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Abstrakt 

I dagens samhälle har Geografiska Informations System (GIS) 

blivit allt mer integrerade inom tekniken och kan appliceras 

inom alla situationer då position är tillgänglig. Syftet med detta 

arbete är att undersöka de befintliga metoderna som hanterar 

tidsinformation inom GIS och att hitta en sätt som underlättar 
hantering av tidsinformation på ett nytt sätt.  

 

Resultatet av detta arbete är en applikationsmodell som föreslår 

ett alternativt sätt att skapa och lägga till tidstämplar för 

geodatainformation, samt hur dessa kan hanteras inom 
applikationssystemet. Det har även skapats en demo 

webbapplikation som visualiserar ett alternativt sätt att söka 

efter data utifrån de nyskapade tidsstämplarna.  
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1. Introduktion  
I dagens samhälle har Geografiska Informations System (GIS) blivit allt mer integrerad inom tekniken. 

GIS kan appliceras vid alla situationer där positionens information är tillgänglig. Detta har underlättat 

många av de tidigare problem som till exempel, navigering till sådana platser som hotell, 

restauranger, boendeadresser mm. 

Att en viss plats har koordinater som anger dess position, är allmänt känt och ligger till grunden för 

alla GIS applikationer. Dock finns det en till egenskap som kan anknytas till platser, och det är tiden 

eller mer specifikt en viss tidpunkt. Det är ingenting som de flesta människor funderar på i vardagen, 

men allt är i konstant rörelse i både tid och rum. Dagens teknik är redan tillräckligt avancerad för att 

möjliggöra hantering av tiden med GIS, på samma sätt som position hanteras idag. Den möjligheten i 

sin tur öppnar nya vägar för användning av applikationer med GIS. Det finns dock vissa begränsningar 

med tidshanteringen. Även om det finns möjlighet att tiden kan integreras som attribut i GIS-data, så 

finns inte någon teknik som tillåter sortering av GIS-vektordata baserat på tidsanknytning. Samtidigt 

som med fler och mer avancerade GIS-applikationer uppstår behov att sortera ut det använda data 

med tidsinterval. Därför föreslås inom detta arbete en lösning som fick namnet ArchiveQ. Lösningen 

kommer att vara en kombination av applikationsmodell och simuleringsmiljö som implementerar 

lösningen.  

1.1 Bakgrund  
Idag existerar diverse time-space modeller för raster och vektordata, som möjliggör analys av 

dataförändringen över tid. Både raster och vektordata innehåller alltid en attributtabell med 

information över alla egenskaper som finns representerade inom data. Information i attributtabellen 

uppdelas i olika kolumner beroende på informationstyp.  

Rasterdata består av pixel-celler som är sorterade i rader och kolumner [1], där alla celler bildar ett 

rutnät, se även Figur 1a. Varje cell tilldelas ett värde som representerar de olika kategorierna som ska 

visualiseras. Till exempel celler som ska representera skog får värde 1 medan celler som ska 

representera vatten får 10 som värde. Varje pixelcell har information som finns lagrad i tillhörande 

attributtabell, där varje kolumn innehåller en viss typ av data, se även Figur 1b. För att möjliggöra 

time-space jämförelse, skapas en kolumn i tabellen där tidstämpel läggs in för varje attribut. Därefter 

är det möjligt att jämföra förändringar inom en viss tidsintervall, på pixelnivå. Zhao, Shaw och Wang 

[2] har använt denna metod i sin artikel, där de studerade rasterdata av tre år över samma område i 

USA och jämförde pixelförändringar för att undersöka hur vegetationen i området påverkades av 

frost.  

 

Figur 1a: exempel på raster [3] 

 

Figur 1b: exempel på attributtabell [4] 
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Vektordata är uppbyggd av olika objekt [5], så som punkter, linjer och polygoner, se även Figur 2. 

Även här finns en attribut tabell, där varje objekt tilldelas individuell information. Att skapa 

tidsstämpel för varje punkt, linje eller polygon i vektordatafilen, ger samma möjlighet, som med 

rasterdata, till att jämföra dataförändringar över tid.  

 

Figur 2: exempel på vektor [6] 

 

Modellen ArchiveQ, i detta arbete skall föreslå ett underlättat jämförelse i data där tiden är 

inblandat, men på ett annat sätt än tidigare nämnda metoden. Modellen kommer inte jämföra 

individuella objekt i varje datafil, utan ska räkna med varje fil som en helhet. För att lyckas med detta 

måste tidstämpel omfatta hela datafilen. En av anledningar till att skapa tidstämplar på detta sett, är 

att tidsstämpling på enskilda objekt och pixlar i attributtabellen är tidskrävande vid själva 

tidsinläggningen och jämförelse mellan olika filer kräver noggrann genomgång av varje fil. Andra 

anledningar är att den föreslagna tidstämplingen skapar möjligheter för enklare sökning av data, då 

den önskade data kan hittas snabbt när tidpunkt och plats som undersöks är känt.  Möjligheten att 

obehindrad söka efter information är en stor fördel för, till exempel skolelever som läser geografi, 

historia och andra samhällsinriktade ämnen, där undervisningsinformation kan sorteras efter plats 

och tidpunkt för förenklad undervisning.  

1.2 Problembeskrivning  
Allteftersom mängden av insamlade data om världen ökar exponentiellt, kan det över tid orsaka 

svårigheter att hitta relevant information. Då kan detta leda till så kallad ”indirekt förlust av 

information”, som skulle kunna förebyggas om det skulle vara möjligt att söka efter informations filer 

med den kända tidpunkten och på så viss filtrera ut onödigt många sökresultat. Inom vissa 

situationer kan det vara av vikt att hitta specifik information, som är vanligtvis svår att hitta. Det kan 

vara till exempel att kommunen vill ta fram punkdata över en by, där många butiker har flyttat från 

och undersöka sambandet mellan butiksflytten och populationsförändring i området.  

Idag finns det mycket av användbar information som är tillgänglig, men ofta är den informationen 

utspritt över internet och är då i vissa fall svår att hitta. Det kan vara allt från information över 

populationsförändringen till fastighetskartor. I Sverige så finns det flera applikationer på internet 

som till exempel Geodataportalen [7], där det är möjligt att se olika information från olika källor i 

Sverige. Dessvärre finns det ingen möjlighet att jämföra flera informationslager av samma plats i 

sådana applikationer, till exempel möjligheten att se förändringen över tid som hur 

skogensutspridning förändras över 10 år. Möjligheten till att jämföra flera filer samtidigt är inte bara 

intressant för att se förändringar i observationer, utan kan även vara användbart för analys och 

överblick över områden där data behöver uppdateras. Applikationsmodellen ArchiveQ, skall 

möjliggöra enkel sökning och jämförelse av all data som görs tillgänglig, samt ge en möjlighet till att 
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hämta de önskade datafiler, om ursprungskällan tillåter detta. Inom simuleringsapplikationen i detta 

arbete har det gjorts vissa begränsningar, som medför att det sker ingen sökning mot en server med 

GIS-data som till exempel Geodataportalen.  

Applikationsmodellen bygger på så kallad direkt visualisering, det vill säga att all information som 

hittas under sökningen kan visualiseras direkt på kartan. Ett av de områden som skulle få stor nytta 

av sådan visualisering är skolan. Att barn lär in information snabbare med bilder är allmänt känd och 

med dagens teknik är det möjligt att skapa visuella effekter för nästan allt. Inom Sveriges politik har 

det även framtagits mål och riktlinjer för att vara bäst i världen på användning av 

digitaliseringsmöjligheter. För att förverkliga detta har Digitaliseringskommissionen [8] skapats och 

bland deras målbeskrivning finns det tydliga mål på att skolan ska dra nytta av tekniken. GIS som är 

en ganska ny teknik, har introducerats i skolan till en viss del i några få skolor och resultaten ser 

lovande ut. Skolverket ser på GIS som en hjälp medel för geografilektioner [9] då det är 

huvudområde för användning av GIS.  

Förutom geografilektioner kan GIS vara användbar även vid historielektioner. Då historia studeras 

ofta uppdelat inom olika tidsperioder, innehåller den ofta många olika datum och viktiga händelser 

som måste läras in. Eftersom sådana händelser oftast innefattar geografiska rörelser, finns det en 

möjlighet att visualisera denna förflyttning och händelsens förlopp på kartan. Applikationsmodellen 

skapar möjligheter för verktyg som kan implementera just sådana funktioner.  

Historiska händelser ofta förknippas med människans historia, vilket är viktigt men det finns även 

andra typer av historiska händelser som skulle kunna vara till nytta att kartläggas. Att studera en 

historisk händelse i detalj är oftast svårt med bara text, då informationen är alltid mer eller mindre 

storskallig. Speciellt geologiska och vattenbundna aktiviteter sådana som jordbävningar, tsunami och 

vulkanutbrott, kan vara svårtolkade i text. När sådan information kan upptäckas och visualiseras på 

ett så enkelt sätt så att även de icke insatta inom GIS kan undersöka information, kan detta vara till 

hjälp för förberedande återgärder. Information som utbredning av drabbade områden i tidigare 

utbrott, kan vara avgörande kunskap vid framtida återgärder när vulkanen börjar vakna igen. Att veta 

hur vulkanen har betet sig under förra utbrottet kan ge information för förberedande återgärder 

inför det nya utbrottet. Förutom generell information, kan även forsknings resultat bidra med mycket 

information. Till exempel i sin artikel beskriver Houlié, Komorowski , de Michele, Kasereka och Ciraba 

[10] hur det är möjligt att förutspå vulkanutbrott med fjäranalys av vegetationens tillväxt i området 

runt om vulkanen i fråga.  

Det finns många forskningsresultat som kan bidra med nyttig information för samhällsplanering som 

kan hittas på olika databaser [11] [12]. När forskare utför olika forskningsprojekt som involverar GIS 

så skapas det ofta filer som representerar resultat. De resultaten är oftast bara tillgängliga för 

överblick i artikeln som presenterar dem. Då den myndighet eller projektgrupp som är intresserad av 

forskningsinformation, skulle behöva söka efter artikeln först och sedan förlita sig på textbaserad 

beskrivning för vidare analys. Om resultaten istället kunde visualiseras på en karta, då skulle analysen 

av information underlättas. Applikationsmodellen föreslår en möjlighet till att visualisera 

forskningsresultat.  

I det här arbetet föreslås applikationsmodell, som kan ge möjlighet för forskare att koppla 

intressanta forskningsresultat till applikationen som implementerar ArchiveQ modellen. 

Applikationen skulle då kunna visualisera forskningsresultaten tillsammans med andra datafiler, om 
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sådana matchar sökkriterier. Skillnaden mellan forskningsresultat och de vanliga datafiler, är då att 

datafilerna är interaktiva och är tillgängliga vid sökning genom olika myndigheternas databaser. 

Forskningsresultat däremot bara representeras inom artikeln och är för övrigt otillgängliga. 

Lösningen på detta skulle då vara att applikationen kan uppmärksamma användaren på vilket data 

som tillhör en forskningsartikel, samt direkt länk till artikeln skulle visas. Inom applikationssystemet 

behandlas alla datafiler på samma sätt och även sökningen sker på exakt samma sätt, med händelse 

tid, tid av filskapandet och position. Alla resultat visualiseras inom applikationen. Det enda som 

urskiljer forskningsresultat är att de dataseten får en markör över dem, som talar om för användaren 

att dessa tillhör en artikel och en länk till artikeln visas. På detta sätt kan användaren se både 

datafilen i ett större sammanhang och läsa artikeln för en fördjupning av kunskap.  

Att kunna se forskningsinformation tillsammans med annan information som beskriver världen, kan i 

många fall ge större inblick i sammanhanget och synpunkter från nya vinklar. 

1.3 Syfte  
Syftet med detta arbete är undersöka de befintliga metoderna som hanterar tidsinformation, samt 

att ta hitta ett sätt som underlättar hantering av tidsinformation på ett nytt sätt inom GIS. Målet är 

att använda den kunskap som hittas för att ta fram en generell applikationsmodell för tillägg och 

hantering av tidsdata inom GIS-data. Applikationsmodellen är tänkt att föreslå ett alternativt sätt att 

skapa och lägga till tidsstämplar för geodatainformation, samt ett alternativt sätt för sökning av data 

utifrån de nyskapade tidsstämplarna. Resultatet förväntas underlätta sökning av geodatainformation 

som finns tillgänglig.  

1.4 Forskningsfrågor  
 

 Hur är det möjligt att lägga till tidsstämpel till en datafil, utan att påverka tillhörande 

attributtabell?  

 Hur kan den nyskapade tidsstämpeln användas vid för att skapa en sökning?  

 Hur kan annan information som till exempel textfiler, visualiseras eller länkas med 

tillhörande datafiler? 

 Hur påverkas hanteringen av geografiska positioner och tidsinformationen med den nya 

tidshanteringen? 

 Vilka möjligheter finns för en visualisering av en historisk sammanfattning över ett område?  

2. Litteraturstudier  
I det här kapitlet presenteras relaterade forskningsarbeten och studier som kan vara relevanta för 

denna studie. Även relevanta tekniker presenteras i detta kapitel.  

2.1 Relaterade arbeten  
I artikeln [13] skriven av Valsecchi, Claramunt och Peytchev, skapas en demo applikation som 

importerar och anpassar historisk trafikdata för användning med analys inom GIS, samt anpassning 

inom moderna trafik övervakningssystem. Arbetet som beskrivs i artikeln är delvisst relevant till detta 

arbete, då ArchiveQ modellen förväntas implementeras inom en demoapplikation som skall hantera 

historiska händelser.  
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I en annan artikel [14] skriven av Kong, Zhang och Stonebraker, undersöks funktionaliteten och 

användarvänlighet av olika web GIS applikationer som används inom akademiska bibliotek. Artikeln 

är av värde för denna studie då resultat i artikeln kan agera som referens för att skapa en 

användarvänlig demoapplikation som implementerar ArchiveQ modellen. Tiden är en viktig aspekt i 

ArchiveQ modellen och det är även viktigt i artikeln [15] skriven av Neutens, Versichele och 

Schwanen. Där presenteras en datamodell och algoritmer som kan användas för kartläggning av 

människans dagliga aktivitet och skapa en time-space karta utifrån aktivitetsdata. Algoritmer i 

artikeln kan användas som referens för att skapa en historisk sammanfattning över hur ett område 

förändras inom ett tidsinterval.  

En artikel [16] skriven av Turconi, Nigrelli och Conte, visar författarna hur kombination av geodata 

och andra historiska statistiska dokument kan vara till hjälp för att undersöka effekter av 

naturkatastrofer. I detta fall förutse resultat av översvämningar i nord västra Italien med hjälp av 

geodata och information som täcker 200 års tidsintervall. Artikeln är av värde till detta arbete då det 

visar exempel på att äldre historiska dokument och geodata information, kan fortfarande vara 

användbara. Författarna i artikeln hade samlat all nödvändigt data på egen hand, men om ArchiveQ 

modellen implementeras i en applikation kommer det att vara mycket enklare att samla information 

då det kommer att ske automatisk. Den samlade informationen skall då vara sökbar inom 

applikationen och enligt applikationsmodellen skall sedan visualiseras. Vid implementering av 

ArchiveQ modellen, förutses att användaren av applikationen kan få många sökresultat som ska 

kunna visualiseras direkt på karta. Om många resultat skall visualiseras samtidigt kan då denna 

operation ta lång tid. Lorenzetto och Datta presenterar sin artikel [17] en algoritm som kan användas 

för att underlätta visualisering av stora polygoner inom GIS applikationer. Algoritmen i artikeln delar 

upp polygoner i trianglar, som är enklare att visualisera. Författarna beskriver algoritmen som enkel 

att implementera och är snabb på att bearbeta även de största polygoner. Artikeln kan vara av 

intresse inom detta arbete, då algoritmen kan användas som referens, för en möjlig metod som skall 

kunna minska den totala visualisering tiden så mycket som det går.  

Krörchen, Ketzier och Schneider presentarar i sin artikel [18] en applikation som implementerar 

opensouce lösningar, bland annat OpenLayers och GeoEXT. Applikationen är avsett för att kartlägga 

rörelse av vissa partikelkoncentrationer i luften. Modeller av applikationens uppbyggnad som 

beskrivs i artikeln, kan vara relevant som en referens för uppbyggnad av demo applikationen. Denna 

demo applikation skall ha möjligheten till att hantera relationer mellan tid och geografiskt plats och 

en artikel [19] skriven av Liu, Yan och Chow kan användas som en referens till att möjliggöra detta. 

Författarna undersökte det hur med hjälp av Big Data från befolkningen kan effekter av ekonomiskt 

tillstånd på befolkningens rörelsemönster undersökas. I artikeln används relation mellan tid och 

geografiska platser samt vektorfält med olika transportsystem för beräkning.  

Zhao, Shaw och Wang visar i sin artikel [2] hur de undersökte hur vegetationen i ett område i USA 

påverkades av frost, med hjälp av fjäranalys. Författarna tog fram en modell som i deras fall kunde 

hjälpa med analysen. Artikeln är av värde till detta arbete, då även här skapas en modell och 

strukturen på modell framtagandet kan utföras på liknande sätt. I artikeln beskriver författarna hur 

de tog fram en modell som kan användas för att hitta förändringar i satellitbilder på pixel nivå och på 

så sätt kunna se förändringar i vegetationen över ett område under en viss tid. Trotts att modellen i 

artikeln inte hanterar tid på samma sätt som det ska göras inom detta arbete, kan övrigt metodik 

inom modellstrukturen användas som referens.  
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2.2 Tekniker  
Applikationsmodellen ArchiveQ, är utformat med objektorienterat språk för generell beskrivning av 

alla möjliga system, som kallas UML.  

UML står för Unified Modeling Language [20], och används till att skapa representation av framtida 

program. Med UML är det möjligt att skapa modeller som är visuellt enkla att tolka.  

UML består av klassdiagram [21], som beskriver relationer mellan olika delar av den framtida 

applikationen. Klassdiagram består huvudsakligen av klasser, som skall spara och hantera 

information inom en applikation vid implementering. Dessa klasser innehåller attributer som 

beskriver klassens innehåll och tillstånd, se Figur 3. Klasser innehåller även operationer, som 

beskriver vilka funktioner kan en klass utföra.  

 

Class1 

- Attribute-1  

+ Operation-1 () 
Figur 3: exempel på klass och attribut enligt [22] 

 

Alla klasser är sammankopplade med varandra med relationer, som beskriver hur klasser samverkar 

med varandra. De vanliga relationer beskriver med numeriska symboler hur många gånger en klass 

kan vara associerad med den andra klassen, se Figur 4a. En generaliserad relation beskriver en enkel 

engångs koppling mellan klasser, som kan ses i Figur 4b. Det finns även två speciella typer av 

associationer, aggregation och komposition. Aggregation representerar en logisk koppling mellan 

klasser, se Figur 4c, och är relativt enkelt att ta bort från modellen, samt kan associeras med många 

klasser. Komposition representerar en fysisk koppling mellan klasser, som kan ses i Figur 4d, och kan 

associeras med endast en klass. 

 

 

Figur 4a: exempel på klass relationer enligt [23] 

 

 

Figur 4b: exempel på klass relationer enligt [24] 

 

 

Figur 4c: exempel på klass relationer enligt [25] 

 

 

Figur 4d: exempel på klass relationer enligt [25] 
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3. Metoder  
Lösningen för det beskrivna problemet innehåller flera steg. Dessa är återgivna i modelldiagrammet i 

Figur 5. Modellen ArchiveQ i detta arbete är presentarad med UML diagram, vilket underlättar 

tolkning av modellens funktionalitet vid framtida implementation. Denna modell är uppbyggd på ett 

sätt som tillåter sökning av datafiler med hjälp av tidstämpeln.  

 

 

Figur 5: applikationsmodell 

 

3.1 Modell  
I detta avsnitt presenteras alla metoddelar som ingår i applikationsmodellen ArchiveQ. Kärnan i 

applikationsmodellen är geodatafiler, närmare bestämt shapefiler som representeras i UML 

diagrammet av Datasetklassen, se Figur 6. Klassen innehåller inga attribut utan hanterar endast den 

ursprungliga datafilen.  Time Object är en klass som hanterar tidstämplar, där Creation time är tiden 

då shapefilen har skapats och Event time är tiden då den beskrivna händelsen ägde rum. Time object 



 
 

  8 
 

klasserna är separata objekt som länkas till datasetet inom applikationssystemet och påverkar ej den 

ursprungliga shapefilen. Denna metod är uppbyggd på detta sätt för att undvika förändringar i 

attributtabellen, samt att sökning efter enskilda attributvärden inte är relevant inom detta 

sammanhang. Båda tidsklasser har en-till-många relation associerad med Datasetklassen och 

innehåller endast ett attribut som är en array med respektive tidpunkt. Detta möjliggör enkel 

uppladdning av datafiler, då det inte finns behov på att utföra förändringar på varje enskilt fil. 

Tidstämpeln skapas istället vid registreringen av filen i systemet, då båda tidpunkter anges.  

 

Figur 6: relationer mellan dataset och tiden 

  

Därefter samlas de båda tidsstämplarna in i klassen Time collector, som kan ses i Figur 7. Denna klass 

är av samma typ som de två relaterade klasser, som är Time Object. Klassen Time collector innehåller 

två attribut, de två tidsstämplar som fås från de två ovanstående klasser. Klassens funktion är att 

kontrollera att båda tidstämplarna är i samma format, som är viktigt för att sökfunktionen ska kunna 

fungera.  Inom denna Time collector klass sparas attribut i en tabell som sedan vidarebefordrar 

information till Collection klassen. Förutom tiden skall det finnas möjlighet för hantering av 

platsinformation där själva händelsen ägde rum. Den angivna positionen hanteras då med klassen 

Position. Klassen innehåller flera attribut, som är koordinatpositioner och namnet på positionen 

skriven i vanlig text, båda attribut sparas i en tabell. Koordinat positioner kan även användas för 

anpassning av kartan i applikationen, som till exempel anpassning av kart vyn efter antalet 

sökresultat. Kartan skulle då kunna zoomas in så att endast sökresultaten syns.  

Dessa platsattribut kan även användas för att skapa ett register över tillgängliga positioner som 

underlättar registrering av platser i applikationssystemet. När ett dataset registreras måste 

tillhörande platsposition registreras, denna platsinformation sedan kan läggas in i platsregister. När 

ett annat dataset med samma platsinformation registreras länkas då denna till den redan angivna 

platsinformationen. Datasets sorteras efter position i applikationssystemet, vilket möjliggör överblick 

över respektive platshistorik. Detta betyder att all information som beskriver vissa händelser bildar 

en tidslinje över förändringar eller historiska aktiviteter som skedde på just en plats.  

Attributen som beskriver positionens benämning i text, skickas även vidare till Collection klassen, för 

att möjliggöra sökning utifrån positionens namn. Varje registrad dataset får ett eget id nummer inom 
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applikationssystemet, som hanteras med hjälp av klassen Id, detta tilldelar varje dataset ett eget 

unikt id.  

 

Figur 7: relationer mellan klasser 

 

För att kunna utföra sökning krävs det att metoden Collection innehåller alla attribut som är 

nödvändiga för sökningen. Dessa attribut hämtas från de tre metoder som heter Id, Time collector 

och Position. Klassen Collection innehåller inga attribut från start, den fylls ut med attribut först när 

alla de tre tidigare nämnda klasser innehåller attribut.  

Collection klassen innehåller fem attribut: id nummer för den associerade dataset, tiden då filen har 

skapats, tiden då den beskrivna händelsen ägde rum, samt tidsintervall över hur länge händelsen 

varade. Varje Collection är en tabell där alla fem attributen sparas i egna kolummer, vilket möjliggör 

att klassen kan ha många associerade dataset. Alla attribut i klassen förutom tidsintervallet är 

statiska och är oförändrade så länge som filen de tillhör finns registrerad i systemet. Tidsintervalet 

för händelsens varaktighet förändras däremot beroende på vilka datafiler som finns associerade med 

klassen. Start och slut värdet på intervallet avgörs efter händelse tiden hos filerna, den tidigaste 

anges som start värdet och den senaste som slut värdet. I Tabell 1, visas det hur en Collection med 

tre associerade filer kan se ut och i Tabell 2 visas det hur en Collection med endast ett associerat fil se 

ut.  

Tabell 1: exempel på Collection 

Id  Position  Creation time Event time Event intervall 

1001 Paris, France 15/05/2012 10/04/2010 10/04/2010 - 11/04/2010 

1002 Paris, France 27/09/2014 10/04/2010 10/04/2010 - 11/04/2010 

1003 Paris, France 30/10/2015 11/04/2010 10/04/2010 - 11/04/2010 
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Tabell 2: exempel på Collection 

Id  Position  Creation time Event time Event intervall 

1003 Paris, France 30/10/2015 11/04/2010 11/04/2010 - 11/04/2010 

 

De viktigaste attributen för sökningen är Position, Creation time och Event intervall. Det är 

kombination av dessa tre attribut som är avgörande för sökningen. På användarens sida av 

applikationen får denna ange motsvarande attribut som sökkriterier, vilka sedan packas in till en 

egen kollektion. Därefter skall denna kollektion jämföras med alla Collections som finns registrerade i 

systemet. När systemet hittar en Collection som är identisk med den kollektionen från sökningen, 

hämtar systemet alla dataset som finns associerade med denna Collection och presenterar dem för 

användaren.  

Varje Collection anses representera en händelse och skall då innehålla all tillgänglig data som finns 

associerad med denna. Alla dessa Collection är även kategoriserade efter vilken typ av händelse de 

representerar, till exempel tsunami följder eller vulkanutbrott. Detta hanteringssätt medför att all 

data som är registrerad inom applikationssystemet, sorteras efter varje specifik händelse. Förutom 

shapefiler som datasets, finns det möjligheter inom applikationsmodellen att lägga till referenslänkar 

till annan behörig information, se Figur 9, så som hemsidor, bilder och eventuella artiklar. Påsikt skall 

det skapas ett register över alla viktiga händelser i världen som skall vara relativt enkla att upptäcka 

för dem som söker efter information.  

3.2 Modellsimulering 
En demo webbapplikation har skapats för att simulera hur funktionalitetet av applikationsmodellen 

ArchiveQ kan implementeras.  

Demo applikationen är en webbapplikation och består av de tre vanligaste delarna för en sådan 

applikation. De tre vanligaste byggstenar för en webbapplikation är HTML, CSS och JavaScript.  

HTML står för HyperText Markup Language [26] och är en standard för grundläggande uppbyggnad 

av webbsidor. Även i denna webbapplikation utgör HTML-koden grunden i applikationen. Där 

kopplas alla nödvändiga data för alla funktioner i webbapplikationen och grund strukturen på 

applikationens layout anges. För denna Demo applikation är det nödvändigt att ha fyra div-taggar 

som skall agera behållare till de fyra applikationsdelar. Div-tagg är en elementtyp i HTML som 

används för att strukturera och anpassa utseendet av innehållet. Som komplement till 

utseendeanpassning används oftast CSS som står för Cascading Style Sheets [27]. CSS är ett eget 

språk som i kombination med HTML ger möjlighet till detaljerat anpassning av visuell presentation av 

innehållet i HTML-dokumentet. Detta språk kan förändra bland annat färgen på texten och vilken 

typsnitt skall texten vara som till exempel Arial eller Calibri. Funktionaliteten i webbapplikationen är 

skrivet med JavaScript [28] som är ett skriptspråk för hantering av funktioner på webben.  

En av de fyra applikationsdelar är en karta. För denna demo applikation har GeoServer 2.7.0 [29] 

valts för hantering av kartor och geografiskadata. GeoServer är ett open-source server som är byggd 

för interoperabilitet samt delning och bearbetning av geografiskadata. Eftersom GeoServer är Java 

baserad programvara är det ett bra val att välja denna, då den fungerar bra med JavaScript som är 

också baserad på Java. Alternativt kan en annan server användas så länge som den kan hantera 
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geogratiskadata, som till exempel Esris relativt nya Geoportal Server [30]. Denna kan hantera 

geodata och funkade bra vid testomkörning, dock inom detta arbete var denna inte lika passande 

som GeoServer. Som komplement till GeoServer användes OpenLayers [31], som är ett open-source 

bibliotek för JavaScript. Denna möjliggör visning av kartdata i webbläsaren. Alternativt kan Google 

Maps JavaScript API [32] användas för visning av kartdata, dock i detta fall var denna inte lika aktuell 

som OpenLayers. För att utöka karfunktionaliteten i OpenLayers har GeoEXT [33] används. GeoEXT är 

ett JavaScript baserad verktyg utvecklad för OpenLayers. Förutom utökning av kartfunktionaliteten 

förändrar GeoEXT utseende på kartan och alla element som kan läggas till i webbapplikationen. Inom 

detta arbete var GeoEXT inte nödvändigt för funktionaliteten i demo webbapplikationen, alla 

nödvändiga funktioner finns i OpenLayers. Istället för GeoEXT kan vanliga HTML element användas, 

dock kräver då de elementen extra arbete med kod för att sammankopplas med kartdata.  

Det finns många tillvägagångssätt på uppbyggnad av webbapplikationen. På vilket sätt applikationen 

kan byggas upp beror på användnings möjligheter och utveklarens eget preferens. I detta arbete har 

det valts att börja webbapplikationens uppbyggnad med att anpassa HTML-koden. Som det var 

tidigare nämnd består demo applikationen i detta arbete av fyra applikationsdelar. För att möjliggöra 

samma användarupplevelser för användare oavsett storleken på webbläsarfönstret, var det 

nödvändigt att strukturera div-elementen i flera steg. Två av fyra div-elementen inkapslades i ett 

större div-element, i Figur 8 framgår det med den gröna och den gula ramen. Därefter omfattades de 

två div-elementen i ett enda stort element, som framgår i Figur 8 som den svarta ramen. Detta är allt 

som har angetts i HTML-koden, inga objekt som textrutor eller knappar skapades då denna uppgift 

tas över av GeoEXT-koden. Alternativt då GeoEXT inte används, kan alla textrutor, knappar och 

liknande objekt skapas direkt i HTML-koden.  

 

Figur 8: uppdelning av div-element i HTML-koden  

 

Färg, teckensnitt och storleksproportioner på div-elementen anpassades i CSS-koden. För att 

möjliggöra dynamiskt anpassning av applikationsskärm angetts storleken på div-elementen med 

procent. Detta betyder att alla elementen behåller samma proportioner oavsett vilken skärm som 

används för att visa webbapplikationen. Alternativt kan storleken på objekt i applikationen anges 
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manuellt för varje objekt inom koden till respektiver objekt. Att en applikation ser bra ut på alla 

skärmar är viktigt inom dagens teknik och anpassning med CSS-kod är det enklaste sättet att lyckas 

med detta.  

Nästa steg är att skapa funktionalitet för applikationen. JavaScript-koden är inställd på ett sätt så att 

GeoEXT aktiveras när webbapplikationen startas i webbläsaren. Inom GeoEXT finns en funktion som 

ansvarar för kartdatavisualisering, som heter Map Panel. Denna metod hämtar och visualiserar all 

kartdata som kan hämtas från GeoServer via OpenLayers funktioner, när en sökning slutförs. Map 

panelen har även stöd för en WMS förfrågan, som kan hämta och visa attribut information från de 

aktiva kartlagren. All attributinformation som hämtas kan sedan presenteras via en GeoEXT pop up 

fönster funktion. Alternativt kan andra pop up funktioner användas för hämtning av attribut via WMS 

funktionen. Variabler som möjliggör en sökning kan skapas inom Form Panel, inom denna panel kan 

textfält och knappar skapas enkelt. Alla objekt som skapas inom panelen kan sedan enkelt kopplas till 

sökningen som vanligtvis kan initieras vid en knapp tryckning från en knapp inom panelen. För att 

visa information om synliga kartlager i kart panelen, kan en Legend Panel användas. Denna panel kan 

visa vilka lager som är synliga i kart panelen, samt vad de olika tecken och färger som visas 

representerar. Är det aktuellt att visa mer detaljerad information om de synliga kartdata, kan en Grid 

Panel användas. Denna panel fungerar som en behållare till en interaktiv tabell som kan 

synkroniseras med information som visas i kart panelen.  

4. Resultat 
Applikationsmodellen ArchiveQ besvarar forskningsfrågan ”Hur är det möjligt att lägga till 

tidsstämpel till en datafil, utan att påverka tillhörande attributtabell?” genom att visa ett sätt som 

kan användas för att lägga till en tidstämpel utan att påverka datafiler.  Detta möjliggörs genom att 

tidstämplar och själva datafilerna hanteras som separata delar inom applikationssystemet som 

implementerar modellen. Datafilen hanteras av Dataset klassen och tidsstämplar hålls i separata 

behållare med Time object klassen, som kan ses i Figur 6. Därefter blir det möjligt att lägga in 

tidsstämplarna och annan tillhörande information in i en tabell. Denna tabell med information 

hanteras av klassen Collection, som innehåller all viktig information om geodatafiler associerade med 

en händelse. På så sätt skapas ett samlingsobjekt med sökbar information över alla datafiler inom 

den aktuella händelsen. Detta möjliggör sökning utifrån de nyskapade tidstämplar, vilket besvarar 

forskningsfrågan ”Hur kan den nyskapade tidsstämpeln användas vid för att skapa en sökning?”. I 

Figur 5 kan hela applikationsmodellen ses. Genom Reference link klassen kan annan användbar 

information länkas till datafilerna, vilket besvarar på forskningsfrågan ”Hur kan annan information 

som till exempel textfiler, visualiseras eller länkas med tillhörande datafiler?”. 

Modellen visar även en möjlighet till att underlätta sökning av data, som är viktigt för framtiden där 

mängden av data tillgänglig har ökat avsevärt. Den visar även att det nya söksättet är 

implementerbart redan idag, vilket är positivt då detta betyder att tekniken för att hantera sådan 

modell är redan tillgänglig.  

Forskningsfrågan ”Hur påverkas hanteringen av geografiska positioner och tidsinformationen med 

den nya tidshanteringen?” kan besvaras med att det nya hanteringssättet inte har direkt påverkan på 

de nuvarande hanteringssätt. Applikationsmodellen hanterar position och tillhörande 

tidsinformation på ett sätt som påverkar inte ursprungsvärden i datafilerna och kan då samexistera 
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med de nuvarande hanteringssätt. Modellen ger även möjlighet till att skapa en historisk översikt 

över ett område, med hjälp Collection klassens egenskaper som tillåter sökning av data med 

tidsintervall och plats. Förutsatt att data för sökningen är tillgänglig inom tidsintervallet kan en sådan 

sökning kan ge direkt överblick över händelser som hade skett på en viss plats under en viss tid. 

Vilket besvarar forskningsfrågan ”Vilka möjligheter finns för en visualisering av en historisk 

sammanfattning över ett område?”. Svaret är då att det finns möjlighet till skapa historiskt översikt 

med valfritt visualiseringsapplikation som kan implementera applikationsmodellen. För exempel på 

hur Collection kan se ut inom applikationsmodellen, se Tabell 1.  

Applikationsmodellen visar ett alternativt sätt på hur geodatafiler kan kombineras med de 

tillhörande tidpunkterna. För att visualisera hur implementeringen av modellen kan gå till, har en 

demo webbapplikation skapats. Denna webbapplikation simulerar funktionaliteten som möjliggörs av 

applikationsmodellen, samt visar hur användarupplevelsen kan se ut.   

Översikt av simuleringsapplikationen kan ses i Figur 9. Denna simuleringsapplikation är en 

webbapplikation som kan användas med alla moderna webbläsare. Användargränssnittet är även 

inställt till att automatiskt anpassas till skärmstorleken på de flesta datorer. Vilket gör att 

applikationens layout kan förbli densamma för alla potentiella användare.  

 

Figur 9: översikt av simuleringsapplikationen 

Applikationen består av fyra delar och uppdelningen kan ses i Figur 8. I översta delen i den högre 

kanten som har titeln ”Search” är den viktigaste delen i applikationen då det är där som sökningen av 

data sker. Inom denna kan tre variabler anges. Den första viktiga variabeln är Area of interest som 

motsvarar Position variabeln i Collection klassen. Den andra är Time intervall som motsvarar Event 

intervall variabeln i Collection klassen. När en sökning utförs packas dessa två variabler till ett 

samlingsobjekt som liknar Collection samlingar, se tabell 1 och tabell 2. Därefter skall denna jämföras 

med Collection samlingar som finns registrerade inom applikationssystemet. När det hittas en eller 

flera Collection som uppfyller sökkriterier hämtas all data och information som hör till denna. 

Därefter visas data och tillhörande information inom de övriga applikationsdelarna. Vid en fullständig 

implementering skall applikationen ha tillgång till minst en dataserver där alla tillgängliga Collection 

finns registrerade. Denna server skall då i sin tur kunna hämta data och tillhörande information från 
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minst en dataserver där tillgängliga geodata finns. Eftersom denna webbapplikation är en demo 

applikation, saknar den tillgång till sådana servrar.  

Demo applikationen i nu läget kan köras endast på den maskinen där källkoden finns sparat. I 

simuleringssyfte har applikationen fått tillgång till GeoServer som finns lokalt på samma maskin. 

GeoServer innehåller tre geodatafiler, av vilka två är skapade endast i simuleringssyfte och innehåller 

inte riktigt data. För dessa tre geodatafiler har skapats en Collection och tillhörande information, som 

filtyp och data källa. Denna Collection är inlagd direkt inom demo applikationens källkod. Under 

simuleringen jämförs sökkriterier mot den skapade Collectionen och när sökkriterier sammafaller 

med Collectionens information hämtas geodatafiler från GeoServern.  

Förutom de två tidigare nämnda variabler som anges vid sökning av data, finns det en tredje variabel 

som kallas Event category, se Figur 10a. Vilka kategorier finns tillgängliga skall avgöras av vilka typer 

av geodata som finns tillgängliga för sökning. Inom en fullständig applikation skall dessa uppdateras 

automatiskt, när leverantören av geodata anger kategorier för geodata som blir tillgängliga för 

sökning. Inom denna demoapplikation är kategorierna manuellt inlagda inom källkoden för 

webbapplikationen. Denna kategori variabel ingår inte i Collectionen som används för sökning, utan 

är en variabel som används för att filtrera resultatet som visas efter en genomförd sökning. Syftet 

med denna variabel är att få mera noggrann resultat, när mängden av tillgängliga geodata är stort.  

I Figur 10a, 10b, 10c och 10d visas exempel på sökpanelen med olika val av sökvariabler. Inom Figur 

10b och 10c kan det ses att kalender funktionen för valet av tidsintervall ger möjlighet till att skapa 

sökning över större tidsperiod. Inom denna kalender är det enkelt att ta fram kalender månad från 

till exempel år 1800.

 

Figur 10a: exempel på sök funktion 

 

 

Figur 10b: exempel på kalenderval för tidsintervallet  

 

Figur 10c: exempel på kalenderval för tidsintervallet 

 

 

Figur 10d: exempel på sökpanelen 
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Efter en genomförd sökning visualiseras resultatet på kartan och tillhörande teckenförklaring visas i 

applikationsdelen som har titeln ”Results”. Inom denna del visas namn på alla geodatafiler som ingår 

i resultatet, vilket gör det möjligt att undersöka vad de olika geodatafilerna representerar. Inom 

applikationsdelen som har titeln ”Search Results”, visas också namn på geodatafiler som ingår i 

resultatet. Där visas även annan tillhörande information som vilket filtyp det är, samt från vilket källa 

filen har hämtas. Inom Figur 11 visas hur webbapplikationen kan se ut efter en genomfört sökning.  

 

Figur 11: exempel på webbapplikations översikt efter en sökning 

 

Inom ”Search Results” delen finns även möjlighet att filtrera geodatafiler vid behov. I Figur 12 visas 

hur denna applikations del kan se ut efter en genomfört sökning. Förutom filtyp och data källa visas 

även tiden då händelsen som beskrivs ägde rum, samt tiden då filen har senast uppdaterats. I de fall 

då mycket geodata blir tillgänglig för sökningen, är det möjligt att det kan finnas flera geodatafiler 

som beskriver samma sak. Detta kan hända om en eller flera källor till exempel uppdaterar 

geodatafiler. Detta kan vara intressant för dem som vill undersöka historiken över ett område. För 

dem som vill se den senaste informationen är detta dock inte intressant. Genom att ange tids interval 

inom kalenderrutorna och uppdatera resultatet, är det möjligt att utesluta gamla geodatafiler som är 

irrelevanta och på så sätt få ett mera relevant resultat. Inom Figur 13 visas hur denna applikationsdel 

kan se ut efter filtering med hjälp av tidsintervallet.  

 

Figur 12: exempel på tabell med filbeskrivning 
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Figur 13: exempel på tabell med filbeskrivning efter filtrering  

 

5. Diskussion 
Att mängden av geodata har ökat exponentiellt de senaste åren är allmänt känd. Denna explosion av 

data har möjligörts med hjälp av tekniken som blir mer avancerat för varje år. Denna teknik kommer 

troligen att bli ännu mera avancerad med tiden, vilket i sin tur kommer att öka mängden av geodata. 

I framtiden när mängden av geodata har dubblats, kommer det vara svårt att hitta relevant data.  

Applikationsmodellen ArchiveQ föreslår och beskriver ett alternativt sätt för skapande och hantering 

av tidsstämplar med avseende på position. Denna hanteringsätt är utformat för hantering av stora 

data mängder, vilket gör modellen relevant för möjlig användning i framtiden. Demo 

webbapplikationen visualiserar hur implementering av applikationsmodellen kan gå till i praktiken. 

Webbapplikationen visar även hur användarupplevelsen kan se ut vid implementering.  

Utifrån applikationsmodellens sätt att hantera datafiler utan att den tillhörande attributtabell 

påverkas, kan det dras slutsats att forskningsfrågan ”Hur är det möjligt att lägga till tidsstämpel till en 

datafil, utan att påverka tillhörande attributtabell?” besvaras på ett tillfredställande sätt. Tidstämplar 

och datafilerna hanteras som separata delar inom applikationssystemet, vilket gör det möjligt att 

tillhörande attributtabell lämnas oförändrat. Detta ger en fördel inom data hantering, då datafilerna 

förblir oförändrade samtidigt som sökningen med tidsstämplarna blir enkel.  

Sökning efter en viss händelse utifrån tiden då det ägde rum, blir möjligt med hjälp av Collection 

klassen. Denna klass innehåller en tabell med all information om en viss händelse, så som källan där 

datafilen finns och tidstämpel för denna fil. Varje händelse får en egen Collection, som gör det 

möjligt att sortera data efter varje händelse som beskrivs av datafilerna. Utifrån detta kan det dras 

slutsats att forskningsfrågan ”Hur kan den nyskapade tidsstämpeln användas vid för att skapa en 

sökning?” besvaras på ett tillfredställande sätt.  

Varje Collection kan även innehålla koppling till Reference link klassen, som hanterar annan 

användbar information som kan länkas till varje datafil eller händelse. På så sätt blir det möjligt att 

samla all relevant data och annan tillhörande information på samma plats. Detta betyder att den som 

vill undersöka en specifik händelse, kan hitta all nödvändig information direkt utan att behöva 

spendera väldigt lång tid på data insamling. Utifrån denna möjlighet till att kunna utöka data med 

relevant information, kan det dras slutsats att forskningsfrågan ”Hur kan annan information som till 

exempel textfiler, visualiseras eller länkas med tillhörande datafiler?” besvaras på ett tillfredställande 

sätt.  
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Under arbetes gång blev det tydligt att Collection klassen är den viktigaste delen inom hela 

applikationssystemet. Denna klass fungerar som en pärm på bokhyllan, där varje pärm innehåller 

samling av all information som finns tillgänglig för en viss händelse. När någon vill titta på 

information om en viss händelse, kan de bara ta fram en pärm och all information de behöver 

kommer att finnas där. Att sortera information på sådan sätt förenklar både hanteringen och 

sökningen av data, då all tillhörande data sammankopplas och kan hittas på samma plats. I en 

situation då det finns tillgång till data som beskriver allt som hände i mer än hundra år, kan sådan 

kategorisering av data vara viktig för att hålla ordning och reda på data. Applikationsmodellen är på 

så sätt mest lämplig för framtiden, men den kan även användas i nutiden. Eftersom 

applikationsmodellens hanteringsätt av data inte kan påverka ursprungsvärden i datafilerna, kan 

denna samexistera med de nuvarande hanteringssätt. Denna egenskap betyder även att den 

nuvarande hanteringen av geografiska data inte påverkas av applikationsmodellenshanteringssätt. 

Utifrån detta kan det dras slutsats att forskningsfrågan ”Hur påverkas hanteringen av geografiska 

positioner och tidsinformationen med den nya tidshanteringen?” besvaras på ett tillfredställande sätt.  

Applikationsmodellen har möjlighet till att skapa historisk sammanfattning över ett område, förutsatt 

att det finns tillräckligt med data inom ett visst tidsintervall som hör till samma plats. Denna kan 

byggas ut med olika visuella effekter och animationer, för att kunna anpassa visningen av historiska 

förändringar efter olika situationer, som till exempel historielektioner på gymnasiet. På så sätt finns 

det många möjligheter till visualisering av historiskt sammanfattning. Utifrån detta kan det dras 

slutsats att forskningsfrågan ”Vilka möjligheter finns för en visualisering av en historisk 

sammanfattning över ett område?” besvaras på ett tillfredställande sätt.  

Demo webbapplikationen simulerar funktionaliteten som möjliggörs av applikationsmodellen, samt 

visar hur användarupplevelsen kan se ut. Användargränssnittet för denna webbapplikation är inställt 

på att automatiskt anpassas efter skärmstorleken, vilket gör att den behåller samma 

användarupplevelse på de flesta datorer. Efter flera körningar av denna demo applikationen, kan det 

dras slutsats att den utför alla uppgifter på ett bra sätt. Den även simulerar användarupplevelsen på 

ett bra sätt. Utifrån detta kan det dras slutsats att denna demoapplikation är ett bra komplement till 

applikationsmodellen.  

För nå en fullständig implementation bör applikationsmodellens hanteringssätt av geodatafiler och 

tidpunkter, översättas till programkod i java eller liknande. Detta program bör köras på en maskin 

som har tillgång till en eller flera dataservrar för lagring av Collection samlings tabeller. 

Webbapplikationen bör vara en separat applikation, som endast skickar sökningskriterier till 

programmet och sedan tar emot datafiler från sökningsresultated. För att få det bästa sökresultatet, 

skulle processen fungera på följande sätt. En användare anger sökkriterier i webbapplikationen, där 

dessa packas in som en Collection och skickas till programmet. När programmet tar emot Collection 

med sökkriterier, jämförs denna med alla de Collections som finns sparade på en eller flera 

dataservrar. Om det hittas en som ser ut på samma sätt, öppnas denna av programmet och all data 

som finns registrerade i tabellen hämtas från leverantörens servrar. Därefter skickas all data med 

tabellen till webbapplikationen, som visualisera dessa.  

Det bör även skapas en separat klient för leverantören, som gör det möjligt att koppla data till de 

existerande Collections samt skapa nya vid behov.  
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Applikationsmodellens hanteringssätt av geodata, gör den aktuell för användning i framtiden. 

Modellen har möjlighet att kunna hantera stora data mängder, samt har möjlighet att visa historiskt 

översikt över ett område. Tanken är att även när det finns geodata som kan ge överblick över hundra 

år av jordens historia, skall det vara relativt enkelt att ta fram rätt information.  

Ett område som skulle kunna få bra användning av sådan informationssökning är främst 

historieforskning. Många historiska händelser oftast omfattar människans geografiska förflyttning. 

Webbapplikationen som implementerar applikationsmodellen, skulle kunna anpassas till att kunna 

visualisera med animation händelsens förlopp på kartan. Webbapplikationen skulle då kunna agera 

som en interaktiv historiebok.  

Applikationsmodellen kan anpassas och utökas efter behov och det finns möjlighet till att lägga till 

nya metoder, vilket gör att webbapplikationen i sin tur kan utökas och anpassas.  

Under arbetets gång blev det tydligt att det är nödvändigt att spara all viktigt historisk information på 

ett sätt som tillåter relativt enkelt informationssökning även hundra år fram i tiden. Om de framtida 

generationerna av mänskligheten kan få möjlighet till fortsatt existens, är det viktigt att de får lära sig 

av tidigare händelser och misstag. Kombination av geografisk position och tid, är en optimal 

kombination vid hantering av data över en längre tidsintevall.  

Applikationsmodellen ArchiveQ har stor potential att utvecklas till ett system som kan förenkla 

tillgängligheten och hanteringen av geodata inom både, den närmaste och den avlägsna framtiden. 
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