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1 INTRODUCCIÓ 
 
1.1 Motivació del treball  

La tesina que a continuació s’exposa sorgeix amb el plantejament i la necessitat  
de la  publicació  del Graf de carreteres de la DGC a través de formats de GIS i CAD, 
juntament amb la creació dels serveis webs corresponents. 

Es tracta d’una feina directament lligada amb l’entorn dels SIG, doncs el 
tractament  de la informació s’ha realitzat amb el programari Geomedia Professional, i 
les seves extensions de WebMap Publisher. 

Així mateix la creació dels serveis Web també és una part important en el món 
del GIS, el notable creixement de les Infraestructures de Dades i el recent món de 
l’Open Data fan que aquest treball sigui una proposta d’innovació i d’aprenentatge per 
part de l’alumne en aquestes vessants dels Sistemes d’Informació Geogràfica. 

La creació dels serveis web han fet que l’alumne sigui capaç d’assolir els 
requeriments necessaris que impliquen els servies utilitzats en aquest treball. 
Aclarir, que fins a la creació i publicació dels formats i dels serveis web, s’han realitzat 
un nombre quantiós de proves fins a l’obtenció dels resultats desitjats. 
 
2 OBJECTIUS 
 
2.1 Objectius Generals 

El principal objectiu de la tesina és la publicació de les dades de la DGC a través 
d’Internet, seguint  les directrius d’Open Data i de la Comissió de Coordinació 
Cartogràfica de Catalunya. 
Aquesta publicació de les dades es farà a través de dos canals: 

- Web 
- Serveis Web 

El canal Web, es publicaran les dades  en tres formats: 
 Shape, DGN, GML i  KML. Aquests formats anomenats de “propietari”, es 
basaran en estàndards d’intercanvi i es publicaran les metadades corresponents en 
format XML de l’Idec. 
També es publicaran els Serveis Web, i s’oferiran en tres tipus d’informació. Les dades 
i els mapes de la DGC es  publicaran a través de serveis WMS i WFS.  Les metadades 
es publicaran mitjançant el servei CSW. Per finalitzar s’intentarà crear els serveis que 
ofereixen funcions de routing i localització com són els serveis OpenLs.   
 Així es partirà de la base de que els  Mapes elaborats es presentaran en els 
formats de DGN, KML i el servei que oferirà aquests  mapes serà el WMS .Per una altra 
banda les dades del Graf de la DGC, seran publicades a través dels formats de Shape i 
GML, i el servei emprat serà el WFS. 
Paral·lelament  s’aniran efectuant les metadades corresponents que es publicaran a 
través del servei CSW. 

Abans de procedir a la publicació cal establir uns criteris de procediment. Es  
realitzarà una actualització  i comprovació de la base de dades del Catàleg de carreteres, 
ja que es troba lligat al graf de carreteres. També s’hauran de definir mapes temàtics 
amb les capes oportunes per la seva publicació. 
 Tot aquest treball es farà amb el suport del programari de Geomedia 
Professional. Es procedirà a connexions a base de dades Oracle, i gràcies a les dades 
obtingudes es realitzaran mapes temàtics els quals es presentaran en formats DGN i 
KML. Les dades seran posades a disposició dels usuaris a través dels formats Shape i 
GML. 
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 Un cop finalitzada aquesta tasca gràcies al programari de l’Idec, MetaD, es faran 
les metadades oportunes presentades en  llenguatge XML. L’últim pas de tot aquest 
procediment serà la publicació d’aquestes al catàleg de l’Idec. 
Paral·lelament, s’utilitzarà l’extensió Geomedia WebMap Publisher, i amb connexions a 
bases de dades Oracle, i servidors web, s’oferiran els serveis WMS,WFS,CSW. Com el 
cas anterior es procedirà a la publicació en Internet d’aquests serveis, per tal que el 
públic pugui fer ús d’aquesta informació. 

Aquesta tesina es presenta com una proposta de recerca i  d’innovació  pautada 
per la Generalitat (OpenData) que recull l’Oficina Tècnica de la Direcció General de 
Carreteres del Departament de Territori i Sosteniblitat. 
 
2.2 Objectius Concrets 

- Decisió de les dades a publicar. 
- Definició dels mapes a publicar amb la informació de les dades. 
- Definició de les metadades, dels mapes i de les dades. 
- Decisió dels formats de publicació. 
- Decisió dels serveis web de publicació. 
- Documentació dels procediments. 

 
3 PUNT DE PARTIDA 
 
3.1 Graf de carreteres  

Un graf és un estructura lineal formada per una base de dades amb informació 
gràfica i alfanumèrica. Conté de forma esquemàtica tots els elements que són necessaris 
per posar-lo en funcionament, en el cas de la DGC,  aquests elements són les carreteres. 
L’objectiu del graf de la DGC, és l’obtenció d’un esquelet comú format per entitats 
lineals connectades entre si, on els usuaris 
puguin posicionar i relacionar informació 
relativa a carreteres o a mobilitat.  
Des de la DGC s’utilitzen grafs diferents per les 
diverses aplicacions que s’hagin de 
desenvolupar. Per exemple el graf Esquemàtic 
s’empra per a treballar a grans escales, on es 
poden consultar els eixos principals amb 
continuïtat. El graf Vigent conté els elements 
més reals com tots els eixos pels que es pot 
circular (carreteres,ramals, pistes urbanes) , 
s’utilitza per a treballar a escales 1:5000. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Imatge del graf de carreteres 
sobre l’ortofoto 1:5000 

Figura 2: Elements del Graf. En aquesta imatge es poden observar els Arcs  del Graf 
Esquemàtic i els Arcs del Graf Vigent. 
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4 CONTEXTUALITZACIÓ DEL PROJECTE 
 
4.1 Dades Obertes 
 

La publicació del Graf de carreteres de la DGC, arrenca dintre del context de 
referència del projecte  de  Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya. En un marc 
contextual més ampli es pot afirmar que  el graf de la DGC formarà part de  la filosofia 
Open Data que s’està promovent a nivell mundial. 

L’Open Data és aquell procés que disposa les dades publiques procedents de  
l’Administració a l’abast de la societat en formats digitals estandarditzats i oberts 
fomentant-ne la seva reutilització 
 Les dades obertes del Gencat, és un portal on es poden consultar totes les dades 
de caràcter públic. L’objectiu principal és fomentar l’ús i la reutilització de la 
informació que procedeix de l’administració. 
 
5 METODOLOGIA  
 
5.1 Procediment de treball  
 

Un cop establertes les bases de decisió, es va fer una divisió per als dos formats 
més representatius en el món del GIS, com són el Shape i el DGN. A continuació 
s’explicaran els passos, consultes, i problemes sorgits a l’hora de elaborar les capes 
necessàries per la realització dels mapes temàtics, que seran utilitzats en la publicació 
dels servies web del graf de carreteres de la DGC. 
El procés de realització de les querys necessàries fins a l’obtenció dels objectius 
proposats, arrenca en una base de dades Oracle interna del Departament on es troben 
totes les taules necessàries per fer possible el funcionament del graf. Aquesta base de 
dades serà consultada i a través del programari Geomedia Professional la informació 
serà tractarà  fins a l’assoliment dels resultats proposats.  
 
5.2 Publicació del graf esquemàtic  
 

La publicació del graf esquemàtic adopta dues vessants, les capes obtingudes pel 
format DGN anomenat “MAPA”, s’exportaran a format KML i podran ser visualitzades 
a través de Google Earth. Per l’altra banda les capes resultants de l’elaboració en format 
SHAPE o “GRAF” és facilitaran en format GML. 

Un cop realitzades totes les consultes i obtinguts els mapes caldrà fer la 
publicació mitjançant els serveis web. Així s’haurà d’agafar com a punt de partida  les 
dades obtingudes en el procediment de realització del “MAPA-DGN” que es publicaran 
a través del servei WMS i del “GRAF-Shape” que les oferirà el servei WFS.  

 
5.2.1 FORMAT DGN 

 
5.2.1.1 Determinació de les taules a publicar 
 

Degut al gran nombre d’informació que es disposa a la base de dades Oracle de 
la DGC, el primer pas és determinar les taules i el tractament que se’ls ha de donar per 
mostrar les dades de forma precisa. En aquest punt del procés s’utilitzarà l’eina 
d’anàlisi de Geomedia, amb la correcta utilització de les diferents consultes s’obtindran 
els resultats desitjats.  
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Així per poder complir amb els objectius proposats s’haurà de procedir a la combinació 
de les diferents taules que es van proposar i a la correcta utilització de les diverses 
consultes que ofereix Geomedia  per obtenir els resultats necessaris.  
A partir de consultes espacials, relacions de diferents taules, consultes d’atributs i una 
sèrie de consultes d’atributs funcionals encadenades es va arribar a la consecució dels 
objectius fixats. 
Cal comentar que en mig de tot el procediment van existir nombroses  consultes fallades 
i molts procediments efectuats que van servir de proba i que es recullen de forma més 
detallada en la tesina. 
Obtingudes totes les consultes el “Mapa-DGN” ja es troba preparat per la següent fase, 
l’exportació a format DGN.  

5.2.1.2 Procediments efectuats en l’exportació 
El mateix programari Geomedia, disposa d’una eina d’exportació per aquest 

format.  
Amb les proves efectuades es va descobrir que, si el procediment es feia de forma 
directa es detectaven una sèrie d’errors en les consultes realitzades amb anterioritat. Per 
resoldre l’inconvenient, la solució pressa va ser l’establiment d’una nova connexió  de 
tipus Accés on s’extraurien totes les consultes finals a classes d’entitats.  
Finalment restarà l’exportació a DGN mitjançant l’eina que ofereix Geomedia 
localitzada a la barra d’eines en l’opció de “Almacén”. Es seleccionarà com arxiu de 
sortida MicroStation V7 i s’haurà de modificar en la pestanya de criteris les propietats 
de les entitats que posteriorment es visualitzaran en MicroStation, com són l’assignació 
del nivell de cada capa, el color amb que es mostrarà, la mida i la font de les lletres...etc. 

5.2.1.3 Llegenda final 
 

Un cop exportades totes les capes a format DGN, cal adequar-les per la seva 
visualització. S’han de seguir una sèrie de  normes cartogràfiques per la representació 
dels diferents elements geogràfics que es mostraran als usuaris. Aquestes adequacions 
es poden correspondre amb el color emprat per la representació de les xarxes, el grossor 
d’aquestes, l’elecció del color més representatiu pels pols, la mida i el color  dels textos, 
la posició del nivells... 
Un cop obtinguda la llegenda en format DGN caldrà replicar-la en Geomedia, per la 
futura publicació dels serveis Web de la DGC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3: Llegenda final  en format DGN 

del graf de carreteres. 
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5.2.1.4 Resultat final 
El mapa obtingut amb tot el procediment anterior descrit es correspon amb: 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
 

5.2.2 FORMAT KML 

5.2.2.1 Procediment de publicació 
 
 Amb la configuració final del mapa en format DGN i la simbologia 
corresponent, només caldrà publicar les capes que apareixen en la llegenda obtinguda 
amb el procediment anterior. 

En aquest punt del projecte també es van presentar problemes doncs en un 
primer moment la informació que es volia proporcionar a l’usuari era molt nombrosa i 
en conseqüència el temps d’exportació i el temps de resposta en que l’aplicació 
mostrava el mapa eren molt elevats. Per intentar disminuir aquest temps de resposta es 
van executar proves d’exportació a format KMZ(format comprimit del KML). Amb 
aquesta exportació el resultat obtingut  va ser negatiu ja que el temps de visualització no 
es veia disminuït, així que la decisió pressa va ser l’elecció  de la  informació que es 
publicaria.  

 

Figura 4 : Mapa resultant de les consultes 
efectuades per a l’exportació en format DGN 
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La visualització que es pot obtenir en Google Earth és la següent 
 
 

  
  

  
  
   

Figura 5: Vista del graf de carreteres sobre la interfície de Google Earth 
 

5.2.3 FORMAT SHAPE 

5.2.3.1 Determinació de les taules a publicar 
 

El procés d’exportació del Graf de la DGC no presenta tanta cura  de la llegenda 
com el format DGN, en base a aquest criteri el tractament de la informació no és tant 
laboriós. Només es va presentar  una dificultat a l’hora de la publicació de les taules 
alfanumèriques, ja que el format Shape, es composa de tres arxius, els quals es 
corresponen amb un arxiu shp, que emmagatzema les entitats geomètriques, l’arxiu shx 
on s’emmagatzema la indexació de les entitats geomètriques i l’arxiu dbf, que es 
correspon amb la base de dades en que s’emmagatzema la informació dels atributs dels 
objectes. Per poder publicar les taules alfanumèriques, es va decidir que  el primer pas 
de tots hauria de ser l’assignació d’una geometria. Així es va crear una taula geometria 
nul·la amb la selecció d’una capa de punts (presenta geometria) que posteriorment 
s’uniria amb cadascuna d’aquestes taules alfanumèriques. 

Com el cas de la publicació del Graf en format DGN, amb la correcta utilització 
de les diferents taules que existeixen a Oracle i  gràcies a les diferents eines d’anàlisi 
que presenta Geomedia es van obtenir les taules finals que es publicarien en format 
Shape. Les consultes que es van realitzar es corresponen a consultes de relació i d’unió 
entre les diferent taules, consultes d’atributs i de selecció d’aquests. Obtinguts els 
resultats finals, el “GRAF-Shape” ja es a punt per poder-lo exportar a format Shape. 

5.2.3.2 Procés d’exportació a format Shape 
 
 Geomedia Professional ofereix la possibilitat de l’exportació a format Shape. En 
la pestanya de “Almacén”, es trobaran totes les exportacions possibles i el formats 
suportats. 
Obtinguda l’exportació, caldrà eliminar els arxius d’extensió .shp i .shx que doten de 
geometria a les taules alfanumèriques de Diccionari, Girs i Trams .Per assegurar que el 
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procés d’exportació ha estat satisfactori, s’obrirà la carpeta on s’han exportat les 
diferents entitats i s’assegurarà que l’arxiu Export.log  no presenta cap error. 
 
5.2.4 FORMAT GML 

 
5.2.4.1 Procés exportació 

Per exportar les consultes realitzades es seguiran les mateixes pautes de totes les 
exportacions anteriors realitzades, amb l’assistent que ofereix Geomedia. En la pestanya 
de “Almacén”  es podrà escollir l’opció d’exportació en format GML. 
Així per poder consultar de forma correcta les dades en aquest format caldrà guardar 
l’esquema del GML (predefinit pel propi programari Geomedia) que sol·licita l’assistent 
en la carpeta on  s’ubicaran els fitxers. Només caldrà copiar els arxius d’extensió .xsd i 
.gml i el procés d’exportació ja pot començar. 

El mapa resultant en format Shape i GML en correspon amb la següent 
il·lustració. També es pot consultar la llegenda final obtinguda amb totes les querys 
realitzades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
     

      
      
      
       

Figura 6 i 7: Mapa resultant de les consultes 
efectuades en  l’exportació a format Shape i 
GML. Llegenda final en format Shape i GML 
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5.2.5  CREACIÓ METADADES DEL GRAF  

La informació del Graf de Carreteres de la DGC es mostrarà a través de   
metadades. En total s’oferiran als usuaris consumidors de la informació 2 metadades 
diferents per la versió web, aquestes es corresponen amb la publicació del “MAPA” i 
del “GRAF”. Les metadades de la versió “MAPA” seran iguals pels formats DGN  i 
KML. Pel contrari les metadades de la versió “GRAF” es correspondran als formats 
SHAPE i GML. A nivell intern de l’organització s’han generat metadades corresponents 
a les taules que es mostren a la Base de dades Oracle que posseeix el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, juntament amb les metadades realitzades pel servei CSW. 
 Per tal de facilitar la feina, s’ha establert un esquema genèric  en format XML 
per la publicació de la informació a través de les metadades. El programari que es fa 
servir per la realització de les metadades és el METAD, proveït pel centre de suport  de 
l’IDEC. 

5.2.6 SERVEIS WEB 

Per poder procedir a la publicació de la informació  a través dels serveis web 
s’haurà d’agafar com a punt de partida  les dades obtingudes en el procediment de 
realització del “MAPA-DGN” i del “GRAF-Shape”. Paral·lelament s’hauran creat les 
metadades del Graf que seran presentades en el servei CSW. 

5.2.6.1 Configuració i creació dels serveis Web de la DGC 

5.2.6.1.1 Configuració del servidor 

El primer pas es correspon amb la creació dels serveis web  CSW,WMS i WFS, i 
per fer-ho possible cal configurar el servidor, preparar aquests serveis i posteriorment 
afegir-hi les dades abans generades en el procés de creació del canal web. 
L’eina emprada en aquest procediment ha estat l’assistent que ofereix Geomedia, en la 
seva extensió de Geomedia WebMap Publisher . 
            
5.2.6.1.2 Publicació dels serveis 

 
 Un cop depurades les dades, realitzats els mapes, creades les corresponents 
metadades i configurats els serveis ja  es pot procedir a la seva publicació mitjançant 
l’altre canal ,els serveis web.  
S’ofereixen tres serveis web per consultar les dades, el servei WMS per al  “MAPA-
DGN”, el WFS per el “GRAF-Shape” i les metadades  que s’utilitzaran pel servei CSW. 

Així el punt de partida per la creació del serveis WMS i WFS de la DGC va ser 
l’establiment d’un magatzem SmartStore de Geomedia. Es tracta d’un format propi de 
dades vectorials on tots el elements es guarden en un únic arxiu. Un cop creats els 
magatzems amb l’eina de Geomedia, WepMap Publisher Administator s’afegirà tota la 
informació que els servis mostraran a través de les peticions realitzades. 
 
5.2.6.2 WEB MAP SERVICE DE LA DGC (dgcWMS) 
 

Per la creació del magatzem SmartStore el primer que s’ha de realitzar és 
l’establiment d’un nou magatzem Access amb Geomedia on prèviament s’hauran extret 
a classes d’entitats les consultes finals del GeoworkSpace “MAPA-DGN”. Amb aquests 
passos es pot crear el magatzem SmartStore, localitzat en les utilitats de Geomedia 
Professional. 
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5.2.6.2.1 Recreació de la llegenda 

 La creació del Web Map Service exigeix que el mapa mostrat amb les futures 
peticions sigui el més elaborat possible, és per això que cal una recreació de la llegenda 
que ha de coincidir amb la llegenda obtinguda en el procés de publicació en format 
DGN.  
 Amb connexions de biblioteca, establiments de Styles de llegenda i noves 
connexions de tipus Access i SmartStore  es va aconseguir a través de l’eina Web Map 
Publisher que el servei mostrés la llegenda tal i com s’havia creat pel format DGN. 
 Un cop establert el servei només caldrà realitzar les peticions corresponents de 
totes les operacions obligatòries del servei, que prèviament s’han estudiat amb el 
manuals proporcionats per l’OGC. Per finalitzar només restarà editar les “dades 
personals” del servei mitjançant l’aplicació del  Publisher Server ConFiguration Utility. 
 Per comprovar que tots els passos han estat els oportuns  es pot establir una nova 
connexió amb Geomedia de tipus WMS, i com a URL del Web Map Server s’afegirà la 
crida de GetCapabilities. 

5.2.6.2.2 Peticions 

-GetCapabilities: 
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcWMS/request.aspx?REQUEST=GetCapabilities&Service
=WMS 

-GetMap: 

http://territori.gencat.cat/webmap/dgcWMS/Request.aspx?REQUEST=GetMap&Service=WMS
&Format=jpeg&Version=1.1.1&HEIGHT=600&WIDTH=800&SRS=EPSG:23031&BBOX=2
06899,4471701,526122,4757950&LAYERS=GRAF_XARXA_CENTROIDES,GRAF_PKS_R
EALS_TEXT,GRAF_POLS_TRANSPORT 

-GetFeatureInfo: 
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcWMS/Request.aspx?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1
&REQUEST=GetFeatureInfo&QUERY_LAYERS=GRAF_XARXA_COMARCAL&SRS=EP
SG:23031&BBOX=206899,4471701,526122,4757950&HEIGHT=600&WIDTH=800&STYLE
S=default&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&EXCEPTIONS=application/vnd.o
gc.se_xml&X=300&Y=400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Resposta de les peticions del WMS de la DGC 
 

http://territori.gencat.cat/webmap/dgcWMS/request.aspx?REQUEST=GetCapabilities&Service=WMS
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcWMS/request.aspx?REQUEST=GetCapabilities&Service=WMS
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcWMS/Request.aspx?REQUEST=GetMap&Service=WMS&Format=jpeg&Version=1.1.1&HEIGHT=600&WIDTH=800&SRS=EPSG:23031&BBOX=206899,4471701,526122,4757950&LAYERS=GRAF_XARXA_CENTROIDES,GRAF_PKS_REALS_TEXT,GRAF_POLS_TRANSPORT
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcWMS/Request.aspx?REQUEST=GetMap&Service=WMS&Format=jpeg&Version=1.1.1&HEIGHT=600&WIDTH=800&SRS=EPSG:23031&BBOX=206899,4471701,526122,4757950&LAYERS=GRAF_XARXA_CENTROIDES,GRAF_PKS_REALS_TEXT,GRAF_POLS_TRANSPORT
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcWMS/Request.aspx?REQUEST=GetMap&Service=WMS&Format=jpeg&Version=1.1.1&HEIGHT=600&WIDTH=800&SRS=EPSG:23031&BBOX=206899,4471701,526122,4757950&LAYERS=GRAF_XARXA_CENTROIDES,GRAF_PKS_REALS_TEXT,GRAF_POLS_TRANSPORT
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcWMS/Request.aspx?REQUEST=GetMap&Service=WMS&Format=jpeg&Version=1.1.1&HEIGHT=600&WIDTH=800&SRS=EPSG:23031&BBOX=206899,4471701,526122,4757950&LAYERS=GRAF_XARXA_CENTROIDES,GRAF_PKS_REALS_TEXT,GRAF_POLS_TRANSPORT
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcWMS/Request.aspx?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetFeatureInfo&QUERY_LAYERS=GRAF_XARXA_COMARCAL&SRS=EPSG:23031&BBOX=206899,4471701,526122,4757950&HEIGHT=600&WIDTH=800&STYLES=default&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml&X=300&Y=400
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcWMS/Request.aspx?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetFeatureInfo&QUERY_LAYERS=GRAF_XARXA_COMARCAL&SRS=EPSG:23031&BBOX=206899,4471701,526122,4757950&HEIGHT=600&WIDTH=800&STYLES=default&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml&X=300&Y=400
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcWMS/Request.aspx?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetFeatureInfo&QUERY_LAYERS=GRAF_XARXA_COMARCAL&SRS=EPSG:23031&BBOX=206899,4471701,526122,4757950&HEIGHT=600&WIDTH=800&STYLES=default&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml&X=300&Y=400
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcWMS/Request.aspx?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetFeatureInfo&QUERY_LAYERS=GRAF_XARXA_COMARCAL&SRS=EPSG:23031&BBOX=206899,4471701,526122,4757950&HEIGHT=600&WIDTH=800&STYLES=default&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml&X=300&Y=400
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcWMS/Request.aspx?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetFeatureInfo&QUERY_LAYERS=GRAF_XARXA_COMARCAL&SRS=EPSG:23031&BBOX=206899,4471701,526122,4757950&HEIGHT=600&WIDTH=800&STYLES=default&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml&X=300&Y=400
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5.2.6.3 Web Feature  Service de la DGC (dgcWFS) 
 

Per la creació del WFS la informació que es necessita és l’ obtinguda pel procés 
de publicació de les dades de la DGC en format Shape, és a dir el “GRAF-Shape”. 
El procediment és similar a la creació del  WMS, s’establirà un nou magatzem de tipus 
Access prenent com a referència el GeoWorkspace “GRAF-Shape” on es troben les 
querys obtingudes per la publicació en format Shape. Es seleccionaran les consultes 
finals i seran extretes a classes d’entitats. Elaborats aquests passos, és l’hora de la 
creació del magatzem de tipus SmartStore. 
 Amb un GeoWorkspace buit, s’hauran  d’introduir les dades que s’han creat amb 
el magatzem SmartStore i així es podrà completar el servei. És en aquest pas on 
s’introdueix tota la informació  per tal que el servei doni les respostes que l’usuari vol 
obtenir. 
Un cop obert el GeoWorkspace, cal fer ús de l’extensió GeoMedia WebMap Publisher 
Administrator on es connectarà a la carpeta Warehouses  i a la base de dades creada en 
la configuració del servei efectuats aquest passos ja es  podrà començar a treballar el 
servei. El següent pas consisteix en la introducció de  totes les querys realitzades en el 
primer punt del projecte de la realització del “GRAF-Shape” i afegir-les al servei .  
En la creació d’aquest servei també es van executar una sèrie de proves per tal de que 
algunes de les capes es poguessin visualitzar en un rang d’escala determinat. El propòsit 
radicava en la disminució del temps de resposta del servei, però les proves no van 
assolir els objectius plantejats. 
Un cop completat tots els passos s’elaboraran les peticions creades a partir de la 
documentació consultada de l’OGC. S’executaran aquestes crides al servidor i es podrà 
accedir a la informació sol·licitada. Per finalitzar com el cas del WMS, s’hauran 
d’omplir les dades del servir a través del  Server ConFiguration Utility de Geomedia 
WebMap Professional. 
En el mateix cas que el servei WMS, si es vol comprovar que el servei funciona 
correctament, s’establirà una nova connexió de tipus WFS mitjançant Geomedia, on 
s’especificarà la URL creada pel GetCapabilities. 

5.2.6.3.1 Peticions 

-GetCapabilities: 

http://territori.gencat.cat/webmap/dgcWFS/Request.aspx?REQUEST=GetCapabilities&Service
=WFS&Version=1.1.0 

-Describe Feature: 
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcWFS/Request.aspx?REQUEST=DescribeFeatureType&Se
rvice=WFS&Version=1.1.0&TypeName=GRAF_POLS 

-Get Feature: 

http://territori.gencat.cat/webmap/dgcWFS/Request.aspx?REQUEST=GetFeature&Service=WF
S&Version=1.1.0&TypeName=GRAF_CACNIVELL1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://territori.gencat.cat/webmap/dgcWFS/Request.aspx?REQUEST=GetCapabilities&Service=WFS&Version=1.1.0
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcWFS/Request.aspx?REQUEST=GetCapabilities&Service=WFS&Version=1.1.0
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcWFS/Request.aspx?REQUEST=DescribeFeatureType&Service=WFS&Version=1.1.0&TypeName=GRAF_POLS
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcWFS/Request.aspx?REQUEST=DescribeFeatureType&Service=WFS&Version=1.1.0&TypeName=GRAF_POLS
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcWFS/Request.aspx?REQUEST=GetFeature&Service=WFS&Version=1.1.0&TypeName=GRAF_CACNIVELL1
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcWFS/Request.aspx?REQUEST=GetFeature&Service=WFS&Version=1.1.0&TypeName=GRAF_CACNIVELL1
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Figura 9: Resposta de les peticions del WFS de la DGC 

 

5.2.6.4 CATALOG SERVICE WEB DE LA DGC (dgcCSW) 
 

La creació del servei CSW de la DGC es troba directament associat a la 
realització  de les metadades.  
Un cop elaborades les metadades mitjançant el programari MetaD, es procedirà a una 
importació al programari Geomedia on 
es crearà un nou catàleg per poder 
executar el servei  CSW. 
Amb la creació d’un nou magtazem 
Access, s’exportarà el XML resultant de 
les metadades i a través de modificacions 
en el servidor es guardarà a  la màquina 
de desenvolupament. Un cop efectuats 
els passos és l’hora de realitzar les crides 
confeccionades a partir de la 
documentació de l’OGC. A continuació 
caldrà introduir-les al servidor per 
comprovar que el servei funciona. 
Finalment s’editarà la informació del 
servei a través del Server ConFiguration 
Utility de Geomedia WebMap 
Professional. 
 

 
Figura 10: Esquema simplificat dels passos a seguir  per  la 

creació del servei CSW. 
 



Realització i publicació dels serveis Web  del Graf de carreteres de la DGC  
  Resum Tesina Final Màster SIG 
 

13 
 

5.2.6.4.1 Peticions 

-GetCapabilities: 

http://territori.gencat.cat/webmap/dgcCSW/Request.aspx?REQUEST=GetCapabilities&Service
=CSW&Version=2.0.2 

-GetRecords: 

http://territori.gencat.cat/webmap/dgcCSW/Request.aspx?REQUEST=GetRecords&Service=C
SW&Version=2.0.2&TypeNames=csw:Record&ElementSetName=full&ResultType=results 

-GetRecordsById: 

http://territori.gencat.cat/webmap/dgcCSW/Request.aspx?REQUEST=GetRecordById&Service
=CSW&Version=2.0.2&ElementSetName=full&ID=Graph of the DGC_MetaGrafWeb_en 

 
En aquest cas l’ID es correspon amb l’identificador que s’ha modificat en el XML. Si es 
vol demanar un altre es canviarà per : 
Graf de la DGC_MetaGrafWeb_ca 
Grafo de la DGC_MetaGrafWeb_es  
 

-DescribeRecord: 

http://territori.gencat.cat/webmap/dgcCSW/Request.aspx?REQUEST=DescribeRecord&Service
=CSW&Version=2.0.2 

 
 

    
Figura 11: Resposta de les peticions del WFS de la DGC. 

  

http://territori.gencat.cat/webmap/dgcCSW/Request.aspx?REQUEST=GetCapabilities&Service=CSW&Version=2.0.2
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcCSW/Request.aspx?REQUEST=GetCapabilities&Service=CSW&Version=2.0.2
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcCSW/Request.aspx?REQUEST=GetRecords&Service=CSW&Version=2.0.2&TypeNames=csw:Record&ElementSetName=full&ResultType=results
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcCSW/Request.aspx?REQUEST=GetRecords&Service=CSW&Version=2.0.2&TypeNames=csw:Record&ElementSetName=full&ResultType=results
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcCSW/Request.aspx?REQUEST=GetRecordById&Service=CSW&Version=2.0.2&ElementSetName=full&ID=Graph%20of%20the%20DGC_MetaGrafWeb_en
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcCSW/Request.aspx?REQUEST=GetRecordById&Service=CSW&Version=2.0.2&ElementSetName=full&ID=Graph%20of%20the%20DGC_MetaGrafWeb_en
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcCSW/Request.aspx?REQUEST=GetRecordById&Service=CSW&Version=2.0.2&ElementSetName=full&ID=Graph%20of%20the%20DGC_MetaGrafWeb_en
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcCSW/Request.aspx?REQUEST=DescribeRecord&Service=CSW&Version=2.0.2
http://territori.gencat.cat/webmap/dgcCSW/Request.aspx?REQUEST=DescribeRecord&Service=CSW&Version=2.0.2


Realització i publicació dels serveis Web  del Graf de carreteres de la DGC  
  Resum Tesina Final Màster SIG 
 

14 
 

6 TREBALLS DESENVOLUPATS 
 
S’ha dividit la realització del projecte en 5 fases: 

 Etapa inicial  
 Segona etapa 
 Etapa final 
 Etapes futures 
 Opcions futures 

Per cadascuna d’aquestes fases s’han descrit uns procediments.  Per exemple en l’etapa 
inicial les tasques realitzades es centraven en l’estudi de la informació a publicar i els 
canals de sortida en que es publicaria la informació del Graf, així com la creació de les 
metadades que es publicarien del Graf. Un cop superada aquest fase de familiarització  
amb els programaris i el Graf, es van seleccionar les dades que es publicarien. A través 
de l’estudi de les diferents taules que formen el Graf, i les realitzacions de proves es va 
arribar a la creació dels mapes “Mapa-DGN” i “Graf-Shape”, que posteriorment es 
publicaran mitjançant els serveis Web.  

En la segona etapa del projecte es van publicar les taules en els formats finals, 
els quals es corresponen amb el DGN, Shape, KML i GML. També es va crear la 
plantilla de simbologia del “Mapa-DGN”, pensant en les futures actualitzacions que es 
fessin dels Graf. Des de l’Oficina Tècnica es volia efectuar un procediment ràpid per la 
modificació de la plantilla, així es va decidir que el XML elaborat en el procés 
d’exportació del format DGN, podria ser editat i substituït per  procedir a la modificació 
del servei web WMS, i del format KML, quan es presentessin les actualitzacions. Un 
cop elaborats els format pel canal Web es van crear en aquesta fase el serveis Web 
(WMS, WFS i CSW). També es van realitzar els protocols d’actuació d´ ús intern a 
l’Oficina Tècnica de la DGC. En aquests documents es recullen tots els procediments 
necessaris per la modificació de les querys en les futures actualitzacions del Graf. 

L’etapa final es correspon amb el procés de pre-producció dels resultats finals. 
Un cop el procediment passi aquesta fase, només caldrà posar les dades a producció, per 
tal que puguin ser publicades a la pàgina Web del Departament de Territori i 
Sostenibilitat i l’usuari consumidor pugui fer ús de la informació. 

Pensant en les etapes futures es va establir una metodologia d’actualització de 
les dades. Aquesta metodologia, consisteix en la no modificació dels servies al servidor, 
un motiu per procedir a aquesta modificació seria un canvi de software o una migració 
de sistema operatiu. Només es modificaran els GeoWorkspaces creats, els magatzems 
SmartStore així com les metadades creades, si es cau. 
  Com a futurs projectes que s’han establert, actualment queda pendent a 
publicació del Graf Vigent i la realització dels serveis OpenLs ( Servei de Ruting i LRS) 
que en aquesta fase del projecte de la publicació del Graf de la DGC no ha estat viable, 
però en futures versions serà possible realitzar la consulta d’aquest dos serveis. 
  
En el següent diagrama es pot consultar el resultat final de la metodologia establerta per 
les futures modificacions del Graf. 
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Figura 12 : Esquema on es recull la metodologia a seguir en els processos d’actualització de Graf. 

 
7 CONLUSIONS 
 
El principal objectiu de la tesina, la publicació del Graf a través d’Internet seguint les 
pautes del Open Data, s’ha assolit  gràcies als treballs realitzats, l’ajuda imprescindible 
del tutor i l’assessorament dels diferents companys del Departament. 

Els objectius concrets plantejats al començament del projecte han passat per 
fases de molta dedicació com per exemple la primera etapa. Aquesta fase és sens dubte 
la base del projecte doncs es centrava en la decisió de quina seria la informació que es 
volia publicar, i a més hauria de presentar un gran nivell d’utilitat per als futurs 
consumidors de les dades .El nombre de proves fallides  efectuades ha estat  quantiós, 
però ha portat satisfacció la investigació de com poder solvatar els inconvenients que 
s’anaven plantejant. 

Amb l’estudi de les normatives Inspire, i la filosofia Open Data, es posen a 
disposició publica unes dades d’un gran valor, úniques en els organismes Catalans, 
esperant que l’usuari destinatari en pugui fer ús i treure’n benefici orientat cap a la 
societat. 

L’aprenentatge del alumne ha estat el màxim benefici d’aquest projecte, per una 
banda l’ús diari amb el programari Geomedia ha fet que el pugui conèixer amb més 
profunditat. Gràcies a la realització dels serveis Web, l’alumne disposa d’una base 
teòrica i metodològica per la creació i publicació d’aquests. 
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Personalment he gaudit molt amb la creació del projecte, els conceptes de serveis 
Webs ja els coneixia, doncs vaig prestar els meus serveis  a l’IDEC, i vaig aprofundir en 
aquest món amb la realització d’un curs de programació Web Map. 
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