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Sammanfattning

I dagens samhälle så används internet mer och mer för att få fram information, så är även fallet för 
kartor. I denna uppsats, som gjorts på uppdrag av Tieto Sweden Healthcare & Welfare för att kunna 
användas i systemet Laps Care, kommer det tas upp lösningar för att hämta geografisk data via 
karttjänster med hjälp av Web Map Service (WMS) tjänster i en .NET applikation. 

Detta examensarbete kommer att ta upp, på en grundläggande nivå, hur WMS-standarden kan 
användas av en klient för att visa digitala kartor från en WMS-tjänst samt lite kort om andra 
alternativ till WMS så som Web Map Service Tile Cache (WMS-C) och Tile Map Service (TMS) 
tjänster. Det ges olika förslag på open source komponenter som kan användas för att hantera sådana 
tjänster med fokus på SharpMap som valdes att användas i prototypen som gjordes för att visa hur 
en sådan klient kan se ut.

Uppsatsen kommer också behandla kartografi där det kortfattat förklaras om vilka riktlinjer som 
borde tas för en karta.

I andra stycket tas kortfattat upp hur webbtjänster fungerar och även vad det finns för för- och 
nackdelar att använda sig av sådana tjänster.

Det kommer också förklaras vad Geografiska informationssystem (GIS) är och hur det används 
idag.

Sammanfattningsvis så utvecklades en fungerande prototyp med hjälp av open source komponenten 
SharpMap som kan visa kartor från WMS, WMS-C och TMS tjänster och om en ERSI Shapefil 
med vägdata finns tillgänglig så går det att söka efter gator.

Nyckelord: Web Map Service, Web Map Service Tile Cache, Tile Map Service, GIS, geografisk 
data, kartografi, webbtjänster, .NET, SharpMap.



Abstract

Internet is a more and more common way to get information in today’s society this is also the case 
for maps. In this thesis which was made in cooperation with Tieto Sweden Healthcare & Welfare, a 
prototype was built to get digital maps from Web Map Service (WMS) into a .NET application.

This thesis will, on a basic level, describe how the WMS standard works and how a client can use it 
to get digital map images. The essay will also bring up two alternatives for the WMS standard, Web 
Map Service Tile Cache (WMS-C) and Tile Map Service (TMS). 

The essay also briefly brings up cartography explaining the guidelines that should be followed in 
how to make useful maps.

A brief explanation how Web services work will also be explained in the essay as well as what 
Geographic information systems (GIS) is.

In conclusion a prototype was successfully developed using the open source component SharpMap 
capable of showing maps from WMS, WMS-C and TMS services and also, if a ERSI Shapefile with 
street data is available, able to search for streets.    

Keywords: Web Map Service, Web Map Service Tile Cache, Tile Map Service, GIS, geographic 
data, cartography, web service, .NET, SharpMap.



Ordlista

Geografiska informationssystem – Förkortat GIS. Datoriserat system för att hantera och analysera 
geografisk data, se kap. 4 för mer information.

Öppen källkod – Open source på engelska. Programkoden för datorprogrammet är öppen för alla 
att se och modifiera i. Olika licenser finns huruvida man får sälja och distribuera kod som är tagen 
från projekt med öppen källkod. (Nationalencyklopedin – Öppen källkod)

GNU Lesser General Public License – Förkortat GNU LGPL, är en vanlig licens för 
datorprogram som är skriven i öppen källkod. Det är tillåtet att inkludera ett datorprogram som har 
denna licens i ett nytt program utan att det nya programmet omfattas av GNU LGPL licensen. 
(GNU – LGPL, 1999)

ActiveX – Används för att köra programkod via användarens webbläsare.

Application programming interface – Förkortat API, är hur två eller flera datorkomponenter 
kommunicerar med varandra.

URI – Uniform Resource Identifier. Används för att identifiera eller namnge en resurs. 

URL – Universal Resource Locator. Formellt namn för en webbadress. Är en URI som dessutom 
beskriver hur resursen nås och var den finns.

XML - eXtensible Markup Language. Filtyp som används för att organisera och strukturera data.

ESRI Shapefil – GIS kartfiler som innehåller topologi och attributdata. ESRIs kartformat som är en 
sorts "Industristandard".
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1 Inledning

1.1 Syfte
Syftet är att utveckla en prototyp som kan presentera digitala kartor från Web Map Service tjänster 
för systemet Laps Care (se 1.3) som utvecklas och underhålls av Tieto Sweden Healthcare & 
Welfare. Systemet använder idag, via ett proprietärt kartformat, kartdata som är 
leverantörsoberoende. Det proprietära formatet används så väl till visualisering av kartdata som till 
optimering. De delar som används för optimering ska inte förändras, men visualiseringen skulle 
kunna göras med hjälp av WMS-tjänster från kommuner som har tillgång till en sådan tjänst. Detta 
skulle avsevärt höja kvaliteten på det de kartdata som visas, öka användarnas förståelse för det den 
digitala kartan visar men det skulle även vara ett försäljningsargument att systemet stödjer WMS-
tjänster eftersom det låter kommunerna få användning av sin inhämtade kartdata. 

1.2 Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB
Tieto Sweden Healthcare & Welfare är en del av Tieto som grundades 1999 genom en 
sammanslagning mellan det finska bolaget Tieto Corporation och det svenska Enator AB. Tieto 
hette först TietoEnator men sedan 2008 så heter bolaget kort och gott bara Tieto. Företaget finns i 
30 länder och har c:a 17.000 anställda världen över. Huvudkontoret ligget i Helsingfors och 
nuvarande VD är Hannu Syrjälä. Det finns många divisioner inom Tieto som bl.a. Banking and 
Insurance och Telecom & Media. Healthcare & Welfare utvecklar och underhåller produkter till 
vård och omsorg och har c:a 400 anställda i Sverige. 

1.3 Laps Care
Laps Care är ett system som underlättar och optimerar daglig planering av hemtjänst med hjälp av 
optimerande lösningar och GIS. Laps Care tillgodoser behovet av rätt personal vid varje tidpunkt, 
arbetsuppgift och plats. Detta eliminerar över- och underbemanning och skapar möjligheter för ett 
optimalt nyttjande av verksamhetens tillgängliga resurser. Systemet används idag av många svenska 
kommuner som till exempel Stockholm, Malmö och Linköping.
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2 Kartografi
Kartor har väldigt länge används för att sprida information mellan människor och nu med internet 
och datorer så kan kartor spridas på ännu fler sätt än tidigare. En karta är dock bara användbar om 
avläsaren förstår vad som visas på kartan.

2.1 Kartografisk kommunikation
Att kunna läsa av en karta är ungefär som att lära sig ett språk. Avläsaren måste förstå vad olika 
symboler och former ofta representerar. Till exempel brukar blåa former betyda vatten och gröna 
former skog. Det är därför viktigt att både avläsaren av kartan och kartografen som gjort kartan 
pratar samma ”språk” så att avläsaren förstår vad som visas på kartan. En modell som kan användas 
för att förklara hur kommunikationen går till är den kartografiska kommunikationsmodellen 
(Brodersen, 2002).  

Avsändaren i den kartografiska kommunikationsmodellen (se Figur 1) är den som vill öka 
mottagarens kunskaper om till exempel var närmaste bensinstation ligger. Mediet är en karta, 
antingen en fysisk karta eller en karta som visas på internet. Mottagaren är den som ska avläsa 
kartan och använda den för ett ändamål.

2.3 Hur ser en bra karta ut?
En karta ska vara anpassad för användaren av kartan och vad användaren vill få ut av den. När en 
karta blir till så borde kartografen ställa sig följande frågor (Brodersen, 2002) :

• Vad syftet är med kartan, varför ska kartan göras? Exempel: Är det till att visa vilken sorts 
berggrund Sverige består av eller är det en karta över ett köpcentrum?  

• Vilken målgrupp är det som ska använda kartan? Exempel: Turister eller geologer?
• Vad är målet med kartan? Exempel: Man ska kunna navigera efter kartan eller planera ytan i 

köpcentret för butiker. 
• Hur ska kartan presenteras? Exempel: På internet eller i en kartbok?

Det finns alltså många olika variabler för att en karta ska vara bra att använda. Alla kartor passar 
inte alla användare så det finns inget generellt begrepp hur en bra karta ser ut. En sammanfattning 
kan dock vara följande citat från boken ”Kommunikation med kartor” skriven av Lars Brodersen:

”Det yttersta målet för kartografen är att kartan ger användaren möjligheter att snabbt och säkert  
få korrekta svar på relevanta frågor.” (Brodersen, 2002, s. 41) 
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3 Webbtjänster
Webbtjänster kan lättast förklaras som en tjänst som görs tillgänglig över internet där en tjänst t. ex. 
skulle kunna vara en banktjänst eller, som denna uppsats handlar om, en karttjänst. En webbtjänst 
måste använda sig av en viss standard för att kunna användas, den måste kunna upptäckas med 
hjälp av en URI och kunna ge en beskrivning om vilka operationer som går att göra på servern, 
oftast i XML-format. (Tanenbaum, 2007)

3.1 Klient-Server Modell
Klient-Server modellen är en vanlig modell för webbtjänster. Modellen består två stycken element, 
en klient-del och en server-del. Klient-delen är den som användaren använder sig av för att göra 
anrop till en server för att nå en tjänst som servern innehar. En klient kan både vara en  ”tunn klient” 
eller en ”tjock klient”. En tunn klient har inget eget operativsystem eller hårddisk och oftast ingen 
högpresterande hårdvara. Istället så hanterar den bara indata från tangentbord och mus för att sedan 
skicka vidare informationen till servern via ett nätverk som ett LAN eller via internet. På servern 
görs sedan alla beräkningar, tar fram grafiken som ska visas på skärmen hos användaren och 
skickar tillbaka den grafiken till klienten. En tjock klient är mer som en traditionell dator som har 
egen hårddisk och sköter de flesta beräkningar själv. (Tanenbaum, 2007)

Server-delen tar emot anrop från en eller flera klienter och utför det som anropet efterfrågat och 
skickat tillbaka ett svar till klienten att allt gått bra eller om det blir fel. Servern kan också göra 
andra operationer i bakgrunden så som att göra backups på sitt filsystem eller söka efter virus. 

Figur 2 visar hur klient-server modellen kan vara uppbyggd.

3.2 Service-oriented architecture
Det finns många olika standarder för hur en webbtjänst kan ge svar och behandla frågor som den tar 
emot. Exempel på olika implementationer för hur en webbtjänst kan designas är Representational 
State Transfer (REST) och Simple Object Access Protocol (SOAP), båda räknas som olika 
implementationer av arkitekturen Service-oriented architecture (SOA). Med SOA arkitekturen så är 
principen att ha lösa kopplingar mellan en server och en klient så att tjänsterna på servern kan 
återanvändas av många klienter. Med en lös koppling menas i detta fall att klienten och servern ska 
vara så oberoende av varandra som möjligt. Till exempel att en webbtjänst ska kunna ta emot och 
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hantera en förfrågan från en klient oberoende på vilket programspråk klienten är programmerad i. 
(Davids, 2007) 

3.3 Representational State Transfer
Representational State Transfer är en teknik att implementera en SOA arkitektur för en webbtjänst. 
REST introducerades i en doktorsavhandling av Roy Fielding år 2000. Den grundläggande 
principen för REST är att använda sig av HyperText Transfer Protocol (HTTP) protokollet för anrop 
och svar mellan klienten och servern. Medan SOAP använder sig av standarder som alla SOAP 
tjänster måste följa så har REST inga förutbestämda standarder utan en vanlig definition av en 
REST arkitektur är något som använder anrop med HTTP GET anropet tillsammans med 
parametrar för anropet. (He, 2003)

En RESTful tjänst är stateless. Med det menas att varje nytt anrop som sker från en klient till en 
server så utför servern det som klienten efterfrågat, skickar tillbaka ett svar och sedan glömmer att 
anropet skett. Därför måste ett anrop till servern innehålla all information för anropet ska kunna 
genomföras och inte använda sig av någon lagrad information på servern från ett tidigare anrop. 
(Hansen, 2011)
Det finns lite olika definitioner över vad som får kallas RESTful tjänster eller inte. Det finns dom 
som menar att en RESTful tjänst måste använda sig av fler HTTP anrop än GET så som POST, PUT 
och DELETE. Därför kallas det ibland för ”Low REST” om bara GET anropet används och ett 
sådan anrop inte kan modifiera något på servern. ”High REST” kallas det om alla fyra anropen 
används (GET, POST, PUT och DELETE). (Davids, 2007)

3.4 För- och nackdelar
Att använda sig av en webbtjänst har både för- och nackdelar. Fördelarna är bland annat att det går 
att kommunicera mellan system som använder olika operativsystem eller program som är skrivna i 
olika programmeringsspråk. 

Nackdelar med att använda webbtjänster kan vara att om nätverket är långsamt så kan klienten bli 
väldigt långsam eftersom den måste vänta på svar från servern. En annan nackdel är om servern 
kraschar, eller nätverket mellan klienten och servern inte fungerar, så kan klienten inte nå servern 
och inte fungera som det är tänkt eller, i värsta fall, inte fungera alls.

4 Geografiska informationssystem
Geografiska informationssystem, förkortat GIS, är ett datoriserat system för att hantera och 
analysera geografisk data.  Det första system som brukar kallas för ett GIS-system skapades i mitten 
på 1960-talet och kallades Canada Geographical Information System (CGIS). CGIS var ett system 
som användes för landskapsplanering över landsbygden i Kanada. (Eklundh, 2003)

4.1 Definition
Definitionen av ett GIS system brukar vara att det ska klara av att: (Eklundh, 2003):

• Insamling och distribution av data: GIS systemet ska kunna hämta data från olika källor 
så som kartor och satellitbilder. Systemet ska kunna också kunna distribuera färdig data till 
andra program.
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• Datahantering: Det ska fungera att uppdatera eller modifiera data som används av GIS 
systemet. Data ska lagras med topologi så det lätt går att söka mellan relationer i de olika 
data.

• Analys: Det ska gå att söka efter geografisk data och analysera den. Till exempel vilken 
vägrutt som är den snabbaste att ta sig från punkt A till punkt B. 

• Presentation: Resultatet från analysen ska kunna presenteras på ett lättförstått sätt som 
digitala kartor eller tabeller.

4.2 Tillämpningsområden
Det finns många användningsområden för GIS där det oftast är olika typer av planering räknas som 
ett av de viktigaste. Det kan till exempel vara planering för telefonoperatörer för optimal placering 
av sändare för mobiltelefoni så att sändarna når så många som möjligt med så bra prestanda som 
möjligt. (Eklundh, 2003)

4.3 Datastrukturer för GIS-data för visning på karta
Det finns två olika sätt som ofta används för att representera GIS-data, vektorlager och rasterlager. 
Skillnaden mellan de olika lagren är hur den geografiska datan representeras och 
användningsområden. (Eklundh, 2003)

4.3.1 Rasterlager 
I ett rasterlager delas ytan som ska undersökas in i celler som bildar en matris där varje cell får ett 
värde som ska representeras av vad som återfinns i den cellen. Rasterlager används i kartor mest för 
bilder så som satellitbilder eller flygfoton som bakgrunder för vektorlager för att ge mer förståelse 
över vad som visas på kartan. (Eklundh, 2003)

4.3.2 Vektorlager
Vektorlager är den geografiska datan, som kan vara punkter, linjer eller ytor, ordnade individuellt i 
en databas med koordinater och oftast med en eller flera attributtabeller med information tillhörande 
det elementet. Detta medför att det är lätt att göra beräkningar, göra sökningar eller andra analyser 
på ett vektorlager och att det går att transformera ett vektorlager mellan olika referenssystem. 
(Eklundh, 2003)
Ett vanligt format att spara och hantera vektorlager är i s.k. ESRI shapefiler som är en öppen 
standard utvecklad av ESRI. (Esri – Shapefile, 1998)  

4.4 Referenssystem
För att kunna markera en position på jordklotet så krävs det en koordinat som i sin tur kräver ett 
referenssystem som beskriver koordinatens förhållande till jorden för att kunna användas. Ett 
referenssystem definieras genom en modell av jorden kallad ellipsoid. (Nielsen, 2007)

Det finns två olika typer av referenssystem som är viktiga att känna till, tredimensionella och 
tvådimensionella referenssystem. 
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De tredimensionella systemen är anpassade att kunna entydigt ange en position var som helst på 
jordklotet. Ett vanligt förekommande tredimensionella system är World Geodetic System 1984 
(WGS 84) som är det referenssystem som används av GPS-system.  I Sverige är det officiella 
referenssystemet kallat Swedish Reference Frame 1999 (SWEREF 99) som är anpassat till 
europeisk standarden European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS 89) som är fäst till den 
Eurasiska kontinentalplattan. WGS 84 och SWEREF 99 skiljer sig bara på några decimeter från 
varandra. (Lantmäteriet - Tredimensionella system, 2010)

Ett tvådimensionellt, även kallat plant, referenssystem användes mer lokalt som i ett land eller en 
kommun. Eftersom det är enklare att hantera positioner i ett plant referenssystem så används ofta ett 
sådan för praktiska tillämpningar. För att kunna transformera mellan ett tredimensionellt system och 
ett plant system så krävs det en kartprojektion. För SWEREF 99 används kartprojektionen 
Transversal Mercator (Gauss-Krüger) för att transformera mellan tredimensionella och 
tvådimensionella system. (Lantmäteriet - Tvådimensionella system, 2010)

I Sverige används SWEREF 99 TM (Transversal Mercator) för att få ut den tvådimensionella 
avbildningen av SWEREF 99 och använder sig av ellipsoiden GRS80. Det finns även lokala 
projektionszoner, som SWEREF 99 12 00, över hela Sverige som rekommenderas att användas för 
storskaliga tillämpningar för att få mindre projektionsfel. (Lantmäteriet - Tvådimensionella system,  
2010)

De flesta kända referenssystem finns som koder i en standard kallad EPSG-standarden som är en 
standard där all information om kartprojektionerna finns samlade, för WGS84 är koden EPSG:4326 
och för SWEREF 99 TM är det EPSG:3006. För fullständiga listor över EPSG-standarden se 
http://spatialreference.org där alla koder är samlade.

5 Web Map Service
En Web Map Service tjänst är en standard som Open Geospatial Consortium (OGC) har tagit fram 
för att genom HTTP anrop kunna anropa en eller flera servrar med vissa parametrar och sen få 
tillbaka en helgripande digital karta. De digitala kartorna kan bli returnerade som t.ex. JPEG- eller 
PNG-filer och kan då visas direkt i en webbläsare eller i ett datorprogram. Det går också att 
kombinera flera kartor från olika WMS-tjänster, t. ex. En WMS-tjänst kan ge en karta över Sverige 
medan en annan returnerar alla större vägar som finns i Sverige och tillsammans så blir de en 
övergripande bild förutsatt att de använder sig av samma referenssystem. WMS-standarden bygger 
på ”Low REST” tekniken. (Davids, 2007)

WMS-standarden har tre stycken operationer som en klient kan använda sig av mot en WMS-tjänst, 
två som är obligatoriska och alltså måste finnas på varje WMS-tjänst, GetCapabilites och GetMap, 
och en som är frivillig – GetFeatureInfo. I denna uppsats kommer bara de obligatoriska 
operationerna att förklaras.

5.1 Versioner
Web Map Service finns i fyra olika versioner:

1.0.0 – april 2000
1.1.0 – juni 2001
1.1.1 – januari 2002 

6



Web Map Service implementation i .NET Linköpings universitet
Anton Lundmark Di3

1.3.0 – januari 2004 

Den mest använda standarden är idag 1.1.1 tillsammans med 1.3.0. En stor skillnad mellan 1.3.0 
och 1.1.1 är att i 1.3.0 så är referenssystemet omvänt mellan CRS:84 och EPSG:4326. För CRS:84 
så är en koordinat skriven med (longitud, latitud) medan i EPSG:4326 så måste man skriva 
koordinaten (latitud, longitud) för att få samma koordinat, detta gjordes för att följa ISO 6709. 
(GeoTools – Axis Order, 2011)

En annan skillnad är att en av de obligatoriska parametrarna som ska skickas med från klienten till 
servern heter CRS i 1.3.0 medan samma parameter heter SRS i 1.1.1.

5.2 Operationer
En WMS-tjänst har två stycken operationer som måste finnas tillgängliga för klienter, 
GetCapabilities och GetMap, och en frivillig - GetFeatureInfo.  

Vilken operation som en klient vill använda sig av anger denna i parametrar i ett HTTP GET anrop 
till servern i form av en URL. Det finns tecken som är bestämda i WMS-standarden som är 
reserverade för att skilja på parametrar i URL:en, se tabell 1. (Beaujardiere, 2006)

Tecken Användning
? Efter detta tecken så börjar parametrarna som ska med i HTTP anropet.
& Skiljer parametrarna åt.
= Värdet för en parameter.
, Om en parameter kan ta många värden så används detta tecken till att skilja de åt. 

Till exempel BBOX och LAYERS i ett GetMap anrop (se 4.2.2).
+ För mellanrum i en textsträng.

Tabell 1: Reserverade tecken för WMS-standarden.
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5.2.1 GetCapabilities
GetCapabilities är en operation för att få ut information om WMS-tjänsten. Anropet får tillbaka sitt 
svar från WMS-tjänsten i form av ett XML-dokument. I XML-dokumentet finns det information om 
vem som underhåller WMS-tjänsten, vad som går att få ut av kartan, vilket referenssystem som 
används med mera. (Beaujardiere, 2006)

Det finns två stycken obligatoriska parametrar som måste finnas med i ett GetCapabilities anrop och 
tre stycken frivilliga som finns i standarden, se tabell 2.

Parameter Obligatorisk Förklaring
SERVICE Ja Vilken typ av tjänst från servern som en klient vill 

använda, för WMS-tjänster så ska värdet vara ”WMS”.   

REQUEST Ja Vilken operation som klienten vill anropa. I detta fall 
GetCapabilites.

FORMAT Nej Vilket MIME-format som servern ska returnera sitt svar i. 
Default är text/xml.

VERSION Nej Vilken version av WMS som ska användas.
UPDATESEQUENCE Nej Används för cachening. (Se 7.2.3.5 i  Beaujardiere, 2006)

Tabell 2: Obligatoriska parametrar i ett GetCapabilites anrop.

Det går också bra att skicka med egna parametrar om servern är konfigurerad att ta emot den. Till 
exempel namespace i Sveriges geologiska undersöknings (SGU) WMS-tjänst (se exempel nedan).

Exempel
Exempel på ett GetCapabilities anrop (till en av SGUs publika WMS-tjänster): 

http://maps3.sgu.se/geoserver177/wms?namespace=jord&SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities

5.2.2 GetMap
GetMap är den andra operationen som en WMS-tjänst måste göra nåbar för användare. Som namnet 
på operationen antyder så är det denna operation som hämtar hem en digital karta. Nedanför följer 
en lista av obligatoriska och frivilliga parametrar som en användare kan använda sig av för att 
hämta digitala kartor från en WMS-tjänst genom GetMap anropet, se tabell 3 för de obligatoriska 
parametrarna och tabell 4 för de frivilliga. (Beaujardiere, 2006)

8



Web Map Service implementation i .NET Linköpings universitet
Anton Lundmark Di3

Obligatoriska

Parameter Förklaring
Version Vilken version av WMS standarden som ska 

användas .
Request Alltid lika med ”GetMap” för GetMap 

operationen.
Layers Vilken eller vilka lager som ska hämtas från 

WMS-tjänsten. Se s.10 för mer utförlig 
förklaring.

Styles Vilken eller vilka stilmallar som ska användas. 
Se s.11 för mer utförlig förklaring.

Crs (Version 1.3.0 och framåt) Vilken typ av referenssystem som ska användas 
( t. ex. EPSG:4326)

Srs (Version 1.1.1 och bakåt) Vilken typ av referenssystem som ska användas 
( t. ex. EPSG:4326)

Bbox BoundingBox. Vilken del av kartan som ska 
visas. Se s.10 för mer utförlig förklaring.

Width Bredden på kartan som returneras. Angivs i 
pixlar.

Height Höjden på kartan som returneras. Angivs i 
pixlar.

Format Vilket format på kartbilden som returneras. Till 
exempel ”image/png” för att returnera som 
PNG.

Tabell 3: Obligatoriska parametrar i ett GetMap anrop.
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Frivilliga

Parameter Förklaring
Transparent Om kartan ska vara transparent. True eller False 

(Default är false)
Bgcolor Bakgrundsfärgen, angives som ett hexatal. 

Default 0xFFFFFF (vit)
Exceptions Vilket format som fel ska returneras som. 

Default XML.
Time Tidsvärde på lagret.
Elevation Vilken höjd på lagret.

Tabell 4: Frivilliga parametrar i ett GetMap anrop

Bounding box
Bounding box är en parameter som måste skickas med i ett GetMap anrop. Formatet är 
BBOX=minimumX,minimumY,maximumX,maximumY där värdena är koordinater i det 
referenssystem som angivs i SRS/CRS parametern. Koordinaterna är skrivna som decimaltal som 
beskriver vilken del på kartan som klienten vill visa. Se figur 3. (OGC – 1.1.1 WMS Implementation  
Specification, 2002)

Lager
En WMS-tjänst kan ha många olika lager (eng. layers). Ett lager kan vara en bakgrundsbild på 
Sverige (Se exemplet nedanför) eller alla större vägar i Sverige. Det går att kombinera ihop många 
lager så att det både går att se bakgrundsbilden på Sverige samt var vägarna ligger.  (Beaujardiere,  
2006)    
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Stilmall
Ett lager kan ha inga eller flera stilar. En stil är olika utseenden som något som ritas ut från ett lager 
kan ha. Till exempel att en väg är svart eller röd. En klient kan välja att använda den fördefinierade 
stilen från WMS-tjänsten genom att inte skriva något värde alls i STYLES parametern (se exemplet 
nedanför). (Beaujardiere, 2006)

Exempel
Exempel på ett GetMap anrop till SGUs publika WMS-tjänst:

http://maps3.sgu.se/geoserver177/wms?
SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=bakgrund&STYLES=&FORMAT=
image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&SRS=EPSG:3006&BBOX=-
751939.472343506,6081401.9670928,2155381.03615789,7692712.69962139&WIDTH=800&HEIGHT=400

Figur 4 visar resultatet på anropet.
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5.3 Alternativ till WMS
En styrka med WMS-tjänster är att i varje anrop från en klient så skräddarsyr servern en bild enligt 
de parametrar som klienten skickat med i anropet, kartbilden blir aldrig suddig när användaren 
zoomar in till exempel. Denna styrka är också en svaghet för WMS-tjänster eftersom alla digitala 
kartor som klienter efterfrågar måste genereras för varje anrop på servern vilket kan orsaka 
prestandaproblem om det är hög belastning på servern. (OSGeo - WMS Tile Caching, 2010)
Det finns andra sätt att hämta kartor via webbtjänster än WMS som kommit fram till att försöka 
optimera hur digitala kartor skickas över internet. Två alternativ är Web Map Service Tile Caching 
(WMS-C) och Tile Map Service (TMS). Båda använder sig av samma idé med att det finns färdiga 
digitala kartor på servern, istället för att det generas nya för varje anrop till server, men fungerar 
rent tekniskt lite olika. En stor fördel med dessa tjänster är dels att servern inte behöver generera 
nya bilder för varje anrop, utan det finns färdiggenererade för varje lager och referenssystem. Ett 
vanligt program att använda för att skapa en WMS-C eller TMS tjänst är TileCache 
(http://tilecache.org). 

5.3.1 WMS Tile Caching 
Tanken med WMS Tile Caching är att till skillnad från den traditionella  WMS-tjänsten, som är 
väldigt flexibel i hur en karta kan hämtas från servern, så delas kartan in i rutor med en 
förutbestämd storlek och upplösning. Dessa rutor sparas på servern och kan nås snabbt när en klient 
gör anrop om att få tillgång till den. (OSGeo - WMS Tile Caching, 2010)

En stor fördel med detta är att det går att anropa servern för många delar av kartan samtidigt. Detta 
snabbar upp uppritningen av kartan för att istället hämta en stor bild som måste genereras på servern 
så hämtas nu många små färdiga bilder som ritas ut en och en hos klienten direkt när de är färdiga. 
En annan fördel är att eftersom bilderna är genererade på servern sedan tidigare så behöver klienten 
bara ladda hem samma ruta en gång under en session eftersom de bilderna som redan är hämtade 
går att spara i minnet hos klienten. (OSGeo - WMS Tile Caching, 2010)

Det går att göra GetCapabilities anrop till en tjänst som använder sig av WMS-C för att få 
information om karttjänsten i XML-format. Skillnaden från att göra samma anrop till en traditionell 
WMS-tjänst är att XML-taggarna är lite annorlunda. Istället för ”Layer” taggen som beskriver ett 
lager heter de ”TileSet” som beskriver de olika kartorna som finns på tjänsten med vilket 
referenssystem som används, vilka upplösningar som finns, hur stora kartrutorna är och vilket 
format på de digitala kartorna som skickas tillbaka till klienten är. (OSGeo - WMS Tile Caching, 
2010)

Anropen för att hämta digitala kartor servern till klienten är i samma form som för en vanlig WMS-
tjänst genom GetMap anrop, där kartverktyget på klient delen räknar ut vilka bilder som behöver 
hämtas från WMS-tjänsten beroende på vilken del av kartan som visas och vilken zoom som 
används. Men det går inte att skräddarsy kartbilden så som det går i en traditionell WMS-tjänst 
eftersom bilderna redan är genererade på server sidan. Bilderna blir till exempel suddiga när 
användaren zoomar in mycket vilket de aldrig blir i en traditionell WMS-tjänst. (OSGeo - WMS Tile  
Caching, 2010)

En server kan både ha stöd för WMS-C och traditionell WMS på samma gång.
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5.3.2 Tile Map Service
Tile Map Service, är en annan metod för att hämta kartor till en klient från en server. Istället för att 
servern kör ett speciellt program för att generera kartdata när ett anrop från en klient sker så hämtas 
de digitala kartorna direkt i ett HTTP GET anrop enligt REST modellen. (OSGeo - Tile Map Service  
Specification, 2011)

Tanken är servern har en katalog som innehåller alla olika lager indelade i varsin katalog. De 
digitala kartorna i de olika lagerna är färdiggenererade bilder med en viss storlek och format som 
finns på servern och är indelade i kataloger under lager katalogen och döpta till ett bestämt namn 
efter var de återfinns i kartan. (OSGeo - Tile Map Service Specification, 2011)

Ett exempel på hur en TMS skulle fungera är en server som har en URL: ”http://tms.example.com/” 
och som har två lager, ”karta_2011” och ”karta_2000”. För att använda ”karta_2011” lagret skulle 
URLen för att använda den bli: ”http://tms.example.com/karta_2011/”. Därefter är de digitala 
kartorna indelade - först i olika upplösningar och sedan i vilken rad och kolumn de återfinns i. 
Klienten får sedan räkna ut vilka bilder som behövs hämtas från servern med hjälp av vilket 
referenssystem som används och var på kartan avläsaren vill titta. Formatet på hur en URL skulle se 
ut blir alltså ”http://<Server-adress>/<lager>/<upplösning nivå>/<kolumn>/<rad>.<bildformat>”. 
Se figur 5 för hur TMS delar upp kartbilderna. (OSGeo - Tile Map Service Specification, 2011)

Till exempel för att nå kartbilden i koordinaten 0,0 med högsta upplösningen i exemplet så skulle 
URLen skrivas: ”http://tms.example.com/karta_2011/0/0/0.png”. 

Det går också att göra så att TMS-tjänsten returnerar en XML så som ett GetCapabilites anrop i en 
WMS-tjänst med beskrivning vilka lager som finns på tjänsten, vilka referenssystem de lagren 
använder, vilka upplösningar som finns och så vidare. Först anropas TMS-tjänsten som returnerar 
alla lager med information om vilket referenssystem som används, URL till lagret osv. Varje lager 
returnerar i sin tur mer information om lagret så som vilket format de digitala kartorna returneras 
som, vilka upplösningar som finns och storlek på bilderna. (OSGeo - Tile Map Service  
Specification, 2011)

13



Web Map Service implementation i .NET Linköpings universitet
Anton Lundmark Di3

6 Metod 
Först så måste kravspecifikationen vara fastställas om vad som vill uppnås med kartverktyget. Nästa 
steg är att välja ett kartverktyg som uppfyller de kraven samt studera utvecklingsmiljön och 
programmeringsspråket som ska användas. 

6.1 Kravspecifikation
Kraven från Tietos sida var följande:

– Beskrivning av standarder för WMS
– Visning av kartdata ska ske från WMS-server.
– Fallback om kundens WMS-server ej är nåbar till den gamla visningen.
– Ska kunna hantera positionering (inkluderar t.ex. ritande på resultatet från WMS:en som en 

väg utvunnen från shapefiler ).
– Minimum en beskrivande och heltäckande testimplementation.

Med den gamla visningen i punkt tre så menas att visningen ska ske med ERSI shapefiler som det 
gör på kartan idag i Laps Care. Alla ESRI shapefiler som Laps Care använder och alla positioner 
som sparas är sparade i referenssystemet WGS84 så för att uppnå punkt fyra så måste klienten klara 
av att kunna transformera mellan olika referenssystem. 

14

 

Figur 5: Tile Map Service uppdelning. Källa:  
http://wiki.osgeo.org/wiki/Tile_Map_Service_Specification



Web Map Service implementation i .NET Linköpings universitet
Anton Lundmark Di3

6.2 Val av utvecklingsmiljö och programmeringsspråk
I Laps Care är de flesta komponenter skriva i C# och .NET 3.5, kartverktyget är dock ett undantag. 
Idag använder Laps Care MapWindow GIS 4.5 för att visa kartor. Den är en ActiveX komponent 
skapad i Visual Basic och den har inget stöd att visa kartor från internet. Det hade varit en fördel om 
kartverktyget var gjort i C# och helst för .NET 4 eftersom då skulle det underlätta att integrera det 
nya kartverktyget i Laps Care. Därför valdes .NET 4 C# som programmeringsspråk och Visual 
Studio 2010 valdes som utvecklingsmiljö.

6.3 Arbetssätt
Arbetssättet som användes är prototyping som finns beskriven i (Bell, 2005). Kortfattat går det ut på 
att en prototyp utvecklas som det går att kontrollera om allt fungerar som det är tänkt och vilka 
funktioner som skulle kunna användas i en slutgiltig produkt. Fördelar med detta arbetssätt är att det 
snabbt går att se vad som fungerar eller inte fungerar. Det går också lätt att ändra i specifikationerna 
om något inte blir som det var tänkt från början. 

För varje öppen källkod komponent (se kap 6.5) så gjordes en prototyp för att de om den 
komponenten kunde klara av att användas enligt de krav som ställdes i 6.1. Efter att den första 
prototypen var klar (se 6.6) så slänges denna och det utvecklades en ny prototyp från grunden med 
den öppna källkod komponenten som valdes.

6.4 Karttjänster att testa emot
Under uppsatsen gång fick undertecknad tillgång till karttjänster från Malmö och Stockholm stad att 
testa emot.

Från Stockholm stad fanns en WMS-tjänst att tillgå och det visade sig att den hade stöd för WMS-C 
också. Det fanns ett stort utbud på olika projektioner att använda så som SWEREF 18 00 
(EPSG:3011) och WGS84 dock med olika kvalité där SWEREF 18 00 var av den bättre och därför 
den som användes i klienten. 

Malmös karttjänst visade sig inte vara någon WMS-tjänst som det hade sagts först utan var en 
DiskCache som genererats från programmet TileCache. En DiskCache fungerar som en TMS-tjänst 
(se kap. 6) men utan att det går att anropa tjänsten om information om vilka lager som finns att 
tillgå så därför måste användaren veta i förväg all information om lagren, så som storlek på bilderna 
och vilket som är max vyn för kartan. URL:erna för att nå digitala kartor för en DiskCache måste 
också skräddarsys efter hur cachen är uppbyggd.

6.5 Val av öppen källkod komponent
Efter kommit fram till vilken utvecklingsmiljö och programmeringsspråk som ska användas så är 
den naturliga frågeställningen ”Har någon gjort detta förut?”. Idag finns det väldigt många program 
skrivna i öppen källkod för det flesta olika applikationer. Ett önskemål från Tietos håll är att den 
öppna programvaran använder sig av GNU Lesser General Public License (LGPL). Det finns ett 
antal alternativ som kunde vara kandidater att använda.

Det som testades var SharpMap, Gmap .NET och DotSpatial som alla uppfyller kraven att vara 
öppen källkod, under GNU LGPL licensen och använder sig av .NET plattformen. Valet av 
kartverktyg föll tillslut SharpMap för det var det verktyget som var smidigast att använda sig av för 
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att uppfylla kraven ställda i kravspecifikationen. Se tabell 5 för kortfattad tabell över de 
komponenter som testades.

Namn Licens Stöd för 
WMS

.NET 
version

Hemsida

Gmap.NET MIT Ja 4 http://greatmaps.codeplex.com/
DotSpatial LGPL 2.1 Nej 4 http://dotspatial.codeplex.com/
SharpMap LGPL 2.1 Ja 4 http://sharpmap.codeplex.com/

Tabell 5: Kortfattat om öppna källkod komponenter som testades.

6.5.1 Gmap.NET
Gmap.NET är ett fritt och snabbt kartverktyg. Den stödjer från grunden att ta emot kartor från till 
exempel Bing och OpenStreetMap samt en hel del andra finesser. Dock är koden komplicerad och 
det är svårt att lägga in egna lager som hämtar från en WMS-tjänst. Dokumentationen var väldigt 
bristfällig också. För att få mer information och för att ladda hem Gmap.NET se deras hemsida: 
http://greatmaps.codeplex.com/. 

6.5.2 DotSpatial
DotSpatial är skapad av utvecklare från MapWindow GIS och OSGeo .NET och är relativt nytt och 
är fortfarande i beta version. Därför saknas fortfarande en del funktioner som att visa lager från 
WMS-tjänster. Det finns dock sätt att göra detta med hjälp av plugins men resultatet blir inte helt 
bra och det känns långsamt. DotSpatial saknar idag också möjligheten att ta emot digitala kartor 
asynkront från en WMS-C tjänst vilket gör att det kan kännas slött eftersom hela kartbilden måste 
hämtas hem från servern på en gång istället för några bitar åt gången. DotSpatial saknar idag ett par 
viktiga funktioner men har stor potential att bli riktigt bra i framtiden. För mer information och 
ladda hem DotSpatial se deras hemsida: http://dotspatial.codeplex.com/.

6.5.3 SharpMap
SharpMap är ett kartverktyg skrivit i C# och baserat på .NET och är licensierad under LGPL. Från 
början var det baserat på .NET 2.0 men har nu börjat gå över mer och mer till att fullt ut stödja 
.NET 4.0 plattformen. När denna uppsats skrevs så användes en trunk version 88678 daterad 10 
maj, 2011 där en del stora steg tagits för att få över källkoden till .NET 4.0. SharpMap har inbyggt 
stöd att ta emot lager från WMS-tjänster samt ESRI shapefiler. Det finns också stöd för att hämta 
kartdata asynkront från en WMS-tjänst vilket är en stor fördel gentemot Gmap.NET och DotSpatial. 
SharpMap använder sig av tre stycken bibliotek för att hantera digitala kartor som förklaras lite 
kortfattat nedanför. 

BruTile
BruTile är ett bibliotek skrivit i C# för att hämta kartdata från WMS-C och TMS tjänster men också 
andra fördefinierade tjänster så som Google, Bing och OpenStreetMap. Licensen för biblioteket är 
LPGL. Det används i bland annat SharpMap för att hantera WMS-C och TMS lager i kartan. 
Hemsida för projektet: http://brutile.codeplex.com/ 
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DotSpatial.Projections
DotSpatial.Projections är en fristående bibliotek av DotSpatial licensierad under LPGL som 
används i SharpMap för att kunna hantera olika kartprojektioner. Bibliotek är en portning av ett 
populärt bibliotek skrivit i c++ kallat proj4 och innehåller i princip alla kartprojektioner som 
används över hela världen. Mer information om DotSpatial.Projections: 
http://dotspatial.codeplex.com/wikipage?title=DotSpatial.Projections 

ProjNET
ProjNET används av SharpMap för att transformera mellan olika kartprojektioner som kan fås 
genom DotSpatial.Projections. ProjNET är licensierad under LGPL licensen. Länk till hemsidan för 
projektet: http://projnet.codeplex.com/ 

För mer information och för att ladda hem SharpMap se deras hemsida: 
http://sharpmap.codeplex.com/

6.6 Resultat av första prototyp
Men hjälp av prototyping kunde det fastställas att SharpMap var det lättaste och mest användbara 
open source komponenten att använda sig av för detta examensarbete. Tack vare bra dokumentation 
och lättförstådda metoder så gick det fort att få igång så att digitala kartor kunde visas både från 
WMS- och TMS-tjänster. Med hjälp av det inbyggda stödet i SharpMap med att kunna transformera 
mellan olika referenssystem på vektorlager, så var det lätt att kombinera lager som hämtas från 
databaser eller från en ERSI shapefil med ett annat referenssystem än vad karttjänsten levererar. 

I prototypen gick det också att se att kartorna både från Stockholm och Malmö var av bra kvalité 
samt att deras servrar verkade vara snabba att leverera data och ha korta responstider. Det gick 
också att se vilken större förståelse en användare får av kartan med hjälp av en WMS-tjänst än om 
kartan bara visas från ERSI shapefiler (jämför figur 6 och figur 7 som visar samma gator i Malmö). 
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7 Resultat
Resultatet av klienten som uppfyller kraven som ställdes i kravspecifikationen (se 6.1). Figur 8 visar 
klienten med digital karta från Stockholm stads WMS-tjänst. Klienten klarar av att ta emot digitala 
kartor från WMS-, WMS-C och TMS-tjänster samt visa kartor direkt från ERSI shapefiler. För att 
välja vilken typ av tjänst som ska användas och vilken adress till karttjänsten som ska användas så 
går det att konfigurera det i en konfigurationsfil (se kap 8.1). 

Kartan har en kontroll med verktyg som förväntas finnas för en digital karta så som att kunna 
zooma in och ut samt att kunna panorera. 

Under kartan står det vilken koordinat som muspekaren är över i referenssystemet WGS84. 

Det finns även en knapp för att se vilken bounding box (se s.10) som visas både i karttjänstens 
referenssystem och i WGS84.
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Figur 7: Prototyp med karta levererad med Malmös karttjänst.
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7.1 Konfiguration
För att visa digitala kartor från en karttjänst så måste klienten konfigureras i en konfigurationsfil. 
För att konfigurera klienten används ”app.config” filen som är en konfigurationsfil som används för 
.NET projekt. Beroende på vilken typ av tjänst som ska användas finns olika värden är obligatoriska 
att konfigurera för att klienten ska fungera. Eftersom Malmös karttjänst var en DiskCache så 
behövdes lite speciella parametrar för den (skrivna som DiskCache under fältet ”Används för typ av 
tjänst”). Bara de parametrar som behövs den typen av karttjänst som ska användas behöver finnas i 
konfigurationsfilen, se tabell 6. 
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Figur 8: Bild på klienten med kartdata levererat från Stockholm stad WMS och med två positioner  
utsatta som hämtats från databas.
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Parameter Används för typ av 
tjänst

Kommentar

MapService_Type Alla Vilken typ av karttjänst som ska 
användas. Värden som kan 
användas: WMS, TMS, WMSC, 
Shape.

MapService_URL Alla URL till karttjänsten. 
MapService_SRID Alla Vilket referenssystem som den 

hämtade kartan använder sig av. 
MapService_ShapeLocation Alla Var shapefilerna finns. Används 

för att hitta gator och/eller för att 
rita ut ett lager från shapefilerna 
om ingen karttjänst hittas. 

MapService_Layers TMS, WMS, WMS-C Vilket/vilka lager som ska hämtas 
från karttjänst och visas på kartan. 
Separera lager med ett 
kommatecken. Minst ett lager 
måste anges.

MapService_Styles WMS Stilmallar som ska användas. 
Separera med kommatecken. 
Default inga.

MapService_AdditionalParams DiskCache Används för att separera mellan 
olika sorts diskcache eftersom alla 
inte är uppbyggda med samma 
struktur. Måste anges för 
DiskCache.

MapService_Resolutions DiskCache Vilka upplösningar som finns för 
kartan. Måste anges för 
DiskCache.

MapService_Format WMS, DiskCache Vilken mimeformat de digitala 
kartorna har. Default för WMS är 
png. Måste anges för DiskCache.

MapService_MaxExtent_MinX DiskCache Sätter boundingbox för 
maxgränsen från kartan. Måste 
anges för DiskCache.

MapService_MaxExtent_MinY DiskCache Se ovan.
MapService_MaxExtent_MaxX DiskCache Se ovan.
MapService_MaxExtent_MaxY DiskCache Se ovan.

Tabell 6: Konfiguration för prototypen.
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Parametrarna i tabell 7 är frivillig att konfigurera för alla typer av karttjänster. Om dessa inte sätts så 
startar kartan att visa så att alla vägar i ERSI shapefilen syns.

Parameter Används för typ av 
tjänst

Kommentar

MapService_StartBBOX_MinX Alla Ej obligatorisk parameter för att 
bestämma var på kartan 
användaren ser när klienten startar. 
Anges i WGS84.

MapService_StartBBOX_MinY Alla Se ovan. 
MapService_StartBBOX_MaxX Alla Se ovan. 
MapService_StartBBOX_MaxY Alla Se ovan. 

Tabell 7: Frivilliga parametrar att konfigurera i prototypen.

Om konfigurationsfilen saknas eller det inte fungerar att ansluta till karttjänsten av någon anledning 
försöker klienten ladda in en karta utifrån ERSI shapefilerna. 

Exempel på en konfigurationsfil som använder sig av en WMS-tjänst.

<appSettings>
    <add key="MapService_Type" value="wms" />
    <add key="MapService_URL" value="URL_TILL_WMS_TJÄNST" />
    <add key="MapService_StartBBOX_MinX" value="17.9910241948613" />
    <add key="MapService_StartBBOX_MinY" value="59.3081647001857" />
    <add key="MapService_StartBBOX_MaxX" value="18.133945550374" />
    <add key="MapService_StartBBOX_MaxY" value="59.3452019378811" />
    <add key="MapService_SRID" value="EPSG:3011" />
    <add key="MapService_Layers" value="LAGER, LAGER2" />
    <add key="MapService_ShapeLocation" value="C:\SHAPEFILER" />
</appSettings>

7.2 Landmärken
Det går att sätta ut egna landmärken direkt på kartan för att markera intressanta positioner, se figur 
9. Dessa landmärken sparas i en databas med ett namn och vilka koordinater landmärket återfinns i 
referenssystemet WGS84. Med hjälp av landmärken går det snabbt att hitta till intressanta 
positioner. Varje gång kartan laddas in på klienten så laddas alla landmärken från databasen in i 
kartan, konverterar de till rätt referenssystem om det behövs och ritar ut positionerna.

21



Web Map Service implementation i .NET Linköpings universitet
Anton Lundmark Di3

7.3 Adressökning och positionssättning av en adress
En annan funktion som klienten klarar av är att söka efter en gata och visa den på kartan. För detta 
ska fungera måste klienten ha tillgång till en ERSI shapefil innehållande vägdata så som position 
var vägen ligger och vägnamn. All data om namn på gatorna och var de ligger kommer från 
shapefilen som innehåller den data från den staden som visas. 

När användaren börjar skriva i adressfältet så fås förslag fram på gator som finns i ERSI shapefilen, 
se figur 10. 
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Figur 9: Landmärke med Malmös karttjänst som bakgrund.
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När rätt adress hittats så trycker användaren på knappen ”Find” eller trycker Enter på tangentbordet 
för att hitta gatan. Om gatan hittades så zoomar kartan till positionen för gatan och ritar ut ett rött 
streck där kartan går i ERSI shapefilen, se figur 11. 
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Figur 11: En sökt gata ritas ut.

Figur 10: Förslag på adresser.
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När en gata har hittats så går det att sätta ut var adresser som tillhör den gatan ligger om de inte 
finns i en databas genom att trycka ”New Position” knappen. Då visas en blå prick där närmaste 
gatukorsning ligger relativt från där muspekaren befinner sig. Detta kan vara ett bra för planering 
när nya positioner sätts ut. När användaren dubbelklickar får de frågan om de vill spara den nya 
positionen och om användaren svarar ja så sparas den nya positionen i databasen.

Till exempel i figur 12 så sätts positionen ut var Hagalundsgatan 5 ligger där närmaste korsning är 
den från Fosievägen. 

Användaren kan även söka efter ett gatunamn tillsammans med ett gatunummer. Om gatan hittas 
zoomar kartan till gatan som vanligt, om även tillhörande gatunummer hittas i databasen markeras 
den på kartan och kartan centreras på den punkten. 

Exempel i figur 13 där sökning skett på positionen som markerades i figur 12.

24

Figur 12: Blåa pricken visar närmaste korsning för vägen utifrån var muspekaren (som är i form av  
ett kryss) befinner sig.
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8 Slutsats och diskussion
Klienten uppfyller, genom att använda sig av öppen källkod komponenter, alla krav som ställdes i 
kravspecifikationen. Den klarar av att använda sig av WMS-tjänster för att visa digitala kartor och 
klarar av att hantera positionering utifrån de digitala kartorna som hämtas. Om WMS-tjänsten inte 
kan nås eller det uppstår andra problem på WMS-tjänsten så får användaren ett felmeddelande och 
klienten försöker då ladda in kartdata från ERSI shapefiler som finns sparade lokalt på datorn. 

Klienten klarar också av att transformera mellan olika referenssystem så att det fungerar att ha 
positioner lagrade i en databas eller i en ERSI shapefil som använder sig av ett referenssystem 
medan digitala kartor hämtade från en WMS-tjänst är i ett annat referenssystem så går det att 
transformera de koordinaterna i databasen fram och tillbaka utifrån det referenssystem som WMS-
tjänsten använder. Detta möjliggör att ha kartbilden från en WMS-tjänst som bakgrund och rita ut 
positionerna ovanpå. Problem med detta kan uppstå om användaren använder sig av olika 
leverantörer för geografisk data och den som tillhandahåller WMS-tjänsten. Då skulle det kunna bli 
tveksamheter om var en position egentligen ligger och resultatet skulle vara att de visar olika 
punkter på kartan. En lösning på detta problem skulle kunna vara att använda sig av Web Feature 
Service (WFS) tjänster för att få tag på själva geodatan bakom WMS tjänsten. SharpMap har stöd 
att använda sig av WFS tjänster som datakälla för vektorlager men tyvärr kunde det inte testas 
under examensarbetet p.g.a. att inte fanns någon sådan tjänst att testa emot på kort varsel.

Problem som kan uppstå genom att använda WMS-tjänster för att tillhandahålla digitala kartor är att 
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Figur 13: Gatuadressen finns ju i databasen och går att hitta i en sökning.
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själva WMS-tjänsten kan vara en flaskhals utifrån prestandasynpunkt. Mycket av prestandan på hur 
snabb och bra klienten fungerar beror på om servern där WMS-tjänsten finns fungerar som den ska 
och hur mycket belastning som den utsätts för. En lösning för prestandaproblem kan vara att 
använda sig av WMS-C eller TMS-tjänster som kräver mindre beräkningar och då minskar 
belastningen på servern. Användaren får också snabbare feedback på att något håller på att hända 
eftersom de digitala kartorna ritas ut asynkront istället för att behöva vänta på att en stor digital 
karta ska genereras på servern och sedan ritas ut som är fallet för en WMS-tjänst.  

Ett problem som upptäcktes med Malmös sätt att leverera digital kartdata var att det krävde mycket 
anpassning både i konfiguration och programkod för just hur deras system var uppbyggt, vilket är 
en stor nackdel mot om en standard som WMS eller TMS följs eftersom det lättare kan bli fel och 
det kräver extra tid att underhålla.

Sammanfattningsvis så visar denna prototyp att det är fullt möjligt att använda sig av en WMS-
tjänst som en digital karta på ett enkelt och smidigt sätt i .NET och C#. Den visar också hur det går 
att kombinera en WMS-tjänst med ERSI shapefiler för att t.ex. kunna söka på gatunamn och 
adresser. Resultatet blir en rejält förbättrad digital karta jämfört med en digital karta som bara 
baseras på ERSI shapefiler och ökar på så vis förståelsen för användaren som ska läsa och använda 
den digitala kartan. 
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10 Bilagor

10.1 Ändringar gjorda till SharpMap

WmsLayer.cs

Gjort om hur ett fel hanteras om WMS tjänsten inte kan nås eller något annat fel händer genom att 
returnera en bild som förklarar felet för användaren.

Rad 510:
      catch (WebException webEx)
            {
                if (!_ContinueOnError)
                {
                    Bitmap bitmap = new Bitmap(map.Size.Width, map.Size.Height);
                    Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitmap);
                    graphics.DrawString("There was a problem connecting to the WMS server 

when rendering layer " + LayerName + ", " + webEx.Message, new 
Font(FontFamily.GenericSansSerif, 12), new SolidBrush(Color.Black),

                        new RectangleF(0, 0, map.Size.Width, map.Size.Height));
                    g.DrawImageUnscaled(bitmap, 0, 0, map.Size.Width, map.Size.Height);
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                if (!_ContinueOnError)
                {
                    
                    Bitmap bitmap = new Bitmap(map.Size.Width, map.Size.Height);
                    Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitmap);
                    graphics.DrawString("There was a problem rendering layer " 

+ LayerName + ", " + ex.Message, new 
Font(FontFamily.GenericSansSerif, 12), new SolidBrush(Color.Black),

                        new RectangleF(0, 0, map.Size.Width, map.Size.Height));
                    g.DrawImageUnscaled(bitmap, 0, 0, map.Size.Width, map.Size.Height);
                }
            }

TileLayer.cs

Lagt till ny konstrutor som det går att bestämma storlek på MemoryCachen som hanterar hur många 
digitala kartor som ska sparas i minnet.

  public TileLayer(ITileSource tileSource, string layerName, int minTiles, int maxTiles)
            : this(tileSource, layerName, new Color(), true)
        {
            _bitmaps = new MemoryCache<Bitmap>(minTiles, maxTiles);
        }

TileAsyncLayer.cs
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Lagt till ny konstrutor som det går att bestämma storlek på MemoryCachen som hanterar hur många 
digitala kartor som ska sparas i minnet (anropar ovanstående konstrutor). 

Rad 22:

 public TileAsyncLayer(ITileSource tileSource, string layerName, int minTiles, int maxTiles)
            : base(tileSource, layerName, minTiles, maxTiles)
        {
            
        }
 

Map.cs

Lagt till villkor ” && BackgroundLayer == null ” så att kartan kan ritas ut även om kartan bara 
består av ett bakgrundslager.

I metoden RenderMap(Graphics g) rad 353

  if (Layers == null || (Layers.Count == 0 && BackgroundLayer == null))
                throw new InvalidOperationException("No layers to render");

MapBox.cs

Lagt till två nya verktyg, NewPosition, som används när en ny adress ska läggas till, och 
NewLandmark som används till att sätta ut nya landmärken.

Sist i  public enum Tools

None,
NewPosition,
NewLandmark

Sist i metoden SetCursor() 
 
else if (_activeTool == Tools.NewPosition || _activeTool == Tools.NewLandmark)
                Cursor = Cursors.Cross;

Ändringar i DotSpatial.Projections

Tagit bort alla .zip filer från projektet i Nad katalogen för att minska storleken på dll filen. 

ProjectionInfo.cs

Ändrat metoden ToEsriString()  till att returnera med punkter i decimaltal istället för 
kommatecken för att lättare användning för att få ut en projektion i klienten.

  public string ToEsriString()
        {
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            Spheroid tempSpheroid = new Spheroid(Proj4Ellipsoid.WGS_1984);

            //changed by JK to fix the web mercator auxiliary sphere ESRI string
            if (Name == "WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere")
            {
                tempSpheroid = GeographicInfo.Datum.Spheroid;
                GeographicInfo.Datum.Spheroid = new Spheroid(Proj4Ellipsoid.WGS_1984);
            }
            string result = string.Empty;
            if (!IsLatLon) result += @"PROJCS[""" + Name + @""",";
            result += GeographicInfo.ToEsriString();
            if (IsLatLon) return result;
            result += ", ";
            if (Transform != null) result += @"PROJECTION[""" + Transform.Name + @"""],";
            if (FalseEasting != null) result += @"PARAMETER[""False_Easting""," + 

(FalseEasting / Unit.Meters).ToString().Replace(",", ".") + "],";
            if (FalseNorthing != null) result += @"PARAMETER[""False_Northing""," + 

(FalseNorthing / Unit.Meters).ToString().Replace(",", ".") + "],";
            if (CentralMeridian != null) result += @"PARAMETER[""Central_Meridian""," + 

CentralMeridian.ToString().Replace(",", ".") +"],";
            if (StandardParallel1 != null) result += @"PARAMETER[""Standard_Parallel_1""," + 

StandardParallel1.ToString().Replace(",", ".") + "],";
            if (StandardParallel2 != null) result += @"PARAMETER[""Standard_Parallel_2""," + 

StandardParallel2.ToString().Replace(",", ".") + "],";
            if (_scaleFactor != null) result += @"PARAMETER[""Scale_Factor""," + 

_scaleFactor.ToString().Replace(",", ".") + "],";
            if (_azimuth != null) result += @"PARAMETER[""Azimuth""," + 

_azimuth.ToString().Replace(",", ".") + "],";
            if (_longitudeOfCenter != null) result += @"PARAMETER[""Longitude_Of_Center""," 

+ _longitudeOfCenter.ToString().Replace(",", ".") + "],";
            if (_longitudeOf1st != null) result += @"PARAMETER[""Longitude_Of_1st""," + 

_longitudeOf1st.ToString().Replace(",", ".") + "],";
            if (_longitudeOf2nd != null) result += @"PARAMETER[""Longitude_Of_2nd""," + 

_longitudeOf2nd.ToString().Replace(",", ".") + "],";
            if (LatitudeOfOrigin != null) result += @"PARAMETER[""Latitude_Of_Origin""," + 

LatitudeOfOrigin.ToString().Replace(",", ".") + "],";

            //changed by JK to fix the web mercator auxiliary sphere ESRI string
            if (Name == "WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere")
            {
                result += @"PARAMETER[""Auxiliary_Sphere_Type""," + 

((int)AuxiliarySphereType) + ".0],";
            }
            result += Unit.ToEsriString() + "]";
            //changed by JK to fix the web mercator auxiliary sphere ESRI string
            if (Name == "WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere")
            {
                GeographicInfo.Datum.Spheroid = new Spheroid(Proj4Ellipsoid.WGS_1984);
                GeographicInfo.Datum.Spheroid = tempSpheroid;
            }
            return result;
        }

Spheroid.cs

Ändrat metoden ToEsriString()  till att returnera med punkter i decimaltal istället för kommatecken 
för att lättare användning för att få ut en projektion i klienten.
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 public string ToEsriString()
        {
            return @"SPHEROID[""" + _name + @"""," +   

            _equatorialRadius.ToString().Replace(",", ".") + "," + 
     GetInverseFlattening().ToString().Replace(",", ".") + "]";

        }

Meridian.cs

Ändrat metoden ToEsriString()  till att returnera med punkter i decimaltal istället för 
kommatecken för att lättare användning för att få ut en projektion i klienten.

   public string ToEsriString()
        {
            return @"PRIMEM[""" + _name + @"""," + _longitude.ToString().Replace(",", ".") + 

      "]";
        }

AnglularUnit.cs

Ändrat metoden ToEsriString()  till att returnera med punkter i decimaltal istället för 
kommatecken för att lättare användning för att få ut en projektion i klienten.

 public string ToEsriString()
        {
            return @"UNIT[""" + _name + @"""," + _radians.ToString().Replace(",", ".") + 

      "]";
        }
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10.2 Programkod till prototyp

MainForm.cs
using   System;  
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlServerCe;
using SharpMap;

namespace MapService
{
    public partial class MainForm : Form
    {
        //Global variables
        MapService _mapService;
        string _oldAddress = "";
        string _oldZip = "";

        public MainForm()
        {
            InitializeComponent();
            

     try
     {

         //   InsertTestValues_Malmo();
            InsertTestValues_STHLM();
            }

     catch (Exception ex)
     {}

         
            GetMapService();
            btnNewPosition.Enabled = false;
            btnClear.Enabled = false;

            mapBox.PreviewMode = SharpMap.Forms.MapBox.PreviewModes.Fast;

            //Add Pan and Zoom control to map
            MapControl mapControl = new MapControl(mapBox);
            mapControl.Name = "MapControl";
            mapControl.Location = new Point(0, 10);
            mapBox.Controls.Add(mapControl);

            tbAddressName.Focus();

       
        }

        //Insert test landmarks for Malmö
        private void InsertTestValues_Malmo()
        {
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            //Linq guide - http://www.nullify.net/Article/290.aspx
            using (Database db = new Database("Database/Database.sdf"))
            {
                //Reset database
                db.Landmark.DeleteAllOnSubmit(db.Landmark);
                db.SubmitChanges();

                Landmark landmark = new Landmark();
                landmark.Latitude = 55.61001;
                landmark.Longitude = 12.99875;
                landmark.Name = "Posthuset";
                db.Landmark.InsertOnSubmit(landmark);

                Landmark landmark2 = new Landmark();
                landmark2.Latitude = 55.60891;
                landmark2.Longitude = 12.99973;
                landmark2.Name = "Centralstationen";
                db.Landmark.InsertOnSubmit(landmark2);
              
               
                db.SubmitChanges();

                db.Dispose();
            }
        }

        //Insert test landmarks for Stockholm
        private void InsertTestValues_STHLM()
        {
            //Linq guide - http://www.nullify.net/Article/290.aspx
            using (Database db = new Database("Database/Database.sdf"))
            {
                //Reset database
                db.Landmark.DeleteAllOnSubmit(db.Landmark);
                db.SubmitChanges();

                Landmark landmark = new Landmark();
                landmark.Latitude = 59.32847;
                landmark.Longitude = 18.06597;
                landmark.Name = "Rosenbad";
                db.Landmark.InsertOnSubmit(landmark);

                Landmark landmark2 = new Landmark();
                landmark2.Latitude = 59.32743;
                landmark2.Longitude = 18.05421;
                landmark2.Name = "Stadshuset";
                db.Landmark.InsertOnSubmit(landmark2);

                db.SubmitChanges();

                db.Dispose();
            }
        }

        //Gets the map 
        private void GetMapService()
        {
           _mapService = new MapService();
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           try
           {
               mapBox.Map = _mapService.LoadMap();
               btnMapService.Enabled = false;

               if (!_mapService.MapServiceAvailible)
               {
                   btnShape.Enabled = false;
               }

               if (!_mapService.StreetLayerAvailible)
               {
                   MessageBox.Show("Streetlayer not found! Searching for streets is 

disabled. Make sure the streetlayer is called streets.");
                   btnFindPoint.Enabled = false;
               }

           }
           catch (Exception ex)
           {
               MessageBox.Show("Error: " + ex.Message + " - trying to load shapemap");

               try
               {
                   mapBox.Map = _mapService.LoadMap("shape");
                   btnMapService.Enabled = false;
                   btnShape.Enabled = false;
               }

               catch (Exception exc)
               {
                   MessageBox.Show("Error loading shapemap: " + exc.Message);
                   return;
               }
           }

           if (_mapService.StreetLayerAvailible)
           {
               //Get streetnames for autocomplete in address field.
               var source = new AutoCompleteStringCollection();
               try
               {
                   source.AddRange(_mapService.GetAllStreetNames());
                   tbAddressName.AutoCompleteCustomSource = source;
                   tbAddressName.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.Suggest;
                   tbAddressName.AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.CustomSource;
               }
               catch (Exception ex)
               {
                   MessageBox.Show("Error loading streetnames: " + ex.Message);
               }
           }

        }

        private void btnNewLandmark_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            mapBox.ActiveTool = SharpMap.Forms.MapBox.Tools.NewLandmark;
            _mapService.DeactiveIntersectionLayer();
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        }

        private void mapBox_MouseDoubleClick(object sender, MouseEventArgs e)
        {

            _mapService.DeactiveIntersectionLayer();

            //Check if New Landmark
            if (mapBox.ActiveTool == SharpMap.Forms.MapBox.Tools.NewLandmark && 

e.Button == System.Windows.Forms.MouseButtons.Left)
            {
                

                //Check name
                if (tbLandMark.Text.Trim() == "")
                {
                    MessageBox.Show("Please enter a name!");
                    return;
                }

                DialogResult dialogResult = MessageBox.Show("Are you sure you want to save 
the new landmark: " + tbLandMark.Text.Trim() + "?", 
"MapService", MessageBoxButtons.YesNo);

                if (dialogResult == DialogResult.Yes)
                {
                    //Clear
                    _mapService.ClearPosition();
                    btnNewPosition.Enabled = false;
                    btnClear.Enabled = false;

                    //Insert new landmark
                    InsertToDB(e.Location, tbLandMark.Text.Trim(), "Landmark");

                }         
            }
     
            //Check if new position
            else if (mapBox.ActiveTool == SharpMap.Forms.MapBox.Tools.NewPosition)
            {
                if (tbAddressName.Text.Trim() == "")
                {
                    MessageBox.Show("Please enter a name!");
                    return;
                }

                if (tbNumber.Text.Trim() == "")
                {
                    MessageBox.Show("Please enter a number!");
                    return;
                }

                DialogResult dialogResult = MessageBox.Show("Are you sure you want to save 
the new position: " + tbAddressName.Text.Trim() 
+ " " + tbNumber.Text.Trim() + " ?", "MapService", 
MessageBoxButtons.YesNo);

36



Web Map Service implementation i .NET Linköpings universitet
Anton Lundmark Di3

                

if (dialogResult == DialogResult.Yes)
                {
                    //Insert new position
                    InsertToDB(e.Location, tbAddressName.Text.Trim() + " " + 

tbNumber.Text.Trim() , "Position");
                }        
            }
        }

        private void mapBox_MouseMove(SharpMap.Geometries.Point worldPos, MouseEventArgs 
imagePos)
        {
            //Update coordinate label
            double[] xy = ConvertFunctions.ConvertToWGS84(_mapService.GetProjection(), w

orldPos.X, worldPos.Y);
            double X = Math.Round(xy[0], 4);
            double Y = Math.Round(xy[1], 4);
            lblCoords.Text = "WGS84: " + Y + " / " + X;

            if (mapBox.ActiveTool == SharpMap.Forms.MapBox.Tools.NewPosition)
            {
                //Check if a closer inteersection is found
                bool foundNewCrossing = _mapService.GetClosestIntersection(xy[0], xy[1]);

                if (foundNewCrossing)
                {
                    try
                    {
                        //Render the intersection layer
                        Graphics g = System.Drawing.Graphics.FromImage(mapBox.Image);
                        mapBox.Map.Layers["Intersection"].Render(g, mapBox.Map);
                        g.Dispose();

                    }
                    catch (Exception ex)
                    {
                        MessageBox.Show("Error rendering intersection: " + ex.Message);
                        mapBox.ActiveTool = SharpMap.Forms.MapBox.Tools.Pan;
                    }
                }
            }
        }

        private void btnFindPoint_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            _mapService.DeactiveIntersectionLayer();        

            if (tbAddressName.Text.Trim() == "")
            {
                MessageBox.Show("Please enter an address!");
                tbAddressName.Text = _oldAddress;
                return;
            }

            if (tbZIPCode.Text.Trim().ToString() != "")
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            {
                try
                {
                    Convert.ToInt32(tbZIPCode.Text.Trim().ToString());
                }
                catch
                {
                    MessageBox.Show("Zip code must be numbers!");
                    tbAddressName.Text = _oldAddress;
                    tbZIPCode.Text = _oldZip;
                    return;
                }
            }

           
            try
            {
                //Try to find the street
                _mapService.GetStreet(tbAddressName.Text.Trim().ToLower(), 

tbNumber.Text.ToString(), tbZIPCode.Text.ToString());
                mapBox.Refresh();
                btnNewPosition.Enabled = true;
                btnClear.Enabled = true;
                _oldAddress = tbAddressName.Text;
                _oldZip = tbZIPCode.Text;
            }
            catch (Exception ex)
            {
                tbAddressName.Text = _oldAddress;
                tbZIPCode.Text = _oldZip;
                MessageBox.Show(ex.Message);
            }
        }

        private void btnNewPosition_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (tbAddressName.Text.Trim() == "")
            {
                MessageBox.Show("Please enter an address!");
                return;
            }

            mapBox.ActiveTool = SharpMap.Forms.MapBox.Tools.NewPosition;
        }

        //Load WMS, WMSC or TMS map
        private void btnMapService_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                mapBox.ActiveTool = SharpMap.Forms.MapBox.Tools.Pan;

                _mapService.DeactiveIntersectionLayer();

                mapBox.Map = _mapService.GetMapServiceMap(mapBox.Map.Envelope);
                
                btnMapService.Enabled = false;
                btnShape.Enabled = true;
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                mapBox.ActiveTool = SharpMap.Forms.MapBox.Tools.Pan;

                //Refresh map
                Graphics g = Graphics.FromImage(mapBox.Image);
                mapBox.Map.RenderMap(g);
                g.Dispose();
            }

            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show(ex.Message.ToString());
            }

            
        }

        //Load shape map
        private void btnShape_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            mapBox.ActiveTool = SharpMap.Forms.MapBox.Tools.Pan;

            double[] xyMin = ConvertFunctions.ConvertToWGS84(_mapService.GetProjection(), 
mapBox.Map.Envelope.Min.X, mapBox.Map.Envelope.Min.Y);

            double[] xyMax = ConvertFunctions.ConvertToWGS84(_mapService.GetProjection(), 
mapBox.Map.Envelope.Max.X, mapBox.Map.Envelope.Max.Y);

            _mapService.DeactiveIntersectionLayer();

            SharpMap.Geometries.BoundingBox bbox = new 
SharpMap.Geometries.BoundingBox(xyMin[0], xyMin[1], xyMax[0], xyMax[1]);

            mapBox.Map = _mapService.GetShapeMap(bbox);          
           

            btnMapService.Enabled = true;

            btnShape.Enabled = false;
            mapBox.ActiveTool = SharpMap.Forms.MapBox.Tools.Pan;

            //Refresh map
            Graphics g = Graphics.FromImage(mapBox.Image);
            mapBox.Map.RenderMap(g);
            g.Dispose();
            
        }

       

        private void btnClose_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }

        private void btnClear_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            _mapService.ClearPosition();
            mapBox.Refresh();
            mapBox.ActiveTool = SharpMap.Forms.MapBox.Tools.Pan;
            btnNewPosition.Enabled = false;
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            btnClear.Enabled = false;
        }

    
        private void btnExtent_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (_mapService != null)
            {
                MessageBox.Show("Current extent: \n" + mapBox.Map.Envelope + "\n\nCurrent 

extent (WGS84): \n" + 
ConvertFunctions.ConvertToWGS84(_mapService.GetProjection(), mapBox.Map.Envelope)); 

            }  
        }

        //Insert a new landmark or position to database
        private void InsertToDB(PointF pf, string name, string type)
        {
            //Convert to WGS84
            SharpMap.Geometries.Point p = mapBox.Map.ImageToWorld(pf);
            double[] xy = ConvertFunctions.ConvertToWGS84(_mapService.GetProjection(), p.X, 

p.Y);

            try
            {
                mapBox.ActiveTool = SharpMap.Forms.MapBox.Tools.Pan;
                _mapService.InsertToDB(xy[0], xy[1], name, type);
                mapBox.Map.Center = new SharpMap.Geometries.Point(p.X, p.Y);
                mapBox.Refresh();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show(ex.Message);
            }
        }

        private void mapBox_ActiveToolChanged(SharpMap.Forms.MapBox.Tools tool)
        {
            if (tool != SharpMap.Forms.MapBox.Tools.NewPosition)
            {
                _mapService.DeactiveIntersectionLayer();
            }
        }
    }
}

MapService.cs
using   System;  
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Configuration;

using BruTile;
using BruTile.Web;

using SharpMap;
using SharpMap.Geometries;

40



Web Map Service implementation i .NET Linköpings universitet
Anton Lundmark Di3

using SharpMap.Data;
using SharpMap.Data.Providers;
using SharpMap.Layers;

namespace MapService
{
    class MapService
    {
        //Global Variables
        private DatabaseControl _dataBaseControl;
        private StreetFunctions _streetFunctions;

        private ProjNet.CoordinateSystems.Transformations.ICoordinateTransformation 
_coordinateTranformation;

        private DotSpatial.Projections.ProjectionInfo _currentProjection;

        private List<SharpMap.Geometries.Geometry> _currentIntersections;
        private Point _currentIntersectionPoint;
        private string _shpLocation;
        private List<double> _resoultion;
        private Map _mapServiceMap;

        //Layers
        private VectorLayer _intersectionLayer;
        private VectorLayer _foundStreet;
        private VectorLayer _landmarkLayer;
        private LabelLayer _landmarkLabels;
        private VectorLayer _streetNumberPosition;
        private LabelLayer _streetNumberLabel;

        private bool _mapServiceAvailible;
        private bool _streetLayerAvailible;

        /// <summary>
        /// Class for loading and using sharpmap. Use LoadMap() to load a new map.
        /// </summary>
        public MapService()
        {
            _dataBaseControl = new DatabaseControl();
        }

        /// <summary>
        /// If a TMS, WMS, WMS-C map is availible (set in LoadMap()).
        /// </summary>
        public bool MapServiceAvailible
        {
            get { return _mapServiceAvailible; }
        }

        /// <summary>
        /// If a street layer is availible to search for streetnames.
        /// </summary>
        public bool StreetLayerAvailible
        {
            get { return _streetLayerAvailible; }
        }

        /// <summary>
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        /// Tries to load a map specified in the app.conifg file. If it fails it will load a 
shape map.
        /// </summary>
        /// <param name="forceLoadType">Force to load a specific type of map</param>
        public Map LoadMap(string forceLoadType = "")
        {
            string serviceType = "";
            if (forceLoadType == "")
            {
                serviceType = GetConfigValue("MapService_Type").ToLower();
            }
            else
            {
                serviceType = forceLoadType.ToLower();
            }
            _shpLocation = GetConfigValue("MapService_ShapeLocation");

            //If force loaded with shape, ignore the CRS in MapService_SRID and load WGS84
            if (serviceType != "shape")
            {
                _currentProjection = GetProjection();
            }
            else
            {
                _currentProjection = 

DotSpatial.Projections.KnownCoordinateSystems.Geographic.World.WGS1984;
            }

            BoundingBox startBBOX = GetStartBBOX();

            MapLayer mapLayer;

            try
            {
                if (_streetFunctions == null)
                {
                    _streetFunctions = new StreetFunctions(new ShapeFile(_shpLocation + 

"\\streets.shp", true));
                    _streetLayerAvailible = true;
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                _streetLayerAvailible = false;
            }

            try
            {
                string serviceUrl = GetConfigValue("MapService_URL");
                string serviceCrs = GetConfigValue("MapService_SRID");
                List<string> layers = GetConfigList("MapService_Layers");
                string format = GetConfigValue("MapService_Format");

                //TMS - Tile Map Service
                if (serviceType == "tms")
                {
                    string additionalParams = GetConfigValue("MapService_AdditionalParams");
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                    if (additionalParams != "")
                    {
                        List<double> resolutions = GetResolutions();
                        Extent maxExtent =  GetMaxExtent();

                        mapLayer = new TMSLayer(serviceUrl, serviceCrs, format, maxExtent, 
resolutions, additionalParams);

                    }
                    else
                    {
                        mapLayer = new TMSLayer(serviceUrl, serviceCrs, layers.First());
                    }
                    _mapServiceAvailible = true;

                }

                //WMS-C, Web Map Service Cached
                else if (serviceType == "wmsc")
                {
                    mapLayer = new WmscLayer(serviceUrl, serviceCrs, 

layers.First().ToString());
                    _mapServiceAvailible = true;
                }

                //WMS, Web Map Service
                else if (serviceType == "wms")
                {
                    List<string> styles = GetConfigList("MapService_Styles");
                    mapLayer = new WMSLayer(serviceUrl, serviceCrs, layers, styles, format);
                    _mapServiceAvailible = true;
                }

                //Shape, ESRI Shape
                else if (serviceType == "shape" || serviceType == "")
                {

                    mapLayer = new ShapeLayer(_shpLocation);
                }
                else
                {
                    throw new Exception(serviceType + " is not supported. Supported map 

services are TMS, WMS, WMSC and SHAPE.");
                }

                //Gets the map
                _mapServiceMap = mapLayer.GetMap();

               
                //Get resoultions (used by TMS and WMS-C)
                _resoultion = mapLayer.GetResolution();

                //Zoom to location given in app.config if there is any.
                if (startBBOX != null)
                {
                    _mapServiceMap.ZoomToBox(startBBOX);   
                }
                else if (_streetFunctions != null)
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                {
                    _mapServiceMap.ZoomToBox(ConvertFunctions.ConvertFromWGS84(GetProjection

(),_streetFunctions.GetExtents()));
                }
                else
                {
                    _mapServiceMap.ZoomToExtents();
                }

                //Load landmarks
                GetLandmarksFromDB();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                throw new Exception("Error getting maplayer " + serviceType + " : " + 

ex.Message);
            }

            return _mapServiceMap;
        }

        /// <summary>
        /// Gets a street and its intersections
        /// </summary>
        /// <param name="streetName">Name of the street.</param>
        /// <param name="streetNumber">Number of street.</param>
        /// <param name="ZIPCode">Postcode for street</param>
        public void GetStreet(string streetName, string streetNumber, string ZIPCode)
        {
            //Clean up streetName
            if (_streetNumberPosition != null)
            {
                _mapServiceMap.Layers.Remove(_streetNumberLabel);
                _streetNumberLabel.Dispose();
                _streetNumberLabel = null;

                _mapServiceMap.Layers.Remove(_streetNumberPosition);
                _streetNumberPosition.Dispose();
                _streetNumberPosition = null;
            }

            //Search for street
            SharpMap.Data.Providers.GeometryFeatureProvider streetDatasource = 

_streetFunctions.GetStreet(streetName, ZIPCode);

            //If street found
            if (streetDatasource != null)
            {

                //Add to map and zoom to it
                if (_foundStreet == null)
                {
                    _foundStreet = new VectorLayer("FoundStreet");
                    _foundStreet.Style.Line.Color = System.Drawing.Color.Red;
                    _foundStreet.Style.Line.Width = 3;

                    _mapServiceMap.Layers.Add(_foundStreet);

                }
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                else
                {
                    _foundStreet.DataSource.Dispose();
                }
                _foundStreet.DataSource = streetDatasource;
                _foundStreet.CoordinateTransformation = GetCoordinateTransformation();

                _mapServiceMap.ZoomToBox(_foundStreet.Envelope);

                //Get intersections from street
                _currentIntersections = _streetFunctions.GetIntersections(streetDatasource, 

streetName);

                //If searching for streetnumber
                if (streetNumber != "")
                {
                    //Query the database for the street and streetnumber
                    SharpMap.Geometries.Point point = 

_dataBaseControl.GetPosition(streetName + " " + streetNumber);

                    //Found in database
                    if (!point.IsEmpty())
                    {
                        FeatureDataTable dataTable = new SharpMap.Data.FeatureDataTable();
                        dataTable.Columns.Add("Name", typeof(string));
                        FeatureDataRow dataRow = dataTable.NewRow();
                        dataRow.Geometry = new SharpMap.Geometries.Point(point.X, point.Y);
                        dataRow["Name"] = streetName + " " + streetNumber;
                        dataTable.AddRow(dataRow);
                        SharpMap.Data.Providers.GeometryFeatureProvider targetNumber = new 

SharpMap.Data.Providers.GeometryFeatureProvider(dataTable);

                        if (_streetNumberPosition == null)
                        {
                            LoadPositionLayer();
                        }
                        else
                        {
                            _streetNumberPosition.Dispose();
                        }

                        _streetNumberPosition.DataSource = targetNumber;
                        _streetNumberPosition.CoordinateTransformation = 

GetCoordinateTransformation();

                        _streetNumberLabel.DataSource = _streetNumberPosition.DataSource;
                        _streetNumberLabel.CoordinateTransformation = 

GetCoordinateTransformation();

                        //Set center of the map to the position
                        Point pointConvert = 
ConvertFunctions.ConvertFromWGS84(GetProjection(), point);
                        _mapServiceMap.Center = pointConvert;
                    }
                }

                //Set to good resolution (for TMS or WMS-C)
                if (_resoultion.Count > 0)
                {
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                    if (_mapServiceMap.PixelSize < _resoultion.Last())
                    {
                        _mapServiceMap.Zoom = _resoultion.Last() * 

_mapServiceMap.Size.Width;
                    }
                }
            }
            else
            {
                throw new Exception("Street: " + streetName + " not found!");
            }
        }

        /// <summary>
        /// Returns true if a closer intersection has been found, false if not.
        /// </summary>
        /// <param name="longitude">Longitude to measure from.</param>
        /// <param name="latitude">Latitude to measure from.</param>
        public bool GetClosestIntersection(double longitude, double latitude)
        {
            if (_foundStreet == null)
            {
                return false;
            }

            if (_currentIntersectionPoint == null)
            {
                _currentIntersectionPoint = new Point(0, 0);
            }

            Point oldIntersectionPoint = new Point(_currentIntersectionPoint.X, 
_currentIntersectionPoint.Y);

            double currentIntersectionDistance = double.MaxValue;

            //find closest intersection
            foreach (Point intersection in _currentIntersections)
            {
                double distance = (Math.Pow(intersection.X - longitude, 2) + 

Math.Pow(intersection.Y - latitude, 2));

                if (distance < currentIntersectionDistance)
                {
                    _currentIntersectionPoint = intersection;
                    currentIntersectionDistance = distance;
                }

            }

            //If a closer intersection been found.
            if (oldIntersectionPoint.X != _currentIntersectionPoint.X && 
oldIntersectionPoint.Y != _currentIntersectionPoint.Y)
            {
                if (_intersectionLayer == null)
                {
                    _intersectionLayer = new VectorLayer("Intersection");
                    _intersectionLayer.Style.PointColor = new 
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System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.Blue);
                    _intersectionLayer.Style.PointSize = 15;

                    _mapServiceMap.Layers.Add(_intersectionLayer);

                }
                else
                {
                    _intersectionLayer.Dispose();
                }

                List<SharpMap.Geometries.Geometry> intersectionList = new 
List<SharpMap.Geometries.Geometry>();

                intersectionList.Add(_currentIntersectionPoint);

                _intersectionLayer.DataSource = new 
SharpMap.Data.Providers.GeometryFeatureProvider(intersectionList);

                _intersectionLayer.CoordinateTransformation = GetCoordinateTransformation();

                return true;

            }
            else
            {
                return false;
            }

        }

        /// <summary>
        /// Returns a string key from app.config.
        /// </summary>
        /// <param name="value">Key to load.</param>
        private string GetConfigValue(string key)
        {

            try
            {
                return ConfigurationManager.AppSettings[key].ToString().Trim();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Console.WriteLine(key + " not set");
                return "";
            }

        }

        /// <summary>
        /// Returns the max extent from app.config. Needed for Custom_TMS.
        /// </summary>
        private Extent GetMaxExtent()
        {
            try
            {
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                System.Globalization.NumberFormatInfo nfi = new 
System.Globalization.NumberFormatInfo();
                nfi.NumberDecimalSeparator = ".";

                double MapService_MaxExtent_MinX = 
double.Parse(ConfigurationManager.AppSettings["MapService_MaxExtent_MinX"].ToString().Trim()
, nfi);
                double MapService_MaxExtent_MinY = 
double.Parse(ConfigurationManager.AppSettings["MapService_MaxExtent_MinY"].ToString().Trim()
, nfi);
                double MapService_MaxExtent_MaxX = 
double.Parse(ConfigurationManager.AppSettings["MapService_MaxExtent_MaxX"].ToString().Trim()
, nfi);
                double MapService_MaxExtent_MaxY = 
double.Parse(ConfigurationManager.AppSettings["MapService_MaxExtent_MaxY"].ToString().Trim()
, nfi);
                return new Extent(MapService_MaxExtent_MinX, MapService_MaxExtent_MinY, 
MapService_MaxExtent_MaxX, MapService_MaxExtent_MaxY);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Console.WriteLine("MaxExtent not set.");
                return new Extent();
            }
        }

        /// <summary>
        /// Returns start boundingbox from app.config.
        /// </summary>
        private BoundingBox GetStartBBOX()
        {
            try
            {
                System.Globalization.NumberFormatInfo nfi = new 

System.Globalization.NumberFormatInfo();
                nfi.NumberDecimalSeparator = ".";

                double MapService_StartBBOX_MinX = 
double.Parse(ConfigurationManager.AppSettings["MapService_StartBBOX_MinX"].ToString().Trim()
, nfi);
                double MapService_StartBBOX_MinY = 
double.Parse(ConfigurationManager.AppSettings["MapService_StartBBOX_MinY"].ToString().Trim()
, nfi);
                double MapService_StartBBOX_MaxX = 
double.Parse(ConfigurationManager.AppSettings["MapService_StartBBOX_MaxX"].ToString().Trim()
, nfi);
                double MapService_StartBBOX_MaxY = 
double.Parse(ConfigurationManager.AppSettings["MapService_StartBBOX_MaxY"].ToString().Trim()
, nfi);
                BoundingBox bbox = new 
SharpMap.Geometries.BoundingBox(MapService_StartBBOX_MinX, MapService_StartBBOX_MinY, 
MapService_StartBBOX_MaxX, MapService_StartBBOX_MaxY);
                return ConvertFunctions.ConvertFromWGS84(GetProjection(), bbox);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Console.WriteLine("StartBBox not set.");
                return null;
            }
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        }

        /// <summary>
        /// Returns the max extent from app.config. Needed for Custom_TMS.
        /// </summary>
        private List<double> GetResolutions()
        {
            List<double> resolutionList = new List<double>();

            string resolutions = 
ConfigurationManager.AppSettings["MapService_Resolutions"].ToString().ToLower().Trim();

            resolutions = resolutions.Replace(" ", "");
            System.Globalization.NumberFormatInfo nfi = new 

System.Globalization.NumberFormatInfo();
            nfi.NumberDecimalSeparator = ",";

            string resolution_temp = "";
            foreach (char c in resolutions)
            {
                if (Char.IsDigit(c) || c == '.')
                {
                    resolution_temp += c;
                }

                else if (c == ',')
                {
                    string temp = resolution_temp.Replace('.', ',');
                    resolutionList.Add(double.Parse(temp, nfi));
                    resolution_temp = "";
                }

                else
                {
                    Console.WriteLine("Error when setting resolution: " + c + " is not 

valid");
                }
            }

            resolutionList.Add(double.Parse(resolution_temp.Replace('.', ','), nfi));

            return resolutionList;
        }

        /// <summary>
        /// Returns List with strings from app.config.
        /// </summary>
        private List<string> GetConfigList(string type)
        {
            List<string> retList = new List<string>();

            try
            {
                string layers = 

ConfigurationManager.AppSettings[type].ToString().ToLower().Trim();
                layers = layers.Replace(" ", "");
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                string layers_temp = "";
                foreach (char c in layers)
                {

                    if (c == ',')
                    {
                        retList.Add(layers_temp.Trim());
                        layers_temp = "";
                    }
                    else
                    {
                        layers_temp += c;
                    }
                }

                if (layers_temp != "")
                {
                    retList.Add(layers_temp.Trim());
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Console.WriteLine(type + " not set");
            }
            return retList;
        }

        /// <summary>
        /// Returns and sets the Transformation for Vectorlayers.
        /// </summary>
        private ProjNet.CoordinateSystems.Transformations.ICoordinateTransformation 
GetCoordinateTransformation()
        {
            if (_currentProjection == null)
            {
                GetProjection();
            }

            //For WGS84 no transformation is needed.
            if (_currentProjection == 

DotSpatial.Projections.KnownCoordinateSystems.Geographic.World.WGS1984)
            {
                return null;
            }

            //Make new transformation from projection.
            else if (_coordinateTranformation == null)
            {
                var ctf = new 

ProjNet.CoordinateSystems.Transformations.CoordinateTransformationFactory();
       

         var cf = new ProjNet.CoordinateSystems.CoordinateSystemFactory();
               
                //Create WGS84 projection
                var sourceCS = ProjNet.CoordinateSystems.GeographicCoordinateSystem.WGS84;

                string estriString = _currentProjection.ToEsriString();

                //Gauss_Kruger = Transverse_Mercator
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                if (estriString.Contains("Gauss_Kruger"))
                {
                    estriString = estriString.Replace("Gauss_Kruger", 

"Transverse_Mercator");
                }

                

                var targetCS = cf.CreateFromWkt(estriString);

                _coordinateTranformation = ctf.CreateFromCoordinateSystems(sourceCS, 
targetCS);

            }

            return _coordinateTranformation;
        }

        /// <summary>
        /// Returns and sets the current projection. Default to WGS84.
        /// </summary>
        public DotSpatial.Projections.ProjectionInfo GetProjection()
        {
            try
            {
                if (_currentProjection == null)
                {

                    //Read Spatial Reference Identifier (SRID) from app.config.
                    string projectionProj4 = 

ConfigurationManager.AppSettings["MapService_SRID"].ToString().ToLower().Trim();
       

             if (projectionProj4 != "" && projectionProj4 != "epsg:4326" && 
projectionProj4 != "wgs84")

                    {
                        string EPSGCode = "";

                        foreach (char c in projectionProj4)
                        {
                            if (Char.IsDigit(c))
                            {
                                EPSGCode += c;
                            }
                        }

                        //Set projection with the epsgcode provided.
                        _currentProjection = new DotSpatial.Projections.ProjectionInfo();
                        _currentProjection.ReadEpsgCode(Convert.ToInt32(EPSGCode));
                        if (_currentProjection.LatitudeOfOrigin == null)
                        {
                            _currentProjection.LatitudeOfOrigin = 0;
                        }
                    }
                    else
                    {

                        _currentProjection = 
DotSpatial.Projections.KnownCoordinateSystems.Geographic.World.WGS1984;

                    }
                }
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            }
            catch (Exception ex)
            {
                _currentProjection = 

DotSpatial.Projections.KnownCoordinateSystems.Geographic.World.WGS1984;
            }

            return _currentProjection;
        }

            /// <summary>
        /// Insert a new landmark or position to database.
        /// </summary>
        /// <param name="longitude">Longitude for the new point.  WGS84.</param>
        /// <param name="latitude">Latitude for the new point. WGS84.</param>
        /// <param name="latitude">Name of new point.</param>
        /// <param name="latitude">Type. Landmark or position.</param>
        public void InsertToDB(double longitude, double latitude, string name, string type)
        {
            try
            {
                //Insert to Database.
                _dataBaseControl.SetPoint(longitude, latitude, name, type);

                //Draw new position on map
                if (type == "Position")
                {
                    if (_streetNumberPosition == null)
                    {
                        LoadPositionLayer();
                    }
                    else
                    {
                        _streetNumberPosition.Dispose();
                        _streetNumberLabel.Dispose();
                    }

                    FeatureDataTable dataTable = new SharpMap.Data.FeatureDataTable();
                    dataTable.Columns.Add("Name", typeof(string));
                    FeatureDataRow dataRow = dataTable.NewRow();
                    dataRow.Geometry = new Point(longitude, latitude);
                    dataRow["Name"] = name;
                    dataTable.AddRow(dataRow);
                    SharpMap.Data.Providers.GeometryFeatureProvider targetNumber = new 

SharpMap.Data.Providers.GeometryFeatureProvider(dataTable);

                    _streetNumberPosition.DataSource = targetNumber;
                    _streetNumberPosition.CoordinateTransformation = 

GetCoordinateTransformation();

                    _streetNumberLabel.DataSource = _streetNumberPosition.DataSource;
                    _streetNumberLabel.CoordinateTransformation = 

GetCoordinateTransformation();
                }
                //gets updated landmarks on map
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                else if (type == "Landmark")
                {
                    GetLandmarksFromDB();
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                throw new Exception("Error: " + ex.Message.ToString());
            }
        }

        /// <summary>
        /// Gets all landmarks from database and adds them to map.
        /// </summary>
        public void GetLandmarksFromDB()
        {
            if (_landmarkLayer == null && _landmarkLabels == null)
            {
                _landmarkLayer = new SharpMap.Layers.VectorLayer("LandmarkLayer");
                _landmarkLabels = new SharpMap.Layers.LabelLayer("LandmarkLabel");

                _landmarkLabels.Enabled = true;
                _landmarkLabels.LabelColumn = "Name";
                _landmarkLabels.Style = new SharpMap.Styles.LabelStyle();
                _landmarkLabels.Style.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
                _landmarkLabels.Style.Font = new 

System.Drawing.Font(System.Drawing.FontFamily.GenericSansSerif, 12);
                _landmarkLabels.Style.HorizontalAlignment = 

SharpMap.Styles.LabelStyle.HorizontalAlignmentEnum.Center;
                _landmarkLabels.Style.VerticalAlignment = 

SharpMap.Styles.LabelStyle.VerticalAlignmentEnum.Bottom;
                _landmarkLabels.Style.Offset = new System.Drawing.PointF(3, 3);
                _landmarkLabels.TextRenderingHint = 

System.Drawing.Text.TextRenderingHint.AntiAlias;
                _landmarkLabels.Style.BackColor = new 

System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.Black);
                UpdateLandmarks();

                _mapServiceMap.Layers.Add(_landmarkLayer);
                _mapServiceMap.Layers.Add(_landmarkLabels);

            }
            else
            {

                UpdateLandmarks();
            }
        }

        /// <summary>
        /// Update landmarks on map.
        /// </summary>
        private void UpdateLandmarks()
        {
            try
            {
                FeatureDataTable fdt = _dataBaseControl.GetLandmarksFromDB();
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                if (_landmarkLayer != null)
                {
                    _landmarkLayer.Dispose();
                }

                _landmarkLayer.DataSource = new 
SharpMap.Data.Providers.GeometryFeatureProvider(fdt);

                _landmarkLayer.CoordinateTransformation = GetCoordinateTransformation();

                _landmarkLabels.DataSource = _landmarkLayer.DataSource;
                _landmarkLabels.CoordinateTransformation = GetCoordinateTransformation();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                throw new Exception("Error getting landmarks: " + ex.Message);
            }
        }

        /// <summary>
        /// Loads the shapemap.
        /// </summary>
        ///  <param name="bbox">Boundingbox to zoom to.</param>
        public Map GetShapeMap(BoundingBox bbox)
        {
            
            _currentProjection = 

DotSpatial.Projections.KnownCoordinateSystems.Geographic.World.WGS1984;
            _mapServiceMap.Dispose();
            _mapServiceMap = null;
            LoadMap("shape");
            TransformLayers();
            _mapServiceMap.ZoomToBox(bbox);
            return _mapServiceMap;
        }

        /// <summary>
        /// Loads a map from configfile.
        /// </summary>
        ///  <param name="bbox">Boundingbox to zoom to.</param>
        public Map GetMapServiceMap(BoundingBox bbox)
        {
            if (_mapServiceAvailible == true)
            {
                _currentProjection = GetProjection();
                _mapServiceMap.Dispose();
                _mapServiceMap = null;
                _currentProjection = null;
                LoadMap();
                TransformLayers();

                BoundingBox bboxConvert = ConvertFunctions.ConvertFromWGS84(GetProjection(), 
bbox);

                _mapServiceMap.ZoomToBox(bboxConvert);
                return _mapServiceMap;
            }
            else
            {
                throw new Exception("No MapService layer configured!");
            }
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        }

     

        /// <summary>
        /// Deactive intersectionlayer.
        /// </summary>
        public void DeactiveIntersectionLayer()
        {
            if (_intersectionLayer != null)
            {
                _mapServiceMap.Layers.Remove(_intersectionLayer);
                _intersectionLayer.Dispose();
                _intersectionLayer = null;

            }
        }

        /// <summary>
        /// Loads the streetlayer.
        /// </summary>
        private void LoadPositionLayer()
        {
            _streetNumberPosition = new VectorLayer("StreetNumberPosition");
            _streetNumberLabel = new LabelLayer("StreetNumberLabel");

            _streetNumberPosition.Style.PointColor = new 
System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.Purple);

       
     _streetNumberLabel.Enabled = true;

            _streetNumberLabel.LabelColumn = "Name";
            _streetNumberLabel.Style = new SharpMap.Styles.LabelStyle();
            _streetNumberLabel.Style.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
            _streetNumberLabel.Style.Font = new 

System.Drawing.Font(System.Drawing.FontFamily.GenericSansSerif, 12);
       

     _streetNumberLabel.Style.HorizontalAlignment = 
SharpMap.Styles.LabelStyle.HorizontalAlignmentEnum.Center;

       
     _streetNumberLabel.Style.VerticalAlignment = 

SharpMap.Styles.LabelStyle.VerticalAlignmentEnum.Bottom;
       

     _streetNumberLabel.Style.Offset = new System.Drawing.PointF(3, 3);
       

     _streetNumberLabel.TextRenderingHint = 
System.Drawing.Text.TextRenderingHint.AntiAlias;

       
     _streetNumberLabel.Style.BackColor = new 

System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.Black);

            _mapServiceMap.Layers.Add(_streetNumberPosition);
            _mapServiceMap.Layers.Add(_streetNumberLabel);

        }

        /// <summary>
        /// Clear found street and number.
        /// </summary>
        public void ClearPosition()
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        {
            DeactiveIntersectionLayer();
            if (_foundStreet != null)
            {
                _mapServiceMap.Layers.Remove(_foundStreet);
                _foundStreet.Dispose();
                _foundStreet = null;
            }
            if (_streetNumberLabel != null)
            {
                _mapServiceMap.Layers.Remove(_streetNumberLabel);
                _mapServiceMap.Layers.Remove(_streetNumberPosition);
                _streetNumberLabel.Dispose();
                _streetNumberPosition.Dispose();

                _streetNumberPosition = null;
                _streetNumberLabel = null;
            }

        }

        /// <summary>
        /// Transforms all vectorlayers to current projection.
        /// </summary>
        private void TransformLayers()
        {
            if (_intersectionLayer != null)
            {
                _mapServiceMap.Layers.Add(_intersectionLayer);
                _intersectionLayer.CoordinateTransformation = GetCoordinateTransformation();
            }
            if (_foundStreet != null)
            {
                _mapServiceMap.Layers.Add(_foundStreet);
                _foundStreet.CoordinateTransformation = GetCoordinateTransformation();
            }
            if (_landmarkLayer != null)
            {
                _mapServiceMap.Layers.Add(_landmarkLayer);
                _landmarkLayer.CoordinateTransformation = GetCoordinateTransformation();
            }
            if (_landmarkLabels != null)
            {
                _mapServiceMap.Layers.Add(_landmarkLabels);
                _landmarkLabels.CoordinateTransformation = GetCoordinateTransformation();
            }
            if (_streetNumberPosition != null)
            {
             _mapServiceMap.Layers.Add(_streetNumberPosition);
             _streetNumberPosition.CoordinateTransformation = GetCoordinateTransformation();
            }
            if (_streetNumberLabel != null)
            {
                _mapServiceMap.Layers.Add(_streetNumberLabel);
                _streetNumberLabel.CoordinateTransformation = GetCoordinateTransformation();
            }
        }

        /// <summary>
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        /// If resolutions is availible, return the best zoom.
        /// </summary>
        /// <param name="zoom">Current zoom on map.</param>
        public double GetBestZoom(double zoom)
        {
            if (_resoultion.Count == 0)
            {
                return zoom;
            }
            else
            {
                double currentpixelSize = zoom / _mapServiceMap.Size.Width;
                double closestResoultion = double.MaxValue;
                foreach (double resoultion in _resoultion)
                {
                    if (Math.Abs(currentpixelSize - resoultion) < closestResoultion)
                    {
                        closestResoultion = resoultion;
                    }
                }

                return closestResoultion * _mapServiceMap.Size.Width;
            }

        }

 /// <summary>
        /// Gets streetnames from shape.
        /// </summary>
        public string[] GetAllStreetNames()
        {
            if (_streetFunctions != null)
            {
                return _streetFunctions.GetAllStreetNames();
            }
            return null; 
        }

    }
}

StreetFunctions.cs
using   System;  
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using SharpMap;
using SharpMap.Data.Providers;
using SharpMap.Geometries;
using SharpMap.Data;

namespace MapService
{
    class StreetFunctions : IDisposable
    {
        ShapeFile _streets;

        /// <summary>
        /// Functions to search for a street and its intersections.
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        /// </summary>
        /// <param name="streetShape">Shapefile containing streets.</param>
        public StreetFunctions(ShapeFile streetShape)
        {
            _streets = streetShape;
            _streets.Open();
        }

        /// <summary>
        /// Gets a street and its intersections from the _streets shapefile. Returns null if 
no street is found.
        /// </summary>
        /// <param name="streetName">Name of the street.</param>
        /// <param name="streetNumber">Number of street.</param>
        /// <param name="ZIPCode">Postcode for street</param>
        public GeometryFeatureProvider GetStreet(string streetName, string ZIPCode)
        {

            GeometryFeatureProvider streetDatasource = null;

            if (!_streets.IsOpen)
                _streets.Open();

            //Get boundingbox
            var bb = _streets.GetExtents();

            
            //Use zipcode if provided
            if (ZIPCode != "")
            {
                _streets.FilterDelegate = new 

ShapeFile.FilterMethod(delegate(FeatureDataRow fdr) { 
return (fdr["NAME_OF_COLUMN_WITH_STREETNAMES"].ToString().ToLower() == 

streetName) && 
(fdr["NAME_OF_COLUMN_WITH_POSTCODE"].ToString().ToLower() == ZIPCode); });
            }
            else
            {
                _streets.FilterDelegate = new ShapeFile.FilterMethod(delegate(FeatureDataRow 

fdr) { return 

(fdr["NAME_OF_COLUMN_WITH_STREETNAMES"].ToString().ToLower() == 
streetName); });

            }

            FeatureDataSet fds = new FeatureDataSet();

            //Execute Intersection Query
            _streets.ExecuteIntersectionQuery(bb, fds);

            //If any result fom ExecuteIntersectionQuery
            if (fds.Tables.Count > 0)
            {
                FeatureDataTable fdt = fds.Tables[0];

                //If street found
                if (fdt.Rows.Count > 0)
                {
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                    //The gemotery of foundstreet
                    streetDatasource = new 

GeometryFeatureProvider(fdt);                   
                }
            }

            return streetDatasource;
        }

        /// <summary>
        /// Sets the intersections for a street.
        /// </summary>
        /// <param name="gfp">Datasource of the street.</param>
        public List<Geometry>GetIntersections(GeometryFeatureProvider gfp, 

string streetName)
        {
            if (!_streets.IsOpen)
                _streets.Open();

            //List to return with inersection points
            List<Geometry> intersectionList = new List<Geometry>();

            //Set query to get all the streets near currentstreet.
            _streets.FilterDelegate = new 

ShapeFile.FilterMethod(delegate(SharpMap.Data.FeatureDataRow fdr)
            {
                if ((fdr["NAME_OF_COLUMN_WITH_STREETNAMES"].ToString().ToLower() != 
streetName))
                { return true; } return false;
            });
            SharpMap.Data.FeatureDataSet fds = new SharpMap.Data.FeatureDataSet();

            _streets.ExecuteIntersectionQuery(gfp.GetExtents(), fds);

            //If query successfull
            if (fds.Tables.Count > 0)
            {
                SharpMap.Data.FeatureDataTable dataTable = fds.Tables[0];

                SharpMap.Data.Providers.GeometryFeatureProvider nearbyStreets =
                    new SharpMap.Data.Providers.GeometryFeatureProvider(dataTable);

                List<SharpMap.Geometries.Geometry> currentStreetGeometry = new 
List<SharpMap.Geometries.Geometry>();

                //Get all points in current street.
                for (uint i = 0; i < gfp.GetFeatureCount(); i++)
                {
                    SharpMap.Geometries.LineString line = 

(SharpMap.Geometries.LineString)gfp.GetFeature(i).Geometry;

                    if (!currentStreetGeometry.Contains(line.StartPoint))
                    {
                        currentStreetGeometry.Add(line.StartPoint);
                    }

                    if (!currentStreetGeometry.Contains(line.EndPoint))
                    {
                        currentStreetGeometry.Add(line.EndPoint);
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                    }
                }

                //See if any of the points in current street match nearby street.
                for (uint i = 0; i < nearbyStreets.GetFeatureCount(); i++)
                {
                    SharpMap.Geometries.LineString line = 

  (SharpMap.Geometries.LineString)nearbyStreets.GetFeature(i).Geometry;

                    for (int y = 0; y < currentStreetGeometry.Count; y++)
                    {
                        SharpMap.Geometries.Point geoTemp = 

(SharpMap.Geometries.Point)currentStreetGeometry[y];

                        //Not possible to check a Point = Point. 
                        if ((line.EndPoint.X == geoTemp.X && line.EndPoint.Y == geoTemp.Y) 
|| (line.StartPoint.X == geoTemp.X && line.StartPoint.Y == geoTemp.Y))
                        {
                            //Intersection found!
                            intersectionList.Add(currentStreetGeometry[y]);
                        }

                    }

                }
            }

            return intersectionList;
        }

        /// <summary>
        /// Gets all streetnames from shapefile.
        /// </summary>
        public string[] GetAllStreetNames()
        {
            List<string> list = new List<string>();

            FeatureDataSet fds = new FeatureDataSet();

            if (!_streets.IsOpen)
                _streets.Open();

            _streets.ExecuteIntersectionQuery(_streets.GetExtents(), fds);
            SharpMap.Data.FeatureDataTable dataTable = fds.Tables[0];

            for (int i = 0; i < dataTable.Count; i++)
            {
                list.Add(dataTable[i]["ST_NAME"].ToString());
            }
        
            return list.ToArray();
        }

        /// <summary>
        /// Gets the extent for streetshape.
        /// </summary>
        public BoundingBox GetExtents()
        {
            return _streets.GetExtents();
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        }

        public void Dispose()
        {
            if (_streets != null)
            {
                _streets.Dispose();
            }
        }
    }
}

MapControl.cs
using   System;  
using System.Windows.Forms;
using SharpMap.Forms;

namespace MapService
{
    public partial class MapControl : UserControl
    {
        MapBox mapBox;

        public MapControl(MapBox mapBox)
        {
            InitializeComponent();
            this.mapBox = mapBox;
        }

        private void btnZoomIN_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if(mapBox != null)
                mapBox.ActiveTool = MapBox.Tools.ZoomIn;
        }

        private void btnZoomOUT_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (mapBox != null)
               mapBox.ActiveTool = MapBox.Tools.ZoomOut;
        }

        private void btnPan_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (mapBox != null)
                mapBox.ActiveTool = MapBox.Tools.Pan;
        }

        private void btnZoomWindow_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (mapBox != null)
                mapBox.ActiveTool = MapBox.Tools.ZoomWindow;
        }
    }
}
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DatabaseControl.cs
using   System;  
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

using SharpMap;
using SharpMap.Data;
using SharpMap.Geometries;

namespace MapService
{
    class DatabaseControl
    {
        /// <summary>
        /// Handles querys to database.
        /// </summary>
        public DatabaseControl()
        {  }

        /// <summary>
        /// Inserts new position or landmark into database.
        /// </summary>
        /// <param name="longitude">Longitude for point. WGS84.</param>
        /// <param name="latitude">Latitude for point. WGS84.</param>
        /// <param name="name">Name of point.</param>
        /// <param name="type">Type. Landmark or Position.</param>
        public void SetPoint(double longitude, double latitude, string name, string type)
        {
            using (Database db = new Database("Database/Database.sdf"))
            {
                if (type == "Landmark")
                {

                    Landmark landmark = new Landmark();
                    landmark.Latitude = latitude;
                    landmark.Longitude = longitude;
                    landmark.Name = name;
                    db.Landmark.InsertOnSubmit(landmark);
                    db.SubmitChanges();
                }
                else if (type == "Position")
                {
                    Position position = new Position();
                    position.Name = name;
                    position.Longitude = longitude;
                    position.Latitude = latitude;
                    db.Position.InsertOnSubmit(position);
                    db.SubmitChanges();
                }

                db.Dispose();
            }

        }

        /// <summary>
        /// Gets all landmarks from database.
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        /// </summary>
        public FeatureDataTable GetLandmarksFromDB()
        {
            using (Database db = new Database("Database/Database.sdf"))
            {
                FeatureDataTable dataTable = new SharpMap.Data.FeatureDataTable();

                var landmarks = from Landmark c in db.Landmark select new { c.Name, 
c.Latitude, c.Longitude };

                    
                    dataTable.Columns.Add("Name", typeof(string));

                    foreach (var landmark in landmarks)
                    {
                        FeatureDataRow dataRow = dataTable.NewRow();
                        dataRow.Geometry = new SharpMap.Geometries.Point(landmark.Longitude, 
landmark.Latitude);
                        dataRow["Name"] = landmark.Name.ToString();
                        dataTable.AddRow(dataRow);
                    }

                    db.Dispose();
                return dataTable;
            }
        }

        /// <summary>
        /// Gets a given position from database.
        /// </summary>
        /// <param name="name">Name of position to get. Case sensitive.</param>
        public Point GetPosition(string name)
        {
            using (Database db = new Database("Database/Database.sdf"))
            {
              
                SharpMap.Geometries.Point point = new Point();
                try
                {
                    var coord = (from p in db.Position where p.Name == name select 
p).First();

                    if (coord != null)
                    {
                        point = new SharpMap.Geometries.Point(coord.Longitude, 
coord.Latitude);
                    }
                }
                catch { }
                finally
                {
                    db.Dispose();
                }
                return point;
            }
        }

        /// <summary>
        /// Deletes a landmark from database
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        /// </summary>
        /// <param name="name">Name of landmark to delete.</param>
        public void DeleteLandmark(string name)
        {
            using (Database db = new Database("Database/Database.sdf"))
            {
                var landmark = (from c in db.Landmark where c.Name == name select 
c).First();
                db.Landmark.DeleteOnSubmit((Landmark)landmark);
                db.SubmitChanges();
                db.Dispose();
            }
        }
    }
}

ConvertFunctions.cs
using   System;  
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using SharpMap;
using SharpMap.Geometries;

namespace MapService
{
    /// <summary>
    /// Contains static functions for converting.
    /// </summary>
   static class ConvertFunctions
    {
        /// <summary>
        /// Convert a projection to WGS84
        /// </summary>
        /// <param name="start">Which projection to convert from.</param>
        /// <param name="longitude">Longitude to convert.</param>
        /// <param name="latitude">Latitude to convert.</param>
        public static double[] ConvertToWGS84(DotSpatial.Projections.ProjectionInfo start, 
double longitude, double latitude)
        {
            if (start == 
DotSpatial.Projections.KnownCoordinateSystems.Geographic.World.WGS1984)
            {
                return new double[] { longitude, latitude };
            }

            double[] xy = { longitude, latitude };
            double[] z = { 0.0 };
            DotSpatial.Projections.Reproject.ReprojectPoints(xy, z, start, 
DotSpatial.Projections.KnownCoordinateSystems.Geographic.World.WGS1984, 0, 1);

            return xy;
        }

        /// <summary>
        /// Convert a projection to WGS84
        /// </summary>
        /// <param name="start">Which projection to convert from.</param>
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        ///  <param name="bbox">Boundingbox to convert.</param>
        public static BoundingBox ConvertToWGS84(DotSpatial.Projections.ProjectionInfo 
start, BoundingBox bbox)
        {
            if (start == 
DotSpatial.Projections.KnownCoordinateSystems.Geographic.World.WGS1984)
            {
                return bbox;
            }

            double[] xyMin = { bbox.Min.X, bbox.Min.Y };
            double[] z = { 0.0 };
            DotSpatial.Projections.Reproject.ReprojectPoints(xyMin, z, start, 
DotSpatial.Projections.KnownCoordinateSystems.Geographic.World.WGS1984, 0, 1);

            double[] xyMax = { bbox.Max.X, bbox.Max.Y };
            DotSpatial.Projections.Reproject.ReprojectPoints(xyMax, z, start, 
DotSpatial.Projections.KnownCoordinateSystems.Geographic.World.WGS1984, 0, 1);

            return new BoundingBox(xyMin[0], xyMin[1], xyMax[0], xyMax[1]);
        }

        /// <summary>
        /// Convert a projection to WGS84
        /// </summary>
        /// <param name="start">Which projection to convert from.</param>
        /// <param name="point">Point to convert.</param>
        public static Point ConvertToWGS84(DotSpatial.Projections.ProjectionInfo start, 
Point point)
        {
            if (start == 
DotSpatial.Projections.KnownCoordinateSystems.Geographic.World.WGS1984)
            {
                return point;
            }

            double[] xy = { point.X, point.Y };
            double[] z = { 0.0 };
            DotSpatial.Projections.Reproject.ReprojectPoints(xy, z, start, 
DotSpatial.Projections.KnownCoordinateSystems.Geographic.World.WGS1984, 0, 1);

            return new Point(xy[0], xy[1]);
        }

        /// <summary>
        /// Convert from WGS84 to a projection
        /// </summary>
        /// <param name="end">Which projection to convert to.</param>
        /// <param name="longitude">Longitude to convert.</param>
        /// <param name="latitude">Latitude to convert.</param>
        public static double[] ConvertFromWGS84(DotSpatial.Projections.ProjectionInfo end, 
double longitude, double latitude)
        {
            if (end == 
DotSpatial.Projections.KnownCoordinateSystems.Geographic.World.WGS1984)
            {
                return new double[] { longitude, latitude };
            }
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            double[] xy = { longitude, latitude };
            double[] z = { 0.0 };
            DotSpatial.Projections.Reproject.ReprojectPoints(xy, z, 
DotSpatial.Projections.KnownCoordinateSystems.Geographic.World.WGS1984, end, 0, 1);

            return xy;
        }

        /// <summary>
        /// Convert from WGS84 to a projection
        /// </summary>
        /// <param name="start">Which projection to convert to.</param>
        /// <param name="point">Point to convert.</param>
        public static Point ConvertFromWGS84(DotSpatial.Projections.ProjectionInfo end, 
Point point)
        {
            if (end == 
DotSpatial.Projections.KnownCoordinateSystems.Geographic.World.WGS1984)
            {
                return point;
            }

            double[] xy = { point.X, point.Y };
            double[] z = { 0.0 };
            DotSpatial.Projections.Reproject.ReprojectPoints(xy, z, 
DotSpatial.Projections.KnownCoordinateSystems.Geographic.World.WGS1984, end, 0, 1);

            return new Point(xy[0], xy[1]);
        }

        /// <summary>
        /// Convert from WGS84 to a projection
        /// </summary>
        /// <param name="start">Which projection to convert to.</param>
        /// <param name="bbox">Boundingbox to convert.</param>
        public static BoundingBox ConvertFromWGS84(DotSpatial.Projections.ProjectionInfo 
end, BoundingBox bbox)
        {
            if (end == 
DotSpatial.Projections.KnownCoordinateSystems.Geographic.World.WGS1984)
            {
                return bbox;
            }

            double[] xyMin = { bbox.Min.X, bbox.Min.Y };
            double[] z = { 0.0 };
            DotSpatial.Projections.Reproject.ReprojectPoints(xyMin, z, 
DotSpatial.Projections.KnownCoordinateSystems.Geographic.World.WGS1984, end, 0, 1);

            double[] xyMax = { bbox.Max.X, bbox.Max.Y };
            DotSpatial.Projections.Reproject.ReprojectPoints(xyMax, z, 
DotSpatial.Projections.KnownCoordinateSystems.Geographic.World.WGS1984, end, 0, 1);

            return new BoundingBox(xyMin[0], xyMin[1], xyMax[0], xyMax[1]);
        }
    }
}
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MapLayer.cs
using   System;  
using   System.Collections.Generic;  
using SharpMap;

namespace MapService
{
    interface MapLayer
    {
        /// <summary>
        /// Loads the layer and returns the map created from it.
        /// </summary>
        Map GetMap();

        /// <summary>
        /// Gets resolutions.
        /// </summary>
        List<double> GetResolution();
    }
}

Shapelayer.cs
using   System;  
using System.Drawing;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Configuration;
using System.Diagnostics;

using SharpMap;
using SharpMap.Layers;
using SharpMap.Data.Providers;
using BruTile;
using BruTile.Web;

namespace MapService
{
    class ShapeLayer : MapLayer
    {
        string _shpLocation;

        /// <summary>
        /// Shapelayer
        /// </summary>
        /// <param name="shpLocation">Location of shapefiles</param>
        public ShapeLayer(string shpLocation)
        {
            _shpLocation = shpLocation;
        }

        public Map GetMap()
        {
            Map map = new Map();

            map.BackColor = Color.White;
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            try
            {
                LoadVectorLayer("VECTOR1_NAMN", Color.LightGreen, ref map);
                
                VectorLayer streets = LoadVectorLayer("STREETVECTORLAYER", Color.Black, ref 

map);
                LoadLabelLayer("Streetlabels", streets.DataSource, 

"NAME_OF_COLUMN_WITH_STREETNAMES", ref map);

            }
            catch(Exception ex)
            {      
               //try load sthml map.
               map = LoadSTHLM();
            }

            return map;
        }

        /// <summary>
        /// Load specific map for stockholm.
        /// </summary>
        private Map LoadSTHLM()
        {
            Map map = new Map();

            try
            {
                LoadVectorLayer("VECTOR1_NAMN", Color.LightGreen, ref map);
                
                VectorLayer streets = LoadVectorLayer("STREETVECTORLAYER", Color.Black, ref 

map);
                LoadLabelLayer("Streetlabels", streets.DataSource, 

"NAME_OF_COLUMN_WITH_STREETNAMES", ref map);
            }
            catch
            {
                throw new Exception("Can't load shapedata!");
            }

            return map;
        }

        /// <summary>
        /// New vectorlayer.
        /// </summary>
        /// <param name="name">Name of layer.</param>
        /// <param name="fillColor">Color of layer.</param>
        /// <param name="map">Map to add layer.</param>
        private SharpMap.Layers.VectorLayer LoadVectorLayer(string name, Color fillColor, 
ref Map map)
        {
            SharpMap.Layers.VectorLayer vectorLayer = new SharpMap.Layers.VectorLayer(name);
            ShapeFile shp = null;

            shp = new SharpMap.Data.Providers.ShapeFile(_shpLocation + "\\" + name + ".shp", 
true);
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            //If not empty layer
            if (shp.GetFeatureCount() != 0)
            {
                vectorLayer.DataSource = shp;

                if (shp.ShapeType == ShapeType.Polygon)
                {
                    vectorLayer.Style.Fill = new System.Drawing.SolidBrush(fillColor);
                }
                else if (shp.ShapeType == ShapeType.PolyLine)
                {
                    vectorLayer.Style.Line.Color = fillColor;
                    vectorLayer.Style.Line.Width = 2;
                }

                vectorLayer.SRID = 4326;

                map.Layers.Add(vectorLayer);

                return vectorLayer;
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Vector: " + name + " does not contain any features. 
Vector not added to map.");
                return null;
            }
        }

        /// <summary>
        /// New labellayer.
        /// </summary>
        /// <param name="name">Name of layer.</param>
        /// <param name="dataSource">Datasource to use.</param>
        /// <param name="labelColumn">Column name in datasource where labels can be 
found.</param>
        /// <param name="map">Map to add layer.</param>
        private SharpMap.Layers.LabelLayer LoadLabelLayer(string name, IProvider dataSource, 
string labelColumn, ref Map map)
        {
            //Empty Layer
            if (dataSource != null || dataSource.GetFeatureCount() != 0)
            {
                SharpMap.Layers.LabelLayer labelLayer = new 
SharpMap.Layers.LabelLayer(name);
                labelLayer.DataSource = dataSource;

                labelLayer.Enabled = true;
                labelLayer.LabelColumn = labelColumn;
                labelLayer.Style = new SharpMap.Styles.LabelStyle();
                labelLayer.Style.ForeColor = Color.Black;
                labelLayer.Style.Font = new Font(FontFamily.GenericSerif, 11);
                labelLayer.Style.HorizontalAlignment = 
SharpMap.Styles.LabelStyle.HorizontalAlignmentEnum.Left;
                labelLayer.Style.VerticalAlignment = 
SharpMap.Styles.LabelStyle.VerticalAlignmentEnum.Bottom;
                labelLayer.Style.Offset = new PointF(3, 3);
                labelLayer.Style.Halo = new Pen(Color.Yellow, 2);
                labelLayer.TextRenderingHint = 
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System.Drawing.Text.TextRenderingHint.AntiAlias;
                labelLayer.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias;
                labelLayer.SRID = 4326;

                map.Layers.Add(labelLayer);

                return labelLayer;
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Vector: " + name + " does not contain any features. 
Vector not added to map.");
                return null;
            }
        }

        public List<double> GetResolution()
        {
            return new List<double>();
        }
    }
}

TMSLayer.cs
using   System;  
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using SharpMap;
using BruTile;
using BruTile.Web;
using System.Net;
using System.IO;

namespace MapService
{
    class TMSLayer : MapLayer
    {
        string _serviceCrs;
        string _format;
        Extent _maxExtent;
        List<double> _resolutions;
        string _additionalParams;
        string _serviceUrl;
        string _layer;

        /// <summary>
        /// Loads a custom TMS where information can't be loaded from server. For example a 
DiskCache.
        /// </summary>
        /// <param name="serviceUrl">URL to server.</param>
        /// <param name="crs">What crs to use.</param>
        /// <param name="format">Format of image files. For example "png".</param>
        /// <param name="maxExtent">Maximum extent of map.</param>
        /// <param name="resolutions">Resolutions available.</param>
        /// <param name="additionalParams">Which server setup to use.</param>
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        public TMSLayer(string serviceUrl, string crs, string format, Extent maxExtent, 
List<double> resolutions, string additionalParams)
        {
            _serviceCrs = crs;
            _format = format;
            _maxExtent = maxExtent;
            _resolutions = resolutions;
            _additionalParams = additionalParams;
            _serviceUrl = serviceUrl;
        }

        /// <summary>
        /// Regular TMS.
        /// </summary>
        /// <param name="serviceUrl">URL to server.</param>
        /// <param name="crs">What crs to use.</param>
        /// <param name="layer">Layer to use.</param>
        public TMSLayer(string serviceUrl, string crs, string layer)
        {
            _serviceCrs = crs;
            _serviceUrl = serviceUrl;
            _layer = layer;
            _resolutions = new List<double>();
        }

        public Map GetMap()
        {
            Map map = new Map();
            ITileSource tileSource;

            //If custom tms use predefined values.
            if (_additionalParams != null)
            {
                TileSchema schema = new TileSchema();

                schema.Name = "TMS";
                schema.Srs = _serviceCrs;

                schema.Format = _format;
                schema.Width = 256;
                schema.Height = 256;

                schema.Extent = _maxExtent;
                schema.OriginX = _maxExtent.MinX;
                schema.OriginY = _maxExtent.MinY;

                foreach (float resolution in _resolutions)
                {                  
                   schema.Resolutions.Add(resolution);
                }

                tileSource = new CustomTMS(new System.Uri(_serviceUrl), schema, 
_additionalParams);
            }
            else
            {
                WebRequest myRequest = WebRequest.Create(new Uri(_serviceUrl));
                WebResponse myResponse = myRequest.GetResponse();
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                Stream stream = myResponse.GetResponseStream();

                BruTile.Web.TmsService.TileMapService tms = 
BruTile.Web.TmsService.TileMapService.CreateFromResource(stream);

                string tmsURL = "";

                foreach (BruTile.Web.TmsService.TileMapItem tmi in tms.TileMaps)
                {
                    //Get url to requested layer and crs.
                    if (tmi.Title.ToLower() == _layer.ToLower() && tmi.Srs == _serviceCrs)
                    {
                        tmsURL = tmi.Href;
                        break;
                    }
                }

                if (tmsURL != "")
                {
                    if (tmsURL[tmsURL.Length - 1] == '/')
                    {
                       tmsURL = tmsURL.Remove(tmsURL.Length - 1);
                    }

                    myRequest = WebRequest.Create(new Uri(tmsURL));
                    myResponse = myRequest.GetResponse();

                    stream = myResponse.GetResponseStream();

                    //Get values from server
                    ITileSource tmsSource = 
BruTile.Web.TmsService.TileMapParser.CreateTileSource(stream);

                    stream.Dispose();
                    myResponse.Close();

                    

                     foreach(float resoulution in tmsSource.Schema.Resolutions)
                     {
                         _resolutions.Add(resoulution);
                     }

                    tileSource = new TmsTileSource(new Uri(tmsURL), tmsSource.Schema);
                }
                else
                {
                    throw new Exception("Can't find TMS layer: " + _layer);
                }
            }

            SharpMap.Layers.TileAsyncLayer bruLayer = new 
SharpMap.Layers.TileAsyncLayer(tileSource, "TMS", 30, 60);
           
            map.BackgroundLayer.Add(bruLayer);
          
           
            return map;
        }
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        public List<double> GetResolution()
        {
            return _resolutions;
        }
    }
}

WmscLayer.cs
using   System;  
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using SharpMap;
using SharpMap.Geometries;
using BruTile.Web;
using BruTile;

namespace MapService
{
    class WmscLayer : MapLayer
    {

        string _url;
        string _crs;
        string _layer;
        List<double> _resolution;

        /// <summary>
        /// Creates an instance of WmscLayer
        /// </summary>
        /// <param name="url">The source to get the tiles from</param>
        /// <param name="crs">The spatial reference ID (CRS)</param>
        /// <param name="layer">Name of the layer</param>
        public WmscLayer(string url, string crs, string layer)
        {
            _url = url;
            _crs = crs;
            _layer = layer;
            _resolution = new List<double>();

        }

        public Map GetMap()
        {
            Map map = new Map();

            //Add GetCapabilities request
            if (!_url.Contains("?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities"))
            {
                _url += "?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities";
            }

            Uri uri = new Uri(_url);
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            List<ITileSource> listSource = WmscTileSource.TileSourceBuilder(uri, null);

            ITileSource choosenLayer = null;

            foreach (ITileSource source in listSource)
            {
                //Gets the layer with wanted crs.
                if (source.Schema.Name == _layer && source.Schema.Srs == _crs.ToUpper())
                {
                    choosenLayer = source;
                    break;
                }
            }

            if (choosenLayer != null)
            {
            
                SharpMap.Layers.TileAsyncLayer bruLayer = new 
SharpMap.Layers.TileAsyncLayer(choosenLayer, choosenLayer.Schema.Name, 20, 25);

                _resolution = (List<double>)choosenLayer.Schema.Resolutions;
               

                map.BackgroundLayer.Add(bruLayer);

            }
            else
            {
                throw new Exception("Could not find layer" + _layer + " on WMSC server");
            }

            return map;
        }

        public List<double> GetResolution()
        {
            return _resolution; 
        }
    }
}

WMSLayer.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using SharpMap;
using SharpMap.Layers;

namespace MapService
{
    class WMSLayer : MapLayer
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    {
        string _url;
        string _crs;
        List<string> _layers;
        List<string> _styles;
        string _format;
        WmsLayer _wmsLayer;

        /// <summary>
        /// WMS layer.
        /// </summary>
        /// <param name="url">URL to server.</param>
        /// <param name="crs">What crs to use.</param>
        /// <param name="layers">Layer(s) to use.</param>
        /// <param name="styles">Style(s) to use.</param>
        /// <param name="format">Format of image returned. Default png.</param>
        public WMSLayer(string url, string crs, List<string> layers, List<string> styles, 
string format)
        {
            _url = url;
            _crs = crs;
            _layers = layers;
            _styles = styles;

            //Set image format of map returned from wms. Default PNG.
            if (format != "")
            {
                _format = "image/" + format;
            }
            else
            {
                _format = "image/png";
            }
            
        }

        public SharpMap.Map GetMap()
        {
            Map map = new Map();

            //Add GetCapabilities request
            if(!_url.Contains("?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities"))
            {
                _url += "?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities";
            }

            _wmsLayer = new WmsLayer("WMS", _url);

            _wmsLayer.SRID = GetCrsID(_crs);

            foreach (string layer in _layers)
            {
                _wmsLayer.AddLayer(layer);
            }
            foreach (string style in _styles)
            {
                _wmsLayer.AddStyle(style);
            }
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            _wmsLayer.SetImageFormat(_format);
            _wmsLayer.ContinueOnError = true;
            _wmsLayer.TimeOut = 15000; //15 seconds
            _wmsLayer.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
            _wmsLayer.CoordinateTransformation = null;
            map.BackgroundLayer.Add(_wmsLayer);
 
            
            return map;
        }

        /// <summary>
        /// Help functions to get epsg code.
        /// </summary>
        /// <param name="crs">CRS to get epsg code from.</param>
        private int GetCrsID(string crs)
        {
            string EPSGCode = "";
            foreach (char c in crs)
            {
                if (Char.IsDigit(c))
                {
                    EPSGCode += c;
                }
            }

            return Convert.ToInt32(EPSGCode);
        }

        /// <summary>
        /// Help function to check url sent to server.
        /// </summary>
        /// <param name="bbox">Boundingbox to send to wms server.</param>
        /// <param name="size">Size of image.</param>
        public string GetRequestString(SharpMap.Geometries.BoundingBox bbox, 
System.Drawing.Size size)
        {
            if (_wmsLayer != null)
            {
                return _wmsLayer.GetRequestUrl(bbox, size);
            }
            else
            {
                return "WMSLayer not loaded!";
            }
        }

        public List<double> GetResolution()
        {
            return new List<double>();
        }
    }
}
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CustomTMS.cs
using   System;  
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using BruTile;
using BruTile.Web;

namespace MapService
{
    class CustomTMS : ITileSource
    {
        private ITileSchema _tileSchema;
        private ITileProvider _tileProvider;

        /// <summary>
        /// Custom TMS such as a DiskCache.
        /// </summary>
        /// <param name="serviceUri">URL to server.</param>
        /// <param name="tileSchema">Schema to use.</param>
        /// <param name="getFormat">Which format to use in request.</param>
        public CustomTMS(Uri serviceUri, ITileSchema tileSchema, string getFormat)
        {
            _tileSchema = tileSchema;
            _tileProvider = new BruTile.Web.WebTileProvider(new CustomTMSRequest(serviceUri, 
tileSchema.Format, getFormat));
        }

        public ITileProvider Provider
        {
            get { return _tileProvider; }
        }

        public ITileSchema Schema
        {
            get { return _tileSchema; }
        }
    }
}

CustomTMSRequest.cs
using   System;  
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using BruTile.Web;
using System.Globalization;

namespace MapService
{
    class CustomTMSRequest : BruTile.Web.IRequest
    {
        Uri _url;
        string _pictureFormat;
        string _getFormat;

        /// <summary>
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        /// Requests for a custom TMS such as a DiskCache.
        /// </summary>
        /// <param name="serviceUri">URL to server.</param>
        /// <param name="tileSchema">Schema to use.</param>
        /// <param name="getFormat">Which format to use in request.</param>
        public CustomTMSRequest(Uri serviceURI, string pictureFormat, string getFormat)
        {
            _url = serviceURI;
            _pictureFormat = pictureFormat;
            _getFormat = getFormat;
        }

        /// <summary>
        /// GetUri for request to server.
        /// </summary>
        /// <param name="info">Information of tile.</param>
        public Uri GetUri(BruTile.TileInfo info)
        {
            var url = new StringBuilder();

                string coloum;
                string row;
                string level;

                //Malmö diskcache.
                if (_getFormat.ToLower().Trim() == "malmö")
                {
                    if (info.Index.Level < 10)
                        level = "0" + info.Index.Level.ToString();
                    else
                        level = info.Index.Level.ToString();

                    if (info.Index.Col < 10)
                        coloum = "00" + info.Index.Col.ToString();
                    else if (info.Index.Col < 100)
                        coloum = "0" + info.Index.Col.ToString();
                    else
                        coloum = info.Index.Col.ToString();

                    if (info.Index.Row < 10)
                        row = "00" + info.Index.Row.ToString();
                    else if (info.Index.Row < 100)
                        row = "0" + info.Index.Row.ToString();
                    else
                        row = info.Index.Row.ToString();

                    url.AppendFormat(CultureInfo.InvariantCulture,
                          "{0}/{1}/000/000/{2}/000/000/{3}.{4}",
                          _url, level, coloum, row, _pictureFormat);

                }

            return new Uri(url.ToString());
        }
       
    }
}
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