Brukerveiledning for O-kartregisteret
Innholdsfortegnelse
1 O-kartregisteret, formål og innhold..................................................................................................1
2 Innlegging av kart.............................................................................................................................2
2.1 Innlegging av nytt kart...............................................................................................................3
2.2 Innlegging av revisjon av kart (der tidligere utgave ligger inne)..............................................3
2.3 Retting av feil / oppdaterig av informasjon for et innlagt kart..................................................3
2.4 Sletting av registrering (for eksempel dobbeltregistreringer)....................................................4
3 Bruk av o-kartregisteret til kartoversikter (for klubber og kretser)..................................................5
3.1 Enkel link til en presentasjon av et kart.....................................................................................5
3.2 "Avansert" bruk av o-kartregisteret - WMS...............................................................................6
3.3 "Avansert" bruk av o-kartregisteret - WFS................................................................................8
3.4 Presentasjon i Google Earth.......................................................................................................9
3.5 Fylkesoversikter - grove............................................................................................................9
Dette er en kort innføring i bruken av prototypen til o-kartregisteret. Prototypen består av en
database, et program for innlegging og oppdatering av kart, og noen tjenester som kan benyttes av
klubber og kretser til kartoversikter og anleggplaner. Web-adressene vil kunne endres.
Prototypen håndterer kun omriss for kartene og informasjon om kartene (kartnavn, utgiver,
målestokk, ekvidistanse, utgitt år, ...).

1 O-kartregisteret, formål og innhold
O-kartregisteret er en oversikt over alle o-kart som er utgitt eller planlegges utgitt i Norge.
O-kartregisteret kan brukes av klubber og kretser for å oppfylle kravene i NOFs regler for
kartarbeid om vedlikehold av kartplaner. O-kartregisteret kan benyttes for å lage kartoversikter på
web.
Det er tre grupper av kart som registreres i o-kartregisteret:
•

Kart som er i bruk (siste revisjon)

•

Planlagte kart (alle kart med framtidig utgivelsesdato)

•

Eldre kart som ikke er i bruk (tidligere revisjoner og foreldede kart) - merket som foreldet

I og med at dette er en prototyp vil det kunne skje endringer både med webadresser og funksjoner.
Selve databasen skal imidlertid være trygg, så ting som legges inn i prototypen vil ikke blir borte!
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2 Innlegging av kart
Start nettleseren din (f.eks. Firefox, Opera, Google Chrome, Safari eller nyere versjoner av
Microsoft Internet Explorer), og gå til:
http://gis.umb.no/~havatv/nof/kartdb/innlegging/
Websida som kommer opp ser omtrent slik ut (etter at en har zoomet seg litt inn og valgt et kart):

Innholdet på websida:
•

I midten finner du kartbildet.

•

Til høyre finner du diverse hjelp og informasjon (kan "fjernes" ved å trykke på den lille pila
i venstremargen til området).

•

Til venstre finner du en tabelloversikt over kart i området (kan sorteres).

•

Nederst finner du et skjema for innlegging / endring av informasjon om et kart.

En kan flytte seg rundt og zoome inn og ut i kartet med musa (klikk og dra, bruk mushjulet til å
zoome ut og inn), eller med pilene og +/- oppe til venstre i kartbildet.
En kan velge kart ved å klikke på den blå prikken i midten av kartet eller klikke på kartet i tabellen
til venstre. Dersom en klikker et sted hvor det ikke er noe kart vil utvalget bli fjernet.
En kan flytte rundt og zoome mens en arbeider med å legge inn eller endre omrisset til et kart, men
klikker en utenfor kartomrisset vil en kunne miste det en har gjort (en kan klikke og dra for å flytte
på kartbildet, men ikke bare klikke) - det gis derfor en advarsel.
Bakgrunnskartene som benyttes er fra Norge Digitalt, og det er et tak på antall kartbilder per
datamaskin (IP-adresse) per døgn. Dette taket tilsvarer gjerne noen timers jobbing med
innlegging av kart, så det er lurt å ikke planlegge altfor lange "økter".
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Det er mulig å endre bakgrunnskart og å skru av og på visningen av o-kartene ved å klikke på
plusstegnet oppe til høyre i kartbildet. Her kan en også velge om en vil se verneområder fra
Naturbase.

2.1 Innlegging av nytt kart
Flytt og zoom for å komme til stedet der kartet ligger. Zoom helt til du kun har kartområdet i
kartvinduet.
Trykk på Nytt kart-knappen over kartbildet.
Tegn inn omrisset til kartet så nøyaktig som mulig. En kan flytte rundt og zoome ut og inn mens en
tegner. Venstre mustast benyttes for tegning av omrisset, og tegninga avsluttes med å
dobbeltklikke med venstre mustast på det siste punktet som legges inn. Det er ikke noe problem å
endre omrisset (ved å dra rundt på "kulene" på omrisset) etter at den første inntegninga er avsluttet
(og før lagring).
Legg inn informasjon om kartet i "skjemaet" under kartbildet.
Legg inn eget navn og e-postadresse nederst.
Velg Lagre-> Lagre ny i menyen over kartbildet. Dersom alt går bra skal det komme opp et vindu
som melder om at alt er i orden. Om vesentlige kartdata mangler vil det komme et spørsmål om en
ønsker å lagre. Om en ikke lagrer får en mulighet til å rette på det en har gjort.

2.2 Innlegging av revisjon av kart (der tidligere utgave ligger inne)
Flytt og zoom for å komme til stedet der kartet ligger. Zoom helt til du kun har kartområdet i
kartvinduet.
Velg en tidligere utgave av kartet som har blitt revidert i tabellen til venstre. Kartet blir da uthevet
både i tabellen og i kartbildet.
Om omrisset skal endres: Klikk innenfor omrisset til kartet i kartbildet. Juster grensene ved å dra i
punktene på omrisset.
Oppdater informasjonen om kartet (f.eks. utgivelsesår, godkjenningsnummer, ...) i "skjemaet" under
kartbildet.
Velg Lagre-> Lagre ny i menyen over kartbildet. Dersom alt går bra skal det komme opp et vindu
som melder fra at alt er i orden. Om vesentlige kartdata mangler vil det komme et spørsmål om en
ønsker å lagre. Om en ikke lagrer får en mulighet til å rette på det en har gjort.
Dersom den tidligere utgaven ikke lenger er i bruk bør den merkes som foreldet - se "Retting av feil
/ oppdatering av informasjon for innlagt kart".

2.3 Retting av feil / oppdaterig av informasjon for et innlagt kart
Flytt og zoom for å komme til stedet der kartet ligger. Zoom helt til du kun har kartområdet i
kartvinduet.
Velg kartet der kartdata eller omriss skal rettes opp i tabellen til venstre. Kartet blir da uthevet både
i tabellen og i kartbildet.
Om omrisset er feil, og bør justeres: Klikk innenfor omrisset til kartet i kartbildet. Juster grensene.
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Om informasjonen om kartet er feil og skal justeres: Oppdater informasjonen om kartet (f.eks.
utgivelsesår, godkjenningsnummer, foreldet,...) i "skjemaet" under kartbildet.
Velg Lagre-> Lagre rettelser. Dersom alt går bra skal det komme opp et vindu der det fortelles at
alt er i orden. Om vesentlige kartdata mangler vil det komme et spørsmål om en ønsker å lagre.
Om en ikke lagrer får en mulighet til å gjøre ytterligere rettelser.
NB: For å beskytte eksisterende registreringer må alle rettelser godkjennes før de blir endelig
registrert i o-kartregisteret. Dette kan ta noen dager.

2.4 Sletting av registrering (for eksempel dobbeltregistreringer)
Flytt og zoom for å komme til stedet der kartet ligger. Zoom helt til du kun har kartområdet i
kartvinduet.
Velg kartet der kartdata eller omriss skal rettes opp i tabellen til venstre. Kartet blir da uthevet både
i tabellen og i kartbildet.
Trykk på Slett registering i menylinja over kartbildet. Da får du opp informasjon om kartet du har
valgt å slette, og mulighet for å skrive en begrunnelse for slettinga.
NB: For å beskytte eksisterende registreringer må alle slettinger godkjennes før de blir utført. Dette
kan ta noen dager.
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3 Bruk av o-kartregisteret til kartoversikter (for klubber og
kretser)
Denne delen omtaler ulike tjenester som er tilgjengelige for o-kartregisteret. Ønsker om nye
tjenester, eventuelt tilpassing av eksisterende tjenester sendes til Orienteringsforbundet ved Ivar
Haugen.

3.1 Enkel link til en presentasjon av et kart
Klubber som har kartoversikter på sine nettsider kan for hvert kart legge inn en link til en
presentasjon av kartet (omriss og kartdata). Bytt ut tallet 6023 med ID til kartet som skal
presenteres (ID kan en blant annet finne i tabellen i innleggingsprogrammet):
http://gis.umb.no/~havatv/cgi/viskart.py?id=6023

Figur 1: http://gis.umb.no/~havatv/cgi/viskart.py?id=6023
I presentasjonen benyttes OpenLayers for å lage kartbildet.
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3.2 "Avansert" bruk av o-kartregisteret - WMS
O-kartregisteret er tilgjengelig som en WMS-tjeneste
(http://www.opengeospatial.org/standards/wms). En slik tjeneste kan brukes i de fleste geografiske
informasjonssystemer. WMS-tjenesten er tilgjengelig på (ikke til bruk direkte i nettleseren):
http://gis.umb.no/nof/o_kart_wms (alle kart)
http://gis.umb.no/nof/o_kart_akt_wms ("aktuelle" kart - de som ikke er merket som foreldet)
Når en WMS-tjeneste blir spurt på den rette måten vil den returnerer et kartbilde (vanligvis på
rasterformat, f.eks. jpeg eller png - se figurene) som kan legges oppå andre geografiske data (for
eksempel et topografisk bakgrunnskart).

Figur 2: http://gis.umb.no/nof/o_kart_wms
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Figur 3: http://gis.umb.no/nof/o_kart_akt_wms
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3.3 "Avansert" bruk av o-kartregisteret - WFS
O-kartregisteret er tilgjengelig som en WFS-tjeneste
(http://www.opengeospatial.org/standards/wfs). En slik tjeneste kan brukes i de fleste geografiske
informasjonssystemer. WFS-tjenesten er tilgjengelig på (ikke til bruk direkte i nettleseren):
http://gis.umb.no/nof/o_kart_wfs
Når WFS-tjenesten blir spurt på den rette måten vil den returnerer omrisset til kartet som en sekvens
med punkt, sammen med informasjon om kartet (kartnavn, utgiver, ...). Dataene som en mottar er
kodet som GML (et standard XML-format for geografisk informasjon). Disse dataene kan
kombineres med andre geografiske data i et geografisk informasjonssystem.

Figur 4: http://gis.umb.no/nof/o_kart_wfs - de første linjene
WFS-tjenesten kan være interessant for kommuner som vedlikeholder digitale anleggsplaner for
idrettsanlegg.
WFS-tjenesten kan benyttes for å lage egne presentasjoner av utvalg av o-kartregisteret, f.eks. for
klubber og kretser.
En kan benytte spørringer mot WFS-tjenesten, slik at en kan velge ut hvilke kart en ønsker å hente.
Det er en egen standard for spørring mot WFS-tjenester. Den heter Filter Encoding
(http://www.opengeospatial.org/standards/filter).
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3.4 Presentasjon i Google Earth
Link til en presentasjon av kartet (omriss og kartdata) i Google Earth. Bytt ut tallet 6023 med ID
(ID kan en finne i tabellen i innleggingsprogrammet) til kartet som skal presenteres:
http://gis.umb.no/~havatv/php/o-kart/okartreg-ind.php?id=6023

Figur 5: http://gis.umb.no/~havatv/php/o-kart/okartreg-ind.php?id=6023

3.5 Fylkesoversikter - grove
Enkle fylkesoversikter på tabellform finnes på:
http://gis.umb.no/~havatv/gis/o-kart/fylkesoversikt.html
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