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Mosaik-dataset 

En av de riktigt stora nyheter och förbättringarna som kom med version 10 av ArcMap 

är det som gjorts med mosaik-dataset. Mosaik-datasetet är en ny rasterdata-modell för 

geodatabasen, stöds för alla typer av geodatabaser: personlig, fil och ArcSDE. 

Mosaik-dataset är en optimal datamodell för rasterdatahantering  

Det är en samling av rasterdataset, bilder, som lagras som en katalog och upplevs som 

en dynamisk mosaikad bild. Rasterdataseten kan också ses individuellt.  

Fördelar med mosaik-dataset: 

1. Du får en snabb katalogisering där du kan lägga till samtliga raster med bilddata 

från olika sensorer 

2. I mosaik-datasetet kan du lagra, hantera, titta på och göra urvalsfrågor för både 

små och stora samlingar av raster och bilder. Det är en datamodell inne i 

geodatabasen som används för att hantera en samling av raster dataset (bilder) 

som lagras som en katalog och kan ses som en mosaikad bild. Mosaik-

dataseten har avancerade möjligheter att göra urvalsfrågor och 

bearbetningsfunktioner och kan också vara en källa för olika bildtjänster. 

3. Det sker ingen dubbellagring eftersom bilderna ligger kvar på sin plats och i 

geodatabasen skapar man ett mosaik-dataset som pekar på sökvägen till 

rasterbilderna.  

4. Den hanterar sina raster lika som en unmanaged rasterkatalog. Med 

unmanaged menas att de ligger lagrade utanför geodatabasen, men hanteras i 

databasen, därför kommer tabellerna att vara likadana, dataseten är indexerade 

och det går att göra urvalsfrågor för samlingen av raster. Managed betyder att 

de ligger i geodatabasen rent fysiskt. 

 



TIPS & TRIX  

PRODUKT ArcGIS for Desktop 

DATUM januari 2016       

Esri Sverige Support support@esri.se 0770-33 06 90 
                             

5. Man kan lägga bilder så de överlappar, det finns en inställning som kan göras 

för att bestämma vilken bild som ska ligga överst.   

 

 

 

6. De behöver inte heller ligga intill varandra utan kan ligga utspritt över ett 

område. 

 

 

 

Hur skapas mosaik-datasetet? 

Ett mosaik-dataset kan ses i alla licensnivåer. För att skapa och redigera mosaiken 

krävs en Standard eller Advanced-licens. 

Det finns två typer av Mosaikdataset, i den ena kan man lägga till alla typer av 

rasterdata och ändra på egenskaper och funktioner som satts på raster och 

mosaikdataset. Det skapas med verktyget Create Mosaic Dataset under Data 

Management Tools > Raster > Mosaic Dataset och det är inga begränsningar på detta 

mosaikdataset. 

Först måste man skapa en geodatabas om man inte redan har en, följ nedan 

beskrivning.  

Skapa en filbaserad geodatabas 

1. Öppna ArcCatalog. 
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2. Välj vilken mapp som databasen ska ligga i och högerklicka välj New > File 

geodatabase 

3. Namnge databasen 

 

 

Skapa ett mosaik-dataset 

1. Högerklicka på den skapade geodatabasen i ArcCatalog, välj New > Mosaic 

Dataset 

2. Då öppnas dialogrutan Create Mosaic Dataset 

3. Namnge mosaik-datasetet 

4. Klicka på ikonen för Koordinatsystem och välj vilket koordinatsystem du vill ha 

på datasetet och lägg till det genom Add. 

5. Tryck OK för att stänga Spatial Reference Properties-rutan 

6. Tryck OK för att köra verktyget. 

Ett nytt mosaik-dataset skapas i ArcCatalog under geodatabasen och det tomma 

datasetet läggs till i innehållsförteckningen i ArcMap. 
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Lägg till raster i mosaik-datasetet 

1. Högerklicka på det skapade mosaik-datasetet i ArcCatalog och välj Add 

Rasters, då öppnas verktyget Add Rasters To Mosaic Dataset 

2. Välj Rastertyp beroende på om det är ett raster dataset, satellitbild eller annat 

format 

3. Under indata har du några val att göra beroende på vilket data du ska lägga till. 

Med Dataset kan du lägga till alla raster, raster kataloger eller mosaik-dataset 

ifrån en geodatabas eller tabell.  Med File kan du lägga till ett eller flera raster 

dataset lagrade i en katalog på disken. Workspace låter dig välja en mapp som 

innehåller flera raster dataset.  

4. Bläddra till önskad plats varifrån du vill lägga till dina raster, markera filen eller 

filerna och välj Add. 
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5. Välj Update Overviews om du vill att det ska skapa Overviews, som är 

mosaikdatasetets motsvarighet till rasterdatasetets pyramider. De bygger upp 

bilder av datat med lägre upplösning för att snabba upp utritningen när man har 

många bilder och mycket data som ska ritas om. 

6. Tryck OK för att köra verktyget. Rasterdataseten läggs till i mosaikdatasetet. 

Footprints skapas för varje rasterdataset och gränsen (boundary) genereras 

för hela mosaikdatasetet. Har du valt att uppdatera overviews så genereras de 

för hela mosaikdatasetet. 

7. Du kan behöva klicka på Full Extent  för att se mosaikdatasetet. 
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Referenced Mosaic Dataset 

Den andra sortens mosaikdataset refererar till antingen ett annat mosaikdataset eller 

en raster katalog. Det skapas med verktyget Create Referenced Mosaic Dataset under 

Data Management Tools > Raster > Mosaic Dataset. Det refererade mosaikdatasetet 

uppför sig liknande ett vanligt mosaikdataset men det är Read-only. Till exempel kan 

du inte lägga till ytterligare raster till datasetet, du kan inte bygga overviews eller 

beräkna pixelstorleksområde. Det används för att serva vanliga rasterkataloger eller 

mosaikdataset med olika funktioner. T.ex. kan du skapa ett mosaikdataset för att 

hantera allt ditt DEM-data, sedan skapa ett refererat mosaikdataset för att producera 

en Hillshade eller sluttning från källdatat. 

Genom att dela ut tillgången till ett refererat mosaikdataset säkerställer du att 

användare inte modifierar källdatat till mosaiken och påverkar andra användare. Eller 

om du har en rasterkatalog du vill använda som en bildtjänst kan du skapa ett refererat 

mosaikdataset som servar ut rasterkatalogen. Det refererade mosaikdatasetet kan 

lagras utanför geodatabasen som en *.amd fil. 


