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Abstrakt 

 
Geodata finns idag tillgängligt via geodataportaler runt om i världen. På dessa geodataportaler 

beskrivs datamängder och tjänster som kommer från olika myndigheter. Geodatasamverkan har 

uttryckt intresse för att kunna beskriva realtidsresurser på dessa portaler med hjälp av metadata. 

Utifrån ett samarbete mellan SMHI och Lantmäteriet har denna studie tagits fram där en dynamisk 

realtidsresurs från SMHI testas beskrivas med Geodataportalens nuvarande struktur. Befintlig litteratur 

har undersökts för att presentera en bakgrund. Studien ger läsaren en god inblick i hur Geodataportalen 

fungerar samt hur den arbetar mot metadataprofilen. Studien tar även upp konceptet Sensor Web som 

metod för insamling av sensordata samt Sensor Web Enablement paketeringen och vilka 

specifikationer den innehåller. I den praktiska biten utvecklades en importfunktion som används för att 

befolka vår databas. Denna databas används sedan som grund för vår karttjänst som sedan visas på 

Geodataportalen. I den teoretiska biten togs tre nya förslag på metadataelement fram, dessa är 

insamlingsfrekvens, mätningsfrekvens och uppdateringsfrekvens. Dessa skall hjälpa att beskriva 

dynamiska resurser på Geodataportalen. Slutligen diskuteras våra resultat och ger förslag på 

metadataelement som bör tilläggas till metadataprofilen samt brister och utvecklingsmöjligheter på vår 

applikation. 
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1 Introduktion

Geodata är en typ av data som används för att beskriva händelser och objekt som har ett geografiskt 

läge. Kartdata, registerinformation om sjöar, byggnader, vägar, vegetation och befolking är några 

exempel på geodata[1]. Geodata finns i dagsläget tillgängligt bland annat via den nationella 

Geodataportalen. Denna portal kan ses som en ingång till svenska geodata och tjänster. Portalen gör 

det enkelt att söka, titta på och utvärdera geodata från olika källor[1]. Detta är möjligt trots att portalen 

själv inte lagrar någon data. Den innehåller metadata som beskriver resurser. Metadata visar bland 

annat vart ifrån och vem du kan få tillgång till data ifrån, du kopplar upp dig mot tjänster via en 

publicerad webbaddress. Innehållet i Geodataportalen utgör den svenska noden i EU-direktivet Inspire 

(Infrastructure for Spatial Information in Europe). Målet med detta direktiv är att ta fram allmänna 

bestämmelser för en infrastruktur för geodata inom EU och att göra data tillgängliga[2]. Portalen finns 

tillgänglig via www.geodata.se.  

1.1 Problembeskrivning 

De datamängder eller tjänster(resurser) som finns på Lantmäteriets Geodataportal är i huvudsak 

statiska. Det vill säga tjänster eller datamängder som inte uppdateras i realtid. Inom geodatasamverkan 

har det framkommit önskemål om att kunna publicera dynamiska data[3].  

1.2 Syfte 

I denna studie är målet att testa hur dynamiska resurser kan publiceras på Geodataportalen tillsammans 

med statiska resurser. En viktig del är också att studera möjligheterna att beskriva dynamiska resurser 

via metadata på samma sätt som statiska resurser, via den nationella metadataprofilen. Med dynamiska 

resurser menas resurser som är baserade på realtidsdata. Det har även uppkommit önskemål att få en 

teoretisk grund om vad Sensor Web Enablement(SWE) är och vad det används till. I avsnitt 1.3 

presenteras våra forskningsmål som fastställdes tillsammans med uppdragsgivarna[3,4,5,6]. 

1.3 Forskningsmål 

Dessa mål är framtagna utifrån problembeskrivningen och syftet. 

 

 

1. Framföra en teoretisk bakgrund om SWE. 

2. Undersöka vilka egenskaper som utgör en dynamisk resurs. 

3. Utforma en fallstudie där en dynamisk resurs testas mot Geodataportalens befintliga 

arkitektur. 

4. Ta fram rekommendationer om hur dynamisk data skall presenteras via metadata 

baserat på fallstudien samt med argument baserade på information. 

 

Alla mål presenteras i resultatdelen. Den teoretiska bakgrunden har använts som ett medel för 

att hjälpa uppnå dessa mål. Se kapitel två som förklarar metodiken i detalj. 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie kommer att begränsas till Sveriges Geodataportal på grund av att omfattningen för 

en internationell studie är för stor för kurstiden. Det kommer att nämnas ISO-standarder i 

rapporten, dessa kommer dock inte tas upp i detalj. Denna studie kommer även att bortse från 

säkerhetsaspekter angående geodata. 

http://www.geodata.se/
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1.5 Målgrupp 

Detta arbete är ett uppdrag inom Lantmäteriets roll som geodatasamordnare. Resultatet kommer 

att användas inom den svenska samverkan för geodata. Uppsatsen kommer också vara till för 

studerande i fältet datavetenskap och GIS för utbildande syften.  

1.6 Värde med forskningen 

Arbetet kan ses som en startpunkt för hantering av dynamiska resurser på Geodataportalen. Det 

är ett nytt område som beskrivs och denna studie kommer ge möjligheter för vidareutveckling. 

Lantmäteriet kommer att kunna ta del av informationen som de har begärt. Organisationerna 

som publicerar metadata till portalen kommer även att se ett värde med studien, i form utav att 

se det praktiska som en grund till vidare arbete angående dynamiska resurser. Studenter inom 

datavetenskap och GIS kommer ha tillgång till värdefull information som kan hjälpa i 

framtiden. 

1.7 Struktur på uppsatsen 

Kapitel 1 tar upp bakgrundsinformation om ämnet samt beskriver forskningsmålen för studien. 

Kapitel 2 förklarar metodik och arbetsprocess för den teoretiska och praktiska delen av arbetet. 

Kapitel 3 introducerar den teoretiska bakgrunden i arbetet. Dessa delar innefattar 

Geodataportalen, Metadataprofilen och Sensor Web. 

Kapitel 4 presenterar vår fallstudie och våra resultat för studien samt svarar på våra 

forskningsmål. 

Kapitel 5 beskriver våra slutsatser, diskuterar kring våra resultat samt eventuella förbättringar 

som skulle kunna införas i framtiden. 

 

Varje del i kapitel tre kommer att avslutas med en bild som visar en överblick om vad som har 

tagits upp. Bilden kommer att byggas på i varje del tills slutet av kapitlet där vi sammanfattar 

och ger en helhetsvy över informationen. 

2 Metod 

2.1 Introduktion 

Den teoretiska delen visar hur resurser beskrivs via metadata i nuläget på Geodataportalen. Den 

praktiska delen handlar om att skapa en Web Map Service (WMS) av SMHIs data som vi sedan 

beskriver via metadata och till slut publicerar på Geodataportalen. 

2.2 Översiktlig beskrivning av metod för praktisk del 

En resurs har tillhandahållits med data som uppdateras i realtid, se avsnitt 4.4.1 för 

resursbeskrivning. Data från resursen importerar vi med vår applikation till en ny databas. 

Anledningen till detta är att det inte går att koppla resursen till Geoserver utan en geometri-

datatyp. Detta åtgärdas med en PostgreSQL-databas. Av denna resurs skapar vi en WMS-tjänst 

via Geoserver som tillåter åtkomst till en karta. I denna tjänst har det skapats ett lager med 

punkter som sedan läggs på kartan som Geodataportalen har. Hela arbetsprocessen för 

fallstudien beskrivs i bilaga sex. 

2.3 Forskningsstrategi 

Forskningsmålen utgör en blandning mellan en explorativ studie och en fallstudie. 
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2.4 Litteratur och informationsinsamling 

I den teoretiska biten behandlas mest primära källor. Dessa källor är officiella dokument som 

täcker Geodataportalen, Metadataprofilen och Sensor Web. Information är även samlad från 

möten med Lantmäteriet och SMHI. I litteraturstudien användes även ett fåtal källor, dessa är 

forskningsartiklar från litteraturdatabasen Science Direct.  

 

Vid ett möte med SMHI fick vi möjligheten att studera deras dynamiska data och det är de data 

som används för fallstudien. Information om praktiska biten fick vi ifrån Michael Östling, som 

representerar Geodataportalen. 

2.5 Teknisk specifikation 

Listan nedan visar vad som användes för att genomföra vår fallstudie: 

 

 Java JDK 1.6 

 PostgreSQL 9.1 

 PostGIS (tillägg till PostgreSQL) 

 Geoserver (tillägg till Tomcat) 

 Redigeringsverktyg för metadata Geodataportalen 3.0 

 Eclipse Indigo 

 TeamViewer 7.0 

 pgAdmin III - PostgreSQL Tools 

3 Teoretisk bakgrund 

Denna bild visar Geodataportalen i bruk. Bilden visar Fiskevatten, ytor. Denna WMS-tjänst har 

Naturvårdsverket publicerat. Längst till höger visas de olika lagren som syns på kartan. 

 

 
Figur 1. Geodataportalen 

3.1 Geodataportalen 

Arkitekturen för Geodataportalen är designad för att lösa krav från Inspire. Lagren är 

applikationslagret, tjänstelagret och datalagret[7].  
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Figur 2. Systemarkitektur för Geodataportalen version 2.0[7]. 
 

Systemet är uppbyggt efter SOA-konceptet[7]. Detta innebär att man kan etablera lösa kopplingar 

mellan olika moduler som i sin helhet strukturerar systemet. Det finns fördelar med detta som är 

kraftfulla. Det finns två fördelar med löst kopplade system, dess flexibilitet och dess förmåga att 

existera kontinuerligt[8]. Det är denna förmåga som kan göra systemen kraftfulla. Om ändringar sker i 

några av de löst kopplade modulerna som systemet bygger på, lever systemet vidare. Systemet 

fungerar även om uppbyggnaden eller implementationen i någon av modulerna ändras. Alla interna 

tjänster och moduler som är direkt knutna till systemet skall vara webbaserade enligt 

dokumentationen[7]. Vid utvecklingen av portalen har det används öppna standarder samt öppen 

källkod. Öppna standarder underlätta interoperabilitet både inom systemet och externt mot andra 

system. Att använda öppen källkod leder systemet bort från låsningar mot andra produkter eller 

leverantörer[7]. Den officiella dokumentationen för det tekniska ramverket[9] visar följade krav på 

prestanda, kapacitet och tillgänglighet: 

 

Prestanda  

Svarstiden för avsändning av det första svaret på en söktjänstförfrågan ska under normala förhållanden 

vara högst 3 sekunder.  

Normala förhållanden är perioder utanför toppbelastning. De gäller under 90 % av tiden.  

 

Kapacitet  

 Det lägsta antalet begärda söktjänster som expedieras samtidigt ska vara 30 per sekund.  

 

Tillgänglighet  

 Sannolikheten att katalogtjänsten är tillgänglig ska alltid vara 99 %. 

 

Dessa krav är framtagna inom ramen för Inspire vad gäller söktjänster och utgör även generella krav 

för katalogtjänsten[9]. 
 

3.1.1 Applikationslagret 

Komponenterna som ingår i detta lager skall kommunicera med datalagret via ett tjänstelager. Denna 

kommunikation sker via standardiserade gränssnitt[7]. Detta erbjuder den kraftfulla, lösa kopplingen 
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mellan komponenter i tjänstelagret och klienten. De kan ersättas vid behov utan att kräva speciellt 

stora insatser. Användare som nyttjar portalen ser detta lager, eller gränssnitt (GUI). För att en 

användare skall få göra detta måste denna autentiseras först. För detta används Single Sign-On 

(SSO)[7]. Efter denna autentisering kan användaren röra sig fritt mellan gränssnitten och applikationer 

inom sitt behörighetsområde. 

3.1.2 Tjänstelagret 

All logik i systemet hanteras i detta lager. Kommunikation mellan applikationslagret och datalagret går 

via detta lager. Här ingår även externa tjänster med standardiserade gränssnitt, tex OGC-tjänster (Open 

Geospatial Consortium). Två av tjänsterna är WMS och Web Feature Service (WFS). WMS är en 

tjänst för åtkomst till karta och WFS är för åtkomst till objekt[10]. Detta lager innehåller även 

transformationstjänster och övervakningstjänster. I dokumentationen[7] tas även aspekten om säkerhet 

upp: 

 

"Här finns även moduler för säkerhet, avtalsmodeller, prismodeller, betaltjänster och annat som är 

nödvändigt för att skapa en pålitlig och säker infrastruktur för geografiska resurser." 

 

Alla dessa moduler har samlats under benämningen Geo Rights Management (GeoRM)[7]. Figur 2 

visar att GeoRM ligger som ett lager ovanför de andra tjänsterna och kommunicerar själv direkt mot 

säkerhetsdatabasen. 

3.1.3 Datalagret 

Som figur 2 visar har detta lager två databaser. Metadatakatalogen och SDI Säkerhetsdatabasen. 

Metadata för geografiska resurser som publicerats in till systemet lagras i Metadatakatalogen. 

Säkerhetsdatabasen lagrar information om behörigheter och rättigheter i systemet samt avtal och 

licenser[7]. Resurser på portalen kan exempelvis vara datamängder eller tjänster, se figur 3. 

 
Figur 3. En resurs kan finnas i flera skepnader, bland annat datamängd och tjänst[11]. 

 

3.1.4 Fysisk vy 

Huvudkomponenterna i systemet är: Webbpubliceringssystemet, Sök- och kartkomponenterna, 

Publiceringsmotorn, Övervakare och GeoRM[7], se bilaga ett. 

 

Publiceringsmotorn är den komponent som gör det möjligt att publicera metadata till 

metadatakatalogen[7]. Detta sker via ett metadataredigeringsverktyg som är webbaserat och ingår i 

portalen. 

 

3.1.5 Logisk vy 

Här beskrivs det hur komponenter relaterar till varandra och hur de samarbetar. I bilaga två visas den 

logiska strukturen av Geodata.se. DbLogik hanterar kommunikationen med den underliggande 

metadatakatalogen. Här skall gränssnitt för Catalog Service Web (CSW) och Catalog Service Web – 

Transaction (CSW-T) implementeras.  
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3.1.6 Sammanfattning 

En resurs beskrivs av metadata som publiceras till portalen via metadataredigeringsverktyget 

och förvaltas i metadatakatalogen. Sedan blir resursen tillgänglig på Geodataportalen för 

konsumenterna. 

 

 
Figur 4 . Översikt av Geodataportalen 

 

3.3 Metadataprofil 

Geodatasekretariatet hos Lantmäteriet har tillsammans med Swedish Standards Institute (SIS) tekniska 

kommitté tagit fram en nationell metadataprofil. Metadata som publiceras till Geodataportalen måste 

följa reglerna, metadataelementen samt strukturen som profilen förespråkar[12].   

 
3.3.1 Styrande och vägledande standarder 

 

Metadatakatalogen stödjer följande standarder för metadata[9]:  

•” ISO 19115 – Definierar schemat som krävs för att beskriva geografisk information och 

tjänster  

• ISO 19119 - Identifierar och definierar arkitekturmönster för tjänstegränssnitt (geografisk 

information).  

• ISO 19139 – Definierar xml-schema för överföring av geografiska metadata enligt ISO 

19115/ISO 19119 ” 

 

Nyttjande av profilen är avsedd för bland annat dataproducenter, användare och systemleverantörer 

som vill publicera information om resurser till Geodataportalen. Att nyttja profilen tillför dessa 

fördelar enligt www.geodata.se[1]: 

 

 ”Dataproducenter får stöd till att på ett enhetligt sätt beskriva egenskaper för producerade 

geodata  

 

 Strukturering och  förvaltning av geodata underlättas  

 

 Användare kan nyttja geodata på ett bättre sätt genom att innehållet i resursen är tydligt 

beskrivet  

http://www.geodata.se/
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 Sökning och utvärdering av geografiska resurser underlättas  

 

 Skapandet av portaler för geodata underlättas” 

 

3.3.2 Metadataelement 

För resurser skiljer det sig vilka metadata som måste anges beroende på vilken typ av resurs det 

handlar om. Generellt finns det tre olika deltagandevillkor för metadata, dessa är Obligatorisk, 

Frivillig och Villkorlig[12]. 

 

Ett obligatoriskt element måste förekomma för alla resurser. Frivilliga element är upp till 

geodataproducenten att fylla i. Villkorliga element är en speciell typ av element där resurstypen 

påverkar om fältet ska vara ifyllt[12].  

 

Varje metadataelement beskrivs dels med ett textavsnitt och dels med en elementtabell som beskriver 

instruktioner för hur ett visst metadataelement ska anges. Nedan visas en elementtabell från 

profilen[12]. 

 

Figur 5. Elementtabell för metadata, tagen ur Metadataprofilen[12] 

Elementnum-mer  Unik identifierare för profilens metadataelement  

Elementnamn  Profilens elementnamn. Namnen baseras på 
ledtexter från Metadata på svenska.  

Förklaring  Beskrivning och förklaring till metadataelementet. 
Texten är baserad på texten i Metadata på 
svenska.  

ISO 19115  Det radnummer i Metadatastandarden (SS-EN 
ISO 19115-2005 Metadata) där det yttersta 
metadataelementet beskrivs följt av sökväg till en 
förekomst av meta-dataelementet. Sökvägen 
anges med underförstått rotelement och med alla 
in-blandade klasser angivna.  

Exempel 1: Klassen MD_Metadata (rotelementet) 
har ett attribut language som kan innehålla text. 
Sökvägen till denna (enda) förekomst anges med 
.language.CharacterString.  

Exempel 2: Klassen MD_Metadata har en 
association identificationInfo till en ab-strakt klass 
MD_Identification som har en subklass 
MD_DataIdentification som har ett attribut 
language som kan innehålla text. Sökvägen till en 
sådan förekomst anges med 
.identificationInfo.MD_DataIdentification.languag
e.CharacterString.  

Krav  Anger hur många förekomster som får finnas 
samt eventuella villkor och rekom-mendationer.  

1 en och endast en förekomst  

0..1 frivillig, högst en förekomst  

1..* minst en förekomst  

0..* frivillig, flera förekomster är tillåtet  
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Värdedomän  Format och värdedomän och i förekommande fall 
referens till en klass specifice-rad i 
Metadatastandarden (SS-EN ISO 19115-2005 
Metadata) eller Tjänstestan-darden (SS-EN ISO 
19119:2006).  

Exempel  Exempel på data.  

Inspire  Referens till Metadataförordningen.  

För metadataelement som inte behandlas av 
Inspire anges ”Omfattas inte av Me-
tadataförordningen”. Andra kommentarer rörande 
Inspire kan också förekomma.  

  

Beskrivning av enskilda metadataelement 

 

Nedan visas de element som behövs för en resurs. Alla element är obligatoriska om inte något annat 

anges[12]. 

 

Information om metadatamängden 

 

Språk i metadata, Metadatakontakt, Datum för metadata, Metadatastandard, Hierarkisk nivå, 

Identifierare för metadatamängden. 

 

Resursbeskrivning 

 

Titel, Referensdatum, Resurskontakt, Språk i resurs, Ämnesområde, Beskrivande nyckelord, 

Beskrivande nyckelord – Tjänsteklassificering, Typ av tjänst. 

 

Restriktioner 

 

Rättsliga restriktioner. 

 

Datakvalitet 

 

Omfattning, Tillkomsthistorik. 

 

Underhåll av resursen 

 

Underhåll (frivillig). 

 

Referenssystem 

Rumsligt referenssystem (villkorad). 

 

Tillhandahållande av resursen 

 

Distributörskontakt 

 

Applikationsschema 

 

Applikationsschema (villkorad)[12]. 

 

Resten av metadataelementen i metadataprofilen är frivilliga element, det vill säga att det är helt upp 

till geodataproducenten om de skall vara med eller inte. Beroende på detta kan två resurser av samma 

typ ha olika omfattning av metadata. 
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Figur 6 visar hur profilen definierar metadatastruktur som resursen skall följa. 

 
 

 
Figur 6. En resurs beskrivs av metadata. Dessa metadata har en tabellstruktur som följer profilens alla 

regler. Metadatakatalogen i portalen lagrar metadata som XML. 

 

3.4 Process för att publicera en resurs till Geodataportalen 

För att publicera en resurs till Geodataportalen är det tre steg som skall tas från geodataproducentens 

sida. Dessa är: 

 

1. Skapa resursen. 

2. Dokumentera resursen med metadata. 

3. Metadata publiceras till Geodataportalen[11]. 

 

Steg 1 

 

Resursen skapas av geodataproducenten via deras insamlingssätt. 

 

Steg 2 

 

Det finns tre sätt att dokumentera en resurs med metadata, dessa är: 

Metadataredigeringsverktyg som finns att ladda hem på Geodataportalen (www.geodata.se). 

 

Redigeringsverktyget hjälper att skapa metadata enligt den nationella metadataprofilen. Publicering 

via verktyget Geodataportalen rekommenderas eftersom det är enkelt. Det finns dock inget krav att det 

används[1]. 

Till de organisationer som inte utvecklat egna verktyg eller arbetsflöden kan verktyget ses som en 

service som hjälper dem att publicera metadata. 

Riktlinjer för metadata anges i den nationella metadataprofilen. Metadata som definieras i den 

nationella metadataprofilen ska anges vid publicering i Geodataportalen[1]. 

 

Webbformulär som är tillgängligt via www.geodata.se  

 

För att använda formuläret måste du vara godkänd som publicerare och även vara inloggad.  

http://www.geodata.se/
http://www.geodata.se/
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För användning av formuläret kontakta support@geodata.se för vägledning[1]. 

 

Egen tillämpning 

 

I egen tillämpning kan vilket verktyg som helst användas bara att den kan skapa metadata enligt den 

nationella metadataprofilen. 

 

Steg 3 

 

Vid användning av metadataredigeringsverktyget sker publicering med webbtjänsten CSW-T.  

 

All metadata förvaltas av producenten själv.  

3.4.1 CSW-T 

I metadataredigeringsverktyget skickas metadatafiler i formatet ISO19139 via CSW-T. ISO19139 är 

en XML-kodning av metadata som är beskriven med ISO19115. 

 

Vid publiceringen i verktyget genomförs följande steg[10].  

 

1. Filen transformeras till ISO19139  

2. Filen kontrolleras att metadataposten innehåller obligatoriska element.  

3. Filen publiceras 

 

Det går även att med valfritt tidsintervall (varje timme/dygn/vecka) publicera alla filer automatiskt och 

inkrementellt[10]. 

3.4.2 Förvaltning av metadata  

Metadata kan förvaltas efter olika principer. De två vanligaste är[10]:  

 

 Metadata lagras tillsammans med data 

 Metadata lagras i en databas 

 

För nuvarande förvaltas metadata som XML-filer i metadatakatalogen[10]. 

3.4.3 Skördning av metadata 

Vid skördning ersätts gammal metadata för en resurs med ny om den har blivit förändrad. Det går ut på 

att det sätts upp metadata i en katalogtjänst enligt standarden CSW. Geodataportalen läser denna 

katalog med jämna mellanrum och byter ut metadata ifall fälten är förändrade. Om inga metadata är 

förändrad sker inget[11]. 

3.4.4 Sammanfattning 

Bilden nedan visar en resurs från en geodataproducent som har publicerats via verktyget till 

portalen.  

mailto:support@geodata.se
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Figur 7. Geodataportalen i kollaboration med publiceringsprocessen. 

 

3.5 Sensor Web 

För datauppsamling hos geodataproducenten kan konceptet Sensor Web användas. Denna del 

motsvarar ett exempel på hur en resurs kan skapas med hjälp av sensordata på ett effektivt sätt. 

Konceptet Sensor Web tas upp för att sedan kunna beskriva SWE och ge en helhetssyn. 

3.5.1 Definition av Sensor Web 

Sensor Web är ett koncept med syfte att skapa ett system för att kunna samla och distribuera data på ett 

effektivt sätt. Grundidén går ut på att individuella sensorer kan kopplas ihop och bilda sensornätverk. 

Dessa nätverk, som kan kontrolleras av olika parter via internet, varierar i storlek beroende på de 

ursprungliga behov som dess ägare har. Det är väldigt lätt att koppla upp nya sensorer mot ett nätverk 

utan att behöva utföra fundamentala förändringar på det ursprungliga systemet. Dessa sensorer kan 

sedan kontrolleras samt kunna ta emot och skicka data via ett webbgränssnitt. För att nå detta mål 

används en arbetspaket som innehåller specifikationer. Detta arbetspaket heter Sensor Web 

Enablement(SWE) [13].  

3.5.2 Arkitektur för Sensor Web 

En Sensor Web består i praktiken av tre lager, dessa är Sensorlagret, Sensor Web-lagret och 

Applikationslagret[14]. 

3.5.3 Sensorlagret 

På detta lager ligger de individuella sensorerna som kopplats ihop till sensornätverk. Dessa sensorer 

mäter data och kan bland annat lagra dessa data lokalt[14]. 

3.5.4 Sensor Web lagret 

Detta lager hanterar dataöverföringen mellan sensorlagret och informationslagret. I praktiken så kan 

detta lager vara allt från internet till satelliter. Konfigurationen för detta lager beror oftast på 
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omgivningen eller krav som kan vara unika för specifika sensornätverk, men oftast sker 

dataöverföringen med hjälp av internet och webbtjänster[14]. 

3.5.5 Applikationslagret 

På applikationslagret presenteras det data som samlats ihop i applikationer, till exempel 

geodataportaler. På denna nivå kan data också bland annat ändras, tas bort eller analyseras. I detta 

lager finns även information om de olika sensorerna som finns i sensorlagret, till exempel vart de 

befinner sig vid en viss tidpunkt, vad för specifikationer de har och vad de individuella sensorerna har 

mätt tidigare[14]. 

 

 

 Figur 8. Olika lagren i Sensor Web och vad som finns på dem[15]. 

3.5.6 Sammanfattning 

Figur 9 visar Sensor Web-konceptet och kopplingen till en resurs, i detta fall en datamängd. Det 

är denna datamängd som sedan kan publiceras till portalen. 



18 

 

Figur 9. Datamängd som är insamlad av sensorer med hjälp av Sensor Web. 

4 Resultat 

4.1 Introduktion 

I detta avsnitt kommer våra resultat presenteras och vi kommer ge svar på våra forskningsmål: 

 

1. Framföra en teoretisk bakgrund om SWE. 

2. Undersöka vilka egenskaper som utgör en dynamisk resurs. 

3. Utforma en fallstudie där en dynamisk resurs testas mot Geodataportalens befintliga 

arkitektur. 

4. Ta fram rekommendationer om hur dynamisk data skall presenteras via metadata 

baserat på fallstudien samt med argument baserade på information. 

 

4.2 Sensor Web Enablement 

Denna sektion svarar på forskningsmål nummer ett. 

4.2.1 Definition av Sensor Web Enablement 

Med dagens utbud på olika teknologier och operativsystem finns det vanliga problem som kan 

förekomma när Sensor Web-konceptet införs, dessa är inkompatibiltet och brist på standardisering[16]. 

SWE är en paketering av specifikationer utvecklad av OGC [17]. SWE innehåller en rad olika 

specifikationer som är både utvecklade och testade utav OGC. Bland dessa finns specifikationer för 

Sensor Web-relaterade tjänster och datamodeller. Målet med SWE är att göra sensorer, oavsett typ, 

tillgängliga och kontrollerbara via webben. Användningen av denna specifikation hjälper maskiner att 

kommunicera själva, vilket ger forskare tid att koncentrera sig på att analysera data istället för att oroa 

sig för kompitabilitet [18][19]. 
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4.2.1 Specifikationer inom SWE 

 

Just nu är det sju specifikationer som ingår i SWE, dessa är[18]: 

  

·Observations & Measurements Schema (O&M) – XML-scheman och modeller för kodning av 

mätningar från sensorer. Dessa mätningar kan både vara i realtid eller komma från arkiv. 

 

·Sensor Model Language (SensorML) – XML-scheman och modeller för att beskriva sensorer, dess 

systemuppbyggnad samt processer. Denna typ av information behövs bland annat för att kunna 

upptäcka sensorer och dess tidigare platser där den har utfört mätningar. 

 

·Transducer Markup Language (TransducerML eller TML) – En konceptuell model och XML-

scheman som stödjer överföring av sensordata i realtid både till och från sensorer. 

 

·Sensor Observations Service (SOS) – Ett webbtjänst-interface för att hämta observationsdata. Detta 

interface agerar som ett lager av indirektion mellan klienter och datakataloger som innehåller data 

från observationer. 

 

·Sensor Planning Service (SPS) – Ett webbtjänst interface för att begära användardrivna 

observationer(inte automatiska). Detta interface agerar som ett lager av indirektion mellan klient 

och en miljö för att kontrollera sensorer. 

 

·Sensor Alert Service (SAS) – Ett webbtjänst interface för att publicera och prenumerera på signaler 

från sensorer. 

 

·Web Notification Services (WNS) – Detta är ett webbtjänst-interface som stödjer asynkron leverans 

av meddelanden. 

 

4.2.2 Sammanfattning 

Tillsammans möjliggör dessa specifikationer den helhet som är Sensor Web. Det vill säga sensorer 

som är uppkopplade till nätet och därigenom möjliggör tillgång till och kontroll av sensorer och 

sensordata via webben. 
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4.2.3 Sammanfattning och helhet av teoretisk bakgrund 

 

Figur 10. Helhetsvy. Geodataportalen med metadata om en resurs från sensorer. 

 

En Geodataproducent använder sig utav Sensor Web för att hämta upp data effektivt från 

sensorer. Sedan används metadataredigeringsverktyget för att skapa metadata för denna resurs. 

Via verktyget kan man ge länken till sin WMS-tjänst, vilket är ett sätt att möjliggöra att 

Geodataportalen kan visa lagret på sin karta. Metadata görs om till XML i processen och detta 

lagras i metadatakatalogen på portalen 

4.4 Undersöka vilka egenskaper som utgör en dynamisk resurs 

Denna sektion svarar på forskningsmål nummer två. 

4.4.1 Resursbeskrivning 

Resursen som används för den praktiska biten kommer ifrån SMHI. Det är en båt som heter 

TransAtlantic och är utrustad med olika typer av mätinstrument. Resursen är dynamisk, vilket 

innebär att data samlas in vid ett visst intervall. För just resursen i fallstudien, TransAtlantic 

gäller följande: 

 

- Mätningsfrekvens: 1 gång var 20:e sekund. 

- Insamlingsfrekvens till TransPaper: 1 gång per timme 

 

Sammanställning av mätvärden från båten samlas i ett textdokument som kallas för TransPaper. 

Data finns tillgängligt via http://www.smhi.se/hfa_coord/BOOS/data/lm/TransPaper.txt   

Båtens rutt är från toppen av Östersjön till nedre delen.[6] 

Beskrivning av all kolumner och vad som mäts finns tillgänglig i bilaga tre. 

På ett möte med SMHI undersöktes vilka egenskaper en dynamisk resurs har. Utifrån vår resurs 

anser vi att det finns två egenskaper som utgör dynamiska resurser. Det är dels 

mätningsfrekvens från sensorer och en insamlingsfrekvens till applikationslagret. 

http://www.smhi.se/hfa_coord/BOOS/data/lm/TransPaper.txt
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4.5 Fallstudie – Båtdata från SMHI 

Denna sektion svarar på forskningsmål nummer tre. 

4.5.1 Arkitektur 

Målet med fallstudien är att skapa en WMS-tjänst av en dynamisk resurs som skall publiceras 

på Geodataportalen. 

 

Arkitekturen för vår dynamiska resurs ser ut på detta vis: 

Figur 11. Överblick av arkitektur. 

 

Till vänster är SMHI, som är geodataproducenten i vårt fall. De hanterar själva dynamiska 

uppdateringen av sensordata från båten. De har en motsvarighet till Sensor Web för 

dataupphämtningen från TransPaper. De har Pythonskript som triggas med en scheduler som 

kallas Control-M för insamling[6]. 

 

Resursen i detta fall är datatmängden TransPaper som kommer ifrån TransAtlantic. Om 

TransPaper hade haft stöd för geometridatatyper hade man kunnat koppla den direkt till 

Geoserver. Men eftersom den inte har det var vi tvungna att först skapa en ny databas och sedan 

föra över TransPaper-data dit. I den nya PostgreSQL-databasen med tillägget PostGIS gjorde vi 

en kolumn för geometritypen Point. I vår applikation görs koordinater om till denna datatyp. 

Sedan används dessa punkter för att skapa vår WMS-tjänst som vi beskriver och hänvisar till på 

Geodataportalen. Via metadataredigeringsverktyget skapas metadata och läggs i 

Metadatakatalogen på Geodataportalen och WMS-tjänsten kan förhandsgranskas via portalen. 
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Figur 12. Förhandsvisning av lagret Airpressure. 

 

 

Figur 13. Vår tjänst på Geodataportalen. Till höger visas de lager som finns tillgängliga. Lagret 

som visas på kartan är transpaper_turbidity, vilket motsvarar grumlighet i vatten. 

 

Resursen kan nås via http://www.geodata.se/GeodataExplorer/. Sök på TransAtlantic. 

4.5.2 Applikationen 

Programmet som har utvecklats är skrivet i språket Java i verktyget Eclipse. I Eclipse lade vi in 

ett tillägg, PostgreSQL. För att skapa en uppkoppling till databasen har vi använt oss av Java 

Database Connectivity (JDBC). Hela källkoden finns i bilaga sex.  

 

Vi har valt att programmet skall hålla databasen synkroniserad med TransPaper. Med det menas 

att om programmet stängs av eller dylikt har vi en koll som märker om programmet startats om. 

http://www.geodata.se/GeodataExplorer/
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Om programmet startats om synkroniseras därför databasen korrekt. Detta har vi löst genom att 

lägga till en kolumn i databasen som heter updatenumber. Programmet körs via en timer som 

är inställd på läsning var 30:e minut. Eftersom varje kolumn i textfilen måste sparas ned till 

kolumner i databasen skapade vi en splitfunktion. Varje rad som läses in delas upp vid 

mellanrummen och läggs i respektive kolumn. För att kunna göra om kolumnerna longi och lati, 

koordinaterna, använder vi oss av en PostGIS-funktion. 

 
String skapapoints = ("UPDATE transpaper SET thepoint_lonlat = 

ST_SetSRID(ST_Point( longi, lati),4326) "); 

 

Denna sträng exekveras efter vår while-loop har gått igenom varje rad i TransPaper.txt.(se 

bilaga sex för kolumen).  

 

Databasen består av en tabell och den har inga nycklar. Vår lösning, att hålla den synkroniserad, 

kräver att vi måste läsa in all data från TransPaper varje gång timern kallar på importfunktionen. 

Programmet läser då in varje rad från TransPaper och för över all data till vår databas. Även om 

bara en rad har kommit till ersätts ändå alla rader. Detta görs med kolumnen updatenumber. I 

början av programmet har vi ett heltal n som sätts till 1. Förutsatt att det finns data i tabellen när 

importfunktionen körs kommer det förekomma en viss dubbellagring tills programmet når 

denna kodrad: 

 
k = n - 1; 

n++; 

PreparedStatement preparedstmnt2 = connection 

     .prepareStatement("delete from transpaper 

where updatednumber = ?"); 

 

 

När SQL-satsen körs tas alla rader bort som sattes in under föregående körning. På så sätt håller den 

sig uppdaterad. Exekveringsstiden för läsning i vår importfunktion blir då O(n).  

4.6 Rekommendationer om hur dynamisk data skall representeras via 
metadata 

Denna sektion svarar på forskningsmål nummer fyra. 

4.6.1 Teoretisk del 

Dynamisk data kan ha egenskaper som uppfyller metadataprofilens krav och då skall de skrivas in som 

vanlig men de har fler krav, enligt oss. Mätningsfrekvens och insamlingsfrekvens är två exempel, som 

vi även nämnde i resursbeskrivningen. Detta skall i nuläget läggas som en PDF vid publicering via 

verktyget hos Geodataportalen[6]. Detta gör att användare kan se via metadata att dessa data är 

dynamiska, att de är i realtid till exempel. 

 

Följande är tre förslag på nya metadataelement som vi anser bör läggas till i profilen för att 

beskriva dynamiska resurser. Tabellerna följer profilens struktur som presenterades i avsnitt 

3.3.3. Varje element skall vara villkorligt för dynamiska resurser. I stort sätt skiljer sig 

dynamisk data från statisk data på två sätt, enligt oss. Dynamisk data har en mätningsfrekvens, 

en insamlingsfrekvens. Med mätningsfrekvens menas hur ofta sensorerna mäter. Med 

insamlingsfrekvens menas de intervall då data hämtas från sensorerna. Uppdateringsfrekvens 

är ett element som bör läggas till vid presentation på Geodataportalen via exempelvis WMS-

Tjänster. Denna frekvens skulle då hantera uppdateringen av förhandsvisningen av lagret. 

Förutsatt att man har en realtidsresurs och en uppdateringsfrekvens i portalen skulle man kunna 

se lagret uppdateras, i realtid. 
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4.6.2 Mätningsfrekvens 

Elementtabell 

Elementnummer    

Elementnamn  Mätningsfrekvens 

 

Förklaring  Mätningsfrekvens beskriver det intervall då 
en sensor för en viss resurs mäter data. 

Innehållet är i formatet 1 mätning per antal 
sekunder. 

ISO 19115   

Krav  1..1  

Värdedomän  .  

Exempel  En mätning / 20 sek 

Inspire  Referens till Metadataförordningen.  

För metadataelement som inte behandlas av 
Inspire anges ”Omfattas inte av Me-
tadataförordningen”. Andra kommentarer rörande 
Inspire kan också förekomma.  

 

4.6.3 Insamlingsfrekvens 

Elementtabell 

Elementnummer    

Elementnamn  Insamlingsfrekvens 

 

Förklaring  Insamlingsfrekvens betecknar det intervall då 
en viss geodataproducent hämtar data in till 
resursen. Innehållet är i formatet 1 hämtning 
per antal sekunder. 

ISO 19115   

Krav  1..1  
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Värdedomän  .  

Exempel  En insamling / 3600 sek 

Inspire  Referens till Metadataförordningen.  

För metadataelement som inte behandlas av 
Inspire anges ”Omfattas inte av Me-
tadataförordningen”. Andra kommentarer rörande 
Inspire kan också förekomma.  

 

 

4.6.4 Uppdateringsfrekvens i Geodataportalen 

Elementtabell 

 

Elementnummer    

Elementnamn  Uppdateringsfrekvens 

 

Förklaring  Uppdateringsfrekvens betecknar det intervall 
då förhandsvisningen uppdateras i tjänsten 
för visning i  Geodataportalen. Innehållet är i 
formatet 1 uppdatering per antal sekunder. 

ISO 19115   

Krav  0..1 

Obligatorisk för WMS-tjänster men inte för 

datamängder. 

Värdedomän  .  

Exempel  En uppdatering / 30 sek 

Inspire  Referens till Metadataförordningen.  

För metadataelement som inte behandlas av 
Inspire anges ”Omfattas inte av Me-
tadataförordningen”. Andra kommentarer rörande 
Inspire kan också förekomma.  

 

 

Anledningen att minst dessa tre metadataelement borde vara med är att för en viss resurs kan 

dessa värden variera, och därför är det viktigt att specificera när man beskriver en dynamisk 

resurs på Geodataportalen. 
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5 Slutsats 

Här besvarar vi på våra forskningsmål och refererar till motiveringen. 

 

1.   Framföra en teoretisk bakgrund om SWE. 

 

Sensor Web Enablement är paketspecifikationer som möjliggör konceptet Sensor Web. I 

dagsläget finns det sju stycken standarder. Se avsnitt 3.5 

 

2. Undersöka vilka egenskaper som utgör en dynamisk resurs. 

 

Utifrån mötet med SMHI kom vi fram till att det finns två generella egenskaper på 

dynamiska resurser, insamlingsfrekvens och mätningsfrekvens. Se avsnitt 4.4.1 

 

3. Utforma en fallstudie där en dynamisk resurs testas mot Geodataportalens befintliga 

arkitektur. 

 

Fallstudien resulterade med att tjänsten finns tillgänglig på Geodataportalen. Den finns 

tillgänglig via www.geodata.se. Se avsnitt 3.1 

 

4. Ta fram rekommendationer om hur dynamiska resurser skall presenteras via metadata 

baserat på fallstudien samt med argument baserade på information. 

 

Det bör läggas till minst tre metadataelement för att kunna visa att en resurs är dynamisk  

Strukturen på våra förslagna element följer strukturen som profilen förespråkar, se avsnitt  

4.6. 

 

5.1 Diskussion 

Det finns fundamentala skillnader på kraven på en realtidsresurs och andra resurser. Konceptet 

realtid introducerar en rad faktorer som måste hanteras för att kunna ha en fungerande helhet 

kring realtidsdataströmmar. Tillgänglighet är ett begrepp som ofta förekommer inom IT-världen 

och det uppkommer även här. Realtidsdataströmmar har höga krav på tillgänglighet och därför 

krävs det en bra arkitektur som möjliggör detta. 

 

Vår resurs kan ses som realtid men eftersom insamlingsfrekvensen är 1ggr/timme kan det 

argumenteras mot om den är det eller inte. Fallstudien visar just fallet med båten, som har den 

frekvensen. I framtiden kan våra resultat hjälpa att implementera dynamiska resurser, men med 

insamlingsfrekvenser som är betydligt snabbare, till exempel 1ggr/10 sek. 

 

Motiveringen med vår lösning av importfunktionen i vår applikation är att det hade blivit 

samma Ordo-notation, O(n), med en lösning som till exempel hade letat efter de nyaste raderna 

också, för den går igenom varje rad på samma sätt. Detta eftersom värdet på raderna, n, varierar. 

På grund av detta och att det var svårt att förutspå ruttens längt har vi valt att ha 

updatenumber-kolumnen, eftersom den var lättast att implementera med nuvarande arkitektur. 

Vi fick även inte ändra på SMHIs data eller struktur. 

 

De tre elementtabellerna som vi presenterade i resultat till metadataprofilen är tre exempel på 

hur fälten skulle kunna se ut i redigeringsverktyget i framtiden. När man har en dynamisk resurs 

anser vi att minst dessa tre behövs för att kunna beskriva en sådan resurs via metadata. 

 

http://www.geodata.se/
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5.2 Eventuella förbättringar 

I nuläget hålls databasen synkroniserad med TransPaperfilen. Detta innebär att data för en hel 

rutt inte sparas i vår databas, utan endast det senaste som uppkommit på TransPaper. Detta 

skulle kunna lösas genom att i vår applikation lägga in kod för tömning av databasen när en rutt 

är färdigställd. Problemet med denna aspekt är att man på något sätt måste kunna förutspå när 

en viss rutt för TransAtlantic är färdig. Det är viktigt att lägga märke till att det finns 

utomstående faktorer som påverkar hur lång en rutt är, exempelvis väder, som kan försvåra 

denna process. Under vintertid kan rutten förändras beroende på hur mycket is som finns i 

närheten. Lämpligtvis skulle detta kunna lösas med en variant av Publish-Subscribe där man 

använder sig av lyssnare som notifieras när en rutt är färdig. Vid notifikationen skall ny data 

hämtas in till databasen från TransPaper. Detta kräver dock arbete hos resursen sida för att 

förändra arkitekturen. Då skulle tjänster kunna prenumerera hos resursen och data skulle sparas 

som hela rutter. 

 

En aspekt som skulle kunna förbättras är färgsättningen för våra punkter på lagren. Vi har valt 

färgerna röd, grön och blå. Detta medför att färgblinda kan ha bekymmer med att se skillnad på 

de olika punkterna. Detta hade låg prioritet eftersom det inte var vårt fokus, men vi noterade det 

när vi designade stilarna via SLD. 

 

Vidare anser vi det är värt att påpeka att för vår lösning kanske inte en relationsdatabas är det 

bästa valet. Det enda jobbet som utförs i databasen är skrivning, inte läsning. Därför ser vi detta 

fall som en prima kandidat till en NOSQL-implementation. Databasen som väljs skulle vara 

specialiserad på skrivningar och därför spara datorresurser och tid. Ett förslag för det ändamålet 

är Cassandra. Kruxet kan vara att geometridatatypen, punkterna, måste då kanske hanteras på ett 

annat sätt. 

 



28 

 

Referenser 

[1] Geodatas officiella hemsida, "Om Geodataportalen". 

http://www.geodata.se/sv/Vad/Om-Geodataportalen/ [Accessdatum 2012-05-20] 

 

[2] Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG, “Europeiska unionens officiella 

tidning”. 

 

[3] Mötet avhandlades på Lantmäteriets huvudkontor i Gävle den 20 Mars klockan 14.30, 

Amir Jonis, Viktor Högberg, Erik Kyhlberg(Geodatasekretariet) samt Kjell 

Hjorth(Teknikansvarig) var närvarande (telefon). 

 

[4] Mötet avhandlades på Lantmäteriets huvudkontor I Gävle den 22 Februari, Amir 

Jonis, Viktor Högberg, Erik Kyhlberg(Geodatasekretariet) samt Kjell Hjorth & 

Michael Östling (Teknikansvarig) var närvarande (telefon). 

 

[5] Mötet avhandlades på Lantmäteriets huvudkontor I Gävle i Maj, Amir Jonis, Viktor 

Högberg, Erik Kyhlberg(Geodatasekretariet) samt Kjell Hjorth & Michael Östling 

(Teknikansvarig) var närvarande. 

 

[6] Mötet avhandlades på SMHI huvudkontor I Gävle den 24 April, Amir Jonis, Viktor 

Högberg, Erik Kyhlberg(Geodatasekretariet), Kjell Hjorth(Teknikansvarig), Michael 

Östling, Fredrik Waldh(SMHI) och Henrik Lindh(SMHI) var närvarande. 

 

[7] F. Persäter, J. Jernunger, "Arkitektur för Geodataportalen v2.0", Diarienr 109-

2011/572, 2010, Sverige. http://geodata.se/service/Dokumentarkiv/  

 

[8] X. Jie, "The Design and Implementation of University Human Resources Management 

Systems Based on SOA", Elsever Ltd., Chine, 2011. 

 

[9] Geodataportalen – ”Teknisk ramverk för en infrastruktur för geodata” Läntmäteriet. 

Diarienr 109-2010 2973, 2012, Sverige. http://geodata.se/service/Dokumentarkiv/  

 

[10] Geodataportalen - metadata – ”Metadataeditor Redigeringsverktyg för metadata” 

Lantmäteriet. Diarienr 109-2012 149, 2012, Sverige. 

http://geodata.se/service/Dokumentarkiv/  

 

[11] Geodataportalen – “Metadata – Introduktion” Lantmäteriet. Diarienr 109-2012 149, 

2012, Sverige. http://geodata.se/service/Dokumentarkiv/   

 

[12] Lantmäteriet – Geodata. ”Nationell metadataprofil” – Specifikation och vägledning – 

SS-EN ISO 19115:2005 Version 3.1.1, 2012, Sverige. 

http://geodata.se/service/Dokumentarkiv/  

 

[13] Ingo Simonis OGC® ”Sensor Web Enablement Architecture” 2008. 

http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=29405  

 

[14] S.H.L Liang, A.Croitoru, V.C.Tao. “A distributed geospatial infrastructure for 

SensorWeb” Comput Geosci 2005, 31, 2, 221-231. 

 

http://www.geodata.se/sv/Vad/Om-Geodataportalen/
http://geodata.se/service/Dokumentarkiv/
http://geodata.se/service/Dokumentarkiv/
http://geodata.se/service/Dokumentarkiv/
http://geodata.se/service/Dokumentarkiv/
http://geodata.se/service/Dokumentarkiv/
http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=29405


29 

 

[15] Ingo Simonis. OGC Sensor Web Enablement 

http://www.perey.com/ARStandards/%5BSimonis%5DOGC_SWE_AR.pdf 

[Accessdatum: 2012-04-23] 

 

[16] A.Sheth, C.Henson, S.S.Sahoo. “Semantic Sensor Web” Internet Computing, IEEE 

2008, 12, 4, 78-83 

 

[17] OGC. www.opengeospatial.org. [Accessdatum: 2012-05-10] 

 

[18] M.Botts, G.Percivall, C.Reed, J.Davidson. OGC® “Sensor Web Enablement: 

Overview and High Level Architecture”. 2008. 

http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=25562  

 

[19] H.Conover, G.Berthiau, M.Botts, H.M.Goodman, X.Li, Y.Lue, M.Maskey, K.Regner, 

B.Zavodsky. “Using sensor web protocols for environmental data acquisition and 

management” Ecological Informatics 2010, 5,1 32-41 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574954109000661  

 

[20] Medverkandeavtal – “Överenskommelse avseende medverkan I infrastrukturen” 

Lantmäteriet. Diarienr: 109-2010 2950 Sverige. 

http://geodata.se/service/Dokumentarkiv/  

 

[21] Geoserver. http://geoserver.org/display/GEOS/Welcome [Accessdatum 2012-05-10] 

 

[22] PostGIS. http://postgis.refractions.net [Accessdatum: 2012-05-10] 

 

[23] Big O. http://sv.wikipedia.org/wiki/Big_O_notation [Accessdatum 2012-05-29] 

 

[24] Publish-Subscribe. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Publish%E2%%80%93subcribe_pattern [Accesdatum: 

2012-05-11] 

 

http://www.perey.com/ARStandards/%5BSimonis%5DOGC_SWE_AR.pdf
http://www.opengeospatial.org/
http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=25562
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574954109000661
http://geodata.se/service/Dokumentarkiv/
http://geoserver.org/display/GEOS/Welcome
http://postgis.refractions.net/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Big_O_notation
http://en.wikipedia.org/wiki/Publish%E2%25%80%93subcribe_pattern


30 

 

Begreppslista 

CSW-T Catalog Service Web – Transaction 

En webtjänst som används vid publicering av metadata i metadataredigeringsverktyget[10]. 

 

Geodata är en typ av data som används för att beskriva händelser och objekt samt deras 

geografiska läge[1]. 

 

Geodataportalen 
Geodataportalen är en webbaserad portal där geodataproducenter har möjlighet att publicera resurser 

och göra dem tillgänglig för användare[1]. 

 

Geodataproducent 

Person, företag eller myndighet som producerar geodata[1]. 

 

Geodatasamverkan 

Denna samverkan finns för att uppnå en infrastruktur för användning av geodata samt för att 

förverkliga EU-direktivet Inspire och den nationella geodatastrategin[20].  

Geoserver 

Open source-program, skrivet i Java där användare kan dela och ändra geodata[21]. 

 

GeoRM Samling moduler för bland annat betaltjänster och säkerhet.  I nuläget finns GeoRM finns 

som ett lager över alla andra tjänster[7]. 

 

Inspire-direktivet Inspire är en plan för upprättande av en infrastruktur för geografisk data inom 

EU[2]. 

 

ISO-19139 Se avsnitt 3.3.2 

ISO-19115 Se avsnitt 3.3.2 

ISO-19119 Se avsnitt 3.3.2 

 

Metadataprofilen Profilen specificerar regler för metadataelement som används för att beskriva 

resurser. Bland annat behandlar vilka metadataelement som skall finnas för resurser samt hur dessa 

enskilda element beskrivs. Se avsnitt 3.3[12]. 

 

Metadataredigeringsverktyget Program som används för att dokumentera en resurs med metadata. 

Se kapitel 3.3 för teori samt bilaga sex för skärmdumpar[10]. 

 

OGC är en organisation som arbetar med att utveckla standarder för geospatial data och information. I 

nuläget finns det 452 organisationer som har medlemskap i OGC, bland annat universitet, privata 

företag och myndigheter[17]. 

 

PostGIS PostGIS är ett tillägg till PostgreSQL för att hantera geospatiala datatyper i databaser[22]. 

 

Resurs Den allmänna definitionen på tjänster och datamängder som publiceras till Geodataportalen. 

Se figur 6. 

 

Sensor Web Koncept för effektiv insamling av data från sensorer. Se avsnitt 3.5 
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Sensor Web Enablement Paketering av specifikationer för att uppfylla Sensor Web konceptet. 

Se avsnitt 4.2 

 

WFS-tjänst Tjänst med syfte att ge åtkomst till objekt[10]. 

WMS-tjänst Tjänst med syfte att ge åtkomst till karta[10]. 

 

Ordo-notation Begrepp inom matematik och datavetenskap som används för att mäta bland 

annat tidskomplexitet[23]. 

 

Publish-Subscribe Meddelandemönster där lyssnare prenumererar på en viss publicerare av 

meddelanden[24]. 
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Bilaga 1: Fysisk vy - Geodataportalen 

 

 
Från Arkitektur för Geodataportalen 2.0[7] 
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Bilaga 2: Logisk vy – Geodataportalen 

 

Från Arkitektur för Geodataportalen 2.0[7] 
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Bilaga 3: TransPaper 

Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) 

Oceanographical data  

Ferrybox 

 

The file TransPaper.txt contains Ferrybox data.  

The code for erroneous or missing data is -999.0000  

The timezone will always be UTC.  

 

Data have undergone gross error checking only. Please  

use data with discretion. Please read the Disclaimer. 

 

DATASTRUCTURE:  

 

COLUMN CHANNEL PARAMETER   UNIT DESCRIPTION 

01 - Time    UTC - 

02 8170 WaterSample   Nr WaterSampleNumber 

03 8002 Latitude   Deg - 

04  8003 Longitude   Deg - 

05 8171 Speed    Knot Speed 

06 8172 Flow    l/min 

07 8181 Salinity   psu -  

08 8180 Water Temperature 2  degC - 

09 8179 Water Temperature 1  degC - 

10 8062 Chlorophyll A   ľg/l - 

11 8173 Phycocyanin   ľg/l - 

12 8174 Turbidity   NTU - 

13 8033 Airtemperature   degC - 

14 8175 PAR    ľEm2 s-1 

15 8032 Airpressure   hPa - 

16 8176 Oxygen    ľmol/kg - 

17 8191    Oxygen*    ml/l    - 

18 8190    Oxygen Saturation**  % - 

19 8177 pCO2    ppm - 

20 8196 SopHstd    pH 

21 8197 SopHmeas 

22 8198 SopH15 

23 8199 SopHins 

24 8178 Measure depth   m - 

25      8092    Quality flag***                 -       Qf 

 

* Column 18 = Column 17 *(Density/1000)*(1/44.64). Assuming a pressure at 3 

dbar 

 

** Equation used for oxygen saturation is: 

tabs=temperature+273.16; 

pr1=-173.4292+24963.39/tabs; 

pr2=143.3483*log(0.01*tabs)-0.218492*tabs; 

pr3=salinity*(-0.033096+0.014259*tabs*0.01-0.0017*((0.01*tabs)^2)); 

sat=100*oxygen/exp(pr1+pr2+pr3); 

 

*** Quality flags 

0 = No QC was performed 

1 = Good data 

2 = Probably good data 

3 = Bad data that are potentially correctable 

4 = Bad data 

5 = Value changed 
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6 = Not used 

7 = Not used 

8 = Interpolated value 

9 = Missing value 

[6] 



36 

 

Bilaga 4: Källkod applikation 

package org.apache.ws.axis2; //hade klassen i ett gammalt projekt 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.net.MalformedURLException; 

import java.net.URL; 

import java.sql.*; 

import java.util.Timer; 

import java.util.TimerTask; 

import javax.swing.JFrame; 

import javax.swing.JLabel; 

 

/** 

 * @author ndv09ajs Amir Jonis 

 * @author ndv09vhg Viktor Högberg  

 * Högskolan i Gävle 2012 (C) 

 *  

 *         TransTest är ett program som läser SMHI's TransAtlantic-båt 

 *         och sparar ner det i en postgredatabas, som använder tillägget 

 *         postgis. URL till båten är 

 *         "http://www.smhi.se/hfa_coord/BOOS/data/lm/TransPaper.txt" 

 *  

 *         Kolumnerna long/lat kör vi i en sqlfunktion som gör om dem till 

en 

 *         Point. Datatypen är geometry(postgis). Databasen ligger på en 

 *         Geoserver hos Metagis där vi skapar ett kartlager (WMS-

tjänst)(Web 

 *         Map Service) som sedan kan läggas på Geodataportalens karta. 

 **/ 

 

public class TransTest { 

 Timer timer; 

 int delay = 5000; 

 int period = 1801337; 

 static int n = 1; 

 static int k; 

 static Connection connection = null; 

 static String str = null; 

 static PreparedStatement preparedstmnt; 

 

 public TransTest(int seconds) { 

  timer = new Timer(); 

  timer.scheduleAtFixedRate(new RemindTask(), delay, period); 

 } 

  

 /** 

  * Denna inre klass sköter Timern. 

  * run() aktiveras när ReminderTask skapas. 

  * i run körs writemethod() och programet startas. 

  */ 

 class RemindTask extends TimerTask { 

  public void run() { 

   try { 

    writemethod(); 

   } catch (ClassNotFoundException e) { 

    // TODO Auto-generated catch block 
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    e.printStackTrace(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e.printStackTrace(); 

   } catch (IOException e) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e.printStackTrace(); 

   } 

 

  } 

 } 

 /** 

  * Denna metod skapar kopplingen till databasen. 

  * Varje gång metoden anropas tittar programet om 

  * n == 1, alltså om programet har startas. 

  * Om det är så töms tabellen och reader() anropas. 

  * @throws ClassNotFoundException 

  * @throws SQLException 

  * @throws IOException 

  */ 

 public static void writemethod() throws ClassNotFoundException, 

   SQLException, IOException { 

 

  Statement sql; // statement för create 

 

  System.out.println("PostgreSQL " + "JDBC connect test"); 

 

  try { 

   Class.forName("org.postgresql.Driver"); 

  } catch (ClassNotFoundException e) { 

   System.out.println("Driver? " + "lägg till i lib"); 

   e.printStackTrace(); 

   return; 

  } 

  System.out.println("connected"); 

 

  try { 

   connection = DriverManager.getConnection( 

     "jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/database", 

     "user", "password"); 

  } catch (SQLException e) { 

   System.out.println("failed to connect"); 

   e.printStackTrace(); 

   return; 

  } 

  sql = connection.createStatement(); 

 

  if (connection != null) { 

 

   if (n == 1) { 

    String delete = ("delete from transpaper"); //ta 

bort gammalt om det är nystart.. 

    // String createString = 

    // ("CREATE TABLE transpaper ( datum character 

varying NOT NULL, watersample double precision, lati double precision, 

longi double precision, speed double precision, flow double precision,  

salinity double precision, watertemp2 double precision, watertemp1 double 

precision, chlorophylla double precision,  phycocyanin double precision, 

turbidity double precision, airtemperature double precision, par double 

precision,airpressure double precision, oxygen double precision, oxygen2 

double precision, oxygensaturation double precision, pco2 double precision, 
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sophstd double precision, sophmeas double precision, soph15 double 

precision, sophins double precision, measuredepth double precision, 

qualityflag double precision, updatednumber integer, thepoint_lonlat 

geometry, CONSTRAINT enforce_dims_thepoint_lonlat CHECK 

(st_ndims(thepoint_lonlat) = 2), CONSTRAINT enforce_geotype_thepoint_lonlat 

CHECK (geometrytype(thepoint_lonlat) = 'POINT'::text OR thepoint_lonlat IS 

NULL), CONSTRAINT enforce_srid_thepoint_lonlat CHECK 

(st_srid(thepoint_lonlat) = 4326) ) WITH ( OIDS=FALSE ); ALTER TABLE 

transpaper OWNER TO postgres"); 

 

    sql.executeUpdate(delete); 

    // sql.executeUpdate(createString); 

   } 

  } 

  reader();  //..annars fortsätt 

 

 } 

 /** 

  * reader() sköter inläsningen från URLen. 

  * Det är en while-loop som sköter inläsningen. 

  * För varje rad som körs anropas splitconvert() 

  * och raden insertas. Efter loopen updateras kolumen 

  * thepoint_lonlat, punkter med datatypen geometry skapas av  

  * koordinaterna. 

  * @throws SQLException 

  */ 

 private static void reader() throws SQLException { 

  try { 

 

   URL url = new URL( 

    

 "http://www.smhi.se/hfa_coord/BOOS/data/lm/TransPaper.txt"); // läs 

            

         // in 

            

         // båtdata 

   BufferedReader in = new BufferedReader(new 

InputStreamReader( 

     url.openStream())); 

 

   Statement statement = connection.createStatement(); 

 

   str = in.readLine(); // för att hoppa över första raden 

   while ((str = in.readLine()) != null) { // whileloop där 

varje rad 

            

 // från transpaper läses 

 

    splitconvert(); 

    preparedstmnt.executeUpdate(); // insertraden! 

 

   } 

   String skapapoints = ("UPDATE transpaper SET 

thepoint_lonlat = ST_SetSRID(ST_Point( longi, lati),4326) "); 

   statement.execute(skapapoints); // update-raden! 

   k = n - 1; 

   n++; // räknare 

   // inläsning av endast nyaste 

   PreparedStatement preparedstmnt2 = connection 

     .prepareStatement("delete from transpaper 

where updatednumber = ?"); // hålla 
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           // 

tabellen 

            

           // 

synkad.. 

   preparedstmnt2.setInt(1, k); 

   preparedstmnt2.executeUpdate(); 

   in.close(); 

  } catch (MalformedURLException e) { 

  } catch (IOException e) { 

  } 

 

 } 

 /** 

  * Simpelt GUI. Visas när programet är igång. 

  */ 

 private static void GUI() { 

  JFrame frame = new JFrame("Transpaper"); 

  frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

  JLabel label = new JLabel("Läsning från transpaper sker var 30e 

minut."); 

  frame.getContentPane().add(label); 

  frame.pack(); 

  frame.setVisible(true); 

 } 

 /** 

  * Denna metod delar upp varje inläst rad och lägger dem i  

  * en stringarray. 

  * Sedan parsas strängarna till double. 

  * Efter det insertas dem med ett prepared statement. 

  * @throws SQLException 

  */ 

 public static void splitconvert() throws SQLException { 

  // splitta upp str 

  str.split("       "); 

  String[] attribut = str.split(" "); 

  String datum = attribut[0];  

  String vattengrejs = attribut[1]; 

  String lati = attribut[2]; 

  String longi = attribut[3]; 

  String spd = attribut[4]; 

  String flw = attribut[5]; 

  String slnty = attribut[6]; 

  String wtr2 = attribut[7]; 

  String wtr = attribut[8]; 

  String chloro = attribut[9]; 

  String phyco = attribut[10]; 

  String turb = attribut[11]; 

  String airt = attribut[12]; 

  String par = attribut[13]; 

  String airp = attribut[14]; 

  String oxy = attribut[15]; 

  String oxy2 = attribut[16]; 

  String oxys = attribut[17]; 

  String pc2 = attribut[18]; 

  String sopHst = attribut[19]; 

  String sopHmea = attribut[20]; 

  String soph1 = attribut[21]; 

  String sopHin = attribut[22]; 

  String msrDepth = attribut[23]; 
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  String qualityFlg = attribut[24]; 

 

  // parse från strings 

  double vattengrejsdouble = Double.parseDouble(vattengrejs); 

  double latitude = Double.parseDouble(lati); 

  double longitude = Double.parseDouble(longi); 

  double speed = Double.parseDouble(spd); 

  double flow = Double.parseDouble(flw); 

  double salinity = Double.parseDouble(slnty); 

  double watertemperature2 = Double.parseDouble(wtr2); 

  double watertemperature = Double.parseDouble(wtr); 

  double chlorophyll = Double.parseDouble(chloro); 

  double phycoeanin = Double.parseDouble(phyco); 

  double turbul = Double.parseDouble(turb); 

  double airtemperature = Double.parseDouble(airt); 

  double para = Double.parseDouble(par); 

  double airpressure = Double.parseDouble(airp); 

  double oxygen = Double.parseDouble(oxy); 

  double oxygen2 = Double.parseDouble(oxy2); 

  double oxygensaturation = Double.parseDouble(oxys); 

  double pco2 = Double.parseDouble(pc2); 

  double sopHstd = Double.parseDouble(sopHst); 

  double sopHmeas = Double.parseDouble(sopHmea); 

  double soph15 = Double.parseDouble(soph1); 

  double sophins = Double.parseDouble(sopHin); 

  double measuredepth = Double.parseDouble(msrDepth); 

  double qualityflag = Double.parseDouble(qualityFlg); 

 

  preparedstmnt = connection 

    .prepareStatement("insert into transpaper 

values(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)"); 

  preparedstmnt.setString(1, datum); 

  preparedstmnt.setDouble(2, vattengrejsdouble); 

  preparedstmnt.setDouble(3, latitude); 

  preparedstmnt.setDouble(4, longitude); 

  preparedstmnt.setDouble(5, speed); 

  preparedstmnt.setDouble(6, flow); 

  preparedstmnt.setDouble(7, salinity); 

  preparedstmnt.setDouble(8, watertemperature2); 

  preparedstmnt.setDouble(9, watertemperature); 

  preparedstmnt.setDouble(10, chlorophyll); 

  preparedstmnt.setDouble(11, phycoeanin); 

  preparedstmnt.setDouble(12, turbul); 

  preparedstmnt.setDouble(13, airtemperature); 

  preparedstmnt.setDouble(14, para); 

  preparedstmnt.setDouble(15, airpressure); 

  preparedstmnt.setDouble(16, oxygen); 

  preparedstmnt.setDouble(17, oxygen2); 

  preparedstmnt.setDouble(18, oxygensaturation); 

  preparedstmnt.setDouble(19, pco2); 

  preparedstmnt.setDouble(20, sopHstd); 

  preparedstmnt.setDouble(21, sopHmeas); 

  preparedstmnt.setDouble(22, soph15); 

  preparedstmnt.setDouble(23, sophins); 

  preparedstmnt.setDouble(24, measuredepth); 

  preparedstmnt.setDouble(25, qualityflag); 

  preparedstmnt.setInt(26, n); 

 

 } 

 

 public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, 
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   SQLException, IOException { 

  new TransTest(5); //starta programet med 5 sek delay 

  GUI(); // visa GUI 

 } 

} 
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Bilaga 5: SLD-fil för Airpressure 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<StyledLayerDescriptor version="1.0.0" xmlns="http://www.opengis.net/sld" 

xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" 

  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld 

http://schemas.opengis.net/sld/1.0.0/StyledLayerDescriptor.xsd"> 

  <NamedLayer> 

    <Name>Trans Point</Name> 

    <UserStyle> 

      <Title>trans_airpressure</Title> 

      <Abstract>trans_airpressure</Abstract> 

 

      <FeatureTypeStyle> 

        <!--FeatureTypeName>Feature</FeatureTypeName--> 

     

 <Rule> 

       <Name>Smallairpressure</Name> 

       <Title>Less than 999.9999</Title> 

       <ogc:Filter> 

         <ogc:PropertyIsLessThanOrEqualTo> 

           <ogc:PropertyName>airpressure</ogc:PropertyName> 

           <ogc:Literal>999.9999</ogc:Literal> 

         </ogc:PropertyIsLessThanOrEqualTo> 

       </ogc:Filter> 

       <PointSymbolizer> 

         <Graphic> 

           <Mark> 

             <WellKnownName>circle</WellKnownName> 

             <Fill> 

               <CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter> 

             </Fill> 

           </Mark> 

           <Size>4</Size> 

         </Graphic> 

       </PointSymbolizer> 

     </Rule> 

   

 <Rule> 

       <Name>Errorcheck</Name> 

       <Title>Equal to -999</Title> 

       <ogc:Filter> 

         <ogc:PropertyIsEqualTo> 

           <ogc:PropertyName>airpressure</ogc:PropertyName> 

           <ogc:Literal>-999</ogc:Literal> 

         </ogc:PropertyIsEqualTo> 

       </ogc:Filter> 

       <PointSymbolizer> 

         <Graphic> 

           <Mark> 

             <WellKnownName>circle</WellKnownName> 

             <Fill> 

               <CssParameter name="fill">#0000FF</CssParameter> 

             </Fill> 

           </Mark> 

           <Size>4</Size> 
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         </Graphic> 

       </PointSymbolizer> 

     </Rule> 

   

  <Rule> 

       <Name>Highairpressure</Name> 

       <Title>Greater or Equal to 1000.0000</Title> 

       <ogc:Filter> 

         <ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 

           <ogc:PropertyName>airpressure</ogc:PropertyName> 

           <ogc:Literal>1000.0000</ogc:Literal> 

         </ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 

       </ogc:Filter> 

       <PointSymbolizer> 

         <Graphic> 

           <Mark> 

             <WellKnownName>circle</WellKnownName> 

             <Fill> 

               <CssParameter name="fill">#00FF00</CssParameter> 

             </Fill> 

           </Mark> 

           <Size>4</Size> 

         </Graphic> 

       </PointSymbolizer> 

     </Rule> 

      </FeatureTypeStyle> 

    </UserStyle> 

  </NamedLayer> 

</StyledLayerDescriptor> 
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Bilaga 6. Processbeskrivning praktisk del 

I denna sektion beskrivs den arbetsprocess som följts för att utföra den praktiska delen av 

arbetet. För större bilder se bilagor. 

 

Först skapades ett importprogram. Detta program är skrivet i Java (se avsnitt 4.5.2 för detaljerad 

beskrivning) 

 

Figur 14 visar en del av databasen. För att kunna göra punkter och skapa ett kartlager behövs 

datatypen geometri i databasen. Vi använder en updatesats för att skapa Points utifrån 

koordinaterna. 

 

 
 

Figur 14. Databasen har mätvärden av till exempel vattentemperatur och lufttryck. Notera 

kolumnen thepoint_lonlat, den skapas i programmet av kolumerna longi och lati. 

 

 

 

Nästa steg vi tog var att implementera programmet på servern där Geoserver fanns installerat. 

Michael Östling gav oss tillgång till en av hans servrar. Vi jobbade mot servern med 

TeamViewer. 

  

 
Figur 15. Loginskärm för Geoserver.   
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I  Geoserver måste PostgreSQL-databasen läggas in. Databaser kallas här för Store. Från olika 

Stores kan lager skapas. 

 
Figur 16. I Store hänvisar vi till vår PostgreSQL-databas. 

 

 
 

Figur 17. I Geoserver lägger vi in vår databas i en Store. 

 

När Store var skapat blev nästa steg att skapa ett lager. Geoserver hjälper med att hitta tabellen 

och de skapade geometri-punkterna.  

 

Figur 18. Skapa lager. 
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Figur 19. Geoserver kan själv räkna ut lagrets gränser ifrån koordinaterna samt visa alla 

kolumner som finns i databasen. 

 

 
Figur 20. Stilen till lagret chlorophyll heter transpaper_chlorophyll. Equal to -999 betyder att en 

sensor har missat en mätning. Vi lade till en färg som visar vart det hänt på lagret. 

 

Här väljer man stil på sitt lager. För vårt arbete har vi gjort 21 stilar och 21 lager. Stilarna görs 

med en Styled Layer Descriptor-fil (SLD) och en XML-fil.  

 

 
Figur 21. XML-filen pekar på SLD-filen 
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Figur 22. Regel för Airpressurekolumen. Hela SLD-filen finns i bilaga fem. 

 

 
 

Figur 23. Ett krav för att visa SMHIs resurs var att deras logotyper var med på lagren. Detta 

löste vi med ett Watermark. 

 

 

Efter alla lager var gjorda skapade vi en Layer Group.  Vid visning av lagergruppen kan 

användaren välja bland de 21 lagren och se färgändringar för just den valda kolumnen.  
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Figur 24. Lagergrupp. 

 

Det sista vi gjorde var att använda Metadataredigeringsverktyget för publicering till 

Geodataportalen. 

 
Figur 25. Fälten som lyser grönt är obligatoriska enligt Metadataprofilen. 

 

Innan publiceringen görs en XML-fil av fältens innehåll. 
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Figur 26. Fälten från verktyget görs om till en XML-fil som valideras innan publicering. 

 

 

 
Figur 27. Validering i metadataredigeringsverktyget. 

 


