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Abstrakt 
 

Ett befintligt tekniskt system för parkförvaltare omfattar GIS-objekt i en geodatabas 
och deras attribut i en separat databas. Syftet med detta arbete har varit att 
systematisera förflyttningen av data från dessa två källor på PC:n till en källa på en 
handdator för åtkomst, förändring och insamling i fält, för att sedan uppdatera de två 
skilda datakällorna vid återkomst till PC:n. För att åstadkomma paketeringen 
transformeras GIS-lagret från geodatabas till shapefil format vars tillhörande 
attributfil utökas med fält och data från attributdatabasen. Ett egendefinierat 
formulär har skapats för attributredigering på handdatorn. Befintliga verktyg 
används i fält för att utföra funktioner som nykartering eller förändring, vilka 
kategoriseras med olika koder. Koderna används vid återkomst till PC:n för att på 
programmatiskt vis uppdatera de skilda systemen. Arbetet har resulterat i två 
applikationer som används vid export till respektive import från handdatorn, samt ett 
arbetsflöde av rutiner som har dokumenterats i en användarinstruktion. Tillsammans 
bildar dessa komponenter en fungerande och testad lösning för att kunna inmäta nya 
objekt samt att registrera förändringar av befintliga objekt ute i fält. 
Nyckelord : GIS, shapefil, fältinsamling 

 

 av GIS-objekt och tillhörande attrib
or o , inch en handdator för åtkomst
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1. Inledning
TEKIS AB levererar informationssystem och tjänster till Sveriges kommuner och landsting, 

Ti
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testa
funk
Redan vid utgångsläget har det identifierat
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om

fra
av
ku
 
PA

so
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lä

2.1 Teknisk plattform 
PC:n har en Pentium 4 processor på 3,2 GHz med Microsoft Windows XP Professional som 
operativsystem. Handdatorn är en GPS utrustad Mio DigiWalker med en Intel PXA255 
processor och med Microsoft PocketPC version 4.20.0 som operativsystem.  

främst i området teknisk förvaltning. TEKIS AB har en applikation PARK för parkförvaltare, 
ett system med ca 40 kommuner som kunder. Applikationen registrerar fysiska objekt och 
ytor, som exempelvis träd och gräsytor, i en underliggande databas, Oracle eller MS Access. 

ll applikationen finns ett kartstöd knutet. Detta utgörs av GIS-program från ESRI. Ett 
skemål är att kunna utföra inmätning av förändringar och nya objekt inom 
rksamhetsområdet med hjälp av handdator med GPS. GPS-stödet skall kunna vara relativt 

lt med en noggrannhet på 5-10 m. Ett kartunderlag i form av en kommunal primärkarta 
s tillsammans med GPS för att lokalisera sig. Karteringen sker sedan direkt i den 

ala karta som applikationen nyttjar. 

t med detta arbete är att utreda hur man kan utnyttja ett befintligt system på marknaden 
r att kunna få ett bra stöd för PARK ute i fält. ArcPAD från ESRI är produkten som vi vill 

. Arbetet skall resultera i välbeskrivna arbetsflöden för att åstadkomma önskade 
tioner, med understöd av en demonstrativ tillämpning på ett insamlat PARK-material. 

s ett problemområde där det gäller att 
återsynkronisera nykarterade eller förändrade objekt med PARK-databasen. Detta på grund av 
att karta och attribut lagras separat samt är beroende på en inbördes ordningsföljd vid 

pdatering, först attributen i PARK, sedan kartobjekten i GIS. För att lösa detta skall arbetet 
fatta även programmering av en särskild applikation för att underlätta och möjliggöra 

denna synkronisering för kund. Applikationen kan utvecklas i Java eller C++, språk som 
examensarbetaren är bekant med, men helst ser TEKIS att applikationen skrivs om till C#, 

mtidsspråk  ske i mån av tid och att examensarbetaren kan ta till sig et för PARK. Detta kan
 tillräckliga nya kunskaper. Vad gäller applikationerna i handdatorerna är önskemålet att 
nden kan nyttja befintliga verktyg i ArcPAD så långt detta är möjligt. 

RK-applikationen har funnits i bruk i drygt tio år och dess vidareutveckling har följt 
teknikutvecklingen i stort. Från början var PARK en renodlad databasapplikation. Attribut 

m lagrades i databasen beskrev verkliga objekt som kunde lokaliseras via papperskartor. 
amkomsten av Geografiska Informationssystem (GIS) innebar att attributen i PARK kunde 
nkas till kartobjekt i digitala kartor och därmed hade PARK förbättrats med ett kartstöd. 

Detta har praktiskt inneburit ett insamlingsarbete i fält på papperskartor och formulär som 
sedan vid kontoret förts in i de separata PARK och GIS systemen. I och med pris- och 
kvalitetsutveckling på handdatorer och GPS-stöd, ligger nu utvecklingen i att förlänga 
systemen från kontoret till fältet. 
 

2. Teknisk bakgrund 
Arbetet har utförts i en teknisk miljö bestående av hård- och mjukvaror vilka beskrivs i detta 
avsnitt. 
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2.2 PARK-applikationen 

r 

icrosoft stöd för Access i handdatorer. Däremot 
nns det tillgängligt en ADO (ActiveX Data Objects) modell som utvecklare kan 

 på 

. 
xd.  

 
ARK-databasen. 

. 
l 

a 
 i 

 
ed 

ed förändrad geometri. Det är det förändrade 
 anropar hanterare i *.vbs filen som uppdaterar kolumnen. Detta 

llan ArcGIS och ArcPAD använder en företeelse känd som 

re redigera samma data förrän det återlämnats med Check In. För att kunna använda 
terats med Check Out. Vid utcheckningen gör 

gränsning av sitt datauttag. Valet är mellan GIS-lagrets hela 

ta 

2.3.2 GIS på handdatorn, ArcPAD 

Det centrala informationssystemet från TEKIS AB heter PARK [1]. Version 4.8.16 för 
Microsoft Access 2002 har installerats tillsammans med SystemManager 2002 version 9.0.5, 
ett tilläggsprogram som sköter säker inloggning och åtkomst.  
 
Attributdata lagras i PARK databasen ordnat i tabeller. PARK_TRAD tabellen innehålle
trädattribut. Exempel på trädattribut är höjd, diameter, art och ålder. 

2.2.1 Databashanterare 
Microsoft Access version XP Office 2003 [2] har använts som databashanterare på den 
stationära PC:n. Än så länge finns inget M
fi
programmera mot, men att utveckla en egen implementation av PARK-databasen på en 
handdator skulle vara alldeles för tidskrävande och utanför ramarna för detta arbete. 

2.3 ESRI:s GIS-miljö 

2.3.1 GIS på PC:n, ArcGIS 
Den primära GIS-miljön för arbetet kommer från ESRI. ArcGIS 9.0 [3] har installerats
PC:n med en licens på ArcVIEW-nivå vilket är fullt tillräckligt. ArcGIS är en programsvit där 
ArcMAP är en kartfönsterkomponent som används som kartstöd till PARK-applikationen
ArcGIS kartfiler har ändelsen *.mxd. Kartfilen som används i detta arbete heter ParkArc.m
 
2.3.1.1 ParkArc, en extension till ArcGIS 
ParkArc har installerats och är en ArcGIS extension utvecklad av TEKIS. Den innehåller en
svit av hanteringsverktyg för kopplingen mellan ArcGIS-kartstödet och P

2.3.1.2 ArcPAD, en extension till ArcGIS 
Denna extension har ett verktyg för att exportera kartvyn och data från ArcGIS till ArcPAD
Detta gör att GIS-lager av annat format än shapefil (se avsnitt 2.3.3) konverteras till shapefi
format före export. Dessutom skapas en kartfil med ändelsen *.apm samt en *.apl fil och en 
*.vbs fil för varje exporterat GIS-lager (se avsnitt 2.3.2). Kartfilen och datafilerna lagras i en 
mapp som kan förflyttas till handdatorn. Ett liknande verktyg finns för att importera kartdat
åter tillbaka till ArcGIS-kartan. Vid en sådan import uppdateras GIS-lager som har ändrats
fält. För att detta skall fungera lägger extensionen till ett fält i attributtabellen som heter
__chgcode. Koden markerar ändringar med 1 för ett nytt objekt, med 2 för ett objekt m

rändrade attribut och med 3 för objekt mfö
lagrets *.apl fil som
förfarande med export/import me
Check Out / Check In. Detta förekommer ofta i databassammanhang för kontroll av versioner 
och samtidig användning. Om data har exporterats med Check Out kan ingen annan 
använda
Check In krävs det att data först har expor
användaren en geografisk be
omfattning, det vill säga alla objekt, eller bara de objekt som befinner sig inom den 
begränsningen som görs av den aktuella kartvyn på skärmen, exempelvis en viss park, ga
eller stadsdel. 
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ArcPAD 6.0.2 [4] för Windows är ESRI:s programvara för förlängning av ArcGIS till 

rera ett objekts attribut. 
cript som körs på anrop av .apl filen beroende på olika händelser i 

r 

ss. Geodatabasens filändelsen heter *.mdb precis som med 
mat stöds dock inte i ESRI:s handdatorlösning ArcPAD. Där finns 

shapefil. Det finns en shapefil för varje lager som i sig består av 

på SQL-kommandot JOIN. Det handlar om att utöka 

gemensam nyckel. I detta sammanhang är det ett 1:1 förhållande. Varje objekt har en unik 

 

il. 

3.5 LE 

icrosoft 

handdatorer. Detta har installerats på handdatorn och på PC:n som då kan emulera en 
handdator på skärmen vilket är praktiskt under utvecklingsarbetet. ArcPAD har inget stöd för 
databaskopplingar så som det finns i ArcGIS. Kartfiler i ArcPAD formatet har ändelsen 

.apm. GIS-lagren i kartan består av shapefiler som beskrivs i avsnitt 2.3.3. Varje förberett *
lager har *.apl och *.vbs filer. *.apl filen är ett XML-dokument som beskriver lagrets 
visualisering och associerade formulär för redigering och identifiering vid användning i 
ArcPAD. ArcPAD använder formulär då man skall ändra eller regist
*.vbs filen innehåller VBs
formulärhanteringen. 

2.3.3 Olika ESRI GIS format 
GIS-objekt samlas och lagras i lager som exempelvis träd, hus eller vägar. ESRI använde
flera olika format för att lagra dessa lager. ArcGIS klarar flera format. ESRI-kartstödet till 
PARK använder formatet personal geodatabas. Detta är ett databas format mycket likt 
tabellerna i Microsoft Acce
Microsoft Access. Detta for
enbart stöd för GIS-formatet 
ett antal olika filer med samma filnamn och olika filändelser, till exempel *.shp som 
innehåller geometrin, *.shx som är en indexering av objekten  och *.dbf som är en dBase-fil 
innehållande lagrets attributdata. 

.3.4 GIS-funktionen JOIN 2
Funktionen JOIN i ArcGIS är en variant 
ett objekts egna attribut med flera associerade attribut från en extern datakälla. För att 
förbindelsen skall existera och kunna identifieras krävs att både sidor av detta JOIN har en 

referens till en rad i attributtabellen. 

2.4 Utvecklingsmiljöer 

2.4.1 Utvecklingsmiljö för ArcPAD 
ArcPAD Application Builder [5] har använts för att designa preliminära attributformulär för 
trädlagret i handdatorn. Programmet har en grafisk utvecklingsmiljö för applikationsformulär
bundna till GIS-lagren. Formulären lagras som XML-filer med en *.apl filändelse. 
Kontrollerna i formulären kan sättas samman med händelser som exempelvis click() och 
dessa händelser kan hanteras av procedurer skrivna med VBscript i en associerad *.vbs f

2.4.2 Utvecklingsmiljö för Java 
Egna program för förberedelse av data före export till handdatorn och för bearbetning vid 
återkomst till PC:n har utvecklats huvudsakligen i Java, i utvecklingsmiljön JCreator 
[6]. 

2.4.2 Utvecklingsmiljö för C# 
Omskrivning av ovanstående program till språket C# har skett i utvecklingsmiljön M
Visual C# 2005 Express Edition [7]. 
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3. Genomförande 
Arbetet omfattar utredning av befintliga system samt utveckling av lösningar för fältarbete 
utifrån slutanvändarens behov, vilket har skett i flera steg. Värderingsfasen har involverat 
implementation, test och demonstration av lösningens olika delar. 
 
Arbetet inleddes med att installera PARK-applikationen och ArcGIS-kartstödet tillsamm
med provdata över ett parkområde. Pratiskt handhavande med applikationerna och en studie 
av databasschemat har utförts för att få en grundförståelse för PARK-miljön. Tidigt 
identifierades ett behov av att föra samman data från två olika källor och format till en källa 
för användning i handd

ans 

atorn. Dessa två är GIS-objekten vars attributdata lagras i en dBase fil 
tributdata från MS Access-tabeller (se avsnitt 2.2). Vid 

 
 

 

nde på den typ av ändring som gjorts i fält. Slutligen 
unktioner för att uppdatera GIS-geometrin. Lärdomar från denna 

rbetet till den specifika lösningen ESRI/ArcPAD samt till 
endast en PARK-entitet Träd som kan ses som symbolisk för de övriga entiteterna; Innehåll 

kföremål), Lekplatser och Område (större distrikt). Utifrån 
detta val har arbetet inneburit att specificera de funktioner som en systemanvändare vill kunna 

et, att reflektera på hur liknande operationer görs idag 

ation från PARK i fält. Det betyder att en 
ra ett visst träd skall kunna läsa attributdata från PARK för 

skärmdigitalisering eller GPS, och dels tillåta inskrivning av attributdata om träden för 

ing av registrerade träd både från GIS-systemet och från 
PARK-databasen. 

(se avsnitt 2.3.3) och PARK-at
hemkomsten efter fältbearbetningen finns ett motsvarande behov av att splittra data för att 
uppdatera de två ursprungliga datakällorna på ett riktigt sätt. För att skapa en principlösning
för problemet utfördes arbetet på fiktiva data bestående av en GIS shapefil som geometriska
objekt och en MS Access-tabell av attribut. De två källorna fick en gemensam 
identitetsnyckel. Försöksarbetet gick ut på att använda ArcGIS-funktionen JOIN (se avsnitt 
2.3.4) för att länka kartobjekt och attribut före export med befintliga ArcGIS-funktioner till 
handdatorn. Innan överföring till handdatorn gjordes kodändringar i projektets .apl fil för att 
möjliggöra redigering av de nya fälten i den utökade attributtabellen som i grundinställningen
inte är redigerbara. Vidare utvecklades ett Java-program som läste hemkommen data för att 
uppdatera attributdatabasen beroe
användes befintliga ArcGIS-f
principlösning användes senare vid utveckling av lösningen till PARK-scenariot.  
 

4. Förutsättningar och krav för ESRI/ArcPAD lösningen 
Ett tidigt steg har varit att avgränsa a

(parkytor), Innehåll Styck (par

använda handdatorn till i sammanhang
samt att identifiera de krav som ställs på datahanteringen. Denna utredning är grunden till de 
krav och förutsättningar som ställs på den totala lösningen, som i sig består av beskrivna 
arbetsflöden och applikationer. 

4.1 Önskad funktionalitet 
• Lösningen skall kunna leverera inform

användare som vill inspekte
det trädet. Handdatorn kommer att användas för att nykartera träd. Det betyder att 
lösningen måste dels tillåta registrering av nya geometriska punkter, antigen via 

PARK-databasen. 
• Lösningen skall även möjliggöra förändring av geometrisk- eller attributdata i fält, 

exempelvis vid trädtillsyn. 
• Lösningen skall klara borttagn
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4.2 Krav och observationer från PARK databasen som måste beaktas i 

 
sning med handdatorn 

ommer att förbigå detta formulär och de integritetskontroller som normalt utförs där. Därför 

l 
n 

 

t 
 

lera attribut väljs enbart från komboboxar vars värden kommer från andra PARK-tabeller. 
Det är viktigt att eventuella fältformulär för insamling/förändring förbereds med aktuella 

dessa förutsättningar, med följande algoritm: 
 

gret utökas tillfälligt före export till handdatorn med attribut 

3. 
4. 
5. 

 för nya träd. 
9. Shapefilen importeras åter in i ArcGIS-kartan med ArcPAD-extensionen som sköter 

uppdateringen av GIS-geometrin. 

lösningen 
Information om träden lagras i en tabell kallad PARK_TRAD i PARK-databasen. Normalt
sker all interaktion med tabellen via ett formulär på PC:n. Denna lö
k
har PARK_TRAD-tabellen och dess regler analyserats för att kunna respektera databasens 
integritet i den nya lösningen. Följande har kunnat utläsas: 
  
För att nya träd skall kunna registreras i PARK måste de ha en unik identitetsnyckel som 
tillhandahålls av en räknare i en annan PARK-tabell, PARK_PARK_ID_COUNTER. 
Nyckeln måste dessutom lagras i GIS objektets attribut för att kartstödskopplingen skal
kunna fungera. Vidare måste ett nytt träd tillhöra ett område som finns registrerade i tabelle
PARK_OMRADE. Detta betecknas i trädets attribut med ett Områdes ID. Ett träd måste även
ha sin art registrerad.  Arten väljs från en artlista som finns i tabellen PARK_TRADKOD.  
 
Totalt finns det fyrtiotre olika fält i PARK_TRAD-tabellen. Förutom de ovannämnda finns 
inga krav på att flera fält skall ha ifyllda värden vid registreringen.  
 
Vid insamling eller förändring av PARK-information i fält är det väsentligt att informationen 
uppfyller samma valideringskrav som vid arbete direkt i PARK-applikation. Detta betyder at
datatyper, storlekar och eventuella värdesdomäner måste överensstämma. Attributfälten
Planteringsår, Stamomfång och Stamhöjd är de enda med någon indatakontroll. 
 
F

valmöjligheter så som i PC-gränssnittet.  
 

5. Beskrivning av konstruktionslösning för ESRI/ArcPAD 
Som konstaterats i avsnitt 2.2.1 saknar Microsoft Access stöd för implementering på 
handdatorer och ESRI:s ArcPAD saknar stöd för geodatabas-formatet (se  avsnitt 2.3.3). 
ArcPAD-extensionen till ArcGIS-programmet kan exportera kartan och dess objekt i shapefil-
format för användning på handdatorn och attribut lagras då i en dBase-fil. Denna 
konstruktionslösning bygger på 

1. Attributstabellen av trädla
från PARK-tabellen genom en s.k. JOIN som beskrivs i avsnitt 2.3.4. 

2. Kartan och specifikt Träd-lagret exporteras i shapefil-format till en mapp genom att 
använda ArcPAD extensionen. 
Träd-lagrets .apl fil (se avsnitt 2.3.2) ersätts med en egendefinierad fil. 
Träd-lagrets .vbs fil (se avsnitt 2.3.2) ersätts med en egendefinierad fil. 
Mappen förflyttas till handdatorn. 

6. Användaren arbetar i fält genom att addera, redigera eller radera träd. 
7. Mappen förflyttas åter till handdatorn. 
8. Ett program läser av shapefilens .dbf-fil (se avsnitt 2.3.3) och uppdaterar PARK där 

förändringar har skett. Samtidigt uppdateras dBase filens PARK_ID fält med ID-
nummer från PARK
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5.1 Steg 1 och 2: Exportera objekt från ArcGIS 
Lösningen börjar med att användaren använder kartfilen ParkArc.mxd i ArcGIS-kartstödet. 

 

ret annars kan inte Check In 
vändas vid hemkomst, något som är kritiskt för lösningen. 

käl. 

. 
älten ordnas alfabetiskt vilket är oanvändbart för användaren som vill ha kontroller 

t. Arbetet har lagts på att 
idareutveckla filen Trad.apl som innehåller ett egendefinierat formulär. 

e i 
PAD, 

ontrollerna och referenser till alla ingående fält i lagret. Denna fil har sedan bearbetats i 

ARK. Vidare har liknande kontroller valts där detta 
ar möjligt. PARK-formuläret samlar alla kontroller på en sida. Detta är inte möjligt på 

handdatorn där den mindre skärmytan är den begränsande faktorn. Istället består formuläret 

re i .apl 
ed hjälp av 

rc
 
Ov
utve l
t.ex ösningen har 
var om 
LIS
förk

5.3
Grund- fil 
format. r checkDate() för att validera kontrollen för trädets 
pla
jämförs  före. 

Inför exporten utförs en s.k. JOIN mellan träd-lagrets egna attribut och de externa attributen
som finns i PARK_TRAD-tabellen i PARK-databasen. Trädens ID nummer är det 
gemensamma nyckeln. Med hjälp av ArcPAD-extensionen exporterar användaren en kartvy 
och ingående GIS-lager tillräckliga för att täcka området för fältarbetet (se avsnitt 2.3.1.2). 
Det är viktigt att Check Out används åtminstone för träd-lag
an

5.2 Steg 3: En egendefinierad .apl fil 
I lösningens fall är standard attributformuläret för träd-lagret långt ifrån dugligt av flera s
Attributen från PARK kopplades till träd-lagret före exportering med en s.k. JOIN. Sådana 
kopplade attribut är ej redigerbara i ArcGIS och därmed ej redigerbara i ArcPAD. Formuläret 
skapas per automatik under exporten med ett sextiotal kontroller fördelade på ett tiotal sidor
F
grupperade efter naturliga samhörigheter. Ytterligare skäl är att flera värden behöver kunna 
väljas från vallistor, något som saknas i det standardiserade verktyge
v
 
Arbetet med .apl-filen har skett i flera steg. Det första var att göra en normal export av träd-
lagret med sin utökade attributstabell med hjälp av ArcPAD-extensionen. Detta resulterad
en Trad.apl fil i grundutförande inklusive det material som är nödvändigt för Arc
k
ArcPAD Application Builder (se avsnitt 2.4.1). Attributformuläret för träd-lagret har 
organiserats om för att likna registreringsformuläret för Träd i PARK databasen. Alla 
ingående fält har fått samma namn som i P
v

av flera delsidor vilka har fått samma namn som sektionerna av PARK-formuläret. 
Utveckling av .apl-filen var ett engångsarbete som inte berör användaren. 
 
ArcPAD utför en viss nivå av datavalidering, exempelvis att ett tal inskrivet i en textbox är 
faktiskt ett tal, och inte text. Ytterligare validering måste kodas av utvecklaren och inkluderas 
som VBscript i lagrets .vbs fil. Dessa små procedurer anropas via händelsehantera

len. I de få fall att validering behövs i träd-lagret har sådana anrop specificerats mfi
A PAD Application Builder. 

anstående arbetet resulterade i en egendefinierad Trad.apl-fil som behövde ytterligare 
ck ing. Vid registrering av träd i PARK väljs flera attribut från värden i andra tabeller, 
. art, miljö, farlighet och skadetyp. Det finns tretton sådana attribut totalt. L
it att läsa in dessa värden från sina tabeller och att skriva in dem i .apl filen s

amtidigt som filen publiceras. Denna publicering TITEM objekt på programmatiskt vis s
laras i avsnitt 5.5.  

 Steg 4: En egendefinierad .vbs fil 
koden är den samma som skapades av ArcPAD vid export av träd-lagret till shape
 Koden har utökats med en procedu

nteringsår som enligt PARK:s registreringsformulär inte få vara ett framtida datum. Året 
 med systemets år och får inte vara
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5.4 Steg 5: En applikation som paketerar filerna till mappen för 

t till 
a 

 kan 
a skall placeras. Detta är samma 

mapp som angavs vid export av kartan från ArcGIS. Användaren trycker på en knapp som 
ilen samtidigt som den fylls med aktuella 

gram, 

en utforskare för att 
kalisera den inkomna mappen. Programmet skapar dataförbindelser mot .dbf filen och 

 
 ID-

ält i 

sker 

UNTER 
m träd med 

rändrad information, träd med __chgcode 2 och 3. Dessa samlas till ett nytt ResultSet. 
 

aterats i PARK återstår att uppdatera trädens geometri. Detta 

 
 

handdatorn 
För att förenkla förberedelserna för användaren inför ett fältarbete har ett program utvecklats 
som automatiserar filskapandet och transfern till den mappen som är avsedd för flyt
handdatorn. Programmet har skapats i Java och kallas TradUt.jar.  Programmet kräver att Jav
Runtime Environment är installerad, och att det finns en ODBC-koppling till PARK-
databasen registrerad under namnet PK. Användaren ser ett enkelt grafiskt fönster där han
navigera med hjälp av en utforskare till den mappen där filern

initierar skrivning av den egendefinierade .apl f
värden från PARK-tabellerna och slutligen den egendefinierade .vbs-filen. 

5.5 Steg 8: En applikation som uppdaterar PARK-databasen 
Vid hemkomst från fältarbete finns all ny och förändrad information om träden i lagrets 
dBase-fil, Trad.dbf. För att uppdatera PARK-databasen har det utvecklats ett Java pro
TradIn.jar. Programmet kräver att Java Runtime Environment är installerad, att det finns en 
ODBC-koppling till PARK-databasen med namnet PK, samt att Microsoft dBase driver finns 
installerad. Programmet har ett enkelt fönster där användaren börjar med 
lo
PARK-databasen. Efter en knapptryckning börjar programmet med att skapa en ResultSet 
över eventuella nya träd, träd med __chgcode 1. Dessutom skapas en ID räknare lika med 
nästa lediga PARK ID från tabellen PARK_PARK_ID_COUNTER. Programmet stegar
igenom detta ResultSet rad för rad.  För varje rad läggs det nästa lediga ID-numret i de tre
fälten i .dbf-filen. Radens OmrådesID, kallad PID, dubbleras också till ytterligare ett f
.dbf filen. Områdesnamnet från tabellen OMRADES_REGISTER är obligatoriskt om 
kartstödskopplingen skall fungera och lagras därför i .dbf-filen. Vid detta läge innehåller 
raden den minsta mängd information som krävs för att kunna lagras i PARK. Lagringen 
genom en SQL INSERT-fråga som skapas från raden och körs mot tabellen PARK_TRAD. 
Efter att samtliga nya träd har registrerats uppdateras tabellen PARK_PARK_ID_CO
med det nästa lediga ID numret. Det andra delen av programmet tar hand o
fö
Programmet stegar igenom rad för rad, och för varje rad skapas en SQL UPDATE-fråga som
körs mot tabellen PARK_TRAD. 

5.6 Steg 9: Importera objekt till ArcGIS 
Efter att trädattributen har uppd
sker genom att använda den befintliga extensionen ArcPAD i ArcGIS kartan ParkArc.mxd. 
Det är viktigt att ParkArc är igång vid importen. ArcPAD-extensionen lägger till nya träd i 
den ursprungliga GIS-formatet personal geodatabas. Den förflyttar också träd med förändrad
geometri. Slutligen raderas borttagna träd. I detta sista steg, raderingen, träder också ParkArc
i kraft och raderar posterna i PARK-databasen, något som användaren får bekräfta. 
 

6. Implementering och test 
6.1 Upplägg av systemtest 
Testet är upplagt för att testa lösningen för den funktionalitet som identifierades tidigare. 
Detta omfattar att i fält kunna nykartera träd, besiktiga träd, omlokalisera träd samt radera 
registrerade träd. 
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Data för testet består av ett delområde från Solna kommun. Kartområdet representeras i 

). 

r 

 
 

e 

 

appen förflyttas tillbaka till PC:n och programmet 
ar PARK databasen med attribut för nya 

 10). 

s 

estet genomfördes som planerat utan hinder. 

 av träd-lagret till ArcGIS-programmet var att 
ParkArc-extensionen såg till att radera det borttagna trädet från PARK-databasen och att en 

 Kartbilden uppdaterades och stämde väl överens med den 
 att 

h 
1222 hade förflyttats västerut i kartbilden och träd nr 1254 fanns inte 

ArcGIS-kartfilen ParkArc.mxd som innehåller både träd objekt och bakgrundsdata som 
exempelvis byggnader och vägar. Träden i kartan är identifierade genom sina ID-nummer 
som är främmande nycklar till attributdatabasen PARK (se bil. 1, fig. 1). Första steget i 
förberedelserna för flytten till handdatorn är att genomföra en JOIN mellan Träd-lagret och 
tabellen PARK_TRAD i PARK-databasen. Den gemensamma nyckeln är ID-numret. Det 
utökade träd lagret exporteras till en mapp avsedd för handdatorn med hjälp av verktyget ’Get 
data for ArcPAD’ i ArcPAD-extensionen. Data från Träd-lagret exporteras med Check Out 
rättigheter under exporten. Mappen döps till ’handdator’ och läggs på skrivbordet. Steg 2 i 
förberedelserna är att exekvera programmet TradUt.jar som ersätter filerna Trad.vbs och 
Trad.apl i mappen, som därefter kan förflyttas till handdatorn (se bil. 1, fig. 2
 
Kartan öppnas med programmet ArcPAD i handdatorn (se bil. 1, fig. 3). 
 
Det första testet innebär att nykartera träd. Två träd skall läggas till i kartan med verktyget fö
skärmdigitalisering (se bil. 1, fig. 4). I de attributformulären som presenteras skall värden för 
Område och Art fyllas i. Dessa attribut krävs av programmet och PARK-databasen. På 
formulärets delsida ’NÄR’ skall det fyllas i dagens datum, namn och ’Test – Nytt träd’ som 
attribut (se bil. 1, fig. 5 och fig. 6). 
 
Andra testet är att besiktiga träd i fält. Detta görs genom att ändra attribut för två befintliga
träd, nr 1242 och nr 1243. I både fall ändras attributen på formulärets delsida ’PROFIL’ enligt
följande; Stamomfång = 2, Stamhöjd = 8, Krondiameter = 4 och Trädhöjd = 12. Dessutom 
ändras formulärets delsida ’NÄR’ med uppdateringsdatumet, namn och ’Test – Uppdaterad
attribut’ (se bil. 1, fig. 7 och fig. 8). 
 
Det tredje testet gäller förflyttning av ett träd som kan vara aktuell vid en bättre representation
av ett träds position. För att testa detta skall träd 1222 flyttas ett stycke västerut.  
 
Den fjärde och sista funktion som skall testas är radering av befintliga träd. För detta skall 
träd nr 1254 tas bort från kartan (se bil. 1, fig. 9). 
 
Efter dessa ändringar i fält skall m
TradIn.jar skall exekveras. Detta program uppdater
eller förändrade Träd från fältarbetet (se bil. 1, fig.
 
Slutligen skall träd lagret importeras tillbaka till ArcGIS-programmet på PC:n med hjälp av 
verktyget ’Get data from ArcPAD’ i ArcPAD-extensionen. Check In-förfarandet måste välja
för Träd-lagret. 

6.2 Utfall från systemtestet 
T
 
Det första som noterades under återimporten

bekräftelse krävdes av användaren.
slutliga kartbilden från fältet. Det som kunde utläses från kartbilden i ArcGIS på PC:n var
de två nya träden hade fått nya ID-nummer som nycklar mot PARK-databasen, nr 13351 oc
nr 13352. Träd nr 
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längre. Detta betyder att de geometriska fältändringarna hade införts på ett korrekt sätt i 

 

 

tfallet från systemtestet bekräftar att lösningen fungerar på ett tillfredsställande sätt för 
träd och deras 

ttribut, besiktning av träd med eventuell förändring av deras attribut, förflyttning av trädens 

Base filen. Där registreras en etta vid nya objekt, en tvåa 

on i kartan medan det andra trädet fick förändrade 

erna från Java till C# 
 i 

rgränssnittet består av enkla formulär 

t belasta databasen. Objektet används senare för att uppdatera källan med ett 
enda Update kommando. Förfarandet är dock beroende på att det finns en primärnyckel i den 

tone en fält med unika värden som kan utnyttjas som en 
er tillbaka från fältet i denna lösning. 

er som tillförs först vid import till 
sa 

kartan (se bil. 1, fig. 11). 
 
Sökningar i PARK-databasen hittade både de nya registrerade träden. Deras attribut stämde
överens med det som angivits i fält (se bil. 1, fig. 12). 
 
Sökningar i PARK visade att de besiktigade träden, nr 1242 och nr 1243 hade fått 
uppdaterade värden på sina attribut på ett korrekt sätt (se bil. 1, fig. 13). 
 
En sista kontroll visade att det borttagna trädet 1254 inte längre fanns i PARK-databasen (se
bil. 1, fig. 14). 
 
U
samtliga de fyra önskade funktionerna. Lösningen tillåter nykartering av 
a
positioner samt borttagning av registrerade träd. 

6.3 Test av __chgcode fältet 
En viktig komponent vid uppdatering av GIS-systemet och PARK-databasen med data 
erhållna i fält är __chgcode fältet i d
vid förändrade attribut och en trea vid förändrad geometri. Ett scenario kan vara att ett nytt 
träd läggs in i fält och får då en etta. Om objektet sedan flyttas något, eller om man lägga till 
nya attribut värden, ändras då __chgcode fältet? Detta skulle innebära att objektet inte skulle 
igenkännas som nytt vid uppdateringarna. Ett test utfördes genom att skapa två nya träd 
objekt i fält. En kontroll av dBase filen visade att både hade __chgcode värde 1. Därefter 
flyttades det ena träd till en ny positi
attributvärden. En ny kontroll visade att både träden behöll __chgcode värde 1. Detta betyder 
att scenariot inte är problematiskt för lösningen och att användare kan fritt förändra nya objekt 
i fält före införande i systemen på PC:n. 
 

7. Omskrivningen av applikation
För att anpassa lösningen till TEKIS AB:s framtidsplaner har applikationerna skrivits om
.NET miljö med språket C#. Lösningen består fortfarande av en applikation vid export till 
handdatorn och en vid import från handdatorn. Använda

ed tydliga 1-2-3 steganvisningar (se bil. 3).  m
 
I .NET används objektet DataSet för att lagra ett lokalt datauttag från en datakälla som kan då 
bearbetas utan at

ursprungliga datakällan eller åtmins
sådan nyckel. Så är inte fallet för träddata som komm

ya träd-objekt saknar ett GIS ’ObjectID’, ett unikt nummN
GIS programmet på PC:n. Objekten saknar också ett unikt ID-nummer för PARK. För att lö
problemet har klassen ADODB använts för att i första skedet förse de nya träd-objekten i 
dBase-filen med lämpliga löpande PARK ID-nummer. Dessa fungerar då med DataSet-
förfarandet för all annan bearbetning. ADODB klassen tillhör ADO, inte ADO.NET.  
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8. Diskussion 
m en användare redigeraO r attribut i handdatorn för ett nytt eller befintligt träd finns det flera 

-koden i filen som s.k. LISTITEM 
orn i 
tt sämre 

venska bokstäverna i 

... som inte lämnar mycket kvar åt det unika. Det innebar att de exporterade 

 

 omöjliggör uppdatering av systemen. Detta 
örre fältarbete. Det visar sig dock, åtminstone med 

n 
r 

smässigt skulle vara mer i linje med s.k. ’best 
ractices’ för .NET. 

i PARK men bör med samma metodologi 

n 

ser 

et 
ed dessa ändringar.  

 

kontroller i formuläret som innehåller alternativa val, inlästa från diverse tabeller i PARK 
databasen. Denna process presenteras i avsnitt 5.2. Lösningen bygger på att vid varje 

ublicering av .apl filen läses dessa värden in till XMLp
objekt. Ett alternativ som testades innan var att exportera dessa tabeller till handdat
dBase-format och att formuläret refererade till dessa istället. Detta visade sig vara e
lternativ av två skäl. Det uppstod ett internationaliseringsproblem med sa

flytten från Access till dBase och åter till Access. Dessutom är fältnamnen i dBase formatet 
begränsade till 10 tecken. Tabellerna i PARK har liknande prefix till sina namn, exempelvis 

ARK_PARK_P
tabellerna i många fall kunde ha flera fält med samma namn. 
 
En erfarenhet som skall betonas är vikten av att exportera GIS-data till datorn med Check Out
rättigheter för träd-lagret. Om man missar detta finns inte verktyget för incheckning från 
ArcPAD tillgängligt vid återkomst från fält. Detta
skulle kunna vara kostsamt efter ett st
ESRI-formatet ’Personal Geodatabas’, att utcheckningen endast är ett enkelt ordningsregister. 
Det införs inga restriktioner på vidare dataåtkomst. Det betyder att användaren som har glömt 
att checka ut sina data kan göra en ny skenutcheckning, för att sedan checka in ändringarna 
från fältmappen.  
 
C#-lösningen använder klassen ADODB (se avs. 7) för att på programmatiskt vis bearbeta 
den inkomna dBase-filen. Klassen hör till ADO och inte till ADO.NET. Orsaken är att file
saknar någon primärnyckel eftersom nya objekt få sina unika GIS- och PARK ID_numme
först vid hemkomst. Ett alternativ vore att tillföra filen ytterligare ett fält vid export som 
innehåller ett unikt löpnummer. Nya objekt skulle kunna få sitt nummer via en procedur i 
lagrets .vbs fil. Med ett sådant fält skulle .NET-objektet DataSet vara användbart från start i 
hela applikationen, vilket programmering
p
 

9. Slutsatser 
Detta examensarbete har resulterat i en fungerande lösning klar för uppdragsgivaren att 
installera hos kunder som använder ESRI GIS-miljön tillsammans med TEKIS PARK-
pplikationen. Lösningen täcker endast träden a

kunna appliceras på de övriga entiteterna. 
 
Befintliga verktyg för data export från ArcGIS till ArcPAD har nyttjats. Där sker en 
transformering från geodatabas till shapefil format av GIS-objekten. Ett egenutvecklat 
program utökar shapefilens dBase fil med fält och data från PARK-databasen som användare
får med sig ut i fält i handdatorn. I fältarbetet kan användaren nykartera träd eller läsa och 
ändra data om befintliga träd. Interaktion vid ett träds associerade attribut görs via ett 
egenutvecklat formulär där flervalskontroller har laddats med färska alternativ från PARK-
databasen. Vid hemkomst från fältarbete finns ytterligare ett egenutvecklat program som lä
igenom data från fältet och uppdaterar PARK med nya, förändrade eller borttagna 
registreringar. Slutligen används befintliga ArcGIS-verktyg för att uppdatera GIS-system
m
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Programmen har testats för att uppfylla de fastställda funktionskraven på ett korrekt sätt. Både 

t 
lla 

valtning/park.pdf

programmen TradIn och TradUt finns i Java- och .NET-versioner avsedda för kunder med 
Java Runtime Environment eller .NET Framework. En användarinstruktion har skrivits som 
beskriver arbetsflödets tre skeenden; export, fältarbete och import (se bil.2). 
Formulärhanteringen i handdatorn har utvecklats för att efterlikna PARK-gränssnittet vilke
kunderna har vana av. Lösningen innehåller tillräckliga valideringskontroller för att bibehå
integriteten i PARK-databasen. 
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BILAGA 1 - Skärmdumpar från systemtestet 
Dessa skärmdumpar har tagits i samband med systemtestet som beskrivs i avsnitt 6.2. 
 

 
Figur 1. Den ursprungliga kartvyn på PC:n före export till handdatorn. 
 

 
Figur 2. TradUt.jar förbereder kartan för export till handdatorn. 
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Figur 3. Den ursprungliga kartan på handdatorn. 
 

 
Figur 4. Kartan med två nya träd (till vänster). 
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Figur 5. Formuläret för nya träd.  Figur 6. Formulärets delsida ’NÄR’. 
 

   
Figur 7. Ändrade attribut för ett besiktigat träd.  Figur 8. Flera ändrade attribut. 
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Figur 9. Träd 1222 har förflyttats och träd 1254 har raderats. 
 

 
Figur 10. TradIn.jar uppdaterar PARK databasen. 
 

 17



 
Figur 11. Kartbilden på PC:n efter uppdaterin  från fältarbetet. g
 

 
Figur 12. Nya träd 13351 och 13352 registrerade i PARK databasen. 
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Figur 13. Besiktigade träd 1242 och 1243 har uppdaterats i PARK databasen. 
 

 
Figur 14. Träd 1254 har raderats från PARK databasen. 
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BILAGA 2 - Användarinstruktion 
 

System förutsättningar 
• ESRI ArcPAD 6 installerad på en handdator med PocketPC. 
• ArcGIS installation på PC med ParkArc extensioner installerade. 
• En ODBC koppling till PARK_ut.mdb databasen med namnet ’PK’. 
• Microsoft dBase driver installerad. 
• Microsoft Active Sync. 
• Java Runtime Environment (Java) eller .NET Framework 2.0 (.NET). 

Arbetsinstruktioner 
Arbetsflödet omfattar tre distinkta delar vilket präglar upplägget av dessa instruktioner: 
 

1. Förberedelse av karta och data samt förflyttning till fältdatorn. 
2. Kartering och besiktning i fält. 
3. Uppdatering av GIS systemet och PARK vid hemkomst. 

Förberedelse av karta och data samt förflyttning till fältdatorn 
 

Se till att ha extensionerna ParkArc och ArcPAD öppna.  
 
Logga in i ParkArc. 
 

Börja med att öppna kartan ParkArc.mxd i ArcGIS. 
 

 
ParkArc skall vara inställd på Träd som ovan. 
 
Se till att ha PARK databasen öppen och att du är inloggad. 
 
Anpassa kartvyn så att det synliga området är tillräckligt stor för att täcka det planerade 
fältarbetet. 
 
Utför en JOIN mellan Träd lagret och tabellen PARK_TRAD i databasen Park_ut.mdb enligt 
följande steg: 

1. Högerklicka på Träd lagret i legenden och välj Joins and relates > Join ... 
2. I den dialogrutan som öppnas, välj TRAD_ID som det fält i lagret som kopplingen 

kommer att baseras på. 
3. Bläddra fram till databasen Park_ut.mdb, tabellen PARK_TRAD, som bör finnas i 

mappen C:\Program\GKIS32. 
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4. Välj TRADNR som fältet i tabellen som kopplingen kommer att baseras på. 
C:\Program\GKIS32 

 
5. Tabellen bör se ut som ovan. Tryck OK. 

 
Tryck på verktyget ’Get data for ArcPAD’ i ArcPAD verktygslådan. 

 
 
En dialogruta öppnas.  

(aktiva och bakgrund) som du vill ha med i 
kartan i fält. Du måste åtminstone inkludera Träd lagret. 

3. På nästa sida bocka du för lagret Träd. Detta gör en Check Out på lagret. 

sta sidan väljer du ett namn för en mapp som skall innehålla kartan och data. 
Bläddra fram till där du vill att mappen skall lagras. Se till att bocka för optionen att 

lutför. 
 
Läm
 
Let
 
Ett fönster öppnas. Tryck på knappen Välj och använd den öppnade utforskaren för att 
bläddra fram till mappen som du angav för ArcPAD. 

1. På första sidan bockar du för de lagren 

2. Tryck NEXT. 

4. Tryck NEXT. 
5. På si

skapa en .apm karta. 
6. Tryck S

na ArcGIS. 

a fram och kör programmet TradUt.jar (Java) alt TradUt.exe (.NET). 
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Klick på knappen Förbered. 
Stäng fönstret. 
 
Mappen är nu förberedd och kan flyttas till handdatorn med hjälp av Utforskaren och/eller 
Microsoft Active Sync. 
 

Kartering och besiktning i fält 
 

Öppna kartan från den flyttade mappen med ArcPAD > Open map . 
 

artan visas. 

Gör träd lagret redigerbar och identifierbar: 

1. Tryck på lager knappen 

K
 

 
2. Bocka för i-kolumnen och ögat för Träd lagret enligt nedan. 

 
3. Stäng rutan. 
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Att läsa PARK information om träd objekt 
Vill man bara läsa PARK attribut för ett träd är det enklast att använda i-verktyget . 
Klicka på verktyget, sedan på trädet i kartan. Ett formulär visas med alla attribut om trädet 
både från GIS och från PARK. Formuläret är fördelat på ett antal sidor som man kan bläddra 
genom med hjälp av flikarna högst upp. Attributen är inte redigerbara i detta läge. 
 
Att ändra PARK information om träd objekt, exempelvis vid besiktning 

Markera ett träd med redigeringssverktyget . Tryck sedan på attribut knappen  Ett 
formulär öppnas med flera sidor av redigerbara attribut. Dessa kontroller är upplagda enligt 
grupperingarna i PARK. Ändra så som är önskad, stäng sedan formuläret. 

ya träd kan läggas till genom att klicka på skärmen med punktverktyget 

 
Att kartera nya träd 

N , eller med 

ulär öppnas. Det är nödvändigt att fylla i Område och Art fälten på 
rmulärets delsida ’PARK’. Övriga fält är frivilliga. Stäng formuläret efter ifyllnad. 

 

arkera trädet med redigeringssverktyget 

hjälp av GPS punktverktyget om GPS stöd finns. I både fallen läggs ett nytt objekt i kartan 
och ett tomt attributform
fo

Att radera träd 
. Välj sedan Delete feature enligt nedan. M

 
 
Att för

Träd objekt förflyttas med hjälp av redigeringsverktyget 

flytta träd 

 enligt instruktioner som 
medföljer ArcPAD. 

 

Obs! 
Efter ändringar i fält är det viktigt att kartan sparas på rätt sätt. Välj 
Save Map, sedan Exit. 

 

Uppdatering av GIS systemet och PARK vid hemkomst 
 
Med hjälp av utforskaren och Microsoft Active Sync, flytta din mapp med karta och data 
tillbaka till PC:n från handdatorn. 
 
Kartan ParkArc.mxd skall vara öppen i ArcGIS. 
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ParkArc och ArcPAD extensionerna skall vara öppna. 
 
PARK databasen skall öppnas och du skall logga in. 
 

eta fram och kör programmet TradIn.jar (Java) alt. TradIn.exe (.NET). L
 
Klick på knappen Välj och bläddrar fram till mappen som flyttades från handdatorn. 
 
Klick på knappen Uppdatera. 
Stäng fönstret. 
 
Växla till kartfönstret. 
 
Ta fram verktygslådan, EDITOR. 
Välj ’Start editing’ och välj det alternativ som omfattar lagret Träd. 

 
 
Klick på verktyget ’Get data from ArcPAD’ i verktygslådan ArcPAD. 

 
 
I dialogrutan som öppnas bocka för Träd lagret och tryck på knappen Check-In. 
 
Bekräfta eventuella borttagningar från PARK databasen som visas ifall träd har tagits bort i 
fält. 
 

älj ’Stop editing’ via ED lådan och välj ’Save edits’ på begäran. 

r GIS objekten och PARK attributen. 

V ITOR verktygs
 
Nu är uppdateringen klar, både vad avse
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BILAGA 3 - Skärmdumpar från applikationerna i .NET miljö 
 
 

 
Figur 1. pplikationen TradUt i .NET utförande.  A
 

 
Figur 2. Applikationen TradIn i .NET utförande. 
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