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Abstract 

Google has released a virtual three-dimensional model of the earth through the product 

Google Earth. This product gives us easy access to huge amounts of high quality geodata 

free of charge. This thesis addresses the impact this product may have on geographical 

information systems (GIS) by making available a new platform for geographic information 

services. 

I discuss how Google Earth performs as a universal GIS client by exploring its possibilities 

and limitations. I do this by developing a framework to be used on third party servers 

offering geographical information services for the client. I discuss topics such as how to 

generate Google Earth data (KML documents) from a high level object model, how to 

manage symbols with three dimensional graphics, how to handle requests, authentication 

and sessions from Google Earth clients, how to limit the data to just include objects of 

interests with a sufficient detail level and how to present a graphical user interface for the 

user in order to get parameters back. 

In order to try the flexibility I implement several test cases using the framework for offering 

different services. This includes fleet management, presentation of health information and 

overview of national resources for emergency use. 

Although I discover some limitations, the main conclusion for this thesis work is that Google 

Earth may perform well as a universal geographic information system client. Google Earth 

differs from traditional GIS systems by letting the user access geodata from different 

services and gets everything presented at the same time on the same map. This makes the 

program to act similar as a web browser. 

The thesis is written in Norwegian, however English material may be provided on request. 

 





 5 

Forord 
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"You got to know where you're going, 

because otherwise you might not get there." 

Yogi Berra 

 

1. Introduksjon 

Store aktører som Google, Microsoft og Yahoo! har fattet interesse for geografiske 

informasjonssystemer (GIS). Google lanserte Google Earth og Google Maps. Deretter fulgte 

Microsoft og Yahoo! opp med henholdsvis Microsoft Virtual Earth og Yahoo! Maps. Mange 

geografiske informasjonssystemer har vært på markedet lenge. Google, Microsoft og Yahoo 

gjør likevel noe nytt ved å tilby verdensdekkende kommersiell geodata til folket gratis 

samtidig som de lar tredjeparts aktører bruke disse tjenestene som grunnlag for sine egne 

karttjenester. 

I denne masteroppgaven vil jeg fokusere på Google Earth. Google Earth skiller seg fra de 

andre tjenestene ved at den lar brukeren hente inn forskjellige informasjonslag fra tredjeparts 

aktører og vise alle disse samtidig på et og samme kart. Dermed kan Google Earth fungere 

som en navigatør eller klient for geografiske tjenester, på lik linje som vi bruker nettlesere 

for Web-tjenester. 

Jeg kommer til å vurdere Google Earth sin evne som en universal GIS-klient. For å se hvilke 

tjenestebehov som er mulig å få dekket med denne klienten, vil jeg implementere et 
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rammeverk for tredjeparts aktører som ønsker å tilby sine geografiske informasjonstjenester 

i Google Earth. 

Kapittel 2 gir et lite innblikk i geografiske informasjonssystemer generelt og forklarer noen 

sentrale begreper, teknologier og standarder relatert til dette emnet. 

Kapittel 3 omhandler Google Earth og dets funksjonalitet. Videre blir vi kjent med hvordan 

tredjeparts aktører kan bruke Google Earth som en GIS-klient gjennom formatet KML. 

Kapittel 4 forteller litt om metodologien som er brukt i oppgaven og prosessen jeg har vært i 

gjennom for å realisere denne masteroppgaven. 

Kapittel 5 går i detalj på hvilke funksjonelle krav vi har i et geografisk informasjonssystem 

og hvordan vi kan få dekket disse ved hjelp av Google Earth-klienten og en implementering 

av et rammeverk som kjører på tjeneren til en tredjeparts aktør. 

Kapittel 6 viser hvordan rammeverket kan brukes i praksis i forskjellige scenarier. 

Kapittel 7 diskuterer forskjellige aspekter rundt Google Earth, KML og aktuelle 

problemstillinger rundt geografiske informasjonssystemer i dag. 

Kapittel 8 presenterer oppgavens konklusjon og trekker fram noen elementer for videre 

studier. 

Rammeverket og eksemplene jeg implementerte er tilgjengelige for testing på 

http://boehn.org/wiki/Master_Thesis i en begrenset tidsperiode. 

http://boehn.org/wiki/Master_Thesis
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2. Geografiske informasjonssystemer 

Geografisk informasjon har interessert mennesket lenge. I hulene til Cro-Magnon-mennesket 

i Frankrike er det funnet 35000 år gamle helleristninger av dyrene de jaget sammen med 

linjer og tabeller som viser deres forflytninger. Disse tidlige sporene er basert på samme 

grunnstruktur som moderne geografiske informasjonssystemer: Stedfestet (romlige) data 

linket til beskrivende data (attributtdata eller egenskapsdata). I dag er geografiske 

informasjonssystemer forbundet med datamaskinbaserte systemer som brukes til å registrere, 

modellere, lagre, hente, manipulere, analysere og presentere geografisk relatert data.

Figur 1 viser et eksempel på et geografisk informasjonssystem (GIS). 

 

Figur 1: Skjermdump fra det geografiske informasjonssystemet SARA som 
brukes av Hovedredningssentralen og er utviklet av Christian Michelsen 
Research. 

Adjektivet geografisk refererer til jordoverflaten og området rundt den. 

Informasjonssystemer er dataprogramvare som hjelper oss med å organisere, lagre, hente og 
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manipulere informasjon. Informasjon kan i noen sammenhenger defineres til alt som er 

mulig å digitalisere og dermed være et synonym for data. Ofte skiller vi imidlertid mellom 

data og informasjon ved at informasjon er data som er interpretert eller gitt en form for 

mening. Informasjon er ofte kostbar å produsere, men når den er digitalisert er den billig å 

reprodusere og distribuere. Geografisk kartdata kan for eksempel være veldig dyre å samle 

inn og digitalisere, men billige å kopiere etterpå. Informasjon kjennetegnes også ofte ved at 

vi kan få en ekstra verdi ved å prosessere den. To informasjonskilder kan etter å ha blitt slått 

sammen gi ny informasjon som ingen av de to kildene hadde fra før. Arne Maus presenterte 

et godt eksempel på dette i kurset INF105 på UiO. Myndighetene i Frankfurt hadde en 

database over alle som var folkeregistrerte i byen og en annen database over alle som betalte 

strøm. Ved å ta differansen mellom disse to databasene, fant de alle som betalte strøm i 

byen, men som ikke var folkeregistrerte der. De satt dermed igjen med en liste personer som 

de antok med stor sannsynlighet var innblandet i noe ulovlig og de kunne dermed sjekke 

disse nærmere opp. Geografiske informasjonssystemer kobler også sammen grafisk 

informasjon med annen informasjon og vil i mange tilfeller gi en verdi som verken den 

grafiske informasjonen eller den andre informasjonen hadde alene. 

2.1 Hvorfor er geografiske informasjonssystemer viktig? 

Nesten alt som skjer, skjer et sted. I all hovedsak er all menneskelig aktivitet fokusert rundt 

jordoverflaten. Vi reiser på den, vi flyr rett over den eller kjører i tunneler rett under den. Vi 

graver kanaler og legger ned rør og kabler, borer brønner for å hente opp olje og gass, og vi 

graver gruver for å hente ut mineraler. Det er viktig å holde oversikt over alle disse 

aktivitetene. Å vite hvor noe skjer er viktig om vi skal dit, om vi ønsker å finne mer 

informasjon om området eller om vi ønsker å informere personer som bor i området. 

I tillegg får de fleste, om ikke alle, avgjørelser en geografisk betydning. Myndighetenes 

politikk påvirker for eksempel befolkningstettheten i kyststrøkene våre og skattereformer 

genererer geografiske vinnere og tapere. Derfor er geografisk lokasjon en viktig faktor i 

aktiviteter, strategier og planer. Geografiske informasjonssystemer er en klasse 

informasjonssystemer som ikke bare administrerer informasjon om hendelser, aktiviteter og 

objekter, men også hvor disse hendelsene, aktivitetene og objektene finner sted eller befinner 

seg. 
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Lokasjon er viktig og et samfunn må løse mange problemer hvor nettopp lokasjonen spiller 

en vesentlig rolle. Noen av disse er så rutinepreget av vi knapt tenker over dem, som for 

eksempel hvilken vei vi skal ta til eller fra jobben. Andre problemer er spesielle hendelser 

som krever rask, konsentrert og samordnet handling av et vidt spektrum av personer og 

organisasjoner. Jordskjelvet i det indiske hav 26. desember 2004 var en slik hendelse. Figur 

2 viser hvordan et geografisk informasjonssystem kunne vise hvor raskt tsunamibølgene 

beveget seg. Dette hadde vært verdifull informasjon om de riktige personene fikk den i tide. 

 

Figur 2: Geografisk modell som viser tiden bølgene bruker på å forflytte seg 
etter jordskjelvet i det indiske hav 26. desember 2004. Modellen er hentet 
fra National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA, 
http://www.noaa.gov) 

Problemer som har et lokasjonsaspekt i informasjonsgrunnlaget eller i selve løsningen kalles 

gjerne geografiske problemer. Her er noen flere eksempler: 

• Helsesektoren løser geografiske problemer når de bestemmer hvor nye sykehus skal 

plasseres. 

• Bud-firmaer løser geografiske problemer når de bestemmer ruter for bilene sine. 
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• Myndighetene løser geografiske problemer når de bestemmer trasseer for nye 

motorveier. 

• Geografiske problemer blir løst når store butikkjeder bestemmer hvor nye butikker 

skal åpnes. 

• Turister løser geografiske problemer når de navigerer seg rundt i byer og velger 

hotell. 

• Arkitekter løser geografiske problemer når de planlegger plassering av nye bygg i 

landskapet. 

2.2 Historisk perspektiv over GIS 

Det er noe diskusjon rundt historien til de første moderne geografiske systemene da flere 

selvstendige prosjektgrupper på forskjellige kontinenter utviklet systemer parallelt. Det 

første store geografiske informasjonssystemet regnes imidlertid for å være ”Canada 

Geographic Information System” (CGIS) [1]. Dette ble tatt i bruk på midten av 1960-tallet 

og hadde som målsetting å identifisere nasjonens landressurser og deres nåværende og 

potensielle bruksområder. 

Under siste halvdel av 1960-tallet begynte kartografer og kartbyråer å sjekke om 

datamaskiner kunne tilpasses deres behov og muligens effektivisere 

kartproduksjonsprosessen. I 1973 ble det første datalagde kartet publisert av Experimental 

Cartography Unit (ECU) i samarbeid med British Geological Survey. På slutten av 1970-

tallet hadde de fleste større kartbyråer tatt i bruk datamaskiner på en eller annen måte. 

Datamaskiner gjorde kartoppdateringer enklere ved å unngå den dyre og trege prosessen å 

håndtegne kart. Digitaliseringsprosessen av kart var imidlertid en omfattende oppgave og det 

var ikke før i 1995 at Storbritannia, som det første landet, klarte å ferdigstille et 

landsdekkende digitalt kart i en og samme database. 

GIS begynte virkelig å ta av på starten av 1980-tallet når datamaskinvare hadde falt såpass i 

pris at en programvareindustri virkelig begynte å etablere seg. De første store brukerne av 

GIS var firmaer som forvaltet skogarealer og andre naturressurser. Disse trengte å kartlegge 

og overvåke ressursene sine og planlegge effektiv utnyttelse og drift. Selv om 
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datamaskinene hadde en pris på rundt USD 250.000 og programvaren en pris på rundt USD 

100.000 var fortjenestene større. 

Siden 1980-tallet har markedet for geografiske informasjonssystemer vokst samtidig som 

maskinvare har sunket i pris og blitt kraftigere. I dag er GIS integrert i et vidt spektrum av 

dagligdagse tjenester og applikasjoner som bilnavigasjonssystemer, Gule Sider, Trafikanten 

og Google for å nevne noen. Fra å være forbeholdt en liten gruppe brukere, er GIS i ferd 

med å bli en stadig viktigere del av hverdagen til folk flest. Dette kan ha en sammenheng 

med at vi stadig blir mer mobile samtidig som datasystemer og kommunikasjonskanaler blir 

billigere, kraftigere og enklere å bruke. 

2.3 Forretningsområder rundt GIS 

En rekke forretningsområder har vokst fram rundt geografiske informasjonssystemer. 

Forskjellige aktører spiller forskjellige roller og jeg vil i dette avsnittet kort nevne de 

viktigste forretningsområdene. 

2.3.1 Programvareindustrien 

Programvareindustrien er kanskje den mest omtalte industrien selv om den verken er den 

største i økonomiske eller i menneskelige mål. Programvareindustrien rundt GIS hadde i 

2005 en omsetning på rundt USD 1,8 milliarder [1], avhengig av hva man inkluderer i GIS-

begrepet. 

2.3.2 Dataindustrien 

Kartlegging, digitalisering, vedlikehold og salg av GIS-data er også en stor industri. 

Tradisjonelt er det myndighetene i mange land som står for hovedproduksjonen av GIS-data. 

Finansieringen kommer hovedsakelig fra salg til brukere av GIS-data. I de senere årene har 

det også vokst fram en privat GIS-dataindustri som selger data både til offentlige aktører og 

privat sektor. GIS-dataindustrien har en høyere omsetning enn programvareindustrien [1]. 
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2.3.3 GIS tjenesteindustrien 

Brukere kan få tilgang til spesifikk funksjonalitet ved å aksessere tjenere på Internett. Gule 

Sider tilbyr for eksempel kartsøk og  veibeskrivelser i Norge. Ved å oppgi to adresser kan 

brukeren se en ruteanalyse for hvordan best komme seg fra den ene adressen til den andre. Å 

bruke tjenester via Internett har flere fordeler framfor å kjøre de samme tjenestene på en 

lokal datamaskin. Brukeren trenger ikke kjøpe eller installere programvare på maskinen. I 

tillegg trenger ikke brukeren noen lisens for kartdataene samtidig som kartdataene 

rutinemessig blir oppdatert av tjenestetilbyderen. 

2.3.4 Publiseringsindustrien 

Publiseringsindustrien er en mye mindre industri, men er likevel viktig med sin sterke 

innflytelse. En rekke bøker, tidsskrifter og magasiner er rettet direkte mot GIS-industrien. 

2.3.5 Opplæringsindustrien 

De første GIS-relaterte kursene dukket opp på universiteter på starten av 1970-tallet. I dag 

finnes tusener av GIS-relaterte kurs på universiteter og høyskoler verden over. I tillegg tilbys 

en rekke opplæringskurs fra programvare- og tjenestetilbydere av geografiske 

informasjonssystemer. 

2.4 Begreper 

Det er en rekke begreper som er knyttet til geografiske informasjonssystemer. Jeg vil her gi 

en kort innføring i noen av de mest sentrale for å danne et bedre forståelsesgrunnlag rundt 

slike systemer. 

2.4.1 Koordinater 

Et koordinat er navnet på hvert av elementene som spesifiserer plasseringen til et punkt i et 

plan eller rom. Et koordinatsystem er et plan eller et rom hvor akser er definert slik at vi kan 

måle koordinater. Det finnes forskjellige typer koordinatsystemer som har forskjellige 

egenskaper og styrker. 
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Et kartesisk koordinatsystem kan enten ha to eller tre dimensjoner og representerer et punkt 

ved henholdsvis to eller tre koordinater. Koordinatene angir korteste vei fra punktet til hver 

av aksene i koordinatsystemet. Figur 3 illustrerer et slikt koordinatsystem. Aksene står rett 

på hverandre. Koordinatene blir ofte kalt x , y  og . Ved hjelp av et todimensjonalt 

kartesisk koordinatsystem kan vi spesifisere et hvilket som helst punkt i et plan. Et 

tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem lar oss spesifisere et hvilket som helst punkt i et 

rom. 

z

 

Figur 3: Et kartesisk koordinatsystem. Illustrasjon fra Wikipedia. 

Dersom vi plasserer et tredimensjonalt koordinatsystem med origo i sentrum av jordkloden 

kan vi enkelt spesifisere et hvilket som helst punkt i, på og over jorda. I geografiske 

informasjonssystemer er vi imidlertid kun interessert i punkter rundt jordoverflaten, og det 

finnes derfor andre koordinatsystemer som kan være mer hensiktsmessige å jobbe med. 

Et sfærisk koordinatsystem er et tredimensjonalt koordinatsystem hvor et punkt  defineres 

med tre komponenter (

Ρ

ρ,θ,ϕ) . ρ  er avstanden fra origo til punktet, θ  er vinkelen mellom -

aksen og linjen fra origo til punktet og 

z

ϕ  er vinkelen mellom den positive x -aksen og linjen 

fra origo til punktet. Figur 5 illustrerer et slikt koordinatsystem. Ved å plassere origo i 

sentrum av jordkloden kan vi også nå spesifisere et hvilket som helst punkt i, på og over 

jorda. Vi kan imidlertid si at alle punktene vi ønsker å spesifisere ligger på jordoverflaten, og 

vi kan dermed ta bort ρ -komponenten vår. De to gjenværende komponentene kaller vi da 

gjerne lengde- og breddegrad. 
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Figur 4: Et sfærisk koordinatsystem. Illustrasjon fra Wikipedia. 

2.4.2 WGS84 

WGS84 (World Geodetic System) [29] definerer et fast globalt referansenett for jordkloden 

for bruk i geodesi (kart- og oppmålingsarbeid) og navigasjon. Systemet ble opprinnelig 

utarbeidet av det amerikanske forsvaret på slutten av 1950-tallet, men andre institusjoner og 

land var også involvert. WGS84 er geosentrisk (dvs. at origo ligger i sentrum av jorda) og 

nøyaktigheten over hele verden ligger innenfor ±1 meter. Systemet er i dag godt utbredt og 

brukes blant annet i Global Positioning System (GPS). 

2.4.3 Kartprojeksjon 

En kartprojeksjon går ut på å representere den todimensjonale krumme jordoverflaten i et 

plan, eller ”flate ut” jorda”. Vi kan måle forskjellige verdier på jordoverflaten, som for 

eksempel areal, retning, form og avstand. En kartprojeksjon kan lages for å ivareta en eller 

noen av disse verdiene, men ikke alle på en gang. Det finnes derfor forskjellige modeller for 

å foreta en kartprojeksjon og vi kan bruke den modellen som best ivaretar de verdiene som 

er viktigst for oss. 

Vi ønsker å flate ut jorda for å kunne presentere den på et flatt papir eller en dataskjerm. På 

en dataskjerm er det også mulig å representere jordkloden som en tredimensjonal modell. 
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Selve dataskjermen er likevel fortsatt flat, så vi er fortsatt nødt til å foreta en projeksjon av 

den tredimensjonale modellen til skjermkoordinatene våre. 

2.4.4 Attributer 

Geografiske data kobler sammen sted, tid og attributter. Vi kan for eksempel si at det var 

5°C i Oslo den 20. april 2006. Her er temperaturen attributtet. Attributter kan være av 

forskjellige typer. 

Nominale attributter fungerer som en identitet for å skille et objekt fra et annet. Stedsnavn er 

et eksempel på et nominalt attributt. Nominale attributter kan også være tall, for eksempel 

kontonumre. Det gir da ikke mening å foreta aritmetiske operasjoner på dem. Å addere to 

kontonumre gir for eksempel ikke mening.  

Ordinale attributter er verdier som har en naturlig rekkefølge. På toget kan vi for eksempel 

kanskje reise på første- eller andreklasse. Førsteklasse er bedre enn andreklasse, men ikke 

nødvendigvis dobbelt så bra. 

Attributter er intervallattributter hvis det gir mening å snakke om differanser mellom dem. 

Det gir for eksempel mening å si at det er 3 grader kaldere i dag enn i går dersom det var 8 

grader i går og 5 i dag. 

Et attributt er ratio hvis det gir mening å snakke om forhold mellom dem. Det gir for 

eksempel mening å si at 50 kg er dobbelt så mye som 25 kg. Derimot kan vi ikke si at 50°C 

er dobbelt så mye som 25°C.°C er dermed ikke ratio. 

Attributter kan også være sykliske. Dette gjelder for eksempel kompassretninger hvor tallet 

som kommer etter 359 er 0. 

Geografisk informasjonssystem må håndtere forskjellige typer attributter. Disse attributtene 

må kunne kobles til geografiske objekter. 

2.4.5 Rastere og vektorer 

Geografiske fenomener kan kreve store eller uendelige mengder informasjon for å kunne 

gjengis presis i et geografisk informasjonssystem. For å redusere mengden informasjon må 
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vi derfor gjøre tilnærminger ved å representere virkeligheten med en forenklet modell. To 

forskjellige metoder brukes for å transformere de geografiske fenomenene til noe som kan 

lagres i en database og vi kaller disse raster og vektor. 

I en rasterrepresentasjon deler vi et område inn i et rutenett. Geografiske variasjoner blir så 

uttrykt ved å gi verdier til rutene i rutenettet. Rutene kaller vi ofte for punkter og vi sier 

dermed at raster er punktbasert. Bilder er typiske eksempler på rasterdata. Et bilde består av 

mange punkter, hvor hvert punkt har en bestemt farge. Vi må lagre fargen til alle disse 

punktene for å kunne gjengi bildet. Rasterdata regnes derfor ofte for å være plasskrevende 

og dermed også tidkrevende å overføre over Internett. I tillegg kjennetegnes rasterdata ved at 

den ikke kan forstørres uten at kvaliteten blir dårligere. Et bilde inneholder et gitt antall 

punkter. Dersom vi forstørrer bildet vesentlig vil vi kunne se de enkelte punktene i bildet og 

bildet vil derfor se kornete ut. Google sine satellitt- og flyfoto er rasterdata. For å gjøre 

overføringen av dataene så rask som mulig er dataene komprimerte og Google overfører kun 

data for det aktuelle kartutsnittet til brukeren. For å skjule punktene i bildene for brukeren 

når brukeren zoomer seg innover benytter Google Earth-klienten seg av en 

utglattingsteknikk (”anti aliasing”) som legger til nye punkter mellom de originale punktene. 

De nye punktene får en farge som er lik gjennomsnittet til de naboliggende punktene. Dette 

gjør at vi ikke ser enkeltpunktene, men heller oppfatter bildene som uskarpe når vi 

observerer bildene på nært hold. 

I en vektorrepresentasjon representerer vi fenomener ved hjelp av punkter og eksakte linjer 

som trekkes mellom punktene. Linjene kan enten være rette eller ha en form uttrykt ved en 

matematisk formel. Et veistykke kan for eksempel representeres som noen koordinater og en 

formel som sier hvordan en linje mellom koordinatene skal formes. Vektordata er ofte 

mindre plasskrevende enn rasterdata og siden vektordata er definert som matematiske tall og 

formler kan de skaleres opp og fortsatt oppfattes som eksakte. Det er imidlertid viktig å 

huske på at selv om dataene oppfattes som eksakte er de tilnærminger og derfor ikke så 

eksakte som de kan se ut som. Veier, grenser og bygninger er noen eksempler på data som 

gjerne representeres som vektorer. 

I tillegg til å gjøre tilnærminger for å redusere datamengden gjør vi også ofte tilnærminger 

eller generaliseringer for å kunne presentere den vesentlige informasjonen mer oversiktlig. I 

stedet for å vise informasjon om hvert eneste punkt, beskriver vi hele områder som uniforme 
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selv om de inneholder enkelte variasjoner. I stedet for å vise en sti i sin opprinnelige 

målestokk på kartet, tegner vi den opp tykkere så den blir mer synlig. Noen objekter som 

befinner seg tett inntill hverandre I virkeligheten flytter vi til og med litt på kartet for at de 

skal bli synlige hver for seg. 

2.4.6 Isoplethe og choroplethe kart 

Vi bruker isoplethe kart for å vise hvilke områder som har samme attributtverdier målt i 

intervaller eller ratio skala. Områder med samme verdier fargelegges med samme farge, og 

isolinjene som skiller hvert område fastsettes på grunnlag av attributtverdiene. 

Choroplethe kart brukes for å vise attributter for ikke-overlappende områder, som for 

eksempel fylker. Hvert område fargelegges for å symbolisere attributtverdien for området. I 

motsetning til isoplethe kart er områdeskillene predefinerte og ikke basert på 

attributtmålinger. 

2.4.7 Georeferering 

En georeferanse er en referanse til et sted på jorda. Hovedkravet til en georeferanse er at den 

må være unik slik at det kun er en lokasjon assosiert med referansen. En georeferanse bør 

også være persistent gjennom tid. Det vil si at lokasjonen assosiert med referansen alltid 

befinner seg på samme sted. 

Mange georeferanser er unike kun for et avgrenset domene av jordas overflate. En 

georeferanse kan være noe så enkelt som en gateadresse. Andre er basert på et sett av 

målinger og kalles metriske georeferanser. Et georeferansesystem definerer hvordan en 

georeferanse skal tolkes. Det finnes mange slike systemer. Noen er nasjonale og andre er 

globale. WGS84 er et eksempel på et globalt referansesystem. 

2.4.8 Geokoding 

Prosessen å konvertere en gateadresse til en metrisk georeferanse (for eksempel en lengde- 

og breddegrad) kalles gjerne for geokoding. Geokoding brukes mye da den lar oss koble en 

hvilken som helst database som inneholder gateadresser, for eksempel et kunderegister, til et 

geografisk informasjonssystem. For at vi skal kunne foreta en slik konvertering trenger vi en 
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database som inneholder geografisk informasjon om veisegmenter og adresseserier. Adresser 

kan dermed geokodes ved å gjøre et oppslag i denne databasen. 

2.5 Standarder og teknologier 

Geografiske informasjonssystemer har gjennom de siste 20 årene gjennomgått en sterk 

utvikling. En rekke standarder og teknologier har arbeidet seg fram. For å gi et lite 

bakgrunnsbilde hører det på sin plass å nevne de viktigste standardene og de viktigste ikke-

kommersielle prosjektene innenfor GIS. Open Geospatial Consortium (OGC) [8] er en 

internasjonal  frivillig konsensus standardorganisasjon som jobber for utvikling av åpne 

standarder for geografisk innhold og geografiske tjenester samt GIS dataprosessering og 

utveksling. 

2.5.1 Web Map Service 

En OGC Web Map Service (WMS) [9] tilbyr kartutsnitt generert dynamisk fra et 

datagrunnlag. Kartutsnittene tilbys ofte i et rasterformat, som for eksempel PNG, GIF eller 

JPEG, men kan også være i et vektorbasert format, som Scalable Vector Graphics (SVG) 

eller Web Computer Graphics Metafile (WebCGM).For mer informasjon om rasterformat og 

vektorgrafikk, se kapittel 3.5 Kartdata. 

Kartutsnittet kan forespørres ved å aksessere en adresse (URL) fra for eksempel en nettleser. 

Parametere i adressen definerer hvilken informasjon som ønskes, hvilket område av jorda 

kartutsnittet skal dekke, samt høyden og bredden på kartutsnittet. Når to eller flere kartutsnitt 

blir forespurt med de samme geografiske parameterne kan kartutsnittene legges nøyaktig 

over hverandre for å danne et kombinert kartutsnitt. På denne måten kan forskjellig kartdata 

hentes fra forskjellige Web Map Services i et nettverk av distribuerte karttjenester og samles 

til et felles kart som viser all informasjonen samlet. 

2.5.2 Web Feature Service 

Web Feature Service (WFS) [10] er en annen OGC standard som definerer hvordan man kan 

manipulere geografisk data og hvordan aksessere geografisk funksjonalitet over Internet. 
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Dette inkluderer innsetting, oppdatering, sletting, låsing, forespørsel og oppdagelse 

(”discovery”). WFS benytter seg også av en adresse (URL) for forespørsler og XML [15] 

benyttes for overføring av data. 

2.5.3 Web Coverage Service 

Web Coverage Service (WCS) [11] er enda en OGC standard. Denne utvider WMS ved å 

definere funksjonalitet for hvordan aksessere attributter for geografiske lokasjoner. Her 

brukes også XML [15] for overføring av data. 

2.5.4 Geography Markup Language 

Geography Markup Language (GML) [12] er også en standard definert av OGC og har som 

formål for å uttrykke geografiske egenskaper. GML er et modelleringsspråk for geografiske 

systemer og et åpent utvekslingsformat for geografisk informasjon på Internett. Også dette 

språket baserer seg på XML [15]. Mens WMS gir tilbyr informasjon i et format som er klart 

for å vise på skjermen inneholder et GML-dokument den geografiske informasjonen i form 

av tekst slik at den kan tolkes og analyseres av eksterne systemer. 

2.5.5 SOSI-formatet 

SOSI [44] står for Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon og er det norske 

standardformatet for digitale geografiske data. Den første versjonen av formatet ble utgitt i 

1987 av Statens kartverk, som fortsatt utarbeider formatet. Formatet brukes til å utveksle 

geodata relatert med økonomiske, administrative og persondata. Standarden er ikke kjent 

utenfor Norge, men er likevel omtalt i denne oppgaven på grunn av sin viktige funksjon i 

Norge. 

2.6 Hva er en universal GIS-klient? 

I denne oppgaven ønsker jeg å se nærmere på hvordan Google Earth egner seg som en 

universal GIS-klient. Men hva er så en universal GIS-klient? 
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I denne masteroppgaven tenker jeg på en GIS-klient som et program som presenterer et 

geografisk informasjonssystem for en bruker. Dette innebærer å presentere kartdata og annen 

relevant informasjon for brukeren, samt å tilby annen funksjonalitet som brukeren av det 

geografiske informasjonssystemet trenger. En bruker vil for eksempel ofte trenge 

funksjonalitet for navigasjon i kartdataene og funksjonalitet for filtrering av hvilken 

informasjon som er ønskelig. En GIS-klient vil dermed kunne sammenlignes med en 

nettleser for Web-sider. Mens en nettleser presenterer Web-sider for en bruker og lar 

brukeren navigere rundt i disse, presenterer en GIS-klient geografisk informasjon og tillater 

navigasjon i denne. 

Å være universal kan i følge en ordboksdefinisjon bety å kunne benyttes i alle tilfeller. En 

universal GIS-klient er derfor et program som bør kunne brukes som klient i alle 

bruksområder for geografiske informasjonssystemer. Det vil si at GIS-klienten bør kunne 

brukes som en klient til et hvilket som helst geografisk informasjonssystem. Sett fra en 

brukers ståsted bør en universal GIS-klient gi brukeren frihet til å hente inn de kartdataene 

og den informasjonen brukeren ønsker. 

Å være universal kan også bety å være altomfattende. En universal GIS-klient bør da også 

være altomfattende i den forstand at den dekker hele jordkloden. 

Det finnes en rekke forskjellige bruksområder for karttjenester. Det er vanskelig, om ikke 

umulig, å lage en GIS-klient som kan brukes som klient til alle tenkelige geografiske 

informasjonssystemer. En GIS-klient kan likevel være mer eller mindre tilpassningsdyktig til 

forskjellige bruksområder. Jeg vil derfor i denne oppgaven undersøke i hvilken grad Google 

Earth kan fungere som en universal GIS-klient ved å se på hvilke behov som er mulige å 

dekke. 

2.7 Sammendrag 

Samfunnet må daglig løse geografiske problemer av forskjellig viktighet og omfang. Vi 

trenger verktøy som kan hjelpe oss med å løse disse problemene. Det er utarbeidet 

forskjellige metoder for å referere til punkter på jordoverflaten og en rekke systemer rundt 

dette. I takt med utviklingen av datamaskiner har også geografiske informasjonssystemer sett 
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dagens lys og er i dag en stor industri med mange aktører og etablerte standarder. Google har 

nylig gjort sitt inntog i denne bransjen gjennom tjenestene Google Maps og Google Earth. 

Jeg vil i denne masteroppgaven se litt nærmere på Google Earth og dets muligheter for å bli 

en universal GIS-klient. 
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3. Hva er Google Earth? 

Google Earth er et dataprogram som lar brukeren navigere rundt i en virtuell tredimensjonell 

modell av jordkloden dekket av satellittbilder og flyfoto. Programmet het opprinnelig Earth 

Viewer og ble utviklet av firmaet Keyhole, Inc. Google Inc. kjøpte opp dette firmaet i 2004 

og lanserte programmet deres under navnet Google Earth i 2005. Google Earth-programmet 

kan lastes ned fra http://earth.google.com og installeres på en Windows eller Macintosh 

maskin. En Linux-versjon er også under utvikling. Programmet kobler seg opp mot Google 

sine karttjenere og laster dynamisk ned kartdata for aktuelle områder etter hvert som 

brukeren navigerer seg rundt i den virtuelle verdenen. 

 

Figur 5: Et skjermdump fra Google Earth over Europa. 

I tillegg til satellittbilder og flyfoto tilbyr Google Earth en rekke lag med vektorgrafikk som 

kan legges oppå jordkloden. Dette inkluderer blant annet veier, grenser, bygninger, 

restauranter og hoteller. Datagrunnlaget i Google Earth blir omtalt nærmere i kapittel 3.5 
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Kartdata. Figur 5 viser et skjermdump fra Google Earth og gir et inntrykk av 

brukergrensesnittet og den visuelle opplevelsen. 

3.1 Google Inc. 

To doktorgradsstudenter ved navn Larry Page  og Sergey Brin hadde en hypotese i et 

forskningsprosjekt ved Stanford. Hypotesen gikk ut på at websider med flest linker til fra 

andre relevante websider er de mest relevante sidene assosiert med et søk. De testet ut 

hypotesen, som senere dannet grunnlaget for Google Inc. Selve navnet Google er et ordspill 

på ordet googol, som refererer til tallet 1 etterfulgt av 100 nuller (10 ). Dette beskriver 

kanskje firmaets ambisjoner godt. Siden etableringen i 1998 har firmaet hatt en voldsom 

utvikling og er i dag det ledende på søketeknologi. Det er anslått at søkemotoren deres 

driftes av mer enn 100.000 linux-maskiner fordelt i klynger rundt om i verden. Google har i 

den senere tiden også startet en rekke andre prosjekter. Felles for disse er at de er ambisiøse 

og omfattende. 

100

Google gikk på børs i august 2004 og hadde ved slutten av april en markedsverdi på USD 84 

milliarder. Firmaet er prissatt til en verdi 70 ganger høyere enn dets årlige omsetning. Hvor 

høyt Google egentlig er prissatt ser man hvis man sammenligner dette med to andre høyt 

prissatte firmaer, som for eksempel Apple og Microsoft med henholdsvis 34 og 23 ganger. 

Dette betyr at markedet har en svært sterk tro på at Google kommer til å fortsette å vokse 

kraftig. 

Google sitt hovedkontor i Mountain View i California er kanskje ikke overraskende døpt 

Googleplex1. 

                                                 

1 En googolplex er tallet 1 etterfulgt av en googol nuller. Som en liten kuriositet kan det nevnes at en googol er større enn 
antall elementer i det kjente univers. Siden en googolplex er 1 etterfulgt av en googol nuller vil det derfor være umulig å 
skrive ned eller lagre en googolplex på desimalform selv om all materie i det kjente universet ble brukt. 
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3.2 Produkter/tjenester 

Google tilbyr en rekke produkter rundt Google Earth. Selve Google Earth klienten er gratis, 

mens de andre produktene må kjøpes. Denne masteroppgaven er konsentrert rundt 

gratisklienten, og jeg nevner kun kort de andre Google Earth-produktene for å vise 

sammenhengen klienten er i. 

3.2.1 Google Earth Plus 

For en årsavgift på USD 20 får du tilgang til Google Earth Plus. Google Earth Plus er 

akkurat det samme programmet som Google Earth, men lar brukeren i tillegg importere data 

fra en GPS tilkoblet datamaskinen sin, skrive ut kartbilder i høyere kvalitet, få tilgang til en 

bedre supporttjeneste, tegne linjer og polygoner på kartet, importere adresselister og få 

tilgang til raskere tjenere for overføring av grunndata fra Google. Produktet er rettet mot 

privatmarkedet. 

3.2.2 Google Earth Pro 

Google Earth Pro er rettet mot det profesjonelle og kommersielle markedet og har en 

årsavgift på USD 400. Produktet tilbyr funksjonalitet for generering av presentasjoner og 

områdeplanlegging. Produktet kan ytterligere bygges ut med moduler for filmgenerering, 

utskrift, GIS dataimport og mer. 

3.2.3 Google Earth Enterprise 

Google har også lansert Google Earth Enterprise. Dette er et produkt for organisasjoner som 

trenger en egen lokal kopi av all grunndata i Google Earth. Nødsentraler kan for eksempel 

ikke basere seg på at Internettlinjene mellom dem og Google fungerer og er derfor avhengig 

av å kunne ha sin egen kopi av grunndataene for å bruke Google Earth i kritiske tjenester. 

Google Earth Enterprise gir også firmaer mulighet til å legge inn sine egne kartdata, som for 

eksempel egne flyfoto i høy kvalitet over områder av spesiell interesse. 
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3.3 Funksjonalitet i Google Earth-klienten 

Før jeg går mer i detalj ved enkelte sider av Google Earth, gir jeg her en kort oversikt over 

funksjonaliteten som er tilgjengelig i klienten. 

3.3.1 Navigasjon 

Klienten tilbyr oss en enkel å intuitiv måte for navigasjon rundt i verden. Vi flyr rundt og 

kan nærme oss eller fly høyere over bakken. Vi kan også velge å se rett ned på bakken eller 

observere verden i et fugleperspektiv. Alle bevegelser gjøres trinnløst og glatt. 

3.3.2 “Fly to” 

I stedet for å selv navigere oss fram et bestemt område, kan vi skrive navnet på stedet og be 

Google Earth om å fly oss dit. Google benytter seg da av geokoding for å finne fram til den 

riktige lokasjonen. 

3.3.3 Informasjonslag 

Klienten tilbyr oss en rekke lag med informasjon. Vi kan selv velge hvilke lag vi ønsker å se 

ved å skru lagene av eller på. Lagene inneholder alt fra veier, grenser og bygninger til 

butikker, banker og restauranter. 

3.3.4 Opprette egne objekter 

Vi kan også lage våre egne lag med informasjon. Vi kan opprette stedslokasjoner 

(”Placemarks”) som fungerer som bokmerker for steder av interesse. I tillegg kan vi dekke 

bestemte områder av bakken med egne bilder og dersom vi har Plus-versjonen av klienten 

kan vi også selv tegne linjer og polygoner. Alle disse objektene kan vi organisere i en 

mappestruktur. 
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3.3.5 Import/eksport av informasjon 

Objektene vi oppretter kan vi utveksle med andre brukere av Google Earth. Vi kan for 

eksempel klikke på en mappe med objekter for å lagre dem til en fil som andre brukere kan 

importere. Vi kan også be Google Earth om å sende objektene direkte til en annen bruker via 

e-post. Dersom vi har opprettet objekter som kan være av allmenn interesse, kan vi på 

samme måte sende objektene våre til Google Earth-nettsamfunnet slik at hvem som helst kan 

hente inn objektene våre i sin klient. 

I tillegg kan vi også be klienten vår om å hente informasjon fra tredjeparts aktører gjennom 

en nettverkskobling. Da vil klienten vår på forespørsel eller ved definerte hendelser koble 

seg til en ekstern tjener og laste ned siste versjon av objektene. På denne måten kan vi hente 

inn dynamisk informasjon i Google Earth-klienten. 

3.3.6 Utskrift 

Klienten lar oss skrive ut skjermbildet vårt til en skriver. Dersom vi ønsker utskrifter i høy 

kvalitet, må vi imidlertid betale for Plus-versjonen av klienten. 

3.3.7 Finne forretninger, restauranter og lignende 

Google sin ”local”-tjeneste er også integrert i Google Earth. Dette er en slags gule sider-

tjeneste og lar oss finne forretninger av forskjellige typer. Søket kan begrenses til vårt 

aktuelle kartutsnitt. 

3.3.8 Veibeskrivelser 

Vi kan be om veibeskrivelser mellom to adresser. Klienten presenterer da ruten grafisk på 

skjermen samtidig som vi får en tekstlig beskrivelse og estimert tidsforbruk. 

3.3.9 Integrert nettleser 

Objekter på kartet kan ha koblinger til Web-sider. Disse Web-sidene kan åpnes i et 

nettleservindu som er integrert i Google-Earth-klienten. Dette gir oss tilgang til ytterligere 

informasjon i det samme brukergrensesnittet. 
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3.4 Forretningsmodell 

Satellittbilder, flyfoto, veikart og annen kartdata er ressurskrevende å digitalisere og derfor 

kostbar informasjon. Google kjøper denne informasjonen fra en rekke forskjellige 

leverandører, som for eksempel TerraMetrics, DigitalGlobe, TeleAtlas og Navteq [2]. 

Kartdataene i Google Earth er omfattende og ny data legges stadig til. Google har derfor 

store utgifter knyttet til dette. 

På den andre siden har Google flere inntekstkilder. For det første har Google direkte 

inntekter på produktene Google Earth Plus, Google Earth Pro og Google Earth Enterprise. 

En større inntektskilde er nok likevel annonse- og reklameinntektene. Google har for lengst 

tatt opp kampen med Gule Sider-konseptet verden over gjennom Google Local. Google 

Local er en søketjeneste fra Google hvor du både kan søke etter ”Hva”, for eksempel pizza, 

og samtidig ”Hvor”, som for eksempel ”Blindern, Oslo”. Google Local gir dermed brukeren 

mulighet til å gjøre et geografisk avgrenset søk. Google Local er integrert i Google Earth ved 

at et søk blir begrenset til det aktive kartutsnittet. Ved å klikke på ”Find Businesses” kan 

brukeren skrive inn Pizza, og pizzarestauranter innenfor det aktive kartutsnittet vises. Figur 

6 illustrerer dette.  

 

Figur 6: Et eksempel på hvordan betalt reklame er integrert i Google Earth. 
Den blå delen av informasjonsboblen er betalt reklame. 
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Dataene i Google Local er delvis betalt av firmaer og kommer delvis fra Google sin 

søkemotor. 

Google sitt AdWords-system er også integrert i Google Earth. AdWords er tekstbaserte 

annonser hvor annonsøren betaler for hver person som gjør et klikk på annonsen. 

Annonsøren velger nøkkelord for sin annonse og hvor mye han maksimalt er villig til å 

betale for å vise annonsen sin når en person søker på et av nøkkelordene. De annonsørene 

som er villige til å betale mest får vist sin annonse. Denne modellen har vist seg å være 

attraktiv og AdWords står for hovedinntektene til Google [38]. Figur 6 viser hvordan 

AdWords er integrert i Google Earth. Brukeren har søkt etter pizza. Pizzarestauranter i 

området dukker opp og brukeren kan bevege musen over en pizzarestaurant for å få mer 

informasjon om restauranten. Informasjonsboblen som vises inneholder informasjon om den 

aktuelle restauranten. I tillegg inneholder informasjonsboblen en annonse fra et firma som 

har ”pizza” som nøkkelord. I dette tilfellet vil det gjerne være en annen pizzarestaurant eller 

en pizzakjede som leverer pizza hjem til brukeren. 

I tillegg til de direkte inntektene Google får fra Google Earth-produktene og annonseringen, 

er Google Earth et produkt som hjelper Google å bygge oppunder sitt image som leverandør 

av de ”tøffeste” og mest omfattende tjenestene på Internet. Google har mottatt mye positiv 

presseomtale og oppmerksomhet på grunn av Google Earth og dette har helt klart også en 

stor verdi for Google. 

3.5 Kartdata 

Kvaliteten på kartdataene i Google Earth er varierende. USA og store byer i industriland er 

stort sett dekket med data av høy kvalitet, mens resten av verden for øyeblikket er 

representert med data av lavere kvalitet. Oslo er et godt eksempel for å illustrere forskjellen i 

kvaliteten på rasterdataene. Oslos vestkant har rasterdata i høy kvalitet, trolig basert på 

flyfoto, mens Oslos østkant er representert med rasterdata av lavere kvalitet, trolig basert på 

sattillitbilder. Figur 7 viser skillet mellom de to kvalitetsforskjellene. 

Enkelte lokasjoner i verden er dekket med bilder med enda høyere kvalitet. Et av disse er 

Googleplex, Google sitt hovedkarter i Montain View. Her tilsvarer en pixel i bildet 0.15 cm i 
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virkeligheten. Figur 8 viser kvaliteten på datagrunnlaget for dette området, og demonstrerer 

at det er mulig å levere data av svært høy kvalitet. 

 

 

Figur 7: Et skjermdump av Oslo fra Google Earth som viser forskjellen i 
kvalitet på rasterdataene i Google Earth. Venstre halvdel har et 
datagrunnlag med høyere kvalitet sammenlignet med høyre halvdel. 
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Figur 8: Google sitt  hovedkvarter, Googleplex, er dekket med bilder i 
meget høy kvalitet. Her ser vi stoler, bord og parasoller. 

Sattillitbildene og flyfotoene som brukes er stort sett ett til tre år gamle. I tillegg til 

varierende kvalitet på bildedata er kvaliteten eller detaljgraden på vektordataene også 

varierende. New York er en av byene med et rikest datagrunnlag, og byen illustrerer noen av 

mulighetene som ligger i Google Earth. I tillegg til veier og grenser er også alle bygningene 

på Manhattan synlige som enkle tredimensjonale objekter. Figur 9 viser dette. 
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Figur 9: Et skjermdump fra Google Earth. Skjermdumpet viser Manhattan i 
New York. Vektorgrafikk for bygninger, veier og grenser er lagt oppå 
flyfotoene. 

3.6 Navigasjon / brukergrensesnitt / skalering 

Google Earth har et intuitivt brukergrensesnitt som gjør panorering/zooming og forflyttelse i 

tre dimensjoner enkelt. Den totale mengden kartdata er enorm (flere terabytes), men siden 

dataene sendes til klienten dynamisk etter hvert som brukeren forflytter seg rundt i verden er 

datamengden som må overføres per tid forholdsvis liten. Kartdataene er også tilgjengelige i 

flere forskjellige kvaliteter slik at et grovere sett kartdata overføres til klienten når klienten 

observerer jorden fra større høyder. Dette gjør at Google kan tilby til store mengder kartdata 

av høy kvalitet samtidig som nedlastingstiden for kartdata er kort. Klienten lagrer også 

midlertidig nedlastet data slik at data for samme område ikke trenger å overføres mer enn en 

gang. 
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3.7 Kobling mot Googles andre tjenester 

I dag er lagringsplass i datasystemer billig, noe som gjør at det er mulig å lagre mye 

informasjon. Hovedutfordringen i dagens informasjonssystemer er ofte ikke å få lagret 

nødvendig informasjon, men å finne fram til den. Brukeren av et informasjonssystem ønsker 

ikke å få presentert all informasjonen systemet har, men kun det som er mest relevant. Den 

viktigste funksjonaliteten til et informasjonssystem er kanskje derfor å begrense 

informasjonsmengder som presenteres til det som er relevant for hver enkelt bruker. 

Utvelgelse av informasjon er også viktig i et geografisk informasjonssystem. Mengden med 

informasjon som er tilgjengelig for et geografisk avgrenset område er ofte mye større enn det 

som lar seg visualisere oversiktlig i et skjermbilde. Det er for eksempel lite hensiktsmessig å 

vise samtlige smågater i hele Europa med gatenavn når brukeren observerer jordkloden fra 

verdensrommet. (Figur 62 viser et eksempel på hvor kaotisk for mye informasjon i et 

skjermbilde blir.) 

Google er gode på nettopp utvelgelse av relevant informasjon fra store mengder data. Dette 

er viktig for Google Earth når Google kobler Google Earth sammen med sine andre 

informasjonssystemer. Samtlige restauranter, hoteller, butikker og firmaer som Google har 

registrert i sin Google Local tjeneste er koblet inn mot Google Earth. I tillegg er hele Google 

sitt annonseringssystem AdWords også integrert. Begge disse tjenestene er nevnt i kapittel 

3.4. 

Google sin Web-søkemotor er naturligvis også integrert i Google Earth. Figur 10 viser 

informasjonsboblen for Oslo hvor vi kan gjøre et klikk for å søke etter informasjon om Oslo 

i Google. 
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Figur 10: Google sin søkefunksjon er lett tilgjengelig i Google Earth. Legg 
også merke til at kun hovedveier rundt Oslo vises fordi vi befinner oss så 
høyt over bakken. 

Store mengder informasjon er publisert på Internet i et mer eller mindre ustrukturert format. 

Google sin kjernevirksomhet er å organisere og strukturere denne informasjonen for å kunne 

hente ut det som er av interesse for en bestemt bruker. Oversikt og forståelse av store 

mengder informasjon på Internett er verdifullt og kan brukes til mye. Google henter allerede 

ut informasjon om restauranter og lignende fra Internet og gjør dette tilgjengelig i Google 

Earth. Det er imidlertid mulig å tenke seg en enda tettere integrasjon hvor Google kan 

benytte mer informasjon fra sin søkemotor aktivt i Google Earth for å gjøre Google Earth 

enda mer kraftig og intelligent. Dersom vi for eksempel søker på Birmingham i Google 

Earth blir vi tatt til byen Birmingham i Alabama i USA og ikke Birmingham i England. 

Birmingham i England er fire ganger større og et søk i Google sin søkemotor rangerer 

Birmingham i England over Birmingham i Alabama. Google kunne utnyttet en slik kobling 

for å avgjøre hvilke geografiske data og steder som er ”viktigst”. 
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3.8 Keyhole Markup Language 

Google har åpnet for at tredjeparts aktører kan tilby sine egne kartdata som Google Earth-

klienten kan importere og vise. Dataene må spesifiseres i et format kalt Keyhole Markup 

Language (KML) [4]. KML ble utviklet av Keyhole, Inc. I kapittel 2.5 omtalte jeg en rekke 

åpne standarder som er godt etablerte og som er laget nettopp for utveksling av kartdata. 

Google har likevel valgt å beholde KML fra Keyhole Inc. som sitt format. Google har 

generelt et rykte for å benytte seg av og støtte opp under åpne standarder. Valget om å 

benytte deres eget format for kartdata bryter dermed noe med Google sin generelle politikk. 

Til forsvar for deres valg kan det argumenteres for at KML er et veldig enkelt format som er 

betydelig lettere å komme i gang med enn de åpne standardene som allerede finnes. Selv om 

Google kontrollerer KML, kan hvem som helst benytte seg av formatet og det er ikke 

utenkelig at KML blir en ny utbredt standard for utveksling av kartdata. En rekke 

geografiske informasjonssystemer har allerede fått støtte for KML. Jeg diskuterer dette 

nærmere i kapittel 7.4. 

KML baserer seg på XML [15]. XML er et enkelt og fleksibelt W3C [16] tekstformat som 

opprinnelig ble designet for å møte utfordringene knyttet til elektronisk publisering. I dag er 

XML et viktig format for utveksling av alle typer data på Internett. Det finnes en rekke 

verktøy for å jobbe med XML. XML baserer seg på markeringskoder kalt tagger (”tags”). 

Taggene definerer hvor elementer begynner og slutter. Et element kan gjerne tenkes på som 

et objekt. Et element kan inneholde andre elementer, noe som gir en nøstet struktur. 

Siden KML baserer seg på XML kan mange av de eksisterende XML-verktøyene brukes når 

man jobber med KML. En viktig del av XML-standarden er skjemaer [17]. Et skjema 

definerer hvilke elementer et XML-dokument må/kan inneholde for å være gyldig. Et skjema 

er til stor hjelp når man jobber med XML-dokumenter for å vite hvilke elementer vi har lov 

til å inkludere i dokumentet vårt og hvilke parametere vi kan sette på de forskjellige 

elementene. Skjemaet fungerer ofte i praksis som en dokumentasjon på formatet dokumentet 

må ha. I tillegg kan man bruke verktøy som automatisk sjekker om et dokument overholder 

reglene definert i et skjema.  

Google har dessverre ikke spesifisert et skjema for sitt KML-format, men har kun skrevet en 

”KML Tag Dictionary”. Dette er en beskrivelse av hvilke elementer et KML-dokument kan 
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inneholde og hvilke elementer som kan inkludere hvilke elementer. Denne beskrivelsen var 

svært unøyaktig og inneholdt mange feil. Det var et kjent problem at denne beskrivelsen var 

dårlig og Google har nylig publisert en oppdatert versjon av dokumentasjonen hvor mye er 

ryddet opp i. Google har imidlertid forsatt ikke publisert et skjema for KML-formatet. TJ 

[18] har derfor laget et skjema for KML som er basert på Google sin dokumentasjon og 

prøving og feiling. Skjemaet ser ut til å fungere bra i praksis og selv om det ikke finnes noe 

garanti for at det er 100% riktig. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0"> 
    <Placemark> 
        <name>IFI</name> 
        <description> 
             <![CDATA[ 
                Institutt for Informatikk<br/> 
                <a href="http://www.ifi.uio.no">Mer info</a> 
             ]]> 
        </description> 
        <Point> 
            <coordinates>10.717344,59.943355,0.0</coordinates> 
        </Point> 
    </Placemark> 
</kml> 

 

Figur 11: Eksempel på et KML-dokument som definerer et ”Placemark”. 

 

Figur 11 viser et eksempel på et KML-dokument. Første linje forteller at dette er et XML-

dokument kodifisert med tegnsettet UTF-8 [19]. Deretter kommer det første elementet 

”kml”, som avsluttes på siste linje. Alle de andre elementene er derfor inneholdt i kml-

elementet. Kml-elementet inneholder et Placemark-element. Et placemark er en 

stedsdefinisjon, som i dette tilfellet representerer Institutt for Informatikk. 

KML-dokumentet leses av Google Earth-klienten som så gjengir elementene grafisk på 

skjermen. KML-dokumentet kan leses av Google Earth-klienten på to forskjellige måter. 

Dokumentet kan lagres til en fil i et filsystem som så åpnes i Google Earth-klienten. Da blir 

all informasjon i dokumentet importert i Google Earth og eventuelle endringer i filen vil ikke 

reflekteres i klienten. Denne metoden refererer jeg til som statisk lesing av KML-

dokumentet. Google Earth-klienten kan også forespørre KML-dokumentet fra en HTTP-

tjener ved gitte intervaller eller hendelser. HTTP-tjeneren kan dermed kjøre et program som 

genererer KML-dokumentet dynamisk ved hver forespørsel, noe som gjør at tjeneren kan 
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sende et oppdatert KML-dokument til klienten ved hver forespørsel. Denne metoden referer 

jeg til som dynamisk lesing av KML-dokumentet. 

KML-formatet består av 127 forskjellige elementer2 og definisjoner av hvilke elementer som 

kan være inkludert i hvilke. Figur 12 viser en oversikt over de mest sentrale KML-

elementene og beskriver kort hvilken funksjon de har. En full oversikt over KML-

elementene finnes på http://earth.google.com/kml/kml_tags.html (2006-04-20) [5]. 

Element Beskrivelse 

KML Dette er rot-elementet som inneholder alle de andre elementene i KML-

dokumentet. Et rot-dokument kan enten inneholde en Folder eller et 

Placemark. 

Placemark Dette elementet representerer et punkt på jordkloden. I tillegg til 

koordinatene til punktet kan et Placemark blant annet ha et navn og en 

beskrivelse. 

Folder Dette elementet lar deg bygge opp en hierarkisk struktur av Placemarks 

og Folders. Dette er nyttig når man jobber med store mengder av 

Placemarks. 

GroundOverlay Et GroundOverlay inneholder en referanse til et bilde som legges som 

en tekstur over bakken på et gitt sted i verden. 

ScreenOverlay Et ScreenOverlay inneholder en referanse til et bilde som legges over 

skjermbildet i Google Earth. Dette bildet beveger seg ikke når man 

navigerer seg rundt i verden. 

MultiGeometry Dette elementet samler en rekke andre elementer som definerer en 

tredimensjonal modell for et Placemark.  

Figur 12: Et sammendrag av sentrale KML-elementer. 
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KML-formatet har støtte for å definere enkle grafiske figurer. Formatet lar oss kun definere 

polygoner og linjer. Men disse er tredimensjonale og dermed er det mulig å uttrykke en 

hvilken som helst tredimensjonal figur ved å sette sammen mange nok polygoner. I tillegg 

kan polygonene gis en farge og transparenthet. Selv om KML-formatet ikke er laget for å 

håndtere detaljerte tredimensjonale figurer finnes det flere eksempler på at det er mulig å 

definere komplekse figurer også. I Google Earth sitt nettsamfunn (se kapittel 3.11 Google 

Earth Community) kan vi for eksempel finne Golden Gate Bridge representert KML. Figur 

13 viser hvordan den kan bli seende ut i Google Earth. 

 

Figur 13: Golden Gate Bridge representert i KML. 

Tag-strukturen i XML gjør at det trengs mye tekst for å definere elementer. Dette kan føre til 

at KML-dokumentene blir store, noe som er ugunstig for overføring via Internett. Google 

Earth tillater derfor at KML-dokumentene komprimeres i ZIP-formatet [20]. Dokumentene 

skal da ha filendelsen KMZ i stedet for KML. 

KML-formatet er enkelt og derfor lett å komme i gang med. Dessverre er formatet fattig. Det 

er begrenset hva som er mulig å definere i formatet og i noen tilfeller er det ønskelig at 

formatet hadde mer logikk for å kunne definere informasjon mer effektivt. En vanlig 

                                                                                                                                                       

2 Dette tallet er basert på TJ [18] sin KML-spesifikasjon. I Google Earth sin egen dokumentasjon er kun 88 elementer listet 
opp. Det er imidlertid flere elementer enn disse som er brukt i eksempler fra Google selv. 
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situasjon innenfor GIS er at man har et grafisk symbol som illustrerer et objekt, f.eks. en 

enkel tredimensjonal modell av en båt. Man har så mange båter som ønskes representert med 

dette samme symbolet. I og med at alle båter skal ha samme symbol, kunne det vært nok å 

definere symbolet en gang og så kun angi alle posisjonene rundt om i verden hvor dette 

symbolet skal brukes. Dette er ikke mulig i KML, og den samme tredimensjonale modellen 

må derfor inkluderes i KML-dokumentet for hver eneste forekomst av båten. 

3.9 Google Earth som en GIS-klient 

Med sitt innbydende brukergrensesnitt er det lett å la seg imponere av Google Earth. Det å se 

jordkloden fra verdensrommet for så å fly innover mot Oslo til sitt eget hus dukker opp på 

skjermen gir en opplevelse få karttjenester før har kunnet gi. Men kan Google Earth brukes 

som en GIS-klient for alle typer geografiske informasjonssystemer? 

Som tidligere nevnt tilbyr Google tredjeparts aktører å spesifisere kartinformasjon i formatet 

KML. Ved hjelp av KML kan tredjeparts aktører derfor bruke Google Earth som en klient 

for sine GIS-applikasjoner. Det er interessant å studere hvordan denne modellen skiller seg 

fra tradisjonelle modeller for GIS-applikasjoner, både fra en brukers synsvinkel og fra et 

teknisk perspektiv. 
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Utvikling av tradisjonelle GIS-tjenester har generelt vært tunge prosesser. Leverandøren av 

GIS-tjenesten må først få tak i kartdata som kan brukes som grunnkart i applikasjonen. Dette 

må som regel lisensieres fra en kartleverandør, noe som innebærer større økonomiske 

investeringer. Kartdataene må enten hentes ut dynamisk fra kartleverandøren etter hvert som 

de trengs, eller tjenesteleverandøren får en lokal kopi av dataene. I begge tilfeller må 

tjenesteleverandøren forholde seg til formatene som kartdataene leveres i. Deretter må 

tjenesteleverandøren lage et brukergrensesnitt som brukeren av tjenesten kan bruke for å 

navigere seg rundt og zoome seg inn og ut. Til slutt kan tjenesteleverandøren implementere 

den spesifikke logikken for tjenesten. Dette innebærer som regel å presentere nødvendig 

informasjon oppå grunnkartet. Tjenesteleverandøren må altså både betale for kartdata og 

gjøre en betydelig utvikling som ikke er direkte relatert med tjenesten tjenestetilbyderen 

ønsker å tilby. 

Fra en brukers perspektiv får brukeren en komplett løsning fra tjenesteleverandøren og 

brukeren trenger kun å forholde seg til tjenesteleverandøren. Det kan imidlertid hende at 

brukeren benytter flere forskjellige GIS-tjenester og brukeren vil da måtte forholde seg til et 

separat system for hver tjeneste. Hver tjeneste vil ha sitt eget brukergrensesnitt og brukeren 

vil ikke kunne vise kartinformasjon fra en tjeneste oppå kartinformasjon fra en annen 

tjeneste. 

Google Earth tilbyr tjenesteleverandører å fokusere kun på tjenestene sine. Google leverer 

grunnkartene gratis og lager en klient for navigasjon i grunnkartene. Tjenesteleverandøren 

setter opp en tjener som genererer KML-dokumenter på forespørsler fra Google Earth-

klienten. Tjenesteleverandøren trenger nå ikke å betale for grunnkart og trenger heller ikke 

ha noen kunnskap om hvilke formater grunnkartene leveres i. Tjenesteleverandøren må 

heller ikke lage noe programvare som skal installeres på brukerens maskin eller et Web-

grensesnitt. Utviklingstiden for GIS-tjenester blir dermed vesentlig kortere. Det er ikke bare 

store aktører som har mulighet til å tilby spennende GIS-tjenester, privatpersoner kan gjøre 

det samme på hobbybasis. 

Brukeren laster ned Google Earth-klienten fra Google og legger til en link til 

tjenesteleverandøren. Google Earth-klienten vil dermed koble seg opp mot 

tjenesteleverandøren ved gitte intervaller eller hendelser for å be om en oppdatert versjon av 
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KML-dokumentet. Brukeren kan også legge til linker til andre tjenesteleverandører. 

Informasjonen fra alle disse tjenestene vises sammen i et og samme brukergrensesnitt.  

Denne modellen setter brukeren mer i fokus. Brukeren er ikke lenger avhengig av spesifikke 

GIS-applikasjoner fra tjenesteleverandører, men kan ”plukke” tjenester fra en rekke 

leverandører og vise dem samlet i et brukergrensesnitt. Modellen kan til en viss grad 

sammenlignes med nettlesere og Web-tjenere. Brukeren har en nettleser og kan selv velge 

fra et hav av forskjellige Web-tjenere som tilbyr tjenester og informasjon. Det finnes også 

mange forskjellige aktører som tilbyr nettlesere. Dette gjør at brukeren ikke er bundet til en 

bestemt aktør. På lik linje har det allerede dukket opp andre GIS-klienter som også kan ta 

imot KML-dokumenter og presentere dem. SINTEF sin Virtual Global (se kapittel 3.12.5 

SINTEF Virtual Globe) er et eksempel på en slik alternativ klient.  

Figur 14 viser dataflyten i modellen som Google Earth tilbyr. 

 

 

Figur 14: Modell for GIS-applikasjoner basert på Google Earth 

Samtidig som tjenesteleverandøren slipper å utvikle mye teknologi som før var nødvendig, 

mister tjenesteleverandøren noe kontroll. Tjenesteleverandøren kan ikke lenger påvirke store 

deler av brukergrensesnittet og det blir satt mange føringer på hva som er mulig. Disse 

føringene er det Google som bestemmer og en tjenesteleverandør har liten mulighet for å 

påvirke disse. 



 47

Tanken om et felles format for tjenestetilbydere og en klient hvor brukeren velger hvilke 

tjenester han ønsker å ”abonnere” på er heller ikke helt ny. Det finnes WMS-klienter med 

åpen kildekode som lar brukeren hente inn forskjellige WMS-lag og vise alle lagene 

sammen. OpenJUMP (http://openjump.org/) og User-friendly Desktop Internet GIS (uDig) 

(http://udig.refractions.net) er to eksempler på slike klienter. Disse har imidlertid ikke 

samme utvalg av grunndata som Google tilbyr i Google Earth, og krever mer av brukeren for 

å komme i gang. 

Google Earth legger også forholden til rette for å enkelt kunne dele data. Mens WMS er 

designet med tanke på å tilby dynamisk data, kan KML-formatet også brukes statisk. Ved å 

høyreklikke på et objekt eller en samling av objekter i Google Earth kan brukeren lagre alle 

disse til en fil som kan sendes direkte til en annen bruker via e-post eller gjøres tilgjengelig 

for hele verden i Google Earth-samfunnet (se kapittel 3.11). 

3.10 Kobling mot WMS 

Google Earth har ikke støtte for å hente inn kartdata fra WMS-tjenere. Gunnar Misund ved 

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) har imidertid satt opp KML-tjeneste som 

gjør et utvalg fra en WMS-tjener basert på brukerens observasjonsområde i Google Earth-

klienten, og sender dette til klienten. Figur 15 viser hvordan området rundt Institutt for 

informatikk blir seende ut når WMS-laget er lagt på. 

http://openjump.org/
http://udig.refractions.net
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Figur 15: WMS-laget er lagt over grunnkartet i Google Earth.  

 

Figur 16: Det samme utsnittet når WMS-laget er skrudd av. 

3.11 Google Earth Community 

Google Earth Community er et nettsamfunn hvor brukere av Google Earth kan utveksle 

erfaringer og stedsdefinisjoner (”placemarks”). En stedsdefinisjon er en link til et sted på 

jorda. Google Earth-klienten lar brukerne definere sine egne stedsdefinisjoner og annen 
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informasjon i KML-formatet som så brukerne kan sende til nettsamfunnet ved hjelp av et 

klikk i klienten. Dette gjør deling av kartdata enkelt. 

Google Earth Community er åpent for alle. Nettsamfunnet har 449.000 medlemmer (2006-

04-20) og får rundt 2000 nye medlemmer daglig. Det er en link fra http://earth.google.com 

til nettsamfunnet og adressen direkte til forumet er for øyeblikket http://bbs.keyhole.com 

(2006-04-20). 

3.12 Google Earth sammenlignet med andre aktører 

I tillegg til Google Earth har Google også en annen karttjeneste som heter Google Maps. I 

kjølevannet av Google sin inntreden i GIS-industrien har en rekke andre store aktører også 

fulgt etter. Det verdt å nevne Microsoft sin Virtual Earth, Yahoo! Maps, NASA World Wind 

og SINTEF sin Virtual Globe. Alle disse tjenestene har mye til felles og mye av arbeidet i 

masteroppgaven min er også relevant for disse. Jeg har likevel måttet avgrense oppgaven 

min noe og jeg har derfor ikke sammenlignet disse tjenestene grundig opp mot Google Earth. 

I dette avsnittet gir jeg likevel en kort introduksjon til disse andre. 

3.12.1 Google Maps 

Google Maps er en gratis karttjeneste integrert i et Web-grensesnitt. Tjenesten bruker mye 

av de samme kartdataene som er tilgjengelig i Google Earth, men skiller seg fra Google 

Earth ved at brukeren ikke trenger å installere en egen klient for å ta i bruk tjenesten. Til 

gjengjeld tilbyr ikke tjenesten tredimensjonale vandringer. Google har lagt til rette for at 

tredjeparts aktører kan integrere Google Maps i sine Web-sider og bruke det som grunnlag i 

sine egne Web-baserte karttjenester. Mens brukeren av Google Earth står fritt til å hente inn 

tjenester fra forskjellige tjenesteleverandører og kombinere alle i et felles brukergrensesnitt, 

legger Google Maps opp til at hver enkelt tjenesteleverandør har sin egen Web-portal med 

sine egne tjenester. Dette gjør derfor at Google Maps ikke er fullt så interessant og egnet 

som en universal GIS-klient. Google Maps er tilgjengelig på http://maps.google.com. 

http://earth.google.com
http://bbs.keyhole.com
http://maps.google.com
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3.12.2 Microsoft Virtual Earth 

Microsoft sitt svar på Google sine karttjenester er Microsoft Virtual Earth. Tjenesten har 

mange likhetstrekk med Google Maps og er basert på et Web-grensesnitt. Tjenesten skiller 

seg imidlertid noe fra Google Maps ved at den også tilbyr bilder av forskjellige områder tatt 

i skrå vinkel fra fly. Brukeren kan derimot ikke bevege seg rundt i tre dimensjoner, som i 

Google Earth, men hoppe mellom fotograferte bilder. På samme måte som Google Maps kan 

ikke brukeren hente inn data fra forskjellige tjenester og kombinere alt i et og samme kart, 

og er derfor ikke så interessant som en universal GIS-klient. 

3.12.3 Yahoo! Maps 

Yahoo! Maps er mer eller mindre en direkte kopi av Google Maps. Brukeren får tilgang til 

2-dimensjonale kart i et Webgrensesnitt og kan enkelt navigere seg rundt i verden. Yahoo 

har også lagt til rette for at tredjeparts aktører kan bruke kartene deres til sine tjenester. 

Heller ikke denne tjenesten lar brukeren hente inn data fra forskjellige tjenester og vise alt i 

samme kart og er derfor heller ikke så interessant som en universal GIS-klient. 

3.12.4 NASA World Wind 

NASA har også utviklet et program kalt NASA World Wind. Dette programmet er veldig 

likt Google Earth, men skiller seg vesentlig på et punkt ved at programmet og data tilbys 

under en åpen kildekode (open source) lisens. Programmet baserer seg imidlertid på 

Windows-spesifikke biblioteker og det finnes derfor ikke noen versjon for Mac OS X eller 

Linux. NASA World Wind kan også lese inn KML-dokumenter slik at tjenester som lages 

for Google Earth også vil kunne brukes her. Selv om programmet har vært ute i markedet 

lengre enn Google Earth har det ikke på langt nær fått samme medieomtale og brukermasser 

som Google Earth har klart å opparbeide. Siden NASA World Wind også kan lese KML-

dokumenter vil rammeverket mitt også kunne brukes mot dette programmet og store deler av 

masteroppgaven min er således også relevant her. For å avgrense oppgaven velger jeg 

imidlertid å ikke gå noe nærmere inn på NASA World Wind. Programmet kan lastes ned fra 

http://worldwind.arc.nasa.gov og det finnes en kunnskapsdatabase på 

http://www.worldwindcentral.com. 

http://worldwind.arc.nasa.gov
http://www.worldwindcentral.com
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3.12.5 SINTEF Virtual Globe 

SINTEF har også utviklet en virtuell jordklode. Dette programmet har også mange 

likhetstrekk med Google Earth. Programmet er skrevet i Java og kan startes direkte fra en 

hjemmeside. Mye av datagrunnlaget hentes fra NASA og programmet er utviklet av Rune 

Aasgaard. SINTEF er nå på utkikk ette samarbeidspartnere som kan bidra til videre utvikling 

av produktet. Gjennom realiseringen av SINTEF Virtual Globe har Rune Aasgaard vist at 

det å lage en GIS-klient på lik linje som Google Earth teknisk sett er fullt mulig uten tilgang 

på enorme mengder ressurser. Siden kartgrunnlaget kun hentes fra åpne kilder er det 

imidlertid sterkt begrenset sammenlignet med det som er tilgjengelig i Google Earth. 

3.13 Sammendrag 

Google Earth lar oss fly rundt i en tredimensjonal modell av jordkloden, dekket med 

satellittbilder, flyfoto, veier, bygninger, restauranter med mer. Vi kan hente inn lag med 

informasjon fra Google og tredjeparts aktører og vise all informasjonen samtidig på den 

samme jordkloden. Vi kan også enkelt definere egne objekter og dele disse med andre 

gjennom Google Earth sitt nettsamfunn. 

Ideen med en virtuell verden er ikke ny og etter at Google lanserte sine karttjenester har en 

rekke andre tunge aktører også fulgt etter. Selv om flere av de andre tunge aktørene også 

tilbyr kommersielle kart for hele verden gratis til sluttbrukerne, er det kun Google som lar 

brukeren hente inn forskjellige lag med informasjon fra forskjellige tredjeparts aktører og for 

så å vise lagene samtidig på samme kart. Google Earth kan dermed sammenlignes med en 

nettleser, hvor brukeren står fritt fram til å hente informasjon fra forskjellige tjenere.
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4. Metodologi 

Denne oppgaven springer ut fra en hypotese om at Google Earth kan brukes som en 

universal GIS-klient. Kjell Røang jobber ved Christian Michelsen Research AS. Der er han 

involvert i en rekke GIS-prosjekter og han ønsket å se på mulighetene for å ta i bruk Google 

Earth som en ressurs i den forbindelse. Jeg fikk høre om denne tanken fra Kjell i august 

2005 og syntes det hørtes spennende ut. Det gikk klart fram at en masteroppgave rundt dette 

ville innebære klient/tjenerteknologi, kommunikasjon, rammeverk, formater, utvikling og 

selvfølgelig GIS. Jeg hadde tidligere jobbet mye med utvikling av tjenersystemer og 

rammeverk og fant disse områdene spennende. Min kjennskap til geografiske 

informasjonssystemer var imidlertid begrenset. 

Oppgaven er basert på et selvstendig arbeid med innspill og veiledning fra Kjell Røang og 

Knut Staring. I tillegg har de vært gode ressurser for informasjon om geografiske 

informasjonssystemer og for diskusjon rundt problemstillinger knyttet til oppgaven. 

Google Earth er en generativ plattform ved at den tilbyr et fundament for nye tjenester og 

åpner dermed et nytt rom for karttjenester. For å kartlegge dette rommet og finne ut hvilke 

muligheter det gir valgte jeg å bruke en utprøvende tilnærming og en komparativ metode for 

å se hva som var mulig å få til i Google Earth og sammenligne dette med behov fra 

forskjellige geografiske informasjonssystemer. Deretter evaluerte jeg om behovene kunne 

dekkes både enkelt nok og generelt nok. 

En utprøvende eller eksperimenterende metode går ut på å utprøve teoretiske utsagn mot 

virkeligheten. I motsetning til matematiske bevis, vil ingen mengder med eksperimenter 

kunne bevise noe med absolutt sikkerhet. Informatikk skiller seg fra annen forskning ved at 

informatikk verken er energi eller materie. Walter F. Tichy [13] tror dette kanskje er grunnen 

til at det er lite eksperimentering i informatikk. Likevel argumenterer han for at 

eksperimentering er viktig for at ikke informatikk-faget skal ”tørke inn”. 

Komparativ forskning går i korte trekk ut på å sammenligne to eller flere ting i håp om å 

oppdage noe ved en eller alle tingene som ble sammenlignet. Vi tar gjerne for oss et utvalg 

av spesielt interessante tilfeller. 

Oppgaven kan deles inn i fire faser: Forstudium, implementering, utprøving og evaluering. 
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4.1 Forstudium 

Første del av oppgaven gikk ut på å gjøre et forstudium av geografiske 

informasjonssystemer. Jeg satte meg inn i hva geografiske informasjonssystemer er, hva de 

brukes til og hvilken utvikling GIS har hatt fram til i dag. Deretter studerte jeg Google Earth 

for å forstå hva tjenesten gikk ut på og hvordan den fungerer. Deretter kunne jeg begynne å 

eksperimentere litt med Google Earth for å se hva som var mulig å få til og hvilke 

begrensninger jeg møtte på. Dette arbeidet pågikk fra august 2005 til september 2005. I dette 

tidsrommet var Google Earth-tjenesten forholdsvis ny og mye dokumentasjon rundt 

tjenesten var enten mangelfull eller inneholdt feil. Dette gjaldt særlig dokumentasjonen av 

KML-formatet, som danner grunnlaget for hele denne oppgaven. I april 2006 oppdaterte 

imidlertid Google KML-dokumentasjonen og dokumentasjonen er i dag kraftig forbedret. 

Siden denne oppdateringen ble gjort forholdsvis sent, måtte jeg bruke mye ressurser på å 

kartlegge KML-formatet og finne alternative kilder for informasjon om formatet. 

Jeg gjorde et kort komparativt studium hvor jeg sammenlignet Google Earth med andre 

konkurrerende tjenester og teknologier. Selv om mange av prinsippene i oppgaven også vil 

kunne være gjeldene for andre tjenester og teknologier valgte jeg å begrense oppgaven til å 

se på mulighetene rundt Google Earth. Jeg valgte heller ikke å gjøre et studium av KML 

versus GML. 

4.2 Implementering 

Andre del av oppgaven gikk ut på å implementere et rammeverk for generering av KML. 

Selv om KML er et enkelt format er det ofte hensiktsmessig å kunne jobbe på et høyere nivå 

ved utvikling av geografiske informasjonssystemer. For at Google Earth skal kunne brukes 

effektivt som en universal GIS-klient er det derfor behov for et rammeverk som genererer 

KML-dokumenter basert på en høynivås datastruktur og som skjuler mange av de tungvinne 

og kompliserte operasjonene som et geografisk informasjonssystem krever. 

Basert på studiene mine av geografiske informasjonssystemer og samtaler med Kjell kom 

jeg fram til en rekke funksjonelle krav som bør være mulig å få til i et geografisk 

informasjonssystem. Deretter prøvde jeg å finne løsninger på hvordan disse kravene kunne 

tilfredsstilles i Google Earth og jeg implementerte løsningene jeg fant i praksis i 
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rammeverket. I noen tilfeller fantes det flere løsninger og jeg vurderte da hvilken løsning 

som var best eller jeg implementerte flere alternative løsninger for etterpå kunne teste 

hvilken løsning som fungerte best. Rammeverket er en samling av diverse metoder og 

funksjonalitet som tjeneren kan benytte seg av for håndtering av forespørsler fra klienter og 

for generering av KML-dokumenter. Klienten sender kun forespørsler til tjeneren og mottar 

KML-dokumenter i retur. Hvordan disse KML-dokumentene er generert vet ikke klienten, 

og rammeverket er således usynlig for klienten. Arbeidet med utviklingen av rammeverket 

pågikk fra oktober 2005 til februar 2006. 

4.3 Utprøving 

Tredje del av oppgaven gikk ut på å utprøve rammeverket i praksis for å se om det ble 

fleksibelt nok til å kunne brukes i et vidt spektrum av geografiske informasjonssystemer. Jeg 

prøvde ut rammeverket i tre forskjellige scenarier mens Kjell prøvde det ut i et fjerde 

scenario. 

Den første utprøvingen gikk ut på å koble telecom-tjenester inn i et geografisk 

informasjonssystem. Testscenariet gikk ut på at mobile enheter kunne sende en tekstmelding 

fra mobiltelefonen sin for å registrere seg. Deretter ble de posisjonert via GSM-posisjonering 

slik at brukere av det geografiske informasjonssystemet kunne følge bevegelsene deres og 

kommunisere med dem ved hjelp av tekstmeldinger og lydsamtaler. Jeg valgte dette 

scenariet som det første da jeg ikke var avhengig av noen eksterne systemer jeg ikke hadde 

kontroll over. Jeg startet implementeringen av dette scenariet i desember 2005 og jeg brukte 

dette som et testscenario for å teste rammeverket mens jeg utviklet det.  

Den andre utprøvingen gikk ut på å gjøre en større database med mye kartdata tilgjengelig i 

Google Earth ved hjelp av rammeverket. Hovedredningssentralen og justisdepartementet 

samarbeider om utviklingen av et nasjonalt ressursregister som kartlegger hvor forskjellige 

typer ressurser er lokalisert i Norge. Registeret er ment å skulle fungere som et hjelpemiddel 

under større ulykker og katastrofer ved å gi nødsentraler bedre oversikt over ressursene de 

har tilgjengelige. Ressursene inkluderer både offentlige og private aktører, helikoptre, båter, 

oljeboringsplattformer og dykkere for å nevne noen. Kjell Røang er involvert i dette 

prosjektet og vi hadde et møte i justisdepartementet 5. januar for å se på mulighetene for å 

integrere denne databasen i Google Earth som et testscenario. De var positive til ideen og 
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scenariet hadde flere spennende elementer som gjorde at det egnet seg godt for å teste 

forskjellige sider av rammeverket. Arbeidet med denne utprøvingen foregikk fra 19. januar 

til 8. februar. 

Den 9. februar ble det holdt et seminar med navn ”Kartrevolusjonen” som en del av 

Software 2006 på Clarion Hotel. Seminaret omhandlet utviklingen av geografiske 

informasjonssystemer i senere tid, hvor Google sine nye karttjenester var et viktig tema. Her 

demonstrerte Kjell Røang og jeg de to første utprøvingene jeg hadde implementert og jeg 

fikk snakket mye med Schuyler Erle, forfatteren av bøkene Mapping Hacks og Google Maps 

Hacks. 

Den tredje utprøvingen gikk ut på å la en ekstern person prøve rammeverket. Kjell Røang 

visste riktignok hva rammeverket mitt gikk ut på, men han var ikke involvert i selve 

utviklingen av det og han prøvde derfor å bruke rammeverket for å vise informasjon om 

båter i norske farevann i Google Earth. Kjell Røang gjorde denne utprøvingen i siste halvdel 

av februar. 

Den fjerde og siste utprøvingen gikk ut på å bruke rammeverket for presentasjon av 

helsedata fra India. Dette scenariet var spesielt interessant da det skilte seg vesentlig fra de 

andre ved at landarealer var i fokus og ikke enkeltobjekter som båter og personer. 

Implementeringen av dette scenariet ble gjort fra 30. april til 31. april. 

4.4 Evaluering 

Etter å ha implementert rammeverket og testet det ut i forskjellige konkrete scenarier gjorde 

jeg en evaluering for å se hva hvilke behov jeg hadde klart å tilfredsstille og hvilke som var 

vanskelige å finne en løsning på i Google Earth. Jeg intervjuet også Kjell Røang for å 

kartlegge hans inntrykk av rammeverket. 

4.5 Sammendrag 

I denne oppgaven ønsker jeg å kartlegge hvor godt Google Earth egner seg som en universal 

GIS-klient. Jeg angriper dette spørsmålet med en utprøvende metode hvor jeg designer og 
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implementerer et rammeverk for tredjeparts aktører som ønsker å bruke Google Earth-

klienten som en GIS-klient for sine systemer og tjenester. Deretter tester jeg rammeverket ut 

i forskjellige scenarier for å se hvor enkelt det er å bruke i praksis. Ved å se hva som er 

mulig å få til gjennom Google Earth bør jeg være i stand til å vurdere om Google Earth 

egner seg som en universal GIS-klient eller ikke. 
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5. Rammeverk for Google Earth tjenestetilbydere 

Google har åpnet for at eksterne tjenestetilbydere kan gjøre sin kartdata tilgjengelige i 

Google Earth gjennom KML. Som tidligere nevnt er KML et enkelt format som det er lett å 

sette seg inn i og komme i gang med. Vi trenger kun en teksteditor og å lese igjennom et par 

sider med dokumentasjon av KML før vi er i stand til å lage vårt første statiske KML-

dokument. Mange eksterne tjenestetilbydere har imidlertid dynamiske data de ønsker å tilby. 

Dynamisk data er data som endrer seg hyppig. Disse tjenestetilbyderne har derfor behov for 

å kunne generere KML-dokumenter automatisk basert på sine dynamiske data. Siden KML 

kun er et tekstformat og både kan distribueres gjennom filer i et filsystem og via HTTP er 

det enkelt å både lage statiske KML-dokumenter og generere dem dynamisk. Valget av 

HTTP som overføringsprotokoll for dynamiske KML-dokumenter gjør at KML er uavhengig 

av programmeringsspråk. De fleste programmeringsspråk kan i dag kobles mot en HTTP-

tjener for å behandle forespørsler dynamisk. 

Siden KML kun er et format for definisjon av kartdata er det opp til tjenestetilbyderne å 

finne effektive metoder for hvordan de skal generere selve objektet. De har gjerne en 

database med informasjon som de ønsker representert i et KML-dokument. Hva slags 

informasjon databasen inneholder og hvordan denne informasjonen er organisert varierer fra 

tjenestetilbyder til tjenestetilbyder. I prosessen fra å hente informasjon i databasen til å ha et 

ferdig KML-dokument er det likevel mye logikk som vil være felles for mange 

tjenestetilbydere. Dette kan for eksempel være logikk knyttet til utvelgelse av data basert på 

observatørens posisjon, generering av KML på et abstrahert og høyere nivå, organisering av 

data, sesjonshåndtering og autentisering. 

En tjenestetilbyder har derfor behov for et sett med verktøy og hjelpemidler for å kunne 

generere de ønskede KML-dokumentene på en effektiv måte. Dette settet av verktøy og 

hjelpemidler kaller jeg for et rammeverk. Et slikt rammeverk vil i tillegg kunne tilby ny 

funksjonalitet som ikke direkte er tilgjengelig i KML og dermed utvide Google Earth sine 

egenskaper som en universal GIS-klient. 

For å finne ut hvilke behov tjenestetilbydere kan få dekket gjennom Google Earth og hvor 

enkel en integrasjon av tjenester mot Google Earth kan gjøres, har jeg valgt å implementere 

et rammeverk og så teste det ut. Jeg går igjennom de forskjellige behovene tjenestetilbydere 
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vil vente seg at en universal kartklient må/bør dekke og ser hvor mange av disse behovene 

det er mulig å dekke med KML og Google Earth. 

Jeg har valgt å implementere rammeverket i Java, men de samme prinsippene bør være 

mulig å implementere i andre programmeringsspråk også. Rammeverket støtter både statisk 

og dynamisk generering av KML. 

5.1 Uttrykke KML i Java 

Den mest elementære egenskapen til rammeverket er å kunne uttrykke KML ved hjelp av 

Java-kode. KML har mange likhetstrekk med HTML [34]. HTML er, på lik linje som KML, 

et markeringsspråk (”markup language”). Et markeringsspråk er ikke annet enn et 

tekstdokument med en nøstet struktur. Det er derfor mange forskjellige måter på forskjellige 

abstraksjonsnivåer man kan uttrykke et slikt dokument på i et programmeringsspråk. Det 

finnes uttallig rammeverk for å generere HTML-dokumenter med fundamentalt forskjellige 

vinklinger. Jeg vil her presentere de forskjellige framgangsmåtene jeg har vurdert og 

implementert. Deretter vil jeg diskutere fordeler og ulemper ved de forskjellige metodene. 

For å kunne illustrere hvordan de forskjellige metodene skiller seg fra hverandre tar jeg 

utgangspunkt i KML-dokument vist i  

Figur 17. Dette er et meget enkelt KML-dokument som definerer en stedsangivelse for 

Institutt for Informatikk. Stedsangivelsen inneholder navnet på stedet, en kort beskrivelse av 

stedet og dets koordinater. Jeg viser hvordan dette KML-dokumentet lar seg generer til en fil 

ved bruk av de forskjellige metodene. Framgangsmåten vil være tilsvarende ved utsendelse 

av dokumenter gjennom en HTTP-tjener. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0"> 
    <Placemark> 
        <name>IFI</name> 
        <description> 
             <![CDATA[ 
                Institutt for Informatikk 
             ]]> 
        </description> 
        <Point> 
            <coordinates>10.717344,59.943355,0.0</coordinates> 
        </Point> 
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    </Placemark> 
</kml> 

Figur 17: Eksempel på et KML-dokument som definerer lokasjonen til 
Institutt for Informatikk på Universitetet i Oslo. 

5.1.1 Direkte utskrift 

Den enkleste metoden teknisk sett er å skrive innholdet i KML-dokumentet linje for linje til 

en fil. Figur 18 viser et eksempel på hvordan dette kan gjøres. Et KML-dokument må være 

kodet i UTF-8 [19]-tegnsettet for at spesialtegn skal håndteres riktig. Eksempelet bruker 

derfor en OutputStreamWriter for å ivareta dette kravet. Linjeskiftene og tekstinnrykkene i  

Figur 17 er ikke ivaretatt i dette eksempelet, men dette er ikke av betydning for den senere 

tolkningen av KML-dokumentet.  

Writer w = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter( 
new FileOutputStream("ifi.kml"), "UTF-8")); 

w.write("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>"); 
w.write("<kml xmlns=\"http://earth.google.com/kml/2.0\">"); 
w.write("<Placemark>"); 
w.write("<name>IFI</name>"); 
w.write("<description>"); 
w.write("<![CDATA["); 
w.write("Institutt for Informatikk”); 
w.write("]]>"); 
w.write("</description>"); 
w.write("<Point>"); 
w.write("<coordinates>10.717344,59.943355,0.0</coordinates>"); 
w.write("</Point>"); 
w.write("</Placemark>"); 
w.write("</kml>"); 
w.close(); 

Figur 18: Eksempel på direkte utskrift til en fil. 

Selv om denne metoden er enkel teknisk sett kan den være vanskelig og tungvinn å bruke 

når KML-dokumentet er mer komplekst. Metoden er veldig manuell og det er fort gjort å 

gjøre noe feil. I tillegg er det vanskelig å kunne gjenbruke kode og dersom KML-formatet 

endrer seg må all kode revideres for mulige nødvendige oppdateringer. 

Denne metoden skriver direkte til en fil eller et annet medium. Jeg kaller derfor metoden for 

”direkte utskrift”. 
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5.1.2 Bruk av XML-verktøy 

Det finnes en rekke verktøy for generering av XML-dokumenter. Disse kan hjelpe oss å 

sørge for at dokumentene vi genererer er syntaktisk korrekte og kan abstrahere seg over noen 

av detaljene i XML-dokumenter. Figur 19 viser hvordan et XML verktøy kan brukes for å 

generere KML-dokumentet vårt. Her oppretter vi et objekt for hvert element i KML-

dokumentet og objektene kobles sammen ved å si hvilke elementer som er barn til andre 

elementer. Slik oppnår vi en nøstet struktur. 

Document document = DocumentBuilderFactory.newInstance(). 
newDocumentBuilder().newDocument(); 

Element kml = document.createElement("kml"); 
kml.setAttributeNS("http://www.w3.org/2000/xmlns/", "xmlns", 

"http://earth.google.com/kml/2.0"); 
document.appendChild(kml); 
Element placemark = document.createElement("Placemark"); 
kml.appendChild(placemark); 
Element name = document.createElement("name"); 
placemark.appendChild(name); 
placemark.appendChild(document.createTextNode("IFI")); 
Element description = document.createElement("description"); 
placemark.appendChild(description); 
description.appendChild(document.createCDATASection( 

"Institutt for Informatikk")); 
Element point = document.createElement("Point"); 
placemark.appendChild(point); 
Element coordinates = document.createElement("coordinates"); 
point.appendChild(coordinates); 
coordinates.appendChild(document.createTextNode( 

"10.717344,59.943355,0.0")); 
FileOutputStream fos = new FileOutputStream("ifi.kml"); 
Result r = new StreamResult(new OutputStreamWriter(fos, "UTF-8")); 
Transformer t = TransformerFactory.newInstance().newTransformer(); 
t.setOutputProperty(OutputKeys.ENCODING, "UTF-8"); 
t.transform(new DOMSource(document),r); 
fos.close(); 

Figur 19: Eksempel på bruk av XML API 

Denne metoden er noe mer automatisert enn den forrige metoden, men metoden er fortsatt 

forholdsvis manuell og ikke godt egnet for større KML-dokumenter. Det er forsatt vanskelig 

å kunne gjenbruke kode og koblingen til KML er veldig direkte slik at eventuelle endringer i 

KML-formatet vil bety at all kode må revideres for eventuelle nødvendige oppdateringer. 

Denne metoden kaller jeg for ”XML-verktøy” 
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5.1.3 Representasjon av KML i Java-syntaks 

Metodene ”direkte utskrift” og ”XML-verktøy” benytter seg ikke av en klasse- og 

objektorientert arkitektur. Et XML-dokument har en struktur hvor man kan se på tagger som 

objekter. Hver type tag er en klasse. En tag t1 som er inkludert inne i en annen tag t2 kan 

sees på som at objektet t2 inneholder objektet t1. I Figur 17 kan man se på tagen Placemark 

som et objekt som inneholder blant annet et Point-objekt. Det bør derfor være mulig å kunne 

representere et KML-dokument som en samling Java-objekter med relasjoner seg i mellom. 

Hver tag i KML kan representeres som en klasse i Java og hver foreldre/barn-relasjon kan 

representeres ved at forelderklassen har en peker til barneobjektet. 

KML 2.0 inneholder 127 forskjellige tager og rundt 350 referanser3 mellom disse tagene. 

Dette er en såpass liten mengde at vi kan implementere disse 127 klassene og referansene 

mellom dem manuelt i Java. Det er imidlertid en omstendelig prosess. Alle klassene bør også 

følge en uniform og standardisert struktur og det er derfor en fordel om vi klarer å generere 

Java-koden til disse klassene automatisk basert på definisjonen til KML-formatet. Da vil 

også eventuelle endringer i KML-formatet kunne reflekteres i Java-representasjonen ved å 

generere klassene på nytt automatisk. Dersom vi ønsker å endre i strukturen på klassene våre 

trenger vi kun å endre i programmet som genererer klassene. Dette er en annen stor fordel 

ved å generere klassene automatisk. 

For å kunne generere klassene automatisk kan vi lage et program som tolker en spesifikasjon 

av KML-formatet for så å generere de nødvendige klassene med riktig innhold. Et skjema 

fungerer som en slik spesifikasjon for XML-dokumenter. Som tidligere nevnt har ikke 

Google publisert et skjema for KML-formatet ennå og dokumentasjonen de har publisert er 

ikke så konsistent og velskrevet at den egner seg som grunnlag for en automatisk tolkning og 

generering av kode. Derimot har personen som bare er kjent under kallenavnet TJ4 [18] laget 

en konsistent og eksakt spesifikasjon av KML-formatet. Denne tar utgangspunkt i hans 

tolkning av Google sin dokumentasjon, kombinert med prøving og testing av KML-formatet 

                                                 

3 Tallene er basert på TJ sin spesifisering [18] av KML-formatet, da Google sin egen dokumentasjon er inkonsistent og 
mangelfull. 

4 TJ er kallenavnet til personen som står bak kml.tjworld.net-portalen. Jeg har ikke spurt han om hans egentlige navn, men 
det ser ut som at han bevisst ønsker å være anonym. 
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i praksis.5 TJ har gjort resultatet av arbeidet sitt tilgjengelig i tre forskjellige formater: Et 

W3C XML skjema [17], et RelaxNG [22] skjema og et W3C DTD dokument [23]. Disse kan 

lastes ned og benyttes gratis for ikke-kommersielt bruk fra http://kml.tjworld.net/ (2006-04-

23). Alle tre formatene inneholder nødvendig informasjon for å kunne brukes som et 

grunnlag for generering av en KML-representasjon i Java. Jeg valgte å ta utgangspunkt i 

RelaxNG-formatet da dette er et format som er designet for å være lett å bruke og har en 

kompakt og intuitiv syntaks. Jeg lagde så et Java-program som leser inn RelaxNG-filen og 

bygger opp en intern datastruktur basert på denne. Deretter genererer programmet de 

nødvendige Java-klassene. Klassen ”Placemark” er en sentral klasse og jeg har derfor lagt 

ved denne klassen i vedlegg A som et eksempel på en automatisk generert klasse. Figur 20 

viser et utdrag av RelaxNG-filen. Her ser vi hvordan tagen ”Placemark” er definert. 

Definisjonen inneholder en referanse til et annet sted hvor attributtene for denne tagen er 

definert og alle andre tager som denne tagen kan inneholde er listet opp med hvilken 

multiplisitet de kan ha. 

Den genererte klassen for Placemark har 288 linjer kode, og totalt har de genererte klassene 

8482 linjer kode. Til sammenligning består programmet som genererer denne koden på totalt 

821 linjer. 

<define name="Placemark"> 
    <element name="Placemark"> 
      <ref name="attlist.Placemark"/> 
      <zeroOrMore> 
        <ref name="GeometryCollection"/> 
      </zeroOrMore> 
      <zeroOrMore> 
        <ref name="LineString"/> 
      </zeroOrMore> 
      <optional> 
        <ref name="LookAt"/> 
      </optional> 
      <zeroOrMore> 
        <ref name="MultiGeometry"/> 
      </zeroOrMore> 
      <zeroOrMore> 
        <ref name="MultiLineString"/> 
      </zeroOrMore> 
      <zeroOrMore> 
        <ref name="MultiPoint"/> 
      </zeroOrMore> 
      <zeroOrMore> 
        <ref name="MultiPolygon"/> 

                                                 

5 Etter samtaler med TJ via e-post hvor jeg spurte om grunnlaget for hans spesifikasjon. 

http://kml.tjworld.net/
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      </zeroOrMore> 
      <zeroOrMore> 
        <ref name="Point"/> 
      </zeroOrMore> 
      <zeroOrMore> 
        <ref name="Polygon"/> 
      </zeroOrMore> 
      <zeroOrMore> 
        <ref name="Style"/> 
      </zeroOrMore> 
      <zeroOrMore> 
        <ref name="TimePeriod"/> 
      </zeroOrMore> 
      <optional> 
        <ref name="address"/> 
      </optional> 
      <optional> 
        <ref name="description"/> 
      </optional> 
      <optional> 
        <ref name="name"/> 
      </optional> 
      <optional> 
        <ref name="open"/> 
      </optional> 
      <optional> 
        <ref name="Snippet"/> 
      </optional> 
      <optional> 
        <ref name="styleUrl"/> 
      </optional> 
      <optional> 
        <ref name="visibility"/> 
      </optional> 
    </element> 

Figur 20: Utdrag av RelaxNG-filen som spesifiserer Placemark-tagen i 
KML-formatet. 

Siden representasjonen av KML i Java-syntaks er en direkte speiling av KML i Java kan 

denne representasjonen generere alle lovlige KML-dokumenter. Figur 21 viser hvordan vi 

kan generere eksempeldokumentet vårt ved bruk av denne modellen. Modellen er abstrahert 

over XML og det er nå ikke lenger mulig å generere et XML-dokument som er ugyldig for 

Google Earth. Dette er en stor fordel. Modellen er likevel fortsatt tung å bruke. Mange 

objekter må opprettes på grunn av den sterkt nøstede strukturen til KML. I tillegg er 

modellen veldig bundet til KML og endringer i KML-formatet vil derfor også gjenspeiles i 

tilsvarende endringer i de genererte klassene. Dette vil medføre endringer i kode som 

benytter seg av disse klassene. 

 

Kml kml = new Kml(); 
Placemark placemark = new Placemark(); 
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placemark.setName(new Name("IFI", null)); 
placemark.setDescription(new Description("Institutt for Informatikk", 
null)); 
 
Collection<Coordinates> coordinateCollection = new 
ArrayList<Coordinates>(); 
coordinateCollection.add(new Coordinates("10.717344,59.943355,0.0", 
null)); 
Point point = new Point(); 
point.setCoordinates(coordinateCollection); 
 
Collection<Point> pointsCollection = new ArrayList<Point>(); 
pointsCollection.add(point); 
placemark.setPoints(pointsCollection); 
 
kml.setPlacemark(placemark); 
 
Document document = 
DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder().newDocument(); 
document.appendChild(kml.getElement(document)); 
 
FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream("ifi.kml"); 
Result result = new StreamResult(new OutputStreamWriter(fileOutputStream, 
"UTF-8")); 
Transformer transformer = 
TransformerFactory.newInstance().newTransformer(); 
transformer.setOutputProperty(OutputKeys.ENCODING, "UTF-8"); 
transformer.transform(new DOMSource(document),result); 
fileOutputStream.close();  

Figur 21: Eksempel på bruk av Java-representasjonen av KML. 

5.1.4 Høynivårepresentasjon for uttrykk av KML i Java-objekter 

Denne metoden tar som mål å forenkle genereringen av KML-dokumentene ved å designe 

klasser for nøkkelelementer i KML-formatet. Deretter vil andre elementer i KML-formatet 

være attributter til disse klassene. Denne høynivårepresentasjonen vil dermed ikke følge 

KML sin struktur slavisk, men ha sin egen datastruktur for hvordan kartdata representeres. 

Deretter har representasjonen logikk for å konvertere sin egen struktur til et KML-dokument. 

Siden koblingen mot KML er svakere i denne modellen enn i de andre er den mindre sårbar 

mot eventuelle endringer i KML-formatet. Den svakere koblingen innebærer også at vi ikke 

har mulighet til å detaljstyre hvordan det genererte KML-dokumentet vil se ut, og det vil 

ikke nødvendigvis være mulig å kunne uttrykke alle gyldige KML-dokumenter gjennom 

denne representasjonen. 

MapObject mapObject = new MapObject("IFI"); 
mapObject.setLocation(new EarthCoordinate(10.717344, 9.943355)); 
mapObject.setDescription("Institutt for Informatikk"); 
 
Model model = new Model(); 
model.add(mapObject); 
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model.write("ifi.kml"); 

Figur 22: Eksempel på bruk av høynivås API’en. 

 Figur 15 viser hvordan det samme KML-dokumentet kan genereres ved hjelp av 

høynivårepresentasjonen. Denne metoden forenkler kraftig genereringen av KML-

dokumentet ved å skjule mange detaljer i KML-formatet og ved å anta standardverdier 

dersom ikke annet spesifiseres. Denne modellen vil også kunne garantere at det ikke 

genereres ugyldige KML-dokumenter. 

Implementeringen av høynivårepresentasjonen består av 2729 linjer kode fordelt på 34 

klasser. Implementeringen inkluderer også mye annen logikk og funksjonalitet som jeg vil 

presentere senere i dette kapittelet. Figur 23 viser en oversikt over de mest sentrale klassene 

i høynivårepresentasjonen. 

Klasse Beskrivelse 

Model Hovedklassen som inneholder alle andre objekter og representerer 

dermed hele modellen som skal konverteres til KML. Denne klassen 

har likhetstrekk med elementet ”kml” i KML-formatet. Det finnes 

også en variant av denne klassen som heter HttpServletModel. 

HttpServletModel kan brukes når modellen skal sendes via HTTP, 

mens Model kan brukes når modellen skal lagres til en fil i et 

filsystem. 

MapObject Representerer et objekt på kartet. Denne klassen har likhetstrekk med 

elementet ”Placemark” i KML-formatet. 

MapObjectClass Definerer fellestrekk ved MapObjects. Dette inkluderer informasjon 

om utseende av et MapObject på kartet og hvordan et MapObject skal 

oppføre seg i forskjellige situasjoner. 

Folder Lar deg bygge en hierarkisk struktur av MapObjects, Folders og andre 

objekter. Denne klassen har likhetstrekk med elementet ”Folder” i 

KML-formatet. 

GraphicalModel Representerer en grafisk (tredimensjonal) modell som kan inngå i et 
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MapObject eller en MapObjectClass. Denne klassen har likhetstrekk 

med elementet ”MultiGeometry” i KML-formatet 

GroundOverlay Representerer et bilde som legges som en tekstur over bakken på et 

definert området av jordkloden, som elementet ”GroundOverlay” i 

KML-formatet. 

ScreenOverlay Representerer et bilde som legges over skjermbildet, som elementet 

”ScreenOverlay” i KML-formatet. 

Observer Representerer brukeren av Google Earth. Denne klassen inneholder 

blant annet logikk for å kunne fastslå hvor brukeren (øyet som ser) 

befinner seg. 

Figur 23: Oversikt over de mest sentrale klassene i 
høynivårepresentasjonen 

 

5.1.5 Generering av XML - ytelsesammenligning 

Som vi akkurat har sett kan vi generere et XML-dokument på flere forskjellige måter. Til 

syvende og sist er et XML-dokument ikke noe mer enn en samling tekst. Metoden ”direkte 

utskrift” skriver direkte ut til en OutputStream, mens metoden ”XML-verktøy” går veien om 

et XML-verktøy. Høynivårepresentasjonen kan i prinsippet bruke begge disse metodene for 

generering av XML-dokumentet. 

Tradisjonelt er XML-verktøy delt i to grupper for håndtering av XML-strukturer. 

Verktøyene i den ene gruppen er trebaserte. Disse holder hele XML-dokumentet i  minnet og 

tilbyr tilfeldig aksess til de forskjellige elementene i dokumentet. Denne gruppen blir gjerne 

omtalt som DOM (Document Object Model) [24].  Verktøyene i den andre gruppen er 

hendelsesbaserte (”event based”). Bestemte metoder i programmet blir kalt ettersom 

bestemte elementer i XML-dokumentet blir funnet. Denne metoden krever mindre minne og 

er normalt sett raskere, men tillater kun sekvensiell lesing og skriving av XML-dokumenter. 

Denne gruppen blir gjerne omtalt som SAX (Simple API for XML) [25]. 
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Vi skal kun skrive XML og ikke lese. Ved å bruke et trebasert verktøy vil hele XML-

dokumentet bygges opp i minnet på maskinen før det skrives ut. Ved å bruke et 

hendelsesbasert verktøy vil elementene skrives ut fortløpende etter hvert som de blir 

opprettet. 

Jeg valgte å gjøre en ytelsessammenligning for å se hvor store forskjellene er mellom disse 

to forskjellige metodene i forhold til mitt rammeverket. I tillegg har jeg sammenlignet 

metodene med direkte utskrift til fil uten å bruke et XML-verktøy. Java SE har et 

medfølgende trebasert XML-verktøy som baserer seg på DOM. Jeg har derfor valgt å bruke 

denne som representant for den trebaserte metoden. Som representant for den 

hendelsesbaserte modellen har jeg valgt å bruke XML Pull Parser (XPP) [27] som baserer 

seg på StAX [26], en variant av SAX. XPP fokuserer på enkelhet og hastighet.  

Jeg implementerte støtte i høynivårepresentasjonen for både DOM, StAX og direkte utskrift. 

Deretter genererte jeg en modell bestående av henholdsvis 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000 

og 1.000.000 MapObjects og målte tiden det tok å generere KML-dokumentet for denne 

modellen til fil. Hver test kjørte jeg 10 ganger og gjennomsnittstiden ble lagt til grunnlag for 

sammenligningen. Testene ble kjørt på en PowerBook G4 med 1,33 GHz og 1 GiB minne.  

Antall objekter 

i modellen 

Tid DOM (ms) Tid XPP (ms) Tid direkte 

skriving (ms) 

Størrelse 

KML-fil (MiB) 

10 358 163 32 0,004

100 502 256 117 0,02

1.000 844 418 229 0,2

10.000 3.034 1.007 527 2,1

50.000 13.051 3.554 1.717 10,3

75.000 68.629 5.420 2.390 15,5

100.000 ERROR 6.895 3.090 21,2

1.000.000 ERROR 65.751 28.695 206,9
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Figur 24: Testresultater for sammenligning av DOM, StAX og direkte 
skriving ved generering av en KML-fil. 

 

DOM-modellen gikk tom for minne og kastet en java.lang.OutOfMemoryError når antall 

objekter passerte 75.000. Jeg har derfor ikke tall for de to siste målingene på DOM-

modellen. 

Figur 25 viser et søylediagram over et utvalg data fra Figur 24. Søylediagrammet viser klart 

en betydelig hastighetsforskjell mellom de forskjellige metodene.  
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Figur 25: Tid for skriving av objekter. Kortere søyler er bedre. 

 

Figur 26 viser gjennomsnittstiden det tok å skrive hvert objekt i modellen til KML-filen. 

Som vi ser er direkte skriving vesentlig raskere enn DOM (ca. 1/5 av tiden) og en god del 

raskere enn StAX (ca. 1/2 av tiden). Alle tre modellene reduserer gjennomsnittshastigheten 

per objekt når antall objekter øker, men DOM øker gjennomsnittshastigheten sin igjen før 

den går tom for minne og krasjer. Dette kan skyldes at datamaskinen begynte å bruke 

harddisken for ”swapping”. Metoden StAX sin gjennomsnittshastighet konvergerer ved 

rundt 0.06 ms per objekt mens metoden direkte utskrift konvergerer rundt 0.028 ms per 

objekt. 
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Figur 26: Viser gjennomsnittstiden for skriving av hvert objekt. 

5.2 Symboler 

Et geografisk informasjonssystem har behov for å vise grafiske representasjoner av 

forskjellige objekter. Disse objektene kan ha forskjellige egenskaper og parametere. Noen er 

mobile mens andre er stasjonære. Noen representerer et punkt eller et lite objekt som for 

eksempel en bil. Andre kan representere et område, for eksempel dekningsområdet til et 

sykehus. Disse forskjellige objektene representeres grafisk i form av symboler som 

representerer objektene. Et symbol kan bestå av flere forskjellige komponenter, som for 

eksempel et ikon i form av et bilde eller en tredimensjonal modell. 

Ofte er det hensiktsmessig å dele objektene inn i klasser etter deres egenskaper og 

parametere. Deretter kan alle objektene i en klasse presenteres med samme symbol. Dette gir 

en grafisk grupperingsfunksjon som gjør det er lett å skille ut alle objekter av en klasse på 

skjermen. Samtidig er det ikke nødvendig å definere et eget symbol for hvert eneste objekt, 

det blir ofte er for tungvindt. 
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Rammeverket bør understøtte en funksjonalitet hvor det kan opprettes en klasse per symbol. 

Deretter bør hvert objekt tilegnes en klasse. Google har lagt inn støtte for stiler (”styles”) i 

Google Earth. Disse stilene kan sammenlignes med Cascading Style Sheets (CSS) [28] som 

vi kjenner fra design av hjemmesider. En stil i Google Earth kan definere utseende på 

ikoner, etiketter, linjer og polygoner. En stil kan enten være lokal eller delt. En lokal stil er 

definert for ett bestemt objekt mens en delt stil er definert generelt med en id og et hvilket 

som helst objekt kan bruke stilen ved å referere til denne iden. 

Google Earth sine stiler dekker en del av den funksjonaliteten vi ønsker i klassebegrepet 

vårt. Ved å definere en stil for hver klasse vil alle objekter av en klasse presenteres med 

samme farger, gjennomsiktighet, fyll og strektyper. Stilene i Google Earth kan imidlertid 

ikke inneholde informasjon om tredimensjonale figurer eller andre egenskaper ved en klasse. 

Jeg valgte derfor å implementere en klasse MapObjectClass. Denne klassen kan inneholde 

referanser til ikoner, tredimensjonale figurer, referanser til tiler og en rekke andre attributter 

knyttet til hvordan og når et objekt skal vises. Et MapObject kan så referere til en 

MapObjectClass som så sørger for å representere objektet i henhold til spesifikasjonene i 

denne klassen. 

Vi bør kunne definere nye klasser uten å måtte implementere Java-kode da vi ofte ønsker å 

legge til nye klasser og endre på eksisterende etter hvert som ny kartdata legges inn i det 

geografiske informasjonssystemet. Det er ofte personer med ikke-teknisk bakgrunn som står 

for datainnleggelsen. Jeg har derfor valgt å implementere støtte i rammeverket for at 

klassene kan defineres i en XML-fil som jeg refererer til som symbolfilen. Jeg har definert et 

skjema (DTD) som definerer gyldig format på symbolfilen. (Se vedlegg B) 

Figur 27 viser et eksempel på en symbolfil som definerer tre klasser. Første klasse 

representerer en flyplass, den neste et fyr og den siste en helikopterbase. Klassene 

inneholder i dette eksempelet kun en referanse til hvert sitt ikon som representerer klassene 

med et grafisk symbol. 

<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE mapObjectClasses SYSTEM "symbols.dtd"> 
<mapObjectClasses> 

<mapObjectClass className="Flyplass" 
styleUrl="http://www.boehn.org/tmp/styles.xml#Flyplass"/> 
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 <mapObjectClass className="Fyr" 
styleUrl="http://www.boehn.org/tmp/styles.xml#Fyr"/> 
 <mapObjectClass className="Helikopterbase" 
styleUrl="http://www.boehn.org/tmp/styles.xml#Helikopterbase"/>  
</mapObjectClasses> 

Figur 27: Eksempel på en symbolfil. 

Figur 28 viser  hvordan vi leser inn symbolfilen ved hjelp av ModelObjectFactory i 

rammeverket og hvordan vi kan lage et MapObject fra ModelObjectFactory. Etter dette har 

vi fått et objekt med en referanse til riktig ModelObjectClass og vi kan definere dets 

lokasjon og navn. 

ModelObjectFactory modelObjectFactory = new 
ModelObjectFactory("symbols.xml"); 
MapObject mapObject = modelObjectFactory.createMapObject(”Fyr”); 
mapObject.setName(”Færder fyr”); 
mapObject.setLocation(new EarthCoordinate(10.5283333,59.0266667)); 

Figur 28: Eksempel på hvordan en symbolfil leses inn og hvordan et 
MapObject kan instansieres. 

5.2.1 Ikoner 

Google Earth viser som standard objekter med et tegnestiftikon (slik Institutt for informatikk 

vises i Figur 16 på side 48). Vi kan imidlertid definere egne ikoner for objektene våre. Figur 

29 viser 9 forskjellige objekter tilhørende 3 forskjellige klasser. Hver klasse har sitt eget 

ikon og  objekter av samme klasse blir dermed vist med samme ikon. Dette gir en god 

grafisk oversikt over hvor forskjellige typer objekter er. 
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Figur 29: Bruk av forskjellige symboler gir en bedre oversikt. 

5.2.2 Tredimensjonale objekter 

Google Earth skiller seg fra mange geografiske informasjonssystemer ved at den tillater 

brukeren å navigere seg rundt i et tredimensjonalt rom. KML lar oss også spesifisere 

tredimensjonale figurer  for representasjon av objekter. Et geografisk informasjonssystem vil 

ofte inneholde mange objekter og det er derfor ikke hensiktsmessig å definere en unik 

tredimensjonal figur for hvert objekt. Vi ønsker derfor å knytte de tredimensjonale figurene 

til klassebegrepet vårt, slik at alle objekter av samme klasse representeres med samme 

tredimensjonale figur. Teoretisk sett er det tilstrekkelig å definere en tredimensjonal figur for 

en klasse én gang. Deretter kan vi bare referere til de koordinatene vi ønsker at figuren skal 

være samt definere hvordan figuren skal være rotert. KML støtter dessverre ikke denne 

arkitekturen. KML krever at alle tredimensjonale figurer defineres med globale koordinater. 

Dette gjør at samme tredimensjonale figur må defineres på nytt i KML-filen for hvert eneste 

sted figuren skal vises. 

Jeg har imidlertid implementert støtte for denne arkitekturen i rammeverket slik at brukeren 

av rammeverket kun trenger å definere den tredimensjonale figuren en gang og koble denne 

til en klasse. Deretter vil rammeverket generere de nødvendige duplikatene i KML-filen. 

Implementeringen består av flere elementer som jeg vil beskrive litt nærmere. 

Definisjon av tredimensjonal figur 
Brukeren må kunne definere den tredimensjonale figuren på en eller annen måte og jeg 

valgte å legge inn støtte i symbolfilen for dette. KML har kun støtte for to forskjellige 

tredimensjonale elementer: polygoner og linjer (”paths”). Disse kan i tillegg ekstruderes. 

Figur 30 viser et utdrag av en symbolfil hvor en båt er definert med en enkel tredimensjonal 

figur. Figuren inneholder i dette tilfellet kun et ekstrudert polygon med 5 punkter. Båten er 

definert i et lokalt koordinatsystem. I dette eksempelet er det brukt et enhetssystem, hvor 

høyde, bredde og lengde på båten er 1. Dette er gjort fordi vi ønsker å kunne bruke den 

samme figuren for båter i forskjellige størrelser. Ved å sette målene til 1 kan vi dermed 

enkelt skalere opp figuren til båtens aktuelle størrelse ved å gange figuren med båtens reelle 

størrelse. 
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<mapObjectClass className="Boat”> 
 <model visibleFrom="0" visibleTo="8000"> 
  <polygon extrude="true" altitudeMode="relativeToGround"> 
   <coordinate x="0" y="0" z="1"/> 
   <coordinate x="1" y="0" z="1"/> 
   <coordinate x="1" y="0.7" z="1"/> 
   <coordinate x="0.5" y="1" z="1"/> 
   <coordinate x="0" y="0.7" z="1"/> 
   <coordinate x="0" y="0" z="1"/> 
  </polygon> 
 </model> 
</mapObjectClass> 

Figur 30: Eksempel på definisjon av en båt med en enkel tredimensjonal 
figur. 

Rammeverket tillater også at figuren defineres i Java. Dette kan være hensiktsmessig dersom 

figurer skal konstrueres automatisk basert på en bestemt logikk eller datakilde. 

Utplassering av figuren i verden 
Etter at figuren er definert og koblet til en klasse, kan vi opprette et objekt av denne klassen. 

I linje 1 i Figur 31 viser hvordan vi oppretter båtobjektet vårt. Deretter setter vi størrelsen på 

båten til å være 30 meter bred, 100 meter lang og 30 meter høy (over vannet). Siden båten er 

definert til å ha lengde, bredde og høyde lik 1 meter, setter vi størrelsen på båtfiguren ved å 

skalere den opp med 30, 100 og 30. I linje 3 setter vi båtens rotasjon. Da vi definerte båten 

lot vi nullpunktet i det lokale koordinatsystemet være nederste venstre hjørne på båten. 

Mobile objekter oppgir gjerne koordinatene fra GPS’en sin. Hvor på båten GPS’en er 

lokalisert varierer imidlertid fra båt til båt. Jeg har derfor lagt inn støtte for at vi kan definere 

hvor det lokale referansekoordinatet på et objekt skal være. I linje 5 definerer vi det lokale 

referansekoordinatet til å være midt i båten. Til slutt setter vi båtens lokasjon (dvs. 

lokasjonen til referansekoordinatet vårt) og gir den et navn. 

MapObject boat = modelObjectFactory.createMapObject("Boat"); 
boat.setScale(new CartesianCoordinate(30, 100, 30)); 
boat.setRotation(Math.toRadians(45d)); 
boat.setLocalReferenceCoordinate(new CartesianCoordinate(15, 50, 0)); 
boat.setLocation(new EarthCoordinate(59.8959, 10.6406)); 
boat.setName("Helena"); 

Figur 31: Eksempel på hvordan båten utplasseres i verden. 

Omregning fra lokalt koordinatsystem til globalt koordinatsystem 
KML krever at alle koordinatene i polygoner og streker er definert i det globale 

koordinatsystemet WGS84. Ved generering av KML-dokumentet må jeg derfor opprette et 
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sett av polygoner og streker for hver forekomst av klassen og angi koordinatene til disse i det 

globale koordinatsystemet. Anta at vi har et lokalt koordinat kl  som vi ønsker å transformere 

til det globale koordinatet kg . Jeg vil her vise omregningsprosessen jeg utledet for denne 

transformasjonen. Første steg er å skalere kl  til ks i henhold til den gitte skaleringsvektoren 

. Skaleringsvektoren definerer størrelsen på figuren vår. s

ks[x] = kl[x]* s[x]
ks[y] = kl[y]* s[y]
ks[z] = kl[z]* s[z]

 

Deretter må vi justere koordinatet i henhold til det lokale referansepunktet. Dette gjør vi ved 

å subtrahere koordinatet til det lokale referansepunktet kr  fra ks og vi kaller det justerte 

koordinatet k j : 

k j[x] = ks[x]− kr[x]
k j[y] = ks[y]− kr[y]
k j[z] = ks[z]− kr[z]

 

Nå kan vi rotere koordinatet i henhold til objektets rotasjon. Vi definerer X-aksen til å peke 

mot nord og Z-aksen til høyden på objektet. Vi må dermed rotere koordinatet rundt Z-aksen. 

Det roterte koordinatet kaller vi krot  og rotasjonsvinkelen θ . Vi kan da bruke en 

rotasjonsmatrise for å foreta rotasjonen: 

cos(θ) sin(θ)
−sin(θ) cos(θ)

⎡ 

⎣ 
⎢ 

⎤ 

⎦ 
⎥ 

k j[x]
k j[y]

⎡ 

⎣ 
⎢ 

⎤ 

⎦ 
⎥ =

cos(θ)* k j[x]+ sin(θ)* k j[y]
−sin(θ)* k j[x]+ cos(θ)* k j[y]

⎡ 

⎣ 
⎢ 

⎤ 

⎦ 
⎥  

Dette gir oss: 

krot[x] = cos(θ)* k j[x]+ sin(θ)* k j[y]
krot[y] = −sin(θ)* k j[x]+ cos(θ)* k j[y]
krot[z] = k j[z]

 

Nå har vi konvertert koordinatet ferdig i det lokale koordinatsystemet og det siste som 

gjenstår er å flytte koordinatet fra det lokale til det globale koordinatsystemet. Siden det 

lokale koordinatsystemet er et kartesisk koordinatsystem og det globale er et elliptisk 

koordinatsystem er denne konverteringen ikke helt triviell. Christian Michelsen Research 
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gav meg tilgang til kildekoden av et program som gjør denne transformeringen, og i stedet 

for å utlede denne omregningen fra bunn av selv, utledet jeg den ved å analysere logikken i 

denne kildekoden: 

meterToLongitude(latitude) =
1

cos(latitude)*K2
1− Eps2*sin(latitude)2

⎛ 

⎝ 
⎜ ⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ ⎟ 

 

meterToLatitude(latitude) =
1

K1

1− Eps2 * sin(latitude)2( )3

⎛ 

⎝ 

⎜ 
⎜ ⎜ 

⎞ 

⎠ 

⎟ 
⎟ ⎟ 

 

hvor 

Eps2 =
1
f

* 2 −
1
f

⎛ 
⎝ 
⎜ 

⎞ 
⎠ 
⎟  

og 

K1 = toRadians(a * (1− Eps2)) 

og 

K2 = toRadians(a) 

og 

a = 6378137
f = 298,257223563

 

a og f er to konstanter, definert i WGS84 [29]. 

Formlene gir en skaleringsfaktor som er avhengig av breddegraden til hvor objektet befinner 

seg. Ved å benytte disse formlene i konverteringsprosessen får vi: 

kg[x] = longitude + krot[x]* meterToLongitude(latitude)
kg[y] = latitude + krot[y]* meterToLatitude(latitude)
kg[z] = altitude + krot[z]
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hvor , longitude latitude  og altitude  er den oppgitte posisjonen til objektet. Vi har nå funnet 

kg .  

Figur 32 viser båten fra Figur 30 utplassert i Google Earth. Båten er skalert, rotert og 

koordinatene til båten er omregnet til WGS84-koordinater. 

 

Figur 32: Båten ”Helena” utenfor Telenor-bygget på Fornebu. 

5.2.3 Bevegelseshale 

Det er et vanlig ønske i geografiske informasjonssystem å kunne se hvor et objekt har 

beveget seg over tid. Bevegelsen tegnes ofte som en hale etter objektet. Jeg har implementert 

støtte i rammeverket for håndtering og opptegning av slike bevegelseshaler. Da det kan 

variere hvordan vi ønsker halen presentert har jeg valgt å skille definisjonen av bevegelsene 

til et objekt fra definisjonen for hvordan halen skal vises. Figur 33 viser hvordan vi kan 

definere bevegelsene til båten Helena over tid ved å legge til objekter av typen 

TimeAndPlace. TimeAndPlace-objektene kobler sammen et tidspunkt med en lokasjon. 

GregorianCalendar calendar = new GregorianCalendar(); 
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calendar.add(Calendar.MINUTE, -15); 
boat.addMovement(new TimeAndPlace(new EarthCoordinate(59.895018, 
10.638732), calendar.getTime())); 
calendar.add(Calendar.MINUTE, -15); 
boat.addMovement(new TimeAndPlace(new EarthCoordinate(59.892980, 
10.638991), calendar.getTime())); 
calendar.add(Calendar.MINUTE, -15); 
boat.addMovement(new TimeAndPlace(new EarthCoordinate(59.891171, 
10.640006), calendar.getTime())); 
calendar.add(Calendar.MINUTE, -15); 
boat.addMovement(new TimeAndPlace(new EarthCoordinate(59.890575, 
10.645234), calendar.getTime())); 
calendar.add(Calendar.MINUTE, -15); 
boat.addMovement(new TimeAndPlace(new EarthCoordinate(59.889318, 
10.644650), calendar.getTime())); 

Figur 33: Eksempel på hvordan vi definerer bevegelser til et objekt over tid i 
rammeverket. 

Deretter er det opp til objektets klasse å bestemme om halen skal tegnes eller ikke, når den 

eventuelt skal være synlig og hvor langt tilbake i tid den skal strekke seg. Dette kan vi 

definere i symbolfilen, som vist i Figur 34. Parameteret showTail er satt til ”true”, for å 

definere at vi ønsker en bevegelseshale. Parameteret tailHistoryLimit er satt til 7000 som 

betyr at halen skal strekke seg maks 7000 sekunder tilbake i tid. Til slutt sier parameteret 

tailVisibleTo at halen skal kun vises når observatøren (øyet som ser) er nærmere båten enn 

10000 meter. Siden parameteret tailVisibleFrom ikke er definert vil halen ikke ha noen nedre 

grense for når den skal være synlig. 

<mapObjectClass className="Boat" showTail="true" tailHistoryLimit="7000" 
tailVisibleTo="10000"> 
  <model> 
   <polygon extrude="true" altitudeMode="relativeToGround"> 
    <coordinate x="0" y="0" z="1"/> 
    <coordinate x="1" y="0" z="1"/> 
    <coordinate x="1" y="0.7" z="1"/> 
    <coordinate x="0.5" y="1" z="1"/> 
    <coordinate x="0" y="0.7" z="1"/> 
    <coordinate x="0" y="0" z="1"/> 
   </polygon> 
  </model> 
 </mapObjectClass> 

Figur 34: Eksempel på hvordan vi kan definere når halen skal vises og hvor 
langt tilbake i tid halen skal strekke seg. 

Figur 35 viser båtens bevegelseshale presentert i Google Earth. 
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Figur 35: Halen viser båtens bevegelse over tid. 

5.3 Håndtering av forespørsler fra Google Earth-klienten 

Som tidligere nevnt kan Google Earth-klienten spørre om oppdaterte KML-dokumenter fra 

en tjener. Jeg velger å referere til denne tjeneren som en KML-tjener. Koblingen mellom 

klienten og KML-tjeneren gjøres ved å definere en nettverkskobling (”Network link) i 

klienten. I nettverkskoblingen angir vi adressen til tjeneren i form av en URL [30]. Google 

Earth-klienten vil så koble seg til KML-tjeneren ved gitte intervaller eller spesielle hendelser 

for å be om siste versjon av KML-dokumentet. Tjeneren returnerer så dokumentet til 

klienten. Google har valgt å benytte HTTP-protokollen for kommunikasjon mellom klient og 

tjener. HTTP er en meget enkel og åpen protokoll som mange utviklere kjenner godt. Dette 

er nok hovedårsakene til at nettopp denne protokollen er valgt. I tillegg finnes det mange 

HTTP-tjenere i forskjellige varianter og med koblinger til de fleste programmeringsspråk. 

Dette gjør at utviklerne fritt kan velge plattform og programmeringsspråk for utvikling av 

sine KML-tjenere. 

5.3.1 Java Servlets 

I Javaverdenen bruker vi gjerne Java Servlets [31] for å lage koblinger mot HTTP-tjenere. 

En Servlet er en Java-klasse som er bundet til en spesifikk adresse på en HTTP-tjener. Slike 
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HTTP-tjenere omtales ofte som Servlet Containere da de inneholder en rekke Servlets og 

tilbyr disse en kjøreomgivelse. Når HTTP-tjeneren mottar en forespørsel fra en klient finner 

tjeneren fram til riktig Servlet ved å slå opp i en koblingstabell mellom forespørselsadresser 

og Servlets. Deretter eksekverer HTTP-tjeneren en bestemt metode i Servleten. Denne 

metoden kan så returnere et innhold til klienten. Java Servlets egner seg dermed godt for å 

håndtere forespørsler fra Google Earth-klienten for å returnere dynamiske KML-

dokumenter. 

5.3.2 HTTP sesjonshåndtering 

HTTP-protokollen ble opprinnelig designet for å overføre HTML-dokumenter fra tjenere til 

klienter, men fikk raskt andre applikasjoner også. I dag brukes protokollen i en rekke 

situasjoner hvor en klient ønsker å sende små mengder data til en tjener for så å motta et svar 

fra tjeneren. Protokollen er tilstandsløs (”stateless”). Dette betyr at hver forespørsel fra en 

klient blir håndtert i en separat transaksjon og uavhengig av klientens tidligere forespørsler. 

Dette forenkler designet av tjeneren, da den ikke trenger å holde styr på hvem som er 

tilkoblet og hvem den eventuelt uventet har mistet forbindelsen med. I mange tilfeller har vi 

imidlertid et ønske om et sesjonsbegrep som varer over tid og på tvers av flere forespørsler. 

En Internettbank er et eksempel på dette. Vi ønsker å kunne logge inn en gang for så å bruke 

forskjellige tjenester i banken helt til vi logger ut. I HTTP kan vi løse dette behovet på to 

forskjellige måter. 

Den første metoden baserer seg på informasjonskapsler kalt ”cookies”. Når en klient kobler 

seg til en tjener første gangen sender tjeneren en informasjonskapsel tilbake til klienten. 

Denne informasjonskapselen inneholder en unik id. Klienten inkluderer deretter denne 

informasjonskapselen i alle kommende forespørsler til tjeneren. Dermed kan tjeneren vite 

hvilke forespørsler som kommer fra hvilke klienter. 

Den andre metoden baserer seg på adresseomskriving (”URL rewriting”). Når en HTTP-

tjener sender ut et dokument som inneholder linker til andre dokumenter på samme tjener, 

legger HTTP-tjeneren til en unik id i adressene til linkene. Når så klienten prøver å aksessere 

en av disse linkene vil klienten sende med den unike iden tilbake til tjeneren, og tjeneren kan 

dermed identifisere klienten. 
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5.3.3 Sesjonshåndtering i Java Servlets 

Java Servlet-teknologien tilbyr et sesjonsbegrep gjennom et sesjonsobjekt som er 

tilgjengelig for Servletene. Servletene kan lagre variabler og objekter i dette sesjonsobjektet 

slik at andre Servlets kan få tak i disse ved senere HTTP-forespørsler fra samme klient. Hver 

klient har sitt eget sesjonsobjekt. Det er Servlet Containeren sin oppgave å vedlikeholde 

sesjonene og velger metode for sesjonshåndtering ut ifra hva klienten støtter. Dermed kan 

Servlet-utvikleren bruke sesjonsbegrepet uten å tenke på at HTTP-protokollen egentlig er 

tilstandsløs. 

5.3.4 Sesjonshåndtering med Google Earth-klienten 

Vi ønsker å kunne benytte oss av et sesjonsbegrep i KML-tjeneren vår. Vi kan for eksempel 

tenke seg et geografisk informasjonssystem som viser alle båter langs norskekysten. Klient 

A ønsker å se alle båter som veier mer enn 10 tonn, mens klient B ønsker å se alle båter som 

ikke er norskregistrerte. Disse søkekriteriene kan da lagres i sesjonene til klientene slik at 

når de ber om oppdaterte KML-dokumenter vil klient A fortsatt kun få en oppdatert oversikt 

over alle båter som veier mer enn 10 tonn og klient B kun se alle utenlandsregistrerte båter. 

HTTP-klienten i Google Earth støtter dessverre ikke cookies. Dette finner vi ut ved å sende 

en cookie til klienten og så se om vi får returnert denne cookien i neste forespørsel fra 

klienten. Det gjør vi ikke. Cookies kan derfor ikke brukes for å ivareta en sesjon. URL-

omskriving viser seg også å være vanskelig å benytte. En nettverkskobling inneholder en 

adresse til en tjener. Denne adressen er statisk og lar seg ikke endre av tjeneren. Adressen 

kan kun endres manuelt av brukeren av klienten. Dette problemet må derfor løses på en 

annen måte. 

Figur 36 viser de forskjellige komponentene til en HTTP-adresse. Http-komponenten 

spesifiserer protokollen som skal brukes. Tjener-komponenten spesifiserer hvilken tjener 

som skal kontaktes. Denne komponenten inneholder domenenavnet eller IP-nummeret til 

tjeneren og eventuelt portnummeret dersom det er annerledes enn standardportnummeret 80. 

Bane-komponenten forteller tjeneren hvilket dokument som ønskes. Spørsmålstegnet 

definerer slutten på bane-komponenten og starten på ekstra parametere. Her skilles hvert 

parameter med et ”&”-tegn. 
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http://tjener/bane?parameter1=verdi1&parameter2=verdi2 

Figur 36: Strukturen til en URL 

Selv om tjeneren ikke har mulighet til å endre på selve adressen som Google Earth klienten 

forespør, kan tjeneren be klienten om å legge til et ekstra parameter i adressen ved å benytte 

seg av et element kalt ”cookie” i KML-formatet. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0"> 
 <NetworkLinkControl> 
  <cookie> 
   jsessionid=0D7A0DED8E5CCDFF6E5A7C0F519D5171 
  </cookie> 
 </NetworkLinkControl> 
 ... 

Figur 37: Bruk av KML sitt cookie-element 

Figur 37 viser hvordan tjeneren kan bruke ”cookie”-elementet i et KML-dokument for å gi 

klienten den unike sesjonsiden ”0D7A0DED8E5CCDFF6E5A7C0F519D5171”. Dersom 

klienten har en nettverkskobling som er definert til å aksessere adressen: 

http://ge.boehn.org/sar 

vil klienten etter å ha mottatt KML-dokumentet vist i Figur 37 heller sende adressen: 

http://ge.boehn.org/sar?jsessionid=0D7A0DED8E5CCDFF6E5A7C0F519D5171 

Dette kan sees på som en adresseomskrivning som gjør at tjeneren kan identifisere 

forskjellige klienter ved å sende ut en unik sesjonsid til hver bruker gjennom KML-

dokumentet for så å se hvilke parametere klientene sender tilbake til tjeneren. Ved hjelp av 

dette er det mulig å implementere et sesjonsbegrep som en del av Google Earth 

rammeverket. Siden Java Servlets allerede har et sesjonsbegrep, hadde det likevel vært bedre 

om det var mulig å kunne bruke dette i stedet for å implementere et eget. Sesjonsbegrepet til 

Java Servlets er allerede kjent blant utviklere og det er en rekke verktøy som baserer seg på 

det. I spesifikasjonen [32] for Java Servlets står det imidlertid at ved bruk av 

adresseomskriving må sesjonsiden legges til som et parameter ved navn jsessionid. Dette 

parameteret skal være en del av bane-komponenten. I vårt eksempel betyr det at sesjonsiden 

må spesifiseres slik: 

http://ge.boehn.org/sar;jsessionid=0D7A0DED8E5CCDFF6E5A7C0F519D5171 



 82 

Her er sesjons-ID’en lagt inn som en del av banen, separert ut med et semikolon. 

Spørsmålstegnet er tatt bort da dette eksempelet ikke lenger inneholder noen ekstra 

parametere, men ville eventuelt stått etter den unike iden. 

Google Earth klienten legger alltid til cookie-elementet definert i KML-dokumentet som et 

ekstra parameter og det er ikke mulig å få den til å legge det til som en del av bane-

komponenten. Dette gjør at Servlet-containeren ikke klarer å finne sesjonsiden i adressen 

selv om den er inkludert der. Jeg jobbet lenge for å finne løsninger på hvordan dette 

problemet kunne løses uten å bryte med Java Servlet-standarden fordi jeg mener det er svært 

viktig å kunne følge denne. Dersom jeg bryter med Servlet-standarden vil ikke rammeverket 

mitt kunne brukes med en hvilken som helst Servlet-container og mye annen Javateknologi 

ville heller ikke kunne kombineres med rammeverket. Jeg fant til slutt en løsning som følger 

standarden og som baserer seg på Servlet filter-teknologien [33], som også er en del av Java 

Servlet standarden.  

Servlet filtre er  komponenter som kan gjøre pre- og postprosessering rundt Java Servlets. Et 

Servlet filter kan dermed endre på data fra klienten før Servleten mottar dataene og kan 

tilsvarende endre på dataene fra Servleten før klienten mottar den. Servlet filtre kan brukes 

til mange forskjellige typer funksjoner, men brukes gjerne i forbindelse med autentisering, 

blokkering, logging, bildekonvertering, datakomprimering, lokalisering og XSL/T 

transformering av XML-innhold. 

Servlet filtre kan imidlertid også brukes til adresseomdirigering. Dette gjør at vi kan endre 

adresseforespørselen vi får fra Google Earth-klienten til en adresse som har sesjonsiden 

definert slik Java Servlet-spesifikasjonen krever. For å kunne foreta adresseomskrivningen 

må vi kunne identifisere de forskjellige komponentene i adresseforespørselen fra Google 

Earth-klienten og så å stokke om rekkefølgen på dem. Dette kan et regulært uttrykk hjelpe 

oss med. 

(.*)\?(.*)jsessionid=(\w*)(.*) 

Figur 38: Regulært uttrykk for å gjenkjenne de forskjellige komponentene i 
en adresseforespørsel fra Google Earth klienten. 

Figur 38 viser det regulære uttrykket jeg kom fram til. Uttrykket trekker ut fire tekststrenger 

eller grupper fra adresseforespørselen. Hver gruppe er definert med et sett parenteser i 

uttrykket. Første gruppe trekker ut all tekst fram til spørsmålstegnet. Andre gruppe trekker ut 



 83

all tekst mellom spørsmålstegnet og teksten ”jsessionsid”. Tredje gruppe trekker ut selve 

verdien til sesjons-id’en ved å be om all tekst etter ”jsessionid=” og helt fram til første tegn 

som ikke er et ”ordtegn”. Det vil i dette tilfellet bli ”&”-tegnet som skiller parametrene. 

Fjerde og siste gruppe trekker ut resten av teksten i adressen. Deretter kan de forskjellige 

gruppene settes sammen som vist i Figur 39. Da får vi en adresse som følger Java Servlet-

spesifikasjonen. 

$1;jsessionid=$3?$2$4 

Figur 39: Sammensetting av de forskjellige komponentene i en adresse 
som følger Java Servlet spesifikasjonen. 

Ved å legge til et lite Servlet-filter som gjør denne adresseomskrivingen kan vi dermed 

bruke den innebygde sesjonshåndteringsmekanismen i Java Servlets tross begrensningene i 

Google Earth-klienten. 

5.4 Autentisering 

Før vi lar en Google Earth-klient laste ned et KML-dokument dynamisk fra KML-tjeneren 

vår ønsker vi noen ganger å kunne autentisere brukeren av klienten. Kanskje har vi sensitiv 

informasjon som kun en begrenset mengde personer skal ha tilgang til eller kanskje ønsker 

vi å gi informasjon tilrettelagt for den bestemte brukeren. En autentiseringsprosess innebærer 

ofte at brukeren må oppgi et brukernavn og passord som så sjekkes mot en brukerdatabase. 

Det er to vanlige metoder for å foreta autentisering via HTTP. 

5.4.1 Basis HTTP autentisering 

Som navnet tilsier er basis HTTP autentisering (”basic HTTP authentication”) den enkleste 

metoden for autentisering. Dette var lenge også den vanligste autentiseringsmetoden via 

HTTP. Nå i dag er metoden imidlertid mindre brukt på grunn av begrenset fleksibilitet. Hver 

HTTP-forespørsel som sendes fra en klient og til en tjener og hvert svar som sendes tilbake 

inneholder et HTTP-hode (”header”). HTTP-svaret inneholder en tallkode som beskriver 

status på forespørselen. Den mest kjente koden er kanskje 404, som betyr at ressursen 

klienten forespurte ikke ble funnet på tjeneren. Tilsvarende når en tjener ønsker å autentisere 

en bruker sender tjeneren ut koden 401, som betyr at autentisering er påkrevd. Når klienten 
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mottar denne koden, vil klienten spørre brukeren om et brukernavn og passord som klienten 

sender tilbake til tjeneren. Dersom tjeneren godkjenner brukernavnet og passordet vil 

tjeneren returnere ressursen klienten ba om. Fordi HTTP-protokollen er tilstandsløs blir hver 

eneste forespørsel behandlet likt. Det vil si at klienten må sende over brukernavnet og 

passordet for hver eneste forespørsel den gjør. Klienten pleier imidlertid å lagre 

brukernavnet og passordet slik at brukeren ikke må oppgi dette for hver eneste forespørsel. 

Dersom brukeren ønsker å deautentisere seg (logge ut) må brukeren be klienten om å stoppe 

å sende brukernavnet og passordet til tjeneren. Det er imidlertid få HTTP-klienter som har 

implementert logikk for dette, slik at som regel må brukeren starte om HTTP-klienten sin for 

å logge ut. Figur 40 viser et eksempel på hvordan HTTP-klienten Firefox spør brukeren om 

brukernavn og passord ved basis HTTP-autentisering. 

 

Figur 40: Eksempel på basis HTTP autentisering i nettleseren Firefox. 

5.4.2 Autentisering via WEB-grensesnitt 

Den mest vanlige metoden for autentisering av brukere via HTTP i dag er gjennom et Web-

grensesnitt. Brukeren går inn på en Web-side på tjeneren og fyller inn brukernavn og 

passord i et skjema (”form”). Deretter blir brukernavnet og passordet sendt til tjener. 

Tjeneren kan så evaluere brukernavnet og passordet og avgjøre om brukeren får tilgang eller 

ikke. Dersom brukeren blir gitt tilgang oppretter tjeneren en sesjon for brukeren og definerer 

i sesjonen at brukeren har tilgang. Når samme bruker så gjør nye HTTP-forespørsler vil 

tjeneren se at brukeren allerede er autentisert ved å ta en kikk i sesjonen til brukeren. 
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Brukernavn og passord må derfor ikke overføres fra klienten til tjeneren i hver eneste HTTP-

forespørsel. Når brukeren ønsker å deautentisere seg (logge ut) kan brukeren trykke på en 

knapp i Web-grensesnittet som gjør at tjeneren kun sletter sesjonen til brukeren. Figur 41 

viser et eksempel på autentisering via et WEB-grensesnitt. 

 

Figur 41: Eksempel på autentisering via et WEB-grensesnitt. 

5.4.3 Basis HTTP-autentisering i Google Earth 

Google har implementert støtte for basis HTTP-autentisering i Google Earth. Dersom en 

tjener sender et HTTP-hode med koden 401 til Google Earth-klienten, vil Google Earth-

klienten be brukeren om et brukernavn og passord. Dette er vist i Figur 42. Google Earth-

klienten vil så sende dette brukernavnet og passordet som en del av HTTP-hodet til tjeneren 

i alle etterfølgende forespørsler. Som for de fleste HTTP-klienter kan heller ikke brukere av 

Google Earth-klienten be klienten slutte å sende brukernavnet og passordet med hver 

forespørsel og eneste utvei for brukeren er derfor å starte om Google Earth-klienten sin. 

Basis HTTP-autentisering tilbyr en enkel form for autentisering som integreres godt i 

Google Earth-klienten. Dette gjør at tjeneren kan sende kartdata tilpasset den aktuelle 

brukeren. Java Servlets har støtte for HTTP-autentisering, og tilbyr diverse funksjonalitet for 

å hente brukerinformasjon fra eksterne brukerdatabaser. Siden rammeverket baserer seg på 

Java Servlets, er det derfor ikke nødvendig å legge til logikk i rammeverket for håndtering 

av HTTP-autentisering. I eksempelet vist i Figur 42 er brukernavn og passord lagret i en 

SQL-database. Ved hjelp av et par konfigurasjonsfiler og helt uten å skrive noe kildekode vil 
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Java Servletene be Google Earth klienten om brukernavn og passord og sjekke om de 

oppgitte verdiene samsvarer med dataene i SQL-databasen. 

 

Figur 42: Eksempel på basis HTTP autentisering i Google Earth. 

Selv om basis HTTP-autentisering er enkel å bruke og integreres fint i Google Earth 

klienten, kan den ikke regnes som en sikker autentiseringsform. Brukernavnet og passordet 

blir sendt i klartekst over Internett fra klienten til tjeneren. Alle som lytter på forbindelsen 

med en pakkesniffer vil kunne fange opp brukernavnet og passordet. Siden brukernavnet og 

passordet blir sendt med hver eneste forespørsel klienten gjør, trenger ikke pakkesnifferen 

lytte på et bestemt tidspunkt, men kun fange opp en vilkårlig forespørsel fra klienten. Basis 

HTTP-autentisering kan derfor ikke brukes uten videre når det virkelig trengs en sikker 

løsning. 

5.4.4 Sikker dataoverføring med HTTPS 

Vanlig HTTP-trafikk sendes ukryptert mellom tjeneren og klienten. Dette gjør at andre 

personer kan lytte på dataene som sendes og snappe opp informasjon. Dette er uheldig, 

særlig dersom vi overfører sensitiv data. Enda verre enn at uvedkommende lytter på 

dataoverføringen, er om de også modifiserer dataene på veien. Dette kalles gjerne en ”man 

in the middle attack”. Tjener og klient tror de kommuniserer direkte med hverandre, men i 

virkeligheten går dataene gjennom en tredjepart som kan manipulere dem, før de 

videresendes. Dette gjør at klienten mottar annen informasjon enn hva som ble sendt fra 

tjeneren. Dette kan få fatale følger i kritiske tjenester. Det er derfor opplagt at det er behov 

for en sikker dataoverføring mellom klient og tjener. 
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HTTPS prøver å dekke dette behovet ved å legge på et lag med kryptering mellom HTTP-

protokollen og transportlaget TCP [39], som står for selve dataoverføringen. HTTPS 

benytter seg enten av Secure Socket Layer (SSL) eller Transport Layer Security (TLS). 

Disse to protokollene er prinsipielt ganske like, og begge tilbyr et fornuftig beskyttelsesnivå 

mot lytting på og modifisering av dataoverføringen. Protokollene baserer seg på sertifikater 

som sikrer at mottaker av informasjonen er den som den utgir seg for å være og bruker 

krypteringsalgoritmer for å gjøre dataene uforståelige for utenforstående. SSL og TLS tilbyr 

dermed en sikker kommunikasjonskanal. Selve dataene som sendes gjennom denne 

kommunikasjonskanalen er HTTP, så HTTPS er ikke en egen protokoll. En HTTP-klient må 

likevel ha støtte for SSL eller TLS for å kunne bruke HTTPS. Siden HTTPS fortsatt bruker 

HTTP-protokollen, kan protokollen håndteres likt. 

5.4.5 Sikker dataoverføring og autentisering i Google Earth 

Google har ikke sagt noe om hvor vidt Google Earth støtter HTTPS eller ikke. Jeg klarte 

heller ikke finne noe informasjon om dette på Internett. Jeg bestemte meg derfor for å teste 

dette ut. Jeg laget en KML-fil som jeg gjorde tilgjengelig på en HTTPS-tjener til Institutt for 

Informatikk. Deretter prøvde jeg å aksessere denne filen fra Google Earth. Dette fungerte 

bra. Sertifikatet som HTTPS-tjeneren brukte var utstedt av Institutt for Informatikk selv, og 

siden Institutt for Informatikk ikke var i listen til Google Earth over preautentiserte 

utstedere, spurte Google Earth-klienten om jeg ville akseptere sertifikatet. Figur 43 viser 

dette. Konklusjonen på denne testen er dermed at Google Earth har støtte for HTTPS. 

Fordi Google Earth støtter HTTPS kan vi benytte oss av basis HTTP-autentisering over 

HTTPS. Siden krypteringslaget i HTTPS sørger for sikker dataoverføring, kan vi dermed 

bruke denne autentiseringsmetoden for å oppnå en sikker autentisering samtidig som vi har 

en sikker datakommunikasjon. Dermed kan Google Earth klienten også brukes til kritiske 

tjenester. 
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Figur 43: Google Earth støtter HTTPS. 

5.5 Utvalg av kartdata basert på observatør 

Den totale mengden data som er tilgjengelig i Google Earth er enorm og er alt for stor til å 

kunne overføres til en klient i sin helhet. En bruker av Google Earth trenger imidlertid kun et 

lite utvalg av dataene for sitt formål. Ved kun å forsyne klienten med de dataene den trenger 

for øyeblikket blir mengden data som må overføres sterkt redusert. Google sender kun data 

til Google Earth klienten over det området som brukeren observerer for øyeblikket. På 

samme måte er det ønskelig å kunne generere KML-dokumenter som inneholder et utvalg 

data basert på hvilket område av jorden brukeren observerer for øyeblikket og hvor brukeren 

befinner seg. 

5.5.1 Observatørinformasjon fra Google Earth-klienten 

For at tjeneren skal kunne vite noe om hvilket område av verden som brukeren observerer 

for øyeblikket, må Google Earth-klienten sende denne informasjonen til tjeneren. Det er 

mulig å opprette nettverkskoblinger direkte i Google Earth-klienten. En nettverkskobling 

forteller Google Earth hvilken KML-tjener den skal koble seg til for å spørre om 

informasjon og når den skal gjøre det. Nettverkskoblingen definerer også hvilke parametere 

klienten skal sende til tjeneren. I det grafiske brukergrensesnittet er det sistnevnte imidlertid 

ikke mulig å definere og vi får derfor ikke bedt klienten om å sende informasjon om 

brukerens observasjonsområde til tjeneren. Nettverkskoblinger kan også spesifiseres i et 
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KML-dokument. Da er det mulig å spesifisere at klienten skal sende informasjon om 

observasjonsområdet. Figur 44 viser en nettverkskobling som sier at klienten skal sende 

informasjon om hvilket område som blir observert ved å inkludere elementet ”viewFormat”.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0"> 
 <NetworkLink> 
  <name>SAR</name> 
  <refreshVisibility>1</refreshVisibility> 
  <Url> 
   <href>http://129.240.76.52/sar</href> 
   <refreshMode>once</refreshMode> 
   <viewRefreshMode>onStop</viewRefreshMode> 
   <viewRefreshTime>0</viewRefreshTime> 
  
 <viewFormat>gefObserver=[bboxNorth],[bboxEast],[bboxSouth],[bboxWest],[l
ookatLat],[lookatLon],[lookatRange],[lookatTilt],[lookatHeading]</viewForm
at> 
  </Url> 
 </NetworkLink> 
</kml> 

Figur 44: Et KML-dokument som spesifiserer en nettverkskobling med 
informasjon om observasjonsområdet. 

Følgende parametere er mulige å få overført fra klienten: 

bboxNorth, bboxEast, bboxSouth, bboxWest 

Disse fire parameterne gir ekstremverdiene for avgrensningen av området som blir observert 

av brukeren i form av lengde- og breddegrader.  

lookatLat, lookatLon 

Disse to parameterne forteller hvilket punkt på jordoverflaten observatøren ser på. Jeg kaller 

dette punktet for observasjonspunktet. 

lookatRange 

Dette parameteret gir avstanden fra observasjonspunktet til observatøren, i luftlinje. Jeg 

kaller denne linjen for synslinjen. 

lookatTilt 

Dette parameteret gir vinkelen mellom jordoverflaten og synslinjen. 

lookatHeading 

Dette parameteret gir vinkelen mellom nord og synslinjen. 
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Parameterne blir overført som parametere i HTTP-forespørselene fra Google Earth-klienten 

til tjeneren. En HTTP-forespørsel fra klienten uten disse parameterne spesifisert kan som 

tidligere nevnt se slik ut: 

http://ge.boehn.org/sar 

mens den samme forespørselen med parameterne ser slik ut: 

http://ge.boehn.org/sar?gefObserver=64.1065,20.0384,57.061,2.63774,60.7619
,10.6927,716577,4.60124e-11,8.47829 

Jeg har implementert logikk i rammeverket slik at rammeverket kan analysere HTTP-

forespørslene det mottar og trekke ut eventuelle parametere som er inkludert i forespørselen 

og gjøre disse tilgjengelige i et Java-objekt. 

5.5.2 Finne observasjonsområdet 

Observasjonsområdet er det området av jordoverflaten som brukeren av en Google Earth 

klient for øyeblikket observerer. For å redusere mengden informasjon som tjeneren sender ut 

i KML-dokumenter ønsker vi ofte å begrense informasjonen til informasjon som er aktuell 

for klientens aktive observasjonsområde. Tjeneren må derfor kunne vite hva som er det 

aktive observasjonsområdet til en klient. Da vertikal og horisontal åpningsvinkel til øyet som 

observerer mangler blant de parameterne Google Earth klienten sender ut er det dessverre 

umulig å kunne kalkulere det eksakte observasjonsområdet brukeren observerer. Vi kan 

imidlertid ta utgangspunkt i de fire ekstremgradene (bboxNorth, bboxEast, bboxSouth, 

bboxWest) for så å lage oss et omsluttende rektangel rundt observasjonsområdet. Figur 45 

illustrerer dette.  
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Figur 45: Det omsluttende rektangelet rundt observasjonsområdet. 

Det omsluttende rektangelet vil alltid inkludere hele observasjonsområdet, men vil ofte 

inkludere et noe større området, i verste fall et område som er det dobbelte av 

observasjonsområdet. For avgrensning av data i KML-dokumentet er dette likevel som regel 

godt nok. Google har også gitt uttrykk for at de vil gjøre vertikal og horisontal åpningsvinkel 

tilgjengelige blant parameterne i en kommende versjon. 

5.5.3 Finne brukerens posisjon 

I tillegg til å vite hva brukeren observerer er det i mange sammenhenger nyttig å vite hvor 

brukeren (øyet som observerer) befinner seg. Google Earth-klienten oppgir ikke posisjonen 

til øyet som observerer, men klienten oppgir nok informasjon til at det er mulig å regne seg 

fram til denne posisjonen. Parameterne som blir oppgitt er allerede nevnt og Figur 46 viser 

de forskjellige parametrene grafisk. 
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Figur 46: Grafisk presentasjon av de forskjellige parameterne fra Google 
Earth klienten. 

Jordkoordinater oppgis ofte i det sfæriske koordinatsystemet WGS84. Et sfærisk 

koordinatsystem definerer et punkt ved å oppgi lengden på en rett linje fra origo og til 

punktet og hvordan denne linjen er rotert i forhold til to akser. Et kartesisk koordinatsystem 

definerer et punkt ved å oppi den korteste avstanden mellom punktet og tre forskjellige 

akser. 

Vi kan i prinsippet oppgi observatørens posisjon i begge disse koordinatsystemene. Et 

sfærisk koordinatsystem har styrke når vi jobber med punkter med samme avstand fra origo. 

I vårt tilfelle befinner observatøren seg flyvende over bakken i forskjellige høyder og vi 

kommer stort sett til å beregne korteste avstand i luftlinje fra observatøren til forskjellige 

objekter. Jeg har derfor valgt å beregne observatørens posisjon i et kartesisk koordinatsystem 

da dette er lettere å jobbe med for de beregningene vi senere vil bruke denne posisjonen til. 

Vi kan tenke oss et globalt kartesisk koordinatsystem som er plassert med origo i sentrum av 

jordkloden, med X-aksen opp gjennom nordpolen og med Y-aksen gjennom ekvator.  

Vi lager oss en vektor v1 med størrelsen [0,0,lookatRange] i et lokalt koordinatsystem som 

tangerer jordoverflaten i observasjonspunktet. Dermed har vi en vektor som peker rett opp 

av det lokale koordinatsystemet vårt og som har en lengde tilsvarende lengden mellom øyet 

som observerer observasjonspunktet. Vi kan nå rotere denne vektoren om Z-aksen i 
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koordinatsystemet vårt i henhold til verdien til parameteret lookatTilt. Så kan vi rotere 

vektoren om Y-aksen i koordinatsystemet vårt i henhold til verdien til parameteret 

lookatHeading. Vi har nå en vektor som går fra observasjonspunktet til brukerens øye, angitt 

i det lokale koordinatsystemet. Vi kan nå konvertere vektoren fra det lokale 

koordinatsystemet til det globale. Dette gjør vi igjen ved å rotere vektoren om Z- og Y-

aksen, denne gang i henhold til lengde- og breddegraden i observasjonspunktet. Til slutt må 

vi summere vektoren vår med vektoren som går fra sentrum av jordkloden til 

observasjonspunktet. Dermed har vi en vektor som går fra sentrum av jordkloden til 

brukerens øye, spesifisert i vårt globale kartesiske koordinatsystem. Figur 47 viser et utdrag 

av hvordan dette er implementert i rammeverket. 

// We make a vector with the length = lookAtRange 
observerCoordinate = new CartesianCoordinate(0, 0, 
viewPosition.getRange()); 
 
// We rotate the vector around the Z axis to get the correct tilt 
observerCoordinate.rotateAroundZAxis(viewPosition.getTilt()); 
 
// We rotate the vector around the Y axis to get the correct heading 
observerCoordinate.rotateAroundYAxis(viewPosition.getHeading()); 
 
// Now we have have to place our vector out in the world 
 
// First we rotate our local coordinate system to the surface of the earth 
observerCoordinate.rotateAroundZAxis(Math.toRadians(viewPosition.getLatitu
de())); 
observerCoordinate.rotateAroundYAxis(Math.toRadians(viewPosition.getLongit
ude())); 
 
// Now our vector has the correct length and direction. 
// We only have to place it out at the lookAt coordinate 
observerCoordinate.add(new EarthCoordinate(viewPosition.getLatitude(), 
viewPosition.getLongitude()).toCartesianCoordinate()); 

Figur 47: Utdrag av kildekoden til rammeverket som viser hvordan vi finner 
brukerens lokasjon. 

5.5.4 Utvelgelse av data basert på observasjonsområdet 

Som tidligere nevnt kan det variere hvilke objekter vi ønsker å inkludere i et KML-

dokument. Rammeverket gjør et objekt som representerer brukerens øye tilgjengelig for 

utviklere. Dermed kan utviklere selv lage logikk for å velge ut hvilke objekter de ønsker å 

inkludere i KML-dokumentene sine, basert på hvordan de forholder seg til brukeren. Det er 

imidlertid to vanlige modeller for hvilke objekter vi ønsker å inkludere i KML-dokumenter 

som jeg har implementert støtte for i rammeverket. Den første modellen er å inkludere alle 

objekter som er definert. Dette er standardmodellen. Den andre er å inkludere kun objekter 
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som er i observasjonsområdet. Da observasjonsområdet for øyeblikket ikke er mulig å 

definere eksakt, tar denne metoden utgangspunkt i det omsluttende rektangelet. Utvikleren 

trenger dermed kun definere et parameter for at rammeverket kun skal inkludere objekter 

innenfor brukerens observasjonsområde. 

5.5.5 Detaljvisning basert på avstand til observatør 

I tillegg til å ikke inkludere objekter utenfor observasjonsområdet, kan det også være 

hensiktsmessig å ikke alltid inkludere alle objektene innenfor observasjonsområdet samt 

begrense hvor mye informasjon som vises for de objektene som inkluderes. Dersom vi for 

eksempel ser jordkloden fra stor høyde er det ikke hensiktsmessig å vise samtlige 

restauranter innenfor observasjonsområdet. I tillegg til at det vil ta lang tid å overføre 

informasjon om så mange restauranter til klienten, vil restaurantene måtte tegnes opp så tett 

på skjermen at skjermbildet vil bli et visuelt kaos. 

I tradisjonelle geografiske informasjonssystemer er det vanlig å definere hvilke typer 

objekter vi ønsker å vise ettersom hvilke høyde observatøren har over bakken (eller hvilken 

målestokk vi viser kartet i). Google Earth tillater imidlertid observatøren å observere 

jordkloden i perspektiv. Figur 48 illustrerer dette. Observatøren befinner seg i en gitt høyde 

over bakken og kan observere Norge fra Lindesnes til Trondheim. Fordi Lindesnes befinner 

seg mye nærmere observatøren enn Trondheim, er det viktigere med et høyere detaljnivå på 

Lindesnes enn i Trondheim. Fordi Google Earth tillatter observasjoner i perspektiv mener 

jeg derfor at det ikke er observatørens høyde over bakken som er interessant, men avstanden 

i rett linje fra observatøren til hvert enkelt objekt. 
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Figur 48: Norge sett i perspektiv i Google Earth. Det kreves et høyere 
detaljnivå nærmere observatøren enn lengre unna. 

Å finne avstanden fra observatøren til et objekt er enkelt. Vi vet observatørens koordinat i 

det globale kartesiske koordinatsystemet. Vi vet objektets koordinat i WGS84 

koordinatsystemet og fordi et WGS84-koordinat forteller oss hvordan et punkt på 

jordoverflaten er rotert i forhold til vårt globale kartesiske koordinatsystem, kan vi omregne 

WGS84-koordinatet til et koordinat i det globale kartesiske koordinatsystemet. 

Anta at vi har et WGS84-koordinat med bredde- og lengdegrad lik lat  og . Vårt 

kartesiske koordinat 

lon

k  vil da være: 

kx = radius* sin(π
2

− lat) * cos(long)

ky = radius* sin(π
2

− lat) * sin(long)

kz = radius* cos(π
2

− lat)

 

hvor  er jordradiusen pluss objektets eventuelle høyde over jordoverflaten. radius

Deretter kan vi finne vektoren mellom disse to koordinatene ved å subtrahere det ene fra det 

andre. Lengden på denne vektoren er avstanden fra objektet til observatøren. 
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KML er kun et format for å transportere data til Google Earth-klienten, og inneholder derfor 

ikke noe logikk for å håndtere detaljvisning basert på avstand til observatør. Det er 

forholdsvis mye logikk som må implementeres for å underbygge denne funksjonaliteten, og 

det er derfor ikke hensiktsmessig at alle som ønsker å generere KML trenger å sette seg inn i 

dette. Jeg har derfor implementert logikk for å håndtere detaljvisningen i rammeverket. 

Brukeren av rammeverket må definere ved hvilke avstander de forskjellige detaljene i de 

forskjellige klassene sine skal være synlige. Deretter kan rammeverket beregne hvilke 

detaljer for hvert objekt som skal inkluderes i KML-dokumentet. Brukeren av rammeverket 

kan enten definere avstandene direkte i koden sin, eller i et XML-dokument. 

Figur 49 viser hvordan en containerbåt-klasse kan defineres i rammeverket. Vi definerer 

klassenavnet til ”ContainerBoat”, vi sier at vi ønsker å se en hale etter båten og vi sier 

hvilken stil vi ønsker å bruke for båten. Deretter sier vi at båten skal være synlig så lenge 

observatøren ikke er lengre unna en 100.000 meter. Halen skal gå maks 7000 sekunder 

(nesten to timer) tilbake i tid og skal være synlig når observatøren ikke er lengre unna enn 

10.000 meter. Deretter definerer vi en grov tredimensjonal modell av båten som skal være 

synlig for observatøren når hun er 2000 til 8000 meter fra båten. Dersom observatøren er 

nærmere, skal den mer detaljerte tredimensjonale modellen vises. 

<mapObjectClass 
 className="ContainerBoat" 
 showTail="true" 
 styleUrl="http://www.boehn.org/tmp/styles2.xml#Boat" 
 visibleTo="100000" 
 tailHistoryLimit="7000" 
 tailVisibleTo="10000" 
> 
  <!-- En grov modell av båten --> 
  <model visibleFrom="2000" visibleTo="8000"> 
   <polygon extrude="true" altitudeMode="relativeToGround"> 
    <coordinate x="0" y="0" z="1"/> 
    <coordinate x="1" y="0" z="1"/> 
    <coordinate x="1" y="0.7" z="1"/> 
    <coordinate x="0.5" y="1" z="1"/> 
    <coordinate x="0" y="0.7" z="1"/> 
    <coordinate x="0" y="0" z="1"/> 
   </polygon> 
  </model> 
  <!-- Detaljert modell som viser at det er en containerbåt --> 
  <model visibleFrom="0" visibleTo="2000"> 
   <!-- Selve båten --> 
   <polygon extrude="true" altitudeMode="relativeToGround"> 
    <coordinate x="0" y="0" z=".5"/> 
    <coordinate x="1" y="0" z=".5"/> 
    <coordinate x="1" y="0.7" z=".5"/> 
    <coordinate x="0.5" y="1" z=".5"/> 
    <coordinate x="0" y="0.7" z=".5"/> 
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    <coordinate x="0" y="0" z=".5"/> 
   </polygon> 
   <!-- Styrhuset --> 
   <polygon extrude="true" altitudeMode="relativeToGround"> 
    <coordinate x=".01" y=".01" z="1"/> 
    <coordinate x=".9" y=".01" z="1"/> 
    <coordinate x=".9" y=".15" z="1"/> 
    <coordinate x=".01" y=".15" z="1"/> 
    <coordinate x=".01" y=".01" z="1"/> 
   </polygon> 
   <!-- containere --> 
   <polygon extrude="true" altitudeMode="relativeToGround"> 
    <coordinate x=".1" y=".2" z=".8"/> 
    <coordinate x=".9" y=".2" z=".8"/> 
    <coordinate x=".9" y=".7" z=".8"/> 
    <coordinate x=".1" y=".7" z=".8"/> 
    <coordinate x=".1" y=".2" z=".8"/> 
   </polygon> 
  </model> 
 </mapObjectClass> 

Figur 49: Definisjon av en klasse for en containerbåt. Definisjonen sier når 
de forskjellige elementene skal være synlige.  

Figur 50 viser hvordan detaljer for båten blir synlige i Google Earth etter hvert som vi 

beveger oss nærmere båten. På bilde 1 er vi så langt unna båten at den ikke er inkludert i 

KML-dokumentet i det hele tatt. På bilde 2 kan vi se båten. Vi er fortsatt så langt unna at vi 

kun ser båten med ikonet og navnet sitt. På bilde 3 har vi kommet oss så nær at båtens 

bevegelseshale også tegnes opp og på bilde 4 kommer også en enkel tredimensjonal modell 

opp. På bilde 5 har vi kommet oss så nær båten at vi får en mer eksakt tredimensjonal 

modell.



 

 
Bilde 1 

 

 
Bilde 2 

 
Bilde 3 

 
Bilde 4 

 
Bilde 5 

 

Figur 50: Mer informasjon om båten ”Helena” blir tilgjengelig ettersom vi 
kommer nærmere. 

5.6 Parametere fra klient til tjener 

I mange tilfeller er det nødvendig at brukeren kan sende parametere til tjeneren. Vi har sett 

på tre spesialtilfeller hvor dette har vært nødvendig. En bruker må kunne sende et 

brukernavn og passord til tjeneren for å autentisere seg. Dette får vi gjort ved å bruke HTTP-

autentisering. En bruker må sende en sesjons-id til tjeneren ved hver forespørsel for at 
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tjeneren skal kunne identifisere brukeren og koble alle forespørsler fra samme bruker til 

samme sesjon. Dette får vi gjort ved å bruke cookie-elementet i KML-formatet. I tillegg kan 

klienten sende noen parametere til tjeneren som spesifiserer hvilket området av jordkloden 

som brukeren observerer og hvor brukeren observerer dette området fra.  

Brukeren har imidlertid behov for å kunne sende andre typer parametere til tjeneren også. En 

bruker ønsker kanskje å se alle utenlandsregistrerte skip som er i norsk farevann og som har 

vært der i minst tre døgn sammenhengende. En annen bruker ønsker kanskje å sende en 

melding til budbilen som nærmer seg Jernbanetorget for å be sjåføren plukke opp en pakke i 

nabolaget. Brukstilfellene og type data som vi ønsker å sende kan variere sterkt og vi har 

derfor behov for en generell metode for å sende parametere fra brukere til tjeneren. Behovet 

vårt kan deles inn i to deler. For det første trenger vi en måte vi kan spesifisere et 

brukergrensesnitt som vises til brukeren og hvor brukeren kan angi verdier for parameterne 

til klienten. Dernest trenger vi en måte å få overført disse parameterne fra klienten til 

tjeneren.  

Metoden vi brukte for å sende brukernavn og passord vil ikke kunne brukes, da denne 

metoden kun viser en brukernavn- og passorddialogboks til brukeren. Denne dialogboksen 

har et forhåndsdefinert utseende i Google Earth klienten og kan ikke endres.   

Metoden vi brukte for å sende sesjons-id’en kan heller ikke brukes. Denne metoden lar kun 

klienten sende en verdi den får fra tjeneren tilbake til tjeneren. Brukeren har ingen mulighet 

til å påvirke denne verdien. 

Google Earth har ikke laget funksjonalitet i Google Earth-klienten eller i KML-formatet som 

gjør det mulig for brukeren å angi verdier som så sendes til tjeneren. Jeg har derfor prøvd å 

finne alternative løsninger for å dekke dette behovet. 

HTML [34] er et markeringsspråk som har vunnet stor popularitet og som per dags dato 

nesten er enerådig for definisjon av Web-sider. Språket er veldig enkelt og tillater blant 

annet spesifikasjon av linker mellom sider, tekstformatering og skjemaer (”forms”). I den 

senere tid har HTML også blitt tatt i bruk for definisjon av brukergrensesnitt utenfor web 

fordi det er så enkelt å definere fleksible brukergrensesnitt i HTML. Programmeringsspråket 

Java lar for eksempel utviklere definere deler av brukergrensesnittet direkte i HTML. 
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Google Earth har også valgt å bruke HTML for definisjon av tekstformattering for 

beskrivelsestekstene til kartobjektene. 

Min første idé var derfor å definere HTML-skjemaer i beskrivelsestekstene til kartobjektene. 

Dermed kunne brukerne klikke på et objekt og få opp et skjema som kunne fylles ut og så 

sendes til tjeneren. Det viste seg imidlertid at Google Earth sin støtte for HTML i 

beskrivelsestekstene var begrenset til tekstformattering og omfattet ikke skjemaer. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0"> 
 <Placemark> 
  <name>Institutt for Informatikk</name> 
  <description> 
   <![CDATA[ 
   Dette er en <font color="red">tekst</font> <b>som</b> viser 
   <h1>støtte</h1> for <a href="http://www.w3.org/MarkUp/">HTML</a>. 
   <form action="foo" method="get"> 
    <input name="knapp" type="submit" value="OK"> 
   </form> 
   Skjema støttes imildertid ikke. 
   ]]> 
  </description> 
  ... 

Figur 51: HTML-kode i et KML-dokument 

Figur 51 viser testen jeg gjorde. Jeg lagde meg et KML-dokument som inneholdt HTML-

kode i beskrivelsesteksten til kartobjektet. Deretter åpnet jeg dokumentet i Google Earth. 

Figur 52 viser hvordan beskrivelsesteksten ble seende ut. HTML-koden som definerer 

tekstfarge, teksttykkelse, stil og link blir tolket riktig av Google Earth-klienten, mens 

HTML-skjemaet ikke blir vist. Denne metoden kan derfor ikke brukes. 

 

Figur 52: Beskrivelsestekstene i tekstboblene støtter HTML-kode for 
tekstformattering, men ikke for skjemaer. 
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Dersom vi klikker på en link til en nettside i en beskrivelsestekst blir vi tatt til denne 

nettsiden. I preferansene til Google Earth er det mulig å spesifisere om vi ønsker å åpne 

Web-sider i et nytt vindu eller som en integrert del av Google Earth vinduet. Figur 53 viser 

hvordan hjemmesiden til institutt for informatikk blir åpnet som en integrert del av Google 

Earth når vi klikker på linken i beskrivelsesteksten på kartet. 

 

Figur 53: Nettsider kan vises som en integrert del av Google Earth. 

 

Figur 54: Eksempel på enkelt web-grensesnitt i Google Earth. 
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Dette åpner for at vi kan benytte vanlig Web-teknologi til å definere et brukergrensesnitt 

som blir tilgjengelig i Google Earth-klienten når brukeren klikker på linker i 

beskrivelsestekstene. Figur 54 viser et enkelt Web-grensesnitt i Google Earth klienten. I 

menyen til venstre har jeg lagt til et objekt ”Meny”. Ved å klikke på et av punktene i 

menyen, blir brukergrensesnittet for dette punktet åpnet i nederste del av skjermbildet. I 

dette tilfellet har brukeren klikket på Valg, og valg-vinduet vises.  

Figur 55 gir en skjematisk oversikt over kommunikasjonsflyten i denne modellen. Her ser vi 

at tjeneren har to moduler. KML-modulen tar seg av forespørslene fra Google Earth klienten 

og returnerer KML-dokumenter. Brukergrensesnitt-modulen tar seg av forespørslene fra 

nettleseren i Google Earth klienten og returnerer HTML-dokumenter med Web-grensesnitt. 

Som vi ser vil både selve Google Earth-klienten og nettleseren i Google Earth-klienten sende 

hver sine HTTP-forespørsler til hver sin modul på tjeneren. 

Det er ønskelig at de to modulene på tjeneren kommuniserer. Brukeren bør bare trenge å 

autentisere seg en gang for så å få tilgang til begge modulene. Og preferanser satt i Web-

grensesnittet må være tilgjengelig for KML-modulen slik at KML-modulen kan generere 

KML-dokumenter basert på disse preferansene. Disse to modulene bør derfor dele en sesjon 

per bruker.  

Google Earth-klienten og nettleseren i Google Earth-klienten er to separate HTTP-klienter, 

men siden HTTP-protokollen er tilstandsløs spiller dette ingen rolle for tjeneren. Tjeneren 

simulerer en sesjon ved å gruppere alle forespørsler den mottar som inneholder samme 

sesjons-id, uavhengig av hvilken klient forespørslene kommer fra. For at Google Earth-

klienten og nettleseren i Google Earth-klienten skal kunne dele samme sesjon må begge to 

derfor sende samme sesjons-id til tjeneren. Sesjons-id’en blir definert av tjeneren og tjeneren 

sender denne til Google Earth-klienten ved å inkludere den i KML-dokumentet. Google 

Earth-klienten må derfor få gitt denne iden til nettleseren slik at nettleseren inkluderer iden i 

forespørslene til tjeneren. Dette kan vi få til ved å benytte oss av adresseomskriving. Linkene 

som brukeren klikker på for å komme til Web-grensesnittet er inkludert i KML-dokumentet 

og dermed sendt fra tjeneren. Tjeneren kan derfor sørge for å inkludere sesjons-id’en i disse 

linkene. Når brukeren så klikker på en link, vil nettleseren prøve å aksessere denne linken og 

dermed også sende med sesjons-id’en tilbake til tjeneren. Tjeneren vil dermed kunne 

håndtere forespørsler fra Google Earth-klienten og nettleseren i samme sesjon. 
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Figur 55: Kommunikasjon mellom de forskjellige elementene hos klient og 
tjener. 

Jeg har implementert støtte for denne metoden i rammeverket. Siden vi benytter oss av 

sesjonsbegrepet som finnes i Java Servlet-teknologien, består implementeringen 

hovedsakelig i å sørge for at adressene i KML-dokumentet som peker til Web-grensesnittet 

inneholder brukerens sesjons-id.  

I tillegg har jeg implementert en knappeklasse (”Button”) som gjør at utviklere kan lage 

knapper i Google Earth som åpner brukergrensesnittet. Knappene blir lagt til i KML-

dokumentet som linker, men rammeverket genererer da de riktige adressene slik at 

utvikleren ikke behøver å tenke på dette. Figur 56 viser hvordan en meny med to knapper 

kan opprettes ved hjelp av rammeverket. Knappeobjektene har to parametere. Det første 

parameteret spesifiserer teksten på knappen mens det andre spesifiserer banen til et Java 

Servlet som håndterer klikket på knappen.  

MapObject menu = new MapObject(); 
menu.setName("Meny"); 
menu.addButton(new Button("Søk", "/sarSearch")); 
menu.addButton(new Button("Valg", "/sarPreferences")); 
kmlModel.add(menu); 

Figur 56: Eksempel på hvordan en meny med to knapper kan opprettes i 
rammeverket. 

Fordi rammeverket mitt baserer seg på Java Servlet sitt sesjonsbegrep, vil 

tredjepartsprogramvare som baserer seg på dette kunne brukes på tjenersiden. Det finnes for 

eksempel mange rammeverk for å generere og håndtere Web-grensesnitt (Java Server Faces, 
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Tiles, Struts, Spring, Coocon, Velocity, ...). Alle disse kan dermed benyttes for Web-

grensesnittet i Google Earth-klienten. Jeg har derfor ikke sett det som en oppgave for mitt 

rammeverk å implementere logikk for å håndtere selve Web-grensesnittet. 

I Figur 55 går det ikke noen pil fra nettleseren til Google Earth-klienten. Det er et sterkt 

ønske at nettleseren også skal kunne kommunisere med Google Earth-klienten. Dersom vi 

for eksempel gjør noe i Web-grensesnittet som gjør at KML-dokumentet endrer seg ønsker 

vi at Google Earth-klienten skal be om det nye KML-dokumentet slik at vi får se endringene. 

Jeg har imidlertid ikke klart å finne en måte som nettleseren kan provosere Google Earth-

klienten til å foreta en oppdatering. Dette behovet kunne vært løst ved hjelp av et Java-script 

i Web-grensesnittet, men det krever at Google legger til støtte for dette i Google Earth-

klienten. Inntill dette skjer må oppdateringene forespørres av noe annet enn Web-

grensesnittet. Brukeren kan manuelt be om en oppdatering ved å velge ”Refresh”, eller 

Google Earth kan settes til å automatisk oppdaterer hvert n-te sekund eller hver gang etter at 

brukeren har beveget seg (endret synsvinkel). I praksis betyr dette at brukeren må gjøre et 

ekstra museklikk i Google Earth-klienten for å få se resultatene av endringer i Web-

grensesnittet. 

5.7 Organisering/gruppering av kartdata 

Når datamengder blir store er det viktig å kunne organisere og gruppere dem. Google Earth 

har en hierarkisk mappestruktur som egner seg godt til dette. Alle objekter i en mappe kan 

gjøres synlige eller usynlige ved å hake på eller av en mappe. Jeg har implementert støtte for 

å kunne benytte denne mappestrukturen i rammeverket ved å opprette en mappeklasse 

(”Folder”) som kan inneholde andre mapper og kartobjekter. Figur 57 viser hvordan 

mappestrukturen blir visualisert i Google Earth-klienten. 
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Figur 57: Eksempel på mappestrukturen visualisert i Google Earth-klienten. 

5.8 Interaktivt brukergrensesnitt på kartet 

Som vi allerede har vært inne på har ikke Google lagt til rette for at tredjeparts aktører kan 

påvirke selve brukergrensesnittet i klienten. Vi har likevel sett at det er mulig for tredjeparts 

aktører å inkludere et Web-grensesnitt i klienten gjennom et integrert nettleservindu. 

Deretter så vi hvordan vi kan lage koblinger fra objekter som vises på kartet til Web-

grensesnittet gjennom linker i tekstbobler. Gjennom Web-grensesnittet kan brukeren fylle ut 

et skjema for å sende informasjon til en tjeneren. I noen tilfeller har brukeren imidlertid 

behov for å definere informasjon direkte på kartet. I et redningssystem kan vi for eksempel 

tenke oss at vi ønsker å definere et søksområde som så skal sendes til en tjener slik at andre 

brukere også kan se området. Det er mulig å definere et søksområde i et Web-grensesnitt ved 

å skrive inn koordinatene til hvert hjørne i polygonet. Det er imidlertid ofte enklere å tegne 

opp polygonet direkte på kartet ved hjelp av musen. Plus-versjonen av Google Earth-

klienten lar oss gjøre dette, men tilbyr ikke noen god metode for overføringen av polygonet 

til tjeneren. Den eneste metoden som er tilgjengelig er å gjøre overføringen via e-post. 

Brukeren kan klikke på polygonet og oppgi en e-postadresse som polygonet så sendes til. 

Videre er det mulig å lage logikk på tjenersiden for å sjekke denne e-postadressen og hente 

inn polygoner som sendes hit. Dersom Google Earth-klienten hadde hatt støtte for Java-
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scripts eller noe lignende kunne tredjeparts aktører implementert bedre løsninger på slike 

problemer og dermed tilby et interaktivt brukergrensesnitt på selve kartet i Google Earth. 

5.9 Sammendrag 

I dette kapittelet har vi sett på hvordan vi kan lage et rammeverk som hjelper tredjeparts 

aktører å tilby tjenester til brukere av Google Earth. Målet med rammeverket er å gjøre 

genereringen av KML-dokumenter enklere ved å tilby utviklere et sett med klasser, metoder 

og verktøy som abstraherer utviklingsprosessen over selve KML-formatet og detaljene rundt 

det. 

En viktig del av rammeverket er hvordan vi kan uttrykke KML-dokumentet vårt på et høyere 

abstraksjonsnivå i Java og vi har sett på flere tilnærminger og gjort en sammenligning i 

ytelse mellom disse. Vi har også sett på hvordan vi kan tilby et symbolbegrep slik at 

utseende for objekter av samme klasse kun må defineres en gang. Vi har sett hvordan vi kan 

uttrykke tredimensjonale figurer i et lokalt koordinatsystem og så hvordan vi kan utplassere 

disse riktig på kartet med globale koordinater. Videre ser vi hvordan rammeverket kan 

håndtere et sesjonsbegrep for hver enkelt bruker og hvordan vi kan autentisere brukere og 

beregne deres lokasjon og observasjonsområde i den virtuelle verdenen. Denne 

informasjonen kan rammeverket bruke for å velge ut hvilke objekter som skal inkluderes i 

KML-dokumentet og hvor mange detaljer på disse skal vises med. 

Til slutt har vi sett på hvordan vi kan tilby brukergrensesnitt ved å integrere et Web-

grensesnitt i Google Earth-klienten. 
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6. Bruk av rammeverket i praksis 

Målet med rammeverket er at det skal være enkelt å bruke og fleksibelt nok til å kunne 

anvendes i et vidt spektrum av forskjellige geografiske informasjonstjenester i Google Earth. 

Etter å ha implementert rammeverket valgte jeg derfor å benytte rammeverket i forskjellige 

applikasjoner. På den måten kunne jeg teste hvor enkelt det var å bruke rammeverket i 

praksis og om det var mulig å få dekket behovene i de forskjellige applikasjonene. 

6.1 Flåtestyring/telecom-tjenester i Google Earth 

PATS (Program for Advanced Telecom Services) [35] er et forskningssamarbeid mellom 

NTNU, Ericsson, Telenor og Hewlett-Packard. PATS har et laboratorium i Trondheim. 

Gjennom dette laboratoriet er det mulig å benytte forskjellige teletjenester, som blant annet 

sending og mottak av SMS, posisjonering av GSM-telefoner og samtaleoppsett. UiO har 

også fått tilgang til dette laboratoriet gjennom Øystein Haugen, som administrerer dette for 

UiO. Jeg styrer de tekniske aspektene rundt denne tilgangen og siden jeg derfor har jobbet 

mye med disse tjenestene ønsket jeg å lage et geografisk informasjonssystem som integrerer 

teletjenester i Google Earth. 

PATS tilbyr en rekke forskjellige tjenester, men jeg vil kun beskrive kort de relevante 

tjenestene for mitt demonstrasjonssystem. 

6.1.1 SMS mottak/utsendelse 

PATS er koblet til Telenor sitt SMSC (Short Message Service Center”). Dette er et element i 

mobilnettverket som styrer leveranse og mottak av SMS-meldinger. Gjennom denne 

koblingen kan PATS sende og motta SMS-meldinger. PATS har fått kortnummeret 2034 av 

Telenor. Alle SMS-meldinger som sendes til telefonnummeret 2034 videresender Telenor til 

PATS sin SMS-tjener. Universitetet i Oslo har fått tildelt kodeordene ”IFI” og ”STUD1” av 

PATS. Det vil si at alle SMS-meldinger som PATS mottar og som begynner med enten ”IFI” 

eller ”STUD1” blir lagt i UiO sin meldingskø på PATS sin SMS-tjener. Jeg har på vegne av 

UiO utviklet et tjenerprogram som kjører på en tjener til UiO. Dette programmet 



 108 

kommuniserer med PATS-laboratoriet og gir studenter ved UiO tilgang til noen  av 

tjenestene PATS-laboratoriet tilbyr. Målet for tjenerprogrammet er å gjøre PATS-tjenestene 

lett tilgjengelige for studenter ved UiO så tjenestene kan inngå i prosjekter og obligatoriske 

innleveringer ved universitetet. Tjenerprogrammet oppretter en kø per bruker. Siden alle 

innkommende meldinger fra mobiltelefoner må starte med enten ”IFI” eller ”STUD1” bruker 

tjenerprogrammet ord nummer to for å avgjøre hvilke køer meldinger skal lagres i. 

Studentene kan så gjennom et API enkelt sende meldinger og sjekke for innkommende. 

Figur 58 viser kommunikasjonsflyten ved sending og mottak av SMS-meldinger. 

 

Figur 58: Kommunikasjonsflyten ved sending og mottak av SMS-meldiger, 
fra en studentapplikasjon til en mobiltelefon. 

6.1.2 Posisjonering av GSM mobiltelefoner 

PATS tilbyr også en tjeneste for posisjonering av GSM mobiltelefoner i Telenor sitt 

mobilnett. Tjenesten gir et estimat på hvor en mobiltelefon befinner seg basert på hvilken 

GSM-antenne mobiltelefonen er tilkoblet. Nøyaktigheten på dette estimatet varierer med 

tettheten til GSM-antennene og er nede i 200 meter i sentrum av Oslo og går opp til 4 km på 

fjellet. På grunn av personvern kan vi kan ikke be om posisjonen til en mobiltelefon ved å 
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oppgi mobiltelefonens telefonnummer. Vi må bruke en identifikator kalt static id. Denne 

identifikatoren får vi først når mobiltelefon sender oss en melding til kodeordet ”STUD1”. 

Da er meldingsavsenderen satt lik static iden for mobiltelefonen, og ikke mobiltelefonens 

telefonnummer. Dersom meldingen sendes til kodeord ”IFI” er meldingsavsenderen satt til 

mobiltelefonens telefonnummer. 

6.1.3 Samtaleoppsett 

Denne tjenesten setter opp en vanlig telefonsamtale mellom to telefonnumre. Tjenesten 

ringer først opp det første nummeret. Når noen svarer, ringes neste nummer opp og numrene 

kobles så sammen. PATS-laboratoriet tillater oppkobling gjennom et grensesnitt kalt Parlay-

X. Dette er et forholdsvis tungt grensesnitt å sette seg inn i, og jeg har derfor også her 

implementert et vesentlig enklere grensesnitt som studenter ved UiO kan benytte. 

6.1.4 Flåtestyringssystem 

Jeg bestemte meg for å lage et flåtestyringssystem for å teste integreringen av PATS-

tjenestene med rammeverket mitt. Et flåtestyringssystem er et system som hjelper et firma 

eller en organisasjon til å styre og ha oversikt over alle sine mobile enheter. 

Flåtestyringssystemet mitt bruker GSM-posisjoneringsteknologi for å lokalisere de mobile 

enhetene og presenterer så de mobile enhetene i Google Earth. Mobile enheter kan registrere 

seg i flåtestyringssystemet ved å sende SMS-meldingen ”STUD1 FLÅTE REGISTRER” til 

2034. Den mobile enheten vil da automatisk bli posisjonert en gang i minuttet og brukere av 

Google Earth kan følge med på den mobile enhetens bevegelser. Den mobile enheten kan 

også sende andre meldinger med kommandoer, som for eksempel ”STUD1 FLÅTE STOPP” 

for å stoppe posisjoneringen. 

Kun registrerte brukere kan følge med på de mobile enhetene og brukere må derfor 

autentisere seg med et brukernavn og passord for å få tilgang. Figur 59 viser et skjermdump 

fra systemet. Her er fire personer registrert. Selv om posisjoneringsresultatene av de mobile 

enhetene ikke er helt eksakte, går det klart fram i hvilke områder de befinner seg. Ved å 

klikke på en mobil enhet kan vi se når den ble posisjonert sist, og vi kan velge å ringe eller 

sende en SMS-melding til vedkommende. Siden brukerne er autentiserte vet 

flåtestyringssystemet brukernes telefonnumre og et klikk på ”Call”-linken setter derfor 
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automatisk opp en samtale mellom den autentiserte brukeren og den mobile enheten som ble 

klikket på. Ved klikk på ”Send SMS”-linken får brukeren opp skjemaet som er vist nederst i 

skjermbildet. Her kan brukeren skrive en ønsket tekst og klikke ”send SMS” for å sende 

denne til den mobile enheten. 

 

Figur 59: Skjermdump fra flåtestyringssystemet. 

6.1.5 Teknologier som er benyttet 

Flåtestyringssystemet er basert på Java Enterprise Edition (J2EE) og bruker J2EE-

containeren JBoss 4. Det ligger en PostgreSQL 8 SQL database i bunn som lagrer brukere og 

deres posisjoner. Denne databasen er representert ved hjelp av et Enterprise Java Bean 

(EJB3) lag. Meldingshåndteringen internt i programmet er basert på Java Message Service 

(JMS) og er asynkron. 

6.1.6 Funksjonalitet i rammeverket som er benyttet 

Flåtestyringssystemet benytter seg av en rekke forskjellig funksjonalitet fra rammeverket. 

HTTP-autentisering benyttes for autentisering av brukere. Brukernavnene og passordene 

ligger lagret i SQL-databasen, og jeg bruker Java Authentication and Authorization Service 

(JAAS) [36] for håndteringen av innloggingen slik at hele innloggingsprosessen håndteres 

uten en eneste linje kode fra meg. Dette er mulig fordi rammeverket understøtter 

sesjonsbegrepet i Java Servlet. Sesjonen brukes også for å vite hvem som er logget inn og 
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hvilket telefonnummer brukeren er å treffe på. Dette er nødvendig å vite dersom brukeren 

ber om å sette opp en samtale med en mobil enhet. Rammeverkets koblingen mot et Web-

grensesnitt benyttes ved hjelp av knapper i tekstboblene. De mobile enhetene er representert 

som enkle MapObjects. 

6.1.7 Kommentarer til utviklingsprosessen 

Dette eksempelet var det første jeg implementerte. Eksempelet ble implementert delvis 

parallelt med utviklingen av selve rammeverket så jeg kunne gjøre endringer i rammeverket 

basert på hva jeg ønsket å få til. Etter en god del endringer og utvidelser av rammeverket 

fikk jeg løst alle behovene i flåtestyringssystemet. Samspillet mellom rammeverket, J2EE og 

JBoss fungerte utmerket og resultatet ble et robust og kraftig flåtestyringssystem basert på få 

linjer med kildekode. 

6.2 Nasjonalt ressursregister i Google Earth 

Nasjonalt ressursregister for redning og beredskap (NARRE) er et prosjekt som skal samle 

og kartlegge ressurser for redning og beredskap i et nasjonalt register. I dag har 

Hovedredningssentralen, nødnummerne 110/112/113, kystverket, Avinor, Forsvaret, 

Sivilforsvaret og andre enheter egne ressursregistre som vedlikeholdes. Det er behov for en 

nasjonal oversikt som kobles med kart og annen informasjon for å fremskaffe  informasjon 

som til en hver tid er oppdatert. Det nasjonale ressursregisteret vil forbedre oversikten over 

ressurser og optimalisere kontakten mellom ressursene i redning og beredskap. 

Grunnprinsippet er at hver enhet vedlikeholder informasjonen for ressursene de kontrollerer. 

NARRE skal etter planen taes i bruk mot slutten av 2007. 

6.2.1 Ressursregisteret 

Christian Michelsen Research har en kopi av ressursregisteret hos seg for testing. Jeg fikk 

tilgang til dette registeret slik at det geografiske informasjonssystemet mitt kunne hente ut 

den informasjonen det trengte. Teknisk sett er kopien lik originalregisteret, men kopien har 

kun et utvalg av dataene i originalen. Registeret kan aksesseres gjennom et LDAP-
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grensesnitt. LDAP står for Lightweight Directory Access Protocol og er en 

nettverksprotokoll for å spørre etter og endre data organisert i en hierarkisk struktur. 

Protokollen brukes ofte i sammenheng med autentisering av brukere og å styre 

tilgangskontroll til ressurser i større datanettverk. 

Dataene lagres ofte distribuert og er optimalisert for å få lave responstider ved lesing, mens 

endring av dataene ofte er tyngre. LDAP kan i noen sammenhenger sammenlignes med SQL 

(Structured Query Language). 

Java Standard Edition har støtte for LDAP gjennom pakken javax.naming.directory og ved 

hjelp av denne pakken klarte jeg å koble meg på LDAP-tjeneren hos Christian Michelsen 

Research. 

6.2.2 Utvalg og organisering av data 

For å gjøre meg litt bedre kjent med hvilke data som var tilgjengelige i ressursregisteret 

benyttet jeg programmet JXplorer LDAP Browser. Dette er en Open Source LDAP klient i 

Java som lar oss navigere rundt i innholdet på en LDAP-tjener. Klienten har et grafisk 

brukergrensesnitt og er enkel å ta i bruk. Ressursregisteret inneholder en rekke objekter. 

Objektene har et attributt kalt type som forteller hva objektene representerer. Verdier for 

dette attributtet kan for eksempel være båt, oljeboringsplattform eller letemannskap. I tillegg 

hører objektene til en klasse. Etter å ha studert de forskjellige objektene kom jeg fram til at 

det var objektene av klassene SARresource og SARmobileResource som var av interesse for 

mitt program. Disse klassene representerer ressursene i ressursregisteret. Deretter fant jeg 

det hensiktsmessig å gruppere ressursene på type. Ressursene var delt inn i 36 forskjellige 

typer, og for å gjøre ressursene mer oversiktlige lagde jeg et lite filter som grupperte disse 36 

forskjellige typene inn i 12 hovedgrupper, hvor jeg tegnet et symbol for hver av disse 

hovedgruppene. 

6.2.3 Generering av modell i rammeverk 

Jeg lagde en hovedmappe for hver hovedkategori og en undermappe i riktig hovedmappe for 

hver type. Deretter opprettet jeg et MapObject for hver ressurs i ressursregisteret og la disse 

i riktige undermapper. 
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Figur 60 viser de 12 hovedkategoriene samt underkategoriene for kategorien ”Båt”. 

Kategorien ”Fyr” er haket av slik at vi kan se alle fyrene langs norskekysten. 

Figur 61 viser en detaljoversikt over alle ressurser for et område av Troms. 

 

Figur 60: I menyen til venstre ser vi hovedkategoriene samt 
underkategoriene for ”Båt”. ”Fyr” er den eneste kategorien som er haket av 

og også derfor vist på kartet. 

 

Figur 61: En detaljvisning av alle ressurser for et område av Troms. 
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6.2.4 Filtrering av data 

En stor utfordring for informasjonssystemer er å begrense informasjonen som presenteres for 

en bruker. Ofte har et informasjonssystem mye mer data tilgjengelig enn det en bruker er 

interessert i. All uinteressant data som presenteres oppfattes kun som støy av brukeren. En 

enkel tilnærming for å begrense informasjonsmengder som vises er å bruke enkle tekstfiltre. 

Brukeren oppgir en tekststreng og kun dataobjekter som inneholder denne strengen vises. 

Jeg implementerte denne funksjonaliteten i ressursregisteret ved hjelp av et enkelt Web-

grensesnitt. 

6.2.5 Teknologier som er benyttet 

Dette eksempelet er også basert på Java Enterprise Edition og kjøres i JBoss 4. Her benytter 

jeg ikke noen underliggende database fordi alle ressursene hentes fra Christian Michelsen 

Research sin LDAP-tjener som er lokalisert i Bergen. Jeg bygger imidlertid opp en 

representasjon av ressursene i minnet. Denne representasjonen tar jeg midlertidig vare på 

slik at den kan brukes som en cache. Da trenger ikke programmet laste ned all data fra 

Bergen ved hver eneste oppdateringsforespørsel fra brukere. Oppslaget av ressursene i 

Bergen og overføringen via Internett tar et par sekunder. 

6.2.6 Funksjonalitet i rammeverket som er benyttet 

Ressursregisteret benytter noe funksjonalitet i rammeverket som det forrige 

demonstrasjonsprogrammet ikke brukte. Ressursregisteret benytter seg av en hierarkisk 

mappestruktur og objektene er delt inn i klasser, hvor hver klasse er representert med sitt 

eget symbol. Rammeverket inkluderer også kun objekter innenfor brukerens 

observasjonsområde siden datamengden er såpass stor. 

6.2.7 Kommentarer til utviklingsprosessen 

Hovedutfordringen ved utviklingen av dette demonstrasjonsprogrammet viste seg å være 

oppkoblingen til LDAP-tjeneren. Jeg hadde aldri koblet meg opp mot en LDAP-tjener 

tidligere. Christian Michelsen Research sendte meg noen utdrag av kildekoden som de 

brukte for sin egen oppkobling til LDAP-tjeneren. Jeg hadde imidlertid problemer med å 
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danne et helhetlig bilde av hvordan alt var tenkt å skulle fungere og det manglet noen deler 

slik at jeg ikke kunne teste eksempelet. Jeg bestemte meg derfor etter hvert for å legge vekk 

denne koden og heller sette meg inn i LDAP for å forstå hvordan protokollen fungerte. Etter 

å ha lest Sun sin innføring i LDAP for Java [37] gikk alt mye bedre og jeg fikk omsider 

koblet meg opp mot ressursregisteret og hentet ut den informasjonen jeg trengte. Dette 

skjedde den 8. februar. Den 9. februar skulle demonstrasjonsprogrammet demonstreres under 

Software 2006, Kartrevolusjonen på Clarion Hotell i Oslo. Jeg hadde derfor kun en dag på å 

få opp demonstrasjonsprogrammet. Senere samme dag fungerte alt fint og programmet ble 

demonstrert uten problemer neste dag. Dette viser hvor raskt det er mulig å sette opp en 

tjeneste i Google Earth når vi har et rammeverk som håndterer mange av detaljene for oss. 

Ressursregisteret inneholder omlag 1000 objekter. Genereringen av KML-dokumentet, 

overføringen og opptegningen av disse objektene i Google Earth-klienten gjøres på under ett 

sekund. Det er dermed ikke noe problem å håndtere så store mengder informasjon teknisk 

sett. Grafisk sett er det derimot vanskeligere. Figur 62 viser alle ressursene i ressursregisteret 

samtidig. Når for mange objekter vises samtidig på et lite område blir det uoversiktlig. 

Rammeverket har, som tidligere nevnt, støtte for å vise kun enkelte klasser av objekter ved 

store avstander. Jeg oppfattet det likevel fortsatt som vanskelig å begrense 

informasjonsmengden på en effektiv måte. Dersom det for eksempel er mange 

letemannskaper i et område er det vanskelig å vise alle når vi ser området fra stor høyde. Det 

er heller ingen god løsning å ikke tegne noen. Da kan ikke brukeren vite om det faktisk 

finnes noen redningsmannskaper i det hele tatt. Det er en mulighet å kun tegne noen. Dersom 

for eksempel ressursregisteret inneholdt informasjon om hvilke letemannskap som var  

viktigst, kunne vi kun tegne disse når brukeren observerer fra stor høyde. I mange tilfeller er 

dessverre ikke denne viktighetsfaktoren tilgjengelig og det er derfor vanskelig å gjøre en 

fornuftig utvelgelse av kun noen objekter. 

Jeg prøvde å finne alternative løsninger for dette problemet, og kom opp med et forslag på 

en løsning. Dersom rammeverket ser at for mange objekter befinner seg på et lite geografisk 

området kan rammeverket tegne opp et halvveis gjennomsiktig polygon over området og la 

være å tegne selve objektene. Brukeren kan dermed se at det finnes objekter i området og må 

bevege seg nærmere dette området for å få se selve objektene. Teknisk sett bør dette være 

fullt mulig å implementere i rammeverket, men jeg valgte å ikke implementert denne 

funksjonaliteten i den nåværende versjonen av rammeverket for å begrense utviklingsfasen. 
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Figur 62: Dersom for mange objekter vises på et lite område blir det 
uoversiktlig. 

6.2.8 Krav til kontroll og sikkerhet 

Ressursregisteret brukes blant annet av Hovedredningssentralen og Justisdepartementet. 

Registeret skal gi oversikt over hvilke ressurser som er tilgjengelige hvor ved en ulykke. Det 

er et sterkt krav å ha lokal kontroll over tjenesten slik at tjenesten er tilgjengelig også om en 

større katastrofe skulle inntreffe. Google har en rekke tjenere som betjener Google Earth-

klienter med kartdata. Disse tjenerne befinner seg imidlertid geografisk langt unna 

Hovedredningssentralen, og er vanskelig å garantere at Internettkoblingen mellom disse to 

nodene alltid vil være intakt. Det er derfor behov for lokale tjenere som betjener Google 

Earth-klientene med kartdata. Google har nylig lansert Google Earth Enterprise, som nettopp 

lar større aktører kjøpe en tjener fra Google Earth som inneholder en lokal kopi av 

kartdataene. Dette gjør at Google Earth også kan benyttes av aktører med krav om intern 

kontroll av alle kartdata. 

6.3 AIS i Google Earth 

De to forrige testapplikasjonene ble utviklet av meg. Siden jeg også har utviklet 

rammeverket kjente jeg godt til alle detaljer og jeg hadde også mulighet til å gjøre 
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tilpassninger i rammeverket ettersom jeg følte at dette var nødvendig. Jeg ønsket derfor at en 

ekstern person også testet rammeverket mitt slik at jeg kunne få et noe mer nyansert syn. 

Kjell Røang ønsket å lage en testintegrering av båtidentifikasjonssystemet AIS i Google 

Earth og var dermed en egnet kandidat. Han var riktignok involvert i oppgaven min som min 

eksternveileder, men han hadde ikke vært involvert i selve utviklingen av rammeverket. Han 

fikk en kopi av rammeverket mitt sammen med en kort dokumentasjon jeg skrev og noen 

eksempler. Deretter tok han med seg laptopen sin på vinterferie for å se hva han kunne få til. 

I etterkant gjorde jeg et kort intervju av han for å høre om erfaringene han fikk med 

rammeverket. I dette avsnittet vil jeg først beskrive hva AIS går ut på og så presentere 

Røang sine erfaringer med rammeverket mitt. 

6.3.1 Automatic Identification System 

AIS (Automatic Identification System) er et system for identifisering av skipstrafikk. 

Systemet integrerer en standardisert VHF radio transponder med en GPS-mottaker. Ved 

hjelp av dette sender skipet ut informasjon om seg selv ved gitte intervaller. Intervallene 

varierer fra to til ti sekunder, avhengig av skipets hastighet. Ligger skipet ved kai er 

intervallet tre minutter. Informasjonen som sendes ut inkluderer skipets unike identifikator 

(Maritime Mobile Service Identity (MMSI) nummer), status,  retning, hastighet og posisjon. 

I tillegg sender skipet blant annet ut navnet sitt, lasttype, dimensjoner og destinasjon hvert 6. 

minutt. 

Andre skip i nærheten og antenner langs kysten kan fange opp informasjonen som sendes ut. 

Informasjonen brukes hovedsakelig for å unngå kollisjoner og for å overvåke/monitorere 

skipstrafikk. IMO (International Maritime Organization) sin konvensjon SOLAS 

(International Convention for the Safety of Life at Sea) krever at alle skip med et gross tonn 

(skipets vekt med all last) større eller lik 300 tonn som ferdes i internasjonalt farevann må ha 

AIS installert. 

I Norge er det Kystfartsverket som administrerer AIS-informasjonen som blir fanget opp av 

antennene langs norskekysten. Kystfartsverket tilbyr så enkelte firmaer og organisasjoner 

tilgang til denne informasjonen i form av en strøm av meldinger på rundt 50 meldinger i 

sekundet. Dermed kan eksterne aktører aksessere informasjonen som båtene sender ut via 

AIS i sine geografiske informasjonssystemer. 
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6.3.2 Integrering av AIS mot Google Earth 

Programmet til Kjell Røang hadde som mål å gjøre data fra AIS tilgjengelig som en Google 

Earth-tjeneste. Røang har tidligere jobbet mye med AIS og kartsystemer og kjenner disse 

områdene meget godt. I tillegg har han sett en god del på Google Earth og KML, og selv om 

han har god kjennskap til arkitekturen bak og hvordan KML fungerer karakteriserer han seg 

selv som en person med kun litt kunnskap til selve KML-formatet. 

Etter å ha forklart meg litt om AIS spurte jeg om det tok lang tid å sette seg inn i 

rammeverket. Han sa at det gikk greit å ta i bruk rammeverket etter å ha sett igjennom 

eksemplene som jeg hadde lagt ved. Totalt brukte han rundt en uke på å sette seg inn i 

rammeverket og realisere hele programmet sitt. Det som var til størst hjelp i rammeverket 

syntes Røang var dekodingen og beregningen av avstander. I tillegg syntes han det var 

veldig behagelig å ha ferdige Java-klasser som genererte riktig KML-kode automatisk. På 

spørsmål om hvor mye han sparte på å bruke rammeverket mente han at det kanskje ville tatt 

fire ganger så lang tid uten rammeverket. 

Det var likevel noe funksjonalitet han savnet i rammeverket. Han ønsket seg ”callback-

funksjonalitet”. Rammeverket hadde en del faste valg som han kunne benytte for å gjøre 

enkelte tilpassninger. I enkelte tilfeller følte han at disse valgene ikke strakk til og at det 

beste ville være om rammeverket kunne kalle på funksjoner som han implementerte slik at 

han stod friere til å legge til egen logikk i rammeverket. 

Figur 63 viser hvordan Røang sitt program bruker rammeverket til å tegne opp 

tredimensjonale figurer som representerer skipene. I tillegg ser vi hvordan den eksterne 

Web-portalen www.ship-info.com er koblet inn i brukergrensesnittet. Ved å klikke på et skip 

i Google Earth kan vi gjennom Ship-info se et reelt bilde av båten og lese om dens 

spesifikasjoner og historie. 

Figur 64 viser blant annet hvordan Røang har brukt ikoner til å visualisere hvilke 

nasjonaliteter de forskjellige båtene har. De tredimensjonale figurene viser også hvor 

nøyaktige skipenes posisjoner er oppgitt. 

Figur 65 viser at det er mulig å legge på et bakgrunnskart fra en WMS-tjener. 

http://www.ship-info.com
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Figur 66 viser Tromsø i perspektiv. Dette bildet viser hvor elegant informasjon kan 

presenteres i Google Earth. 

 

Figur 63: 4 skip ved kai på Tananger. 
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Figur 64: Skip fra mange nasjoner i St. Petersburg. 

 

Figur 65: Fredrikstad med kart fra WMS. 
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Figur 66: Tromsø i perspektiv. 

6.4 Helseinformasjon fra India 

Jeg ønsket å se hvordan rammeverket fungerte for choroplethe kart. Knut Staring er 

involvert i HISP (Helth Information Systems Programme). Dette prosjektet utvikler et åpent 

kildekode helsesystem for bruk i utviklingsland. Systemet er hovedsakelig et verktøy for å 

samle inn helseinformasjon for å kunne kartlegge sykdommer og få en oversikt over hvor 

hvilke tiltak bør settes inn. Det er derfor behov for en geografisk presentasjon av denne 

informasjonen. Knut Staring ga meg en fil som definerer de forskjellige statene i India 

geografisk. HISP-prosjektet er allerede i gang i India og data er samlet inn. Disse dataene er 

imidlertid noe sensitive og i stedet for å bruke reelle sykdomstall for India valgte jeg derfor å 

generere mine egne testdata.  

Testprogrammet mitt tegner opp alle statene i India og brukeren kan peke på en stat for å få 

opp en informasjonsboble med alle helsetall for den staten. Brukeren kan også velge hvilke 

helsetall som skal legges til grunnlag for fargeleggingen av statene ved hjelp av en liten 

meny. Figur 67 viser hvordan kartet ble seende ut og hvordan brukeren kan se detaljert 
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informasjon for en stat ved å peke på den. Dette eksempelet demonstrerer også bruk av 

”ScreenOverlay” ved å vise brukeren en boks som forklarer fargekodene samt skrive en 

overskrift på kartet for fortelle hva dette kartet viser. 

Implementeringen av dette systemet ble gjort på to dager. Hovedjobben lå i å tolke filen som 

inneholdt koordinatene for statsgrensene og lage et program som genererte fornuftig tilfeldig 

data. Selve integreringsprosessen i rammeverket tok to timer. 

 

Figur 67: Et choropleth kart over India hvor hver stat er fargelagt med en 
farge basert på helsetall. 

6.5 Sammendrag 

Geografiske informasjonssystemer brukes i mange forskjellige sammenhenger. Vi har i dette 

kapitlet sett hvordan rammeverket og Google Earth fungerte i praksis i noen av disse. Det 

første scenariet tok for seg hvordan telecom-tjenester kunne integreres i Google Earth, det 

andre testet ut presentasjonen av et nasjonalt ressursregister i Google Earth, det tredje 

scenariet integrerte båtidentifikasjonssystemet AIS i Google Earth og det fjerde og siste viste 

hvordan statistisk helseinformasjon kan kobles mot Google Earth. 
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Alt i alt demonstrerer disse fire eksemplene stor variasjon i funksjonalitet som er mulig å 

oppnå i Google Earth og de viser at vi kunne løse de fleste funksjonelle behovene vi hadde 

ved hjelp av rammeverket og Google Earth.  
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7. Diskusjon og videre tanker 

Vi har nå sett på hva Google Earth-tjenesten tilbyr og hvordan tredjeparts aktører kan bruke 

denne tjenesten som et grunnlag for sine egne. Google de siste årene lansert en rekke 

forskjellige tjenester som holder høy kvalitet sammenlignet med markedet generelt og 

firmaet har klart å opparbeide seg et kvalitetsstempel. Google Earth har også blitt tatt godt i 

mot av pressen og fått mye omtale. Det er ikke mer enn åtte år siden Google holdt til i en 

garasje. I dag er de så store at de har en sterk innflytelse på trender og retninger i IT-

markedet. De har en tendens til å sette nye standarder i markedene de går inn i. Et eksempel 

på dette er Google sin e-posttjeneste, som ble lansert 1. april 2004. Mens Microsoft og 

Yahoo tilbød sine e-postbrukere 10 MB diskplass lanserte Google sin e-posttjeneste med 

1000 MB diskplass per bruker. Mange trodde lanseringen var en aprilsnar fra Google, men 

det viste seg å være sant og de fulgte opp med å ytterligere doble størrelsen et år senere. 

Det er all grunn til å tro at Google sin inntreden i kartverdenene også kommer til å gjøre 

store utslag. Noen hevder at Google ble markedsledende på karttjenester fra dag én i 

markedet. Deres inntreden har i alle fall skapt mye medieoppmerksomhet rundt karttjenester 

og aktualisert debatter om tilgang til og beskyttelse av kartdata. I dette kapittelet ønsker jeg å 

diskutere hva som kan bli konsekvensene av dette. Deretter vil jeg komme inn på mitt 

rammeverks funksjon i denne sammenhengen. 

7.1 En demokratiseringsprosess av GIS? 

Schuyler Erle [13] argumenterer for en demokratiseringsprosess av GIS. Produksjonen og 

distribusjonen av de første kartene var tunge prosesser. Kartene ble håndtegnet og det var en 

tidkrevende prosess å samle inn datagrunnlag.  I tillegg var trykkingen og distribusjonen av 

kartene kostbar. 

På midten av 1980-tallet begynte man å ta i bruk datamaskiner for produksjon av kart. 

Datamaskinene og programvaren var imidlertid store investeringer og kartene måtte fortsatt 

trykkes og distribueres på samme måte som før. 
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På starten av 2000-tallet var en hvilken som helst PC i stand til å gjøre GIS-analyser og 

kartografi. GPS-mottakere begynte å bli allemannseie og data kunne enkelt overføres via 

Internet. I tillegg var GIS-programvaren i mange tilfeller blitt gratis eller i det minste meget 

rimelig. Rådataene, selve grunnkartene, var imidlertid fortsatt veldig kostbare  og man måtte 

bestige en høy terskel for å kunne publisere sine egne geografiske informasjonstjenester. 

Google lanserte i 2005 Google Maps og Google Earth. Nå ble plutselig en stor mengde 

rådata for hele verden gratis tilgjengelig samtidig som at Google tilbød et veldig enkelt API 

for integrering av applikasjoner basert på Google sin rådata. Hvem som helst kunne nå bruke 

og implementere GIS-tjenester. I dag, ett år senere, har det dukket opp en rekke nye 

applikasjoner. På googlemapsmania.blogspot.com får vi et inntrykk av hva folk bruker disse 

nye teknologiene til: Arrangementer, favorittsteder, fotoalbum, trafikkoversikt, 

kollektivtilbud, værforhold, boligmarked, skoletilbud, shoppingsteder, restauranter, 

jobbmuligheter, gå/camping/sykkelmuligheter, slalåmbakker, trådløse nettsoner, eBay-

auksjoner, konsert og sportsarrangementer, sightseeing/hotell guider, bensinpriser, 

krimmønstre, naturkatastrofer, UFO-sightseeing, kartproduksjonsverktøy, kartsamlinger og 

kartspill for å nevne noen. 

Selv om Google i dag tilbyr grunnkart og et enkelt API gratis er demokratiseringsprosessen 

av GIS fortsatt ikke fullendt. Google tilbyr grunnkartene, men forbeholder seg retten til å 

gjøre hva de vil med dem. Vi har ikke lov til å gjenbruke eller gjendistribuere grunnkartene 

og vi er anhengig av å bruke den lukkede Google Earth-klienten for å få tilgang til 

grunnkartene. 

Det er grunn til å tro at Google planlegger å finansiere karttjenestene sine på 

reklameinntekter. Men kan reklame betale for dyre kommersielle satellittbilder? Google har 

gjennom sin søkemotor i alle år vært flinke til å holde reklame og annonsering på et 

akseptabelt nivå. Det er likevel ingen ting som hindrer Google i å integrere reklame direkte i 

grunnkartene sine. Vi kan for eksempel tenke oss et scenario hvor Google inngår en avtale 

med McDonald’s og plutselig er alle McDonalds-restaurantene verden over en del av Google 

sine grunnkart, og McDonald’s-logoer spretter dermed opp i alle applikasjoner som baserer 

seg på Google Earth. 
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7.2 Fri tilgang til kartdata? 

I USA har åpen tilgang til geografisk data alltid blitt tatt som en selvfølge. George 

Washington var en utforsker og kartograf. Det Nord-amerikanske innlandet var ukjent for 

kolonistene og for å bygge opp under kolonimakten måtte de lage og dele geografisk 

informasjon over hvilke områder de kontrollerte. Samtidig ble geografisk kartdata behandlet 

annerledes i Europa. Philip II så på kart som et farlig våpen og en viktig ressurs både ved 

angrep og forsvar. De spanske kartene ble derfor holdt hemmelig og godt beskyttet.  

I dag er europeisk geografisk data fortsatt svært beskyttet gjennom kopibeskyttelser og høye 

kommersielle lisenser. I tillegg er de Europeiske geografiske dataene lite standardisert. 

Forskjellige land bruker forskjellige tekniske systemer og dataene lagres i forskjellige 

formater. Behovet for en standardiseringsprosess i Europa har ledet fram til INSPIRE-

direktivet. INSPIRE [40] beskriver på hjemmesidene sine situasjonen i Europa slik: 

”The general situation on spatial information in Europe is one of fragmentation of datasets 

and sources, gaps in availability, lack of harmonisation between datasets at different 

geographical scales and duplication of information collection. These problems make it 

difficult to identify, access and use data that is available. 

Fortunately, awareness is growing at national and at EU level about the need for quality 

geo-referenced information to support understanding of the complexity and interactions 

between human activities and environmental pressures and impacts The INSPIRE initiative 

is therefore timely and relevant but also a major challenge given the general situation 

outlined above and the many stakeholder interests to be addressed” 

Selv om mange er enige i at det er viktig å standardisere håndteringen av geografisk 

informasjon i Europa har INSPIRE klart å skape mye debatt med sitt synspunkt om at den 

geografiske informasjonen fortsatt ikke bør være åpen. INSPIRE argumenterer blant annet 

med at det er viktig at noen betaler for produksjonen av den geografiske informasjonen for å 

få opprettholdt høy kvalitet. Dersom myndighetene ikke tar betalt for den geografiske 

informasjonen de produserer blir produksjon av geografisk informasjon en direkte utgift for 

dem og det er stor fare for at det ikke bevilges nok penger til vedlikehold og oppdateringer 

av informasjonen. De trekker fram USA som eksempel på dette hvor de hevder at mye 

kartinformasjon ikke er oppdatert på 25 år. 
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Tilhengerne av åpen geografisk informasjon hevder imidlertid at ved å gjøre geografisk 

informasjon åpen og gratis vil mange flere aktører kunne ta i bruk informasjonen til å 

effektivisere sine prosesser. Fortjenesten på effektivitetsbesparelsene vil være større enn 

verdiene som myndighetene tar inn på salg av informasjonen. I tillegg påstår de at 

halvparten av inntektene myndighetene har på salg av geografisk informasjon kommer fra 

andre offentlige instanser. Salget fungerer dermed kun som et tungvint 

internfaktureringssystem. EU-rapporten ”Exploiting the potential of Europe´s public sector 

information” [41] konkluderer også med at den geografiske informasjonen bør gjøres gratis 

tilgjengelig. 

Lokasjon er en del av nesten alle aktiviteter. Jo mer informasjon økonomiske aktører har om 

lokasjoner generelt, jo mer effektivt kan de drive. Vi kan trekke en analog til veinettet. 

Veinettet er et eksempel på en offentlig infrastruktur som er finansiert av myndighetene på 

vegne av samfunnet. Selv om en person ikke selv har bil eller bruker veinettet, har 

vedkommende indirekte glede av det. For eksempel nyter også ikke-bilister godt av veinettet 

når de går til butikken og kjøper mat som ble transportert til butikken ved hjelp av veinettet. 

Prisen på byggingen og vedlikeholdet av veinettet er mye lavere enn fordelene veinettet gir. 

Mens veinettet er fysisk infrastruktur er geodata kunnskapsinfrastruktur. Schuyler Erle 

argumenterer for at ikke alle trenger å reise på de raskeste motorveiene. På lik linje trenger 

ikke alle geodata i den høyeste kvaliteten. Mens man lar hoveddelene av veinettet være 

åpent setter man opp egne betalingsstasjoner langs motorveiene for å dekke deres 

ekstrakostnad. Tilsvarende mener Erle at myndighetene bør finansiere og gjøre tilgjengelig 

en brukbar mengde geodata mens de kan ta betalt for enkelte høykvalitetsdata. 

Debatten om geodata i Europa skal være åpen eller ikke er i full gang. Problemstillingen 

aktualiseres av Google ved at Google går ut og gjør geodata for hele verden tilgjengelig. 

Skal store kommersielle aktører bli leverandørene av geodata i stedet for myndighetene? 

Google er i dag store og børsene forventer at firmaet fortsetter å vokse raskere enn knapt noe 

annet firma har gjort før. Vi har tidligere sett at Google har påvirket europeiske myndigheter. 

I oktober 2004 introduserte Google sin boksøketjeneste hvor Google startet et omfattende 

prosjekt for å skanne og digitalisere store mengder bøker. Det franske nasjonalbiblioteket 

likte dårlig utviklingen til prosjektet da Google hovedsakelig digitaliserte bøker fra 

amerikanske biblioteker. Siden disse bibliotekene hovedsakelig har amerikanske bøker 

mente det franske nasjonalbiblioteket at Google sin boksøketjeneste ville reflektere et skjevt 
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verdensbilde dominert av det engelske språket og amerikansk kultur. Frankrike bestemte seg 

derfor for å starte et parallelt program for å gi motvekt til de politiske og kulturelle 

betydningene Google sitt prosjekt har. 29. mars 2006 kom offentliggjorde også Trond Giske 

at nasjonalbiblioteket i Norge også skal starte et tilsvarende prosjekt [43]. Kanskje gjør 

Google sin satsning som kartdatatilbyder at europeiske myndigheter også frigjør kartdata? 

7.3 Fra formater til tjenester 

Tradisjonelle geografiske informasjonssystemer er fokuserte rundt formater og presentasjon. 

Utviklerne får ofte kartdata levert i tekstlige dataformater. Det finnes mange slike formater 

og noen er mer utbredt enn andre. GML er en internasjonal standard som brukes i en rekke 

systemer og i mange land, mens SOSI-formatet er et format utviklet av Statens Kartverk og 

benyttes kun i Norge. Når mange land bruker sine egne standarder må utviklere bruke store 

ressurser på å sette seg inn i disse formatene for å kunne importere dem riktig og generere en 

grafisk presentasjon av dem på skjermbildet. API’et som Google tilbyr abstraherer seg bort 

fra formatene på geodata og bort fra den grafiske presentasjonen av objekter. Utviklere 

trenger ikke lenger kunnskap til kartdataformater, men må heller fokusere på protokollen 

som API’et bruker. Utviklere trenger heller ikke tenke på hvordan data skal presenteres på 

skjermen.  Dette fører til en sterkere tjenesteorientert utviklingsprosess hvor tjenesten står i 

fokus. En slik modell gjør at veien til å realisere nye geografiske informasjonstjenester blir 

mye kortere og vi bør derfor kunne vente oss en lang rekke med nye tjenester. 

Som tidligere nevnt har mange nye karttjenester sett dagens lys etter at Google Maps og 

Google Earth ble tilgjengelige. En observasjon er at mange av disse tjenestene er laget av 

mindre firmaer og privatpersoner. Tidligere har det ofte kun vært større aktører som hadde 

mulighet til å tilby karttjenester. Nå kan alle som ønsker sette opp sine egne tjenester. Hvilke 

tjenestetilbydere som vil komme på markedet framover er vanskelig å si, men det kan tenkes 

at vi kan få en utvikling tilsvarende den vi har sett på hjemmesidefronten. I starten var det 

kun store seriøse aktører som tilbød informasjon på hjemmesider. Etter hvert som 

teknologien ble allment kjent og verktøyene ble bedre begynte flere og flere å publisere 

informasjon. Dette har ført til at vi i dag har et rikt mangfold av tjenester å velge imellom. 

Mens de første hjemmesidene ble skrevet for hånd bruker mange i dag verktøy eller 

rammeverk som abstraherer seg over HTML. På lik linje tror jeg det er viktig at utviklere av 
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karttjenester kan abstrahere seg over KML for å få et rikt og spennende utvalg av 

karttjenester. Her kan rammeverk, som mitt, ha en viktig funksjon. 

7.4 Hva KML er og ikke er 

KML er i dag et åpent format som alle kan benytte, men Google har kontrollen både over 

utviklingen av formatet og Google Earth-klienten. Det er vanskelig å forutsi hva Google 

kommer til å gjøre med KML fremover da Google er et firma som liker å overraske og tenke 

annerledes. Det mest nærliggende å tenke seg er at Google velger samme strategi som Sun 

Microsystems har valgt for programmeringsspråket Java: Sun har fortsatt kontrollen, men er 

åpne for innspill fra andre aktører. 

KML-formatet har vært på banen i noe tid, men det er først etter at Google lanserte Google 

Earth at formatet virkelig er kommet i fokus. Da jeg gjorde et søk i Google på ”Keyhole 

Markup Language” fikk jeg 11.400 treff. Til sammenligning ga ”Geography Markup 

Language” 146.000 treff, ”Web Map Service” 108.000 treff og ”Web Feature Service” 

78.300. KML har dermed en lang vei å gå før den er like omtalt som de store åpne 

standardene. Som en liten kuriositet kan jeg nevne at jeg gjentok de samme søkene en uke 

senere. Da ga de samme søkene henholdsvis 12.100, 150.000, 108.000 og 78.300. Dermed 

hadde KML økt 6,1% mens GML, WMS og WFS økte henholdsvis 2.7%, 0% og 3.2%. 

Tidsrommet mellom de to søkene var nokså kort og resultatene kan være påvirket av mange 

faktorer som ikke gjør sammenligningen god. I tillegg ble søket gjort på en søkemotor 

kontrollert av samme firma som kontrollerer KML-formatet. Det er likevel fristende å 

kommentere at KML hadde en dobbelt så høy prosentvis økning enn de andre. 

KML er teknisk sett et mye enklere og begrenset format enn GML. GML har også vært ute i 

markedet mye lengre enn KML. Men kan KML likevel klare å bli ”standardformatet” for 

overføring av data fra karttjenester? For å kunne svare på dette kan vi se litt nærmere på hva 

som faktisk gjør at noe blir en standard. Ole Hanseth har forsket mye på hva som gjør at noe 

blir en standard [45]. Det man har sett i mange tidligere situasjoner er at de som gjør noe, får 

det ut til massene og holder det enkelt får en standard. Pai-Ling Yin konkluderer også med at 

det ikke nødvendigvis er de første som kommer ut i markedet som vinner eller de som er 

teknisk overlegne, men derimot de som er best på markedsføring [46]. Disse erfaringene tatt 

i betraktning ligger KML godt an for å kunne bli en standard. KML er definitivt enkelt. 
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Mens man må lese en tykk bok før man kan begynne å ta i bruk GML er man i gang med 

KML etter en halvtimes lesing på nettet. KML har også en gigantisk markedsføringsmaskin i 

ryggen, mens GML styres av den frivillige konsensusorganisasjonen OGC. 

Det kan også nevnes at det allerede er mange geografiske informasjonssystemer som har 

implementert støtte for å kunne ta imot og sende ut data i KML-formatet. 

KML er kanskje likevel ikke en direkte konkurrent til GML, da KML og GML er fokusert 

mot å dekke hvert sitt behov. GML kan sies a være et format for utveksling av kartdata 

mellom geografiske informasjonssystemer mens KML kan sies å være et format for 

utveksling av kartdata mellom et geografisk informasjonssystem og en klient. Med sitt rike 

språk for definisjon av geografisk informasjon gir GML oss stort sett muligheten til å 

spesifisere akkurat det vi måtte ønske. Dette gjør også GML til et komplekst format. KML 

gir oss imidlertid kun funksjonalitet og begreper for å definere det som er nødvendig for 

presentasjon av informasjonen på skjerm. Dette gjør formatet enkelt å jobbe med når vi skal 

presentere informasjon i en klient, samtidig som vi kanskje ikke får definert all nødvendig 

informasjon som et annet geografisk informasjonssystem trenger for å kunne videre 

bearbeide dataene. GML er dermed et teknisk format mens KML er et visningsformat. 

Dersom Google bygger ut KML til også å være et teknisk format vil formatet trolig ikke 

være like lett å sette seg inn i lengre, så det er ikke sikkert dette er ønskelig. Dermed vil 

kanskje KML og GML kunne leve side om side med hvert sitt bruksområde. 

7.5 Google Earth som klient for utveksling av geodata 

Geografiske informasjonssystemer har en viktig funksjon for planlegging, prosjektering og 

bygging. Fagfolk bruker gjerne egne verktøy hvor de er avhengige av å kunne importere 

geografisk informasjon. For eksempel bruker en arkitekt et DAK-system (Dataassistert 

konstruksjon) for prosjektering av bygg. Disse byggene skal plasseres ut i et virkelig terreng 

og de er derfor avhengig av ha en terrengmodell for det aktuelle området. Statens Kartverk 

tilbyr via SOSI-formatet eksakte terrengmodeller med eiendomsgrenser og mye annen viktig 

informasjon. Som tidligere diskutert er ikke KML-formatet designet for å kunne spesifisere 

all denne informasjonen. Google Earth er heller ikke et DAK-system, så en arkitekt er 

avhengig av annen programvare enn Google Earth og et annet format enn KML. Arkitekten 

trenger imidlertid en måte å finne fram til den informasjonen han trenger. Her kan Google 
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Earth og KML ha en funksjon. Statens Kartverk kan sette opp en tjeneste som gjør 

nøkkeldata tilgjengelig i KML. Dermed kan arkitekten navigere seg rundt i Norge i Google 

Earth og se nøkkelopplysninger. Når han befinner seg over området for det aktuelle prosjekt 

kan han klikke på en link i Google Earth for å få lastet ned en fil i SOSI-formatet med all 

den informasjonen han trenger. Google Earth vil dermed på lik linje som en nettleser la 

brukeren navigere seg fram til informasjonen av interesse, som så kan lastes ned via en link. 

Dersom myndighetene klarer å automatisere prosesser for distribusjon av informasjon og 

gjøre mer informasjon tilgjengelig vil de også få gunstige resultater tilbake. Fagfolk får 

opplysninger som er mer nøyaktige og som krever mindre bearbeiding fra myndighetene i 

etterkant. Dette gir dermed en mer optimalisert prosess. 

Det er viktig å kunne presentere geografisk informasjon for vanlige folk. I Norge har vi for 

eksempel en sterk tradisjon for høringsprosesser. Planer om veitrasseer, nybygg og 

utbygginger må legges ut på høring før byggearbeidet påbegynnes. Slik skal folk kunne ha 

mulighet til å komme med innvendinger mot planene. Planene er ofte utarbeidet i fagverktøy 

som folk flest ikke har. Dersom disse verktøyene kan generere KML-dokumenter kan 

planene presenteres grafisk i Google Earth slik at publikum lettere kan orientere seg i dem. 

Planene vil ligge som et eget lag i Google Earth og brukeren kan samtidig ta inn andre 

informasjonslag for å skaffe seg et bedre helhetlig bilde. 

7.6 Mangler i Google Earth og KML 

Vi har sett at mye lar seg gjøre å få til ved hjelp av Google Earth og KML. Det er likevel 

behov vi ikke har klart å dekke og noen behov er løst tungvint. Det er spesielt noen punkter 

jeg vil trekke fram som de viktigste for at Google Earth skal kunne fungere bedre som en 

universal GIS-klient. 

Det kanskje viktigste punktet, er den manglende muligheten for at tredjeparts aktører kan 

legge til funksjonalitet i brukergrensesnittet i Google Earth. Vi har tidligere sett flere 

eksempler som kunne vært løst mye bedre om tredjeparts aktører hadde kunnet lage små 

programsnutter som kjører i selve klienten. Nettlesere dekker dette behovet gjennom Java 

Script-teknologien og Web-skjemaer (”forms”), og slik jeg ser det hadde det ikke vært noe i 

veien for Google å legge til støtte for samme teknologier i Google Earth-klienten. Dette ville 

åpnet for tjenester med bedre brukergrensesnitt og bedre toveis kommunikasjon. 
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Vi har også sett noen eksempler på at enkelheten til KML-formatet har begrenset oss noe og 

ført til tungvinne løsninger. Helt konkret gjelder dette særlig definisjon av symboler i form 

tredimensjonale objekter. Disse burde kunne defineres sammen med stiler (”Styles”) i et 

lokalt koordinatsystem slik at hver forekomst av objektet kun trenger å referere til denne 

symboldefinisjonen i stedet for at vi må repetere hele definisjonen av det tredimensjonale 

objektet. I tilfeller hvor enkelte objekter blir repetert mange ganger vil KML-dokumentet bli 

mye mindre. 

Et KML-dokument inneholder Stedsdefinisjoner (”Placemarks”). Disse har ingen unik 

identifikasjon. Dersom Google Earth-klienten er satt opp til å oppdatere et KML-dokument 

regelmessig vil klienten motta mange av de samme objektene på nytt ved hver oppdatering. 

Siden objektene ikke har noen id, kobler ikke Google Earth de gamle objektene med de nye. 

Dersom en bruker har bedt om å få se detaljene til et objekt vil brukeren få beskjed om at 

detaljene ikke lenger er tilgjengelig så fort klienten har bedt om en ny versjon av KML-

dokumentet. Dette er særlig irriterende og hemmende dersom oppdateringsfrekvensen er 

høy. 

Enkelte elementer kan vi heller ikke definere utseendet på. Dette gjelder særlig navn på 

stedsdefinisjoner, som vi kanskje ofte ønsker å vise i en mindre tekststørrelse dersom det er 

mange objekter på et lite område. 

Som en litt mer eksotisk funksjonalitet vil jeg nevne at det hadde vært morsomt om det var 

mulig å definere objekters bevegelse, slik at vi for eksempel kan se en båt kjøre sakte 

framover. Det er mulig å få til en slags animasjonseffekt i dag ved å be Google Earth-

klienten oppdatere et KML-dokument ofte, for eksempel en gang i sekundet, og ha logikk på 

tjenersiden som sender ut en oppdatert posisjon av objektet ved hver nye forespørsel. Dette 

er en noe tungvinn løsning og objektet vil bevege seg hakkete framover. 

7.7 En verden dominert av Google? 

Google har i den senere tid vokst kraftig og gått inn i stadig nye markeder. Fra å være en 

liten og alternativ søkemotor setter firmaet nå standarden for en rekke Web-baserte tjenester 

og har blitt en reell konkurrent til Microsoft på en rekke områder. Firmaet har klart å finne 
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brukernes tillitt og sympati gjennom gode og tjenester med enkle brukergrensesnitt uten 

masse blinkende reklame. 

Hvor mye mer kan Google vokse før vi stiller oss kritiske til dem? I enkelte miljøer 

begynner det kanskje allerede å vokse fram en anti-Google holdning. Er det ikke betenkelig 

dersom et amerikansk annonsefinansiert gjennomkommersielt firma har full oversikt over 

hva hele verdens befolkning leter etter av informasjon på Internett, samtidig som de kan lese 

all e-post som sendes og ha innsyn i alle private avtalebøker6? 

Samtidig kan vi spørre oss selv om vi ønsker at verdens karttjenester skal domineres av det 

samme firmaet. Hva kan skje i tilfelle krig eller politisk uenighet? I disse dager bygger 

Europa opp sitt eget navigasjonssystem Galileo som skal være operativt i år 2010. En av de 

viktigste årsakene til dette systemet er nettopp å kunne ha et alternativ til Global Positioning 

System (GPS), som kontrolleres av det amerikanske militæret. 

Men selv om KML skulle bli standardformatet for karttjenester på Internett vil vi ikke være 

helt avhengig av Google. KML er et åpent format. Hvem som helst kan tilby tjenester i dette 

formatet og andre kan også lage klienter som henter inn denne informasjonen og presenterer 

den for en bruker. Vi har for eksempel allerede nevnt NASA World Wind som en alternativ 

KML-klient. Dermed vil tjenesteleverandørene kunne fortsette å tilby sine tjenester og 

brukerne vil kunne fortsette å bruke tjenestene selv om Google skulle velge å gjøre noe 

drastisk med Google Earth. 

7.8 Sammendrag 

Geografiske informasjonssystemer har gjennomgått en demokratiseringsprosess ved at 

maskinvare og programvare har blitt kraftigere og billigere samtidig som distribusjon har 

blitt enklere. Geodata for store deler av verden er imidlertid fortsatt ikke gratis tilgjengelig. 

EU sitt INSPIRE-prosjekt har som mål å standardisere geodata for Europa, men legger ikke 

opp til gratis geodata. 

                                                 

6 Gjennom Google sin nye kalendertjeneste http://www.google.com/calendar

http://www.google.com/calendar


 134 

Tradisjonelle geografiske informasjonssystemer er fokuserte rundt formater og presentasjon. 

Google og andre tunge aktører begynner nå å tilby protokoller som abstraherer 

utviklingsprosessen over dette og som heller setter fokus på tjenester. Dette gjør det enklere 

for aktører å gå ut med geografiske informasjonstjenester. 

KML er et meget enkelt format fra Google som lar tredjeparts aktører sette opp sine egne 

geografiske tjenester. Formatet lar oss definere nødvendig data for presentasjon, men ikke 

for utveksling av geodata mellom geografiske informasjonssystemer. Selv om det er 

vanskelig å forutsi hvilke videre planer Google har med formatet, er KML derfor ikke en 

direkte konkurrent til GML. 

Google Earth kan fungere som en klient for utveksling av geodata ved at den lar oss navigere 

oss rundt i verden for å finne fram til geografiske områder av interesse. Deretter kan 

tredjeparts aktører tilby funksjonalitet i klienten slik at vi kan laste ned teknisk data for det 

aktuelle området i et teknisk format som for eksempel GML eller SOSI. Klienten kan også 

brukes for å presentere geodata til ikke-tekniske menneskegrupper på en enkel måte. Dette er 

blant annet viktig ved offentlige høringsprosesser. 

Google Earth kan langt på vei brukes som en universal GIS-klient, men både klienten og 

KML mangler likevel enkelte elementer som helst skulle vært tilgjengelig for å gjøre Google 

Earth enda mer egnet som en universal GIS-klient. 

Det finnes også andre GIS-klienter som kan lese KML. Vi er derfor ikke bundet til å bruke 

Google Earth for å benytte oss av alle de tjenestene som gjøres tilgjengelig i dette formatet. 
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8. Konklusjon og videre tanker 

Vi har gjennom denne oppgaven blitt kjent med Google Earth og dets omgivelser. Vi har sett 

på funksjonelle behov vi har i geografiske informasjonssystemer og prøvd å finne måter vi 

kan dekke disse på i Google Earth. Selv om det var enkelte problemer vi ikke fant gode 

løsninger på, fikk vi i all hovedsak løst de problemene som dukket opp. Vi har dermed 

demonstrert at Google Earth egner seg som en universal GIS-klient og sannsynliggjort at 

KML kan fungere som en standard. 

Siden vi ikke har mulighet til å påvirke selve klienten er vi avhengig av å løse de fleste 

funksjonelle behovene våre på tjenersiden. Tjeneren vil derfor måtte håndtere en god del 

logikk som vil være lik for mange forskjellige geografiske informasjonstjenester. For å 

slippe å utvikle denne logikken i hver eneste tjeneste er det derfor hensiktsmessig for 

tjenesteleverandørene å benytte seg av et rammeverk. Et konkret resultat av denne 

masteroppgaven er nettopp et slikt rammeverk. Dette rammeverket hjelper tjenestetilbydere 

å generere de nødvendige KML-dokumentene. Flere andre produkter og tjenester har også 

begynt å integrere støtte for å ta imot KML-dokumenter og det betyr at rammeverket mitt vil 

kunne være nyttig også for disse produktene og tjenestene. 

KML er ikke det eneste formatet for utveksling av geografisk informasjon. Det kan være 

spennende å se nærmere på muligheten for om et og samme rammeverk vil kunne være i 

stand til å levere informasjon i flere forskjellige formater. Da vil geografiske 

informasjonstjenester automatisk kunne brukes av flere forskjellige GIS-klienter, og dermed 

ikke være bundet opp til KML. 

Det er også andre problemstillinger som kan videreføres i rammeverket. Jeg tror de viktigste 

ligger i hvordan rammeverket kan tilby begrensingsmetoder av kartdata for brukeren. Med 

store databaser blir det lett for mye informasjon i et KML-dokument slik at brukeren mister 

oversikten. Jeg har nevnt eksempler på metoder for begrensning av informasjon. Noen av 

disse er implementert, men det finnes også andre som bør og kan implementeres i 

rammeverket. 

Jeg har publisert noen notater om rammeverket på hjemmesidene mine og har allerede 

mottatt flere forespørsler fra personer som har kommet over disse og som er interessert i 
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rammeverket. Jeg kommer til å bruke litt tid framover til å finne ut hvordan rammeverket 

best kan komme til nytte. Rammeverket kan kanskje danne grunnlaget for et åpent 

kildekodeprosjekt. Jeg kommer også til å prøve å kontakte Google for å se hvilken interesse 

de kan ha av rammeverket. 

Man kan være skeptisk til Google sin dominans på mange områder. Likevel vil jeg hevde at 

Google har klart å bringe demokratiseringsprosessen av geografiske informasjonssystemer 

videre. De har gjort store mengder kartdata gratis tilgjengelig for folk flest. Videre har de 

laget et meget godt brukergrensesnitt som er lett for vanlige folk å bruke. Kartgrunnlaget og 

brukergrensesnittet sammen med Google sin enorme tyngde har på svært kort tid fått folk 

over hele verden til å bruke programmet. De har også lagt til rette et åpent system slik at 

Google Earth kan bli plattformen for mange nye geografiske informasjonstjenester i 

framtiden. 
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Vedlegg A: Eksempel på Java-klasse generert fra 
KML 

Dette er et eksempel på en Java-klasse som er generert automatisk ut fra en RelaxNG-fil som 

spesifiserer KML-formatet. Java-klassen er generert ved hjelp av et lite program jeg lagde. 

package org.boehn.gef.modelgenerated; 
 
import java.util.Collection; 
 
public class Placemark { 
 
 private String id; 
 private Collection<GeometryCollection> geometryCollections; 
 private Collection<LineString> lineStrings; 
 private LookAt lookAt; 
 private Collection<MultiGeometry> multiGeometrys; 
 private Collection<MultiLineString> multiLineStrings; 
 private Collection<MultiPoint> multiPoints; 
 private Collection<MultiPolygon> multiPolygons; 
 private Collection<Point> points; 
 private Collection<Polygon> polygons; 
 private Collection<Style> styles; 
 private Collection<TimePeriod> timePeriods; 
 private Address address; 
 private Description description; 
 private Name name; 
 private Open open; 
 private Snippet snippet; 
 private StyleUrl styleUrl; 
 private Visibility visibility; 
 
 public Placemark() { 
 } 
 
 public Placemark(String id, Collection<GeometryCollection> 
geometryCollections, Collection<LineString> lineStrings, LookAt lookAt, 
Collection<MultiGeometry> multiGeometrys, Collection<MultiLineString> 
multiLineStrings, Collection<MultiPoint> multiPoints, 
Collection<MultiPolygon> multiPolygons, Collection<Point> points, 
Collection<Polygon> polygons, Collection<Style> styles, 
Collection<TimePeriod> timePeriods, Address address, Description 
description, Name name, Open open, Snippet snippet, StyleUrl styleUrl, 
Visibility visibility) { 
  this.id = id; 
  this.geometryCollections = geometryCollections; 
  this.lineStrings = lineStrings; 
  this.lookAt = lookAt; 
  this.multiGeometrys = multiGeometrys; 
  this.multiLineStrings = multiLineStrings; 
  this.multiPoints = multiPoints; 
  this.multiPolygons = multiPolygons; 
  this.points = points; 
  this.polygons = polygons; 
  this.styles = styles; 
  this.timePeriods = timePeriods; 
  this.address = address; 
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  this.description = description; 
  this.name = name; 

  this.open = open; 
  this.snippet = snippet; 
  this.styleUrl = styleUrl; 
  this.visibility = visibility; 
 } 
 
 public String getId() { 
  return this.id; 
 } 
 
 p lic void SetIdub (String id) { 
  this.id = id; 
 } 
 
 public Collection<GeometryCollection> getGeometryCollections() { 
  return this.geometryCollections; 
 } 
 
 public void setGeometryCollections(Collection<GeometryCollection> 
geometryCollections) { 
  this.geometryCollections = geometryCollections; 
 } 
 
 public Collection<LineString> getLineStrings() { 
  return this.lineStrings; 
 } 
 
 p lic void setLineStrings(Collectiub on<LineString> lineStrings) { 
  this.lineStrings = lineStrings; 
 } 
 
 public LookAt getLookAt() { 
  return this.lookAt; 
 } 
 
 p lic void setLookAt(Looub kAt lookAt) { 
  this.lookAt = lookAt; 
 } 
 
 public Collection<MultiGeometry> getMultiGeometrys() { 
  return this.multiGeometrys; 
 } 
 
 public void setMultiGeometrys(Collection<MultiGeometry> multiGeometrys) 
{ 
  this.multiGeometrys = multiGeometrys; 
 } 
 
 public Collection<MultiLineString> getMultiLineStrings() { 
  return this.multiLineStrings; 
 } 
 
 public void setMultiLineStrings(Collection<MultiLineString> 
multiLineStrings) { 
  this.multiLineStrings = multiLineStrings; 
 } 
 
 public Collection<MultiPoint> getMultiPoints() { 
  return this.multiPoints; 
 } 
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 public void setMultiPoints(Collection<MultiPoint> multiPoints) { 
  this.multiPoints = multiPoints; 

 } 
 
 public Collection<MultiPolygon> getMultiPolygons() { 
  return this.multiPolygons; 
 } 
 
 p lic void setMultiPolygons(Collectionub <MultiPolygon> multiPolygons) { 
  this.multiPolygons = multiPolygons; 
 } 
 
 public Collection<Point> getPoints() { 
  return this.points; 
 } 
 
 p lic void setPoints(Colub lection<Point> points) { 
  this.points = points; 
 } 
 
 public Collection<Polygon> getPolygons() { 
  return this.polygons; 
 } 
 
 p lic void setPolygons(Colleub ction<Polygon> polygons) { 
  this.polygons = polygons; 
 } 
 
 public Collection<Style> getStyles() { 
  return this.styles; 
 } 
 
 p lic void setStyles(Colub lection<Style> styles) { 
  this.styles = styles; 
 } 
 
 public Collection<TimePeriod> getTimePeriods() { 
  return this.timePeriods; 
 } 
 
 p lic void setTimePeriods(Collectiub on<TimePeriod> timePeriods) { 
  this.timePeriods = timePeriods; 
 } 
 
 public Address getAddress() { 
  return this.address; 
 } 
 
 p lic void setAddress(Addrub ess address) { 
  this.address = address; 
 } 
 
 public Description getDescription() { 
  return this.description; 
 } 
 
 p lic void setDescription(Descriptub ion description) { 
  this.description = description; 
 } 
 
 public Name getName() { 
  return this.name; 
 } 
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 public void setName(Name name) { 

  this.name = name; 
 } 
 
 public Open getOpen() { 
  return this.open; 
 } 
 
 p lic void setOpen(Oub pen open) { 
  this.open = open; 
 } 
 
 public Snippet getSnippet() { 
  return this.snippet; 
 } 
 
 p lic void setSnippet(Snipub pet snippet) { 
  this.snippet = snippet; 
 } 
 
 public StyleUrl getStyleUrl() { 
  return this.styleUrl; 
 } 
 
 p lic void setStyleUrl(Styleub Url styleUrl) { 
  this.styleUrl = styleUrl; 
 } 
 
 public Visibility getVisibility() { 
  return this.visibility; 
 } 
 
 p lic void setVisibility(Visibilub ity visibility) { 
  this.visibility = visibility; 
 } 
 
 public org.w3c.dom.Element getElement(org.w3c.dom.Document xmlDocument) 
{ 
  org.w3c.dom.Element element = xmlDocument.createElement("Placemark"); 
  if (this.id != null) { 
   org.w3c.dom.Attr attribute = xmlDocument.createAttribute("id"); 
  
 attribute.appendChild(xmlDocument.createTextNode(this.id.toString())); 
   element.appendChild(attribute); 
  } 
  if (this.geometryCollections != null) { 
   for (GeometryCollection geometryCollection: 
this.geometryCollections) { 
    element.appendChild(geometryCollection.getElement(xmlDocument)); 
   } 
  } 
  if (this.lineStrings != null) { 
   for (LineString lineString: this.lineStrings) { 
    element.appendChild(lineString.getElement(xmlDocument)); 
   } 
  } 
  if (this.lookAt != null) { 
   element.appendChild(this.lookAt.getElement(xmlDocument)); 
  } 
  if (this.multiGeometrys != null) { 
   for (MultiGeometry multiGeometry: this.multiGeometrys) { 
    element.appendChild(multiGeometry.getElement(xmlDocument)); 
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   } 
  } 

  if (this.multiLineStrings != null) { 
   for (MultiLineString multiLineString: this.multiLineStrings) { 
    element.appendChild(multiLineString.getElement(xmlDocument)); 
   } 
  } 
  if (this.multiPoints != null) { 
   for (MultiPoint multiPoint: this.multiPoints) { 
    element.appendChild(multiPoint.getElement(xmlDocument)); 
   } 
  } 
  if (this.multiPolygons != null) { 
   for (MultiPolygon multiPolygon: this.multiPolygons) { 
    element.appendChild(multiPolygon.getElement(xmlDocument)); 
   } 
  } 
  if (this.points != null) { 
   for (Point point: this.points) { 
    element.appendChild(point.getElement(xmlDocument)); 
   } 
  } 
  if (this.polygons != null) { 
   for (Polygon polygon: this.polygons) { 
    element.appendChild(polygon.getElement(xmlDocument)); 
   } 
  } 
  if (this.styles != null) { 
   for (Style style: this.styles) { 
    element.appendChild(style.getElement(xmlDocument)); 
   } 
  } 
  if (this.timePeriods != null) { 
   for (TimePeriod timePeriod: this.timePeriods) { 
    element.appendChild(timePeriod.getElement(xmlDocument)); 
   } 
  } 
  if (this.address != null) { 
   element.appendChild(this.address.getElement(xmlDocument)); 
  } 
  if (this.description != null) { 
   element.appendChild(this.description.getElement(xmlDocument)); 
  } 
  if (this.name != null) { 
   element.appendChild(this.name.getElement(xmlDocument)); 
  } 
  if (this.open != null) { 
   element.appendChild(this.open.getElement(xmlDocument)); 
  } 
  if (this.snippet != null) { 
   element.appendChild(this.snippet.getElement(xmlDocument)); 
  } 
  if (this.styleUrl != null) { 
   element.appendChild(this.styleUrl.getElement(xmlDocument)); 
  } 
  if (this.visibility != null) { 
   element.appendChild(this.visibility.getElement(xmlDocument)); 
  } 
  return element; 
 } 
} 
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Vedlegg B: Definisjon av syntaks for 
symbolbeskrivelse 

Jeg definerte denne DTD-filen for å uttrykke syntaksen som brukes for beskrive symboler i 

rammeverket. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<!ELEMENT polygon (coordinate+)> 
<!ATTLIST polygon 
 altitudeMode (relativeToGround|absolute|clampToGround) #IMPLIED 
 extrude (true|false) #IMPLIED 
> 
 
<!ELEMENT path (coordinate+)> 
<!ATTLIST path 
 altitudeMode (relativeToGround|absolute|clampToGround) #IMPLIED 
 extrude (true|false) #IMPLIED 
> 
 
<!ELEMENT coordinate EMPTY> 
<!ATTLIST coordinate 
 x CDATA #REQUIRED 
 y CDATA #REQUIRED 
 z CDATA #REQUIRED 
> 
 
<!ELEMENT model (polygon*|path*)> 
<!ATTLIST model 
 visibleFrom CDATA #IMPLIED 
 visibleTo CDATA #IMPLIED 
> 
 
<!ELEMENT mapObjectClass (model*)> 
<!ATTLIST mapObjectClass 
 className CDATA #REQUIRED 
 showTail (true|false) #IMPLIED 
 showModel (true|false) #IMPLIED 
 visibleFrom CDATA #IMPLIED 
 visibleTo CDATA #IMPLIED 
 tailHistoryLimit CDATA #IMPLIED 
 tailVisibleFrom CDATA #IMPLIED 
 tailVisibleTo CDATA #IMPLIED 
 styleUrl CDATA #IMPLIED 
> 
 
<!ELEMENT mapObjectClasses (mapObjectClass*)>
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