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1. Introducció
El Servidor d’Informació Territorial i Turística, SITTUR, neix com a projecte del Servei de
Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SSIGT1) de la Universitat de les Illes
Balears per tal d’oferir al Departament d’Informació Turísitica del Consell de Mallorca una
nova eina per a la difusió turística de Mallorca.
SITTUR, desenvolupat amb tecnologia de codi obert, és un servidor cartogràfic interactiu
destinat a un públic no expert en noves tecnologies. Ofereix una cartografia temàtica,
dinàmica, multiescala i personalitzable segons les preferències de cada usuari, permet fer
consultes simples com cercar localitzacions o calcular distàncies entre diferents indrets.
SITTUR pretén esser un instrument complementari als tradicionals mapes turístics en
format paper distribuïts arreu de la geografia mallorquina per les Oficines d’Informació
Turística.
Dins d’aquest marc, el projecte SITTUR pot esser considerat com una alternativa per
difondre informació turística, un complement que aprofita les noves tecnologies i pautes de
consum. Es tracta d’una eina destinada als nombrosos turistes que visiten l’illa de Mallorca,
més de 8 milions al 2005.
Davant aquestes xifres no es d’estranyar la importància de la industria turística i la
responsabilitat, per part de les institucions, en promocionar Mallorca i satisfer la demanda
d’informació. Des de l’any 1997 es ve oferint, bàsicament a través de les Oficines
d’Informació Turística, un mapa turístic de Mallorca en format paper a escala 1:200.000,
amb tirades anuals superiors als

500.000 exemplars, a partir d’ara, també es podrà

accedir a aquesta informació a través de SITTUR.

1

http://www.uib.es/secc6/lsig/index.html
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2. Objectius
L’objectiu més important d’aquest projecte és el desenvolupament d’un servidor de mapes
per a la visualització d’informació turística de l’illa de Mallorca i que aquest aplicatiu sigui
de codi obert.
Tenint en compte que SITTUR està destinat a un tipus d’usuari no necessàriament expert
en tecnologies SIG es pretén:


Que sigui senzill , funcional, intuïtiu i amigable.



Que proporcioni les funcions habituals de visualització d’un servidor
d’informació geoespacial

com

són

els

zooms,

moure,

identificació

d’elements..., de manera que l’usuari moure’s a través de tot el territori illenc
o variar el nivell d’aproximació o escala de visualització i consulta.


Que permeti mesurar distàncies entre diferents indrets.



Que es pugui personalitzar la informació en funció de les capes temàtiques
activades.

2

______________________________Resum del Projecte SITTUR, Servidor d’Informació Territorial i Turística

3. Característiques de l’aplicatiu SITTUR
SITTUR és un servidor/visor de mapes. Podem entendre un Servidor de Mapes com una
eina que ens permet posar mapes i aplicacions interactives de mapes en web. Aquests
permeten a l’usuari accedir a la informació en el seu format original, de manera que en els
servidors de mapes més avançats i complets es poden dur a terme consultes tan
complexes com les que faria un SIG.
L’arquitectura dels servidors de mapes és tipus client / servidor. Aquesta es basa en un
navegador de web per a cada client i un servidor de web que gestiona les peticions
d’aquests. A la part del servidor trobam una aplicació servidora de mapes que
complementa al servidor web i que genera les vistes de dades SIG que seran enviades al
client, que en aquest cas és el propi navegador.

Fig. 1: Esquema de l’arquitectura d’un Servidor de Mapes,
Font: Mapping Interactivo.

Un servidor de mapes funciona enviant la informació sol·licitada per part de l’usuari, a
través del seu navegador web, sense necessitats de coneixements tècnics sobre SIG ni
servidors de mapes.

3.1. L’elecció tecnològica
En l’actualitat existeixen nombroses alternatives tecnològiques que permeten el
desenvolupament d’un servidor cartogràfic, podent-se diferenciar entre les tecnologies de
software lliure i les de software propietari. Si bé aquestes darreres gaudeixen d’una gran
popularitat per les serves funcionalitats, fiabilitat i maduresa, les de software lliure estan
guanyant terreny a passes agegantades, no només pel seu nul cost d’adquisició si no
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també per les seves avantatges tecnològiques i l’increment de les seves capacitats
funcionals.
Per al desenvolupament de SITTUR s’ha optat per la tecnologia UMN MapServer2,
popularment conegut com MapServer, i l’entorn de desenvolupament Chameleon3, ambdós
de codi obert.
El fet d’utilitzar software lliure permet4:

9 Executar el programa amb qualsevol propòsit (públic, educatiu, comercial,
privat, etc.).
9 Estudiar i modificar el programa podent accedir al codi font del mateix.
9 Distribuir còpies i compartir-les amb la comunitat.
9 Millorar el programa i compartir les millores amb la comunitat.
El procés d’elecció de programari és un aspecte fonamental per a la bona implementació i
manteniment de l’aplicatiu, així doncs, cal qüestionar al programari de codi obert amb les
següents preguntes (RAMSEY, 2005): Està el projecte ben documentat?, És conegut
l’equip de desenvolupament? És un programari modular? ? Com d’àmplia és la comunitat
desenvolupadora? Com d’àmplia és la comunitat d’usuaris? Quines organitzacions empren
el codi? Quines experiències han tingut?
Quantes més qüestions siguin contestades de manera positiva, millor confirmada queda la
solidesa del projecte.
Si ens atenem al qüestionari de Ramsey, podríem afirmar que MapServer és el projecte
SIG de codi obert de major èxit i implantació. Posseeix una àmplia i activa comunitat
d’usuaris i programadors i una elevada documentació. Tècnicament presenta una gran
interoperatibilitat de formats, admetent més formats que molts softwares propietaris, te un
rendiment més elevat i (a les versions precompilades) és més fàcil d’instal·lar i configurar.
També cal ressenyar la seva maduresa, el projecte fou iniciat al 1994, i estabilitat.

2

http://mapserver.gis.umn.edu/
http://chameleon.maptools.org/index.phtml
4
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
3
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Així mateix també queda confirmada la solidesa del projecte Chameleon per la seva bona i
extensa documentació online, àmplia comunitat de programadors i usuaris, constant
evolució (actualment es troba a la versió 2.4.1) i una dinàmica i pública llista de correu.

3.2. La cartografia
La selecció, preparació i elaboració d’informació d’interès turístic cartografiable va ser una
de les passes prèvies a realitzar a nivell temàtic. Part de la feina, com la base territorial
(topografia, fons marí, etc.) ja s’havia realitzat per a l’elaboració del mapa turístic balear en
format paper 1:200.000, mentre que altres capes d’informació com la xarxa de carreteres,
el sòl urbà, etc. foren actualitzades. Una de les principals dificultats va ser la de disposar
d’informació territorial de tota l’illa al mateix o similar nivell de precisió o escala i, en certs
casos, el més recent possible, com en el cas de les carreteres.
A nivell tècnic, la incorporació de la interactivitat al mapa amb eines d’apropament i
allunyament requeria de cartografia temàtica a diferents escales. Les escales de treball
venien determinades per la necessitat de representar el territori en la seva totalitat, en
aquest cas l’illa de Mallorca, i cobrir un àmbit de difusió d’informació de caràcter general
bàsica sobre la localització d’elements turístics com per exemple museus o bé com arribar
de l’aeroport al lloc d’estància.
Per a l’elaboració i gestió de les dades es va utilitzar un Sistema d’Informació Geogràfica
(SIG) per les seves capacitats d’adquisició, emmagatzemament, anàlisi i representació de
dades espacials. La informació geogràfica s’organitza en capes en funció del tipus
d’element (punt, línia o polígon), de la seva localització espacial i dels seus atributs. A
nivell gràfic o cartogràfic podem representar la posició d’un simple element puntual, com un
museu, una col·lecció de segments o línies, com una ruta, o bé una porció del territori o
àrea, com un parc natural. L’ús del format vectorial ens permet una major precisió i
possibilitat de representar els objectes de manera individual.
La cartografia ja existent s’havia creat amb el SIG ArcView, que utilitza el format shape
(*.shp). Les taules d’atribut associades a cada element estan generades en format Dbase
(*.dbf) per a cada una de les capes utilitzades. La informació turística procedent de les
Oficines d’Informació Turística va ser transformada del format text a taules, i posteriorment
georeferenciada amb el programa ArcMap.
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Elaboració i organització de la base de dades temàtica:
L’expressió gràfica desplegada per SITTUR prové de l’esquematització de la base de
dades alfanumèrica que duu associada. Aquesta base de dades es troba constituïda per
una sèrie de capes temàtiques prèviament seleccionades pel seu interès per a
l’usuari/turista i susceptibles de ser cartografiades.
Dins aquesta base de dades temàtica diferenciam entre capes estàtiques i capes
dinàmiques. Les capes estàtiques apareixen sempre carregades per defecte, és a dir,
apareixen sempre visibles. En canvi, les capes dinàmiques podran ser visualitzades o no
per l’usuari en base a les seves preferències, permetent-li així crear un mapa personalitzat
segons les seves necessitats.
CAPES DINÀMIQUES

CAPES ESTÀTIQUES

Llocs d’interès

Transport

Fons marí

Oficines Informació Turística

Aeroport

Línia de costa

Cales i Platges

Ports

Topografia

Torres de defensa

Ferrocarril

Zones humides

Coves

Torrents

Fars

Nuclis urbans

Miradors

Xarxa de carreteres

Santuaris, Ermites, Oratoris

Altres
Espais protegits

Monuments Prehistòrics
Castells
Museus y col·leccions

Aquesta base de dades es troba “oberta”, és a dir, s’anirà incorporant o modificant
informació a mesura que aquesta creixi o variï a mesura que els interessos dels usuaris
canviïn.
3.3. Funcionalitats de l’aplicatiu
Com es pretén que sigui un aplicatiu senzill, amigable i intuïtiu, destinat, principalment, a
un públic no expert en SIG, les seves funcionalitats no podien presentar excessives
complicacions. Per tant es decidí que tendria eines de visualització com el zoom, pan i
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identificació; eines d’anàlisi com el càlcul de distàncies i un cercador per topònims. Així
mateix la impressió seria personalitzable.
Un dels punts d’interès per al turista és poder obtenir més informació a partir de la
representada cartogràficament. L’opció bàsica és la que proporciona per ella mateixa la
cartografia tradicional, l’usuari, a través de les localitzacions geogràfiques dels elements
representats, podrà plantejar-se preguntes simples que poden arribar a ser de gran utilitat.
Per exemple: com arribar a...? quins llocs d’interès tenc al meu voltant?. O qüestions més
complexes com quines distàncies hi ha des d’on sóc fins al lloc d’interès, usant per a això
l’eina de mesurar. L’avantatge que ens ofereixen els servidors cartogràfics és que, a través
de les eines de visualització, es pot anar, de manera dinàmica i interactiva, d’un lloc a un
altre, o bé apropar-se obtenint un major detall.
Una altra manera d’aconseguir informació addicional és utilitzant la icona d’informació.
Com es pot observar a la imatge següent, el turista, a partir de la selecció de l’eina de més
informació, pot fer clic sobre el mapa a sobre d’algun dels elements d’interès turístic
cartografiats, ja siguin de tipus lineal, puntual o d’àrea. Per exemple, el Parc Natural de
Llevant. La resposta del servidor és la pàgina web informativa associada, com s’observa a
la figura.

Figura 2.

7

______________________________Resum del Projecte SITTUR, Servidor d’Informació Territorial i Turística

Un altre element d’interès és la incorporació d’un cercador que permet la selecció de nuclis
urbans, a partir d’una llista de topònims establerta, que posteriorment seran localitzats en
el marc de visualització del servidor.

3.4. L’arquitectura del projecte
L’aplicatiu SITTUR funciona totalment del costat del servidor, això vol dir que l’usuari fa les
consultes directament dins el servidor sense la necessitat d’instal·lar cap programari
específic, driver o llibreria al seu ordinador. L’usuari accedeix al servidor/visor utilitzant com
interfície qualsevol navegador amb tecnologia estàndard HTML. En aquest aspecte el
manteniment i processament de dades es trasllada al servidor i la consulta dels mateixos al
client.

GEODATABASE:

Client

Cartografia +
BDtemàtica

Servidor d’Aplicacions:Servidor de
Mapes:

Servidor Web

Fig. 3, Arquitectura de SITTUR.

3.5. La interfície d’usuari
L’accés a SITTUR es te previst que es faci a través de la pàgina oficial d’informació sobre
Mallorca, destinada tant a residents com a visitants, www.infomallorca.net. A partir de la
pàgina d’inici de SITTUR (actualment en procés de traducció a varis idiomes: anglès,
francès, alemany, italià i rus, a més del castellà i català) i a través d’una petició HTTP
s’accedeix a totes les funcionalitats del servidor/visor que es presenta.

8

______________________________Resum del Projecte SITTUR, Servidor d’Informació Territorial i Turística

Fig. 4, Implementació de SITTUR.

La pàgina es troba configurada per diferents elements:
a) Visualització del mapa: constitueix la part principal del visor, mostra tant les capes
estàtiques com les dinàmiques. En funció de l’escala augmenta la informació que
mostra el mapa; a major zoom major quantitat de topònims apareixen.
b) Capes d’informació: apareixen les capes dinàmiques, les quals l’usuari pot
seleccionar mitjançant checkboxes.
c) Barra d’eines: es situen les diferents icones que donen funcionalitat al visor:


Apropar: augmenta l’escala incrementant la resolució.



Allunyar: minva l’escala reduint la resolució.



Extensió total: retorna a la vista inicial.



Moure: desplaça la vista del mapa.



Regla: permet mesurar les distàncies al mapa oferint el resultat en
quilòmetres.



Informació: seleccionant aquesta eina i fent clic sobre el mapa
s’accedeix a una web informativa (web de l’ajuntament, parc natural, etc.).
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Cercador de topònims urbans: dirigeix la vista al
nucli seleccionat.

d) Utilitats: el visor conté d’altres utilitats a més de les contingudes a la barra d’eines:


Mapa guia: permet saber en tot moment l’àrea de visualització continguda
a la vista del mapa principal.



Icona d’actualització: renova la vista del mapa.



Impressió: desplega la finestra d’impressió al mapa.



Ajuda: desplega la finestra d’ajuda de l’aplicatiu.



Nord: orientació del mapa.



Escala, en funció de la vista del mapa.
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4. Resultats i conclusions
Actualment el paper d’Internet com a mitjà de difusió d’informació és un fet indiscutible. La
incorporació al flux global de la informació dels servidors de mapes, sobretot d’aquells
l’accés als quals és públic i gratuït, ha obert noves oportunitats a les disciplines amb una
elevada component espacial de les seves activitats com és el cas del turisme. Els
geoportals turístics de cartografia dinàmica s’obrin com a noves vies de divulgació de la
informació turística.
En aquest sentit, la utilització de servidors de mapes, (web mapping), aplicats a la
localització d’elements d’interès turístic sobre el territori ofereix grans avantatges. En
concret, la disposició de SITTUR de cara al públic permet
1. A nivell d’usuari: accedir a informació cartogràfica independentment de la seva
ubicació geogràfica, exploració de l’espai turístic d’una manera fàcil i senzilla. Això
facilita la presa de decisions durant la selecció, preparació i desenvolupament de
l’estància vacacional.
2. Per a l’Administració:

permet integrar totes les dades a una base de dades

espacial de fàcil gestió, manteniment i actualització, així com facilitar i dinamitzar la
difusió de la informació d’interès turístic.
3. A nivell tècnic: suposa un estalvi econòmic ja que no necessita de grans
inversions per part de l’Administració (cost nul en compra i manteniment de
llicències de productes comercials i cost baix en personal). Tampoc necessita la
instal·lació de cap tipus de software per part del client, únicament tenir accés a
Internet.

Els resultats de la realització d’aquest projecte han sigut per tant positius, tant en
l’aprenentatge que ha suposat per l’autora com per lo innovador i necessari del producte a
l’illa de Mallorca. A més a més hi ha hagut una valoració positiva per part de
l’Administració, que ha decidit adquirir-lo.
Val a dir que aquest producte queda obert a la possibilitat d’una ampliació, tant de la
cartografia que conté, com de les funcionalitats de les quals disposa
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