WMTS och WMS i Topocad
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Introduktion
WMTS, Web Map Tile Service, är en speciell typ av WMS, en tilad visningstjänst. Det betyder att
tjänsten är uppdelad i rutor vilket gör att man kan ladda hem olika delar allt eftersom istället för hela
bilden/tjänsten. Det är alltså att föredra att använda en WMTS framför en WMS.
Stöd för WMTS finns från Topocad 17.1.0.
WMTS fungerar i övrigt på samma sätt som WMS i Topocad.
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Så hår funkår det
Cashade WMTS:er
Topocad hämtar hem bildrutor vartefter man befinner sig på ett visst område/koordinater med
WMS:en tänd. Första gången tar det ett bra tag, men senare använder Topocad cachade bilder för
att snabba upp bakgrundsuppdateringen.
Bilderna sparas i en mapp som kan pekas ut i Systeminställningarna för WMS alternativt använder
man standardinställningen. Om man arbetar via nätverk kan det vara idé att ha en gemensam mapp.
Då är förutsättningen att alla kan skriva mot nätverksmappen. Beroende på datorns / egna företagets
inställningar och rutiner kan tempmappen raderas, t ex vid automatiska Windowsuppgraderingar. Vill
man kan man därför hänvisa till en annan mapp, t ex C:\ProgramData\Adtollo\TopocadTileCache.
Det finns även möjlighet att ställa in maxstorlek för varje bild.

Observera!
WMS-tjänster cashas inte, det är endast WMTS:er som har denna funktionalitet.
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Addera WMS och WMTS i Topcad
I Topocads systeminställningar för WMS kan man lägga till WMS och WMTS. Förfarandet är
detsamma. När tjänsten lagts till väljer man vilket lager i tjänsten som ska visas. Vissa tjänster tillåter
visning av flera lager samtidigt (WMS).

Man kan med fördel lägga till samma WMTS flera gånger och välja att olika lager ska visas. Då visas
de som separata fördefinierade tjänster (t ex flygfoto eller grafik) och man kan ha sina egna ”favorit
uppsättningar” som man ofta använder sig av.

Observera!
Observera att lösenord för WMS:er inte sp aras med ritningen. Om man delar en
lösenordskyddad tjänst med en annan användare, måste lösenord för tjänsterna läggas
till i WMS-systeminställningarna hos mottagaren.
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Visa WMS och WMTS i Topcad
WMS:er aktiveras under Övrigt | WMS. Här finns de tjänster man lagt till i systeminställningarna
alternativt kan man lägga till en tjänst som gäller endast för ritningen.
De visningstjänster som lagts till i systeminställningar samt ritning finns tillgängliga att visa i ritningen
under Övrigt | WMS samt i vyernas egenskaper i bladet.

Wms:erna hämtas automatiskt till det koordinatsystem man angivit i ritningen under förutsättning
att angivet system har en ESPG-kod.

De visningstjänster som lagts till i systeminställningar samt ritning finns tillgängliga att visa under
Övrigt | WMS i ritning samt i vyernas egenskaper i bladet.

Första gången man visar en tjänst tar det tid att ladda ner bilderna till cache-mappen. Längst ner i
högra hörnet ser man att Topocad hämtar bilder. Det går bra att fortsätta rita i ritningen samtidigt
som bilderna laddas ner.
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Aktivera WMS och WMTS i bladvy
Om man vill aktivera en WMS i bladet klicka man på vyn för att visa dess egenskaper. I WMS anger
man den WMS man vill visa i vyn. Denna visas då tillsammans med övrig grafik, antingen allt i din
ritning eller enligt en viss lagerkollektion.

Resultat:
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Tips!
Vill du visa bara en WMS som översikt? Skapa en lagerkollektion som inte innehåller
någon grafik och välj att visa den tillsammans med WMS-tjänsten i vyn.
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Hår finns någrå WMTS-tjånster
Public Web Map Tile Service (WMTS)
Public Web Map Tile Service (WMTS) finns på http://gis.sinica.edu.tw/worldmap/ och är fri att
använda och innehåller bland annat OpenStreetMap och Bing Aerial mfl.
Länken som man ska kopiera in i Topocad är: http://gis.sinica.edu.tw/worldmap/wmts?

Lantmäteriets Topografisk webbkarta Visning
Topografisk webbkarta Visning tillhandahålls kostnadsfritt av Lantmäteriet, men man behöver
registrera sig som användare. Varje användare får en unik nyckel som ingår i länken.
Man skapar snabbt ett konto på Lantmäteriets hemsida:
https://opendata.lantmateriet.se/#register

I retur får man ett mail med en bekräftelselänk där man bekräftar sin epost och hämtar sin unika länk
till WMTS-tjänsten.
Länken kan exempelvis se ut så här: https://api.lantmateriet.se/open/topowebbccby/v1/wmts/token/m906ec9ec9c549e416d5be0d81353xx/
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