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Sammanfattning 
I dagsläget kan WM-datas Fältmodul i deras MoveITS-system inte hantera kartdata i andra 
format än Shape. Fältmodulen är en TabletPC som kör operativsystemet Windows XP. Den kan 
användas för att redigera viss geografisk information som exempelvis skyltpositioner. 
Fältmodulen används av Stockholms Tekniska kontor för inventering av skyltstolpar. 
 
Stockholms Tekniska kontor ska börja leverera sina kartor i GML (Geography Markup 
Language). Men eftersom WM-datas Fältmodul inte klarar av det formatet skulle det här 
examensarbetet gå ut på att ta fram komponenter för hantering av det. Då det under 
examensarbetets gång har varit svårt att få tag i information runt GML har istället en större fokus 
blivit lagd på MIF (MapInfo Interchange Format). Eftersom det finns andra kommuner som 
använder MIF finns det intresse från WM-data att det tas fram komponenter även för detta 
format. 
 
Ett stort antal klasser har utvecklats för hantering av MIF-filer. Dessa klasser är helt utvecklade i 
C# och har gjorts under examensarbetets gång utifrån de specifikationer som finns för formatet 
från företaget MapInfo. För GML har det tagits fram information som kan ligga till grund för 
utveckling av komponenter för hantering av det formatet. 
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Summary 
Today WM-data’s field module in their MoveITS system can not handle maps in other formats 
than Shape. The field module is a TabletPC that runs Windows XP operating system. It can be 
used for editing some geographical information for example sign positions. The field module is 
used by Stockholm’s Tekniska kontor for stock-taking of sign poles. 
 
Stockholm’s Tekniska kontor will start delivering their maps in GML (Geography Markup 
Language). But because WM-data’s field module is not able to handle that format was the 
purpose of this degree project to create components for supporting it. For the reason that there 
have been difficulties finding information regarding GML during the degree project a greater 
focus has been put on MIF (MapInfo Interchange Format). Because there are other local 
authorities that use MIF there is an interest from WM-data to develop components for this format 
as well. 
 
A large number of classes have been developed for handling MapInfo Interchange Format files. 
These classes were exclusively developed in C# and have been created during the degree project 
according to the format specifications from the company MapInfo. For the Geography Markup 
Language there has been information collected that can be used as a foundation for development 
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1 Inledning 
Det här är rapporten för det examensarbetet på 10 poäng, C-nivå, som 
jag (Jonas Rindberg) gjort på Högskolan Dalarna i Borlänge. 
Examensarbetet har utförts åt WM-data i Borlänge och har gjorts i 
deras lokaler. Arbetet har att innefatta vidareutveckling av vissa delar 
av WM-datas Fältmodul. MoveITS är ett antal klient- och 
serverkomponenter för hantering vägnät och vägnätsrelaterad 
information. 

1.1 Syfte 
För att göra MoveITS-systemet mer attraktivt och konkurrenskraftigt 
var är ett syfte med det här examensarbetet att ge det nya möjligheter. 
Dessa nya möjligheter var att ge Fältmodulen som ingår i MoveITS-
systemet tillgång till fler kartdataformat än Shape, som är det enda 
kartdataformat som kan hanteras i skrivande stund. 
 
Vidare var också syftet för mig att göra ett enskilt arbete, för att på så 
vis praktiskt få tillämpa de kunskaper som jag införskaffat under min 
utbildning och därmed än mer utveckla min förmåga att arbeta 
metodiskt och målinriktat. Jag skulle också få en inblick i och större 
förståelse för hur GIS (geografiska informationssystem) fungerar. 

1.2 Mål 
Målet med examensarbetat var att ta fram grunden till komponenter 
som gör det möjligt för Fältmodulen att använda sig av kardata lagrat i 
flera olika format. Gränssnitten på dessa komponenter skulle utformas 
så att klienten (Fältmodulen) behöver ha så lite kunskap som möjligt 
om de olika formaten. 
 
Det primära målet var att ta fram stöd för kartdataformatet GML 
(Geography Markup Language) och det sekundära målet var att ta 
fram stöd för MIF/MID (MapInfo Interchange Format/MapInfo Data). 
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2 Avgränsningar 
Dessa är de avgränsningar som funnits under examensarbetet. De har 
funnits för att tydliggöra vad examensarbetet ska innehålla och vad 
som ska lämnas utanför. 

2.1 Rapportens avgränsningar 
Då den kod som skrivits kommer att ingå i WM-datas MoveITS-
system kommer ingen källkod att visas. Dock kommer övergripande 
objektsmodeller och systemmöjligheter att presenteras och förklaras. 

2.1.1 Språk 
Rapporten är skriven på svenska men innehålla en sammanfattning på 
engelska enligt de krav som ställs på rapporten från högskolan. 

2.2 Design avgränsningar 
De fristående komponenter som utvecklats ska ses som prototyper. 
Till dessa komponenter har inga grafiska användargränssnitt att gjorts, 
förutom i testsyfte. Det ingår heller inte någon uppritning av det 
kartdata som komponenterna läser in. 

2.2.1 Språk 
All dokumentation är skriven på svenska medan all kod och 
kommentarer i kod är skriven på engelska. 

2.2.2 Programmeringsspråk 
Det programmeringsspråk som har använts är C#. För modellering av 
klasser har UML (Unified Modeling Language) i viss utsträckning 
använts. 

2.2.3 Utvecklings miljö 
Den utvecklingsmiljö som har använts är Microsoft Visual Studio 
.NET 2005. 
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3 Arbetsmetod 
En mycket stor del i det här examensarbetet har varit av undersökande 
karaktär. Den undersökande delen har gått ut på att ta fram 
information om GML och utreda vad det är för något. 
 
Det utvecklingsarbetet som gjorts har till stor del följt arbetsmetoden 
som specificeras av RUP (Rational Unified Process). Med den 
arbetsmetoden låter man de olika faserna i ett projekt, t.ex. analys och 
design gå in i varandra. Med RUP som arbetsmetod utförs arbetet 
utefter ett OO (objektorienterat) synsätt och som del av det synsättet 
kommer UML att användas som verktyg för att modellera de objekt 
som ska skapas. 
 

 
figur 1. RUP är en iterativ arbetsmetod.  

 
En av fördelarna med att arbeta efter RUP-modellen är att man arbetar 
på ett iterativt sätt (figur 1) och kan då återgå till tidigare faser i 
utvecklingsprocessen och kan på så vis snabbare upptäcka och åtgärda 
fel. 
 
Valet att arbeta efter RUP-modellen, istället för exempelvis 
vattenfalsmodellen som är en annan vanlig arbetsmetod, är för att jag 
själv har kunnat välja arbetsmetod och jag anser att den metoden är 
flexibel och bra anpassad till mjukvaruutveckling. 
 

Krav 
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OO-Design

OO-Programering

Test
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4 MoveITS 
MoveITS är WM-datas klient/serversystem för hantering av vägnät 
och information som är kopplat till det. Systemet är generellt på så sätt 
att det kan hantera vägnät för både bilar och cyklar och andra typer av 
nät som också är uppbyggda av noder och länkar, exempelvis 
färjeleder och järnvägar. 
 
MoveITS består av flera olika löst kopplade delar som är utvecklade 
för att kunna fungera både tillsammans och separat, allt för att 
systemet ska kunna kundanpassas på bästa sätt. MoveITS är inte en 
hyllprodukt utan en utvecklingsplattform och är därför mycket svår att 
beskriva i sin helhet. Här följer beskrivning av grunderna i MoveITS. 

4.1 MoveITS-klient 
MoveITS-klienter finns i flera olika utföranden. Klienter finns för 
Windows Mobile (figur 2), telefoner utrustade med Symbian OS 
(figur 3) samt för Windows XP. 
 

 
figur 2. MoveITS-baserad klient på PocketPC. 

 

 
figur 3. MoveITS-baserad klient på Symbian OS. 

 
De klientdelar som finns för Windows Mobile och Symbian OS 
lämpar sig för tillfällen där kartorna ska användas för navigering och 
presentation av information som är knuten till vägnätet. Medan den 
klient som finns för Windows XP mer är avsedd för de tillfällen då 
vägnätsrelaterad information ska kunna redigeras. Det som gör 
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Windows XP-klientdelarna lämpar sig bättre för applikationer som ska 
kunna redigera information då de körs på datorer med större skärmar. 
Klienterna behöver inte vara beroende av ständig kontakt med någon 
MoveITS-server utan kan fungera helt fristående. De är dock beroende 
av initial data från en MoveITS-server.  
 
En MoveITS-baserad Windows XP-klient är tänkt att köras på en 
TabletPC (figur 4) utrustad med GPS (Global Positioning System). 
Klienten måste dock inte köras på en TabletPC utan kan köras på 
vilken Windows XP dator som helst. Det är dock ett krav att datorn är 
utrustad med en GPS-mottagare. Det är en sådan här TabletPC som 
den MoveITS-baserade klienten Fältmodulen bygger på och som 
Stockholms TK (Tekniska Kontor) använder sig av.  
 

 
figur 4. Klienten blir mobil med en TabletPC med Windows XP. 

 
Fältmodulen (figur 5) användes av Stockholms TK för inventering av 
skyltar. 
 

 
figur 5. Inventering av skyltar i Stockholm. 

 



Examensarbete - Datateknik - Högskolan Dalarna i Borlänge 

Kartdataimport för fälttillämpning  
Jonas Rindberg 6 

Stockholms TK ska börja använda ett nytt kartdataformat som 
kommer ifrån ett GeoMedia-system. Fortsättningsvis kommer det att 
refereras till som GeoMedia-format, se avsnitt ”6.2 GeoMedia” för 
mer information. Då Fältmodulen endast kan tillgodogöra sig kartdata 
i Shape-format måste det utvecklas komponenter för att kunna läsa det 
nya formatet. 
 
Examensarbetet är endast inriktat på att ge Fältmodulen utökade 
möjligheter. 

4.2 MoveITS-server 
Det här examensarbetet innefattar inte något arbete på serversidan 
utan bara på den Windows XP-baserade klienten. Här följer dock en 
liten beskrivning av serverdelen som finns i MoveITS-systemet. 
 
Den server som ingår MoveITS-systemet kan bestå av en eller flera 
datorer med Windows som operativsystem. Datorerna ska vara 
utrustade med IIS (Internet Information Server) som webbserver och 
SQL Server som databasserver. IIS används för att exponera ett Web 
Service-gränssnitt som används av klienterna för att kommunicera 
med MoveITS-servern. Databasen används för att lagra den 
information som systemet ska hantera. Grunden till denna information 
som lagras i databasen kan hämtas från NVDB (Nationell vägdatabas) 
eller LV (Lokal vägdatabas). 
 
En av de komponenter som finns i MoveITS-servern är en Web 
Service som används för att leverera kartdata till MoveITS-klienterna. 

4.3 Nationell vägdatabas 
Vägverket har av svenska regeringen fått i uppdrag att etablera en 
Nationell vägdatabas ska innehålla information om alla statliga, 
kommunala och enskilda vägar i Sverige. 
 
Syftet med NVDB är att tillhandahålla grundläggande information om 
det svenska vägnätet både till offentliga och kommersiella 
verksamheter. Den ska vara konkurrensneutral genom att ge alla 
användare av databasen samma villkor oavsett verksamhetsändamål. 
 
Insamling av data till databasen sker i samarbete mellan Vägverket, 
Lantmäteriet, Sveriges kommuner och skogsnäringen. [1] 

4.4 Lokal vägdatabas 
LV är en databasmodell framtagen av Stockholms stad och Tekis AB. 
Den liknar NVDB och kan utbyta information med den. LV används 
idag av Stockolms TK för lagring av geografisk information. [2] 
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5 Hantering av kartdata 
Kartdata kan lagras på många olika sätt (se avsnitt ”6 
Kartdataformat”). Det gör att klienter som ska kunna kommunicera 
med olika servrar, som levererar kartor i olika kartdataformat, måste 
konvertera data först för att kunna tolka den. I det här avsnittet tas det 
upp mer allmänna idéer om hur och var denna konvertering kan ske. 
 
Då en klient kan ha begränsade resurser kan det vara fördelaktigt att 
konverteringen av kartdata sker på serversidan. Men eftersom det kan 
handla om flera servrar hos flera olika leverantörer av kartdata är inte 
det alltid möjligt. Det kan finnas fördelar både med att låta 
konverteringen ske på serversidan och på klientsidan. Det finns 
givetvis också nackdelar med båda tillvägagångssätten. För att kunna 
fatta någon form av beslut om hur problemet ska angripas måste först 
för- och nackdelar vägas mot varandra. 

5.1 Konvertering av data på server 
Om informationen konverteras till ett enhetligt format på servern kan 
klienten bli mycket mindre och enklare (figur 6) då det krävs mindre 
kod för att hantera informationen. 

 
figur 6. Konvertering av kartdata på servern. 

 
Oftast är det svårare att göra förändringar på serversidan än på 
klientsidan. En förändring på serversidan kan påverka många olika 
klienter vilket kan innebära mycket mer testning innan en sådan 
förändring kan genomföras. Dessutom kan det handla om flera olika 
typer av servrar i flera olika organisationer. Att få olika organisationer 
att komma överens om ett gemensamt format kan var svårt. 
 
Om det endast skulle handla om en enda servertyp är kanske den 
största fördelen med att låta konverteringen ske på serversidan att 
många uppgraderingar endast behöver göras på servern och systemet 
kan därför bli lättare att underhålla. 
 
Även om klienten blir enklare och därmed kan kräva mindre resurser 
är det här alternativet sällan bra. Det är inte bra just på grund av att 
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servrarna kan finnas i olika organisationer. Dessutom kan förändringar 
på serversidan påverka andra klienter på ett oönskat sätt. 

5.2 Konvertering av data på klient 
När konverteringen av kartdata görs på klienten kommer den att bli 
större och mer komplicerad. På grund av att det behövs mer kod på 
klienten för att hantera olika dataformat blir den större (figur 7) och 
mer resurskrävande.  
 

 
figur 7. Konvertering av kartdata hos klienten. 

 
Fördelen med att konvertera data på klienten, är att den blir mer 
flexibel och mindre beroende av dataleverantörens utformning.  
 
Det är så här Fältmodulen, som arbetet är inriktat på, är tänkt att 
fungera. Nackdelen med att klienten blir mer resurskrävande är 
nästintill obefintlig då dagens mobila datorer har så pass mycket 
kapacitet att konverteringen kan ske på klienten utan några större 
hinder. Fördelarna som nämns ovan går dessutom helt i linje med att 
MoveITS-systemens olika komponenter ska vara löst kopplade till 
varandra för att göra system så flexibelt och anpassningsbart som 
möjligt. Detta skulle alltså innebära att en MoveITS-baserad klient 
skulle kunna hantera kartdata från andra serverar än bara MoveITS-
servern. 

5.3 Generell hantering 
För att en klient ska kunna hantera flera olika format av kartdata utan 
att behöva programmeras om varje gång som den behöver stöda ett 
nytt format måste det finnas ett generellt sätt att hantera olika format. 
Genom att göra komponenter, en för varje format, och ge alla dessa 
samma gränssnitt går det att få en hantering som gör att klienten inte 
behöver göras om varje gång ett nytt format ska stödas (figur 8). 
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figur 8. Generella gränssnitt gör att klienten kan använda flera olika format. 

 
Att göra ett generellt gränssnitt kan vara problematiskt. Det svåra 
ligger i att både ta fram det som är gemensamt hos de olika formaten 
och samtidigt kunna släppa igenom det som är unikt för varje format. 
Det ska också göra på ett sådant sätt att den som använder det inte ska 
behöva veta vad som är unikt i varje format. 
 
Det kan ändå uppstå tillfällen då det generella gränssnittet inte räcker 
till och klienten måste anpassas för att kunna använda ett nytt format. 
Omprogrammeringen av klienten kan ändå hållas nere eftersom det 
endast är de delar som är unika för formatet som måste 
implementeras. Det bästa är givetvis om ingen omprogrammering 
behöver göras. 
 

GML

MIF/MID

?

Kartdata 
GML, 

MIF/MID, 
m.m. 
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6 Kartdataformat 
I dagsläget (våren 2006) kan WM-datas Fältmodul endast tillgodogöra 
sig kartdata från Shape-filer. Det formatet har använts av Stockholms 
TK och används av Malmös TK. Eftersom det här är en begränsning 
och Stockholms TK kommer att börja leverera kartdata i GML, finns 
det ett behov av att Fältmodulen ska klara att läsa även detta format. 
TK i Göteborg använder sig av formatet MIF/MID. För att även 
Göteborgs TK ska kunna använda Fältmodulen måste det därför också 
utvecklas komponenter för hantering av kartdata i MIF/MID-format. 

6.1 Shape 
Shape är det filformat som Fältmodulen kan hantera. Formatet är 
framtaget av företaget ESRI. En Shape-fil har filändelsen shp och 
innehåller endast geometrisk data. All ickegeometrisk data som är 
kopplad till de geometriska objekten lagras i en separat dBase-fil. 
Ickegeometrisk data kan exempelvis vara sådan information som: 
vägbeläggning, hastighetsbegränsningar, max vikt för fordon med 
mera. 

6.2 GeoMedia 
Enligt de uppgifter som fick från Stockholms TK i början av 
examensarbetet skulle de börja leverera sina kartor i GeoMedia-
format. Ingen tidigare erfarenhet av GeoMedia-format fanns på WM-
data och därmed är en av uppgifterna i examensarbetet att ta reda på 
vad det är och hur det fungerar. Undersökandet av detta har dock visat 
att det inte handlar som ett kartdataformat utan istället om en 
programsvit från företaget Intergraph [3]. 
 
Det format det handlar om är i själva verket GML. Stockholms TK 
kommer däremot att använda GeoMedia-produkter för att leverera 
kartdata i GML. 

6.2.1 GeoMedia desktop 
GeoMedia desktop-applikationen finns i tre olika versioner, 
GeoMedia, GeoMedia Professional och GeoMedia Viewer. GeoMedia 
Viewer används för att visa geografisk information medan GeoMedia 
och GeoMedia Professional används för att visa och redigera 
geografisk information. GeoMedia och GeoMedia Professional kan 
läsa och skriva till flera olika datakällor, där ibland: Microsoft Access, 
Microsoft SQL Server, Oracle med mera [4]. GeoMedia Viewer är en 
enklare variant som kan läsa information från följande format: 
Microsoft Access, MapInfo och Shape-filer [5]. 

6.2.2 GeoMedia WebMap 
GeoMedia WebMap är Intergraphs produkt för att leverera kartor över 
Internet. Dessa kartor kan levereras på flera olika vis däribland som 
rastergrafik i JPEG eller PNG-format eller som vektorgrafik i SVG-
format. Dessa kartor kan levereras via en OGC (Open Geospatial 
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Consortium) WMS (Web Map Service) eller en OGC WFS (Web 
Feature Service) om kartorna istället ska skickas i GML. [6] 
 

• SVG, Scalable Vector Graphics är ett XML-baserat format för 
lagring av vektorgrafik. Det är en W3C-standard och passar 
bra till grafik som kartor och annan typ av grafik som kan ha 
behov av att kunna förändras i storlek. 

• JPEG, Joint Photographic Experts Group är ett grafikformat 
som använder sig av en förstörande komprimeringsalgoritm. 
Formatet lämpar sig bäst för fotografier och annan grafik där 
kravet på skarpa linjer och kanter inte är höga. Då det är ett 
rasterformat lämpar det sig inte för bilder som ska kunna 
förändras i storlek. 

• PNG, Portable Network Graphics är ett grafikformat som 
använder sig av en ickeförstörande komprimeringsalgoritm. 
Formatet lämpar sig bra till bilder som innehåller små detaljer 
och skarpa linjer. Då det är ett rasterformat lämpar det sig inte 
för bilder som ska kunna förändras i storlek. 

6.3 Geography Markup Language 
GML är XML-baserat protokoll för lagring och transport av 
geografisk information och information som har geografisk 
anknytning. GML är en OGC-specifikation och är under skrivande 
stund under granskning för att bli en ISO-standard. För mer 
information om GML se avsnitt ”7 Geography Markup Language”. 

6.4  MIF/MID 
MIF/MID är ett filformat framtaget av företaget MapInfo för visning 
av kartor. Formatet är textbaserat och består av en eller två filer. MIF-
filen (filändelse mif) är obligatorisk och innehåller information om 
hur kartan ska ritas. Till den MIF-filen kan det tillhöra en MID-fil 
(filändelse mid) som innehåller ickegeografisk information som hör 
till de geografiska objekten som lagras i MIF-filen. För mer 
information om det här filformatet, se avsnitt ”8 MapInfo Interchange 
Format”. 
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7 Geography Markup Language 
GML är ett XML-baserat protokoll för lagring och transport av 
geografisk information. GML kan lagra både geografiska och 
ickegeografiska attribut för objekt. Version 3.1.1 av GML är i 
dagsläget (19 april 2006) under granskning för att bli en ISO-standard. 
För det tekniska granskandet av den blivande ISO19136 standarden 
ansvarar ISO/TC211. 
  
En av idéerna bakom GML är att göra geografisk information 
leverantörsoberoende. Det är meningen att informationsutbytet mellan 
olika system ska bli enklare, och på så vis snabba på utveckling av 
tillämpningar som använder sig av sådan information. Det är tänkt att 
GML ska användas för att beskriva geografisk information och inte 
som ett format för att visa kartor. Istället för att visa kartor direkt ifrån 
en GML-fil är det bättre att generera en SVG-fil utifrån den 
information som finns i GML-filen.  

7.1 GML-scheman 
GML-specifikationen består av ett antal XML-scheman som beskriver 
de objekt som går att beskriva med GML. Dessa scheman specificerar 
inte objekt som vägar, hus eller liknande objekt. Det schemana 
beskriver är hur en GML-fil ska vara uppbyggd och vilka objekt som 
kan beskrivas i den. 
 
Det är inte tänkt att de GML-scheman som finns ska användas direkt 
utan det är meningen att det ska utvecklas så kallade 
applikationsscheman som utnyttjar GML som en grund för de 
objekten som man önskar beskriva. Applikationsscheman ska beskriva 
de objekt som är unika för applikationerna. Exempelvis kan ett 
applikationsschema som ska beskriva bilvägar specificera väg- och 
skyltobjekt, och ett applikationsschema för färjeleder specificera 
slussar och liknande objekt som är unikt för just den applikationen. 
 
GML-specifikationen preciserar inte i vilket schemaspråk som ska 
användas för schemana. De första versionerna av GML var beskrivna i 
DTD (Document Type Definition) medan de senaste versionerna är 
beskrivna i XSD (XML Schema Definition). Vilket schemaspråk som 
används för att beskriva applikationsschemana är således upp till den 
som ska ta fram ett schema. Det kan dock vara fördelaktigt att välja 
XSD då det är nyare och har mindre begränsningar jämfört med 
exempelvis DTD. 
 
En fördel med XSD är att det är skrivet i XML vilket gör att samma 
hantering kan användas för schemats som för själva XML-dokumentet 
eftersom de följer samma standard. Men med DTD som är uppbyggt 
på ett helt annat sätt måste det finnas speciella verktyg för hanteringen 
av schemat. En annan fördel med XSD är att det går att specificera 
både hur XML-dokumentet får vara uppbyggt och hur data får se ut 
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medan det i DTD bara går att beskriva hur XML-dokumentet får vara 
uppbyggt. 
 
När ett applikationsschema tagits fram kan det sedan användas för att 
kontrollera om en fil följer den dokumentstruktur som specificerats. 
 
Tanken med att bygga GML på det sätt att det ska utvecklas scheman 
ovanpå GML-schemana är att olika typer av applikationer enkelt ska 
kunna utbyta information med varandra genom att de har en 
gemensam grund. Genom att GML bygger på XML är det lätt för en 
applikation att skilja på vilken information som är generell för GML 
och vilken som är applikationsunik. På så sätt kan applikationer utbyta 
data med varandra trots att all deras data inte är gemensam. 

7.2 Open Geospatial Consortium 
OGC är den organisation som står bakom GML och är en 
sammanslutning av mer än 300 företag, myndigheter och universitet. 
Syftet med OGC är att trycka på utvecklingen av internationella 
standarder för geografisk information för att påskynda och förenkla 
utvecklingen av system som använder sig av sådan information. [7] 

7.2.1 ISO/TC211 
ISO/TC211 är den organisation som har till uppgift att ta fram ISO-
standarder som har med information knuten till objekt eller fenomen 
som är direkt eller indirekt relaterade till en plats på jorden. OGC är 
en av aktörerna i ISO/TC211. [8] 

7.2.2 Web Feature Service 
WFS är en, av OGC framtagen, standard för att skicka och ta emot 
geografisk information över Internet. Informationen skickas i det 
XML-baserade protokollet GML som är en OGC-specifikation. 
 
För att få den informations som önskas används CQL (Common 
Query Language) för filtrering av information. En CQL fråga kan 
skickas i XML-format eller direkt i URL till WFS beroende på hur 
den är implementerad. 
 
De kommandon som kan skickas till en WFS är: 

• INSERT 
• UPDATE 
• DELETE 
• LOCK 
• QUERY 
• DISCOVERY 

 
En WFS kan enligt specifikationen innehålla transaktionshantering 
men måste inte göra det för att uppfylla de krav som finns för en WFS 
[9]. Exakt hur en WFS fungerar beror alltså på hur den 
implementerats. 
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7.2.3 Web Map Service 
WMS är en av OGC framtagen standard för att producera och leverera 
kartor i form av digitala bilder. WMS kan rendera kartor både till 
rastergrafik och till vektorgrafik. Exempel på filformat som WMS kan 
rendera till är bland annat JPEG, GIF, PNG och SVG. 

7.3 GML version 3.1.1 
Den senaste versionen av GML är i skrivande stund: version 3.1.1. 
Detta är dock inte den version som TK i Stockholm använder och 
eftersom examensarbetet, att ge stöd för GML, primärt är riktat mot 
dem har arbetet inriktats på den använda versionen 2.1.2. 
 
I början blev arbetet inriktat på den senaste versionen av GML, då 
informationen om vilken version som användes inte var tillgänglig. På 
grund av att 3.1.1 är den senaste versionen är det ändå intressant att ta 
upp den här.  
 
Version tre är mycket större än sin föregångare och innehåller mer än 
tio gånger så många XML-scheman (cirka trettio stycken, lite 
beroende på om man räknar med de scheman som GML är beroende 
av eller ej). GML-schemana för version 3.1.1 innehåller mer än tio 
tusen rader, vilket kan anses vara mycket stort. Det har visat sig under 
åren som version tre har varit under utveckling att den stora mängden 
kod gjort att det smugit sig in en hel del buggar. Det har gjort att 
utvecklingen för att ge stöd för den varit svår, om inte omöjlig. En del 
av felen som hittats har varit direkta motsägelser vilket gjort att det 
varit svårt att göra kvalificerade gissningar om den egentliga 
innebörden för de som försökt att tolka XML-schemana. [10, 11] 

7.4 GML version 2.1.2 
Den GML-komponent som examensarbetet är tänkt att lägga grunden 
för ska i första hand användas av Fältmodulen som Stockholms TK 
använder sig av vid inventering av skyltar. 
 
Version 3.1.1 av GML består av mer än trettio XML-scheman medan 
version 2.1.2 endast består av tre XML-scheman. Dessa tre scheman 
är feature.xsd, geometry.xsd och xlink.xsd. XLink är inte ett GML-
schema men används av GML för att länka samman objekt. 
 
I XML-scheman bör den namnrymd som schemats ska ingå i anges 
med en http-adress. Adressen behöver inte vara en riktig och 
fungerade adress utan den användes endast som en unik identifierare 
för namnrymden. Här följer en kort beskrivning av de olika XML-
schemana som utgör GML version 2.1.2: 
 

• feature.xsd 
Detta är huvudschemat och är det schema som beskriver hur 
geografiska egenskaper (objekt) ska beskrivas i GML. Det här 
schemat ingår i namnrymden 
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”http://www.opengis.net/gml” vilket har prefixet 
gml. Schemat inkluderar geometry-schemat och importerar 
xlink-schemat. 

• geometry.xsd 
Geometry-schemat i GML innehåller beskrivningar för 
geometriska egenskaper som Point, LineString och Box. Det 
här schemat ingår i namnrymd 
”http://www.opengis.net/gml” vilket har prefixet 
gml. Inkluderas av feature och importerar xlink. 

• xlink.xsd 
XLink är inte en del av GML utan är en W3C rekommendation 
för länkning av XML-dokument och objekt i XML-dokument. 
XLink används alltså för att referera till andra objekt, både när 
objektet ligger i samma dokument eller om det ligger i något 
annat dokument. XLink ingår i namnrymden 
”http://www.w3.org/1999/xlink” och importeras av 
både feature och geometry-schemana. 

 
Till skillnad från version 3.1.1 är version 2.1.2 liten och klarar endast 
av att beskriva enklare geometriska objekt. De geometriska objekt 
som den kan beskriva är: 
 

• Point 
Den enklaste av de geometriska objekten, en punkt. 

• LineString 
En serie med linjer (figur 9) som är sammanbundna med 
varandra. 
 

 
figur 9. En LineString består av flera sammanhängande linjer. 

 
• Polygon 

En polygon är en area som bestäms av dess gränser som 
representeras av flera sammanlänkade linjer. Det område som 
linjerna innesluter (figur 10) tillhör polygonen.  

 
figur 10. En polygon beskriver ett område. 
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8 MapInfo Interchange Format 
MapInfo Interchange Format består av två olika filer, dels av en 
obligatorisk MIF-fil och av en ickeobligatorisk MID-fil. MIF-filen 
innehåller den geometriska informationen medan MID-filen innehåller 
data som är kopplade till de olika objekt som är beskrivna i MIF-filen. 

8.1 MapInfo 
MapInfo är det företag som står bakom MIF/MID-formatet. MapInfo 
utvecklar mjukvara för geografiska informationssystem men 
tillhandahåller även tjänster inom området. [12] 

8.2 MIF-fil 
I MIF-filen beskrivs geografiska objekt med vanlig ASCII-kod vilket 
gör att filen både är lätt att redigera och lätt att generera. Till skillnad 
från GML innehåller även MIF data om hur informationen ska 
presenteras och detta gör att MIF inte lämpar sig som lagringsformat 
för geografisk information. Detta format är alltså till skillnad från 
GML direkt anpassat för att visa geografisk information på en skärm. 

8.2.1 MIF-filformat 
Så här ser mallen för en MIF-fil ut [13]: 

VERSION n 
CHARSET ”characterSetName” 
[DELIMITER ”{c}”] 
[UNIQUE n,n..] 
[INDEX n,n..] 
[COORDSYS ...] 
[TRANSFORM ...] 
COLUMNS n 
<name> <type> 
. 
. 
DATA 
. 
. 

  
Version 
Identifierar vilken version av formatet filen är. Den version som 
arbetet inriktats på är 300, för att det är den version på exempelfilen 
som varit tillgänglig. De versioner som finns är: 1, 2, 300, 400, 450, 
452, 500, 550, 600 samt 650. 
Syntax: 
 

VERSION n 
 
Exempel: 
 

VERION 300 
 
Charset 
Specificerar vilken teckenkodning som används i filen. 
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Syntax: 
 

CHARSET ”teckenKodningsNamn” 
 
Exempel: 
 

CHARSET ”WindowsLatin1” 
 
Delimiter 
Specificerar vilket tecken som används som avgränsare i tabellen 
(tillhörande MID-fil). Standardavgränsningstecknet TAB är det som 
används om DELIMITER raden inte används. Den här raden är valfri. 
Syntax: 
 

DELIMITER ”{c}” 
 
Exempel: 
 

DELIMITER ”,” 
 
Unique 
Används för att identifiera de kolumner där varje värde är unikt. 
Exempelvis kan en kolumn som innehåller ett vägnamn eller nummer 
sättas i UNIQUE listan, det går på så vis att sammanlänka flera objekt. 
Detta är bra då exempelvis en väg kan vara uppdelad i flera olika 
separata linjeobjekt. Flera kolumner kan anges genom att separera 
kolumnernas nummer med komman. Den här raden är valfri. 
Syntax: 
 

UNIQUE n [, n ..] 
 
Exempel: 
 

UNIQUE 2,4 
 

Index 
Anger de kolumner som är index i tabellen (MID-filen). Flera 
kolumner kan anges genom att göra en kommaseparerad lista. Den här 
raden är valfri. 
Syntax: 
 

INDEX n [, n ..] 
 
Exempel: 
 

INDEX 2,4 
 

Coordsys 
Den här raden ska användas då koordinatsystem som används inte är i 
longitud och latitud. Om raden inte anges antas koordinatsystemet 
vara i longitud och latitud. Alla koordinater har en nordöstlig positiv 
riktning, det vill säga: x är positivt i östlig riktning och negativt i 
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västlig riktning och y är positivt i nordlig riktning och negativ i sydlig 
riktning. Skulle koordinater som inte har den riktningen användas ska 
TRANSFORM-parameten användas. Den här raden är valfri. 
 
Det finns fem olika syntaxer för Coordsys: 

• Coordsys Earth 
o [Projection typ, 

 datum 
 enhetsnamn 
 [, utgångs_longitud] 
 [, utgångs_latitud] 
 [, standard_parallell_1 [, standard_parallell_2]] 
 [, azimuth] 
 [, skal_faktor] 
 [, falsk_öst] 
 [, falsk_norr] 
 [, spann] ] 

o [Affine Units enhetsnamn, A, B, C, D, E, F] 
o [Bounds (minx, miny) (maxx, maxy)] 

Anger minimum och maximum värden för x och y 
koordinaterna. 

• Coordsys NonEarth 
o [Affine Units enhetsnamn, A, B, C, D, E, F] 

• Coordsys Layout Units paperunitname 
• Coordsys Table tabelNamn 
• Coordsys Window fönsterId 

 
Exempel: 
 

COORDSYS NonEarth Units ”m” Bounds (123.0, 456.0) 
(1230.0, 4560.0) 

 
I det här exemplet är koordinatsystemets enhetsbeteckning “m”. Att 
det är i NonEarth betyder att det är linjärt och inte har någon krökning 
som exempelvis WGS84. Första koordinaten representerar minimum 
värdena och de andra representera maximum värdena för den 
rektangel som alla objekten i filen spänner upp. 
 
Transform 
Används då koordinaten i MIF-filen inte är i förhållande till den första 
kvadranten, nordöst (se figur 11). Med hjälp av denna rad går det att 
förklara förhållandet mellan koordinaten i MIF-filen och den första 
kvadranten. För att ett värde ska ignoreras ska det sättas till noll. 
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figur 11. De fyra kvadranterna. 

Syntax: 
 

TRANSFORM Xmultiplier, Ymultiplier, Xdisplacment, 
Ydisplacement 

 
Exempel: 
 

TRANSFORM -1, 0, 0, 0 
 

I detta exempel är alltså alla koordinater i förhållande till den andra 
kvadranten (se figur 11). 
 
Columns 
Specificerar antalet kolumner som finns i den MID-fil som tillhör 
MIF-filen. Kolumnerna i MID-filen separeras enligt DELIMITER 
parametern som beskrivs ovan. 
Syntax: 
 

COLUMNS n 
<namn> <typ> 
<namn> <typ> 
... 
 

De datatyper som stöds är: 
• char (bredd) 
• integer 

4 byte stort tal 
• smallint 

2 byte stort tal. Talområde -32767 till 32767 
• decimal (bredd, decimaler) 
• float 
• date 
• logical 

 
Exempel: 
 

COLUMNS 3 
ID integer 
NAME char (15) 
SPEEDLIMIT smallint 

 

Kvadrant 1 
Nordöst 

Kvadrant 2 
Nordväst 

Kvadrant 3 
Sydväst 

Kvadrant 4 
Sydöst 
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Data 
Under den här parametern beskrivs de grafiska objekten som utgör 
kartan. Dessa objekt matchas (i nummerordning) med motsvarande 
rad i MID-filen. Skulle det finnas en rad i MID-filen som inte har ett 
grafiskt objekt måste det specificeras med ett tomt objekt i MIF-filen 
på motsvarande position. Ett tomt objekt skapas genom att ange NONE 
på raden för det tomma objektet.  
 
De grafiska objekt som kan specificeras är: 
 
Punkt 

POINT x y 
[SYMBOL (form, färg, storlek)] 

 
Linje 

LINE x1 y1 x2 y2 
[PEN (bredd, mönster, färg] 

 
Polylinje 

PLINE n 
x1 y1 
x2 y2 
.. 
 

Region 
REGION antalPlygoner 
antalPunkter1 
x1 y1 
x2 y2 
... 
[antalPunkter2 
x1 y1 
x2 y2 
...] 
[PEN (bredd, mönster, färg)] 
[BRUSH (mönster, förgrundsfärg, bakgrundsfärg)] 
[CENTER x y] 

 
Arc 

ARC x1 y1 x2 y2 
a b 
[PEN (bredd, mönster, färg)] 

a är startvinkeln i grader. 
b är slutvinkeln i grader. 
 
Text 

TEXT ”text strängen” 
x1 y1 x2 y2 
[FONT ...] 
[Spacing {1.0|1.5|2.0}] 
[Justify {Left|Center|Rigth}] 
[Angle textVinkel] 
[Label Line {simple|arrow} x y] 

 
Rektangel 

RECT x1 y1 x2 y2 
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[PEN (bredd, monster, färg)] 
[BRUSH (mönster, förgrundsfärg, bakgrundsfärg)] 

 
Rundad rektangel 

ROUNDRECT x1 y1 x2 y2 
a 
[PEN (bredd, monster, färg)] 
[BRUSH (mönster, förgrundsfärg, bakgrundsfärg)] 

a bredden på avrundningen för hörnen angiven i koordinat enheter. 
 
Ellips 

ELLIPSE x1 y1 x2 y2 
[PEN (bredd, monster, färg)] 
[BRUSH (mönster, förgrundsfärg, bakgrundsfärg)] 

 
Multipunkter 

MULTIPOINT antalPunkter 
x1 y1  x2 y2  x3 y3 ... 
[SYMBOL (form, färg, storlek)] 

 
Ett exempel på hur en MIF-fil kan se ut: 

VERSION 300 
CHARSET "WindowsLatin1" 
DELIMITER "," 
INDEX 1 
COORDSYS NonEarth Units "m" Bounds (1309400, 
6642400) (1549400, 6894800) 
COLUMNS 2 
  LÄNK_NR Integer 
  LÄNGD Float 
DATA 
PLINE 4 
1483797.52 6702259.59 
1483801.51 6702273.91 
1483806.17 6702283.42 
1483815.90 6702325.88 
  PEN (1,2,0) 

 

8.3 MID-fil 
MID-filen är till för att lagra ickegeografisk information som tillhör de 
objekt som lagrats i en MIF-fil. Radnumret som informationen finns 
på i MID-filen motsvarar det objekt i ordningen som informationen 
tillhör i MIF-filen. 
 
Hur MID-filen ser ut bestäms av raderna DELIMITER, COLUMNS, 
INDEX och UNIQUE i MIF-filen. En MID-fil är således beroende av 
att det finns en MIF-fil som beskriver hur den är formaterad och kan 
inte användas fristående. Däremot behöver det inte finnas en MID-fil 
till en MIF-fil. [14] 
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9 MapInfo komponent 
För att möjliggöra användning av kartdata i MIF/MID-format har det 
utvecklats C#-klasser för hantering av dessa filer. På grund av de 
tidsbegränsningar som funnits i det här examensarbetet samt att 
arbetet primärt skulle vara inriktat på GML är klasserna inte helt 
färdigställda. Det som saknas i klasserna är: 
 

• Stöd för alla geometriska objekt som MIF kan specificera.  
• Stöd för sammanlänkning med MID-fil. 

 
Varje parameter som kan finnas i en MIF-fil representeras av en 
separat klass (figur 12) för att göra det skalbart och enkelt att 
vidareutveckla men även för att de ska vara enkla att använda. Ett 
enkelt exempel på hur dessa klasser kan användas finns i bilaga 1. 
 

 
figur 12. Klasser för hantering av MIF-filer. 

 
Här följer nu en beskrivning av dessa klasser, hur de fungerar och hur 
de ska användas. Alla värden och enumerationer som finns är dock 
inte fullständigt beskrivna här. För mer detaljerad förklaring av vad de 
olika värdena har för betydelse se ”8.2.1 MIF-filformat”. 

9.1 Mif-klassen 
Detta är huvudklassen för hantering av MIF-filer. 
 
Den metod som denna klass exponerar heter ParseMif (figur 13) och 
används för att läsa en MIF-fil. Första parametern till denna metod är 
en sträng som identifierar källan. Den andra parametern talar om vad 
den första parametern identifierar för något. De två olika alternativen 
som finns för parameter två är String och Path och dessa finns i en 
enumeration som heter SourceType som finns i klassen Source (se 
avsnitt ”9.8 Source-klassen”). Om String anges innehåller den första 
parametern själva innehållet av MIF-filen. Om Path anges som andra 
parameter representerar innehållet i första parameten sökvägen till den 
MIF-fil som ska öppnas. 
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figur 13. Mif är huvud-klassen för hantering av MIF-filer. 

  
De egenskaper som finns i klassen är till för att exponera de olika 
parametrarna som kan finnas i MIF-filen. För de parametrar som inte 
är obligatoriska, och inte har något standardvärde, kommer 
motsvarande egenskap i klassen att bli null om parametern saknas i 
MIF-filen. CoordinateSystem är ett undantag, den genereras 
automatiskt om den parametern inte finns med i filen. 
CoordinateSystem autogenereras för att det alltid ska finnas bounds 
(minimum och maximum värden för x och y koordinater) tillgängliga. 
 
Vid generering av MIF-fil ska de egenskaper som motsvarar de 
parametrar som ska finnas med i filen tilldelas ett motsvarande objekt 
som har de värden som önskas för den parametern. Generering av 
MIF-fil är inte implementerad. 

9.2 Charset-klassen 
Klassen används för att tala om vilken teckenuppsättning som används 
i MIF-filen. 
 

 
figur 14. Charset talar om vilken teckenuppsättning som används. 

 
Egenskaper Name (figur 14) är en sträng som innehåller namnet på 
den teckenuppsättning som används. Vid generering av MIF-fil ska 
den sättas till önskat värde. 
 
Metoden Init (figur 14) används av Mif-klassen vid läsning av MIF-fil 
för att initiera objektet. 
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9.3 Columns-klassen 
Den här klassen används för att beskriva de kolumner som finns i den 
MID-fil som kan finnas till MIF-filen.  
 
Columns-klassen innehåller en nästlad klass (figur 15) som heter 
Column. Den klassen används för att beskriva en kolumn i MID-filen. 
De två egenskaperna som finns i den klassen är Name och Type vilka 
båda är strängar och beskriver kolumnens namn respektive datatyp 
enligt mif-specifikationen.  
 

 
figur 15. Columns-klassen med sin nästlade subbklass Column. 

 
Egenskapen Items (figur 15) i klassen är en array av objekt av klassen 
Column. Vid generering av MIF-fil ska denna array skapas och fyllas 
med Column objekt för att beskriva utseendet på MID-filen. 
 
Metoden Init (figur 15) används av Mif-klassen vid läsning av MIF-fil 
för att initiera objektet. 

9.4 CoordinateSystem-klassen 
Den här klassen beskriver det koordinatsystem som används i MIF-
filen. Även om MIF-filen inte innehåller någon COORDSYS parameter 
kommer ändå Mif-klassen att skapa ett CoordinateSystem-objekt för 
att tillhandahålla min- och maxgränserna för de objekt som lästs från 
filen. 
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figur 16. CoordinateSystem-klassen beskriver koordinatsystemet. 

 
Egenskaperna Bounds, MaxBounds och MinBounds (figur 16) 
innehåller min- och maxgränserna för de geometriska objekt som 
finns i filen. MaxBounds och MinBounds returnerar ett PointF-objekt 
som innehåller min- och maxvärden för x och y koordinaterna. 
Egenskapen Bounds returnerar istället en RectangleF som innehåller 
minimumvärden för x och y koordinaterna samt bredd och höjd på den 
rektangel som spänner upp alla objekt i filen. 
 
Egenskaperna i den här klassen kan variera i betydelse beroende på 
vad egenskapen Type (figur 16) har för värde. Type är av typen 
CoordinateSystemType. 

9.5 Data-klassen 
Den här klassen är den som används för att hantera alla geometriska 
objekt som finns i MIF-filen. För varje typ av objekt som kan 
beskrivas under DATA parametern finns det en klass som kan lagras i 
Data-klassen. 
 
När MIF-filen läses in skapas det en lista över alla geometriska objekt. 
Denna lista är tillgänglig genom Items (figur 17) egenskapen i Data-
klassen. 
 

Data
Class

Properties

Items

Methods

Init

Nested Types

 
figur 17. Data-klassen innehåller alla geometriska objekt. 
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Alla grafiska objekt som ska hanteras av Data-klassen ärver av klassen 
GraphicalObject (figur 18). Detta gör det möjligt att hantera alla olika 
typer av grafiska objekt i en och samma lista. 
 

 

 

 

 
figur 18. De grafiska objekten ärver alla av GraphicalObject-klassen. 

 
De metoder (figur 18) som alla geometriska objekt har genom sitt arv 
från GraphicalObject är GetBounds och GetPointFromString. 
GetBounds-metoden returnerar ett RectangleF-objekt som motsvarar 
den rektangel som objektet spänner upp. GetPointFromString metoden 
genererar ett PointF-objekt utifrån en sträng och används vid läsning 
av MIF-fil. 
 

GraphicalAttribute
Class

Properties

Color

Methods

GraphicalAttribute
SetColor

 

 
 

figur 19. De grafiska objekten kan innehålla olika grafiska attribut. 

 
De tre egenskaperna som alla geometriska objekt ärver av klassen 
GeograhicalObject (figur 18) har samma basklass, nämligen 
GeographicalAttribute (figur 19). Dessa tre egenskaper kan innehålla 
ett objekt av den klass som har motsvarande namn, det vill säga 
egenskapen Pen är av klassen Pen och så vidare. 
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För de objekt som inte kan ha attributen BRUSH, PEN eller SYMBOL 
kommer motsvarande egenskap (figur 18) alltid att vara null för det 
objektet. För mer information om vilka objekt/parametrar som kan ha 
dess tre attribut se avsnitt ”8.2.1 MIF-filformat”. 
 
Alla geometriska objekt (figur 18) som kan hanteras av Data-klassen 
(figur 17) är inte färdigställda. De objekt som är färdigställda är de 
vanligaste förekommande: Point, PolyLine och Region. 

9.6 Delimiter-klassen 
Klassen används för att indikera vilket tecken som används som 
avgränsare i den MID-fil som eventuellt tillhör MIF-filen. 
 

 
figur 20. Delimiter-klassen bestämmer vilken avgränsaren är i MID-filen. 

 
Egenskapen Character (figur 20) innehåller avgränsningstecknet. Vid 
generering av MIF-fil sätts denna egenskap till valfritt tecken. TAB-
tecknet är standard. 
 
Delimiter (figur 20) är klassens konstruktor och sätter Character 
egenskapen till standardtecknet TAB när ett objekt av klassen skapas. 
 
Metoden Init (figur 20) används av Mif-klassen vid läsning av MIF-fil 
för att initiera objektet. 

9.7 Index-klassen 
Den här klassen används för att hantera vilka kolumner i den 
eventuella MID-filen som innehåller index. Egenskapen Items (figur 
21) innehåller en array med tal som motsvarar de kolumner som 
innehåller dessa index. 
 

 
figur 21. Index-klassen. 

 
Metoden Init (figur 21) används av Mif-klassen vid läsning av MIF-fil 
för att initiera objektet. 
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9.8 Source-klassen 
Den här klassen används för att kunna hantera flera olika datakällor. 
Vilken typ av datakälla som ska användas specificeras med hjälp av 
SourceType (figur 22).  
 

Source
Class

Properties

CurrentRow

Methods

Init
ReadLine

Nested Types

SourceType
Enum

Path
String

 
figur 22. Source-klassen kan hantera två källor. 

 
Metoden ReadLine (figur 22) används av Mif-klassen för att läsa en 
rad från källan. Varje gång en rad läses kommer egenskapen 
CurrentRow att öka med ett för att indikera vilken den nuvarande 
raden i källan är. 
 
SourceType (figur 22) används av Mif-klassen i samband med anrop 
till metoden Init för att identifiera vilken typ av datakälla som 
används. SourceType.Path betyder att den sträng som skickas med till 
metoden Init som beskriver datakällan är en sökväg till en fil. Om 
istället SourceType.String anges innehåller strängen som beskriver 
datakällan istället MIF-filens innehåll. 
 
Metoden Init (figur 22) används av Mif-klassen vid läsning av MIF-fil 
för att initiera objektet. 

9.9 Transform-klassen 
Den här klassen exponerar Transform parametern som kan finnas i 
MIF-filen. Om det inte finns någon sådan parameter i den aktuella 
MIF-filen kommer motsvarande egenskap i Mif-klassen att vara null.  
 

 
figur 23. Transform-klassen används när koordinaten inte är i första kvadranten. 
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Metoden Init (figur 23) används av Mif-klassen vid läsning av MIF-fil 
för att initiera objektet. 
 
Klassen är inte färdigställd.  

9.10 Unique-klassen 
Unique parameter i en MIF-fil används för att länka samman flera 
olika objekt.  

 
figur 24. Unique-klassen används för att koppla ihop flera objekt. 

 
Klassen innehåller en metod och en egenskap (figur 24). Metoden Init 
används för att initiera objektet. Egenskapen Unique exponerar en 
array som innehåller de kolumnnummer som ska användas för att 
koppla ihop olika geometriska objekt.  
 
Vid generering av en MIF-fil som ska innehålla UNIQUE-parameter 
ska Unique-egenskapen tilldelas en array med int som innehåller 
önskade värden. 

9.11 Version-klassen 
Den här klassen talar om vilken version MIF-filen är.  
 

 
figur 25. Version-klassen talar om vilken version Mif-filen är. 

 
Vid generering av MIF-fil sätts egenskapen Number (figur 25) till det 
versionsnummer som önskas. Endast stödda versionsnummer kan 
sättas. De versionsnummer som stöds är: 1, 2, 300 och 450. Om ett 
icke giltigt nummer anges kommer klassen att kasta ett undantag. 
 
Metoden Init (figur 25) används av Mif-klassen vid läsning av MIF-fil 
för att initiera objektet. 
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10 Vidareutveckling 
Här kommer förslag till vidareutveckling av det arbete som gjorts 
under det här examensarbetet. 

10.1 Geography Markup Language 
Då ingen utveckling har kunnat göras för GML under examensarbetet 
kommer det här avsnittet ta upp lite information som kan ligga till 
grund vid utveckling av komponent för hantering av GML. 
 
Då det finns XML-scheman tillgängliga för GML ska det gå att 
generera C#-klasser som sedan kan användas vid läsning av den 
XML-fil som innehåller GML-data. Under examensarbetet har 
verktygen xsd.exe testats, med mindre framgång, för att generera 
dessa klasser. Det finns även andra verktyg för generering av sådana 
klasser. Vilka andra som skulle kunna användas den genereringen har 
dock inte undersökts i det här examensarbetet. 
 
För att förenkla utveckling och eftersom Stockholms TK i skrivande 
stund inte använder sig av den senaste versionen av GML bör 
utveckling fokuseras på GML version 2.1.2. GML3 är 
bakåtkompatibel och den kod som utvecklas för GML2 kommer 
därför att kunna åtaranvändas när stöd för den senare versionen av 
GML behövs utvecklas. 
 
För att kunna kommunicera och skicka frågor till den WFS som 
Stockholms TK kommer att använda bör det tas fram information om 
hur Intergraphs implementation av WFS fungerar. Enligt WFS 
specifikationen ska det filtreringsspråk som används vara baserat på 
CQL. 

10.2 MapInfo Interchange Format 
För att göra hanteringen av MIF-filer mer komplett bör det utvecklas 
stöd för läsning av den MID-filer som kan höra till dem. Detta behövs 
om läsning av ickegeometrisk information som är sammankopplad till 
de geometriska objekt som finns lagrade i MIF-filerna ska fungera. 
 
Ingen kod för generering av MIF- eller MID-filer är gjord då det inte i 
skrivande stund finns något behov av det. Det kan dock vara intressant 
att lägga till den funktionaliteten för att göra klasserna för hantering 
av dessa filer fullständig. 

10.2.1 Columns-klassen 
En förändring som är önskvärd i en av de nästintill färdiga klasserna 
är att göra om Type egenskapen i Column-klassen (se avsnitt ”9.3 
Columns-klassen”) till en enumeration istället för som det nu är en 
sträng. Om den egenskapen görs om till en enumeration (eller 
eventuellt en klass) måste det tas hänsyn till att vissa av de olika 
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datatyperna har stöd för variabel bredd. I så fall måste det läggas till 
en egenskap för hantering av variabelbredden. 

10.2.2 Data-klassen 
I Data-klassen (se avsnitt ”9.5 Data-klassen”) finns det olika nästlade 
klasserna för hantering av olika geometriska objekt. Dessa klasser är 
alla inte färdigställda utan behöver kompletteras med viss kod. De 
objekt som inte stöds kastar undantag om de används. De vanligaste 
typerna av geometriska objekt: punkt, linje och polygon är dock 
färdiga. 

10.2.3 Source-klassen 
Source-klassen (se avsnitt ”9.8 Source-klassen”) bör också 
kompletteras så att den får fullt stöd för sträng som datakälla. Den 
komplettering som behöver göras är färdigställande av metoden 
ReadLine för de tillfällen då en sträng används som datakälla.  
 
I Source-klassen måste också medlemsvariabeln som är av typen 
StreamReader ändras till FileStream för att ge stöd åt svenska tecken. 
Samtidigt som den ändringen görs måste också ReadLine-metoden 
ändras eftersom FileStream-klassen inte har någon egen ReadLine-
metod. 

10.3 Generellt komponentgränssnitt 
För att tillåta Fältmodulen att använda sig av flera olika 
kartdataformat och för att göra det lättare att vidareutveckla bör ett 
generellt gränssnitt tas fram. Här följer ett antal förslag till grunderna 
för ett sådant gränssnitt. 

10.3.1 Generell datakälla 
För att de komponenter som ska hantera olika kartdata inte ska behöva 
implementera hantering för olika datakällor, bör de använda generella 
komponenter för datakällorna. Datakällorna kan tänkas vara filer eller 
http-länkar. De olika komponenterna för olika format bör inte behöva 
någon kännedom om hur datakällan ser ut eller var den finns. 
 
Source-klassen i avsnitt ”9.8 Source-klassen” är utvecklad på 
principen att den som använder den inte ska behöva ha någon 
kännedom om hur datakällan ser ut. Denna klass kan användas som 
underlag vid framtagande av en generell komponent för hantering av 
kartdata. 

10.3.2 Objektslista 
Den kanske viktigaste biten i det generella gränssnittet är den 
objektslista som exponerar alla objekt, både geografiska och 
ickegeografiska objekt. Listan bör utformas på ett sådant sätt att den 
tillåter barnobjekt för att kunna beskriva trädstrukturer. Eftersom 
trädstruktur är ett ganska vanligt sätt att representera data på är det bra 
att ge gränssnittet möjlighet att hantera en sådan.  
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Eftersom listan bör kunna hantera olika typer av objekt samtidigt, bör 
det också finnas filterfunktioner som låter den applikation som 
använder komponenten att filtrera ut en viss typ av objekt. 
 
Applikationen som använder sig av listan bör använda den under hela 
den session som informationen ska användas för att minimera 
dubbellagring av informationen. 
 
Den här listan bör implementeras med standardlistan List i C# för att 
göra den lättbearbetad och för dra nytta av den kodoptimering som 
finns i standardbiblioteken. 

10.3.3 Objektsmatchning 
Gränssnittet bör innehålla metoder för att via koordinater söka objekt. 
Dessa sökmetoder bör finnas i flera olika utföranden. Förslag på 
metoder som bör finnas är: 
 

• Matchning mot exakt koordinat. 
Returnerar endast de objekt som innehåller det exakta 
koordinatet. 

• Matchning mot koordinat med valfri radie. 
Returnerar de objekt som finns inom radien för det angivna 
koordinatet. Exempel på användningsområde: För att göra 
koordinatmatchningen mindre känslig. 

• Matchning mot rektangel. 
Returnerar de objekt som har koordinater i den angivna 
rektangeln. Exempel på användningsområde: Zoomning av 
karta. 

• Matchning mot polygon. 
Returnerar de objekt som har koordinater i den angivna 
polygonen. Exempel på användningsområde: Vid val på karta 
av kommun eller statsdel. 

 
Då dessa matchningar på en större datamängd kan vara mycket 
krävande bör dessa metoder utformas på så sätt att de går att använda 
på tidigare matchningar. 

10.3.4 Objektsrendering 
Ett alternativ till att låta den applikation som använder de olika 
kartdatakomponenterna rendera kartorna är att låta komponenterna 
göra det. Det kanske kan vara onödigt att låta de olika komponenterna 
rendera hela kartorna. Tanken är snarare att låta komponenterna 
rendera det som är unikt för just det formatet och som inte går att göra 
generellt. De två primära tillvägagångssätt som finns är: 
 

• Rendering på karta. 
Renderingen som komponenten ska stå för sker på den 
renderade kartan som applikationen gjort. Fördelen med det 
här tillvägagångssättet är att det troligen går snabbare och 
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kräver mindre minne då applikationen inte måste lagra något 
extra lager. 

• Rendering av lager. 
Istället för att rendera direkt på kartan får komponenten 
rendera på ett eget lager, en transparent bild, som sedan läggs 
ovan på den renderade kartan av applikationen. Fördelen med 
det här tillvägagångssättet är att applikationen lätt kan lägga 
till och ta bort lagret med specialinformationen. 
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11 Resultat 
I det här kapitlet tas de resultat som framkommit under 
examensarbetet upp. Då en väldigt stor det av examensarbetet blev av 
undersökande karaktär kan resultaten verka knappa. Mycket tid har 
gått åt till informationssökande då informationen varit utspridd och 
svår att hitta. 

11.1 Geography Markup Language 
För GML har målet inte riktigt uppnåtts i den utsträckning som det var 
önskat från början. Det beror dels på det faktum att enligt de initiala 
uppgifterna skulle det handla om GeoMedia-format. Något sådant 
format finns inte har undersökningarna i examensarbetet visat. Det 
visade sig istället att GeoMedia var en svit av program och att dessa 
kan hantera många olika kartdataformat. I undersökandet av 
GeoMedia-produkterna och de olika formaten som de klarar av, kom 
det till slut fram att det i själva verket handlade om GML. 
 
Resultat gällande GML blev ändå bra med tanke på de felaktiga och 
knapphändiga uppgifter som fanns till att börja med. Den information 
som finns i den här rapporten kan användas som en informationsgrund 
vid utveckling av komponenter för hantering av GML. 

11.2 MapInfo Interchange Format 
Till skillnad från GML kan resultatet vad det gäller MIF/MID-
formatet anses vara mycket goda. 
 
Det arbete som gjorts med det här formatet har resulterat i stort antal 
C#-klasser för hantering av MIF-filer. De har stöd för de vanligaste 
geometriska objekten och är väl förbereda för hantering av de övriga 
geometriska objekt som MIF stöder. Klasserna är utformade på ett 
sådant sätt att de ska likna standardklasserna i C# för att de ska vara 
lätta att förstå och använda. 
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figur 26. Uppritning av karta från MIF-fil. 

 
Klasserna för att hantera MIF-filer uppfyller de krav som WM-data 
har ställt och de kan i sin nuvarande form användas för läsning av 
kartor (figur 26). Den största delen av koden är skriven och det 
bedöms att arbetsinsatsen som krävs för att helt färdigställa dessa 
klasser är liten. 
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12 Slutsatser 
I det här avslutande avsnittet av rapporten tas de slutsatser som gjorts 
under examensarbetet upp och hur de överensstämmer med de tidigare 
uppsatta syftena och målen. 

12.1 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet var att undersöka åt WM-data 
möjligheterna att ge Fältmodulen i deras MoveITS-system tillgång till 
bakgrundskartor från fler kartdataformat. För mig fanns även syftet att 
få använda mina kunskaper praktiskt som jag införskaffat under 
utbildningen på Datatekniksprogrammet på Högskolan Dalarna i 
Borlänge. 
 
De mål som sattes upp för examensarbetet var att ta fram en grund till 
komponenter som kan läsa kartdata från GML och MIF/MID. Målen 
anser jag vara uppnådda då ett antal C#-klasser som gör det möjligt att 
läsa MIF-filer skapats. Men även för att det har tagits fram att det som 
kallades för GeoMedia-format från början egentligen var GML. Även 
om det inte skapats någon kod för GML har det ändå tagits fram en 
informationsgrund till vidare utveckling. 

12.2 GeoMedia 
Den lilla information som fanns att tillgå från början av 
examensarbetet sa att det format som Stockholms TK skulle börja 
leverera sina kartor i hette GeoMedia-format. Redan innan 
examensarbetet hade WM-data vissa indikationer på att GeoMedia 
inte var ett kartdataformat. Undersökningarna under examensarbete 
har visat att GeoMedia är en svit med program som inte har något eget 
format. 
  
För att kunna gå vidare i arbetet gjordes antagandet (till dess att mer 
information kunde fås) att det hela handlade om OGC GML. 
Antagandet om att det handlade om GML gjorde då det fanns 
indikationer på att en WFS skulle användas. WFS är en OGC-standard 
för att leverera GML. Det bekräftades senare att antagande var korrekt 
och det var GML som Stockholms TK skulle börja leverera sina kartor 
i. 

12.3 Geography Markup Language 
GML har en stor fördel gentemot andra format för lagring och 
transport av geografisk information på så sätt att all data kan lagras i 
en och samma fil. Jämför med Shape och MIF/MID som lagrar 
geometrisk information och ickegeografisk information i olika filer. 
 
Den senaste versionen av GML som är under granskning för att bli en 
ISO-standard är mycket komplicerad och det finns vissa som hävdar 
att den är så komplex att den är nästintill oanvändbar [15]. Min 
uppfattning är att idén med att bygga GML på XML är mycket bra då 
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XML är ett väletablerat sätt att formatera data på. Men strävan att göra 
GML generellt och brett kan ha gått så långt att specifikationen blivit 
onödigt stor och komplex. 
 
Under arbetet har det varit mycket svårt att få fram samlad och bra 
information om GML. Arbetet med GML har ytterligare försvårats då 
det tog lång tid innan exempeldata blev tillgänglig. Problemet med att 
hitta bra information och framförallt avsaknad av exempeldata har 
gjort att det inte kunnat läggas så stor fokus på GML som det var tänkt 
från början. Därför har istället en större fokus har blivit lagd på 
MIF/MID-formatet. 
 
Jag skulle rekommendera GML för lagring och transport av 
geografisk information mellan olika system. Även applikationer som 
har behov av att kunna få många olika typer av geografisk information 
som exempelvis väg, vatten, avlopp, el med mera samtidigt kan också 
ha nytta av GML. Däremot för de applikationer som inte behöver 
denna komplexitet på informationen kan med fördel använda andra 
mindre komplexa format. 

12.4 MapInfo Interchange Format 
MIF/MID-formatet är enkelt och har bra stöd för grundläggande 
geometriska objekt. Det här formatet lämpar sig inte så bra för lagring 
då det är stark knutet till uppritning av kartor eftersom formatet även 
beskriver hur informationen ska se ut. På grund av att det här formatet 
inte separerar information och presentation är det mindre lämpligt då 
informationen exempelvis ska användas för ruttplanering. 
 
MIF/MID är ett bra format för de applikationer som behöver enkel 
grunddata för uppritning av kartor. 
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13 Erkännande 
Jag vill med detta erkännande tack alla som hjälpt mig i mitt 
examensarbete. 
 
Ett stort tack till alla er som jobbar på WM-data i Borlänge, ni har alla 
varit mycket hjälpsamma och välkomnande mot mig vilket jag 
uppskattat. 
 
För den hjälp jag fått med rapporten vill jag framföra ett speciellt tack 
till Tommy Niittula på WM-data och Hans-Edy Mårtensson på 
Högskolan Dalarna. Ni har båda två varit mycket hjälpsamma och det 
tackar jag innerligt för. 
 
Jag vill också tack mina barn och min fru. Tack Catrin för att du har 
haft sådant tålamod med mig. Tack Emily, Natalie och Anton för att ni 
har varit så fina och snälla mot er pappa. Jag älskar er. 
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14 Ordlista 
CQL Common Query Language 
DTD Document Type Definition 
ESRI Environmental Systems Research Institute 
GIF Graphics Interchange Format 
GIS Geografiska informationssystem 
GML Geography Markup Language 
GPS Global Positioning System 
ISO International Organization for Standardization 
ITS Intelligenta Transport System 
JPEG Joint Photographic Experts Group 
LV Lokal vägdatabas 
MID MapInfo Data 
MIF MapInfo Interchange Format 
NVDB Nationell vägdatabas 
OGC Open Geospatial Consortium 
PNG Portable Network Graphics 
SVG Scalable Vector Graphics 
UML Unified Modeling Language 
WFS Web Feature Service 
WMS Web Map Service 
XML eXtensible Markup Language 
XSD XML Schema Definition 
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Bilaga 1 - Användning av Mif-klasser 
Här är ett mycket enkelt program som visar hur man kan använda Mif-klasserna för läsning av en 
karta. 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using MifMid; 
 
namespace MifTestApp 
{ 
  public partial class MifForm : Form 
  { 
    private Mif m_mif; 
    private float m_factor; 
 
    public MifForm() 
    { 
      InitializeComponent(); 
    } 
 
    private void MifForm_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
      //Skapar mif-objekt 
      m_mif = new Mif(); 
      //Öppnar MIF-filen 
      m_mif.ParseMif("C:\\dalarna.mif", Source.SourceType.Path); 
      SetFactor(); 
    } 
 
    //Omvandlar filkoordinat till skärmkoordinat 
    private Point ToScreenCoordinate(PointF point) 
    { 
      Point screenCoord = new Point(); 
 
      screenCoord.X = (int)((point.X - m_mif.CoordinateSystem.MinBounds.X) * m_factor); 
      screenCoord.Y = (int)(this.Height - (point.Y - m_mif.CoordinateSystem.MinBounds.Y) * m_factor); 
      return screenCoord; 
    } 
 
    //Räknar ut skalnings faktorn 
    private void SetFactor() 
    { 
      //Bredd på kartan 
      float boundsWidth = m_mif.CoordinateSystem.Bounds.Width; 
      //Höjd på kartan 
      float boundsHeight = m_mif.CoordinateSystem.Bounds.Height; 
      //Ta fram skalningsfaktor 
      if (this.Width / boundsWidth < this.Height / boundsHeight) 
      { 
        m_factor = this.Width / boundsWidth; 
      } 
      else 
      { 
        m_factor = this.Height / boundsHeight; 
      } 
    } 
 
    private void MifForm_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 
    { 
      //Går igenom alla geometriska objekt 
      foreach (Data.GraphicalObject go in m_mif.Data.Items) 
      { 
        if (go is Data.PolyLine) 
        {//Kolla om objektet är av typen PolyLine 
          Data.PolyLine pline = (go as Data.PolyLine); 
          Point[] drawPoints = new Point[pline.Items.Count]; 
          for (int i = 0; i < pline.Items.Count; i++) 
          { 
            //Omvandlar koordinater till skärmkoordinater 
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            drawPoints[i] = ToScreenCoordinate(pline.Items[i]); 
          } 
          //Rita linjen 
          e.Graphics.DrawLines(System.Drawing.Pens.Navy, drawPoints); 
        } 
        else if (go is Data.Region) 
        {//Kolla om objektet är av typen Region 
          //Går igenom alla polygoner i regionen 
          foreach (Data.Region.Polygon poly in (go as Data.Region).Items) 
          { 
            Point[] drawPoints = new Point[poly.Items.Count]; 
            for (int i = 0; i < poly.Items.Count; i++) 
            { 
              //Omvandlar koordinater till skärmkoordinater 
              drawPoints[i] = ToScreenCoordinate(poly.Items[i]); 
            } 
            //Rita polygon 
            e.Graphics.DrawPolygon(System.Drawing.Pens.DarkRed, drawPoints); 
          } 
        } 
      } 
    } 
 
    private void MifForm_ResizeEnd(object sender, EventArgs e) 
    { 
      SetFactor(); 
      this.Update(); 
    } 
  } 
} 
 

Det här kodexemplet ritar ut det som finns i en MIF-fil (se figur nedan). Exemplet är endast till för att 
demonstrera enkelheten i användandet av Mif-klasserna och är inte tänkt att demonstrera hur den ska 
ritas upp på skärmen. 
 

 
Uppritning av karta från MIF-fil. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


