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Nicklas Avén

Dagtid  

● Jobbar på SB Skog I Norge
● Jobbar framförallt med logistik kring export på båt

Kvällar och helger (utan inbördes ordning)

● Utvecklare PostGIS
● Litet jordbruk (5 tackor och 6 lamm för tillfället)
● Familj

Målsättning

● Att få jobba med PostGIS och open sourceutveckling på dagtid



  

PostGIS 2.2

PostGIS för mig

Att lösa spatiala problem med SQL är fantastiskt

Jag stötte på PostGIS första gången 2008.

Databasfrågan:
SELECT ST_Area(geom) FROM table;

Fick mig att falla för PostGIS



  

PostGIS 2.2

Mina bidrag till PostGIS

PostGIS 1.5
● Nya distansfunktioner:

ST_ShortestLine, ST_ClosestPoint, ST_MaxDistance, ST_LongestLine
● Ny algoritm till ST_Distance så distansmätnignar mellan geometrier 

med många punkter går betydligt snabbare

PostGIS 2.0
● Distansfunktioner för 3D:

ST_3DDistance, ST_3DShortestLine ….

PostGIS 2.2
● TWKB-Tiny Well Known Binary
● ST_SimplifyVW and ST_SetEffectiveArea

Simplifieringsfunktioner som använder
Visvalingam-Whyatts algoritm



  

PostGIS 2.2

Andra nyheter I PostGIS, ett urval

● KNN-Gist med recheck (kräver PostgreSQL 9.5)
● OGR_FDW (kräver en extern extension)



  

PostGIS 2.2

KNN-gist med recheck

Vad är KNN och vad är recheck?

Knn står för k-nearest neighbor och innebär att ett index kan retunera 
en distans så man kan sortera på avstånd.

Det har vi haft I PostGIS sedan PostGIS 2.0

Det nya nu är att det görs med recheck
???? Vad innebär det ???? 



  

PostGIS 2.2

Vad innebär recheck

Ett spatialt index I PostGIS består av bounding boxes ordnade I ett träd

Vi tar funktionen ST_Intersects som exempel.

Så här ser sql-signaturen ut fö rden I PostGIS:

CREATE OR REPLACE FUNCTION st_intersects(
    geom1 geometry,
    geom2 geometry)
  RETURNS boolean AS
'SELECT $1 && $2 AND _ST_Intersects($1,$2)'
  LANGUAGE sql IMMUTABLE;
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PostGIS 2.2

Vad innebär recheck

Först gör funktionen en kontroll om de båda bounding  boxarna överlappar varandra.

Den kontrollen kan göras väldigt snabbt med ett index om det finns tillgängligt.

Men det är ju inte säkert att geometrierna överlappar varandra bara för att 
Bounding boxarna gör det.

Så därför, när alla överlappande bounding boxar är funna så kontrollerar man vilka av dessa
Som faktiskt har överlappande geoemtrier.

Detta har inte tidigare varit möjligt med KNN-gist 



  

PostGIS

OGR_FDW

Detta är kul grejer

OGR
En del av GDAL. Möjliggör översättning mellan ett stort antal vektorformat

FDW – Foreign Data Wrapper
Möjliggör att koppla upp PostgreSQL mot en extern källa
Och använda det som en vanlig tabell!
...Nästan ...



  

PostGIS

OGR_FDW

OGR_FDW är ett litet tillägg till PostGIS som gör att man kan läsa tex
Shapefiler som att de vore tabeller I databasen.

Tillägget är skrivet av Paul Ramsey och finns här:
https://github.com/pramsey/pgsql-ogr-fdw

https://github.com/pramsey/pgsql-ogr-fdw


  

PostGIS

OGR_FDW

Med det kan man koppla upp en massa kul, tex:

● Shapefiler
● GeoJSON
● WFS-tjänster
● FileGeoDatabaser från Esri
● MS SQL Server
● Mfl mfl
●

●

 



  

PostGIS 2.2

ST_SimplifyVW och ST_SetEffectiveArea

ST_Simplify

● Douglas-Pecker
● Snabb
● Ignorerar z-värdet I beräkningen

ST_SimplifyVW

● Visvalingam-Whyatt
● Lite långsammare
● Z-värdet påverkar
● Kan lagra effektive area

för användning hos klient



  

TWKB – Ett kompakt binärt vektorformat

Blir en del av PostGIS 2.2

TWKB



  

Bakomliggande tankar I korthet

● Effektivt för databasen att hantera

● Effektivt för klienten att hantera

● Kompakt

● Hanterar “riktiga data” inte bara pixeldata för visning

● Har med id till geometrierna

● I övrigt löskopplat från attributdata

TWKB



  

2013:
● Första prototypen. 

Kunde skapas I PostGIS trunk
Kunde visas I web-klient
Hade först en hemgjord lösning på variable integer
Goggles VarInt visade sig effektivare så den fick ersätta

2014:
● Mer demo 

OfflineMap:
En demosida som läser TWKB från fil I klineten
genom HTML5 FileAPI

2015:
● TWKBZL – TWKB med zoomnivåer

Att kunna dela upp geoemtrien I zoom-nivåer
utan att sända samma punkter flera gånger. 
Vi återkommer till den lite senare

● Ny specifikation
Paul Ramsey kom med en rad bra inspel som resulterade 
i en del stora förändriangar i specifikationen.
Detta skedde för några veckor sedan så 
en del demo-sidor går på gamla och en del på nya
specifikationen

TWKB



  

TWKB

Specifikationen finns här:

Specifikationen

https://github.com/TWKB/Specification/blob/master/twkb.md


  

Tidiga demo-sidor

TWKB genom websocket

Jämföra geoJSON med TWKB

TWKB

http://sandbox.jordogskog.no/twkb_node
http://sandbox.jordogskog.no/twkb_test


  

TWKB
OfflineMap

Vi använder ett dataset som heter Arealdekke
Det är data på markslag för hela Norge.

Hela datasetet är på ca 5 GB. 

Ett test för att använda twkb offline



  

Vårat testdataset

//SQL-spørring
$thesql="set bytea_output='escape';select st_astwkb(geom,5,gid,true) from arealdekke;";
$thetable = pg_query($connection,$thesql );

$filename = 'arealdekke.twkb';

//öppna med binärflagg
$handle = fopen($filename, 'w+b')

//Notera pg_unescape_bytea. 
while ($row = pg_fetch_row($thetable)) 
{

fwrite(
$handle, 
pg_unescape_bytea($row[0])

);
}
fclose($handle);

arealdekke.twkb
Ca 505 Mb

Utdrag av php-kod

TWKB

Till Demo >>>

http://sandbox.jordogskog.no/offlineMap/


  

Vårat testdataset

arealdekke.twkb

Innehåller alla geometrierna
 I twkb-format
efter varandra.

Varje geometri har 
uppgift om 

storleken på 
geoemtrien I början

TWKB



  

Scanning av filen

arealdekke.twkb

Filen öppnas med 
HTML5 File API

TWKB



  

Scanning och indexering av filen

Javascriptet hoppar från 
geometri till geometri 

Med hjälp av 
storleksuppgiften

webworkerwebworkerwebworker

RBush

Rtree

TWKB



  

Vad händer så när man zoomar eller panorerar I kartan 

Leaflet lämnar ifrån sig en bounding box på det nya utsnittet

Indexeddb hämtar
 attribut för styling

Träfflista med 
referenser till twkb-filen

Webworker
läser aktuella geometrier 

direkt från filen

Geometrierna postas 
tillbaka till UI-sidan

Rtree

Leaflet renderar I Canvas



  

TWKBzl
TWKBzl – TWKB med Zoom Levels

Vad är nu detta ??



  

TWKBzl
TWKBzl – TWKB med Zoom Levels

Jag har lovat Paul Ramsey 
att vi inte skall ta med det I PostGIS 2.2

Vad är nu detta ??



  

TWKBzl
TWKBzl – TWKB med Zoom Levels

Jag har lovat Paul Ramsey 
att vi inte skall ta med det I PostGIS 2.2

Vad är nu detta ??

Men jag tycker det är så coolt så jag vill prata om det ändå
Så tror jag att det kommer med I en eller annan form 
om inte alltför länge ….

Jag har lovat Paul Ramsey 
att vi inte skall ta med det I PostGIS 2.2



  

TWKBzl
TWKBzl – TWKB med Zoom Levels

Vad är nu detta ??

TWKBzl är en idé om att kunna dela upp en geometri
I flera zoom-nivåer

Man skickar alltså flera vertexpunkter I efterhand
Som “fyller på” den geometrien som redan är sent sedan tidigare



  

ZoomLevel 1

Storlek hela kustlinjen

Level1 111,5 kb, 12764 punkter

TWKBzl



  

ZoomLevel 1

Storlek hela kustlinjen

Level1 111,5 kb, 12764 punkter

TWKBzl



  

ZoomLevel 2

Storlek hela kustlinjen

Level1 111,5 kb, 12764 punkter
Level2 35,5   kb, 6179   punkter

TWKBzl



  

ZoomLevel 2

Storlek hela kustlinjen

Level1 111,5 kb, 12764 punkter
Level2 35,5   kb, 6179   punkter

TWKBzl



  

ZoomLevel 3

Storlek hela kustlinjen

Level1 111,5 kb, 12764 punkter
Level2 35,5   kb, 6179   punkter
Level3 138,3 kb, 28509 punkter

TWKBzl



  

ZoomLevel 3

Storlek hela kustlinjen

Level1 111,5 kb, 12764 punkter
Level2 35,5   kb, 6179   punkter
Level3 138,3 kb, 28509 punkter

TWKBzl



  

ZoomLevel 4

Storlek hela kustlinjen

Level1 111,5 kb, 12764 punkter
Level2 35,5   kb, 6179   punkter
Level3 138,3 kb, 28509 punkter
Level4 196.2 kb, 41707 punkter

TWKBzl



  

ZoomLevel 4

Storlek hela kustlinjen

Level1 111,5 kb, 12764 punkter
Level2 35,5   kb, 6179   punkter
Level3 138,3 kb, 28509 punkter
Level4 196.2 kb, 41707 punkter

Sum 481,5 kb, 89169 punkter 

TWKBzl



  

ZoomLevel 4

Storlek hela kustlinjen

Level1 111,5 kb, 12764 punkter
Level2 35,5   kb, 6179   punkter
Level3 138,3 kb, 28509 punkter
Level4 196.2 kb, 41707 punkter

Sum 481,5 kb, 89169 punkter 

Att jämföra med att göra 
alla detaljerna från början:

402 kb,  89169 punkter

TWKBzl



  

Demo TWKBzl

PostGIS för den som vill testa

TWKBzl

http://sandbox.jordogskog.no/twkbzl
https://github.com/nicklasaven/postgis/tree/twkbzl
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