händelsestyrt än ASP samt 
att programkoden separeras från HTML. Dessutom är basklasserna i 
klassbiblioteket språkoberoende vilket medför att programmeraren kan 
använda det språk han är van vid. Annars hade det naturliga valet varit ASP 
då kunskap inom detta område redan fanns hos projektmedlemmarna.  

 
Valet av programspråk i ASP.NET stod mellan C# och VB. Kunskapen fanns 
sedan tidigare om båda programspråken. Beslutet fattades på dom grunder att 
det fanns mer litteratur att finna om VB och dess sammansättning. 

 
Tekniker som låg till grund för arbetet var till största delen Microsoft 
produkter vilket begränsar möjligheterna att använda alternativa tekniker. 
Dock ger det en bred grund för en eventuell vidareutveckling 
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4.3.2 Webbplatskonstruktion 
Utifrån designspecifikationen och prototypen från fas 2 samt Schneidermans 
användarvänlighet i åtanke implementerades HTML koden från fas2 i 
ASP.NET. Då ASP.NET knappt används av gruppmedlemmarna innan, 
användes ett par dagar för testning av databaskopplingar och inbyggda 
funktioner. 

 
Enligt Siegel bör utvecklaren angripa det största problemet först, därför 
påbörjades utveckling av kartfönstermodulen med dess navigering. GDI+ (se 
Kapitel 3.1.5) verktyget, som användes för hanteringen av bilder, visade sig 
vara mycket användarvänligt och lösningen kom tidigare än förväntat. Sedan 
påbörjades arbetet med checkboxfunktionen för att styra lagerhanteringen, 
men då oförutsedda problem uppstod med identiferingen av checkboxarna 
lades problemet på is. Istället kopplades popupsidan mot databasen och dem 
dynamiska informationspunkterna med dess text och bild innehåll 
integrerades med popup-fönstret. Checkboxfunktionen för lagerhanteringen i 
kartfönstret återupptogs och slutfördes. Sist utökades startsidan med en 
färgbeskrivning av baskartorna.    

4.3.3 Databaskonstruktion 
Databasen konstruerades efter ER-diagrammet som skapades i fas 2, detta för 
att kunna lagra kartor med tillhörande lager, information, bilder samt 
informationspunkter som relaterade entiteter (se Bilaga 4).  

 
Allt eftersom utvecklingen av applikationen fortskred utvecklades även 
databasen. Fler attribut sammankopplades med entiteterna och även nya 
entiteter togs fram för att tillfredställa målen och att få en smidigare lösning. 
För att undvika en dålig design skapades databasen i tredje normalformen (se 
Kapitel 3.1.6). 
 
Databasen skapades först i Microsoft Access, men efter noga övervägande 
om stabilitet och funktionalitet för fortsatt utveckling av applikationen så 
konverterades databasen till Microsoft SQL-server. 

4.3.4 Validering 
Samtidigt som att designen togs fram så genomfördes ett alfatest. Ett alfatest 
går enbart ut på att testa designen, funktionaliteten berörs ej. Varje steg i 
designutvecklingen genomfördes på ett sådant sätt att utvecklaren inte skulle 
behöva gå tillbaka och ändra vid ett senare tillfälle. Det var en konstant 
alfatestning vid framtagningen av designen. 
Betatestningen genomfördes på samma sätt. Varje funktion som togs fram 
testades tills den var problemfri, detta för att undvika en kedjereaktion vid ett 
eventuellt fel i början av projektet. 

4.3.5 Berabetning av kartmaterial 
Kartorna kom i ett A1 format och scannades in på stadsbyggnadskontoret i 
Borlänge. Därefter skickades dem till handledare Daniel Brand för 
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rektifiering. Vidare bestämdes färger för de olika områdena och kartorna 
digitaliserades. De digitaliserade kartorna delades upp i baskartor och lager 
för att sedan exporteras ut ur ArcMap. Efter att Lagren öppnades i photoshop 
och deras bakgrund gjorts transparent importerades dem i projektet. 
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5. Resultat 

5.1 Applikation 
Designen skapades i Microsoft Frontpage XP efter de mallar och dokument 
som togs fram i ett tidigt skede av projektet (se Bilaga 1-3). Applikationen 
utvecklades i ASP.NET med programspråket. 

5.1.1 Grafisk Design 
Den grafiska designen skapades efter dom teorier Ben Schneiderman satt upp 
för ett lyckat användargränssnitt (se Kapitel 3.2).  
 
Designen på sitens webbsidor är konsekvent och enhetligt utformat. 
Bakgrunderna är av ljus färg och texten är mörk för att vara lättläst. 
Sanseriffer används igenom hela applikationen för att göra texten tydlig. Alla 
textlänkar byter färg när man för muspekaren över dem för att förtydliga att 
de är klickbara objekt. 

 

 
Bild 2 – Skärmdump av kartsidan från webbplatsen. 
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5.1.2 Navigationsmenyn 
Navigationsmenyn är placerad synligt till vänster för att den inte ska 
förväxlas med annonser eller annan brödtext (se bild 2). Menyn är tillgänglig 
på alla sidor i huvudfönstret och består av länkarna Startsidan, Information, 
Kartan och hjälp. 

 
• Startsidan 

Startsidan är den första webbsidan som användaren kommer i 
kontakt med vilket välkomnar användaren med en kort 
information vad siten har att erbjuda. 

 
• Information 

Här finns information om projektet, varför det startades samt 
vilka som jobbade med det. 

 
• Kartan 

Projektets huvudsida där kartorna presenteras. 
 

• Hjälp  
Information om hur systemet fungerar. 

5.1.3 Karthantering 
I allmänhet är Kartor oftast stora och otympliga och inte lämpliga att 
visualisera på Internet i befintligt format. För lösa detta problem, att få 
kartorna i ett tillfredställande storlek, skapades en funktion som skär ut delar 
av kartorna och visar 420*420 pixlar i taget.  
 
Kartorna skärs ut med hjälp av .NET’s bildhanteringsverktyg GDI+ (se 
Kapitel 3.1.5). Genom GDI+ kan man skapa en ny dynamisk bild genom att 
lägga ihop text och bilder. För att generera kartbilder efter användarens val så 
skapades en GDI-funktion som tar emot instruktioner om vilken eller vilka 
kartor/bilder som kartbilden ska innehålla och slår sedan ihop dem till en bild. 
Kartbilden blir i formatet JPEG (Joint Photographic Experts Group). 
Kartorna som presenteras på sidan har inte något eget koordinatsystem, vilket 
området som ska visas bestäms istället med hjälp av pixlar. Längst ner på 
kartan visas alltid en skalpinne samt en text, ”Projekt HDI”. 

5.1.4 Kartans navigation 
För att navigera runt på kartanbilden används fyra pilar som sitter på varsin 
sida om kartan (se Bild 3). När en klickhändelse på någon av pilarna sker 
skickas nya X- och Y-parametrar till GDI-funktionen och en ny kartbild 
skapas och presenteras. Vid varje klickhändelse flyttas bilden 50 pixlar åt 
angivet håll. Utgångspunkten för utskärningen ligger alltid i kartans översta 
vänstra hörn. Varje gång kartbilden flyttas sker en pixelkontroll, så att inte 
blir möjligt att navigera utanför baskartan. När ytterkanten på huvudkartan är 
nådd, på någon sida, försvinner möjligheten för ytterligare panorering åt det 
hållet och pilen på navigeringsknappen försvinner. 
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Bild 3 – Navigeringsknapp från kartfönstrets navigationssystem. 

5.1.5 Val av baskarta 
Baskartan är den bild som alltid ligger underst i kartfönstret, oberoende vilka 
andra val som genomförs. Baskartan väljs med hjälp av en rullgardinsmeny. 
Väljer användaren en annan baskarta än den aktiva så nollställs alla andra 
värden som är satta, dvs X- och Y-kordinaterna samt lageralternativen. 

5.1.6 Lagerhantering 
Lagerhanteringen sköts via checkboxar. De olika checkboxarna representerar 
vilka lager som finns tillgängliga. När någon av dessa checkboxar kryssas för, 
uppdateras bilden/kartan och det lager som valts lägger sig ovanpå den 
existerade bilden (se Bild 4). Lageralternativen listas upp grupperade efter 
vilket årtal dem tillhör. Om flera checkboxar är valda så lägger sig den som 
valdes sist överst på kartbilden. Ordningen hanteras med hjälp av en sträng. 
Varje gång något nytt lager blir förkryssat lägger sig information om lagret 
sist i strängen och sparas i en session så övriga sidor vet vilka parametrar som 
är satta. Checkboxarna skapas av en repeater, som dynamiskt anpassar antalet 
lageralternativ efter hur många tillhörande poster som finns i databasen. 

 

 
Bild 4 – Ett lager lägger sig över en karta. 

5.1.7 Klickbara informationspunkter 
För att få mer information om intressanta platser på kartbilderna skapades 
klickbara informationspunkter (se Bild 5). Varje informationspunkts position 
bestäms genom X- och Y- kordinater. Det går även att bestämma hur stor 
klickbar radie punkten ska ha. När en klickhändelse sker på någon av 
punkterna öppnas ett nytt fönster med information och bilder om området. 
För att veta vad varje punkt handlar om finns en ALT-tag som beskriver 
namnet på platsen. 

 

 
Bild 5 Bild på informationspunkt 
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5.1.8 Popup 
När en klickhändelse sker på någon av informationspunkterna skapas en 
popup. Under popupen finns information om informationspunkterna. Varje 
informationspunkt har en rubrik, text och bilder (Se bild 6). Rubriken skrivs 
ut längst upp med understruken, tjock stil. Bilderna visas brevid texten och 
presenterad med genom thumbnails, dvs små versioner av bilderna. Bildernas 
storlek manipuleras genom GDI+ (se Kapitel 3.1.5) och anpassas efter dess 
bredd för att passa in på sidan. Bilderna skapas automatiskt från källbilden. 
Trots att källbilden kan vara hur stor som helst ska thumbnailens filstorlek bli 
max 10kB, detta för att sidan ska gå snabbare att ladda. Om ingen bild finns 
tillgänglig för informationspunkten skapas en bild med texten ”Ingen bild 
finns till” följt av punktens rubrik. 

 

 
Bild 6 - Del av screenshot från popupfönstret. 

 

5.1.9 Bildvisning 
När användaren klickar på en bild i popup-fönstret kommer denne till 
bildvisningssidan. Där visas en stor version av bilden. Under bilden står en 
kommentar. Det går att välja ”Nästa bild” och ”Föregående bild” för att se på 
nästa respektive föregående bild som tillhör den informationspunkten. Precis 
som popup-sidan så anpassas bilden efter fönstret genom GDI+. Är bilden 
större än det avsedda fönstret, kommer både upplösningen och filstorleken att 
krympas. Är bilden mindre förstoras bilden. 
 

5.1.10 Databas 
Databasen är skapad i Microsoft SQL 2000 och är en relationsdatabas. 
Databasen består av sju entiteter med olika attribut kopplade till varandra. 
Databasen är skapad i tredje normalformen för att göra den mer lätthanterlig. 
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5.2 Resultat GIS 

5.2.1 Datainsamling 
Idén var att få tag på kartor som täckte exakt samma område fast med hundra 
års intervall från 1700-talet tills idag. 
 
Efter kontakten med Lantmäteriet så var det dessa kartor som kunde 
levereras: 
 

• 1764 över Ballersta och Kälkesta. [TYP OSV 
• 1852 över Kälkesta 
• 2003 över Ballersta och Kälkesta   

 
Kartorna som levererades visade sig inte riktigt uppfylla det önskade, att alla 
kartorna skulle visa exakt samma område. Detta var mindre bra, men dom var 
fortfarande användbara. 

5.2.2 Inskanning 
Tanken med inskanningen var att överföra kartorna från papper till digital 
form utan att förlora några detaljer. 
Vid inskanningen på stadsbyggnadskontoret fick kartorna det digitala 
formatet tiff (Tag image File Format).  Detta var bra eftersom det gick att 
importera dom direkt i ArcMap utan några konverteringar.  

 

5.2.3 Digitalisering 
Funderingarna låg på hur de digitaliserade områdena skulle kunna ge en 
uppfattning och en överblick för användaren om hur området ser ut / kan ha 
sett ut förr i tiden. Dessutom hitta bra färger för lager och kartor som inte 
påminner om varandra men fortfarande beskriver och inte missuppfattas. 

 
För att få en klar uppfattning om vad lagren representerade valdes färger som 
kan förknippas med verkligheten. (se Bilaga 5) Till exempel fick skog en typ 
av grön färg och vatten en blå.  
Lika områden på baskartorna fick samma färg oberoende av århundrade. 
Lagren fick samma färg som området på baskartan, dock av en annan nyans. 
Halvtransparenta linjemönster fick representera de olika århundradena. Detta 
för att öka den visuella effekten vid lagerhanteringen. 

 
[BILDEXEMPEL 1763 – 2003 brevid varndra] 

 

5.2.4 Rektifiering 
 Målet var att göra kartorna jämförbara, inte perfekta. Resultatet blev inte 

riktigt så perfekt som det hade önskats. Vissa punkter avviker lite från 
verkligheten men det är försvarbart då antalet oförändrade detaljer var snålt. 
Kartorna uppfyllde dock målet. 
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Bild 7 – Till vänster orginalkartan, till höger kartan efter rektifiering 

5.2.5 Exportering 
Tanken vid exporteringen från ArcMap var att kartorna skulle vara i samma 
skala, det vill säga vara lika stora i förhållande till varandra. Den vita 
bakgrunden var tvungen att bli transparent hos de exporterade lagren, detta 
för att lagerhanteringen skulle fungera korrekt och uppnå önskat resultat.  
 
Efter lite problem med förhållanden kartorna emellan genomfördes 
exporteringen som planerat. Lagren exporterade som jpg-bilder och 
behandlades i photoshop där deras vita bakgrund gjordes transparent. Därefter 
sparades lagren om till ett GIF-format (graphic interchange format). 
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6. Slutsats 

6.1 Mål 
Efter att ha utfört målet, att få en fullt fungerade webbapplikation efter dom 
krav som ställts, anses projektet vara klart och tillfredställande. Arbetet har 
gett en mängd erfarenhet för fortsatt användning av ASP.NET. 

 

6.2 Arbetet 
Även om Siegels modell riktar sig till större och kommersiella webbprojekt 
så har det hjälpt till att strukturera arbetet, dock ansågs inte alla faser vara 
tillfredställande och vissa delar fick modifieras efter projektets storlek och 
speciella förutsättningar.  

 
I början av projektet orsakade ASP.NET ibland mer förtret än nytta. 
Lösningen av vissa funktioner hade sett annorlunda ut om projektet hade 
startat idag. Detta beror på att kunskapen om utvecklingsverktyget inte var 
tillräckligt stor i början av projektet.  
ArcView 8.1 visade sig vara ett smidigt alternativ vid bearbetning av kartor. 
Programmet innehöll bra och enkla verktyg för rektifiering, digitalisering och 
exportering. 

 
Sammarbetet mellan projektmedlemmarna har varit bra. Det har varit positivt 
att vara två personer eftersom det ger möjlighet till diskussion, vilket i sin tur 
ger olika infallsvinklar vid problem och idéer. Även motivationen stärktes av 
att jobba i grupp.  

 

6.3 Vidareutveckling 
Projektets lösning med karthanteringen är egentligen inte en hållbar teknik 
för större verksamheter. En tekniskt bättre lösning skulle ha varit att spara 
områdens vektordata i databasen. En uppdatering skulle ske genom att 
exportera koordinater direkt från digitalieringsprogrammet. Uppdateringen 
skulle då ske i färre steg än vad som krävs idag. 
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Bilaga 1- Teknisk specification 
 
Webbplatsen tillverkades med hjälp av följande programvara: 

• Microsoft Visual Studio.NET 

• Microsoft Access XP 

• Adobe Photoshop 7.0 

• ARC GIS 8.0 

• Microsoft Frontpage XP 

Följande tekniker har används för att skapa webbplatsen: 

• ASP.NET 

• ADO.NET 

• CCS 

• SQL 

• HTML 

• Java 

Webbsidan kommer att byggas utifrån följande minimikrav på användarens utrustning: 

• Skärmupplösning 800x600 

• Microsoft Internet Explorer 5.0 

• Internet-anslutning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Högskolan Dalarna  Examensarbete 
 Jonas Bollvik  Informationsteknologi, 10 
p 

 
 

 

Bilaga 2 - Designspecifikation 
 

  Webbsidans struktur 

 
Sidan kommer att byggas för upplösningen 800*600 pixlar och större. För att undvika vertikal 
scrollning så är sidan 760 pixlar bred. Höjden är beroende på hur mycket fakta som 
presenteras på sidan. 
 
Färgval: 
Bakgrundsfärg: Ljusblå, hexadecimal kod (#9CDBD1) 
Ramfärg: En pixel breda bilder med tre stycken olika gröna nyanser för att uppnå en 3D       
effekt. 
Bakgrundsfärg i tabeller: Ljusgul, hexadecimal kod (#FFFFCC) 
 
Text: Svart färg med hexadecimal kod (#000000)  
Länkar: Storlek: 8 pixlar 
Rubriker: Storlek: 8 pixlar, tjock, understruken. 
Löpande text och tooltip: Storlek: 8pixlar 
 
Bilder: 
Ramverk: Består utav 8 stycken bilder: 

• Hörnbild: Storlek 6*6 px, format: gif, vikt: 1kb  
• Sidobild: Storlek 6* 1 resp. 1*6 px, format: gif, vikt: 1kb 

Navigeringsknappar: Storlek: 10x50 resp. 50x10 px, Format: gif, Vikt:1kb 
Kartor: Storlek: 420*420 px, format: jpg, vikt: varierar beroende på vad som visas. 
Popup-bild: Varierande höjd p.g.a. format på originalbild. Bredd:  566 resp.150 px. 
 
Logotyp: Storlek: 761*81 px, format: gif, vikt: 10kb 
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Bilaga 3 - Innehållsplanering 
 
Henrik Ålund: Student vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Ansvarig för 
programmeringen.  
Jonas Bollvik: Studerande vid HDA, Högskolan Dalarna. Ansvarig för bearbetning av 
kartmaterial. 
 
Programmeringen genomförs av båda parter fram tills dess att arbetet med kartmaterialet 
påbörjas. Därefter tar Henrik över all kodning medan Jonas bearbetar kartorna. 
Beslut rörande dokumentation och utvecklingen av webbplatsens design tas gemensamt. 
Vid påbörjandet av varje ny fas skall båda parter vara införstådda i vad som ska presteras. 
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Bilaga 4 - Databasdesign 
Databasdesignen för kartan kommer se ut som nedan:  
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Bilaga 5 – Färgspecifikation av kartor/lager 
 
 
De digitaliserades kartorna och delades upp i följande lager och färger: 
 
Skog / obrukbar mark: All skog samt de områden som är obrukade. T.ex. 
sankmark och steniga områden som ej används. 

• Baskarta:  
- Fill Color : Green 
- Outline Color: Lotus pond green 

• Lager 
- Fill Color: Leaf Green 
- Outline Color: Black  

 
  

Vatten: Sjöar och vattendrag 
• Baskarta  

- Fill Color : Apatite Blue 
- Outline Color: Lapiz Lazuli 

• Lager 
- Fill Color:  Cretean Blue 
- Outline Color: Black  

  
 

Åker / Odlad mark: Mark som är odlad, oavsett om det är vall eller ädla      
sädesslag.   
• Baskarta 

- Fill Color : Orange 
- Outline Color: Raw umber 

• Lager 
- Fill Color: Seville orange 
- Outline Color: Black 

   
Ängsmark: Öppna gräsområden, t.ex. hagmark. 
• Baskarta 

- Fill Color : Olive 
- Outline Color: Lite olivenite 

• Lager 
- Fill Color: Medium key Lime 
- Outline Color: Black 

 
 
 
 
 
 
Tomtmark: Markområden som hör till Bostäder. 
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• Baskarta:  
- Fill Color : Beige 
- Outline Color: Light sienna 

• Lager: 
- Fill Color: Medium Sand 
- Outline Color: Black 

 
 
Vägar: De större vägarna. 
• Baskarta  

- Outline Color: Black 70% 
- Outline Width:  1.0 

• Lager 
- 1763: Dashed 4:4 
- 2003: Dashed 6:6 

 
 


