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Pega	kartmodul	

 
Rotering og skalering av egendefinerte ikoner. 
 

Fordeler 
 Visuell presentasjon av et nettverk. 

 Hvordan henger nodene sammen i nettverket og hva slags nodetyper er bindeleddet i 
ulike knutepunkt. 

 Enkelt å finne eksakt lokasjon til en node 

 Tett knyttet opp mot Pega’s interne nodestruktur.  

 Endringer gjort i den integrerte nodestrukturen eller på kartet gjenspeiles begge 
steder. 

 Lagring av data til Pega’s database 
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Et utsnitt av et D2- D3 nettverk med høyeste forstørring på kartet. Kabelstrekket vil vise antall meter mellom to noder ved trykk på kabel. 

Tekniske fordeler 
 Mulighet for å tegne alt fra figurer til streker samt forandre tykkelse og farge. 

 Kabelstrekker kan låse seg langs veien ved å bruke google’s raskeste vei algoritme. 

 Oppslag av bredde og lengdegrad ved søk på adresse og automatisk adresseoppslag 
ved flytting av noder. 

 Roterbare og skalerbare ikoner for nodetyper. 

 Implementasjon av klustere. Om mange noder er plassert ut på samme område vil 
man kunne få en enklere oversikt ved at disse blir samlet til ett knutepunkt. 
Forstørrelse / forminskning av et område vil bestemme synligheten av noder og 
knutepunkt.  

 Mulighet for å laste opp beskrivende bilder på en node. 

  Ved klikk på en node vil man få opp nyttig informasjon som adresse, kommentarfelt, 
bilder, nodetype, foreldrenode og antall modem som henger på denne. 

 I Google Streetview vil man ha mulighet til å se og finjustere posisjonen til en node. 

 Mulighet for å laste opp egne ikoner som er representative for en nodetype. 

 Måling av strekning i meter. 

 Stadig utvikling og forbedringer av kartmodulen. 
 

 
«Clustering» av noder. Ved forminskning av kartet så vil færre clustere vises, men har til gjengjeld flere innbakte noder. Trykk på et cluster 
for å zoome inn og vise tilhørende noder.  

 

Kartmodulen i Pega er laget med den hensikt å kunne presentere nodene i nettverk visuelt på et kart. 
Modulen kan hjelpe til med å få en lettere oversikt over nettverket ditt og nøste opp i din nåværende 
nettverksstruktur. Den integrerte nodestrukturen i Pega vil automatisk lastes ut på kartet om GPS-
koordinatene er lagt inn. Hvis ikke er det en enkel sak å plotte inn disse via adresseoppslaget i kartet. 
Slik kan man finjustere posisjonen til nodene visuelt og lagre endringene til databasen når man er 
fornøyd med resultatet. Kartmodulen vil allikevel sørge for oppslag av Problemløsning vil oppklares 
raskere siden man har en god oversikt over nettverket og de enkelte noders plassering. Kartmodulen 
er ment for de operatører som innehar mange knytningspunkter de gjerne vil få struktur på og for 
mindre operatører som savner en visuell fremstilling av nettet.  
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Et informasjonsvindu vil dukke opp med utfyllende data ved trykk på en node. 
 

 
Kartets målefunksjon er kjekt å bruke for å få et anslag på en lengde mellom flere punkter.  
 

Med Google’s Drawingmanager er det lett å tegne figurer på kartet. Disse kan lagres til Pega’s database. 
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En forsterker vist i  standard kartfremvisning med høyeste forstørring. 
 

 
Den samme noden presentert i Google’s streetview. Her får man et detaljert bilde av nodens plassering, samt utfyllende informasjon om 
forsterkerskapet om man ønsker det. 
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