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Inledning

Som förutsättning gäller att Server med PostGIS och GeoServer finns installerad!

Om detta inte finns så rekommenderas Ubuntu Server och OpenGeo Suite. Du kan även behöva 
kunna överföra filer till och från servern så på Ubuntu så måste även Samba installeras för att vanlig
utdelning av filer skall fungera.

För att sätta upp allt detta kan du läsa inlägg på min blogg (exempelvis: 
https://geosupportsystem.wordpress.com/2013/06/23/opengeo-suite-med-skript/).

Skapa databas

GeoServer hanterar i och för sig även filer, men om det blir mycket data på sikt så är databas att 
föredra. GeoServer kan göra det mesta men inte skapa själva databasen. Om man har köpt OpenGeo
Suite Enterprice och inte kör på Community Edition (som är gratis), så går det att administrera en 
del i PostGIS från webbgränssnittet Dashboard. Vi som kör Community Edition skapar en databas 
enklast i PgAdminIII.

Börja med att ansluta till PostGIS servern.

Skapa därefter en ny databas på servern genom att högerklicka på ”Databases” och välja ”New 
Database...”.

Fyll i det nya namnet och välj vilken användare som skall vara ägare (owner).

https://geosupportsystem.wordpress.com/2013/06/23/opengeo-suite-med-skript/


Om du inte har skapat en användare i postgresql så kan det nu vara läge att göra det för att på så 
sätt öka säkerheten för dina data och inte låta användarna ansluta med root-rättigheter...

På fliken ”Definition” så är det viktigt att välja den förinstallerade PostGIS mallen som ”Template”,
annars så har databasen svårt att hantera rumsliga data (geodata).

Skapa Tabell med data

Ofta så har man redan data man vill spara i databasen, och om man inte har det så går det att skapa 
den datastruktur man önskar i ett annat format i valfritt GIS. Jag använder formatet ”shape”, även 
om det har lite begränsningar man får förhålla sig till.

Med en datastruktur och något exempeldata för säkerhetens skull så är det dags att överföra dessa 
data till PostGis och GeoServer.

Öppna webbgränssnittet för GeoServern (http://server-IP:8080/geoserver) och klicka på 
”Workspaces”. Välj att skapa ett nytt ”Workspace” och döp detta på lämpligt sätt.

Klicka därefter på ”Stores” och välj att lägga till ett nytt med ”Add new Store”.

Välj ”PostGIS” som datakälla och fyll i formuläret som dyker upp.

http://server-IP:8080/geoserver


Välj det ”Workspace” som nyss skapats och döp datakällan (Data Source Name). Fyll även i dina 
aktuella parametrar för att ansluta till den databas du nyss skapat med pgAdminIII.

Vill du kunna utföra transaktioner med WFS-T så är det klokt att använda en ”User” som har rätt att
skapa och uppdatera data i databasen, men det är inte nödvändigt att som här använda ett 
administratörskonto.  Klicka ”Save” för att gå vidare.

Nu går det att skapa ett nytt vektorlager i webbgränssnittet, men vi skall göra på ett enklare sätt.

Först och främst så måste du överföra den datastruktur du önskar i form av den shapefil som skapats
till servern. Jag har lagt upp en delad resurs på servern med Samba, där jag har skrivrättigheter. Dit 
överför jag mina filer.

Klicka sedan på ”Import Data” i webbgränssnittet. Välj ”Spatial Files” och peka ut shapefilen på 
servern samt välj ditt ”Workspace” och ”Store”.

Om det redan finns data i shapefilen så kan det här och nästa steg ta lite tid, så ha tålamod.

Om GeoServer inte kunde fastställa projektionen för den importerade filen så får du i nästa steg 
välja rätt projektion. Använd ”Find” och klicka på ”Apply” följt av ”Import”.

Nu skall du kunna koppla upp dig mot dessa data såväl direkt mot PostGIS i ditt GIS, som via 
tjänstegränssnitten i GeoServer. Testa genom att förhandsgranska lagerna i GeoServer.



OBS!

I lageregenskaperna så måste ”Bounding Boxes” uppdateras när man skapat data som går utanför 
det område där data fanns från början. Ett sätt att undvika detta är att ha med data (i diagonala hörn)
i en utsträckning som minst omfattar det område man är intresserad av redan från början.

Symbolsättning

Som standard så används en enkel symbolsättning för att publicera data via WMS.

Detta är dock enkelt att ändra på med en SLD fil, eller Styled Layer Definition. Denna typ av fil kan
skapas i en vanlig texteditor, eller med ett dedicerat verktyg som Atlas Styler. Det går även att 
använda exempelvis Quantum GIS och exportera den skapade symbolsättningen som SLD-fil. Då är
det dock viktigt att tänka på att man väljer ”Regelbaserad” stil för att det skall fungera. Man kan 
även bli tvungen att göra mindre korrigeringar i SLD filen manuellt senare, men det beror lite på 
vilken version av QGIS man använder.

Klicka på ”Styles” och ”Add a new style”.

Här kan man skapa en ny stil från start, använda en mall och modifiera, eller ladda upp en SLD-fil. 
Jag laddar upp en SLD fil (”Bläddra”/”Upload”) och döper stilen till samma sak som mitt lager, 
men du kan döpa stilen till vad du vill. Se även till att välja rätt ”Workspace”.

Klicka på ”Submit”. 

Gå till lageregenskaperna för ditt PostGIS data.



Under fliken ”Publishing” väljer du din stil vid ”Default Style”. Sedan är det bara att spara och 
förhandsgranska lagret (”Layer Preview”).

Sökvägar

WMS: http://MinServer:8080/geoserver/MittWorkspace/wms

WFS: http://MinServer:8080/geoserver/MittWorkspace/wfs

http://MinServer:8080/geoserver/MittWorkspace/wfs
http://MinServer:8080/geoserver/MittWorkspace/wms
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