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Sammendrag

For å bidra med å gjøre Norge universelt utformet (UU) har Statens
Kartverk satt opp en nasjonal geodatabase som representerer status
for tilgjengelighet. Databasen inneholder data om hvor godt veier og
andre fasiliteter i Norges tettsteder og friluftsområder er tilrettelagt
for personer med bevegelseshemning eller synshemning. Den kan være
et nyttig verktøy for arealplanlegging eller for statistikk og analyse
for statusen i et område. For å behandle dataene kreves det en viss
kunnskap om GIS (Geografisk Informasjons System) programvarer. UU
er et veldig tverrfaglig tema og personell med lite eller ingen GIS
kunnskaper jobber ofte med dette og har bruk for informasjonen i
databasen. Tilbakemeldingene Kartverket har fått, er at det er et ønsker om
at dataene blir tilrettelagt slik at de kan brukes bedre uten GIS kompetanse.
Det må bli enklere å hente informasjon fra databasen.

For å gjøre dette skal det utvikles et brukergrensesnitt som tillater
brukeren å hente inn informasjon fra databasen med minimale eller ingen
GIS kunnskaper. Brukergrensesnittet må tillate brukeren å filtrere data etter
behov for område eller egenskaper, kjøre analyser og eksportere dataene til
filformater som er gunstige for brukerne. Da QGIS har støtte for mye av det
brukergrensesnittet trenger, og Kartverket har veiledninger for instalasjon
av QGIS, skal brukergrensesnittet utvikles som en tilleggsfunksjon til
QGIS.

Resultatet var programmet Filtrering og Analyse av Kartverkets Tilgjenge-
lighetsdatabase. Dette er et tilleggsprogramm til QGIS, som kan legges inn
som en funksjon til QGIS uten kostnader.
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Kapittel 1

Innledning

"Med universell utforming menes
utforming av produkter,
omgivelser, programmer og
tjenester på en slik måte at de
kan brukes av alle mennesker, i
så stor utstrekning som mulig,
uten behov for tilpassing og en
spesiell utforming."

FN-konvensjon om rettighetene til
personer med nedsatt

funksjonsevne

Det er et ønske om at Norge skal bli universelt utformet (Huitfeldt et
al., 2009), og med dette formålet jobbes det for å forbedre tilgjengeligheten
til bevegelseshemmede og synshemmede. Blant annet innebærer dette å
tilrettelegge fellesområder i samfunnet på en slik måte at alle kan få tilgang
til dem. Dette gjøres ved å sørge for at en inngang har fasiliteter som
døråpner og rampe, og at veier og turstier er brede nok for rullestoler, eller
har fasiliteter som ledelinjer for synshemmede. Det kreves godt oversikt
over status av tilrettelegging for å finne ut hva som må gjøres for å
få dette til, både for friluftsområder og tettstedsområder. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt Statens kartverk i oppdrag å
bidra til universell utforming ved å sette opp en nasjonal geodatabase som
representerer status for tilgjengelighet i tettsted og friluftsområder i Norge.
Databasen kan være et nyttig verktøy for

• Arealplanlegging (bygge et barrierefritt miljø) og vedlikehold

• Statistikk og analyser av Staten og organisasjonene

• Sluttbrukere som informasjonskilde

Det er mulig å hente inn data fra databasen via nettportalen geonor-
ge.no. For å behandle dataene kreves det spesialkunnskaper om databaser,
SQL og/eller GIS (Geografisk Informasjons System). Personell med kom-
petanse til å hente inn informasjon fra en slik database er en mangel i man-
ge kommuner i Norge. Det finnes en kartklient som gjør det mulig å se data

1



FAKT MSc Avhandling av Skjeggestad, K.A.

fra databasen uten store kunnskaper i det ovennevnte, men uten at det kan
kjøres analyser på dataene. En WFS 2.0 klient er satt opp, men på grunn
av mangel på kompatibilitet mellom WFS 2.0 og vanlig GIS programvare
er denne lite brukt. Det mangler et brukergrensesnitt som gir tilgang til in-
formasjonen i databasen uten at brukeren trenger spesialkompetanse på
databaser eller GIS.

Det skal derfor utvikles et slikt brukergrensesnitt, og det skal bli
gjort i form av denne masteroppgaven. Brukergrensesnittet skal gjøre det
mulig for brukerne å filtrere ut informasjon som er relevant for dem og
kjøre analyser på denne informasjonen. Brukeren må ha mulighet til å
eksportere resultatet til fil-formater som har en nytteverdi for dem, og
brukergrensesnittet må være intuitivt nok til at alle kan benytte seg av
programvaren. Denne programvaren skal utvikles i et format som gjør den
tilgjengelig for alle kommuner uten kostnader slik at det kan bli lettere for
enhver kommune å ta i bruk databasen.

Med bedre tilgjengelighet til informasjonen i geodatabasen kan det bli
enklere for brukerne å:

• lokalisere områdene/stedene som fortsatt har utilstrekkelig tilgjenge-
lig utforming

• finne ut hvilke mangler et konkret sted har

• planlegge tiltak for å forbedre tilgjengeligheten

• kontrollere resultater av tiltak som er gjort

• lage statistiker på kommunal, fylkes og nasjonalt nivå

• finne områdene med god tilgjengelighet for planlegging av fremtidi-
ge byggeprosjekter, for eksempel skoler eller dagsenter for eldre

Med dette kan databasen bli et nyttig verktøy for arealplanlegging
og bidra til mer effektiv bruk av kommunale midler. Den vil også gjøre
det enklere å kontrollere statusen til kommunen og vurdere gjennomførte
tiltak. Brukergruppen til dette programmet vil derfor i hovedsak bestå av
kommuner og offentlige tiltak som kan benytte seg av dataene for å gjøre
analyser. Målet med programvaren er å tilby en enkel måte å filtrere og
kjøre analyser over data fra Kartverkets tilgjengelighetsdatabase, og har
derfor fått navnet Filtrering og Analyse av Kartverkets Tilgjengelighetsdatabase
(FAKT)
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Kapittel 2

Bakgrunn

Målet om å få Norge universelt utformet er et viktig grunnlag for denne
oppgaven, og GIS er plattformen som oppgaven skal løses på. For å bli
bedre kjent med disse begrepene vil det redegjøres nærmere for utviklingen
av disse.

2.1 Universell Utforming

I 1997 ble en publikasjon utgitt av Statens råd for funksjonshemmede,
hvor begrepet universell utforming for første gang ble nevnt: Universell
utforming: Planlegging og design for alle. Her blir begrepet satt inn i en
planleggings- og designsammenheng. Dette var imidlertid ikke første gang
det ble jobbet for tilrettelegging av omgivelsene for å bidra til allmenn sam-
funnsdeltakelse. I etterkrigstiden ble det bygget boligeier som var egnet for
eldre, og i løpet av 1960-tallet og fremover ble det innenfor samfunnsmedi-
sinen utviklet en forståelse for at funksjonshemming oppstår i komplekst
samspill mellom mennesker og omgivelser (Lid, 2015).

I NOU 2001:22 Fra bruker til borger ble universell utforming diskutert i
et omfattende politisk dokument hvor det ble påpekt at begrepet er nyttig
og lovende, men at det ikke kan motvirke alle former for diskriminering
på grunnlag av funksjonsevne. I 2002-2003 kom en stortingsmelding med
tittelen Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Denne førte til den
offentlige utredningen fra 2005; Likeverd og deltakelse, som igjen førte til
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven fra 2009, som ble revidert i 2013 (Lid,
2015). I 2009 ble det lagt frem en handlingsplan for universell utforming
som ble fornyet i 2015. Målet er at Norge skal være universelt utformet
innen 2025 slik at samfunnet blir mer tilgjengelig for alle (Huitfeldt et al.,
2009).

2.2 GIS og dens utvikling

Begrepet GIS (Geographic Information System) ble laget av Roger Tomlin-
son på midten av 1960-tallet. Fra da og til begynnelsen av 1990-tallet ble
dette begrepet ansett som en høyt spesialisert teknologi som kun var av in-
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teresse for profesjonelle brukere og kun for bestemte applikasjoner (Craig
et al., 2002). Selv om selve begrepet ikke nødvendigvis er allment kjent,
har stedsbestemt informasjon blitt så tilgjengelig at GIS kan bli brukt av
allmennheten som en del av deres daglige liv. Folk har blant annet mulig-
heten til å planlegge turer, sjekke været på forskjellige steder, og få tilgang
til geografisk referert informasjon om diverse steder. Det er flere grunner til
denne endringen, men to av de viktigste årsakene er reduksjon av maskin-
varekostnader og forbedringer av brukergrensesnitt. Reduksjonen av ma-
skinvarekostnader sørget for at datamaskiner ble allmeneie og offentlig til-
gjengelig. Det er nå ikke uvanlig at hver husholdning har en datamaskin til-
gjengelig, og i dag kan en finne flere datamaskiner på biblioteker, skoler og
samfunnsorganisasjoner. Den økte tilgjengeligheten har også spilt en stor
rolle og presset på for at brukergrensesnittet må bli bedre for interaksjon
med datamaskiner. Da brukergrensesnittet generelt ble enklere på datama-
skiner, smittet dette også over til forskjellige programmer, deriblant GIS
relaterte programmer. For å kunne bruke den tidlige GIS-programvaren,
måtte en først lære et spesialisert kommandospråk. På slutten av 1980-tallet
inkluderte dette språket tusenvis av begreper som måtte brukes presist og
var utilgivelig for feil. Når WIMP (windows, ikoner, menyer, pekere) ble in-
trodusert tidlig på 1990-tallet, ble datamaskiner og programvare mye mer
intuitive og brukervennlige (Craig et al., 2002).

Reduksjonen i maskinvarekostnader og forbedringen i interaksjon
med datamaskiner har vært svært viktig, ikke bare for å bringe GIS til
folket, men for informasjonsteknologi generelt. GIS har også vokst fordi
stedsbestemt informasjon har blitt mye mer tilgjengelig. Offentlige og
kommersielle kilder distribuerer blant annet stedsinformasjon gratis via
internett, som folk med enkelhet kan få tilgang til. En annen drivkraft kan
være den økende bevisstheten knyttet til betydningen og nytten av romlig
informasjon (Thoner, 2000).

6



Kapittel 3

Menneske–maskin-interaksjon

Menneske–maskin-interaksjon (MMI) er studiet av hvordan mennesker desig-
ner og bruker datasystemer og hvordan interaksjonen mellom disse fun-
gerer. Dette inkluderer brukervennlighet, ulike interaksjonsteknikker for å
løse forskjellige brukeroppgaver, hvordan gi god tilgang til informasjon og
å skape gode former for kommunikasjon. Studiet innebærer hvordan infor-
masjon er representert for brukeren, hvordan handlingene på datamaski-
nen overvåkes og kontrolleres, enhver form for hjelp, dokumentasjon eller
trening, og verktøyene som brukes til å designe, bygge, teste og evaluere
brukergrensesnitt. Årevis med forskning innen MMI har gitt oss de mange
gode og enkle måtene vi har å bruke grensesnitt på i dag, og vil bringe gode
og smarte løsninger i fremtiden (Myers et al., 1996).

Et godt brukergrensesnitt for et komplekst program har stor verdi. An-
erkjennelsen av dette har begynt å øke, hvilket gjør det lettere å møte ut-
fordrende forskningsproblemer med MMI. Det blir stadig flere og flere pro-
gramvareutviklere som fokuserer sin tid og kode på brukergrensesnittet,
hvilket igjen betyr at programvareingeniører også må øke fokuset på MMI
(Myers et al., 1996).

Dagens brukere forventer grensesnitt som er svært effektive og lette å
lære for ethvert program de forsøker å bruke. Et godt brukergrensesnitt er
avgjørende for at et produkt skal være av interesse, i vel så stor grad som
produktets funksjoner. Utviklere har innsett dette, og mange programvarer
som blir skrevet i dag bruker derfor brukergrensesnittverktøy og grense-
snittbyggere (Myers et al., 1996).

I GIS ønsker vi å visualisere et resultat, og interaksjon med program-
varen er avgjørende for å oppnå dette. Brukere må samhandle med pro-
gramvaren for å utforske og forstå romlig data, og evnen til å observere
endringer og modifikasjoner i sanntid kan være en stor fordel for brukerne.
Dette kan bare gjøres med interaktive grafiske miljøer som gjør at brukerne
kan fokusere på problemet uten at det kommer i veien for utforskningen
av dataene (Medyckyj-Scott, 1994).

Samspillet mellom datamaskiner og mennesker kan bli sett på som en
serie av hendelser, hvor hver hendelse har en utførelse og en evaluerings-
fase. Utførelsen er handlingene vi gjør, mens evalueringsfasen vil funge-
re som tilbakemelding for gjennomføringsfasen. Det betyr at brukeren ber
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maskinen om å gjøre en handling, og maskinen produserer et resultat fra
handlingen som brukeren må evalusere. Basert på dette kan brukeren av-
gjøre neste handling. Et GIS-system vil kreve støtte både for gjennomfø-
ringsfasen og for evalueringsfasen. En vanlig metode er å tilby verktøy for
å utføre forskjellige oppgaver og en grafisk representasjon som viser resul-
tat og informasjonen som er kjent (Medyckyj-Scott, 1994).

Et program kan ansees for å være av god kvalitet dersom samspillet
mellom brukeren og datamaskinen er så enkel som mulig. Når en vurderer
brukervennligheten til et GIS, vil systemstøtten til bruker-handlingene
være hovedfokus. Målet er å skape et system der brukeren ikke trenger
å være bekymret for hvordan en oppgave blir utført, slik at bruken kan
fokusere mer på å jobbe med informasjonen. Dette gjøres enklere dersom
forståelsen for MMI er god. Det er tre hovedelementer for samspill som
er viktig å kunne for å best forstå MMI; brukeren, oppgaven og verktøyet
(Medyckyj-Scott, 1994).

3.1 Brukerne

Kunnskapen om brukerne av GIS er noe begrenset. Den geografiske
kunnskapen som brukerne innehar er svært viktig å ha med når en utvikler
et GIS-system. Et brukergrensesnitt som er rettet mot profesjonelle geologer
eller byplanleggere vil trolig være for komplisert for andre (Mark & Gould,
1991). GIS blir brukt til mange forskjellige formål, og brukerne varierer
derfor mye. Evnen til å forstå hvordan MMI er gjort, deres kjennskap
til funksjoner som er tilgjengelig i et system og deres erfaring er alle
eksempler på hvordan brukere kan variere. Dette fører til at brukeren
vil variere i evne, forventninger og preferanser. Programmer som kan
tilpasse sine egne funksjoner for å enklere bli brukt av alle type brukere
og oppgaver er derfor svært praktisk (Medyckyj-Scott, 1994).

Westervelt spår at det i fremtiden kan være to GIS-brukerklasser;
GIS eksperter som utvikler domenespesifikke applikasjoner ved hjelp
av GIS som en form for programmeringsspråk, og sluttbrukeren for de
programmene som er laget av GIS ekspertene (Westervelt, 1990). Med dette
mener han kanskje at ettersom GIS har en så stor og variert brukergruppe,
vil det bli nødvendig med langt flere spesialiserte GIS-verktøy rettet mot
spesifiserte brukere og oppgaver.

3.2 Oppgaven

En oppgave er en aktivitet som en bruker må oppfylle for å nå et mål.
Det finnes et nesten ubegrenset antall forskjellige måter et GIS-relatert
problem kan bli analysert, og like mange mulige måter å løse det på. GIS-
relaterte problemer fører ofte til svært åpne oppgaver, som krever stor
fleksibilitet når de samhandler med systemet. Dersom brukeren får for
mange valgmuligheter kan det bli et problem å huske alle mulighetene og
skape forvirring. Når en bygger et interaktivt GIS må en derfor identifisere
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oppgavene som brukerne ønsker å gjøre, og gi brukeren valgmuligheter
som er spesifikk rettet mot problemet (Medyckyj-Scott, 1994).

3.3 Verktøyet

GIS er et verktøy som brukes når en arbeider med romlig informasjon for å
representere denne informasjonen. Det er flere representasjonsbetingelser
som kan refereres til:

• Den virkelige verden som skal representeres (RW)

• Den interne representasjonen (RI)

• Den eksterne representasjonen (RE)

• Den mentale representasjonen brukeren har av verden (RM)

Figur 3.1: En visualisering av de forskjellige formene for representasjon i et
GIS. RW : Verden som skal representeres. RI : Den interne representasjonen.
RE: Den eksterne representasjonen. RM: Den mentale representasjonen
brukeren har av verden
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Representasjonene er visualisert i figur 3.1. GIS trenger en intern repre-
sentasjon som den kan prosjektere til en ekstern representasjon. Den ekster-
ne representasjonen burde være i likhet med den mentale representasjonen
som brukeren har, slik at brukeren enklere kan forstå representasjonen. Et
problem er ofte å avgjøre hvordan den eksterne representasjonen skal re-
presentere den interne representasjonen. Den eksterne representasjonen be-
stemmer hvordan brukere kan samhandle med systemet og den interne re-
presentasjonen. Noen eksterne representasjoner gir et sett med funksjoner
som lar brukeren samhandle med den eksterne representasjonen og/eller
den interne representasjonen, mens andre eksterne representasjoner tilbyr
ingen interaksjon. Om interaksjon burde være tilgjengelig eller ikke, og i
hvilken grad, avhenger av oppgavene som programmet er ment for å løse.
Det er viktig at representasjonene er så naturlige og intuitive for brukerne
som mulig, slik at informasjonen kan tolkes og forstås så raskt som mulig.
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Kapittel 4

Programvareutvikling

En programvareutviklingsprosess består av et sett med fundamentale akti-
viteteter eller faser. Disse fasene er for de aller fleste utviklingsprosesser:

Kravsteknikk I denne fasen hentes inn informasjon om
hva kunden ønsker og hva potensielle
brukere kunne tenke seg i et slikt produkt.

Design Design tar for seg hvordan strukturen og
utseendet til programmet skal se ut.

Implementering av koden I denne fasen skrives koden som skal im-
plementere designet.

Verifisering og validering Her testes koden for å sjekke at den oppfø-
rer seg som den skal.

Vedlikehold Dette går ut på å fjerne feil eller legge
til nye funksjonaliteter etterhvert som pro-
grammet utvikles og brukes.

(Pfleeger & Atlee, 2001)

4.1 Kravsteknikk

Kravsteknikk er den prosessen som etablerer kravene som kundene har,
og som programvaren skal løse. Denne fasen er svært viktig, fordi valg
som blir gjort i denne fasen vil påvirke resten av utviklingsprosessen.
Kostnadene for å rette opp i feil som blir gjort i denne fasen vil øke med
hver fase (Paetsch et al., 2003).

Kravsteknikk henter de riktige kravene gjennom en rekke steg. Det
første steget er kravsinnhenting. Det vil si innhenting av krav fra kunder
eller brukere. Det neste er kravsanalyse, som består av en forskning og
bedre forståelse av kravene. Det tredje steget er spesifisering av kravene.
Her er blir alle kravene representert på en passende måte og organisert og
lagret slik at de kan bli delt med alle som skal være med i prosessen. Etter
at de har blitt spesifisert, kan de bli validert slik at en vet at kravene er
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komplette, konsistente og at det ikke er noen overflødige krav, slik at de
tilfredsstiller et sett av viktige egenskaper. Det siste steget er kravstyring.
Dette tar hånd om endringer i kravene gjennom prosjektets levetid (Paetsch
et al., 2003).

I virkeligheten går ikke denne prosessen fra kravsinnhenting til krav-
styring som en lineær prosess, men itererer seg gjennom hvert av stegene
(figur 4.1) (Hansen & Hjertø, 2003).

Figur 4.1: Den iterative prosessen til kravsteknikk og de forskjellige
stegene.

4.2 Design

I denne fasen skal arkitekturen for programmet settes. Dette blir grunnlaget
for selve koden, og skal vise hvordan diverse klasser kommuniserer med
hverandre. Det skal utvikles dokumenter som viser hvordan programmet
fungerer. Selve prosessen er delt inn i to faser; arkitektonisk design og
detaljert design. Arkitektonisk design tar for seg helheten av programmet.
Her utvikles programmets arkitektur, som viser strukturen til programmet
og hvordan det oppfyller kravene. Detaljert design går mer i detaljer for
hver programvarekomponent i programvaren. Det skal utvikles et detaljert
design for hver programvarekomponent med dokumentasjon (Hansen &
Hjertø, 2003).

4.3 Implementering av kode

Når designet til programmet er ferdig kan en begynne på selve kodingen.
Om en har godt verktøy og et godt design, kan noe av dette bli gjort

12



FAKT MSc Avhandling av Skjeggestad, K.A.

automatisk, men en vil aldri komme unna noe manuell koding. Slike
verktøy kan hjelpe til med å få gjort en del grunnkode, og dermed
fremskynde prosessen. Utvikleren må under kodingen dokumentere hver
programvareenhet og database, og kjøre tester. Programvarekoden og
testresultatene skal blant annet evalueres i forhold til kravene og designet
av programvaren, hvorvidt de er egnet for drift og vedlikehold, og
hensiktsmessigheten av de kodemetoder og standarder som er brukt
(Hansen & Hjertø, 2003).

Standarder og prosedyrer kan hjelpe en med å organisere tankene og
arbeidet, og unngå feil. Dette kan innebære og dokumentere koden slik at
den er enkel å følge, og mulig å ta opp igjen dersom utvikleren skulle ha
forlatt den for en viss tid. Ved utvikling av kode for bedrifter i samarbeid
med flere, blir det ofte satt standarder for hvordan denne koden skal
skrives. Dette gjør det enklere for andre utviklere å forstå å modifisere
koden, og sette sammen undersystemer til større systemer (Pfleeger &
Atlee, 2001).

4.4 Verifisering og validering

Validering vil si å bekrefte at det riktige systemet har blitt lagd, og
verifisering er å bekrefte at systemet er lagd riktig. Et system som består
av flere komponenter kan bli testet på flere nivåer. Det første nivået
er enhetstesting, som er testing av individuelle enheter i programmet.
Når dette er gjort kan en teste flere funksjoner, metoder og klasse, og
interaksjonen mellom disse. Dette blir kalt for integreringstesting. Når
en har fullført og bestått de testene kan en gå over til det som ofte blir
kalt system testing. Dette er testen på hele systemet og inkluderer både
funksjonell og ikke-funksjonell testing. Det er to nivåer til som inkluderer
hele systemet. Det første er godkjenningstesting. Dette er valideringen av
systemet mot kundens krav. Det siste nivået av testing er regresjonstesting.
Dette er en test som blir gjort hver gang systemet endres og det må sikres at
endringene oppfører seg som forventet og at den uendrede koden ikke blir
påvirket på en negativ måte. Deler av koden som er relatert til endringene
kan bli påvirket av endringene og oppføre seg på en uønsket måte.
Dette kalles regresjonsfeil. Denne type feil er svært vanlige. Det er ikke
uvanlig at en programvareoppdatering etter kort tid blir etterfulgt av en
ny programvareoppdatering fordi den første programvareoppdateringen
inneholdt regresjonsfeil (Hansen & Hjertø, 2003).

4.5 Vedlikehold

Et program og bruken av det kan være under stadig endring og nye feil
i programmet kan bli oppdaget lenge etter at programmet er utgitt. Det
er derfor viktig å vedlikeholde programmet (Hansen & Hjertø, 2003). Pro-
gramvaresystemer er ofte svært komplekse, og det kreves en dyp forståelse
av funksjonelle og ikke-funksjonelle krav, kartlegging av funksjoner til sys-
temkomponenter og samspill av komponenter for å kunne gjøre modifika-
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sjoner. Uten god dokumentasjon kan vedlikehold bli en vanskelig og dyr
oppgave. Vedlikehold omfatter flere typer aktiviteter: korrigering av feil
i systemet, tilpasning av programmet til skiftende brukeromgivelser (for
eksempel nye operativsystemer eller plattformversjoner) og tilpasning av
programmet om det skulle skje endringer i de opprinnelige kravene (Basili,
1990).

4.6 Livsløpsmodeller

I systemutviklingens tidlige fase var programvarene og systemene som
skulle utvikles mye enklere enn de er i dag, og metoden som ble brukt
besto av to faser:

1. Utvikle en systembit.

2. Endre koden for å rette feil, endre funksjonaliteten eller tilføre nye
funksjoner.

Dette blir kalt for code-and-fix-modellen, og fungerte utmerket for én
programmerer med ett enkelt problem. Etter hvert som større og mer
kompliserte programmer skulle utvikles, ble en nødt til å utføre mange
runder med endringer. Dette føret til at koden kunne bli rotete og
vanskelig å lese for den som ikke hadde skrevet den opprinnelige koden.
Dersom systemene ikke oppfylte kravene til brukerne, var det derfor
vanskelig å endre eller fikse koden. Systemene måtte ofte kastets, og
prosessen måtte starte på nytt. Det ble et behov for å definere og
kontrollere systemutviklingsprosessen, og diverse livsløpsmodeller vokste
frem (Hansen & Hjertø, 2003).

Livsløpsmodeller handler om hvordan fasene i programvareutviklin-
gen blir satt sammen for å utvikle en programvare. Dette er en modell over
hva som burde skje fra start til slutt i en utviklingsprosess. Hovedfokuset
til en livsløpsmodell er å bestemme rekkefølgen til forskjellige aktiviteter
eller faser, slik at en vet hvilke aktiviteter som kommer først, og hvilke som
er den neste aktiviteten. En annen viktig funksjon ved en livsløpsmodell
er å bestemme overgangskriteriene mellom aktivitetene (Pfleeger & Atlee,
2001). Noen tradisjonelle livsløpsmodeller er:

• Fossefallmodellen

• Spiralmodellen

• Evolusjonær prototyping

• Smidige(agile) metoder

4.6.1 Fossefallsmodellen

Fossefallsmodellen (figur: 4.2) er en av de eldste utviklingsmetodene.
Navnet er en metafor for noe som er ekstremt lite fleksibelt. Dette stammer
fra det faktum at vann ikke kan flyte oppover. Når vannet har passert et

14



FAKT MSc Avhandling av Skjeggestad, K.A.

punkt i fossen kan det aldri vende tilbake. For systemutvikling betyr dette
at når en har levert resultater fra en fase, så er det frosset og kan ikke
endres, og at så lenge en ikke har gjort ferdig alt arbeidet i en fase kan
en ikke starte på neste. I praksis stemmer ikke dette helt. Det er mulig å
endre på tidligere resultater, men det vil koste, og det er mulig å starte
arbeidet med en ny fase før den forrige er helt ferdig, men dette er å ta en
sjanse. Et av hovedpoengene med fossefallsmodellen er nemlig at resultatet
fra en fase er grunnlaget for å vurdere om neste fase skal finansieres og
gjennomføres. Hovedfordelen med fossefallsmodellen er at en finner feil
tidlig, ulempen med denne metoden er derimot at den er lite fleksibel. Det
er ofte vanskelig å fullt ut spesifisere krav i begynnelsen av et prosjekt.
Dette vil være lite ideelt i prosjekter hvor kravene kan endres, utviklerne
ikke er domeneeksperter eller om teknologien som blir brukt er ny og i
utvikling (Hansen & Hjertø, 2003).

Figur 4.2: Fossefallmetoden. Figur hentet fra Pfleeger & Atlee (2001)

4.6.2 Spiralmodellen

I lys av risiko involvert i programvareutviklingsprosesser, ble en spiral mo-
dell foreslått som kan kombinere utviklingsaktiviteter med risikostyring
for å minimere og kontrollere risiko (Boehm, 1988). Spiralmodellen (figur:
4.3) begynner med krav og en innledende plan for utvikling. Prosessen inn-
arbeider et skritt for å evaluere risiko- og prototypealternativer. Etter dette
blir et konsept for operasjon-dokument produsert for å beskrive på høyt nivå
hvordan systemet skal fungere. Utfra dokumentet blir et sett med krav spe-
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sifisert og gransket for å forsikre at kravene er så komplette og konsistente
som mulig. Ved hver iterasjon veier risikovurderingen forskjellige alternati-
ver i lys av kravene og begrensningene, og prototyping verifiserer mulighet
eller hva som er mest ønskelig før et bestemt alternativ velges. Når risiko-
en er identifisert må prosjektlederne bestemme hvordan de skal eliminere
eller minimere risikoen. Det er flere fordeler ved å bruke denne modellen.
Den omfattende risikoanalysen vil redusere sjansene for at prosjektet skal
feile. Det vil også bli produsert programvarer tidlig i prosessen, slik at det
etter hver iterasjon vil være noe å presentere. Ulempene ved denne model-
len er at risikovurderingen krever en høyt spesifisert ekspertise, suksessen
for prosessen er svært avhengig av risikoanalysen og modellen er langt mer
kompleks enn andre modeller. (Pfleeger & Atlee, 2001).

Figur 4.3: Spiralmodellen. Figur hentet fra Boehm (1988)

4.6.3 Evolusjonær prototyping

I henhold til denne livsløpsmodellen bør en systemutvikler se den føreste
utgaven av systemet som en prøve, noe som blir utviklet for å få erfaring.
Systemet vil senere bli forkastet for å lage det virkelige systemet. Dette er
hovedideen bak arbeidsteknikken bruk og kast-prototyping. En systembit
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blir utviklet for å teste eller demonstrere noe, som siden blir kastet når
en har fått svar på det en lurte på. I stedet for å satse på et komplett
sett med brukerkrav etterfulgt av en langvarig utviklingsprosess, slik som
i fossefallsmodellen, blir det satset på å stabilisere noen sentrale krav
og å utvikle en del av systemet som oppfyller disse kravene. Brukeren
kan dermed prøve denne biten for å få erfaring, som vil medføre nyttige
tilbakemeldinger som blir tatt med til neste runde. Det blir dermed
fokusert på flere krav, og flere funksjoner blir implementert til neste
versjon av programvaren. Hovedfordelen med denne metoden er de
umiddelbare tilbakemeldingene. Så fort en prototype blir presentert kan
utviklerene få tilbakemeldinger på produktet. Dette reduserer risikoen for
å implementere feil system. Hovedulempen ved denne metoden er at det
er vanskelig å planlegge hvor lang tid utviklingen skal ta. Det er også
vanskelig å vite hvor mange iterasjoner eller prototyper som er nødvendig
før et ferdig produkt er klart (Hansen & Hjertø, 2003).

4.6.4 Smidige metoder

Mange utviklingsmetoder som ble brukt fra 1970-tallet til 1990-tallet hadde
faste regler på hvordan nye programvarer skal planlegges, dokumenteres,
utvikles og testes. I slutten av 1990-tallet ble det utviklet nye metoder, hvor
fleksibilitet spilte en viktig rolle for rask produsering av programvarer
av god kvalitet. Dette utviklet seg til smidige metoder. Fire prinsipper står
sentralt i denne utviklingsmetoden:

• Enkeltpersoner og samspill verdsettes over prosesser og verktøy.

• Tid blir investert i å produsere arbeidsprogramvare fremfor å produ-
sere omfattende dokumentasjon.

• Fokus på kundesamarbeid fremfor kontraktsforhandlinger.

• Muligheten til å reagere på endringer fremfor å lage en plan og følge
den.

Hovedmålet for smidige metoder er å tilfredsstille kunder med tidelig
og kontinuerlig leveranse av verdifull programvarer. I følge smidige
metoder-modellen er det umulig å forutse alle kravene i begynnelsen
av et prosjekt. Flere kunder har behov som endrer seg med tiden.
Modellen konsentrerer seg derfor på å respondere på endringer fremfor
å legge opp og følge en detaljert plan. Ved å inkludere fleksibilitet til
utviklingsprosessen, kan smidige metoder gi kunder muligheten til å legge
til eller endre krav sent i utviklingsprosessen (Pfleeger & Atlee, 2001).
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Kapittel 5

Verktøy og programvarer

Diverse verktøy blir brukt under utviklingen av FAKT. For at FAKT skal
være tilgjengelig for alle kommuner, uansett budsjett, skal programvaren
utvikles som en tilleggsfunksjon til QGIS da dette er en gratis programvare.
Ettersom programmet er et tillegg til QGIS, var det naturlig og utvikle
programmet i python, da QGIS er godt tilrettelagt for dette. QT ble også
brukt for å utvikle brukergrensesnittet. Alle programmene er open source,
som betyr at det er gratis å bruke dem så lenge lisensen og vilkårene for
bruk blir fulgt og respektert.

5.1 QGIS

QGIS er et gratis Geografisk Informasjons System (GIS) med åpen kilde-
kode. Det er et offisielt prosjekt av Open Source Geospatial Foundation.

QGIS tilbyr alle funksjoner som forventes av et GIS. Den tillater
brukeren å vise og behandle romlig data, og den tillater brukeren å
kjøre analyser og statistikk på disse dataene. QGIS har også et stort
brukersamfunn som forsyner programvaren med tilleggsfunksjoner for å
løse nesten ethvert tenkelig GIS-relatert problem. Da disse også er open
source, er det mulig for utviklere å hente inn noen aspekter fra diverse
tilleggsfunksjoner, for å bedre ine egne tilleggsfunksjoner.

Under utviklingen av programtillegget ble QGIS 2.18 brukt, som på
tiden utviklingen startet var den nyeste versjonen av QGIS.

Plugin Builder
Plugin Builder ble utviklet av GeoApt LLC, et firma som tilbyr tjenester for å
hjelpe en med å lykkes med åpne GIS løsninger (LLC, 2017). Plugin builder
genererer en arbeidsmal i python hvor en kan utvikle en QGIS plugin.
Oppsettet og de viktigste klassene er satt, og utvikleren trenger bare legge
inn de funksjonene og klassene som trengs for den nye tilleggsfunksjonen.

Plugin Reloader
Plugin Reloader ble utviklet av Borys Jurgiel. Dette programtillegget lar deg
restarte en installert tilleggsfunksjon uten å restarte QGIS. Dette er svært
nyttig når en utvikler en tilleggsprogramvare til QIGS, og må teste ut nye
endringer i koden.
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OpenLayers Plugin
Noen ganger trenger en et bakgrunnskart for å enklere analyser visualisert
data. Om en ikke har noe bakgrunnskart kan OpenLayers Plugin komme
godt til nytte. Denne tilleggsfunksjonen er skrevet av Sourcepole og tillater
brukeren å hente google maps, bing maps, OpenStreetMap eller et annet
kart og legge inn i QGIS-prosjektet.

WFS 2.0 Client
Ettersom QGIS i hovedsak bare tilbyr brukeren en måte å hente inn
data fra en WFS 1.x klient, har WFS 2.0 Client blitt en svært nyttig
tilleggprogramvare. Programvaren er så nyttig at den siden QGIS 1.8.0
er tilgjengelig i standardregisteret (Weichand, 2013). Utvikleren er Juergen
Weichand, og som navnet tilsier gir den QGIS muligheten til å hente inn
data fra en WFS 2.0 klient.

XyTools
XyTools er utviklet av Richard Duivenvoorde, og etter beskrivelsen til
tilleggsfunksjonen så er dette et verktøy for styring av tabelldata med x
y-kolonner. Den kan åpne regnearkfiler som punktlag og lagre attributt-
tabeller som Excel-fil.

5.2 Python

Python er et allsidig, høynivå programmeringsspråk som er kjent for å
være enkelt å lese. På grunn av en sterk struktureringskonstruksjon og
konsekvent bruk av objekter og objektorientert programmering, er det
mulig å skrive klare, logiske applikasjoner for både små og store oppgaver.
I tillegg til et stort standardbibliotek av funksjoner og verktøy har python
et stort brukersamfunn som utvikler en mengde samlinger av pakker med
verktøy for nesten alle tenkelige oppgaver og problemer (Kuhlman, 2009).

5.3 Qt

Qt er en grafisk applikasjonsutviklingsverktøy som lar en kompilere og
kjøre programmer på Windows, Mac OS X, Linux og diverse merker
av Unix. Qt sikter mot å gi et plattformnøytralt grensesnitt til alt fra å
representere tegn i minnet til å skape en flertrådig geografisk applikasjon.
Qt er originalt utviklet som en hjelp til C++ programmer, men det finnes
bindinger som tillater koding i andre språk, slik som python og java
(Thelin, 2007).

5.4 Behandling av data

Det finnes flere verktøy for å behandle data og informasjon, både for
lagring og deling. Det finnes forskjellige lagringsformater, og det finnes
forskjellige plattformer å dele data på. I denne seksjonen vil det bli tatt
en nærmere titt på GML og WFS, som henholdsvis er et format for romlig
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data og en plattform for å dele romlig data. Det vil også bli tatt en titt på
databaser, som er en samling av data.

5.4.1 Database

En database er en samling relatert data. Når en database leses av mennes-
ker, kan den anses som et sett av relaterte fakta, en informasjonsbase. Hver
database brukes for å beskrive et område av interesse, vanligvis en del av
den virkelige verden. Når endringer blir gjort i dette domene, oppdateres
databasen for å reflektere disse endringene. For å administrere en database
blir en database management system (DBMS) brukt. Dette er et programvare-
system som vedlikeholder databaser og svarer på diverse spørringer. En
og samme DBMS kan håndtere flere forskjellige databaser. For å hente in-
formasjon fra databasen, må en bruke spørringer. Et av de mest populære
spørrespråkene er SQL

SQL er et språk som er utviklet for å håndtere data i databaser. I 1974
ble det utgitt en artikkel om et språk kalt SEQUEL (Structured English
Query Language) som ble implementert som grensesnitt til et av systemene
til IBM. Det ble senere oppdaget at Sequel allerede var et eksisterende
varemerke, og språket ble omdøpt til SQL (Halpin & Morgan, 2010).

SQL er et stort språk som inneholder mange kommandoer. For å gjø-
re det enklere å forstå språket, er SQL noen ganger uformelt klassifisert
i følgende underspråk: DDL (data definition language); DML (data mani-
pulation language); DCL (data control language); og DPL (data procedural
language). DDL omfatter begreper for å skape, endre og droppe forskjellige
type database objekter, slik som tabeller og visninger. DML omfatter begre-
per for spørring og oppdatering av databasen. DCL blir brukt til sikkerhet,
og kontrollerer hvem som har forskjellige type tilganger til databaser ob-
jekter. Disse tre underspråkene er essensielt deklarativ, i den forstand at de
blir brukt til å deklarere hva som skal bli gjort, framfor hvordan det skal
bli gjort. DPL er derimot et prosedyremessig språk som støtter forgrening,
løkke-funksjoner og andre programmeringskonstruksjoner. Denne klassifi-
kasjonen er kun en tilnærming, en create view-setning inkluderer en select-
spørring, og en create trigger-setning kan inkludere prosedyremessig kode
(Halpin & Morgan, 2010).

5.4.2 GML

Geography Markup Language (GML) er basert på eXtensible Markup Language
(XML). XML er et språk for å beskrive data med streng hierarkisk data-
strukturerer for å legge til rette for data søk. GML er svært fleksibel og
har gode muligheter for utvidelser i koding av geografiske funksjoner. Den
tillater brukere å definere deres egne merker eller elementer for å beskrive
funksjoner. Akkurat som XML er GML bare opptatt av representasjon av
geografisk datainnhold. Den spesifiserer ikke hvordan GML data burde
bli presentert. For å representere den romlige informasjonen i form av
kart må GML data bli transformert gjennom Extensible Stylesheet Language
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Transformations (XSLT) for å formatere GML-geografisk innhold i et grafisk
format (Peng & Zhang, 2004).

GML fungerer som et modelleringsspråk for geografiske systemer,
samt et åpent utvekslingformat for geografiske transaksjoner på internett.
Funksjon i GML har en svært generell betydning. Den inneholder ikke bare
konvensjonelle vektor eller diskrete objekter, men inkluderer også dekning
og sensordata. Evnen til å integrere all form for geografisk informasjon er
nøkkelen til GML sin store nytteverdi. Noen av fordelene ved GML er:

1. Universelle moduler kan bruke det flere ganger

2. Det kan oppnå kommutative operasjoner i GIS

3. Sammenhengen til webtjenesten

4. GML omslutter den geografiske informasjonen, attributtinformasjon,
romlig koordinatsystem osv., som fremmer fleksibiliteten og skaler-
barheten av distribuerte systemer

(Jiang et al., 2008).

5.4.3 WFS

Web Feature Service (WFS) er en webtjeneste for romlig data. WFS tilbyr
forespørsler om geografiske funksjoner over hele internett, uansett hvilken
plattform brukeren måtte benytte seg av (Pornsamutsin, 2010). Når en
bruker sender en forespørsel til en WFS, leverer serveren informasjon om
spesifikke geospatiale egenskaper om de underliggende dataene basert
på den gitte forespørselen, både på geometrisk- og attributtnivå. Svaret
fra serveren kommer i et GML-format (Jiang et al., 2008). WFS gjør at
klientprogrammene kan få tilgang til, spørre, opprette, oppdatere og slette
dataelementer fra GML-funksjonens databasetjener (Peng & Zhang, 2004).

Den grunnleggende mekanismen for WFS er at en klientprogram-
vare gjør en forespørsel (request) mot en WFS-tjeneste. WFS-tjenesten be-
handler forespørselen for så å produsere et svar (response). Klienten be-
handler responsen og kan omdanne den til en grafisk visning. En WFS-
forespørsel kan i mange tilfeller forekomme enten via parametere i kallet
(http GET), eller via parametere i et XML-vedlegg (http POST). GetCapabi-
lities-forespørselen er oftest den initielle forespørselen til en WFS-tjeneste.
Denne forespørselen vil returnere opplysninger om hvilke forespørselme-
kanismer og protokoller man kan bruke for de andre typene forespørsler
tjenesten støtter. En kan bruke denne informasjonen til å danne en GetFe-
ature-forespørsel. Denne returnerer informasjon om de bestilte objektenes
egenskapsverdier slik at en klient kan gjøre analyser, tegne opp objektene
grafisk eller presentere egenskapsverdiene opplistet (NorgeDigitalt, 2014).

For å kjøre spørringer på en database via WFS brukes FilterEncoding
(FE). Dette kan på mange måter bli sammenlignet med SQL i databasesam-
menheng. FilterEncoding anvendes sammen med WFS-operasjonen GetFe-
ature eller lignende operasjoner. Det finnes to type spørringer, fleksible og
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forhåndsdefinerte. Fleksible spørringer er spørringer som brukeren selv de-
finerer for å hente ut den informasjonen brukeren er interessert i. Forhånds-
definerte spørringer er spørringer som er definert på forhånd på server si-
den og kan påkalles ved å angi spørringens id og eventuelle parametere.
En WFS spørring kan bygges opp av tre valgfrie deler:

• Egenskapsutvalg (projection clause)

• Filter med utvalgskriterier (selection clause)

• Sortering (sorting clause)

Filterseksjonen av spørringen definerer kriteriene for hvilke objekter
som skal leveres i resultatet av en forespørsel. Filteret (utvelgelseskriteri-
ene) må spesifiseres i henhold til FE (NorgeDigitalt, 2014)

Norge Digitalt har et simpelt eksempel på hvordan en filtrering kan se
ut på kartverkets database for tilgjengelighet:

Kode 5.1: FilertEncoding på kartverkets database for tilgjengelighet

<PropertyName resolve="all" resolveDepth="*">app:
TilgjengelighetTettsted</PropertyName>

<fes:Filter>
<fes:PropertyIsEqualTo>
<fes:ValueReference>app:kommunenummer</fes:ValueReference>
<fes:Literal>1804</fes:Literal>

</fes:PropertyIsEqualTo>
</fes:Filter>
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Kapittel 6

Kartverkets database for
tilgjengelighet

Statens kartverk kartlegger universell utforming og tilgjengelighet i byer,
tettsteder og friluftsområder, og publiserer all data som blir registret. Da-
taene som samles inn lagres i to datasett, tilgjengelighet friluft og tilgjen-
gelighet tettsted. Datainnsamlingen skjer med fokus på personer med ned-
satt bevegelighet og personer med nedsatt syn. Informasjonen som samles
inn vil være med på å forklare hvordan området er utformet med tanke
på tilgjengeligheten for disse to gruppene. Datasettene viser tilstanden av
tilgjengelighet for rullestoler, elektriske rullestoler og synshemmede (Kart-
verket, 2017a).

I 2016 gikk registreringsarbeidet over fra prosjektfase til en fortløpende
driftsfase. Dette innebærer at kommunene selv står for registrering og
oppdatering av data, mens kartverket har ansvar for opplæring, drift og
videreutvikling av prosjektet. I mai 2018 var det kartlagt frilufts-objekter i
220 kommuner, og tettsted-objekter i 171 kommuner (tabell 6.1 og figur 6.1)
(Kartverket, 2016a,b).

Datafangsten blir gjort gjennom en app som kjører på android-
enheter. Et topografisk kart eller ortofoto fra Norgeskart kan settes
som bakgrunnskart. Appen er tilgjengelig for alle parter som deltar i
prosjektet. I tillegg kan prosjektmedarbeidere som jobber i Kartverket og
har skrivetilgang til databasen redigere og oppdateres data i databasen.
Dataene blir gjort tilgjengelig for offentligheten via blant annet nettportalen
geonorge.no (figur 6.2) (Kartverket, 2017a).

Tabell 6.1: Antall objekter og veilengde registrert i geodatabasen og antall
kommuner som bidrar

Objekter Vei Kommuner
Tettsted 14558 910,557km 171
Friluft 3322 1136,025km 220
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(a) Kartlakt tilgjengelighet i tettste-
der, 171 kommuner i mars 2018

(b) Kartlakt tilgjengelighet i frilufts-
områder, 220 kommuner i mars 2018

Figur 6.1: Dekningen av kartlagt tilgjengelighet i kommuner for tettsted
(6.1a) og friluft (6.1b) i mars 2018

Figur 6.2: Dataflyt fra innhenting og redigering av data til datainnhenting
fra brukere. FAKT lagt til på enden av WFS
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Dataene kan bli levert i SOSI format eller GML format. Objektene lagres
i vektorformat som enten punkt, linje eller polygon. Til sammen består
datasettene av 15 objekttyper:

• Tettsted

– Inngang bygg (punkt)
– HC-parkeringsplasser (punkt)
– Veisystem (linje)
– Parkeringsområder (polygon)

• Friluft

– Toalett- og omkledningsbygninger (punkt)
– Baderampe (punkt)
– Fiskeplass (punkt)
– Grill- og bålplass (punkt)
– Gapahuk (punkt)
– Sittegruppe (punkt)
– HC-parkeringsplasser (punkt)
– tilrettelagte hytter (punkt)
– Turveisystem (linje)
– Friluftsområder (polygon)
– Parkeringsområder (polygon)

(Kartverket, 2017a,b)
Alle objekter er kartlagt med sine relevante objektegenskaper, og

på bakgrunn av disse blir objektene klassifisert som tilgjengelig, delvis
tilgjengelig, ikke tilgjengelig eller ikke vurdert, for rullestol, elektrisk
rullestol og synshemmet (Kartverket, 2017a).

Når data blir hentet inn med WFS, blir det levert i GML format
(Kartverket, 2017a). For et GIS program som skal visualisere dataene, vil
dette er dermed den indre representasjonen (RI) programmet har. Kode 6.1
viser et objekt fra kartverkets geodatabase. Denne er hentet fra databasen
tilgjengelighet Tettsted, og er av objekttype HC-parkering.

Den geografiske posisjonen til objektene blir målt med GPS innebygd
i android-enheten som benyttes til å hente inn data, og tilpasset i henhold
til bakgrunnskart. Nøyaktigheten på posisjonen vil derfor være avhengig
av GPS-nøyaktighet, nøyaktigheten av bakgrunnskart og hvor enkelt det
er å kjenne igjen objektet på kart. I tettsteder er det enklere å posisjonere
seg på kart. Stedfestingsnøyaktigheten i disse områdene vil derfor generelt
være ganske høy, selv i områder hvor GPS nøyaktigheten vil være
dårlig pga skyer eller posisjon mellom bygninger. I friluftsområder vil
stedfestingsnøyaktigheten variere mye mer. Turveier vises ikke alltid på
topografiske kart, og skog kan dekke veien slik at den ikke er synlig på
ortofoto heller. Hvis GPS-mottakeren i tillegg er dårlig, vil det bli vanskelig
å få en god posisjonsnøyaktighet (Kartverket, 2017a).
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Kode 6.1: GML eksempel av et objekt fra TettstedHCparkering

<wfs:member>
<app:TettstedHCparkering xmlns:app="http://skjema.geonorge.

no/SOSI/produktspesifikasjon/TilgjengelighetTettsted/1.0
" gml:id="tettstedhcparkering.5">

<app:identifikasjon>
<app:Identifikasjon>
<app:lokalId>2943</app:lokalId>
<app:navnerom>
http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/

TilgjengelighetTettsted/1.0
</app:navnerom>
<app:versjonId>1.0</app:versjonId>
</app:Identifikasjon>

</app:identifikasjon>
<app:kommune>0301</app:kommune>
<app:opphav>StatensKartverk</app:opphav>
<app:fœrsteDatafangstdato>2014-07-11T11:31:26</app:fœ

rsteDatafangstdato>
<app:byggingPågår>false</app:byggingPågår>
<app:bildefil>0301_1405078190953.jpg</app:bildefil>
<app:tilgjengvurderingRullestol>ikkeTilgjengelig</app:

tilgjengvurderingRullestol>
<app:posisjon>
<!--
Inlined geometry 'tettstedhcparkering.5_APP_POSISJON'
-->
<gml:Point gml:id="tettstedhcparkering.5_APP_POSISJON"

srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::4258">
<gml:pos>59.916008 10.737945</gml:pos>
</gml:Point>

</app:posisjon>
<app:overbygg>false</app:overbygg>
<app:varmekabel>false</app:varmekabel>
<app:skiltet>true</app:skiltet>
<app:merket>true</app:merket>
<app:bredde>200</app:bredde>
<app:lengde>600</app:lengde>
<app:avstandServicebygg>40</app:avstandServicebygg>
<app:avgift>false</app:avgift>
<app:tilgjengvurderingElRull>ikkeTilgjengelig</app:

tilgjengvurderingElRull>
</app:TettstedHCparkering>

</wfs:member>
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Kapittel 7

Utviklingsprosess

En livsløpsmodell definerer hvordan et prosjektarbeid skal utføres, og
hvilken modell som velges kan ha stor innvirkning på prosjektets suksess.
Det er derfor viktig å velge en passende modell for utviklingsprosessen.

Til dette prosjektet vil det bli brukt flere programvarer og verktøy som
utvikleren i utgangspunktet har mindre kjennskap til, og det skal utvikles
for en brukergruppe som kan ha svært varierende kunnskaper innen GIS.
Dette gjør at Fossefallmetoden egner seg dårlig. Utvikleren har heller ingen
ekspertise innen risikoanalyse, hvilket gjør at spiralmodellen lett kan feile.
Det kan være lurt å følge en fleksibel metode slik som smidig metode eller
evolusjonær prototyping. Det vil under utviklingen bli holdt god kontakt
med kunden (Kartverk) og noe kontakt med brukere. Med tanke på at en
del av programvarene og verktøyene som blir brukt i utviklingsprosessen
ikke har blitt brukt av utvikleren før, kan det være lurt å fokusere på enkelte
krav, utvikle en del av programmet som tilfredsstiller disse kravene for så å
presentere disse for bruker eller kunde. Dette vil minimere kompleksiteten
av å sette seg inn i nytt verktøy, samtidig som det vil bekrefte om det riktige
programmet blir utviklet eller ikke i en tidlig fase. Dette vil samsvare med
hovedfokuset til evolusjonær prototyping. Denne metoden vil derfor bli
brukt som hovedmetode for dette prosjektet.

Prosessen startet med kravsteknikk, etterfulgt av design og implemen-
tering av kode. Det ble gjort validering av koden fortløpende under utvik-
lingen. Disse fire stegene ble iterert over slik at koden forble under stadig
utvikling mot et endelig produkt (figur: 7.1). Vedlikehold er en prosess som
blir gjort etter at programmet er publisert, og må derfor bli opprettholdt av
Kartverket. Det er derfor viktig at koden blir dokumentert og skrevet på en
slik måte at det er mulig for andre og vedlikeholde koden.
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Figur 7.1: Utviklingsprosessen, startet med kravsteknikk, gikk så gjennom
design, implementering av kode og validering, før prosessen begynte på
nytt

7.1 Kravsteknikk

For dette prosjektet var det to grupper å hente inn krav fra. Det var Kart-
verket, som bestilte programmet, og brukerne av programmet. Brukerne
består i hovedsak av ansatte i kommuner, men også ansatte i statlige institu-
sjoner som Deltasenteret eller Oslofjordens Friluftsråd. Brukerne vil trenge
dataene for å gjøre analyser og planlegge tiltak, eller kjøre egenskapsanaly-
ser av områder for offentlig bygg, friluftsområder eller lignende. Kartver-
ket satt noen grunnleggende krav og ønsker, men de ønsket også at bru-
keren ville finne denne programvaren av interesse. Dermed var det viktig
at den var enkel å bruke og forstå. Det ble derfor gjort møter med diverse
kommuner både før og underveis i utviklingen. Her var det mulig å vise
ideen til programmet, hvordan vi så for oss den ville se ut og fungere, og
få tilbakemeldinger fra brukerne. Tilbakemeldingene gjorde at vi fant ut ut
hvilke funksjoner brukerne syntes var nyttige, hvilke funksjoner de syntes
var overflødige, hvilke funksjoner de savnet og hvor enkelt de syntes det
var å bruke programmet. Dette var også en mulighet til å bli bedre kjent
med brukerne, og vurdere behovet de hadde samt kartlegge hvilke GIS fer-
digheter de hadde fra før eller manglet.

7.1.1 Krav

FAKT vil ikke bare bli brukt til å visualisere data, da dette allerede kan bli
gjort via en WMS tjeneste. Den er også nødt til å kunne filtrere data basert
på område og objektegenskaper, og eksportere data til et format det kan
kjøres analyser over. Kartverket satt de første kravene om hva de ønsket seg
i programvaren og hva de ville med den basert på brukstilfeller de kunne
forestille seg. Eksempler på brukstilfeller kan være en kommuneansatt som
har fått i oppdrag å bedre tilgjengeligheten i byen før en kulturell festival.
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Da kan vedkommende finne alle inngangene til kulturbygninger, og sjekke
statusen for disse. Brukeren får vite hvor mange av inngangene det må
gjøres noe med, og hva som må gjøres for disse inngangene. Brukeren
kan også sjekke parkeringsplassene og veiene som ligger ved de kulturelle
bygningene, og hvilke av dem som må forbedres for at tilgjengeligheten
skal være tilstrekkelig. På bakgrunn av denne informasjonen kan tiltak for
å bedre tilgjengeligheten til befolkningen bli planlagt. Et annet eksempel
kan være kommunens planlegger som skal planlegge byggingen av en ny
skole. Han kan bruke dataene til å finne ut hvor veien er dårlig tilrettelagt
for fremkommeligheten, og hvor veiene er godt tilrettelagt, og med det få
et godt utgangspunkt for hvor skolen kan plasseres.

Møter med kommuner og andre organisasjoner kartla hvilke krav som
var viktigst, og kom med ideer til andre funksjoner som kunne være nyttig.
Sammen med kartverket ble det dermed diskutert hvilke krav som i første
omgang var viktigst, og hvilke krav som kunne nedprioriteres eller som var
overflødig. Etter kravsinnhentingen sto disse kravene igjen med følgende
spesifikasjon:

Intuitivt brukergrensesnitt
Brukergrensesnittet må være intuitivt nok til at alle kan bruke det

Innhenting av informasjon
Brukergrensesnittet må tilby en enkel måte for brukeren å hente inn
informasjon fra geodatabasen til Kartverket

Visualisering
Brukeren skal ha mulighet til å visualisere informasjonen de henter inn.
Dette inkluderer visualisering i kart, og informasjon om hvert objekt

Analyse og statistikk
Brukeren må ha muligheten til å kjøre analyse og statistikk av resultatene
de får. Dette kan bli gjort ved å gi brukerne muligheten til å eksportere
resultatet til et filformat som er gunstig for dette, f.eks. Excel.

Filtrering
Brukeren skal kunne filtrere bort unødvendig informasjon slik at en kun
sitter igjen med den informasjonen de ønsker deg. Det skal være mulig å
filtrere basert på kommune, objektegenskaper eller tilgjengelighetsstatus.

7.1.2 Brukere

Det ble gjennomført intervju med personell i Drammen, Arendal, Trond-
heim og Ski kommune og Oslo Friluftsråd. Hver deltaker ble tilsendt et
spørreskjema som ble gjennomgått på intervjuene (tillegg: A). Spørreskje-
maet ble etterfulgt av en modell for hvordan brukergrensesnittet kunne se
ut (figur 7.2 og 7.3). De ble dermed spurt om hvorvidt de fant brukergrense-
snittet intuitivt, om det var noe de ville bruke og eventuelt hva som måtte
til for at de ville ta i brukt et slikt program.
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Figur 7.2: Modell presentert for brukere for hvordan brukergrensesnittet
for filtrering potensielt kan se ut

Figur 7.3: Modell presentert for brukere for hvordan informasjonen kan
presenteres
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Brukerne ga svært forskjellige svar, og det ble tydelig at kunnskapen
om GIS relaterte programmer varierte stort. Alle viste interesse og så
nytteverdien til tilgjengelighetsdatabasen, men få hadde kommet ordentlig
i gang med å bruke dataene. Alle mente at dersom det ble enklere å hente
inn data ville de ta i bruk dataene mer, men ingen ville bruke mye tid på
å sette seg inn i et nytt verktøy. På bakgrunn av spørreundersøkelsene kan
det derfor konkluderes med at brukerne av FAKT kan variere fra personer
med høyt spesialisert GIS-kunnskaper, til liten eller ingen datakunnskaper.
Dette understreker viktigheten av at brukergrensesnittet må være intuitivt,
men det burde ikke gå på bekostning av viktige funksjoner.

7.2 Design

Ut fra kravene hentet inn fra kravsteknikk, er det fire viktige funksjoner
programmet må ha:

• Innhenting av data fra kartverkets database

• Filtrere data

• Visualisere data

• Eksportere data

For å realisere dette skal programmet presentere et grafisk grensesnitt
hvor brukeren kan sette begrensninger for objektegenskapene og området
som objektene skal befinne seg innenfor gjennom et skjema. For å håndtere
valgene fra brukeren, vil det bli opprettet en egen klasse som tar inn en
peker til navnet, dropdown-listen og eventuelt andre moduler for et gitt
objekt egenskap. Basert på valgene utvikler dermed programmet en FE-
setning. FE-setningen blir lagt til enden av en getFeature forespørsel som er
basert på den databasen og objekttypen brukeren henter fra. Om det finnes
objekter ved gitte spørring, vil programmet legge dette inn i kartlerretet
til QGIS. Et forankret vindu eller panel som viser informasjon om utvalgte
objekter, og en forankret tabell som viser informasjon om alle objekter vil
også være tilgjengelig og bli gjort synlig etter første filtrering. Panelet som
vier informasjon om enkeltobjekter vil også tilby muligheter for videre
filtrering og eksportering til andre formater. Figur 7.4 viser en UML av det
arkitektonsike designet til programmet, og figur 7.5 viser programforløpet
til FAKT.
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Figur 7.4: Arkitektonisk design. Programmet bruker i hovedsak 3 grense-
snitt. Et til å filtrere, et til å visualisere data om enkeltobjekter og ekspor-
tere filer, og et til å visualisere informasjon om alle objekter. Programmet
behandler objektegenskaper gjennom klassen AttributeForm, og tidligere
filtreringsvalg gjennom klassen SavedSearch.
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Figur 7.5: Programforløp. Bruker velger spesifikasjon, FE blir generert, Data
blir hentet fra tilgjengelighetsdatabase, dersom ingen objekter blir funnet
kan brukeren spesifisere nye krav, dersom objekter blir funnet blir disse
objektene visualisert i kartlerret. For videre analyse kan brukere visualisere
informasjon om objekter, eller eksportere informasjonen til annet filformat.
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7.3 Implementering av Kode

QGIS støtter utvikling av tilleggsprogramvarer i python, og det språket
vil derfor bli brukt til å utvikle denne programvaren. Alle grafiske
brukergrensesnitt vil bli utviklet i QT, som enkelt kan kobles opp til
programvaren.

For å initialisere programvaren, ble tilleggesprogramvaren Plugin
builder brukt. Først ble de mest grunnleggende funksjonene utviklet.
Dette ble så presentert og diskutert med kartverket. Prosessen gikk så på
nytt igjen ved å legge inn nye funksjoner eller modifisere eksisterende
funksjoner. Slik fortsatte prosessene slik at programmet utviklet seg
nærmere og nærmere et ideelt produkt.

Tilleggsfunksjoner som alt utførte ønskede funksjoner ble implementert
i koden. Det varierte i stor grad hvor mye av koden fra andre tilleggsfunk-
sjoner som var nødvendig. I noen tilfeller ble flere klasser og metoder lagt
inn, mens i andre tilfeller var det bare nødvendig med noen metoder til
programmet.

Mye av grunnarbeidet dreier seg om filtrering av informasjonen. Dette
blir gjort ved å utforme en FilterEncoding-spørring. Brukeren skal ikke ha
behov for å vite hvordan en FilterEncoding-spørring må bygges opp eller
formes. Programmet må derfor være i stand til å gjøre dette automatisk
basert på valgene fra brukeren. For å gjøre dette, må programmet ha
muligheten til å endre på fire parametere ved filtretingskoden:

1. Hvor informasjonen hentes fra (f.eks: TilgjengelighetTettsted)

2. Den logiske operatøren (f.eks: PropertyIsEqualTo)

3. Verdireferansen (f.eks; kommunenummer)

4. Verdien (f.eks: 1804)

Dette vil i hovedsak omhandle utvalgskriteriene til FE. Det vil ikke bli
tatt noe hensyn til sortering, da dataene skal visualiseres i kart, eller tabell
med mulighet for brukerspesifisert sortering. Koden må også ha mulighet
til å inkludere flere elementer i filtreringen, slik at operasjoner som AND
eller OR må inkluderes. I kode 7.1 et et eksempelet fra kode 5.1 visualisert
med markeringen av hvilke deler som må byttes ut basert på valg fra
brukerne. Det kan komme flere operasjoner innenfor And operasjonen, og
for å inkludere flere kommuner må det bli lagt inn or operasjoner i tillegg.

Kode 7.1: Generere FilertEncoding

<PropertyName resolve="all" resolveDepth="*"><DATABASE></
PropertyName>

<fes:Filter>
<And>
<fes:<OPERATØR>>
<fes:ValueReference>app:<REFERANSEVERDI></fes:

ValueReference>
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<fes:Literal><VERDI></fes:Literal>
</fes:<OPERATØR>>
<fes:<OPERATØR>>
...

</fes:<OPERATØR>>
</And>

</fes:Filter>

For å holde orden på alle dropdown-listene og tekst boksene i
programmet, ble det innført en standar for navngivelsen av disse. Hver
dropdown-liste må ha et navn som starter med combobox, og hver tekstbox
må ha et navn som starter med lineEdit, etterfulgt av et navn som beskriver
hvilken combobox eller lineEdit det er snakk om. På den måten vet den
som leser koden alltid hvilket grensesnitt objekt det er snakk om. Alle
grensesnitt objekter som er re

7.4 Verifisering og Validering

For å verifisere om FAKT har blitt skrevet riktig og gjør som den skal, har
det blitt gjort mye testing i løpet av utviklingen. Hver gang koden har blitt
endret eller nye funksjoner har blitt lagt til, har FAKT blitt kjørt og testet for
å se at programmet fortsatt fungerer og om den nye funksjonen gjør som
den skal. Dersom dette ikke er tilfellet, ville koden bli endret i området hvor
feilen ble funnet, eller koden tilbakestilt til en versjon hvor programmet
fungerte for å prøve på nytt.

For å validere om det riktige programmet blir utviklet, ble det
konsultert både med kartverket, og med brukere. Kartverket kunne si
hvorvidt programmet gikk mot noe de ønsket seg, og brukerne kunne
fortelle hvorvidt programmet gikk mot noe de ville bruke. Det ble
holdt regelmessig kontakt med kartverket gjennom hele prosessen, mens
diverse brukere ble besøkt i løpet av prosessen. Besøket til brukere etter
kravsteknikk ble først gjort når noen av de grunnleggende funksjonene var
på plass. Under besøket var det også mulig å la brukerne teste for feil som
ikke var oppdaget, og i hvilken grad de fant brukergrensesnittet enkelt eller
intuitivt å bruke.

7.4.1 Tilbakemeldinger på førsteutkast

Av de ansatte fra test kommunene var det i hovedsak to type brukere som
testet programmet; de som kjente til GIS, og de som ikke kjente til GIS.
Disse to gruppene viste også stor variasjon i hvor enkelt de følte det var å
håndtere grensesnittet og resultatene de fikk generert. Dette ga god innsikt
i hva som ikke fungerte så intuitivt som ønsket, og derfor hva som hadde
forbedringspotensiale.

Under testingen ble feil som ikke hadde vært synlig tidligere oppdaget.
Dette var feil og endringer som skjedde på grunn av forskjellige operativ-
system, QGIS versjoner og skjermoppløsninger.
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7.4.2 Brukergrensesnitt

Tilbakemeldingene fra førsteutkastet gjorde det tydelig at brukergrense-
snittet var for avansert for brukere som ikke kjente godt til GIS. For å bedre
utseendet til grensesnittet ble det derfor konsultert med interaksjonsdesig-
neren Glen Husom fra Sophra Steria.

Glen Husom tilførte mye nyttig informasjon for å bedre brukergrense-
snittet. Det første han noterte var at det kunne trenges mer informasjon om
de forskjellige kategoriene. Brukeren trenger å forstå med en gang hva hver
kategori gjør. Desto mer tid brukeren må bruke, desto større sjanse er det
for at brukeren gir opp og sier det er for vanskelig. Noen ideer er å sette
inn ikoner for diverse faner som representerer det de står for. Han infor-
merte også om viktigheten med konsekvent oppsetning av grensesnittet.
Hvert skjema må ha lik oppbygging, det vil for eksempel si at hver kolon-
ne må være like store. For attributter med få valgmuligheter foreslo han å
sette opp radio knapper i stedet for dropdown-lister. For enklere lesning
av grensesnittet anbefalte han å gjøre skjemaene mer luftig ved å gi større
avstand mellom hver attributt. For informasjonsvinduet foreslo han ikoner
på slutten av hver attributt i stedet for knapper i toppen (som var en ide i
en tidligere fase), da dette ville spare brukeren for et steg, og han foreslo å
sette filtretingsknappene på toppen og eksporteringsknappen nederst, da
disse i utgangspunktet ikke hadde noe med hverandre å gjøre.
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Kapittel 8

Filtrering og Analyse av
Kartverkets
Tilgjengleighetdatabase
(FAKT)

FAKT kan hente inn informasjon fra kartverkets database basert på
enkle valg brukeren gjør. Det gir mulighet for å visualisere, eksportere
og analysere data som blir hentet. Brukeren trenger ingen kunnskap
verken om FE, SQL eller databaser. Brukeren trenger lite kunnskap
med GIS-relaterte programvarer, men er avhengig av QGIS for å kjøre
programvaren. Brukeren trenger ingen videre kunnskaper om QGIS,
da programmet tilbyr verktøy for å gjøre utvelgelse av data, legge
inn bakgrunnskart og eksportering til excel-format for videre analyser.
Informasjon om alle objektene er tilgjengelig i en tabell som blir plassert
under kartlerretet. Dersom brukeren gjør en utvelgelse av et eller flere
objekter, vil informasjon relatert til kravene for tilgjengelighetsvurdering
bli vist i informasjonspanelet som plassers til venstre for kartlerretet.
Brukeren kan enkelt se hvilket objekt det vises informasjon om ved en
ekstra markering i kartet. For å hente inn mer informasjon om et objekt,
kan brukeren klikke på objektet i tabellen, eller i kartet. Brukeren kan
også markere flere objekter i kartet og klikke seg gjennom disse. Dersom
brukeren trenger å filtrere ytterligere, kan brukeren åpne filtreringsvinduet
på nytt. Om brukeren har gjort flere filtreringer og lagd flere kartlag,
kan brukeren åpne filtreringsvinduet med de filtreringsvalgene han eller
hun har gjort til et bestemt kartlag, ved å klikke på dette kartlaget før
filtreringsvinduet åpnes.

8.1 FAKT Brukergrensesnitt

For utenom kartlerretet består FAKT i hovedsak av tre brukergrensesnitt;
Filtreringsvinduet, informasjonspanelet og attributt tabellen. I tillegg fin-
nes det brukergrensesitt for eksportering til andre filformater, men tilgan-
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gen til denne blir gjort gjennom eksisterende verktøy i QGIS.

8.1.1 Filtreringsvindu

Filtreringsvinduet (figure 8.1) er det første som møter brukeren når de
starter opp FAKT. Øverst i vinduet kan brukeren velge hvilke fylket og
kommune de ønsker å filtrere innen for. Videre er vinduet satt sammen
av to faner som igjen inneholder flere faner. De to overordnede fanene
står for de to databasene til Statens Kartverk, Tilgjengelighet - friluft og
Tilgjengelighet - tettsted. Hver underordnede fane står for hver objekttype i
databasene, og representerer kartlag som kan hentes. I hver av disse fanene
er et skjema over diverse attributter tilhørende den gitte objekttypen. Noen
attributter er skjult inntil et annet valg i tilhørende fane er gjort (figur 8.1
B). Brukeren kan dermed gjøre utvalg av disse attributtene for å filtrere
ut unødvendig informasjon. Om ønskelig kan brukeren tilbakestille alle
valgene til standardinnstillingene.

Figur 8.1: Filtreringsvindu. A: Database og objekttype for filtreringssøk, B:
skjulte attributter frem til valg er gjort, C: En attributt egenskap i gjelende
objekttype, D: filtreringsdel, angi navn ønsket til kartlag og filrer.

8.1.2 Informasjonspanel og tabell

Etter at FAKT har hentet inn et kartlag basert på brukerens valg, vil
kartlaget bli visualisert i kartlerretet til QGIS. En tabell med informasjon
om alle objektene som er funnet, og et kontrollpanel med informasjon om
spesifikke objekter vil også bli åpnet (figure 8.2).

I dette stadiet blir filtrerinsvinduet lukket, men brukeren kan åpne
det igjen fra informasjonspanelet til venstre. Den tilbyr også mulighet til
å legge inn bakgrunnskart, verktøy til å markere objektene i kart (figur:
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8.3b) og muligheten til å eksportere til xls eller png fomrat (figur: 8.3c).
Dersom objekter fra den siste filtreringen blir markert (i kart eller tabell),
vil informasjonen om attributtene til et av de markerte objektene bli vist
i informasjonspanelet. Brukeren kan bla seg gjennom alle de markerte
objektene for å få informasjon om hvert av dem.

Tabellen er en attributt tabell som QGIS tilbyr for alle vektor lag
og inneholder all informasjon om alle attributter i vektor laget. Denne
informasjonen kommer med når laget blir lagt inn via WFS-klienten.
Øverst i tabellen blir det gitt informasjon om hvilket kartlag den viser
informasjon om, hvor mange objekter kartlaget inneholder og hvor mange
objekter som er markert. Den tilbyr også mange funksjoner for å markere
spesifikke objekter, og muligheten til å kun vise markerte objekter.

Figur 8.2: Resultater etter filtrering. Resultatene vises i kartlerretet, tabell
(nederst) viser informasjon om alle objektene og informasjonspanelet
(venstre) viser informasjon om valgt objekt og gir flere valgmuligheter som
eksportering og videre filtrering
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(a) Informasjonspanel

(b) Verktøy for å velge objekter i kart

(c) Alternativer for eksportering av
data

Figur 8.3: Informasjonspanel: Viser informasjon om utvalgt objekt og tilbyr
verktøy for utvelgelse i kart, mulighet for eksportering til andre filformat
og videre filtrering

8.2 FAKT Kode

FAKT består av en hovedklasse Tilgjengelighet (appendiks B.1). Denne klas-
sen styrer hele programmet, kaller diverse brukergrensesitt og håndterer
pekere til alle objekter.

Når QGIS starter, vil den initialisere alle tilleggsfunksjonene installert
via funksjonen __init__ og initGui, funksjonen run blir aktivert når brukeren
aktiverer programmet fra QGIS. I __init__ blir flere globale variabler satt
som brukes gjennom resten av programmet. I initGui blir brukergrensesnit-
tene initialisert og fylt. Dropdown-listene i filtreringsvinduet blir fylt ut fra
diverse tekstfiler. Hver linje i skjemaet (figur 8.1 C) blir lagret i klassen At-
tributeForm (appendiks B.2). Denne klassen har en peker til alle modulene
i filtreringsvinduet for en gitt objektegenskap, og en variabel med objekt-
egenskapens navn i tilgjengelighetsdatabasen. En liste av disse objektene
for hver objekttype blir opprettet når programmet starter. Når filtreringen
kjører, hentes den aktuelle listen for den gjeldende objekttypen inn. Listen
blir så brukt til å hente inn hvilke valg brukeren har gjort, for så å utvik-
le en FE-setning (pseudokode 8.2). Denne blir så lagt til enden av en WFS
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forespørsel. Filtreringen lager GetFeatures forespørselen basert på hvilken
fane den befinner seg i når filtreringsknappen blir presset (pseudokode 8.1).
FAKT vil initialisere et nytt vektorlag basert på forespørselen. Dersom det
nye vektorlaget er ugyldig, vil det bli sendt en melding til brukeren om at
ingen objekter ble funnet på søket. Dersom vektorlager er gyldig, vil det bli
lagt inn i kartlerretet til QGIS. Filtreingsvinduet vil dermed bli lukket, og
informasjonspanelet og tabellen blir åpnet åpnet. Det nye laget vil også bli
send til en metode som sørger for at de markerte objektene blir visualisert i
informasjonspanelet (kode 8.3), og alle filtreringsvalgene som ble gjort blir
lagt til i en liste med SavedSearch objekter (appendiks B.3). Dette tillater
brukeren og hente inn tidligere filtreringen som er gjort.

For å legge inn bakgrunnskart og for å lagre attributtene i excel-format,
ble det brukt kode fra tilleggsfunksjonene OpenLayers plugin og XY tools.
OpenLayers plugin og XY tools er kompliserte tilleggsfunksjoner, og det ble
brukt flere linjer og filer fra disse. Filene som ble brukt er lagt i en egen
mappe som refererer hvor de kommer fra, mens funksjoner i hovedkoden
ble referert i kommentarer hvor de var hentet fra. WFS 2.0 Client ble brukt
som inspirasjon for utvikling og innhenting av data, men det ble ikke brukt
kode fra denne tilleggsfunksjonen i FAKT.

Kode 8.1: Filtrer data og sett inn kartlag

1 def filtrer():
2 """Utvikler vektorlag basert på valg fra bruker og

gjeldende fane i grensesnitt"""
3 layer_name = search_name
4 database = main_tab_name
5 featuretype = featureType_dictionary[key:

second_tab_name]
6 attributes = attributes_dictionary[key:

second_tab_name]
7
8 url = "http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.

tilgjengelighet{0}?service=WFS&request=
GetFeature&version=2.0.0&srsName=urn:ogc:def:crs
:EPSG::4258&typeNames=app:{1}&".format(database,
featuretype)

9
10 filter_encoding = create_filter_encoding(attributes

)
11
12 new_layer = QgsVectorLayer(url + filter_encoding,

layer_name, "ogr")
13
14 if new_layer is valid: #Sjekker at nye laget

inneholder objekter
15 QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayer(
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new_layer)
16 current_layer = new_layer
17 current_layer.selectionChanged.connect(

selectedObjects) #Kaller denne metoden ved
utvalg av objekter

18 canvas.setExtent(current_layer.extent()) #Zoomer
inn til nye kartlag

19 initiate_info_widget()
20 initiate_table_widget() #Initiserer infopanel og

tabell med nye verdier
21 else:
22 message("Filtreringen inneholder ingen objekter")

Kode 8.2: Lag FE setning

1 def create_filther_encoding(attributeList):
2 """Utvikler FE basert på brukervalg"""
3
4 fylke = comboBox_fylker.currentText()
5 kommune = comboBox_kommuner.currentText()
6
7 constraint = [] #Tom liste
8 query = ""
9

10 if fylke 6= "Norge" and kommune is uspesifisert:
#Alle kommuner i et fylke

11 for kommune_nr in range(0, len(fylke_dict[
fylke])): #Henter kommunenr for alle
kommuner i fylket

12 valueReference = "kommune"
13 value = self.fylke_dict[fylke][kommune_nr

]
14 query = query + "<fes:PropertyIsEqualTo><

fes:ValueReference>app:{0}</fes:
ValueReference><fes:Literal>{1}</fes:
Literal></fes:PropertyIsEqualTo>".
format(valueReference,value) #setter
inn kommunenr i en FE settning

15
16 if len(self.fylke_dict[fylke]) > 1: #Oslo

har kun en kommune, og trenger ikke OR
17 query = "<Or>{0}</Or>".format(query)
18 elif kommune 6= uspesifisert: #Kun en kommune

valgt
19 valueReference = "kommune"
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20 value = self.komm_dict_nm[kommune]
21 query = query + "<fes:PropertyIsEqualTo><fes

:ValueReference>app:{0}</fes:
ValueReference><fes:Literal>{1}</fes:
Literal></fes:PropertyIsEqualTo>".format(
valueReference,value)

22
23
24
25 if len(query) > 0: #Dersom en eller flere

kommuner er valgt
26 constraint.append(query) #legg spœrring til

i listen
27
28 for attribute in attributeList: #Går igjennom

alle valgene gjort av brukeren
29 if attribute.getComboBoxCurrentText() 6=

uspesifisert: #En handling er gjort med
gjeldene dropdown−liste

30 valueReference = attribute.valueReference
()

31 value = attribute.value()
32 opperator = attribute.opperator()
33 constraint.append"<fes:{0}><fes:

ValueReference>app:{1}</fes:
ValueReference><fes:Literal>{2}</fes:
Literal></fes:{0}>".format(opperator,
valueReference,value)) #legg spœrring
til i slutten av listen

34
35 query = ""
36 filterString = ""
37 if len(constraint) > 1: #Hvis filtreringen

omhandlier mer en 1 spesifikasjon må
settningen pakkes inn i AND

38 for q in constraint:
39 query = query + q
40 filterString = u"<fes:Filter><And>{0}</And

></fes:Filter>".format(query)
41 return ("FILTER=" + filterString)
42 elif len(constraint) == 1:
43 filterString = "<fes:Filter>{0}</fes:Filter

>".format(constraint[0])
44 print("filterString: ", filterString)
45 return ("FILTER=" + self.to_unicode(

filterString))
46
47 return filterString #Hvis ingen filtrering er
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gjort, returneres en tom String

Kode 8.3: Etter at et eller flere objekter blir valgt, vil informasjonspanelet
bli fylt opp med ett av objektene. Brukeren har mulighet til å bla mellom
objektene, og en rød ring rundt objektene markerer hvilket objekt som vises
i informasjonspanelet

1
2 def selectedObjects(selFeatures):
3 """Endrer antall valgte objekter i

informasjonspanelet og setter gjeldende
utvalgte objekt"""

4
5 selFeatures = selFeatures
6 number_of_objects = len(selFeatures)
7 cur_sel_obj = 0
8 selection = current_search_layer.

selectedFeatures()
9

10 obj_info() #Kaller metoden obj_ifno
11 highlightSelected() #Kaller metoden

highlightSelected
12
13
14 def obj_info():
15 """Fyller informasjonspanel med informasjon om

gjelden objekt"""
16
17 infoWidget.label_object_number.setText("{0}/

{1}".format(nr valgt Object), antall utvalgte
objekter))

18
19 if len(selection) > 0: #Dersom et eller flere

objekter har blitt valgt
20 for i in range(0, len(current_attributes)):

#Henter verdien til gjeldende objekt å
fyller ut i informasjonspanelet

21 value = selection[cur_sel_obj][
current_attributes[i].getAttribute()]

22 if value is not none:
23 infoWidget.gridLayout.itemAtPosition(i

, 1).widget().setText(value)
24 else:
25 infoWidget.gridLayout.itemAtPosition(i

, 1).widget().setText("−")
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26
27 def highlightSelected(self):
28 """Markerer i kart hvilket objekt som vises i

informasjonspanelet"""
29
30 if self.rubberHighlight is not None: #Fjerner

tildigere markeringer
31 canvas.scene().removeItem(rubberHighlight)
32
33 if len(selection) > 0: #Lager ny markering
34 rubberHighlight = QgsRubberBand(canvas,QGis.

Polygon)
35 rubberHighlight.setBorderColor(QColor

(255,0,0))
36 rubberHighlight.setFillColor(QColor

(255,0,0,255))
37 rubberHighlight.setWidth(4)
38
39 rubberHighlight.setToGeometry(selection[self.

cur_sel_obj].geometry(), current_search_layer
) #setter geometrien objektet i nåværende lag

40 rubberHighlight.show() #Legger inn markering
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Kapittel 9

Diskusjon

Programmet oppfyller de funksjonelle kravene ved at den gir brukeren
en enkel måte å hente inn oppdatert data fra kartverkets database, gir
lett tilgang til informasjonen om hvert objekt og tilrettelegger for videre
analyser og statistikk. Brukeren trenger ikke noen kunnskaper om hverken
databaser, SQL eller WFS for å få tilgang til dataene, og kunnskapen om
QGIS kan være minimal. Selv om programmet når disse kravene er det
noen momenter som er viktig å ta med i betraktningen.

9.1 Datatilgang

En av de første og viktigste oppgavene som måtte løses var innhenting av
data. Dette kunne bli gjort på en av to måter. Enten kunne koden koble
seg direkte opp mot databasen, eller via WFS klienten. For å få tilgang
til databasen kreves det et brukernavn og passord. Ettersom QGIS og
tilleggsfunksjonene har en åpen kildekode vil det være enkelt for andre å
finne brukernavnet og passordet. Dette vil gi dem langt mer tilgang enn de
har rett til, og vil ikke være i tråd med Kartverkets krav til datasikkerhet.
Med en WFS klient kan tilgangen bli begrenset til kun leserettigheter. På
den måten kan informasjonen bli hentet inn uten at det er fare for at dataene
blir endret eller fjernet fra databasen. Dette gjorde at WFS ble et naturlig
valg for innhenting av data.

9.2 Brukergrensesnittet

Gjennom MMI har det blitt spesifisert hvor viktig det er med et godt
brukergrensesnitt. Tiltak er derfor iverksatt for å gjøre navigasjonen enklere
for brukerne, og for å redusere mengden informasjon og valgmuligheter for
brukeren.

Etter instruksjoner fra Glen Husom ble brukergrensesnittet fylt ut med
iconer, og det ble gitt mer luft i skjemaet. Det ble ikke tid til å innføre
radioknapper for dropdown-lister med få valg, da dette ville kreve en del
omskrivning av klassen AttributeForm, hvordan informasjon ble fylt ut i
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brukergrensesnittet og hvordan FE-setningen ble bygd opp. Dette burde
derimot bli tatt med videre til fremtidig arbeid.

Innføringen av bakgrunnskart gjør det mulig for brukerne å enklere for-
binde deres mentale representasjon (RM) med de eksterne representasjone-
ne (RE) til programmet. Dette gjør at brukerne vil lettere forstå hva de ser,
og har lettere for å navigere i informasjonen de har hentet inn. Mulighe-
ten til å velge ut objekter i kartet eller i tabellen gjør det også lettere for
brukeren å hente informasjon om spesifikke objekter.

Enkelte attributter er direkte avhengig av objektets andre attributter.
For eksempel følger det at et objekt har en rampe dersom en ønsker å sette
en begrensing til stigninggraden for en rampe. Ved å skjule valgmulighe-
tene brukeren har knyttet til disse attributtene frem til visse krav er møtt,
for eksempel at objektene skal ha rampe, blir det mulig å minske den ini-
tielle kompleksiteten til grensesnittet. For mange valgmuligheter vil gjøre
brukergrensesnittet uoversiktlig og forvirrende for brukeren.

Til tross for denne reduksjonen, ble det gitt tilbakemeldinger om
at det var for mye informasjon og valgmuligheter som ble presentert
på en gang. Det burde derfor vurderes å skjule mer av informasjonen
og valgmulighetene for brukeren. Et eksempel kan være å kun tilby
brukeren muligheten til å velge hvir i norge de ønsker å hente data
fra, og tilgjenlighetsvurderingen av dataene. Resten kan bli synlig på
kommando av en bruker som ønsker å gjøre en mer avansert filtrering.
For å redusere overveldende informasjon ytterligere kan tabellen som viser
informasjon om alle objektene i kartlaget bli fjernet, for så å kun bli synlig
på kommando fra brukeren. Dette vil gjøre det enklere for brukere som
bare trenger å jobbe med objekter med en gitt tilgjengelighet eller i en
gitt kommune/fylke, samtidig som det ikke fjerner valgmulighetene for
de som trenger eller ønsker å spesifisere resultatene mer.

Selv om alle valgmuligheter blir redusert til det minst mulige, vil likevel
QGIS tilby en stor menge med verktøy og alternativer. Dersom en bruker
ikke er kjent med QGIS eller andre GIS programvarer fra før, kan alle
disse valgmulighetene virke forvirrende for en bruker, og brukeren kan ha
problemer med å skille mellom verktøyene til QGIS og verktøyene gjort
tilgjengelig i FAKT. Mulige løsninger på dette kan være å opprette et eget
kartlerret for FAKT eller å lage FAKT til et selvstendig program. Ettersom
FAKT er et tilleggsprogram til QGIS, må det åpnes gjennom QGIS. Det
betyr at dersom et kartlerret blir lagt til må brukeren uansett gjennom
QGIS for å åpne FAKT, og QGIS må alltid kjøre i bakgrunnen. Dersom
det blir utviklet et selvstendig program, vil en ikke kunne benytte seg av
QGIS sine allerede eksisterende verktøy. Det vil derfor kreve en del tid til
omprogrammering, samt kunnskaper om andre verktøy en kan benytte.

9.3 Programmets tilgjengelighet

Det er viktig at FAKT ikke bare er lett å bruke, men også lett å få tilgang
til. Hovedproblemet med Kartverkets database i dag er at mange ikke vet
hvordan de kan få tilgang til databasen. Dersom det samme problemet
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oppstår med FAKT, vil vi være like langt.
QGIS er som nevnt en gratis programvare, så alle vil kunne laste

den ned å installere den. Kartverket har lagt ut en veileding til QGIS
installasjon og import av data, så i teorien burde ikke dette være noe
problem for brukerne. QGIS har også som nevnt muligheten til å legge
inn tilleggsfunksjoner. Hvem som helst kan laste opp tilleggsfunksjoner,
men ikke alle blir godkjent. Dersom en tilleggsfunksjon er godkjent, kan
hvem som helt laste ned tilleggsfunksjonen og installere den i QGIS. Hver
gang QGIS starter, vil tilleggsfunksjonen etter dette være tilgjengelig blant
QGIS sine verktøy. QGIS kan også tilby automatiske oppdateringer for
tilleggsfunksjonene. Installeringen av QGIS og tilleggsfunksjoner er en
engangsprosess som kan bli gjort av andre enn de som bruker programmet,
for eksempel en fra en IT-avdeling. Det betyr at brukere ikke behøver denne
kunnskapen for å bruke programmet.

Dersom FAKT ikke blir godkjent vil det fortsatt være mulig å installere
programmet, men det vil bli en langt mer tungvint prosess som ikke gir
støtte for oppdateringer. Brukeren må inn i github sitt oppbevaringssted
for programmet, laste ned zip filen til programmet, pakke ut mappen med
alle filene i riktig QGIS plugin mappe, sørge for at mappen har riktig navn
og så installere den i plugin manager. Dette kan bli vrient både for de med
og de uten GIS kunnskaper, og prosessen må gjentas hver gang det skulle
komme en oppdatering til programmet. Det er derfor viktig å jobbe for at
FAKT oppfyller kravene QGIS setter for sine tilleggsfunksjoner.

9.4 Fremtidig arbeid

Det er flere ting som kan og bør bli gjort før programmet kan anses som
et ferdig produkt. Et av de viktigste er å sørge for at tilgjengeligheten
til programmet er så god som mulig, da dette er mest avgjørende for
at programmet blir brukt. Dette kan gjøres ved å sørge for at FAKT
blir godkjent som en av QGIS sine tilleggsfunksjoner, opplære brukere i
hvordan de installerer og bruker programvaren eller lage et selvstendig
program som brukeren får tilgang til gjennom en nettleser. Dersom FAKT
ble brukt gjennom en nettleser vil tilgjengeligheten bli langt enklere for
alle brukere, da de aller fleste allerede er godt kjent med nettlesere. Det er
også mulig å skreddersy programmet mer etter kravene, men funksjonene
som QGIS tilbyr vil ikke lenger være tilgjengelig. Dette er hovedgrunnen
til at FAKT ikke ble utviklet til en nettleser fra starten. Det vil kreve en del
omskriving av programmet, og innføring av nye funksjoner for å få FAKT
tilgjengelig gjennom en nettleser. Hvordan flere av algoritmene fungerer er
derimot allerede satt, men må muligens oversettes til nye språk. Dette vil
være en stor prosess, men med tanke på forbedringspotensialet både for
tilgjengeligheten og brukergrensesnittet til FAKT, vil det likevel være lurt å
vurdere dette alternativer.

For å bedre forståelsen av brukergrensesnittet kan det, som foreslått
av Glem Husom, bli lagt inn bruksanvisning til, eller forklaring av de
forskjellige funksjonene. Forklaringene kan komme etter at brukeren for
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eksempel trykker et spørsmålstegn, for så å klikke på funksjonen som
brukeren ønsker en forklaring på, eller ved at det kommer en liten
forklaring etter noen sekunder når piltasten står over en funksjon. Aller
helst burde grensesnittet være så intuitivt at en forklaring ikke burde være
nødvendig, men det kan fungere som et sikkerhetsnett for de områdene
som ikke er intuitivt nok eller litt for avanserte for uerfarne brukere.

Flere funksjoner kan også bli lagt til for å effektivt løse diverse oppga-
ver. Visualiseringen for hvor tilgjengelig et objekt er, og hvilket krav som
må forbedres er en funksjon som foreløping mangler i FAKT. Utfordringen
sto i å gi en enkel ekstern representasjon for tilgjengelighetsstatusen av de
tre kategoriene: rullestol, elektrisk rullestol og synshemmede. Kravene til
tilgjengelighet for en i rullestor er ikke de samme som kravene til tilgjen-
gelighet for en med nedsatt syn. Flere muligheter har blitt vurdert, og to
står igjen som de mest aktuelle løsningene. Den ene muligheten er å sette
et ikon ved siden av hver attributt for hver kategori som indikerer statusen
for tilgjengelighet. Den andre mulige løsning er å tilby brukeren en knapp
for hver kategori. Dersom brukeren klikker på en av dem, gir den farge til
alle objektegenskapene ut fra hvorvidt objektegenskapen oppfyller krave-
ne som er satt for den kategorien. Med denne løsningen må brukerne gjøre
en ekstra handling, men det er da også mulig å visualisere dette i kartet
ved å tilegne fargekoder på alle objektene.

En annen funksjon som kan hjelpe til med å øke effektiviteten for
diverse analyseoppgaver som brukeren måtte ha, er å innføre muligheten
til å kjøre statistikk direkte i programmet. Dette vil spare brukeren for flere
steg, slik som å eksportere til nytt filformat, åpne filen i nytt program for så
å lage diagrammer eller annet for analyse. Dersom dette kan tilbys direkte
i programmet kan det spare brukeren for mye tid. Det kan bli løst ved å la
brukeren velge de attributtene som brukeren ønsker å kjøre en analyse over,
og så generere en bildefil som kan lagres om ønskelig. Denne funksjonen
burde ikke komme som en erstatning for eksportering, da eksportering til
andre filformater kan by på flere analysemuligheter enn det som eventuelt
blir lagt inn i funksjonen.

Databasen til kartverket inneholder også bilder av hvert objekt. Å få
implementert bildene vil gjøre det lettere for brukere å identifisere feil eller
mangler ved forskjellige områder.

Det vil være viktig å følge opp brukere og hvordan de bruker
grensesnittet. Et par intervjuer i utviklingsprosessen avslørte at dette
kan variere mye fra bruker til bruker. Det kan derfor være lurt å gjøre
undersøkelser av store grupper for å få bedre kjennskap til brukerne. Det
vil da være mulig å tilpasse brukergrensesnittet til noe som fungerer for
dem. Det er viktig å gjøre undersøkelser med store grupper, så det ikke
kun er individuelle stemmer som kommer frem, men en helhetlig stemme
fra brukerne.

For fremtidig arbeid og vedlikehold er det også viktig å fokusere mer
på diverse feil og mangler i koden. Feil og mangler er en naturlig del av
utvikling, og i en utviklingsprosess kan det å rette på alle disse feilene bli
noe neglisjert til fordel for å få funksjonene på plass. Men når de er på
plass, er det viktig å ta tak i disse også. Flere feil vil mest sannsynlig bli
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oppdaget etter hvert som programmet blir tatt i bruk. Det er også viktig
med vedlikehold og videreføring. Dette programmet ble utviklet til QGIS
2, men i løpet av utviklingen har QGIS 3 blitt utgitt. Det vil derfor være lurt
å oppdatere programmet slik at det også kan brukes i den nyeste utgaven
av QGIS. Dette vil kreve en del endringer i koden, og av diverse funksjoner
og biblioteker som er brukt.
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Kapittel 10

Konklusjon

Selv om det fortsatt er flere ting som må gjøres før FAKT kan anses for å
være et ferdig produkt, er programmet alt nå klart til å bli tatt i bruk. Det
er allerede mulig å hente inn informasjon fra databasen, og det er mulig å
eksportere denne informasjonen til formater som er gunstig for brukerne.
Programmet kan derfor bli sendt ut til diverse brukere som finner det
vanskelig å hente ut informasjon fra databasen til Kartverket, og som
ønsker å prøve ut programmet. Tilbakemeldinger fra disse brukere vil være
svært nyttige for å kartlegge feil og avgjøre hva som må implementeres
eller forbedres først. De kan gi tilbakemeldinger på hvordan de bruker
programmet, hva de bruker det til, og eventuelt hva som gjør at de ikke
bruker programmet.

Ved å la brukere ta i bruk programmet kan en også avgjøre hvorvidt fle-
re benytter seg av Kartverkets tilgjengelighetsdatabase grunnet lettere til-
gang på dataene gjennom FAKT, hvilket er hovedpoenget med utviklingen
av programmet. Dersom dette ikke skulle være tilfellet kan tilbakemeldin-
ger avgjøre hvorfor FAKT ikke blir tatt i bruk og eventuelt hva som kan
gjøres for at flere tar i bruk dataene.

I henhold til evolusjonær prototype er første utkastet av systemet bli
sett på som en prøve som blir utviklet for å få erfaring. Dette systemet
viser nå hva som er mulig, og hva som eventuelt burde unngås. Dette
systemet har vist at det er mulig å utvikle et brukergrensesnitt i QGIS
som gjør det mulig å få tilgang til dataene fra geodatabasen til Kartverket.
Den har også vist ulemper og fordeler ved å bruke QGIS som plattform
for FAKT. Fordelene er at den har mange funksjoner som gjør utviklingen
enklere og programmet raskere, ulempen er at den vil være for avansert
for noen brukere, og noen brukere vil derfor mest sannsynligvis falle av.
Dersom Kartverket bestemmer seg for å utvikle brukergrensesnittet på en
annen plattform, kan en bruke algoritmene for diverse metoder utviklet for
FAKT, men må finne nye algoritmer der hvor QGIS funksjoner har trådd
inn. Hvis de beholder QGIS som plattform, må de også vurdere metoder
for å redusere kompleksiteten dersom de ønsker å inkludere flest mulig
brukere.

Programmet oppfyller altså kravene om å hente inn informasjon fra
databasen til kartverket, prosjektere den i kart og eksportere dataene til

59



FAKT MSc Avhandling av Skjeggestad, K.A.

filformat for videre analyser. Den krever videre utvikling for å bli et
produkt som kan brukes med enkelhet fra alle brukere og som er lett
tilgjengelig. Den videre utviklingen burde være basert på tilbakemeldinger
fra brukere om hvordan de bruker FAKT.
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Appendiks A

Spørreskjema

Svarene er presentert i form av et sammendrag av hva som var de mest
gjennomgående fra alle deltagerne.

Nåværende situasjon

1. Hvilke avdelinger/tjenester bruker tilgjengelighetsdata i kommu-
nen?

Svar: Dataene kan bli brukt i Naturavdelingen og byplan, men
fleste var i startfasen eller ikke kommet godt igang med bruken
av dataene

2. Har dere en handlingsplan for å forbedre tilgjengelighet i kommu-
nen?

Svar: Svært få hadde handlingsplan

3. Hvordan fungerer kommunikasjon? (eks. hvordan får vedlikehold
kunnskap om hvilke veier som trengs tilrettelegging/ opparbeiding?)

Svar: Enhetene løser enten problemet på egenhånd, eller oppretter
kontakt ved behov

4. Har dere noen konkrete brukstilfeller av tilgjengelighetsdata?

Svar: Svært varierende bruk. Noen bruker dataene til å oppgradere
eller rette opp i feil, mens andre bruker dataene til egne nettsider.

Behov

5. Hva er hoved bruken/behovet dere har for tilgjengelighetsdata?

Svar: Dataene vil bli brukt til å få oversikt, synliggjøre og skape
statistikk. Det vil så brukes til rehabilitering og/eller rådgivning.

6. Hvilke kriterier må være på plass for at dere skal kunne ta i bruk
tilgjengelighetsdata?

Svar: Et gjennomgående krav er at dataene må være enkel å få
tilgang til, å må være lett å bruke.
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Programvarer

7. Hvilke programmer blir brukt av kommunen for å utføre arbeid med:

(a) bruk av Tilgjengelighetsdata/ Data innhenting

(b) planarbeid

Svar: Svært varierende bruk og kunnskaper mellom brukerne.
Programmer som QGIS, ArcGIS og GISLINE ble nevt for begge
punkter.

8. Hvordan er deres kunnskap av QGIS?

Svar: Varierende kunnskap mellom brukerne. Alt fra ingen kunn-
skap til god kjennskap.

9. Hvordan er deres kunnskap til andre GIS relaterte programvarer?

Svar: Varierende kunnskaper mellom brukerene, flere forskjellige
GIS verktøy nevnt.

10. Hvordan er deres kunnskap til SQL?

Svar: svært lite kunnskap til ingen kjennskap.

Databruk

11. Hvilken ressurser bruker dere for å få tilgang til tilgjengelighetsdata?

(a) WMS (https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kartverket/
tilgjengelighets-wms/b139a2c3-bdc3-4420-9def-4ce1080fcf0c)

(b) WFS (https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kartverket/
tilgjengelighet-tettsted-wfs/3bec7256-86c2-4d43-a122-0760a6a21790)

(c) Nedlastingsløsning fra Geonorge (https://kartkatalog.geonorge
.no/metadata/kartverket/tilgjengelighet-tettsted/9c075b5d
-1fb5-414e-aaf5-c6390db896d1)

12. Har dere benyttet dere av disse tjenester?

Svar: De fleste har benyttet seg av norgeskart, WMS fra geonorge
eller nedlasting fra geonorge

13. Hva fungerer bra med disse tjenester?

14. Hva fungere ikke?

15. Er det noen funksjoner du savner ved den nåværende tjenesten?

Gjennomgående problemer: Komplisert og lite brukervennlig,
ønsker et mindre komplisert alternativ.
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Brukergrensesnitt

16. Hvor mye tid ville dere brukt for å sette seg inn i et nytt verktøy?

Svar: Ingen av brukerne ønsker å bruke mye tid på å lære seg et
nytt verktøy.

17. Hvordan ville dere søker etter data? Egenskapssøk, områdesøk?

Svar: De fleste ønsker å bruke begge metodene.

18. Hvilken eksport formater trenger dere for å analysere data? (kart som
bilde, xls tabell, tekst fil, osv)

Svar: Alle trenger excel format, i tillegg trenger noen SOSI, shape
fil og bilder

19. Hva er deres innstilling til en QGIS plug-in for å gjøre innhenting av
tilgjengelighetsdata lettere?

Svar: De fleste var positivt innstilt, men det er viktig at det er enkelt
å bruke
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Appendiks B

FAKT - Kode

B.1 Tilgjengelighet

1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """
3 /***************************************************************************

4 Tilgjengelighet
5 A QGIS plugin
6 My Tilgjengelighet assignment
7 -------------------
8 begin : 2017-08-21
9 git sha : $Format:%H$

10 copyright : (C) 2017 by Kasper Skjeggestad
11 email : kasper.skjeggestad@gmail.com
12 ***************************************************************************/

13
14 /***************************************************************************

15 * *
16 * This program is free software; you can redistribute it and/or

modify *
17 * it under the terms of the GNU General Public License as

published by *
18 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License,

or *
19 * (at your option) any later version. *
20 * *
21 ***************************************************************************/

22 """
23 import sys
24 import os
25 import io
26
27 import urllib
28 import random
29 import tempfile
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30 import string
31 import datetime
32 import operator
33 import codecs
34 import time
35
36 from qgis.core import * #QgsDataSourceURI, QgsMapLayerRegistry,

QgsVectorLayer, QgsExpression, QgsFeatureRequest,
QgsVectorFileWriter, QgsLayerTreeLayer, QgsLayerTreeGroup,
QgsMapLayer, QgsProject, QgsFeature, QGis

37 from PyQt4.QtCore import * #QSettings, QTranslator, qVersion,
QCoreApplication, QPyNullVariant, QDateTime, QThread,
pyqtSignal, Qt, QRect, QSize, QFileInfo

38 from PyQt4.QtGui import * #QAction, QIcon, QDockWidget,
QGridLayout, QLineEdit, QTableWidget, QTableWidgetItem,
QMessageBox, QApplication, QHBoxLayout, QVBoxLayout,
QAbstractItemView, QListWidgetItem, QAbstractItemView,
QFileDialog, QLabel, QPixmap, QIcon

39 from PyQt4.QtNetwork import QHttp
40 from qgis.gui import QgsRubberBand, QgsMessageBar
41 from osgeo import gdal
42 from osgeo import ogr
43 from functools import partial
44
45
46 # Initialize Qt resources from file resources.py
47 import resources_rc
48
49 # Import the code for the dialog
50 from Tilgjengelighet_dialog import TilgjengelighetDialog
51 from tabledialog import TableDialog
52 from infoWidgetDialog import infoWidgetDialog
53
54 from AttributeForm import AttributeForm #Storing user made

attribute information
55 from SavedSearch import SavedSearch #Save search choises for later

use
56
57 #from xytools
58 from xytools.field_chooser import FieldChooserDialog
59 from xytools.exportlayerdialog import exportLayerDialog
60 from xytools import utils
61
62 #from OpenLayers plugin
63 from openlayers_plugin.openlayers_layer import OpenlayersLayer
64 from openlayers_plugin.weblayers.weblayer_registry import

WebLayerTypeRegistry
65 from openlayers_plugin.weblayers.weblayer_registry import

WebLayerTypeRegistry
66 from openlayers_plugin.weblayers.google_maps import

OlGooglePhysicalLayer, OlGoogleStreetsLayer,
OlGoogleHybridLayer, OlGoogleSatelliteLayer

67 from openlayers_plugin.weblayers.osm import OlOpenStreetMapLayer,
OlOSMHumanitarianDataModelLayer
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68 from openlayers_plugin.weblayers.osm_thunderforest import
OlOpenCycleMapLayer, OlOCMLandscapeLayer,
OlOCMPublicTransportLayer, OlOCMOutdoorstLayer,
OlOCMTransportDarkLayer, OlOCMSpinalMapLayer,
OlOCMPioneerLayer, OlOCMMobileAtlasLayer,
OlOCMNeighbourhoodLayer

69 from openlayers_plugin.weblayers.bing_maps import OlBingRoadLayer,
OlBingAerialLayer, OlBingAerialLabelledLayer

70 from openlayers_plugin.weblayers.apple_maps import
OlAppleiPhotoMapLayer

71 from openlayers_plugin.weblayers.osm_stamen import
OlOSMStamenTonerLayer, OlOSMStamenTonerLiteLayer,
OlOSMStamenWatercolorLayer, OlOSMStamenTerrainLayer

72 from openlayers_plugin.weblayers.wikimedia_maps import
WikimediaLabelledLayer, WikimediaUnLabelledLayer

73
74
75 class Tilgjengelighet:
76 """QGIS Plugin Implementation."""
77
78 def __init__(self, iface):
79 """Constructor.
80
81 :param iface: An interface instance that will be passed to

this class
82 which provides the hook by which you can manipulate the

QGIS
83 application at run time.
84 :type iface: QgsInterface
85 """
86
87 # Save reference to the QGIS interface
88 self.iface = iface #Accsess to QGIS interface
89 self.canvas = self.iface.mapCanvas() #Access to QGIS canvas
90 self.settings = QSettings() #Access to QGIS settings
91
92
93 # initialize locale
94 locale = QSettings().value('locale/userLocale')[0:2]
95 self.plugin_dir = os.path.dirname(__file__) #Plugin path
96 self.locale_path = os.path.join(
97 self.plugin_dir,
98 'i18n',
99 'Tilgjengelighet_{}.qm'.format(locale))

100
101 if os.path.exists(self.locale_path):
102 self.translator = QTranslator()
103 self.translator.load(self.locale_path)
104
105 if qVersion() > '4.3.3':
106 QCoreApplication.installTranslator(self.translator)
107
108
109 # Declare instance attributes
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110 self.actions = []
111 self.menu = self.tr(u'&Kartverket Tilgjengelighet')
112 self.toolbar = self.iface.addToolBar(u'Tilgjengelighet')
113 self.toolbar.setObjectName(u'Tilgjengelighet')
114
115 #Settnings
116 self.settings.setValue("/Qgis/dockAttributeTable", True) #

Get attribute table at bottom of screen
117
118 #Layer and attributes
119 self.current_search_layer = None #The last searched layer
120 self.current_attributes = None #The attributes for current

search layer
121 self.search_history = {} #history of all search
122 self.rubberHighlight = None #Marking the object currently

visulised in infoWidget
123 self.unspecified = u"" #unspecified attributes
124
125 #Lists of feature types for tettested and friluft, key

equeals name of tabs
126 self.feature_type_tettsted = {
127 u"HC-Parkering" : u'TettstedHCparkering', u"Inngang" :

u'TettstedInngangBygg',
128 u'Parkeringsomr\xe5de' : u'TettstedParkeringsomr\xe5de

', u"Vei" : u'TettstedVei'
129 } #use this to get featuretype based on current tab
130 self.feature_type_friluft = {
131 u'Baderampe' : u'FriluftBaderampe', u'Fiskeplass' : u'

FriluftFiskeplass',
132 u'Turvei' : u'FriluftTurvei', u'HC-Parkeringsplass' : u

'FriluftHCparkering',
133 u'Parkeringsområde' : u'FriluftParkeringsområde', u'

Friluftsområder' : u'FriluftFriluftsområde',
134 u'Gapahuk' : u'FriluftGapahuk', u'Grill-/Bålplass' : u'

FriluftGrillBålplass',
135 u'Sittegruppe' : u'FriluftSittegruppe', u'Toalett' : u'

FriluftToalett'}
136
137 #Open Layers, background layers
138 self._olLayerTypeRegistry = WebLayerTypeRegistry(self)
139 self._ol_layers = []
140
141
142 # noinspection PyMethodMayBeStatic
143 def tr(self, message):
144 """Get the translation for a string using Qt translation

API.
145
146 We implement this ourselves since we do not inherit QObject

.
147
148 :param message: String for translation.
149 :type message: str, QString
150
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151 :returns: Translated version of message.
152 :rtype: QString
153 """
154 # noinspection PyTypeChecker,PyArgumentList,PyCallByClass
155 return QCoreApplication.translate('Tilgjengelighet',

message)
156
157
158 def add_action(
159 self,
160 icon_path,
161 text,
162 callback,
163 enabled_flag=True,
164 add_to_menu=True,
165 add_to_toolbar=True,
166 status_tip=None,
167 whats_this=None,
168 parent=None):
169 """Add a toolbar icon to the toolbar.
170
171 :param icon_path: Path to the icon for this action. Can be

a resource
172 path (e.g. ':/plugins/foo/bar.png') or a normal file

system path.
173 :type icon_path: str
174
175 :param text: Text that should be shown in menu items for

this action.
176 :type text: str
177
178 :param callback: Function to be called when the action is

triggered.
179 :type callback: function
180
181 :param enabled_flag: A flag indicating if the action should

be enabled
182 by default. Defaults to True.
183 :type enabled_flag: bool
184
185 :param add_to_menu: Flag indicating whether the action

should also
186 be added to the menu. Defaults to True.
187 :type add_to_menu: bool
188
189 :param add_to_toolbar: Flag indicating whether the action

should also
190 be added to the toolbar. Defaults to True.
191 :type add_to_toolbar: bool
192
193 :param status_tip: Optional text to show in a popup when

mouse pointer
194 hovers over the action.
195 :type status_tip: str
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196
197 :param parent: Parent widget for the new action. Defaults

None.
198 :type parent: QWidget
199
200 :param whats_this: Optional text to show in the status bar

when the
201 mouse pointer hovers over the action.
202
203 :returns: The action that was created. Note that the action

is also
204 added to self.actions list.
205 :rtype: QAction
206 """
207
208 # Create the dialog (after translation) and keep reference
209 self.dlg = TilgjengelighetDialog() #main dialig
210
211 icon = QIcon(icon_path)
212 action = QAction(icon, text, parent)
213 action.triggered.connect(callback)
214 action.setEnabled(enabled_flag)
215
216 if status_tip is not None:
217 action.setStatusTip(status_tip)
218
219 if whats_this is not None:
220 action.setWhatsThis(whats_this)
221
222 if add_to_toolbar:
223 self.toolbar.addAction(action)
224
225 if add_to_menu:
226 self.iface.addPluginToMenu(
227 self.menu,
228 action)
229 self.iface.addPluginToWebMenu(
230 self.menu,
231 action)
232
233 self.actions.append(action)
234
235 return action
236
237 def initGui(self):
238 """Create the menu entries and toolbar icons inside the

QGIS GUI."""
239
240 icon_path = ':/plugins/Tilgjengelighet/icon.png'
241 self.add_action(
242 icon_path,
243 text=self.tr(u'Kartverkets Tilgjengelighets database'),
244 callback=self.run,
245 parent=self.iface.mainWindow())
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246
247
248 ### main window ###
249
250 #Set Icons main tab
251 self.dlg.tabWidget_main.setTabIcon(0, QIcon(":/plugins/

Tilgjengelighet/icons/friluft.png"))
252 self.dlg.tabWidget_main.setTabIcon(1, QIcon(":/plugins/

Tilgjengelighet/icons/tettsted.png"))
253
254 #change search name based on tab
255 self.dlg.tabWidget_main.currentChanged.connect(self.

change_search_name) #change search name based on tab
256 self.dlg.tabWidget_friluft.currentChanged.connect(self.

change_search_name)
257 self.dlg.tabWidget_tettsted.currentChanged.connect(self.

change_search_name)
258
259 #Connect pushbuttons
260 self.dlg.pushButton_filtrer.clicked.connect(self.filtrer) #

Connect pushbytton filtrer action
261 self.dlg.pushButton_reset.clicked.connect(self.reset) #

resett all choses made by user
262
263 self.change_search_name() #Initiate a search name
264
265
266 ### table window ###
267 ## NB: Table window changed to attribute table
268 self.dock = TableDialog(self.iface.mainWindow())
269 self.dock.tableWidget.setSelectionBehavior(

QAbstractItemView.SelectRows) #select entire row in
table

270 self.dock.tableWidget.setEditTriggers(QAbstractItemView.
NoEditTriggers) #Making table unediteble

271
272 self.iface.addDockWidget( Qt.BottomDockWidgetArea , self.

dock ) #adding seartch result Widget
273 self.dock.close() #Start plœugin without this dialog
274
275 ### info window ###
276 self.infoWidget = infoWidgetDialog(self.iface.mainWindow())
277 self.infoWidget.pushButton_filtrer.clicked.connect(lambda x

: self.dlg.show()) #open main window
278 self.infoWidget.pushButton_filtrer.clicked.connect(self.

get_previus_search_activeLayer) #setting main window to
match search for active layer

279 self.infoWidget.pushButton_next.clicked.connect(self.
infoWidget_next) #itterate the selected objekts

280 self.infoWidget.pushButton_prev.clicked.connect(self.
infoWidget_prev)

281 self.infoWidget.pushButton_tabell.clicked.connect(self.
show_tabell) #open tableWiddget

282
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283 # Set tools an icons
284 self.selectPolygon = QAction(QIcon(":/plugins/

Tilgjengelighet/icons/Select_polygon.gif"),
285 QCoreApplication.translate("

MyPlugin", "Polygon"),
286 self.iface.mainWindow()) #

Change therese icons
287 self.selectPoint = QAction(QIcon(":/plugins/Tilgjengelighet

/icons/Select_point_1.gif"),
288 QCoreApplication.translate("

MyPlugin", u"Punkt/Frihånd
"),

289 self.iface.mainWindow()) #
Change therese icons

290 self.selectPolygon.triggered.connect(lambda x: self.iface.
actionSelectPolygon().trigger()) #select objects by
polygon

291 self.selectPoint.triggered.connect(lambda x: self.iface.
actionSelectFreehand().trigger()) #select objects by
freehand

292
293 self.infoWidget.toolButton_velgikart.addAction(self.

selectPolygon)
294 self.infoWidget.toolButton_velgikart.addAction(self.

selectPoint)
295
296 self.exportExcel = QAction(QIcon(":/plugins/Tilgjengelighet

/icons/black-ms-excel-16.png"),
297 QCoreApplication.translate("

MyPlugin", "Excel"),
298 self.iface.mainWindow()) #

Change therese icons
299 self.exportImage = QAction(QIcon(":/plugins/Tilgjengelighet

/icons/Export_map.gif"),
300 QCoreApplication.translate("

MyPlugin", "Bilde"),
301 self.iface.mainWindow()) #

Change therese icons
302 self.exportExcel.triggered.connect(self.excelSave) #export

tp excel
303 self.exportImage.triggered.connect(self.imageSave) #ecport

image
304
305 self.infoWidget.toolButton_eksporter.addAction(self.

exportExcel)
306 self.infoWidget.toolButton_eksporter.addAction(self.

exportImage)
307
308 self.iface.addDockWidget( Qt.BottomDockWidgetArea , self.

infoWidget ) #adding seartch result Widget
309 self.infoWidget.close() #Start plugin with infoWidget

dialog closed
310
311
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312 ### Export window ###
313 self.export_layer = exportLayerDialog()
314 self.export_layer.pushButton_bla.clicked.connect(self.

OpenBrowser)
315 self.export_layer.pushButton_lagre.clicked.connect(self.

lagre_lag)
316 self.export_layer.pushButton_lagre.clicked.connect(lambda x

: self.export_layer.close()) #close winwo when you have
saved layer

317 self.export_layer.pushButton_avbryt.clicked.connect(lambda
x: self.export_layer.close())

318
319
320 ### Fill gui ###
321 self.fill_fylker() #fill fylker combobox
322 self.fylke_valgt() #Filling up kommune combobox
323
324 #set combobox functions
325 self.dlg.comboBox_fylker.currentIndexChanged.connect(self.

fylke_valgt) #Filling cityes from county
326 self.dlg.comboBox_fylker.currentIndexChanged.connect(self.

change_search_name) #setting search name based on fylke
327 self.dlg.comboBox_kommuner.currentIndexChanged.connect(self

.change_search_name) #setting search name based on
komune

328
329 #Assign fylker and kommuner to AttributeForm
330 self.fylker = AttributeForm("fylker", self.dlg.label_fylke)
331 self.fylker.setComboBox(self.dlg.comboBox_fylker)
332 self.kommuner = AttributeForm("komune", self.dlg.

label_kommune)
333 self.kommuner.setComboBox(self.dlg.comboBox_kommuner)
334
335 #Create attributes object tettsted
336 self.assign_combobox_inngang()
337 self.assign_combobox_vei()
338 self.assign_combobox_hc_parkering()
339 self.assign_combobox_parkeringsomraade()
340
341 #Create attributes object friluft (Needs futher methods for

filling rest of friluft)
342 self.assign_combobox_baderampe()
343
344 #Dictionarys for all attributes in different object type.

Key equals name of tab
345 self.attributes_tettsted = {
346 u"HC-Parkering" : self.attributes_hcparkering, u"

Inngang" : self.attributes_inngang,
347 u'Parkeringsområde' : self.attributes_pomrade, u"Vei" :

self.attributes_vei}
348
349 self.attributes_friluft = {
350 u"Baderampe" : self.attributes_baderampe
351 }
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352
353
354 self.openLayer_background_init() #Activate open layers
355
356
357 ############################# Assign widget to attributeform

and fill comboboxes #################################
358
359 def assign_combobox_inngang(self):
360 """Assigning a AttributeForm object to each option in

inngang"""
361
362 self.avstandHC = AttributeForm("avstandHC", self.dlg.

comboBox_avstand_hc, self.dlg.lineEdit_avstand_hc)
363 self.ank_stigning = AttributeForm("stigningAdkomstvei",

self.dlg.comboBox_ank_stigning, self.dlg.
lineEdit_ank_stigning)

364 self.byggningstype = AttributeForm("funksjon", self.dlg.
comboBox_byggningstype)

365 self.rampe = AttributeForm("rampe", self.dlg.comboBox_rampe
, comboBoxText={"" : "", "Ja" : "1", "Nei" : "0"})

366 self.dortype = AttributeForm(u'dœrtype', self.dlg.
comboBox_dortype)

367 self.dorapner = AttributeForm(u'dœråpner', self.dlg.
comboBox_dorapner)

368 self.man_hoyde = AttributeForm(u'manœverknappHœyde', self.
dlg.comboBox_man_hoyde, self.dlg.lineEdit_man_hoyde)

369 self.dorbredde = AttributeForm("InngangBredde", self.dlg.
comboBox_dorbredde, self.dlg.lineEdit_dorbredde)

370 self.terskel = AttributeForm(u'terskelH\xf8yde', self.dlg.
comboBox_terskel, self.dlg.lineEdit_terskel)

371 self.kontrast = AttributeForm("kontrast", self.dlg.
comboBox_kontrast)

372 self.rampe_stigning = AttributeForm("rampeStigning", self.
dlg.comboBox_rmp_stigning, self.dlg.
lineEdit_rmp_stigning, label=self.dlg.
label_rmp_stigning)

373 self.rampe_bredde = AttributeForm("rampeBredde", self.dlg.
comboBox_rmp_bredde, self.dlg.lineEdit_rmp_bredde,
label=self.dlg.label_rmp_bredde)

374 self.handlist = AttributeForm(u'h\xe5ndlist', self.dlg.
comboBox_handliste, label=self.dlg.label_handliste)

375 self.handlist1 = AttributeForm(u'h\xe5ndlistH\xf8yde1',
self.dlg.comboBox_hand1, self.dlg.lineEdit_hand1, label
=self.dlg.label_hand1)

376 self.handlist2 = AttributeForm(u'h\xe5ndlistH\xf8yde2',
self.dlg.comboBox_hand2, self.dlg.lineEdit_hand2, label
=self.dlg.label_hand2)

377 self.rmp_tilgjengelig = AttributeForm("rampeTilgjengelig",
self.dlg.comboBox_rmp_tilgjengelig, label=self.dlg.
label_rmp_tilgjengelig)

378 self.manuellRullestol = AttributeForm("
tilgjengvurderingRullestol", self.dlg.
comboBox_manuell_rullestol)
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379 self.elektriskRullestol = AttributeForm("
tilgjengvurderingElRull", self.dlg.
comboBox_el_rullestol)

380 self.synshemmet = AttributeForm("tilgjengvurderingSyn",
self.dlg.comboBox_syn)

381
382 self.attributes_inngang = [self.avstandHC, self.

ank_stigning, self.byggningstype, self.rampe, self.
dortype, self.dorapner, self.man_hoyde, self.dorbredde,
self.terskel, self.kontrast, self.rampe_stigning, self

.rampe_bredde, self.handlist, self.handlist1, self.
handlist2, self.rmp_tilgjengelig, self.manuellRullestol
, self.elektriskRullestol, self.synshemmet]

383 self.attributes_inngang_gui = [self.byggningstype, self.
dortype, self.dorapner, self.kontrast, self.handlist,
self.rmp_tilgjengelig, self.manuellRullestol, self.
elektriskRullestol, self.synshemmet]

384 self.attributes_inngang_mer_mindre = [self.avstandHC, self.
ank_stigning, self.man_hoyde, self.dorbredde, self.
terskel, self.rampe_stigning, self.rampe_bredde, self.
handlist1, self.handlist2]

385 self.attributes_rampe = [self.rampe_stigning, self.
rampe_bredde, self.handlist, self.handlist1, self.
handlist2, self.rmp_tilgjengelig]

386
387 #fill combobox
388 path = ":/plugins/Tilgjengelighet/" #Mey not need this
389 for attributt in self.attributes_inngang_mer_mindre:
390 self.fill_combobox(attributt.getComboBox(), self.

plugin_dir + '\combobox_values\mer_mindre.txt')
391
392 self.fill_combobox(self.rampe.getComboBox(), self.

plugin_dir + r'\combobox_values\boolean.txt')
393 self.fill_combobox(self.byggningstype.getComboBox(), self.

plugin_dir + r"\combobox_values\
tettstedInngangByggningstype.txt")

394 self.fill_combobox(self.dortype.getComboBox(), self.
plugin_dir + r"\combobox_values\tettstedInngangdortype.
txt")

395 self.fill_combobox(self.dorapner.getComboBox(), self.
plugin_dir + r"\combobox_values\tettstedInngangDorapner
.txt")

396 self.fill_combobox(self.kontrast.getComboBox(), self.
plugin_dir + r"\combobox_values\tettstedKontrast.txt")

397 self.fill_combobox(self.handlist.getComboBox(), self.
plugin_dir + r"\combobox_values\handlist.txt")

398
399 self.fill_combobox(self.rmp_tilgjengelig.getComboBox(),

self.plugin_dir + r"\combobox_values\tilgjengvurdering.
txt")

400 self.fill_combobox(self.manuellRullestol.getComboBox(),
self.plugin_dir + r"\combobox_values\tilgjengvurdering.
txt")

401 self.fill_combobox(self.elektriskRullestol.getComboBox(),
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self.plugin_dir + r"\combobox_values\tilgjengvurdering.
txt")

402 self.fill_combobox(self.synshemmet.getComboBox(), self.
plugin_dir + r"\combobox_values\tilgjengvurdering.txt")

403
404 #Set what to be hidden in form and conditions for showing

parts
405 self.hide_show_gui(self.attributes_rampe, self.dlg.

comboBox_rampe.currentText() == u"Ja", [self.dlg.
label_rampe_boxs, self.dlg.line_inngang_rampe, self.dlg
.line])

406 self.dlg.comboBox_rampe.currentIndexChanged.connect(lambda:
self.hide_show_gui(self.attributes_rampe, self.dlg.

comboBox_rampe.currentText() == u"Ja", [self.dlg.
label_rampe_boxs, self.dlg.line_inngang_rampe, self.dlg
.line]))

407 #self.dlg.comboBox_rampe.currentIndexChanged.connect(self.
hide_show_rampe)

408
409
410 def assign_combobox_vei(self):
411 """Assigning a AttributeForm object to each option in vei

"""
412
413 gatetype = AttributeForm("gatetype", self.dlg.

comboBox_gatetype)
414 nedsenkning1 = AttributeForm("nedsenk1", self.dlg.

comboBox_nedsenkning1, self.dlg.lineEdit_nedsenkning1,
label=self.dlg.label_nedsenkning1)

415 nedsenkning2 = AttributeForm("nedsenk2", self.dlg.
comboBox_nedsenkning2, self.dlg.lineEdit_nedsenkning2,
label=self.dlg.label_nedsenkning2)

416 dekke_vei_tettsted = AttributeForm("dekke", self.dlg.
comboBox_dekke_vei_tettsted)

417 dekkeTilstand_vei_tettsted = AttributeForm("dekkeTilstand",
self.dlg.comboBox_dekkeTilstand_vei_tettsted)

418 bredde = AttributeForm("bredde", self.dlg.comboBox_bredde,
self.dlg.lineEdit_bredde)

419 stigning = AttributeForm("stigning", self.dlg.
comboBox_stigning, self.dlg.lineEdit_stigning)

420 tverfall = AttributeForm("tverrfall", self.dlg.
comboBox_tverfall, self.dlg.lineEdit_tverfall)

421 ledelinje = AttributeForm("ledelinje", self.dlg.
comboBox_ledelinje)

422 ledelinjeKontrast = AttributeForm("ledelinjeKontrast", self
.dlg.comboBox_ledelinjeKontrast)

423
424 manuell_rullestol_vei = AttributeForm("

tilgjengvurderingRullestol", self.dlg.
comboBox_manuell_rullestol_vei)

425 electrisk_rullestol_vei = AttributeForm("
tilgjengvurderingElRull", self.dlg.
comboBox_electrisk_rullestol_vei)

426 syn_vei = AttributeForm("tilgjengvurderingSyn", self.dlg.
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comboBox_syn_vei)
427
428 self.attributes_vei = [gatetype, nedsenkning1, nedsenkning2

, dekke_vei_tettsted, dekkeTilstand_vei_tettsted,
bredde, stigning, tverfall, ledelinje,
ledelinjeKontrast, manuell_rullestol_vei,
electrisk_rullestol_vei, syn_vei]

429 attributes_vei_gui = [gatetype, dekke_vei_tettsted,
dekkeTilstand_vei_tettsted, ledelinje,
ledelinjeKontrast, manuell_rullestol_vei,
electrisk_rullestol_vei, syn_vei]

430 attributes_vei_mer_mindre = [nedsenkning1,nedsenkning2,
bredde,stigning,tverfall]

431 attributes_nedsenkning = [nedsenkning1, nedsenkning2]
432
433 #fill combobox
434 for attributt in attributes_vei_mer_mindre:
435 self.fill_combobox(attributt.getComboBox(), self.

plugin_dir + '\combobox_values\mer_mindre.txt')
436
437 self.fill_combobox(gatetype.getComboBox(), self.plugin_dir

+ r'\combobox_values\tettstedVeiGatetype.txt')
438 self.fill_combobox(dekke_vei_tettsted.getComboBox(), self.

plugin_dir + r"\combobox_values\tettstedDekke.txt")
439 self.fill_combobox(dekkeTilstand_vei_tettsted.getComboBox()

, self.plugin_dir + r"\combobox_values\
tettstedDekkeTilstand.txt")

440 self.fill_combobox(ledelinje.getComboBox(), self.plugin_dir
+ r"\combobox_values\tettstedVeiLedelinje.txt")

441 self.fill_combobox(ledelinjeKontrast.getComboBox(), self.
plugin_dir + r"\combobox_values\tettstedKontrast.txt")

442
443 self.fill_combobox(manuell_rullestol_vei.getComboBox(),

self.plugin_dir + r"\combobox_values\tilgjengvurdering.
txt")

444 self.fill_combobox(electrisk_rullestol_vei.getComboBox(),
self.plugin_dir + r"\combobox_values\tilgjengvurdering.
txt")

445 self.fill_combobox(syn_vei.getComboBox(), self.plugin_dir +
r"\combobox_values\tilgjengvurdering.txt")

446
447 #Set what to be hidden in form and conditions for showing

parts
448 self.hide_show_gui(attributes_nedsenkning, self.dlg.

comboBox_gatetype.currentText() != self.unspecified)
449 self.dlg.comboBox_gatetype.currentIndexChanged.connect(

lambda: self.hide_show_gui(attributes_nedsenkning, self
.dlg.comboBox_gatetype.currentText() != self.
unspecified))

450
451
452 def assign_combobox_hc_parkering(self):
453 """Assigning a AttributeForm object to each option in hc

parkering"""
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454
455 avstandServicebygg = AttributeForm("avstandServicebygg",

self.dlg.comboBox_avstandServicebygg, self.dlg.
lineEdit_avstandServicebygg)

456
457 overbygg = AttributeForm("overbygg", self.dlg.

comboBox_overbygg, comboBoxText={"" : "", "Ja" : "1", "
Nei" : "0"})

458 skiltet = AttributeForm("skiltet", self.dlg.
comboBox_skiltet, comboBoxText={"" : "", "Ja" : "1", "
Nei" : "0"})

459 merket = AttributeForm("merket", self.dlg.comboBox_merket,
comboBoxText={"" : "", "Ja" : "1", "Nei" : "0"})

460
461 bredde_hcp_merke = AttributeForm("bredde", self.dlg.

comboBox_bredde_hcp_merke, self.dlg.
lineEdit_bredde_hcp_merke, label=self.dlg.
label_bredde_hcp_merke)

462 lengde_hcp_merke = AttributeForm("lengde", self.dlg.
comboBox_lengde_hcp_merke, self.dlg.
lineEdit_lengde_hcp_merke, label=self.dlg.
label_lengde_hcp_merke)

463
464 manuell_rullestol_hcparkering = AttributeForm("

tilgjengvurderingRullestol", self.dlg.
comboBox_manuell_rullestol_hcparkering)

465 elektrisk_rullestol_hcparkering = AttributeForm("
tilgjengvurderingElRull", self.dlg.
comboBox_elektrisk_rullestol_hcparkering)

466
467 self.attributes_hcparkering = [avstandServicebygg, overbygg

, skiltet, merket, bredde_hcp_merke, lengde_hcp_merke,
manuell_rullestol_hcparkering,
elektrisk_rullestol_hcparkering]

468 attributes_hcparkering_gui = [manuell_rullestol_hcparkering
, elektrisk_rullestol_hcparkering]

469 attributes_hcparkering_mer_mindre = [avstandServicebygg,
bredde_hcp_merke, lengde_hcp_merke]

470
471 #fill combobox
472 for attributt in self.attributes_hcparkering:
473 self.fill_combobox(attributt.getComboBox(), self.

plugin_dir + '\combobox_values\mer_mindre.txt')
474
475 self.fill_combobox(overbygg.getComboBox(), self.plugin_dir

+ r'\combobox_values\boolean.txt')
476 self.fill_combobox(skiltet.getComboBox(), self.plugin_dir +

r"\combobox_values\boolean.txt")
477 self.fill_combobox(merket.getComboBox(), self.plugin_dir +

r"\combobox_values\boolean.txt")
478
479 self.fill_combobox(manuell_rullestol_hcparkering.

getComboBox(), self.plugin_dir + r"\combobox_values\
tilgjengvurdering.txt")

82



FAKT MSc Avhandling av Skjeggestad, K.A.

480 self.fill_combobox(elektrisk_rullestol_hcparkering.
getComboBox(), self.plugin_dir + r"\combobox_values\
tilgjengvurdering.txt")

481
482 #Set what to be hidden in form and conditions for showing

parts
483 self.hide_show_gui([bredde_hcp_merke, lengde_hcp_merke],

self.dlg.comboBox_merket.currentText() == "Ja")
484 self.dlg.comboBox_merket.currentIndexChanged.connect(lambda

: self.hide_show_gui([bredde_hcp_merke,
lengde_hcp_merke], self.dlg.comboBox_merket.currentText
() == "Ja"))

485
486
487 def assign_combobox_parkeringsomraade(self):
488 """Assigning a AttributeForm object to each option in

parkeringsområde"""
489
490 self.overbygg_pomrade = AttributeForm("overbygg", self.dlg.

comboBox_overbygg_pomrade, comboBoxText={"" : "", "Ja"
: "1", "Nei" : "0"})

491 self.kapasitetPersonbiler = AttributeForm("
kapasitetPersonbiler", self.dlg.
comboBox_kapasitetPersonbiler, self.dlg.
lineEdit_kapasitetPersonbiler)

492 self.kapasitetUU = AttributeForm("kapasitetUU", self.dlg.
comboBox_kapasitetUU, self.dlg.lineEdit_kapasitetUU)

493 self.dekke_pomrade = AttributeForm("dekke", self.dlg.
comboBox_dekke_pomrade)

494 self.dekkeTilstand_pomrade = AttributeForm("dekkeTilstand",
self.dlg.comboBox_dekkeTilstand_pomrade)

495
496 self.manuell_rullestol_pomrade = AttributeForm("

tilgjengvurderingRullestol", self.dlg.
comboBox_manuell_rullestol_pomrade)

497
498 self.attributes_pomrade = [self.overbygg_pomrade, self.

kapasitetPersonbiler, self.kapasitetUU, self.
dekke_pomrade, self.dekkeTilstand_pomrade, self.
manuell_rullestol_pomrade]

499 self.attributes_pomrade_gui = [self.dekke_pomrade, self.
dekkeTilstand_pomrade, self.manuell_rullestol_pomrade]

500 self.attributes_pomrade_mer_mindre = [self.
kapasitetPersonbiler, self.kapasitetUU]

501
502 #fill combobox
503 for attributt in self.attributes_pomrade_mer_mindre:
504 self.fill_combobox(attributt.getComboBox(), self.

plugin_dir + '\combobox_values\mer_mindre.txt')
505
506 self.fill_combobox(self.overbygg_pomrade.getComboBox(),

self.plugin_dir + r'\combobox_values\boolean.txt')
507 self.fill_combobox(self.dekke_pomrade.getComboBox(), self.

plugin_dir + r"\combobox_values\tettstedDekke.txt")
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508 self.fill_combobox(self.dekkeTilstand_pomrade.getComboBox()
, self.plugin_dir + r"\combobox_values\
tettstedDekkeTilstand.txt")

509
510 self.fill_combobox(self.manuell_rullestol_pomrade.

getComboBox(), self.plugin_dir + r"\combobox_values\
tilgjengvurdering.txt")

511
512
513 def assign_combobox_baderampe(self):
514 """Assigning a AttributeForm object to each option in

Baderampe"""
515
516 rampe = AttributeForm("rampe", self.dlg.

comboBox_baderampe_rampe)
517 rampeBredde = AttributeForm("rampeBredde", self.dlg.

comboBox_baderampe_rampeBredde, self.dlg.
lineEdit_baderampe_rampeBredde)

518 rampeStigning = AttributeForm("rampeStigning", self.dlg.
comboBox_baderampe_rampeStigning, self.dlg.
lineEdit_baderampe_rampeStigning)

519 handlist = AttributeForm("håndlist", self.dlg.
comboBox_handlist)

520 handlistHoyde1 = AttributeForm("håndlistHœyde1", self.dlg.
comboBox_baderampe_handlistHoyde1, self.dlg.
lineEdit_baderampe_handlistHoyde1)

521 handlistHoyde2 = AttributeForm("håndlistHœyde2", self.dlg.
comboBox_baderampe_handlistHoyde2, self.dlg.
lineEdit_baderampe_handlistHoyde2)

522 rampeTilgjengelig = AttributeForm("rampeTilgjengelig", self
.dlg.comboBox_baderampe_rampeTilgjengelig)

523
524 tilgjengvurderingRullestol = AttributeForm("

tilgjengvurderingRullestol", self.dlg.
comboBox_baderampe_tilgjengvurderingRullestol)

525 tilgjengvurderingSyn = AttributeForm("tilgjengvurderingSyn
", self.dlg.comboBox_baderampe_tilgjengvurderingSyn)

526
527 self.attributes_baderampe = [rampe, rampeBredde,

rampeStigning, handlist, handlistHoyde1, handlistHoyde2
, rampeTilgjengelig, tilgjengvurderingRullestol,
tilgjengvurderingSyn]

528 attributes_mer_mindre = [rampeBredde, rampeStigning,
handlistHoyde1, handlistHoyde2]

529
530 #Fill combobox
531 for attributt in attributes_mer_mindre:
532 self.fill_combobox(attributt.getComboBox(), self.

plugin_dir + '\combobox_values\mer_mindre.txt')
533
534 self.fill_combobox(rampe.getComboBox(), self.plugin_dir + r

'\combobox_values\boolean.txt')
535 self.fill_combobox(handlist.getComboBox(), self.plugin_dir

+ r"\combobox_values\handlist.txt")
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536 self.fill_combobox(rampeTilgjengelig.getComboBox(), self.
plugin_dir + r"\combobox_values\tilgjengvurdering.txt")

537 self.fill_combobox(tilgjengvurderingRullestol.getComboBox()
, self.plugin_dir + r"\combobox_values\
tilgjengvurdering.txt")

538 self.fill_combobox(tilgjengvurderingSyn.getComboBox(), self
.plugin_dir + r"\combobox_values\tilgjengvurdering.txt
")

539
540
541 ################################# Automate tools

####################################
542
543 def resolve(name, basepath=None):
544 if not basepath:
545 basepath = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))
546 return os.path.join(basepath, name)
547
548
549 def unload(self):
550 """Removes the plugin menu item and icon from QGIS GUI."""
551 for action in self.actions:
552 self.iface.removePluginWebMenu(
553 self.tr(u'&Kartverket Tilgjengelighet'),
554 action)
555 self.iface.removeToolBarIcon(action)
556 # remove the toolbar
557 del self.toolbar
558
559
560 def get_temppath(self, filename):
561 """Creating a temperarly path for a temperary file
562 :param filename: String name for file
563 :type filename: str, QString
564
565 :returns: string of full path
566 :rtype: str
567 """
568
569 tmpdir = os.path.join(tempfile.gettempdir(),'

Tilgjengelighet')
570 if not os.path.exists(tmpdir):
571 os.makedirs(tmpdir)
572 tmpfile= os.path.join(tmpdir, filename)
573 return tmpfile
574
575
576 def to_unicode(self, in_string):
577 """Transforme string to unicode
578
579 :param in_string: String to transforme
580
581 :returns: unicode verson of string
582 :rtype: unicode
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583 """
584 if isinstance(in_string,str):
585 out_string = in_string.decode('utf-8')
586 elif isinstance(in_string,unicode):
587 out_string = in_string
588 else:
589 raise TypeError('not stringy')
590 return out_string
591
592
593 def hide_show_gui(self, attributeForms, condition, extra =

None):
594 """Shows parts of GUI if conditions are meat, hids it if

not
595
596 :param attributeForms: A list of witch attributes to hide

in GUI
597 :type attributeForms: list<AttributeForm>
598 :param condition: The condition to show GUI parts
599 :type condotion: boolean
600 :param extra: include if gui consists of more than

attributes that needs to be showed/hidden
601 :type extra: list<QtWidgets>
602 """
603
604 #Itterate throu alle attributes that need to be hidden or

showd
605 for attribute in attributeForms:
606 attribute.getComboBox().setVisible(condition)
607 if attribute.getLineEdit():
608 attribute.getLineEdit().setVisible(condition)
609 if attribute.getLabel():
610 attribute.getLabel().setVisible(condition)
611
612 if extra: #Hide/Show additional widgets
613 for widget in extra:
614 widget.setVisible(condition)
615
616 def fill_combobox(self, combobox, filename):
617 """Fikks combobox with lines from filename
618
619 :param combobox: The combobox to be filled
620 :type combobox: QComboBox
621 :param filename: name of file with info to be filled in

combobox
622 :type filename: str, QString
623 """
624
625 combobox.clear() #Clear possible information in combobox
626 combobox.addItem(self.unspecified) #Include an empty,

unspesifised field for combobox
627 with open(filename, 'r') as file:
628 for line in file:
629 combobox.addItem(self.to_unicode(line).rstrip('\n'))
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#Add line to combobox
630
631
632 def fill_infoWidget(self, attributes):
633 """Filling infowidget with attributes name and no value.

Also ajustes size of infowidget
634
635 :param attributes: List of gui attriibutes
636 :type attributes: list<AttributeForms>
637 """
638
639 for i in range(0, len(attributes)):
640 self.infoWidget.gridLayout.itemAtPosition(i, 0).widget

().setText(attributes[i].getAttribute()) #Sets
attribute name

641 self.infoWidget.gridLayout.itemAtPosition(i, 1).widget
().setText("-") #Set sign for no value

642
643 #Show line in case the line is hidden
644 self.infoWidget.gridLayout.itemAtPosition(i, 0).widget

().setVisible(True)
645 self.infoWidget.gridLayout.itemAtPosition(i, 1).widget

().setVisible(True)
646
647 for i in range(len(attributes), self.infoWidget.gridLayout.

rowCount()): #Hides rows that are not used
648 self.infoWidget.gridLayout.itemAtPosition(i, 0).widget

().setVisible(False)
649 self.infoWidget.gridLayout.itemAtPosition(i, 1).widget

().setVisible(False)
650
651
652 def fill_fylker(self):
653 """Fill up the combobox fylker with fylker from komm.txt"""
654
655 self.dlg.comboBox_fylker.clear()
656 self.dlg.comboBox_fylker.addItem("Norge") #Option for not

chosing a single county
657
658 filename = self.plugin_dir + "\komm.txt"
659
660 #Inititate dictionarys for fylke and kommune
661 self.komm_dict_nr = {}
662 self.komm_dict_nm = {}
663 self.fylke_dict = {}
664
665 with io.open(filename, 'r', encoding='utf-8') as f:
666 for line in f:
667 komm_nr, kommune, fylke = line.rstrip('\n').split

(("\t")) #remove linebreak, spilt on tab
668
669 #translate text to unicode
670 komm_nr = self.to_unicode(komm_nr)
671 kommune = self.to_unicode(kommune)
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672 fylke = self.to_unicode(fylke)
673
674 #Fill dictionarys
675 self.komm_dict_nr[komm_nr] = kommune
676 self.komm_dict_nm[kommune] = komm_nr
677
678 #If fylke is not in combobox, add fylke and list to

fylke_dict
679 if not fylke in self.fylke_dict:
680 self.fylke_dict[fylke] = []
681 self.dlg.comboBox_fylker.addItem(fylke)
682
683 self.fylke_dict[fylke].append(komm_nr) #add kommune

numbers to fylke list in fylke dict
684
685
686 ############################ Actions

##################################
687
688 def get_previus_search_activeLayer(self):
689 """Open filtering window set to preweus choises"""
690
691 activeLayer = self.iface.activeLayer()
692 #if self.search_history[activeLayer.name()]:
693 if activeLayer is not None and activeLayer.name() in self.

search_history: #Check that actice layers is in search
history

694 try:
695 pre_search = self.search_history[activeLayer.name()]

#Get previus search
696 for key, value in pre_search.attributes.iteritems():

#key: AttributeForm, value[0]: combobox index,
value[1]; lineEdit text

697 key.getComboBox().setCurrentIndex(int(value[0]))
#Set combobx to given index

698 if value[1]: #if attribute has lineEdit and text
699 key.getLineEdit().setText(value[1]) #Fill

lineEdit with given text
700 self.dlg.tabWidget_main.setCurrentIndex(pre_search.

tabIndex_main) #set main tab to given index
701 self.dlg.tabWidget_friluft.setCurrentIndex(

pre_search.tabIndex_friluft) #Set friluft tab to
given index

702 self.dlg.tabWidget_tettsted.setCurrentIndex(
pre_search.tabIndex_tettsted) #Set tettsted tab
to given index

703 self.dlg.lineEdit_search_name.setText(self.
layer_name) #Sett search name to given text

704 self.dlg.show() #Open filtrer window
705
706 except KeyError:
707 raise
708
709
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710
711 def fylke_valgt(self):
712 """Fill up kommune combobox with kommune in chosen fylke"""
713
714 fylke = self.dlg.comboBox_fylker.currentText()
715 self.dlg.comboBox_kommuner.clear() #Clear combobox to fill

with new values
716 self.dlg.comboBox_kommuner.addItem(self.unspecified) #Add

unspesified value
717 if fylke != "Norge": #If value other that Norge was chosen
718 try:
719 for kommune_nr in self.fylke_dict[fylke]: #Fill

combobx with all values given county
720 self.dlg.comboBox_kommuner.addItem(self.

komm_dict_nr[kommune_nr]) #Get kommune name
from kommune nummber

721 except Exception as e:
722 print(str(e))
723 else: #No spesific county chosen, add all kommuner
724 filename = self.plugin_dir + "\komm.txt"
725 try:
726 with io.open(filename, 'r', encoding='utf-8') as f:
727 for line in f:
728 komm_nr, komune, fylke = line.rstrip('\n').

split(("\t"))
729 self.dlg.comboBox_kommuner.addItem(self.

komm_dict_nr[komm_nr])
730 except Exception as e:
731 print(str(e))
732
733
734 def kommune_valgt(self):
735 """Alter the name on seach after a kommune is chosen"""
736
737 if self.dlg.comboBox_kommuner.currentText() != "": #A

kommune is chocen
738 self.dlg.lineEdit_search_name.setText(self.dlg.

lineEdit_search_name.text() + ": " + self.dlg.
comboBox_kommuner.currentText()) #Set searchname
with name of kommune as ending

739 else:
740 self.dlg.lineEdit_search_name.setText(self.dlg.

lineEdit_search_name.text() + ": " + self.dlg.
comboBox_fylker.currentText()) #Set searchname with
name of county as ending

741
742
743 def change_search_name(self):
744 """Changes the name of search based on current tab and fyle

and kommune"""
745
746 self.dlg.lineEdit_search_name.setText(self.dlg.

tabWidget_main.tabText(self.dlg.tabWidget_main.
currentIndex()))
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747 if self.dlg.tabWidget_main.currentIndex() == 0: #If main
tab is in friluft

748 self.dlg.lineEdit_search_name.setText(self.dlg.
lineEdit_search_name.text() + " " + self.dlg.
tabWidget_friluft.tabText(self.dlg.
tabWidget_friluft.currentIndex()))

749 else: #if main tab is in tettsted
750 self.dlg.lineEdit_search_name.setText(self.dlg.

lineEdit_search_name.text() + " " + self.dlg.
tabWidget_tettsted.tabText(self.dlg.
tabWidget_tettsted.currentIndex()))

751
752 self.kommune_valgt()
753 # if self.dlg.comboBox_kommuner.currentText() != "":
754 # self.dlg.lineEdit_search_name.setText(self.dlg.

lineEdit_search_name.text() + ": " + self.dlg.
comboBox_kommuner.currentText())

755 # else:
756 # self.dlg.lineEdit_search_name.setText(self.dlg.

lineEdit_search_name.text() + ": " + self.dlg.
comboBox_fylker.currentText())

757
758
759 def save_search(self):
760 """"Saves the search to search history so it can set

choises in GUI bac to preveus desisions"""
761
762 self.search_history[self.layer_name] = SavedSearch(self.

layer_name, self.current_search_layer, self.dlg.
tabWidget_main.currentIndex(), self.dlg.
tabWidget_friluft.currentIndex(), self.dlg.
tabWidget_tettsted.currentIndex()) #saves search tab
index, layer name and layer referense

763 for attribute in self.current_attributes: #Stores the
choises made in current form

764 self.search_history[self.layer_name].add_attribute(
attribute, int(attribute.getComboBox().currentIndex
()), attribute.getLineEditText()) #Attributes are
stored as key in dictionary, index and tex are
stored as value

765
766 self.search_history[self.layer_name].add_attribute(self.

fylker, int(self.fylker.getComboBox().currentIndex()),
None) #stores the choises of fylke and kommune

767 self.search_history[self.layer_name].add_attribute(self.
kommuner, int(self.kommuner.getComboBox().currentIndex
()), None)

768
769
770 def show_tabell(self):
771 """Shows or hide tableWidget"""
772
773 if self.infoWidget.pushButton_tabell.isChecked(): #If

pushbutton tabell is check, open attributetable, if not
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, close attributetable
774 self.iface.showAttributeTable(self.iface.activeLayer())
775 else:
776 attrTables = [d for d in QApplication.instance().

allWidgets() if d.objectName() == u'
QgsAttributeTableDialog' or d.objectName() == u'
AttributeTable']

777 for x in attrTables:
778 x.close()
779
780
781 def create_filter(self, opperator, valueReference, value):
782 """creates FE based on input, made to take less space in

other method create_filtherencoding
783
784 :param opperator: opperator for FE
785 :param valueReference: name of attribute for FE
786 :param value: value for FE
787
788 :type opperator: str
789 :type valueReference: str
790 :type value: str
791 """
792
793 constraint = u"<fes:{0}><fes:ValueReference>app:{1}</fes:

ValueReference><fes:Literal>{2}</fes:Literal></fes
:{0}>".format(opperator,valueReference,value)

794 return constraint
795
796
797 def create_filtherencoding(self, attributeList):
798 """creates FE based on user choices
799 :param attributeList: list of all attriubtes for

filterencoding
800 :type attributeList: list<AttributeForms>
801
802 :returns: Filter Encoding
803 :rtype: str
804 """
805
806 fylke = self.dlg.comboBox_fylker.currentText()
807 kommune = self.dlg.comboBox_kommuner.currentText()
808 constraint = []
809 query = ""
810 if fylke != "Norge" and kommune == self.unspecified: #

County is chosen, not kommune
811 for kommune_nr in range(0, len(self.fylke_dict[fylke]))

: #itterate all kommune numbers in fylke
812 valueReference = "kommune"
813 if len(self.fylke_dict[fylke][kommune_nr]) < 4: #

Syntax demands 4 numbers in kommune number
814 value = "0" + self.fylke_dict[fylke][kommune_nr]
815 else:
816 value = self.fylke_dict[fylke][kommune_nr]
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817 query += "<fes:PropertyIsEqualTo><fes:ValueReference
>app:{0}</fes:ValueReference><fes:Literal>{1}</
fes:Literal></fes:PropertyIsEqualTo>".format(
valueReference,value) #Input values to FE

818
819 if len(self.fylke_dict[fylke]) > 1: #Oslo only has 1

kommune, and can't use or opperators
820 query = "<Or>{0}</Or>".format(query) #Att string

within or to include all kommune numbers
821 elif kommune != self.unspecified: #Kommune is chosen
822 valueReference = "kommune"
823 if len(self.komm_dict_nm[kommune]) < 4: #Syntax demands

4 numbers in kommune number
824 value = "0" + self.komm_dict_nm[kommune]
825 else:
826 value = self.komm_dict_nm[kommune]
827 query += "<fes:PropertyIsEqualTo><fes:ValueReference>

app:{0}</fes:ValueReference><fes:Literal>{1}</fes:
Literal></fes:PropertyIsEqualTo>".format(
valueReference,value) #Input values to FE

828
829
830
831 if len(query) > 0: #A counto or kommune is chocen
832 constraint.append(query)
833
834 for attribute in attributeList: #Itterate all attributes in

search
835 if attribute.getComboBoxCurrentText() != self.

unspecified: #Combobox value defined
836 valueReference = attribute.valueReference() #Get

valueReference
837 value = attribute.value() #Get FE value
838 opperator = attribute.opperator() #Get FE opperator
839 constraint.append(self.create_filter(opperator,

valueReference, value)) #Add contraint to list
of constraints

840
841 query = ""
842 filterString = ""
843 if len(constraint) > 1: #More than one constraint,

contraint must be withing And
844 for q in constraint:
845 query += q #Create constraint string
846 filterString = u"<fes:Filter><And>{0}</And></fes:Filter

>".format(query)
847 return ("FILTER=" + self.to_unicode(filterString))
848 elif len(constraint) == 1: #One constraint, contraint cabn'

t be withing And
849 filterString = "<fes:Filter>{0}</fes:Filter>".format(

constraint[0])
850 return ("FILTER=" + self.to_unicode(filterString))
851
852 return filterString #return empty filsterString (without "
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Filter=")
853
854
855 def filtrer(self):
856 """Makes FE and layer based on choises from user an current

tab"""
857
858 print (u"NewFilterStart")
859
860 if not self.current_search_layer is None: #Remove selection

for previus search layer
861 self.current_search_layer.removeSelection()
862
863 self.layer_name = self.dlg.lineEdit_search_name.text() #

gives search layer a name
864
865 if self.dlg.tabWidget_main.currentIndex() < 1: #Maintab is

set at friluft, gets values for friluft
866 tilgjDB = "friluft"
867 featuretype = self.feature_type_friluft[self.dlg.

tabWidget_friluft.tabText(self.dlg.
tabWidget_friluft.currentIndex())] #gets feature
type based on freaturetype tab in friluft

868 self.current_attributes = self.attributes_friluft[self.
dlg.tabWidget_friluft.tabText(self.dlg.
tabWidget_friluft.currentIndex())] #gets attributes
based on freaturetype tab in friluft

869 infoWidget_title = self.dlg.tabWidget_friluft.tabText(
self.dlg.tabWidget_friluft.currentIndex()) #gets
infowidget title based on freaturetype tab in
friluft

870 else: #Main tab is set at tettsted, gets values for
tettsted

871 tilgjDB = "tettsted"
872 featuretype = self.feature_type_tettsted[self.dlg.

tabWidget_tettsted.tabText(self.dlg.
tabWidget_tettsted.currentIndex())] #gets feature
type based on freaturetype tab in tettsted

873 self.current_attributes = self.attributes_tettsted[self
.dlg.tabWidget_tettsted.tabText(self.dlg.
tabWidget_tettsted.currentIndex())] #gets
attributes based on freaturetype tab in tettsted

874 infoWidget_title = self.dlg.tabWidget_tettsted.tabText(
self.dlg.tabWidget_tettsted.currentIndex()) #gets
infowidget title based on freaturetype tab in
tettsted

875
876 #Create url
877 url = u"http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.tilgjengelighet

{0}?service=WFS&request=GetFeature&version=2.0.0&
srsName=urn:ogc:def:crs:EPSG::4258&typeNames=app:{1}&".
format(tilgjDB, featuretype)

878
879 #Create FE
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880 filter_encoding = self.create_filtherencoding(self.
current_attributes)#= "FILTER=<fes:Filter><fes:
PropertyIsEqualTo><fes:ValueReference>app:kommune</fes:
ValueReference><fes:Literal>0301</fes:Literal></fes:
PropertyIsEqualTo></fes:Filter>"

881
882 #Create new layer
883 new_layer = QgsVectorLayer(url + filter_encoding, self.

layer_name, "ogr")
884
885 if new_layer.isValid(): #If new layer is valid/contains

objekcts, add to canvas
886 existing_layers = self.iface.legendInterface().layers()
887 try:
888 for lyr in existing_layers: #Removing layers with

same name
889 if lyr.name() == new_layer.name():
890 QgsMapLayerRegistry.instance().

removeMapLayers( [lyr.id()] )
891 except Exception as e:
892 print(str(e))
893 QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayer(new_layer) #

Add new layer
894
895 self.current_search_layer = new_layer #Sett current

layer
896 self.current_search_layer.selectionChanged.connect(self

.selectedObjects) #Filling infoWidget when objects
are selected

897
898 #Zoom to layer
899 self.canvas.setExtent(self.current_search_layer.extent

())
900 self.canvas.zoomOut()
901
902 #inititate new infowidget
903 self.fill_infoWidget(self.current_attributes)
904 self.infoWidget.label_typeSok.setText(infoWidget_title)
905 self.infoWidget.show()
906
907 #Close old atribute table
908 attrTables = [d for d in QApplication.instance().

allWidgets() if d.objectName() == u'
QgsAttributeTableDialog' or d.objectName() == u'
AttributeTable']

909 for x in attrTables:
910 x.close()
911 self.show_tabell() #Show or hide new attribute table
912
913 if self.rubberHighlight is not None: #removing previus

single highlight
914 self.canvas.scene().removeItem(self.rubberHighlight)
915
916 self.save_search() #Store search attributes
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917 self.dlg.close() #closing main window for easyer
visualisation of results

918
919 else:
920 self.show_message("Ingen objekter funnet", msg_title="

layer not valid", msg_type=QMessageBox.Warning) #
Messeage if layer is not valid/not objects was
found

921
922
923 print(u"NewFilterEnd")
924
925
926 ############################## Selection and info of Objects

################################################
927 def selectedObjects(self, selFeatures):
928 """changing number of selected objects in infowidget and

settning current selected object
929 :param selFeatures: Selected features of layer
930 """
931 self.selFeatures = selFeatures
932 self.number_of_objects = len(selFeatures) #number of

objects selected
933 self.cur_sel_obj = 0 #Current selected object
934 self.selection = self.current_search_layer.selectedFeatures

() #Set selected features
935
936
937 self.obj_info() #Fill infowidget with info on current

selected object
938
939 self.highlightSelected() #highligt current selected object

viewd in infowidget
940
941
942 def highlightSelected(self):
943 """Highlights the object viewed in infowidget"""
944
945 if self.rubberHighlight is not None:
946 self.canvas.scene().removeItem(self.rubberHighlight) #

remove previus rubberband
947
948 if len(self.selection) > 0: #objects selected is more than

0
949 self.rubberHighlight = QgsRubberBand(self.canvas,QGis.

Polygon) #create new rubberband
950 self.rubberHighlight.setBorderColor(QColor(255,0,0)) #

Set birder color for new rubberband (red)
951 self.rubberHighlight.setFillColor(QColor(255,0,0,255))

#set fill color for new rubberband (red)
952 #self.rubberHighlight.setLineStyle(Qt.PenStyle(Qt.

DotLine))
953 self.rubberHighlight.setWidth(4) #Set widht of new

rubberband
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954 self.rubberHighlight.setToGeometry(self.selection[self.
cur_sel_obj].geometry(), self.current_search_layer)
#set geometry of rubberband equal to current

selected object
955 self.rubberHighlight.show() #Show rubberband
956
957 def infoWidget_next(self):
958 """shows next object in infoWidget"""
959 try:
960 self.cur_sel_obj+=1
961 if self.cur_sel_obj >= self.number_of_objects: #when

exiding objects, go back to first
962 self.cur_sel_obj = 0
963 self.obj_info() #Fill infowidget with new info
964 self.highlightSelected() #set new rubberband to

highlight new object
965 except AttributeError as e:
966 pass
967 except Exception as e:
968 raise e
969
970
971 def infoWidget_prev(self):
972 """shows previus object in infoWidget"""
973
974 try:
975 self.cur_sel_obj-=1
976 if self.cur_sel_obj < 0: #when exiding objects, go to

last
977 self.cur_sel_obj = self.number_of_objects-1
978 self.obj_info() #Fill infowidget with new info
979 self.highlightSelected() #set new rubberband to

highlight new object
980 except AttributeError as e:
981 pass
982 except Exception as e:
983 raise e
984
985
986 def obj_info(self):
987 """Fills infowidget with info of current object"""
988
989 self.infoWidget.label_object_number.setText("{0}/{1}".

format(self.cur_sel_obj+1, self.number_of_objects)) #
Show current object, and number of objects selected

990
991
992 if len(self.selection) > 0:
993 for i in range(0, len(self.current_attributes)):
994 try:
995 value = self.selection[self.cur_sel_obj][self.

to_unicode(self.current_attributes[i].
getAttribute())] #Get attribute value of
current selected objects for
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996 try: #insert valu to infowidget
997 if isinstance(value, (int, float, long)):
998 self.infoWidget.gridLayout.itemAtPosition

(i, 1).widget().setText(str(value)) #
make value str

999 elif isinstance(value, (QPyNullVariant)): #
No value

1000 self.infoWidget.gridLayout.itemAtPosition
(i, 1).widget().setText("-")

1001 else:
1002 self.infoWidget.gridLayout.itemAtPosition

(i, 1).widget().setText(value)
1003 except Exception as e:
1004 self.infoWidget.gridLayout.itemAtPosition(i,

1).widget().setText("-") #No value
1005 except KeyError as e: #attribute not in layer do to

no value in any objects
1006 pass
1007 else: #No objects chocen, set value to "-"
1008 for i in range(0, len(self.current_attributes)):
1009 self.infoWidget.gridLayout.itemAtPosition(i, 1).

widget().setText("-")
1010
1011
1012 def show_message(self, msg_text, msg_title=None, msg_info=None

, msg_details=None, msg_type=None):
1013 """Show the user a message
1014 :param msg_test: the tekst to show the user
1015 :type msg_tekt: str
1016
1017 :param msg_title: the title of the message box
1018 :type msg_title: str
1019
1020 :param msg_info: additional info for the user
1021 :type msg_info: str
1022
1023 :param msg_details: details for the user
1024 :type msg_details: str
1025
1026 :param msg_type: the type of message
1027 :type msg_type: QMessageBox.Icon
1028 """
1029 msg = QMessageBox()
1030
1031 msg.setText(self.to_unicode(msg_text))
1032
1033 if msg_title is not None:
1034 msg.setWindowTitle(msg_title)
1035
1036 if msg_info is not None:
1037 msg.setInformativeText(msg_info)
1038
1039 if msg_details is not None:
1040 msg.setDetailedText(msg_details)
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1041
1042 if msg_type is not None:
1043 msg.setIcon(msg_type)
1044
1045 msg.setStandardButtons(QMessageBox.Ok)
1046
1047 retval = msg.exec_()
1048 print(("value of pressed message box button:", retval))
1049
1050
1051
1052
1053
1054 def savePath(self, saveType, saveExtension): #find savepath
1055 dirPath = self.settings.value("/Tilgjengelighet/savePath",

".", type=str)
1056 #Open file expoorer and save file
1057 (filename, filter) = QFileDialog.getSaveFileNameAndFilter(

self.iface.mainWindow(),
1058 "Please save {0} file as...".format(saveType),
1059 dirPath,
1060 "{0} files (*{1})".format(saveType,

saveExtension),
1061 "Filter list for selecting files from a dialog

box")
1062 fn, fileExtension = os.path.splitext(unicode(filename))
1063 if len(fn) == 0: # user choose cancel
1064 return None, None
1065 self.settings.setValue("/Tilgjengelighet/savePath",

QFileInfo(filename).absolutePath())
1066 if fileExtension != saveExtension: #set file extention to

filename
1067 filename = filename + saveExtension
1068
1069 return dirPath, filename #return path to save folder and

filname
1070
1071
1072 def imageSave(self):
1073 """saves a screenshot of canvas"""
1074
1075 dirPath, filename = self.savePath("Image", ".png")
1076 if dirPath is None: #user chose cansel
1077 return
1078
1079 size = self.canvas.size()
1080 image = QImage(size, QImage.Format_RGB32)
1081
1082 painter = QPainter(image)
1083 settings = self.canvas.mapSettings()
1084
1085 job = QgsMapRendererCustomPainterJob(settings, painter)
1086 job.renderSynchronously()
1087 painter.end()
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1088 image.save(filename) #filename1 + ".png")#'C:\\Users\\
kaspa_000\\OneDrive\\Documents\\Skole-KaspArno\\Master
\\tests\\newimageTest3.png')

1089
1090
1091 def open_export_layer_dialog(self): #Not currently in use
1092 """opens the excport gui"""
1093 self.export_layer.show()
1094
1095 def OpenBrowser(self): #Not currently in use
1096 """Opens broeser to save file"""
1097 filename1 = QFileDialog.getSaveFileName()
1098 self.export_layer.lineEdit.setText(filename1)
1099
1100 def lagre_lag(self): #Not currently in use
1101 """Saves layer as exported"""
1102 QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormat(self.iface.

activeLayer(), self.export_layer.lineEdit.text(), "utf
-8", None, self.export_layer.comboBox.currentText())

1103
1104
1105 def reset(self):
1106 """Resets the gui back to default"""
1107 all_attributes = []
1108
1109 #add all attributes to lost
1110 for attributeList in self.attributes_tettsted:
1111 all_attributes.extend(self.attributes_tettsted[

attributeList])
1112 for attributeList in self.attributes_friluft:
1113 all_attributes.extend(self.attributes_friluft[

attributeList])
1114
1115 for attribute in all_attributes:
1116 attribute.reset() #resets attribute value
1117
1118
1119
1120 ###############################################Xy-tools

#####################################################
1121 def excelSave(self):
1122 """obtaind from xytools, Saves features to excel format
1123 @author: Richard Duivenvoorde
1124 """
1125 if self.current_search_layer == None:
1126 QMessageBox.warning(self.iface.mainWindow(), "Finner

ingen lag åeksportere")
1127 if self.iface.activeLayer():
1128 self.currentLayerChanged(self.iface.activeLayer())
1129 else:
1130 QMessageBox.warning(self.iface.mainWindow(), "No

active layer", "Please make an vector layer
active before saving it to excel file.")

1131 return
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1132
1133 fieldNames = utils.fieldNames(self.current_search_layer)
1134 dlg = FieldChooserDialog(fieldNames)
1135
1136 names = []
1137 while len(names) == 0:
1138 dlg.show()
1139 if dlg.exec_() == 0:
1140 return
1141 names = dlg.getSelectedFields()
1142 if len(names) == 0:
1143 QMessageBox.warning(self.iface.mainWindow(), "No

fields selected", "Please select at least one
field.")

1144
1145 dirPath, filename = self.savePath("Excel", ".xls")
1146
1147 try:
1148 from xytools.providers import excel
1149 except:
1150 QMessageBox.warning(self.iface.mainWindow(), "Unable to

load Python module", "There is a problem with
loading a python module which is needed to read/
write Excel files. Please see documentation/help
how to install python xlw and xlrd libraries.")

1151 return
1152 xlw = excel.Writer(filename)
1153 #self.layer = self.iface.activeLayer()
1154 selection = None
1155 if self.current_search_layer.selectedFeatureCount() > 0:
1156 if QMessageBox.question(self.iface.mainWindow(),
1157 "Eksporter Til Excel",
1158 ("You have a selection in this layer. Only export

this selection?\n" "Click Yes to export
selection only, click No to export all rows."),

1159 QMessageBox.No, QMessageBox.Yes) == QMessageBox.Yes:
1160 selection = self.current_search_layer.

selectedFeaturesIds()
1161 feature = QgsFeature();
1162
1163 xlw.writeAttributeRow(0, names)
1164
1165 rowNr = 1
1166 if QGis.QGIS_VERSION_INT < 10900:
1167 prov = self.current_search_layer.dataProvider()
1168 prov.select(prov.attributeIndexes())
1169 while prov.nextFeature(feature):
1170 # attribute values, either for all or only for

selection
1171 if selection == None or feature.id() in selection:
1172 values = feature.attributeMap().values()
1173 rowValues = []
1174 for field in names:
1175 rowValues.append(values[field])
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1176 xlw.writeAttributeRow(rowNr, values)
1177 rowNr += 1
1178 else:
1179 prov = self.current_search_layer.getFeatures()
1180 while prov.nextFeature(feature):
1181 # attribute values, either for all or only for

selection
1182 if selection == None or feature.id() in selection:
1183 values = []
1184 for field in names:
1185 values.append(feature.attribute(field))
1186 xlw.writeAttributeRow(rowNr, values)
1187 rowNr += 1
1188 xlw.saveFile()
1189 QMessageBox.information(self.iface.mainWindow(), "Success",

"Successfully saved as xls file")
1190
1191 ########################### Open Lyaers Plugin

##########################################
1192 def openLayer_background_init(self):
1193 """The folowing code has been taken out from OpenLayers

Plugin writen by Sourcepole"""
1194 self._olMenu = QMenu("OpenLayers plugin")
1195
1196 self._olLayerTypeRegistry.register(OlOpenStreetMapLayer())
1197 self._olLayerTypeRegistry.register(OlOpenCycleMapLayer())
1198 self._olLayerTypeRegistry.register(OlOCMLandscapeLayer())
1199 self._olLayerTypeRegistry.register(

OlOCMPublicTransportLayer())
1200
1201 # ID 8-10 was Yahoo
1202 self._olLayerTypeRegistry.register(

OlOSMHumanitarianDataModelLayer())
1203
1204 self._olLayerTypeRegistry.register(OlBingRoadLayer())
1205 self._olLayerTypeRegistry.register(OlBingAerialLayer())
1206 self._olLayerTypeRegistry.register(

OlBingAerialLabelledLayer())
1207
1208 # Order from here on is free. Layers 0-14 should keep order

for
1209 # compatibility with OL Plugin < 2.3
1210
1211 self._olLayerTypeRegistry.register(OlOSMStamenTonerLayer())
1212 self._olLayerTypeRegistry.register(

OlOSMStamenTonerLiteLayer())
1213 self._olLayerTypeRegistry.register(

OlOSMStamenWatercolorLayer())
1214 self._olLayerTypeRegistry.register(OlOSMStamenTerrainLayer

())
1215
1216 self._olLayerTypeRegistry.register(OlAppleiPhotoMapLayer())
1217
1218 self._olLayerTypeRegistry.register(WikimediaLabelledLayer()

101



FAKT MSc Avhandling av Skjeggestad, K.A.

)
1219 self._olLayerTypeRegistry.register(WikimediaUnLabelledLayer

())
1220
1221 for group in self._olLayerTypeRegistry.groups():
1222 #print("group: ", group)
1223 groupMenu = group.menu()
1224 for layer in self._olLayerTypeRegistry.groupLayerTypes(

group):
1225 #print("layer: ", layer)
1226 layer.addMenuEntry(groupMenu, self.iface.mainWindow

())
1227 self._olMenu.addMenu(groupMenu)
1228
1229 #self.addOLmenu()
1230 self.infoWidget.toolButton_map.setMenu(self._olMenu)
1231
1232
1233
1234 def addLayer(self, layerType):
1235 """The folowing code has been taken out from OpenLayers

Plugin writen by Sourcepole"""
1236 if layerType.hasGdalTMS():
1237 # create GDAL TMS layer
1238 layer = self.createGdalTmsLayer(layerType, layerType.

displayName)
1239 else:
1240 # create OpenlayersLayer
1241 layer = OpenlayersLayer(self.iface, self.

_olLayerTypeRegistry)
1242 layer.setLayerName(layerType.displayName)
1243 layer.setLayerType(layerType)
1244
1245 if layer.isValid():
1246 if len(self._ol_layers) > 0:
1247 QgsMapLayerRegistry.instance().removeMapLayers( [

self._ol_layers[0].id()] )
1248 self._ol_layers.remove(self._ol_layers[0])
1249 coordRefSys = layerType.coordRefSys(self.canvasCrs())
1250 self.setMapCrs(coordRefSys)
1251 QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayer(layer, False

)
1252 self._ol_layers += [layer]
1253
1254 # last added layer is new reference
1255 self.setReferenceLayer(layer)
1256
1257 if not layerType.hasGdalTMS():
1258 msg = "Printing and rotating of Javascript API " \
1259 "based layers is currently not supported!"
1260 self.iface.messageBar().pushMessage(
1261 "OpenLayers Plugin", msg, level=QgsMessageBar.

WARNING,
1262 duration=5)
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1263
1264 #Set background mat at bacground
1265 root = QgsProject.instance().layerTreeRoot()
1266 root.insertLayer(-1, layer)
1267
1268 def setReferenceLayer(self, layer):
1269 """The folowing code has been taken out from OpenLayers

Plugin writen by Sourcepole"""
1270 self.layer = layer
1271
1272 def createGdalTmsLayer(self, layerType, name):
1273 """The folowing code has been taken out from OpenLayers

Plugin writen by Sourcepole"""
1274
1275 # create GDAL TMS layer with XML string as datasource
1276 layer = QgsRasterLayer(layerType.gdalTMSConfig(), name)
1277 layer.setCustomProperty('ol_layer_type', layerType.

layerTypeName)
1278 return layer
1279
1280 def canvasCrs(self):
1281 """The folowing code has been taken out from OpenLayers

Plugin writen by Sourcepole"""
1282 mapCanvas = self.iface.mapCanvas()
1283 if QGis.QGIS_VERSION_INT >= 20300:
1284 #crs = mapCanvas.mapRenderer().destinationCrs()
1285 crs = mapCanvas.mapSettings().destinationCrs()
1286 elif QGis.QGIS_VERSION_INT >= 10900:
1287 crs = mapCanvas.mapRenderer().destinationCrs()
1288 else:
1289 crs = mapCanvas.mapRenderer().destinationSrs()
1290 return crs
1291
1292 def setMapCrs(self, coordRefSys):
1293 """The folowing code has been taken out from OpenLayers

Plugin writen by Sourcepole"""
1294 mapCanvas = self.canvas # self.iface.mapCanvas()
1295 # On the fly
1296 if QGis.QGIS_VERSION_INT >= 20300:
1297 #mapCanvas.setCrsTransformEnabled(True)
1298 pass
1299 else:
1300 #mapCanvas.mapRenderer().setProjectionsEnabled(True)
1301 pass
1302 canvasCrs = self.canvasCrs()
1303 if canvasCrs != coordRefSys:
1304 coordTrans = QgsCoordinateTransform(canvasCrs,

coordRefSys)
1305 extMap = mapCanvas.extent()
1306 extMap = coordTrans.transform(extMap,

QgsCoordinateTransform.ForwardTransform)
1307 if QGis.QGIS_VERSION_INT >= 20300:
1308 mapCanvas.setDestinationCrs(coordRefSys)
1309 #pass
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1310 elif QGis.QGIS_VERSION_INT >= 10900:
1311 mapCanvas.mapRenderer().setDestinationCrs(

coordRefSys)
1312 #pass
1313 else:
1314 mapCanvas.mapRenderer().setDestinationSrs(

coordRefSys)
1315 #pass
1316 mapCanvas.freeze(False)
1317 mapCanvas.setMapUnits(coordRefSys.mapUnits())
1318 mapCanvas.setExtent(extMap)
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325 ###########################################################################

1326
1327
1328 def run(self):
1329 #reloadPlugin('Tilgjengelighet')
1330 """Run method that performs all the real work"""
1331
1332 self.dlg.show()
1333
1334 result = self.dlg.exec_()
1335 # See if OK was pressed
1336 if result:
1337 # Do something useful here - delete the line containing

pass and
1338 # substitute with your code.
1339 pass

B.2 AttributeForm

1 import operator
2
3 class AttributeForm(object):
4 """Saves attributes and assosiated gui widgets"""
5
6
7 def __init__(self, attribute, comboBox=None, lineEdit=None,

comboBoxText=None, label=None):
8 """Constructor
9

10 :param attribute: The name of the attribute in layer
11 :type attribute: str
12 :param comboBox: The associated comboBox
13 :type comboBox: QComboBox
14 :param lineEdit: The associated lineEdit
15 :type lineEdit: QLineEdit
16 :param comboBoxText: Alternative text for combobox
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17 :type comboBoxText: dict
18
19 """
20 self.attribute = attribute
21 self.comboBox = comboBox
22 self.lineEdit = lineEdit
23 self.label = label
24 self.alt_comboboxText = comboBoxText
25
26 self.opperatorDict = {u'=' : 'PropertyIsEqualTo', u'<' : '

PropertyIsLessThan', u'>' : 'PropertyIsGreaterThan', u
'<=' : 'PropertyIsLessThanOrEqualTo', u'>=' : '
PropertyIsGreaterThanOrEqualTo'}

27
28 #attribute.opperator(), attribute.valueReference(),

attribute.value()
29
30 def opperator(self):
31 """Returns the opperator for attriubutt qury
32 :rtype: QString, None
33 """
34 if self.comboBox is not None:
35 if self.comboBox.currentText() in self.opperatorDict:
36 return self.opperatorDict[self.comboBox.currentText

()]
37 else:
38 return self.opperatorDict[u'=']
39 else:
40 return None
41
42 def valueReference(self):
43 return self.attribute
44
45 def value(self):
46 if self.alt_comboboxText is not None:
47 return self.alt_comboboxText[self.comboBox.currentText

()]
48 elif self.lineEdit is not None:
49 return self.lineEdit.text()
50 elif self.comboBox is not None:
51 return self.comboBox.currentText()
52 else:
53 return None
54
55
56 def setComboBox(self, comboBox):
57 """Assigning comboBox
58 :param comboNox:
59 :type comboBox: QComboBox
60 """
61 self.comboBox = comboBox
62
63 def setLineEdit(self, lineEdit):
64 """Assigning lineEdit
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65 :param lineEdit:
66 :type lineEdit: QLineEdit
67 """
68 self.lineEdit = lineEdit
69
70 def getComboBox(self):
71 """:returns: returns the associated comboBox
72 :rtype: QComboBox
73 """
74 return self.comboBox
75
76 def getLineEdit(self):
77 """:returns: returns the associated lineEdit
78 :rtype: QLineEdit
79 """
80 return self.lineEdit
81
82 def getLabel(self):
83 """:returns: returns the associated lineEdit
84 :rtype: QLabel
85 """
86 return self.label
87
88
89 def getAttribute(self):
90 """:returns: returns the associated attribute name
91 :rtype: str
92 """
93 return self.attribute
94
95 def getComboBoxCurrentText(self):
96 """:returns: returns the associated comboBox text, return

None if no combobox is availeble
97 :rtype: QString, None
98 """
99 if self.comboBox is not None:

100 if self.alt_comboboxText: #If AttributForm has
alternative text, return alternative text

101 return self.alt_comboboxText[self.comboBox.
currentText()]

102 return self.comboBox.currentText()
103 return None
104
105 def getLineEditText(self):
106 """:returns: returns the lineEdit comboBox text, return

None if no lineEdit is availeble
107 :rtype: QString
108 """
109 if self.lineEdit is not None:
110 return self.lineEdit.text()
111 return None
112
113 def setLineEditText(self, string):
114 """Sett text in AttributeForm lineEdit
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115 :param string:
116 :type str:
117 """
118 if self.lineEdit is not None:
119 self.lineEdit.setText(string)
120
121 def valudeValid(self):
122 """checks if the attribute is valid and search ready
123 :rtype: boolean
124 """
125
126 if self.lineEdit is not None:
127 if self.opperator() != 'PropertyIsEqualTo' and len(self

.getLineEditText()) == 0: #opperator chosen, but no
value

128 print("IsValid 1")
129 return False
130 elif self.opperator() == 'PropertyIsEqualTo' and len(

self.getLineEditText()) > 0: #value chosen, bu no
opperator

131 print("IsValid 2")
132 return False
133 elif len(self.getLineEditText()) > 0:
134 print("len: {}".format(len(self.getLineEditText())))
135 print("IsValid 3")
136 return self.is_number(self.getLineEditText()) #Valu

not a number
137 else:
138 print("attribute is valid")
139 return True
140
141
142 def reset(self):
143 """Resets form to defult"""
144 if self.comboBox:
145 self.comboBox.setCurrentIndex(0)
146 if self.lineEdit:
147 self.lineEdit.setText("")
148
149 def is_number(self, s):
150 """Sett text in AttributeForm lineEdit
151 :param s:
152 :type str:
153 :rtype: boolean
154 """
155 print("s: {}".format(s))
156 print("type: {}".format(type(s)))
157 try:
158 float(s)
159 return True
160 except ValueError:
161 return False
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B.3 SavedSearch

1 class SavedSearch(object):
2
3 def __init__(self, search_name, layer, tabIndex_main,

tabIndex_friluft, tabIndex_tettsted):
4 """Constructor.
5
6 :param search_name: The name of the search made (layer name

)
7 :param layer: The layer or result from search
8 :param tabIndex_main: Main tab index at search
9 :param tabIndex_friluft: friluft tab index at search

10 :param tabIndex_tettsted: tettsted tab index at search
11
12 :type searchname: str
13 :type layer: QgsVectorLayer
14 :type tabIndex_main: int
15 :type tabIndex_friluft: int
16 :type tabIndex_tettsted: int
17 """
18
19 self.search_name = search_name #Name of layer
20 self.layer = layer #Layer
21 #self.lineEdit_seach = lineEdit_seach
22 self.tabIndex_main = tabIndex_main #Main tab index
23 self.tabIndex_friluft = tabIndex_friluft #Friluft tab index
24 self.tabIndex_tettsted = tabIndex_tettsted #Tettsted tab

index
25 self.attributes = {} #attributes used in search (combobx

index and lineEdit text stored in list as dictionary
valu, AttributeForm is stored as Key)

26
27
28 def add_attribute(self, attribute, current_index,

current_lineText):
29 """Add attribute with current index for combobx and current

text for lineText Attributes are stored in dictionarys
as key, while value is list of combobox indes and

lintEdtid text
30 :param attribute: one attribute from filter interface
31 :param current_index: index of combobx at search
32 :param current_lineText: text of lineEdit at search
33
34 :type attribute: AttributeForm
35 :type current_intex: int
36 :type current_lineText: str
37 """
38
39 self.attributes[attribute] = [current_index,

current_lineText]
40
41
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42 def get_attributes(self):
43 """Returns dictionary of attributes"""
44 return self.attributes
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