Integration av webbaserat
analysprogram och kartprogram
Integration of web based analysis-software and
map-software
Daniel Hermansson

2007

EXAMENSARBETE
Datateknik
Nr: E3562D

EXAMENSARBETE, C-nivå
Datateknik
Program

Reg nr

Omfattning

Datateknik, 120 p

10 p

Daniel Hermansson

E3562D
Datum
2007-10-18

Handledare

Examinator

Thomas Kvist

Mark Dougherty

Företag/Institution

Kontaktperson vid företaget/institutionen

WM-data

Evert Gyllsén

Namn

Titel

Integration av webbaserat analysprogram och
kartprogram
Nyckelord

.NET GIS GIMS Insikt MapServer
Sammanfattning
I takt med att GIS (Grafiska InformationsSystem) blir allt vanligare och mer användarvänligt har
WM-data sett att kunder skulle ha intresse i att kunna koppla information från sin verksamhet till
en kartbild. Detta för att lättare kunna ta till sig informationen om hur den geografiskt finns
utspridd över ett område för att t.ex. ordna effektivare tranporter.
WM-data, som det här arbetet är utfört åt, avser att ta fram en prototyp som sedan kan visas upp
för att påvisa för kunder och andra intressenter att detta är möjligt att genomföra genom att skapa
en integration mellan redan befintliga system. I det här arbetet har prototypen tagits fram med
skogsindustrin och dess lager som inriktning. Befintliga program som integrationen ska skapas
mellan är båda webbaserade och körs i en webbläsare. Analysprogrammet som ska användas
heter Insikt och är utvecklat av företaget Trimma, kartprogrammet heter GIMS som är WMdatas egna program. Det ska vara möjligt att i Insikt analysera data och skapa en rapport. Den
ska sedan skickas till GIMS där informationen skrivs ut på kartan på den plats som respektive
information hör till. Det ska även gå att välja ut ett eller flera områden i kartan och skicka till
Insikt för att analysera information från enbart de utvalda områdena.
En prototyp med önskad funktionalitet har under arbetets gång tagits fram, men för att ha en
säljbar produkt är en del arbeta kvar. Prototypen har visats för ett antal intresserade som tyckte
det var intressant och tror att det är något som skulle kunna användas flitigt inom många
områden.

Högskolan Dalarna
Röda vägen 3
781 88 BORLÄNGE

Telefon:
Telefax:
URL:

023-77 80 00
023-77 80 50
http://www.du.se/

DEGREE PROJECT
Computer Engineering
Programme

Reg number

Extent

Computer Engineering

E3562D

15 ECTS

Name of student

Year-Month-Day

Daniel Hermansson

2007-10-18

Supervisor

Examiner

Thomas Kvist

Mark Dougherty

Company/Department

Supervisor at the Company/Department

WM-data

Evert Gyllsén

Title

Integration of web based analysis-software and
map-software
Keywords

.NET GIS GIMS Insikt MapServer
Summary
While GIS (Graphical Information System) is more common and user-friendly WM-data has
seen that customers could have use for a system where they connect information from there
activities to a map. Then it would be easier to get an overview of the information and how it is
divided over a geographic area to organize more effective transports for example.
The goal of the company this project is done for (WM-data) is to have a prototype to show
customers and other interests that this goal is possible to create with an integration between
existing software. In this project the prototype has been developed for the wood industry and its
stockroom. The two existing software’s that the integration is developed for are both web based
applications that the user runs in a web browser. The analysis-software is Insikt and is developed
by a company called Trimma, the map-software used is GIMS which is WM-data’s own
software. It will be possible to analyze information in Insikt and create a report. The report will
then be send to GIMS which in turn will print the information to the position it belongs to on the
map. It will also be possible to select one or more areas on the map, then send the selection to
Insikt and see information only from the selected areas.
A prototype whit desirable functions were made during the project but there is still some work to
do before the products is finally ready to sell. The prototype has been showed for a small number
of interested people and they think and believe that this is something that could be used in a lot
of different industries.

Högskolan Dalarna
Röda vägen 3
781 88 BORLÄNGE

Telefon:
Telefax:
URL:

023-77 80 00
023-77 80 50
http://www.du.se/

1. Inledning .....................................................................................................1
1.1 Bakgrund..........................................................................................1
1.2 Syfte .................................................................................................1
1.3 Mål ...................................................................................................1
1.5 Metod ...............................................................................................1
1.6 Frågeställningar................................................................................2
2. Avgränsningar.............................................................................................2
2.1 Avgränsningar på arbetet .................................................................2
2.2 Avgränsningar på rapporten.............................................................2
3. Definition av problemområdet....................................................................2
4. Teori............................................................................................................3
4.1 GIS ...................................................................................................3
4.2 Forskning inom GIS.........................................................................3
4.3 GPS ..................................................................................................3
4.3 GIS och GPS för hemanvändare ......................................................3
4.4 Beslutstödssystem ............................................................................4
5. Beskrivning av befintlig programvara ........................................................4
5.1 GIMS................................................................................................4
5.1.1 Dataflödesdiagram över GIMS .....................................................5
5.2 MapServer & ArcIMS......................................................................5
5.3 ArcXML...........................................................................................6
5.4 Envelopes/områden..........................................................................6
5.5 Insikt ................................................................................................6
5.5.1 Exempel ........................................................................................7
5.5.2 Dataflödesdiagram över Insikt......................................................7
5.6 SCOOP.............................................................................................8
6. Lösningsförslag...........................................................................................8
6.1 Programmeringsspråk ......................................................................8
6.2 Kravspecifikation & Detaljspecifikation .........................................8
6.2.1 Kravspecifikation funktionella krav .............................................8
6.2.2. Kravspecifikation icke-funktionella krav ....................................8
6.2.3 Detaljspecifikation funktionella krav............................................9
6.2.4 Detaljspecifikation icke-funktionella krav....................................9
6.3 Teknisk systemspecifikation............................................................9
6.3.1 Funktionella krav K1 ....................................................................9
6.3.2 Funktionella krav K2 ..................................................................10
6.3.3 Icke-funktionella krav K3 ...........................................................10
6.3.4 Icke-funktionella krav K4 ...........................................................10
6.4 Dataöverföring ...............................................................................10
7 Genomförande............................................................................................11
7.1 Uppdelning av problemet...............................................................11
7.2 Utvecklingsmetod ..........................................................................11
7.2.1 Iterativ Utveckling ......................................................................11
7.3 Trimmas utveckling av INSIKT ....................................................11
7.4 Funktionalitet .................................................................................12
7.5 Positionering ..................................................................................13
8. Resultat .....................................................................................................13
8.1 Utseende.........................................................................................13
8.1.1 Export i Insikt .............................................................................13

8.1.2 Export i GIMS.............................................................................14
8.3 Körningsexempel ...........................................................................15
8.4 Testning..........................................................................................17
8.4.1 Testprotokoll ...............................................................................17
8.4.2 Testutförande ..............................................................................18
8.4.3 Testresultat..................................................................................18
9. Slutsatser ...................................................................................................18
9.1 Svar på frågor.................................................................................18
9.2 Framtida utveckling .......................................................................19
9.3 Egna reflektioner............................................................................20
10. Källförteckning .......................................................................................21
10.1 Elektroniska källförteckningar.....................................................21
10.2 Dokument.....................................................................................22
11. Figurförteckning .....................................................................................23
12. Ordlista....................................................................................................24
Bilaga 1. ArcXML ........................................................................................26

1. Inledning
Detta arbete har utförts åt WM-data som sedan 2006 ingår i LogicaCMGkoncernen. Allt som allt är det över 40 000 anställda och de är verksamma i
41 länder. WM-data har kontor i Borlänge och Falun och det här arbetet är
utförts mestadels på kontoret i Borlänge
Ett namnbyte av företagets namn skulle ske under arbetets gång men då det
blev uppskjutet tilltalas företaget WM-data i rapporten.

1.1 Bakgrund
MapServer är en Open Scource kartmotor som med ett tillägg kan använda
ArcXML. Ett protokoll som används för att kommunicera med ArcIMS
Server, utvecklat av ESRI som är det ledande företaget för utveckling och
design av GIS-system. Utifrån detta har WM-data utvecklat en
webbapplikation som kallas GenericIMS (GIMS). Den används till att ha en
enkel och anpassningsbar GIS-lösning till kunder och kan helt anpassas efter
kundernas önskemål.
Insikt är ett komplett system för verksamhetsstyrning och beslutsfattning
som utvecklas av företaget Trimma. Ett företag i Umeå som helt fokuserar
på lösningar till verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Den del av Insikt som
används under detta arbete är analysdelen som bygger på OLAP-kuber
gjorda för data från Stora Enso skogs SCOOP (se kap 4.6). Att integrera
GIMS och Insikt gör det möjligt att i fallet med SCOOP t.ex. skapa en
rapport över lagrat timmer på olika platser i Sverige för att sedan få en bra
överblick för transport genom att visa informationen på en karta.

1.2 Syfte
Syftet med arbetet är att WM-data ska ha en produkt- prototyp att visa för
nya och befintliga kunder hur analyserad data kan presenteras i en kartbild
och analysera data utifrån ett urval ur en kartbild.

1.3 Mål
Målet med arbetet är att ta fram en fungerande prototyp för en integration
mellan de båda systemen Insikt och GIMS. Tanken är att det ska vara
möjligt att skicka information från en rapport i Insikt till GIMS för att få
informationen att visas på kartan på den position som motsvarar
informationens distrikt. Det ska även vara möjligt att skicka ett urval från
kartan till Insikt för att analysera information tillhörande de urval som gjorts
på kartan.

1.5 Metod
Arbetet ska genomföras genom att analysera och sätta sig in i befintlig
programvara och programkod samt litteraturstudier och interjuver.
Litteraturstudier och intervjuer har genomförts då jag sett att mina befintliga
kunskaper inte räckt till och mest inom de områden som referenser i
rapporten anger. Dessa litteraturstudier och interjuver har gjorts genom
sökningar på Internet och frågor till i första hand handledaren till arbetet på
WM-data.
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1.6 Frågeställningar
Frågor som ställdes under planeringen av arbetet och togs upp i
planeringsrapporten. Tanken med frågorna var att det skulle komma svar till
dem under arbetets gång.
1. Kommer tiden att räcka till?
2. Hur ska informationen ”flyttas” mellan Insikt och GIMS?
3. Finns det intresse av andra företag att presentera data på detta sätt?

2. Avgränsningar
Detta stycke kommer att ta upp de avgränsningar som behövts göras under
projektets gång, både på rapporten och arbetet i sig.

2.1 Avgränsningar på arbetet
•

•

Slutgiltiga produkten som tas fram under arbetet ska enbart vara en
prototyp. Den är inte tänkt att vara en slutgiltig produkt som är till
försäljning till slutkund.
Produkten har inga begränsningar på vilken information som kan
hanteras. Det ända kravet är att den ska vara positionsbestämd med
församlingsnamn. Med det medför även kravet att den GIMSinstallation som används måste ha ett lager med motsvarande namn i
kartan.

2.2 Avgränsningar på rapporten
•

•

Insikt är uppdelat i tre delar, Analys, Planering och Målstyrning. Då
bara analysdelen används i det här arbetet kommer inte de andra
delarna tas upp i rapporten, bara nämnas vid namn.
Programkod skriven under arbetet är inte offentlig och får inte
publiceras i rapporten. Istället hänvisas det till exempel på hur
betydande delar används.

3. Definition av problemområdet
Önskemål om att presentera statistik/data på grafiska sätt för att lättare
kunna tolka den ökar i takt med att datorkraften blir bättre och klarar av mer.
Då timmerindustrin finns utspridd över hela landet och använder mycket
transporter skulle en sådan möjlighet vara mycket användbar som hjälp vid
fattande av beslut gällande t.ex. lager, avverkning och transport.
Liknande befintliga lösningar har hittills bara klarat av att flytta data till
kartprogram och därför inte skapat en tillräcklig integration mellan de olika
programmen. Enligt personen som tilldelat mig uppgiften har en integration
mellan analysverktyget och kartprogrammet som tillåter att data skickas åt
båda hållen har inte tagits fram tidigare.
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4. Teori
4.1 GIS
Med GIS (Grafiska Informations System) [2] menas datorsystem för att
hantera lägesbunden data och olika attribut knutna till den lägesbundna
datan. Med lägesbunden data menas t.ex. vägar, sjöar och städer. Attributen
till dessa är alla uppgifter som knyter sig till en geografisk position. GIS är
uppbyggd med lager av det område det ska visa. Man kan tänka sig att ett
GIS över en Golfbana t.ex. skulle vara ett lager över hela spelarfältet, sedan
ett lager med alla greener och ett annat med alla vattenhinder. När dessa
sedan läggs på varandra byggs en karta över hela golfbanan upp.

4.2 Forskning inom GIS
I Sverige bedrivs forskning inom GIS vid GIS-centrum vid Lunds
universitet [3]. Ett av de nästan mest självklara områdena de bedrivs
forskning inom är 3D, att utifrån GIS bygga upp dynamiska 3D-medeller.
Andra områden GIS används inom är vegetationsförändring genom tiden.
Genom att studera pollenlager i sjösediment kan datorsimuleringsmodeller
byggas upp och återskapa forntida vegetationer.

4.3 GPS
En stor del av GIS är GPS [4] (Global Positioning System), även kallet
satellitnavigering. Totalt finns det över 30 satteliter runt jorden som skickar
information till GPS-mottagare. Satteliten skickar information om
tidpunkten och var den själv befinner sig till mottagaren. Mottagaren kan då
räkna ut hur långt ifrån satteliten den befinner sig. Genom att ta emot
informationen från minst tre satteliter kan mottagaren räkna ut sin egen
position i två dimensioner, longitud och latitud. För att mottagaren ska
kunna bestämma sin koordinat i den tredje dimensionen, altitud krävs det en
fjärde sattelit.

4.3 GIS och GPS för hemanvändare
När GPS-mottagarna utvecklades och sjönk kraftigt i pris för några år sedan
nådde de ut till hemanvändare som snabbt tog det till sig. När GPS-systemen
sattes i drift 1994 började den användas i ett fåtal branscher som t.ex.
flygindustrin. Andra branscher att tidigt använda GIS var arkeologi som
idag ser GIS som ett mycket viktigt redskap. Ett flertal kommuner tog till
sig tekniken och den används idag vid t.ex. snöröjning och sophämtning.
Idag ses GIS-system nästan som standard i nya bilar med så kallade GPSnavigatörer som beräknar färdväg och talar om för föraren hur han ska köra.
GIS på webben används dagligen med tjänster som Google Earth och
karttjänster på hitta.se och eniro.se som idag har nått en nivå där vem som
helst gratis med sin hemdator kan se färdvägar på detaljerade
flygfotografier. Enkla GPS-mottagare kan idag hittas för några 100-lappar
och mer avancerade för summor runt 5-6 tusen kr och uppåt. Det säljs idag
även ett flertal mobiltelefoner med inbyggda GPS-mottagare. Områdena
som GIS används i idag är allt från golfträning till vägbyggen.
3

4.4 Beslutstödssystem
Beslutstödssystem (Eng: Decision Support System, DSS) används inom
Business Intelligence. D. J. Power går så långt så han säger
” Business Intelligence systems are data-driven DSS” [5].
Definitionen av DSS är inte alla helt överens om. Några gör det enkelt för
sig och säger att ”DSS är ett datoriserat system för att hjälpa en att fatta
beslut” medan andra påstår att det inte är möjligt att formulera en definition
som innehåller alla fakta om DSS [6].
Det som de flesta är överens om angående DSS är att ju mer relevant
information som tas med i beräkningen desto större chans ger det
beslutstagaren att ta rätt beslut.
I Sverige används termen ”Organiserat underättelsearbete” istället för
”Business intelligence” och är en samlingsterm för ett flertal begrepp som
t.ex. omvärldsbevakning, omvärldsanalys, business intelligence m.fl. Syftet
med organiserat underrättelsearbete är att inom all typ av verksamhet skapa
utveckling av individer och organisationer, genom att anpassa och skapa
processer för reflektion och ifrågasättande av rådande idéer.
Trenden idag inom Business Intelligence är bland annat användarvänligt,
lågt pris och integration [D2]. Alla dessa tre går nästan in i varandra
eftersom många programvaror inom Business Intelligence integrerar med
Microsoft Office. På så sätt är användare i många fall redan bekant med
gränssnittet. Då det är nästan standard med en licens till Office på datorer
ute i företag kan även priset hållas nere.
Microsoft har själva tagit steget in på området business intelligence [7] och
lanserar i år sin egen paketlösning med verktyg. Detta ger en stor prispress
och visar på att behovet av beslutstödssystem kommer att växa och nå ut till
mindre företag.

5. Beskrivning av befintlig programvara
5.1 GIMS
GIMS (GenericIMS) är ett ramverk baserat på ArcIMS som WM-data [D3]
har tagit fram för att ha en standardklient till GIS-lösningar. Ramverket är
utvecklat med Microsofts ramverk .NET och får tack vare det en väldigt
flexibel och anpassningsbar lösning. GIMS består av två huvuddelar där den
ena är webbklient (se figur 1)och den andra är applikationskärnan som utför
det tyngsta arbetet. Båda dessa är uppbyggda med Microsofts .NET och C#
vilket gör att hela Microsofts .NET Framework finns tillgängligt för
utveckling av funktionalitet av GIMS.
Alla basfunktioner som zooma, panorera och göra urval finns som standard i
basutförandet och ett mycket enkelt och funktionellt användargränssnitt gör
det mycket lätt att använda och arbeta med.
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Figur 1. GIMS i sitt standardutseende

5.1.1 Dataflödesdiagram över GIMS
Figur 2 visar ett dataflödesdiagram över hur GIMS kommunicerar med
klienter och kartdatabaser.

Figur 2. Dataflödesdiagram över GIMS

5.2 MapServer & ArcIMS
ArcIMS är en ”Web Map Server” utvecklad av ESRI. Dess uppgift är att
utifrån en databas eller shaper-filer skapa de kartområden som klienten
efterfrågar. För att kommunikationen mellan servern och klienten har ERSI
utvecklat ArcXML.
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MapServer är en OpenSource ”Web Map Server” utvecklad på Universitetet
i Minisota [9] och är helt gratis att använda. Med ett tillägg kan den prata
ArcXML vilket gör att även den kan användas med GIMS.

5.3 ArcXML
ArcXML [1] är protokollet som används för att låta klienter prata med
kartservern. Det är som namnet tyder på uppbyggt kring XML (se bilaga 1)
och lämpar sig mycket bra för den här typen av kommunikation. När
klienten skickar en förfrågan till servern kommer serverns svar tillbaka som
ett XML- dokument. Detta är uppbyggt för att det ska vara enkelt att
tolka/parsa och tillgängliga hjälpbibliotek för just den uppgiften gör det
väldigt smidigt att arbeta med.

5.4 Envelopes/områden
Eftersom en datorskärm är rektangulär blir även området av kartan som
visas på skärmen rektangulär. För att kunna arbeta med områden av olika
former finns det ett envelope för alla områden på kartan. Envelopet
innehåller den data som finns i databasen om området, som namn och
koordinater. I envelopet finns även koordinater för de fyra största och
minsta koordinaterna som utgör området. På så sätt kan en rektangel runt
området lätt avläsas och om området ska zoomas in vet man precis vilka
koordinater man minst måsta ha med för att hela området ska synas. Dessa
är det sedan lätt att modifiera för att t.ex. ha lite marginal runt området. Se
bilaga 1 för att se hur ett envelop ser ut i XML-format.

Figur 3. Illustration över Orsa församlings Envelope

5.5 Insikt
Insikt är ett komplett system för verksamhetsstyrning och beslutsstöd som
bygger på Microsofts Analysis Services. All information hämtas via OLAPkuber från databaser och kan på så vis anpassas för varje kund på ett väldigt
enkelt sätt.
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Insikt är en webbapplikation som är uppdelad i tre delar, Analys, Planering
och Målstyrning. Analysdelen gör det enkelt att ta fram och skapa rapporter
på data som det går att vrida och vända på alla tänkbara sätt. Det går att
borra sig djupt ner i resultat i rapporter för att se mer detaljerade siffror och
resultaten kan visas både som siffror och diagram i olika former.

5.5.1 Exempel

Figur 4. Analysdelen av Insikt, resultatet visas i tabellform

I bilden ovan används Insikt tillsammans med Scoop-databasen och en
rapport kallad ”Produktion” har öppnats. I rapporten Produktion finns ett
antal dimensioner att filtrera informationen på. Här visas Datum, LagerNod,
Sortiment och Measures. I rapporten som visas har användaren valt att ta
med Massaved och Timmer i rapporten. Även två underkategorier till
Timmer har valts och man ser på så sätt hur mycket av totalt timmer som är
gran och talltimmer. Men ser också hur datum är uppdelat i månader och går
man djupare så kan man få information om ett specifikt datum.

5.5.2 Dataflödesdiagram över Insikt
Figur 5 visar ett dataflödesdiagram över hur Insikt som ligger på en
webbserver hämtar data ur en databas och skickar vidare till klientens
webbläsare.

Figur 5. Dataflödesdiagram över Insikt
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5.6 SCOOP
SCOOP (Stora Enso Customer Orientation Operational Woodflow Planning
System) [D1] är ett projekt som WM-data startade 2001. Målet var att ordna
planering och styrning av hela virkesflödet inom StoraEnso i Sverige på ett
strategiskt vis. Det här arbetet använder sig av en databas som togs fram
under det projektet. Det som används i databasen i det här arbetet är
information om hur mycket av olika timmer det finns på lager på i olika
distrikt.

6. Lösningsförslag
6.1 Programmeringsspråk
Kravet på programmeringsspråk var att använda C# och ASP.NET då
befintlig programvara utvecklats i det.
Det fanns möjlighet att välja ASP.NET 1.1 eller 2.0 för detta arbete. Jag
föredrar Visual Studio .NET 2005 före Visual Studio .NET 2003 och valde
därför att utveckla i Visual Studio .NET 2005, vilket medför ASP.NET 2.0.
En ytterst liten del JavaScript har även används för att skapa vissa delar.

6.2 Kravspecifikation & Detaljspecifikation
Kravspecifikationen togs fram för att sätta upp de krav som fanns på den
färdiga programvaran. För att gå djupare i kraven skrevs en
detaljspecifikation. Det var inte helt utrett vilka möjligheter vi hade att
modifiera Insikt så pga. det valdes att låta detaljspecifikationen ersätta
designspecifikation. Det fanns inte heller några stora krav på den externa
designen så även den togs upp i detaljspecifikationen.

6.2.1 Kravspecifikation funktionella krav
Denna del beskriver de krav som utgör funktioner som användare av
produkten kommer att kunna använda.
K1 – Information från Insikt ska kunna skickas till GIMS för att presentera
önskad information på den plats på kartan som informationen är kopplad till.
K2 – Ett urval av områden i GIMS ska kunna skickas till Insikt för att utföra
analyser av data gällande de utvalda områdena.

6.2.2. Kravspecifikation icke-funktionella krav
De icke-funktionella kraven är krav som ställs på programvarans
egenskaper.
K3 – Begränsning i mängd data som kan skickas från Insikt till GIMS
beroende på hur informationen visas i GIMS.
K4 – Väldokumenterad kod och självförklarande variabelnamn.
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6.2.3 Detaljspecifikation funktionella krav
K1
För att skicka information från Insikt till GIMS ska det skapas en länk i
Insikt till GIMS med informationen som ska visas på kartan som parametrar.
Som position på kartan ska identifieraren (namnet) för församlingen
användas, då det finns ett lager i kartan med kyrkoförsamlingar som
stämmer överens med distrikten i SCOOP-databasen. När kartan laddas med
parametrar från Insikt ska de församlingar som information ska visas i
markeras. Kartan ska zooma in så mycket som möjligt då alla församlingar
syns.
K2
För att göra en analys i Insikt av ett utvalt område i GIMS ska en knapp i
GIMS skapas. Knappen ska öppna ett fönster där en lista över redan
markerade församlingar visas. En möjlighet att välja bort församlingar av de
markerade ska finnas via kryssrutor i fönstret, samt en länk till Insikt där de
utvalda församlingarna kommer skickas med som parametrar ska starta
Insikt.

6.2.4 Detaljspecifikation icke-funktionella krav
K3
Då informationen mellan de båda programmen ska skickas med adressen
finns det begränsningar i hur mycket data som kan skickas med. Det finns et
visst antal tecken som man max kan använda i adressfältet. Det är inget fast
värde och varierar med olika webbläsare och operativsystem. För att det inte
ska uppstå några fel ska någon begränsning införas, troligen i antalet poster
som skickas.
K4
Koden ska kommenteras och variabelnamnen ska visa tydligt vad de
representerar.

6.3 Teknisk systemspecifikation
I detta stycke förklaras det hur de ställda kraven har blivit lösta.

6.3.1 Funktionella krav K1
När vi fick möjlighet att köra Insikt insåg vi att vi inte skulle ha någon
möjlighet att modifiera Insikt själva utefter de önskemål vi hade. En
alternativ väg som redan fanns i Insikt bedömde vi inte var duglig till vårt
ändamål. Möjligheten var att skicka en post i taget förutsatt att posten fanns
längs ner i hierarkin. Databasen är uppbyggd så det bara i Falun finns 100tals underliggande poster och skicka en sådan post i taget till kartan skulle
vara totalt meningslöst och inte på något sätt användarvänligt. Efter att ha
pratat med Trimma som gjort Insikt tyckte att vårt önskemål var intressant
och de valde att själva utveckla den funktionalitet vi efterfrågade.
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Den del av K1 som kunde göras i GIMS skrevs med tanken på att troligen
behöva modifieras i slutet. Därför skrevs funktionen så den tar emot en
formaterad textsträng med all information som ska skrivas ut på kartan. När
Trimma sedan gjort sin implementation av funktionen att skicka information
från Insikt kunde det redan skrivna i GIMS enkelt anpassas efter det.

6.3.2 Funktionella krav K2
Innan funktionaliteten för K2 började skrivas i GIMS stod det klart att
Trimma skulle implementera funktionaliteten som behövdes i Insikt genom
att utveckla en redan befintlig funktion. Insikt hade redan möjlighet att starta
med en förvald rapport genom att skicka med rapportens ID i adressfältet.
Trimma utvecklade denna funktion till att även ta emot ett antal argument
som den förvalda rapporten filtrerades med vid start av Insikt.
I GIMS skapades ett nytt verktyg som listar markerade platser med
möjlighet att via kryssrutor ta bort de markerade områden som inte är
intressanta. Detta för att inte låsa sig vid ett markeringsverktyg, och skapa
fler användarmöjligheter. Adressen till Insikt hämtas i konfigurationsfilen
till GIMS och kan ändras vid installationen av GIMS.

6.3.3 Icke-funktionella krav K3
I den färdiga lösningen skickas inte den stora mängden information i
adressfältet. Trimma valde att lösa det med en webbservice och kravet att
begränsa mängden information försvann med det.

6.3.4 Icke-funktionella krav K4
All kod skriven av mig under projektet har kommenterats i måttliga
mängder där jag finner det nödvändigt. Variabelnamn har skapats med
tanken på att beskriva vad de representerar.

6.4 Dataöverföring
För att skicka data mellan de två programmen finns ett flertal alternativ. En
inte så djup integration är att använda http protokollet och POST eller GET
för att skicka informationen mellan programmen. Det är relativt enkelt att
använda och programmen bli inte så hårt bundna till varandra. Man skulle
t.ex. kunna låta kunder köra Insikt på en egen server och låta den ansluta
mot en GIMS-server hos en leverantör över Internet. Nackdelen är dock att
användarna bjuds på enkla sätt för att förvanska datan. Speciellt om GET
används då datan skickas helt öppet och kan modifieras enkelt av
användaren genom att byta ut argument och dess värden i adressen.
Användare skulle t.ex. kunna skicka in skadlig eller ”elak” kod i
programmet den vägen. Även POST-anrop går att modifiera även om det är
lite omständligare.
En annan metod är att använda Webbservice. Det är en teknik Microsoft
tagit fram och finns i deras .NET ramverk. Genom att skapa ett program
eller webbsida och att göra några funktioner publika ut mot Internet kan
man låta användarna enkelt ta del av informationen. Webbservice använder
sig av SOAP som är ett XML-baserat format och kommunicerar över httpprotokollet. Det kan även använda sig av andra protokoll som t.ex. SMTP.
Även WSDL är ett format som Webservice använder sig av. Det är ett
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XML-format och används för att beskriva webservicen. Slutligen används
ett protokoll som kallas UDDI, det används till metadata och gör det möjligt
för program att hitta webservicen. Webservice är en mycket bra metod för
att låta användare hämta data ur en databas över Internet. [10]

7 Genomförande
7.1 Uppdelning av problemet
Hela projektet är uppdelat i två delar. Den ena är GIMS och den andra är
Insikt.
För att köra Insikt krävdes att en installation gjordes av Trimma själva,
därefter kunde jag börja skriva kod till GIMS.
Arbetet med GIMS delades upp i tre delar, ta emot information, skriva ut
information och skicka information.
När det var klart att vi själva inte kunde modifiera Insikt utan att Trimma
skulle göra det delade Trimmas utvecklare upp arbetet i två delar. Först tog
de tag i del ett vilket var Importen i Insikt. Del två som var mer omfattande
var att skicka information från Insikt med en webbservice.

7.2 Utvecklingsmetod
Under hela arbetet har jag skrivigt kod efter Iterativ Utvecklings-metoden.
På så sätt har jag t.ex. sett till att funktionen som tar emot information i
GIMS alltid skickar informationen på rätt sätt till funktionen som skriver ut
på kartan. Då går det att utesluta att de är fel ”långt bak” i koden när den
t.ex. inte skriver ut rätt på kartan.

7.2.1 Iterativ Utveckling
Iterativ Utveckling [8] är en utvecklingsmetod som vuxit fram pga. att
behovet av det kom. Andra metoder som den vanligaste Vattenfallsmetoden
är inte speciellt lämpad för mjukvaruprojekt. Iterativ Utveckling går ut på att
dela upp projektet i små delar och göra de så klara som möjligt och testa
dem. När en del är testad och fungerar går man vidare till nästa. Alla
iterationer innehåller de olika faserna specifikation, genomförande, testning
och utvärdering. Utvärderingen används sedan ofta i specifikationen till
nästa del i projektet.
Stora nackdelen som finns med Iterativ Utveckling är att kunder kanske
känner att de inte får den kontroll över produkten som de vill ha. Eftersom
produkten specificeras i början av projektet med kunden och sedan byggs
upp steg för steg kan det vara svårare att förutse kostnader och tidsramar för
hela projektet. I slutänden brukar dock Iterativ Utveckling vara både
snabbare och mer kostnadseffektiv än t.ex. vattenfallsmetoden.

7.3 Trimmas utveckling av INSIKT
Trimma som tillverkar programmet Insikt tillåter inte andra att modifiera
programmet. Därför kunde vi inte själva modifiera Insikt efter våra
önskemål. Trimma tyckte dock att vi hade en intressant idé och trodde att
den funktionalitet vi efterfrågade kunde ge Insikt mervärde och de valde
därför att satsa utvecklingstid på det.
Trimma utvecklade både import och export- funktionerna i Insikt.
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7.4 Funktionalitet
Under denna rubrik kommer den funktionalitet som skapats till de två
programmen Insikt och GIMS under arbetet att gås igenom. Då inte källkod
kan redovisas i rapporten kommer inte den att finnas med. Till GIMS har jag
skrivit funktionerna och dessa kommer att beskrivas på ”funktions- nivå”.
Så är dock inte fallet med Insikt och funktionerna skrivna där har jag inte
sett.
Import i GIMS – För att ta emot information i GIMS ska GIMS startas med
en flagga ”f” satt till det ID-värde som Insikt gett den gällande exporten.
Om f är satt till ett ID kommer information att hämtas från webbservicen till
Insikt. Utifrån tabellen som kommer från webbservicen byggs två strängar
upp i GIMS. En innehållande församlingar och en med de värden som hör
till församlingarna. Strängen med församlingar skickas med som parameter
till funktionen getLayerByName som markerar de församlingar som skickas
med i strängen. Sedan skickas både församlingarna och övrig information
till writeToForsamling. Denna funktion tar fram koordinater att skriva ut
informationen på och parar ihop rätt information med rätt församling. Sedan
anropas writeText som tar emot koordinater och texten som ska skrivas ut.
Texten skrivs ut i ett ”ritlager” i kartan.
Export i GIMS – För att exportera information från GIMS skapades ett nytt
verktyg som heter SendTo. Verktyget kräver att ett urval i kartan gjorts med
valfritt verktyg. En ny sida med en lista på markerade objekt med kryssrutor
visas. När en förändring sker i fönstret (en kryssruta bockas i eller ur)
anropas funktionen Create_Link som bygger en länk av de markerade
objekten och adressen som hämtas från konfigurationsfilen. När användaren
trycker på knappen ”Skicka” öppnas ett nytt fönster med adressen som nyss
skapades.
Import i Insikt – För att ta emot ett urval i Insikt ska Insikt startas med det
önskade urvalet skickat som parametrar i adressen. För att undvika problem
med att separerarna som krävs ska finnas med i urvalet har separerarna
gjorts högst otänkbara att råka vara vettig information. Detta har gjort att det
är högst oanvändarvänligt att skriva dessa parametrar för hand. I vårt fall
sköts det av GIMS och inga problem uppstår. För att skicka ett urval till
Insikt ska adressen se ut som exemplet nedan
http://adresstillInsikt/start.aspx?reportID=2&filter= Time(`*1998(`*1997
Detta exempel kommer att öppna rapporten med ID 2 och filtrera den med
att enbart visa data från 1998 och 1997 förutsatt att det finns en dimension
som heter Time och innehåller värdena 1998 och 1997.
Trimma valde denna lösning för att det redan fanns en funktion i Insikt att
starta en förvald rapport om rapportens ID skickades med som argument i
adressen. De valde att vidareutveckla den redan befintliga funktionen.
Export i Insikt – För att exportera data från Insikt har Trimma valt att
använda en webbservice. När en export av denna typ sker skapas en tabell
motsvarande rapporten som ska exporteras i en databas. Den tabellen får ett
ID som skickas med i adressen till GIMS. GIMS anropar då webbservicen
och hämtar ut tabellen med det ID den fick.
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Tabell 1

Funktionsnamn
WriteText(int, int, string)

WriteToForsamling(string,
string)

Används
vid:
Import i
GIMS
Import i
GIMS

SelectLayerByName(string) Import i
GIMS
GetNextDrawingObjetID

Import i
GIMS

Create_Link()

Export i
GIMS

Kort beskrivning av
funktionen
Tar emot koordinaterna
textens ska skriva ut på och
skriver ut texten som skickas
med.
Tar emot församlingsnamnen
och informationen som ska
skrivas ut. Hämtar
koordinater till
församlingarna och beräknar
koordinater för att skriva ut
texten. Anropar sedan
WriteText().
Tar emot en sträng med
församlingsnamnen och
marker församlingarna i
kartan.
Returnerar ett unikt ID som
alla objekt som ritas ut på
kartan måste ha.
Skapar länken till Insikt
innehållande de församlingar
som rapporten ska filtreras
med.

7.5 Positionering
Det som används för att positionera informationen på kartan skulle från
början vara kyrkoförsamlingar av den anledningen att det redan fanns ett
lager som GIMS kunde använda samt att vi trodde att de skulle stämma bra
överens med distrikten i SCOOP-databasen. Det visade sig dock att
församlingarna inte stämde så bra som vi trott och att även namnen som
skulle användas som identifierare var olika i de båda databaserna. Vi
beslutade att skapa ett nytt lager till GIMS. Det kallas Distrikt och gjordes
genom att utgå från lagret församlingar och slå ihop ett antal församlingar
till distrikt. Vi fick hjälp av en medarbetare på WM-data att göra detta lager.

8. Resultat
8.1 Utseende
Detta stycke beskriver hur utseendet av de färdiga funktionera blev. För
Import i både Insikt och GIMS finns ingen extern design.

8.1.1 Export i Insikt
Eftersom modifieringen av Insikt inte är gjord av oss har vi inte haft så stor
möjlighet att påverka designen av funktion. För att skicka data från Insikt
har ett till val under ett redan befintligt fönster för export skapats. Där får
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sedan användare välja vilken exportfunktion som önskas och sedan
exportera datan. Tanken med listan är att det enkelt ska gå att tillföra flera
specifika exportfunktioner i framtiden.

Figur 6. Exportfönstret i Insikt

8.1.2 Export i GIMS
I GIMS lades en knapp/funktion till i verktygsraden som kräver att en
markering med valfritt markeringsverktyg har gjorts. Knappen startar ett
fönster där markerade distrikt listas med kryssboxar för att välja vilka man
vill skicka till Insikt.
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Figur 7. Exportfönstret i GIMS

8.3 Körningsexempel
Bilden nedan visar hur en markering har gjorts över ett område man vill ha
information ur. Även fönstret för att skicka iväg urvalet till Insikt syns.
Distrikt som kommer skickas är Hagge, Falun och Bollnäs.

Figur 8. Ett antal markerade (röda) församlingar samt exportfönstret i GIMS
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Resultatet av att skicka urvalet till Insikt ses nedan då enbart Hagge, Falun
och Bollnäs är med i rapporten.

Figur 9. Resultatet av exporten i GIMS visas i Insikt

Nedan har vi ändrat urvalet och har nu bara med Bollnäs och Ockelbo. Vi
har även valt att ta bort Flis och Övrigt. Vi har delat upp Timmer på
Grantimmer och Talltimmer.

Figur 10. Rapport i Insikt som ska skickas till GIMS
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Nedan har rapporten från Insikt skickats till GIMS och värdena syns på
kartan.

Figur 11. GIMS visar data exporterad från Insikt

8.4 Testning
Testningen och dess resultat som pressenteras under detta kapitel är enbart
funktionstest för att se att programmet inte skapar några kritiska avbrott eller
allvarliga fel. Andra tester som stresstest har inte setts som nödvändigt
eftersom de tillägg jag gjort i de båda programmen endast marginellt mer
belastar serverar och program som redan testats.
Funktionstesterna har enbart utvärderats av mig eftersom de inte resulterade
i något oönskat resultat eller inte uppfyller kraven på produkten. Utöver de
som nämns här har även ett ”skarpt test” genomförts när programmet
visades med en live-demo under den första presentationen för interna
personer på företaget.
Testprotokollet togs fram av mig med avseende på att testa de funktioner
och de fall som skulle kunna generera oförutsedda händelser.

8.4.1 Testprotokoll
1.
2.
3.
4.

Skicka en rapport från Insikt till GIMS och visa resultatet på kartan
Skicka ett urval från GIMS till Insikt
Skicka ett urval med åäö från GIMS till Insikt
Skicka en rapport med något tomt värde i tabellen från Insikt till
GIMS
5. Kör skicka- funktionen i GIMS utan att ha gjort något val i kartan
6. Kör skicka- funktionen i GIMS med urval gjort i fel lager.
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7. Skicka felaktig data från GIMS till Insikt
8. Skicka felaktig data från Insikt till GIMS

8.4.2 Testutförande
Testerna är gjorda genom att använda de funktioner som ska testas med
olika indata av den data som fanns till förfogande. Det fanns ingen möjlighet
att ändra och skapa speciellt utvald testdata i databaserna.
Testerna är genomförda genom att sätta upp urval som tespunkterna
efterfrågar och köra funktionerna med den datan urvalen ger. Eftersom båda
programmen hämtar data från databaser har jag i vissa fall inte kunnat testa
med ”skräp-data” pga. databaserna saknar sådan. I testfall 8 har jag inte haft
möjlighet att skicka ett felaktigt ID i form av ett distrikt som inte finns i
kartan. Det beror på att alla distrikt i databasen Insikt hämtar data från finns
motsvarande i GIMS. Under utvecklingen av produkten har det dock
konstaterats att efterfrågade områden i kartan som saknas inte returnerar
något eller i de fall då flera områden efterfrågas bara returnerar de som
hittades. Eftersom information som skrivs ut på kartan paras ihop med ett
område kommer information som inte kan paras ihop med något område
ignoreras och testresultatet grundar sig på detta i testfall 8.

8.4.3 Testresultat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fungerar som det ska
Fungerar som det ska
Fungerar som det ska
En tom label ritas på kartan och är inte synlig. Om det finns värden
som ska skrivas ut på raden under kommer det vara en tom rad där
det tomma värdet skulle ha stått.
Listar alla poster som finns i lagret Distrikt
Behandlas som att inget urval gjorts och samma resultat som 5.
Insikt informerar användaren om att urvalet inte kunde göras med en
meddelande- ruta.
Informationen som inte via ett medskickat ID kan kopplas till en
position på kartan ignoreras och skrivs inte ut på kartan.

9. Slutsatser
9.1 Svar på frågor
1. All tung programmering samt all funktionalitet var klar inom den
utsatta tidsramen. Dock fanns det saker som ställde till det för
testande och några funktioner var inte testade inom den uppsatta
tidsramen. Det finns tid innan arbetet ska presenteras så arbetet
kommer troligen att vara klart inom absolute deadline.
2. Till Insikt skickas informationen som vi först hade tänkt oss. Via
URLen till Insikt skickas de församlingar man är intresserad av att
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analysera och Insikt kommer då att filtrera rapporten utefter det
givna urvalet.
För att skicka till GIMS blev det inte som vi tänkte från början. Om
GIMS öppnas med en flagga som är satt i URLen kommer GIMS att
ansluta till en Webbservice som utvecklats till Insikt. Informationen
GIMS får från webbservicen är den som man från Insikt vill skicka
till GIIMS.
3. Arbetet har presenterats för medarbetare på WM-Data och Trimma
med resultat över förväntan. Från båda företagen har det diskuterats
om flertal företag som troligen är intresserade av lösningen och
skulle ha ett användningsområde för det.

9.2 Framtida utveckling
Produkten framtagen under arbetet är bara en prototyp och inte en klar
produkt att säljas eller tas i bruk av kund mer än att användas i
presentationer för att visa möjligheterna. I framtida utveckling skulle
produkten behöva ett bättre och kanske även grafiskt mer tilltalande sätt att
visa informationen på kartan.
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9.3 Egna reflektioner
Det har varit lärorikt och roligt att göra det här examensarbetet. Att få arbeta
med .NET i ett större sammanhang har varit kul och lärorikt och även om
jag har programmet en del .NET med C# tidigare var det en ny erfarenhet att
utveckla en webbapplikation med det.
När det var klart att vi inte kunde utveckla funktioner till Insikt själva fick
jag även möjligheten att prova arbeta med webbservice. Något jag inte gjort
tidigare och därför läste på om då jag hörde att Trimma valt att göra en
sådan för att kunna hämta information från Trimma. Tidigt i projektet var
det mest två alternativ till hur information skulle skickas mellan
programmen som sågs som alternativ. Dels via adressfältet som får ses som
den ”mjukaste” formen av integration. Även möjligheten att göra en mycket
djupare integration på databasnivå nämndes men det var inget vi gick in mer
på. Trimmas lösning med en webbservice får ses som ett mellanting mellan
dem och troligen också en av de bästa lösningarna. Webbservice är en
teknik framtagna för att just ge utomstående applikationer tillgång till
databaser och information. Lösningen med en webbservice är det inte
omöjligt att vi själva hade sett om vi fått mer möjlighet att skriva kod till
Insikt själva. Men det var en ny teknik som jag fick lära mig att arbeta med i
projektet.
Själv är jag nöjd med produkten och arbetet. Det skulle kanske ha varit bra
att åtgärda punkt fyra i testprotokollet. Att hindra programmet från att skriva
ut en tom rad skulle vara en lätt sak att göra och får ses som den störta nu
upptäckta buggen. Men då den är helt estetisk så fick den gå förbi när tiden
började ta slut.
Självklart skulle det vara kul om det blev en färdig produkt som kan
användes av företag. Vad som händer med det är helt upp till kunderna och
om WM-data (eller andra företag) väljer att lägga tid på att utveckla
produkten och lyckas sälja den till kunder. Min bedömning är att det inom
vissa branscher finns användning för ett system som möjliggör den koppling
till en karta som det här projektet tagit fram. Det jag fått som respons är att
det verkar intressant. Dels från de två presentationer och ”idéeväxlande”
möten jag har varit på. Men jag har även fått positiv kritik av ett
konkurrerande företag till WM-data i ett helt slumpmässigt möte med en
person från det konkurrerande företaget.
Rapportskrivningen har gått ganska bra och en förskjuten deadline har gjort
att jag inte behövt stressa med den. Men det hade nog varit bra att starta lite
tidigare och inte skjuta på det så länge.
Arbetet har blivit någorlunda färdigt i tid även om det drog ut på tiden när
det inte blev riktigt som vi tänkt från början. Om vi vetat om att vi var
tvungna att låta Trimma tillföra funktionalitet i Insikt kunde vi ha bett dem
göra det tidigare.
Det har varit roligt att få ha en arbetsplats på WM-datas kontor i Borlänge
och träffa de trevliga människor som jobbar där.
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Ett tack till alla som på något vis hjälp mig med arbetet, framförallt Evert
Gyllsén och Levi Johansson, samt övriga på WM-data. Och sedan ett tack
till Gerard Moroney, Jonas Andersson och Patrik Blomström som på ett
eller annat sätt hjälpt mig med det här arbetet och studierna.
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12. Ordlista
.NET

ArcXML

ASP.NET

C#
ESRI
GIMS
GIS
GPS

Iterativ Utveckling
MapServer
Microsft Analysis Services
Microsoft Visual Studio .NET

OLAP-kuber

Open Scource
SCOOP

Ramverk från Microsoft som
används för att skapa program till
Microsofts egna miljö. Kan även
användas till att göra hemsidor eller
webbaserade program
Arc Extensible Markup Language,
Ett sätt att strukturera upp data för
att underlätta kommunikationen
mellan klienten och servern.
En teknik som tagits fram av
Microsoft som gör det möjligt att
skriva .NET-applikationer för
webben.
Programmeringsspråk framtaget av
Microsoft för att programmera med
hjälp av deras .NET Framwork
Företag som utvecklar GISteknologi
GIS-mjukvara framtagen av WMData.
Grafiska Informations System
Global Positioning System.
Satelitnavigeringssystem som
blivigt mycket populärt och idag
används dagligen
Populär utvecklingsmetod för
mjukvaraprojekt
En kartmotor med öppen källkod
framtagen för att just ta fram kartor
till webbaserade GIS-applikationer
En del av Microsoft SQL Server,
Microsofts programmeringsmiljö.
Versionerna 2003 och 2005 är
vanligast idag och 2008 finns i
betaversioner och kommer snart att
släppas på marknaden.
OnLine Analytical Processing, ett
sätt att strukturera upp data som ska
analtyseras i arrayer för att kunna
göra snabbare analyser.
Öppen källkod och oftast innebär
det gratis mjukvara
Stora Enso Customer Orientation
Operational Woodflow Planning
System. Ett project WM-Data
genomförde för att planera Stora
Ensos timmerhantering i Sverige
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SOAP
UDDI
Webbservice

WSDL
XML

Simple Object Access Protocol
Universal Description Discovery
and Integration
En teknik Microsoft har utvecklat
och gjort möjlig att använda genom
.NET. Syftet är att på ett enkelt sätt
låta program kunna ta del av
varandras information över nätverk.
Web Services Description Language
Extensible Markup Language. Ett
filformat som strukurerar upp data
på ett sett så det är lätt att läsa för
både människor och datorer
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Bilaga 1. ArcXML
Nedan följer ett exempel på hur ArcXML används.
En frågesträng byggs upp med det man vill ha, I det här fallet ska fältet
NAMN I databasen vara lika med Bollnäs eller Sveg. Den skickas sedan
med som parameter i funktionen getFeatures som returnerar svaret som
XML- sträng. Med getFeatures kan olika parametrar skickas med beroende
på vad man vill ha för information tillbaka. I detta fall där de tre sista
parametrarna är true vill vi ha tillbaka all information som finns i posten
som vår fråga passar.
string strReturnedArcXML =
this.IMSFunctions.getFeatures(layerDef, null, NAMN in
(‘Bollnäs’,’Sveg’), "", "", true, true, true)

Svaret från frågan ovan ses nedan i form av en XML- sträng
Varje post som skickas tillbaka är en ”feature” och till varje feature hör ett
envelope och ett fields. Fields representerar de fält i databasen som vi ville
ha och envelopet beskriver grafiskt hur området ser ut på kartan.
Sist kommer ett featurecount som visar hur många poster som hittades (2 i
det här fallet), Envelopet som hör till featurecount är det totala envelopet för
de returnerade områdena.
<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>
<ARCXML version=\"1.1\">
<RESPONSE>
<FEATURES>
<FEATURE>
<ENVELOPE minx=\"1382255,99867386\" miny=\"6852882,00387249\"
maxx=\"1436909,99987676\" maxy=\"6914191,99688959\"/>
<FIELDS SHAPE=\"MS_SHAPE_POLYGON\" OBJECTID=\"2288\"
FGKOD=\"236101\" NAMN=\"Sveg\"
SE_ANNO_CAD_DATA=\"&lt;null&gt;\" SE_ROW_ID=\"2288\" />
</FEATURE>
<FEATURE>
<ENVELOPE minx=\"1506265,99917335\" miny=\"6764116,99796582\"
maxx=\"1541713,00029436\" maxy=\"6813981,99692426\"/>
<FIELDS SHAPE=\"MS_SHAPE_POLYGON\" OBJECTID=\"2282\"
FGKOD=\"218303\" NAMN=\"Bollnäs\"
SE_ANNO_CAD_DATA=\"&lt;null&gt;\" SE_ROW_ID=\"2282\" />
</FEATURE>
<FEATURECOUNT count=\"2\" hasmore=\"true\" />
<ENVELOPE minx=\"1382255,99867386\" miny=\"6764116,99796582\"
maxx=\"1541713,00029436\" maxy=\"6914191,99688959\"/>
</FEATURES>
</RESPONSE>
</ARCXML>
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