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INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ

�� Base Cartogràfica:Base Cartogràfica:

–– Creació d’una nova base cartogràfica, passant d’una guia Creació d’una nova base cartogràfica, passant d’una guia 
urbana en format paper a una guia urbana digitalitzada.urbana en format paper a una guia urbana digitalitzada.

�� Publicació:Publicació:

–– Dotar d’utilitat a l’aplicació publicantDotar d’utilitat a l’aplicació publicant--la per varies vies. Es la per varies vies. Es 
dona èmfasi en la realització d’un projecte de visualització i dona èmfasi en la realització d’un projecte de visualització i 
difusió de la informació via internet.difusió de la informació via internet.



OBJECTIUSOBJECTIUS
�� Creació d’una guia urbana municipal georeferenciada: pas del Creació d’una guia urbana municipal georeferenciada: pas del 

format paper al digital.format paper al digital.

�� Informació geogràfica accessible, manipulable i descarregable Informació geogràfica accessible, manipulable i descarregable 

�� Guia publica i compatible: Guia publica i compatible: 
–– Destinataris diversosDestinataris diversos
–– Màxima difusió de la informació (internet, visualitzador, guia Màxima difusió de la informació (internet, visualitzador, guia –– Màxima difusió de la informació (internet, visualitzador, guia Màxima difusió de la informació (internet, visualitzador, guia 

ciutadana paper) ciutadana paper) 
–– Integració en la xarxa permetent la visualització i la consulta Integració en la xarxa permetent la visualització i la consulta 

(WMS)(WMS)
–– Interacció amb altres fonts cartogràfiquesInteracció amb altres fonts cartogràfiques

�� EndinsarEndinsar--nos en el món de la programació: nos en el món de la programació: 
visualització/manipulació d’informació geogràfica.visualització/manipulació d’informació geogràfica.



GUIA URBANAGUIA URBANA

�� La base cartogràficaLa base cartogràfica
�� Les capesLes capes�� Les capesLes capes
�� El mapa d’usos del sòlEl mapa d’usos del sòl
�� El resultat final i la seva presentacióEl resultat final i la seva presentació



LA BASE CARTOGRÀFICALA BASE CARTOGRÀFICA

�� Geometria poligonal georeferenciada formada per: Geometria poligonal georeferenciada formada per: 
xarxa viària, illes, rieres, camins, voreres, etc.xarxa viària, illes, rieres, camins, voreres, etc.

Creada a partir de:Creada a partir de:

�� Capa d’illes municipal Capa d’illes municipal �� Capa d’illes municipal Capa d’illes municipal 

�� Mapa topogràfic 1:1000 de Mapa topogràfic 1:1000 de 
MataróMataró

�� Ortoimatge municipi de Ortoimatge municipi de 
Mataró 1:5000Mataró 1:5000



LES CAPESLES CAPES

�� Els equipamentsEls equipaments

Capa formada per geometria poligonal  geocodificada: cada Capa formada per geometria poligonal  geocodificada: cada 
polígon disposa d’un centroide que l’identifica segon el seu polígon disposa d’un centroide que l’identifica segon el seu 
tipus d’ús del sòl.tipus d’ús del sòl.

Creada a partir de: Creada a partir de: 

�� Mapa topogràfic 1:1000 Mapa topogràfic 1:1000 
de Mataróde Mataró

�� Ortoimatge municipi de Ortoimatge municipi de 
Mataró 1:5000Mataró 1:5000

�� Guia urbana antiga de Guia urbana antiga de 
Mataró (format paper)Mataró (format paper)



�� Edificis singulars catalogatsEdificis singulars catalogats (edificis considerats com a patrimoni cultural del municipi).(edificis considerats com a patrimoni cultural del municipi).

�� EscolesEscoles (escoles bressol, centres públics i concertats d’educació infantil, primària, secundària, (escoles bressol, centres públics i concertats d’educació infantil, primària, secundària, 
escoles universitàries, centres de formació per adults, i d’educació especial). escoles universitàries, centres de formació per adults, i d’educació especial). 

�� EquipamentsEquipaments (mercats, cinemes, centres d’atenció primària, hospital, cossos de seguretat, (mercats, cinemes, centres d’atenció primària, hospital, cossos de seguretat, 
jutjats, cementiris, etc.).jutjats, cementiris, etc.).

�� Equipaments esportiusEquipaments esportius (instal�lacions esportives públiques).(instal�lacions esportives públiques).

�� Equipaments en projecteEquipaments en projecte (encara no finalitzats).(encara no finalitzats).

CLASSIFICACIÓ DELS EQUIPAMENTSCLASSIFICACIÓ DELS EQUIPAMENTS

�� Equipaments en projecteEquipaments en projecte (encara no finalitzats).(encara no finalitzats).

�� Zona verdaZona verda (jardins, parcs, etc).(jardins, parcs, etc).

�� Zona verda en projecteZona verda en projecte (encara per finalitzar).(encara per finalitzar).

�� Circulació preferentCirculació preferent (vies públiques de trànsit de vehicles).(vies públiques de trànsit de vehicles).

�� Zona de vianants o transit restringitZona de vianants o transit restringit (carrers d’accés de vehicles restringit).(carrers d’accés de vehicles restringit).

�� Arteria principal preferentArteria principal preferent (artèries principals de circulació de vehicles, vies principals).(artèries principals de circulació de vehicles, vies principals).

�� InteriorInterior (àrea urbana edificada). (àrea urbana edificada). 



EL MAPA D’USOS DEL SÒLEL MAPA D’USOS DEL SÒL

�� Realització de les topologies: correcció d’errors.Realització de les topologies: correcció d’errors.

�� Consulta temàtica de les topologies i assignació Consulta temàtica de les topologies i assignació 
dels colors segons el seu ús.dels colors segons el seu ús.dels colors segons el seu ús.dels colors segons el seu ús.

�� Transformació de cad a shape.Transformació de cad a shape.



EL RESULTAT FINAL I LA SEVA PRESENTACIÓEL RESULTAT FINAL I LA SEVA PRESENTACIÓ











SERVIDOR DE MAPESSERVIDOR DE MAPES

�� IntroduccióIntroducció
�� Instal�lació i funcionamentInstal�lació i funcionament�� Instal�lació i funcionamentInstal�lació i funcionament
�� Arxiu mapArxiu map
�� FuncionalitatFuncionalitat
�� Interoperativitat IDECInteroperativitat IDEC



INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ

�� servei de mapes via web que ens permet servei de mapes via web que ens permet 
visualitzar, consultar i descarregar una visualitzar, consultar i descarregar una 
sèrie de capes d’informació.sèrie de capes d’informació.

�� No No pretén ser una aplicació SIG, sinó una pretén ser una aplicació SIG, sinó una 
eina per la renderització de mapes per la eina per la renderització de mapes per la 
web.web.



INSTALACIÓ I FUNCIONAMENTINSTALACIÓ I FUNCIONAMENT

�� Requisits mínims:Requisits mínims:
�� Instal�lació d’un servidor HTTP ApacheInstal�lació d’un servidor HTTP Apache
�� Instal�lació del servidor de mapes Minnesota Instal�lació del servidor de mapes Minnesota 

MapServerMapServer

�� Funcionament de Minnesota Mapserver: Funcionament de Minnesota Mapserver: �� Funcionament de Minnesota Mapserver: Funcionament de Minnesota Mapserver: 
�� És un programa executable (CGI) al que se li És un programa executable (CGI) al que se li 

passen uns paràmetres i s’encarrega de retornar passen uns paràmetres i s’encarrega de retornar 
el mapa de sortidael mapa de sortida

�� La petició del mapa es realitza a través de la URL.La petició del mapa es realitza a través de la URL.
�� És un entorn de desenvolupament en codi obert És un entorn de desenvolupament en codi obert 

(Open Source Initiative)(Open Source Initiative)



FUNCIONAMENT DE MAPSERVERFUNCIONAMENT DE MAPSERVER

URL

.MAP estils i layout

HTTP querystring

MapServer

SERVIDOR .MAP

•Shapefiles
•WMS

Fonts de les dades

estils i layout

CLIENT

SERVIDOR



ARXIU MAPARXIU MAP

�� MAP: Definició del mapa. És l’objecte superior de MAP: Definició del mapa. És l’objecte superior de 
Mapserver. Es defineixen les principals característiques del Mapserver. Es defineixen les principals característiques del 
mapa.mapa.

�� Fases de creació:Fases de creació:
�� Des de Mapwindow Gis creem un mapa temàtic de les Des de Mapwindow Gis creem un mapa temàtic de les 

diferents zones. diferents zones. 
�� Seguidament amb Mapserver Generator (plugSeguidament amb Mapserver Generator (plug--in de in de �� Seguidament amb Mapserver Generator (plugSeguidament amb Mapserver Generator (plug--in de in de 

Mapwindow Gis) donem les instruccions per crear el nostre Mapwindow Gis) donem les instruccions per crear el nostre 
map (guiamataro).map (guiamataro).

�� Modifiquem a conveniència el codi d’aquest arxiu amb un Modifiquem a conveniència el codi d’aquest arxiu amb un 
editor de text (NotePad ++). En el nostre cas ens ajustem editor de text (NotePad ++). En el nostre cas ens ajustem 
als paràmetres de l’IDEC, per poderals paràmetres de l’IDEC, per poder--lo integrar en aquest lo integrar en aquest 
entorn.entorn.



FUNCIONALITATFUNCIONALITAT

�� Es defineixen peticions per comprovar la funcionalitat del Es defineixen peticions per comprovar la funcionalitat del 
WMS:WMS:

�� GetCapabilities:GetCapabilities: Retorna la informació sobre què tipus de Retorna la informació sobre què tipus de 
mapes pot servir. Com a resposta obtenim un arxiu en mapes pot servir. Com a resposta obtenim un arxiu en 
format xml. format xml. 

�� GetMap:GetMap: Com obtenir un mapa com imatge o conjunt Com obtenir un mapa com imatge o conjunt �� GetMap:GetMap: Com obtenir un mapa com imatge o conjunt Com obtenir un mapa com imatge o conjunt 
d’entitats.d’entitats.

�� GetFeatureInfo: GetFeatureInfo: Com obtenir informació corresponent d’una Com obtenir informació corresponent d’una 
entitat (feature) en una localització.entitat (feature) en una localització.

�� GetLegendGraphic:GetLegendGraphic: És una petició que permet visualitzar la És una petició que permet visualitzar la 
llegenda del mapa.llegenda del mapa.



GetCapabilitiesGetCapabilities



GetMapGetMap



GetFeatureInfoGetFeatureInfo



GetLegendGraphicGetLegendGraphic



INTEROPERATIVITAT IDECINTEROPERATIVITAT IDEC

�� Qualsevol servidor de mapes a Internet pot actuar com Qualsevol servidor de mapes a Internet pot actuar com 
client i com a servidor i així compartir cartografia, client i com a servidor i així compartir cartografia, 
visualitzarvisualitzar--la i operar simultàniament amb dades pròpies i la i operar simultàniament amb dades pròpies i 
remotes remotes 

�� sobreposarem la cartografia del servidor creat amb la sobreposarem la cartografia del servidor creat amb la 
nostra cartografia amb altres servidors; clients web de la nostra cartografia amb altres servidors; clients web de la nostra cartografia amb altres servidors; clients web de la nostra cartografia amb altres servidors; clients web de la 
IDEC.IDEC.

�� observem que s’integren perfectament amb la resta de observem que s’integren perfectament amb la resta de 
servidors configuratsservidors configurats



MOSTRA D’INTEROPERATIVITATMOSTRA D’INTEROPERATIVITAT



VISUALITZADORVISUALITZADOR

�� CaracterístiquesCaracterístiques

FuncionalitatFuncionalitat�� FuncionalitatFuncionalitat

�� Mostra resultatMostra resultat



CARACTERÍSTIQUESCARACTERÍSTIQUES

�� Programació d’una aplicació en VB.net amb control Programació d’una aplicació en VB.net amb control 
MapWindow Gis Active XMapWindow Gis Active X

�� visor elaborat des de zero, totalment personalitzatvisor elaborat des de zero, totalment personalitzat

�� Ens endinsem en el món de la programacióEns endinsem en el món de la programació

�� Creació d’una aplicació que permeti visualitzar la nostra Creació d’una aplicació que permeti visualitzar la nostra 
cartografia i identificar els objectes del mapa de forma cartografia i identificar els objectes del mapa de forma 
gràfica.gràfica.



FUNCIONALITATFUNCIONALITAT

�� Visualització del temes:Visualització del temes:

�� De forma tancada: es destinen aplicacions on l’usuari final De forma tancada: es destinen aplicacions on l’usuari final 
no podrà afegir ni esborrar cap temano podrà afegir ni esborrar cap tema

�� De forma oberta: es dona la possibilitat a l’usuari final De forma oberta: es dona la possibilitat a l’usuari final 
d’afegir altres temes. d’afegir altres temes. d’afegir altres temes. d’afegir altres temes. 

�� Creació de botons amb diverses funcionalitats de zoom i Creació de botons amb diverses funcionalitats de zoom i 
desplaçamentdesplaçament

�� Identificar objectes del mapa de forma gràficaIdentificar objectes del mapa de forma gràfica



MOSTRA RESULTATMOSTRA RESULTAT



OPENLAYERSOPENLAYERS

�� CaracterístiquesCaracterístiques

�� ConfiguracióConfiguració�� ConfiguracióConfiguració

�� FuncionalitatFuncionalitat

�� Mostra resultatMostra resultat



CARACTERÍSTIQUESCARACTERÍSTIQUES

�� Mashup: aplicació web híbrida que utilitza continguts Mashup: aplicació web híbrida que utilitza continguts 
d’altres aplicacions per crear un nou contingut complet, d’altres aplicacions per crear un nou contingut complet, 
consumint serveis directament sempre a través de protocol consumint serveis directament sempre a través de protocol 
http.http.

�� És Open Source (de codi obert) i gratuïtÉs Open Source (de codi obert) i gratuït

�� És una llibreria Javascript, no utilitza ni scripts ni És una llibreria Javascript, no utilitza ni scripts ni 
programes que s’executin a nivell de servidor programes que s’executin a nivell de servidor 



CONFIGURACIÓCONFIGURACIÓ

�� copiem l’arxiu copiem l’arxiu OpenLayers.jsOpenLayers.js i les carpetes amb tot el seu i les carpetes amb tot el seu 
contingut de contingut de ThemeTheme i i ImgImg al nostre servidor web, al nostre servidor web, 
incloentincloent--les en el mateix directoriles en el mateix directori

�� Creem una pàgina html (Creem una pàgina html (Mataro.html) Mataro.html) amb Macromedia amb Macromedia 
DreamWeaver:DreamWeaver:

�� Hem d’incloure els paràmetres del nostre servidor (GetMap)Hem d’incloure els paràmetres del nostre servidor (GetMap)

�� Afegim codificació basada en exemples de la pàgina Afegim codificació basada en exemples de la pàgina 
OpenLayers: Controls que donen més potencial a l’aplicacióOpenLayers: Controls que donen més potencial a l’aplicació



FUNCIONALITATFUNCIONALITAT

�� Algun dels controls d’OpenLayers:Algun dels controls d’OpenLayers:

�� LayerSwitcher: LayerSwitcher: Control per a la gestió Control per a la gestió 
de visibilitat de capesde visibilitat de capes

�� PanZoomBar: PanZoomBar: Crea una barra de zoom Crea una barra de zoom 
i un panell de navegació que contenen i un panell de navegació que contenen i un panell de navegació que contenen i un panell de navegació que contenen 
els botons de ZoomIn i ZoomOut als els botons de ZoomIn i ZoomOut als 
extrems. Hi ha tres formes d’utilitzar la extrems. Hi ha tres formes d’utilitzar la 
barra de zoombarra de zoom

�� OverView Map:OverView Map: Crea un petit mapa de Crea un petit mapa de 
navegació. mostra la posició del mapa navegació. mostra la posició del mapa 
gran i ofereix una eina més de gran i ofereix una eina més de 
navegació navegació 

�� Scale Line: Scale Line: Ens mostra l’escala corrent Ens mostra l’escala corrent 
damunt del mapa damunt del mapa 



MOSTRA RESULTATMOSTRA RESULTAT



POTENCIALITATSPOTENCIALITATS

�� A nivell públicA nivell públic

�� A nivell privatA nivell privat�� A nivell privatA nivell privat

�� Consulta i anàlisisConsulta i anàlisis



POTENCIALITATS A NIVELL PUBLICPOTENCIALITATS A NIVELL PUBLIC

�� El nostre servidor de mapes tipus wms s’integra El nostre servidor de mapes tipus wms s’integra 
perfectament dintre del visor de l’IDEC. Es pot visualitzar la perfectament dintre del visor de l’IDEC. Es pot visualitzar la 
nostra cartografia conjuntantnostra cartografia conjuntant--la amb informació d’altres la amb informació d’altres 
servidors alhora.servidors alhora.

�� S’ofereixen les bases per poder integrarS’ofereixen les bases per poder integrar--se dintre de la se dintre de la 
plataforma de les Infraestructures de Dades Espacials de plataforma de les Infraestructures de Dades Espacials de 
Catalunya Catalunya –– IDEC. IDEC. 

�� L’IDEC comparteix els nostres objectius: L’IDEC comparteix els nostres objectius: permetre el permetre el 
descobriment i l’accés a les dades geospacials existents i la seva descobriment i l’accés a les dades geospacials existents i la seva 
manipulació i/o descàrrega mitjançant Internetmanipulació i/o descàrrega mitjançant Internet



POTENCIALITATS A NIVELL PRIVATPOTENCIALITATS A NIVELL PRIVAT

�� VisualitzadorVisualitzador::

–– AA l’entornl’entorn dede l’usuaril’usuari ésés unauna einaeina moltmolt intuïtivaintuïtiva.. PermetPermet visualitzarvisualitzar
lesles diferentsdiferents capescapes d’informació,d’informació, moure’smoure’s perper ellaella ii realitzarrealitzar
consultesconsultes bàsiquesbàsiques

–– AA l’entornl’entorn dede programacióprogramació se’nsse’ns ofereixofereix unun enormeenorme ventallventall dede
possibilitatspossibilitats dede milloramillora dede l’aplicaciól’aplicació.. ÉsÉs unun entornentorn obert,obert, onon podenpoden
tenirtenir cabudacabuda mésmés funcionalitatsfuncionalitats..

�� OpenlayersOpenlayers::

–– AportaAporta mésmés potencialitatpotencialitat alal nostrenostre servidorservidor dede mapesmapes.. MillorenMilloren
aspectesaspectes dede visualitzacióvisualització ii eses converteixconverteix enen unun entornentorn d’aplicaciód’aplicació..

–– ResponRespon aa estàndards,estàndards, ésés gratuïtgratuït ii dede codicodi obertobert..



POTENCIALITATS DE CONSULTA I ANÀLISIPOTENCIALITATS DE CONSULTA I ANÀLISI

�� AA nivellnivell d’usuarid’usuari generalgeneral (consultes)(consultes)::
�� LaLa nostranostra guiaguia urbanaurbana permetpermet queque ciutadans/turistesciutadans/turistes puguinpuguin consultarconsultar

lala informacióinformació geogràficageogràfica ii socialsocial dede maneramanera claraclara ii concisaconcisa..
�� ÉsÉs possiblepossible presentarpresentar--lala enen formatformat paperpaper.. EsEs podrapodra consultarconsultar l’estructural’estructura

i/oi/o morfologiamorfologia urbanaurbana deldel municipimunicipi aixíaixí comcom lala ubicacióubicació dede totstots elsels serveisserveis ii
equipamentsequipaments

�� EsEs presentenpresenten unsuns informesinformes (en(en formatformat Access)Access).. ComCom aa resultatresultat tenimtenim
unun llistatllistat catalogatcatalogat delsdels edificisedificis mésmés representatiusrepresentatius dede lala ciutatciutat.. EsEsunun llistatllistat catalogatcatalogat delsdels edificisedificis mésmés representatiusrepresentatius dede lala ciutatciutat.. EsEs
possiblepossible realitzarrealitzar informesinformes dede totstots elsels serveisserveis ii equipamentsequipaments dede lala
ciutatciutat..

�� AA nivellnivell d’usuarid’usuari avançatavançat (anàlisi)(anàlisi)::
�� DisposemDisposem d’unad’una cartografiacartografia ambamb importantimportant informacióinformació associadaassociada.. AmbAmb

programariprogramari SIGSIG mésmés potentpotent ésés possiblepossible realitzarrealitzar diversesdiverses funcionsfuncions d’anàlisid’anàlisi enen
funciófunció dede l’àmbitl’àmbit enen elel queque treballemtreballem (polític,(polític, urbanístic,urbanístic, territorial,territorial, ambientalambiental......))..

�� ÉsÉs possiblepossible combinarcombinar--lesles ambamb altresaltres capescapes d’informaciód’informació existentsexistents..



CONCLUSIONSCONCLUSIONS

�� L’elaboracióL’elaboració cartogràficacartogràfica ésés unun procésprocés laborióslaboriós queque haha requeritrequerit unun importantimportant
tempstemps dede dedicaciódedicació

�� LaLa creaciócreació deldel servidorservidor dede mapesmapes estableixestableix lesles basesbases perper poderpoder divulgardivulgar lala nostranostra
cartografiacartografia aa internet,internet, procésprocés queque permetpermet connectarconnectar lesles dadesdades ambamb altresaltres
usuarisusuaris..

�� LaLa restaresta d’aplicacionsd’aplicacions creadescreades sónsón alternativesalternatives útilsútils dede visualitzacióvisualització ii consultesconsultes dede
lala nostranostra cartografiacartografia..

ElEl resultatresultat finalfinal serveixserveix perper aa queque duesdues entitatsentitats (Ajuntament(Ajuntament ii ICC)ICC)�� ElEl resultatresultat finalfinal serveixserveix perper aa queque duesdues entitatsentitats (Ajuntament(Ajuntament ii ICC)ICC)
iniciïniniciïn unesunes relacionsrelacions dede col�laboració,col�laboració, perper taltal dede queque MataróMataró s’integris’integri
enen lala plataformaplataforma IDECIDEC..

�� EnEn lala vessantvessant personalpersonal elel projecteprojecte ensens enriqueixenriqueix aa nivellnivell dede
coneixementsconeixements tècnicstècnics enen lala matèriamatèria..

�� Hi ha aspectes a millorar, ja sigui a causa d’alguns aspectes tècnics Hi ha aspectes a millorar, ja sigui a causa d’alguns aspectes tècnics 
(més remarcats en l’entorn de programació) i/o degut a problemes en (més remarcats en l’entorn de programació) i/o degut a problemes en 
la connectivitat de les dades (impossibilitat en les aplicacions de la connectivitat de les dades (impossibilitat en les aplicacions de 
mostrar alguns elements cartogràfics).mostrar alguns elements cartogràfics).


