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Genomtänkta data ger bättre prestanda i ArcPad  

 

Upplever du att ArcPad går långsamt på din handdator? Detta kan bero på många olika 

saker. Den vanligaste orsaken är att man flyttar över alltför stora mängder data och 

förväntar sig samma prestanda av ArcPad på en handdator som ArcGIS på en 

stationär PC. Även om man idag kan lagra stora datamängder på minneskort så är det 

ArcPad och handdatorns processor som ska klara av att rita upp kartdatat. Nedan finns 

tips på hur du kan höja prestandan i ArcPad. 

 

ArcPad Data Manager 

Från och med ArcPad 7.1 kom verktyget ArcPad Data Manager och till ArcPad 8 

uppdaterades verktyget med flera utcheckningsalternativ. Verktyget möjliggör olika 

typer av utcheckning av data till ArcPad. Genom att först tänka igenom hur man ska 

arbeta med sitt projekt i fält, kan man med olika metoder av utcheckningen höja 

prestandan på ArcPad och handdatorn, samtidigt som man höjer säkerheten på datat 

och minimerar risken för att göra fel.   

 

Innan man checkar ut sina data till handdatorn och beger sig ut i fält är det därför först 

några saker man bör fråga sig själv och tänka på. 

1. Vilka data ska jag redigera eller skapa nya objekt i? 

2. Har jag data som kan användas som bakgrundsdata?  

3. Måste jag ha avancerad symbologi i min karta?  

4. Ska jag kunna söka och identifiera på mina data?  

1. Data som ska redigeras. 

Data som ska redigeras och ändras i fält checkar du ut via ArcPad Data Manager 

genom att välja ”Check out for disconnected editing in ArcPad”. Där väljer du även om 

du vill starta med ett tomt dataset baserat på ett schema eller det geografiska datat 

baserat på kartans utbredning.  Redigerbara data utcheckade till ArcPad bildar en 
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AXF-fil. Vid en incheckning till ArcMap pekar du ut din AXF-fil och endast de ändringar 

som har gjorts i datat uppdateras i ArcMap.  

 

2. Bakgrundsdata. 

Lager som enbart ger information. Inte redigerbara. 

Shapefiler och/eller AXF-filer (satt som ej redigerbara) samt Rasterbilder.  

 

3. Kartor med avancerad symbologi. 

ArcPads prestanda sänks vid användandet av avancerade representationer och texter. 

Måste du ha med denna information rekommenderas du att göra en export till Tiff eller 

JPEG.  

Från Editor menyn i ArcMap: Välj export Map. Bocka i write worldfile.  
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Kartbilden exporteras till en Tiff baserad på den aktuella kartvyns utbredning och blir 

georefererad. Förutom att du får med de avancerade symbolerna ritas bilden upp 

snabbare än det antal individuella lager som finns med i bilden, samtidigt som den ger 

samma mängd information.  

Vid användandet av Tiff filen försvinner dock möjligheten att söka och identifiera på 

dessa lager.  

4. Söka och identifiera på bakgrundsdata. 

I de fall då du måste kunna använda sökverktyget eller informationsverktyget bör du 

checka ut datat som bakgrundsdatat till shapefiler eller AXF-filer. ”Export as 

background data (to Shapefile) eller ”Export as background data (to AXF layer). Vad du 

väljer här är upp till dig. Shapefiler ritas upp snabbare medan AXF filer hanteras som 

en fil. AXF formatet har även stöd för relaterade tabeller.   

 

Inställningar i kartdokumentet 

Förutom de val du gör vid exporten till ArcPad finns det även saker man kan göra i 

ArcMap för att förbereda kartan för fältanvändning.  
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Tänk på färg och symbologi.  

Överdriv inte användandet av avancerade symboler. Ha skarpa och väl synliga färger 

på det data som ska redigeras. Detta gör projektet mer användarvänligt för 

fältanvändaren.  

Använd skalintervaller.  

Ställ in skalintervallerna direkt i ArcMap. Dessa inställningar följer med ut i ArcPad och 

höjer prestandan då data endast ritas upp inom vissa skalor. Förutom att höja 

prestandan på kartan ger det även en mer lättolkad karta då det annars kan bli en rörig 

och svårtolkad karta vid stora skalor.  

Övriga inställningar på data. 

Stora datamängder påverkar hastigheten. Och det spelar ingen roll om det är tusen 

objekt, eller ett objekt med tusen brytpunkter.  

Vissa av dina bakgrundsdata kanske inte behöver vara så detaljerade.  

Du kan då med hjälp av verktyget Avancerad Redigering utföra generalisera eller 

utjämna.  

 

 

 

 

 


