
Sweden eXplorer – En introduktion 

Detta dokument går igenom hur du tar de första stegen mot en egen anpassad eXplorer applikation. 

För en mer detaljerad genomgång av applikationen och dess struktur, se dokumentet Statistics 

eXplorer Installation Notes.pdf. 

Applikationens innehåll 
En eXplorer applikation innehåller en mängd filer, där de viktigaste är själva applikationen samt dess 

konfigurationsfil. Applikationen är av typen .swf, som är en kompilerad fil och kan därför inte ändras 

direkt. Val styrs istället genom konfigurationsfilen, config.xml, som i grunden är en textfil av ett 

speciellt format. Denna xml fil kan öppnas i diverse program, men enklast är att öppna den i 

anteckningar. De inställningar som görs i detta dokument innebär i huvudsak ändringar i config.xml.  

- Öppna anteckningar (Notepad), Start->Tillbehör->Anteckningar 

- Öppna config.xml, Arkiv->Öppna 

- Gör ändringar 

- Spara, Arkiv->Spara 

Logotyp och Titel 
Applikationen kommer med en standard titel (Sverige eXplorer) som med fördel kan ändras till något 

mer passande (t.ex. SCB eXplorer).  Även vilken logotyp som ska användas kan ändras samt vilken 

hemsida som ska öppnas när en användare klickar på logotypen. 

Hitta följande stycke i config.xml: 

  

- title: Den text som visas överst i eXplorers övre vänstra hörn 

- logo: den bild som ska visas till vänster om titeln 

o src: relativ sökväg till den bild som ska användas, från eXplorer.swf räknat 

o href: Adress till den hemsida som ska öppnas när användaren klickar på logotypen 

Google bakgrund 
eXplorer har möjlighet att använda sig av Googles karttjänst Maps för att visa en bakgrundskarta. 

Dock krävs att den server som eXplorer ligger på har registrerats hos Google för att detta ska 

fungera. Detta är gratis så länge som applikationen som använder sig av kartan antingen används för 

rent utvecklingsarbete eller att den är fritt tillgänglig för allmänheten. 

- Gå till http://code.google.com/apis/maps/signup.html och skaffa en nyckel 

- Hitta följande rad i config.xml och byt ut texten mot din nyckel: 

<googleMapKey>WRITE YOUR KEY HERE</googleMapKey> 

<header> 

       <title>Sverige eXplorer</title> 

       <logo href="http://www.ncomva.se" src="config/logo.png"/> 

</header> 

http://code.google.com/apis/maps/signup.html

