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ANTECEDENTS
MOTIVACIÓ DEL TREBALL

La tesina que a continuació s’exposa neix com a resposta a una necessitat detectada en
l’exercici de les tasques dutes a terme dins la Direcció General de Carreteres (DGC) al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) durant el curs 2008-2009.
Del contacte amb les eines SIG i amb una de les aplicacions implementades al
departament, el Visor d’Inventaris de Carreteres (VIC), sorgeix la possibilitat de crear
una eina que respongui a la necessitat d’obtenir més eficiència en alguns dels treballs
vinculats a la recollida de dades per aquest visor.
El fet de realitzar un treball diari amb aquesta eina, ha portat a l’alumne a visualitzar
pràcticament la totalitat de carreteres de Catalunya a través d’ella.
Fruit d’aquesta observació s’ha constatat que tot i que la gran majoria d’imatges que s’hi
mostren són correctes, també es visualitzen alguns trams en els que les imatges no
tenen la qualitat mínima exigible. Aquests casos es produeixen especialment en aquells
punts a on les circumstàncies de lluminositat no són les òptimes.
Es detecta per tant una necessitat de millora en el procés de planificació dels treballs de
recollida d’aquestes dades per tal de que siguin tinguts en compte els factors de
lluminositat.
1.2

DESCRIPCIÓ DEL VISOR D’INFRAESTRUCTURES DE CATALUNYA (VIC)

Cal entendre el VIC com a un visualitzador de dades de carreteres de Catalunya en el
qual havent introduït el codi de l’eix, sentit i punt quilomètric (PK) permet situar l’usuari
en aquell punt d’una carretera. El VIC mostra una fotografia del punt escollit des de la
perspectiva d’un conductor que circula per la via i sentit indicats, així com un conjunt de
dades tècniques associades a la infraestructura en aquell punt.
Utilitzant les eines de navegació és possible avançar o retrocedir al llarg de l’eix, canviar
la velocitat de navegació, anar endavant o endarrere o visualitzar el recorregut pas a
pas.

Per tal que una eina d’aquestes característiques tingui una utilitat real per als usuaris
finals (personal de la DGC), cada cert temps es realitza una campanya de recollida de
dades de totes les carreteres de les que es tenen les competències.
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Aquesta recollida de dades consisteix en fer circular un vehicle per totes les carreteres
gestionades per la DGC. El recorregut es realitza en tots els sentits de la marxa
possibles, és a dir en un eix de dues direccions es recull de forma separada l’anada i la
tornada. A mesura que el vehicle avança per la carretera i a intervals de 10 metres,
captura imatges de la calçada i mesura alguns dels paràmetres de la via que apareixen al
visor.
Les dades recollides a camp són processades de manera que es realitza un tractament de
les imatges, una conversió de coordenades i el càlcul els valors de radi de curvatura,
pendent de la rasant, peralt i amples de carril i calçada.
En el procés de tractament de les dades s’incorpora informació procedent de la imatge de
la calçada capturada per la càmera frontal de manera que dades com les amplades de la
calçada o nombre de carrils són fruit d’un tractament d’interpretació del pixel.lat de la
imatge de la carretera.
1.3

GRAF DE CARRETERES

Donat que la recollida de dades és portada a terme mitjançant el desplaçament que
realitza un vehicle al llarg de tot un sistema lineal de carreteres, es requereix que el
treball de SIG plantejat es recolzi sobre estructures que donin una bona resposta davant
un conjunt lineal d’infraestructures d’aquestes característiques.
Una de les alternatives per modelitzar un sistema d’aquest tipus és la creació d’una base
de dades gràfica i alfanumèrica –anomenada graf- que contingui de forma esquemàtica
els elements que representen tots els eixos de treball, en aquest cas les carreteres.
Aquest graf de carreteres està format per una xarxa d’entitats lineals connectades entre
si que poden ser usades per admetre una simulació de transport, itineraris,
encaminament o accessibilitat, per exemple. Les entitats lineals bàsiques que componen
un graf de carreteres s’anomenen arcs.

2

OBJECTIUS

L’objectiu principal d’aquest treball consisteix en el desenvolupament d’una eina que
faciliti la tasca d’escombratge de totes les carreteres existents en un territori concret
amb criteris d’eficiència.
Els objectius plantejats fan referència al disseny d’una aplicació per al seu ús en el cas
del planejament del recorregut diari que realitza un vehicle de recollida de dades de
carreteres. Per tant, s’ha previst desenvolupar una aplicació d’utilització com a pas previ
a la sortida a camp durant una jornada de treball de recollida de dades.
L’ eina en si ha de ser capaç d’establir la posició inicial d’un hipotètic vehicle de recollida
de dades, i en funció de les variables de dia i hora de treball decidir quina de totes les
rutes possibles és la que ofereix les millors condicions per la presa de fotografies.
Donada la importància que té la presa de fotografies en aquesta recollida de dades, s’ha
plantejat com a objectiu l’establiment d’un mètode que sigui capaç de definir quins són
els paràmetres de lluminositat que afecten a la presa de fotografies, i calcular-los.
De la mateixa manera, caldrà establir un mètode que en funció d’aquests paràmetres
determini la bondat dels recorreguts i estableixi un rang de valors que permeti
classificar-los per tal d’escollir el més favorable.
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METODOLOGIA
PROCEDIMENT DE TREBALL

El flux de treball que s’ha dissenyat per a l’obtenció de la millor ruta està concebut en
dues etapes. En primer lloc s’ha procedit a determinar totes les rutes potencials que es
poden recórrer des del punt d’origen seleccionat i a continuació es passa a valorar la
bondat de cadascuna de les rutes per tal de seleccionar la més favorable.
3.2

OBTENCIÓ DE RECORREGUTS POSSIBLES

L’obtenció de la totalitat dels recorreguts possibles des d’un punt d’origen té 4 fases.
3.2.1 Establiment de la posició del vehicle. Parada Origen
Tal i com s’ha plantejat la hipòtesi principal, la posició
inicial del vehicle constitueix un dels condicionants
bàsics per a l’obtenció de la millor ruta. Tot i ser un
dels punts de partida del càlcul, aquest és desconegut
d’entrada i ha de ser l’usuari el que seleccioni el punt
de partida en funció de la ubicació del vehicle o del
punt de sortida desitjat.
La localització d’aquest punt s’ha de correspondre
amb un punt situat sobre una carretera, és a dir
sobre algun dels arcs del graf. A aquest punt se’l
anomena parada origen.

3.2.2 Obtenció de tots els arcs pels quals pot circular el vehicle. Aranya
Establiment del Temps de Treball
En primer lloc es necessari conèixer de quant temps es disposa per fer el recorregut, i
per tant quin és el possible abast del vehicle. La definició del temps de treball dependrà
dels valors hora inicial i hora final determinats per l’usuari, i de les hores de sortida i
posta del sol (ortus i ocàs) del dia escollit.
Establiment de la velocitat del vehicle i de l’abast màxim assolible.
Obtingut el Temps de Treball, s’ha establert una
velocitat mitjana del vehicle que ha permès conèixer
quina és la distància màxima a la qual és possible
arribar respecte de la Parada Origen. La velocitat
mitjana del vehicle s’ha fixat en 60 Km/h.
Partint de la parada origen i amb la distància màxima
s’ha realitzat sobre el graf una consulta d’isòcrones.
El resultat d’aquesta consulta inclou tots aquells arcs
del graf pels quals el vehicle podria circular donat el
temps del que disposa. Aquest resultat l’anomenarem
Aranya.
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3.2.3 Determinació dels punts de final de recorregut. Parades Destí
Per establir la localització dels punts ParadesDestí s’han encadenat un seguit de consultes
que han permès identificar el punts que son final de recorregut
En primer lloc, ha estat necessari localitzar els arcs
de l’aranya que són final de recorregut.
A continuació,
a través d’una altre consulta es
determinen uns nous elements gràfics puntuals que
corresponen a la descomposició de la geometria
poligonal dels arcs finals en punts.
Seleccionant els punts que no estan totalment
continguts en la geometria de l’aranya obtenim els
punts finals de recorregut.
Els punts finals de tots els arcs que són final de
recorregut constitueixen tots els destins possibles als que pot arribar el vehicle donat el
temps del que disposa. El conjunt d’aquests punts és el que s’anomenarà a partir d’ara
Parades Destí.
3.2.4 Càlcul de totes les rutes possibles. Matriu Origen-Destí
Traçant una ruta que uneixi la Parada Origen amb
una Parada destí, obtenim una de les rutes possibles.
El conjunt que formen totes les rutes que surten de la
Parada Origen i finalitzen en una Parada Destí seran
el conjunt de rutes possibles.
Els elements que defineixen aquest conjunt de rutes
possibles són fruit d’una consulta de routing OrigenDestí feta sobre el graf de l’Aranya (conjunt d’arcs
resultants del càlcul de d’isòcrones).

3.3

CÀLCUL DE LA BONDAT D’UN RECORREGUT I ELECCIÓ DE LA MILLOR RUTA

Un cop determinats tots els recorreguts possibles, cal avaluar-ne la bondat per a poder
seleccionar el que dóna una millor garantia a l’hora de la presa de dades.
3.3.1 Càlcul de la bondat d’un recorregut
Per establir la bondat global del conjunt d’una ruta s’ha realitzat una mitjana ponderada
de la bondat de tots els arcs que la componen emprant com a element característic per a
la ponderació la longitud de cada arc i dividint per la longitud total del recorregut. Amb
aquest criteri es té més en compte la bondat dels arcs més llargs mentre que els trams
més curts tenen menor incidència.
n

∑ (Bondat Arc ⋅ Longitud Arc )
i

Bondat Recorregut =

i

i =1
n

∑ (Longitud Arc )
i

i =1

n : Nombre d ' arcs del recorregut
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3.3.2 Càlcul de la bondat d’un arc
Analitzant la relació que s’estableix entre la posició del Sol i la posició del vehicle en el
moment de la recollida de dades, s’observa que són dos els valors que condicionen
clarament la presa de fotografies:
1) L’elevació solar, que condiciona el nivell de lluminositat, les ombres projectades o
l’enlluernament en l’enregistrament d’imatges.
2) La diferència entre l’azimut del sol i l’azimut de l’arc pel que circula el vehicle, que
condiciona la posició relativa entre la sàmara fotogràfica i el disc solar que actua
com a focus lluminós de les imatges enregistrades.
Per quantificar la bondat de l’arc, s’ha determinat considerar per separat cadascun
d’aquests dos paràmetres ja que s’ha entès que els seus efectes són independents,
obtenint primer un indicador de la bondat de l’arc respecte a cadascun d’aquests angles, i
posteriorment la bondat global de l’arc com a producte dels 2 resultats anteriors.

Bondat Arc = BondatArc ELEVACIÓ ⋅ BondatArcORIENTACIÓ
3.3.3 Càlcul del paràmetre de bondat en relació a l’elevació solar
L’elevació del sol és el paràmetre que més condiciona el nivell de lluminositat i per tant la
qualitat de les imatges. S’ha considerat 3 situacions diferents respecte l’elevació solar
(α), que ens portaran a definir de forma diferent el paràmetre de bondat respecte
l’elevació per a cada cas:
1) 0º ≤ α ≤ 15º: Les primeres i darreres hores del dia, amb el sol molt baix. Es
poden produir enlluernaments i en totes les situacions es produeixen ombres molt
pronunciades i forts contrastos de llum que dificulten la interpretació de la
fotografia i que poden fer impossible el tractament posterior. Per aquest motiu
s’assigna una bondat nulla (0) tots els arcs que es trobin en aquesta situació.
2) 15º < α ≤ 25º: Sol a poca elevació que provoca ombres rellevants. Es poden
realitzar fotografies amb la qualitat requerida, si bé es produiran ombres
significatives del propi vehicle o dels elements pròxims a la via (edificació,
vegetació, senyalització...). El criteri ha estat assignar una bondat constant i igual
a un valor mitjà de qualitat (0,5) a totes les elevacions solars en aquest rang.
3) α > 25º: Sol prou alt per obtenir imatges de qualitat sense ombres significatives.
Es considera que la lluminositat és adient i que els canvis en la posició solar no
afecten pràcticament a la presa d’imatges, pel que s’ha assignat una bondat
constant i igual al valor màxim (1) per a tots aquests angles.
3.3.4 Càlcul del paràmetre de bondat en relació amb la diferència d’azimuts
Com ja s’ha apuntat anteriorment, i considerant que el vehicle va modificant la seva
posició durant el recorregut, l’angle que tindrà un efecte sobre la qualitat de les imatges
no és directament l’azimut del sol, sinó la seva orientació relativa entre el vehicle i el sol
que obtindrem com la diferència entre l’azimut de l’arc i l’azimut del sol. Atenent a
aquesta posició relativa, existeixen tres posicions clau:
1) El sol frontal al vehicle: Correspon a una diferència d’azimuts igual o pròxima a
0º (o a 360º en la situació simètrica). En aquests casos es poden produir
enlluernaments i reflexos a la calçada, si bé aquests tenen poca incidència a partir
de determinades elevacions solars. S’ha considerat un valor mínim de bondat de
0,25 per al cas totalment frontal.
2) El sol lateral al vehicle: Correspon a una diferència d’azimuts igual o pròxima a
90º (o a 270º en la situació simètrica). Es considera la situació més favorable ja
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que no hi ha risc d’enlluernament ni d’ombres del propi vehicle, i a partir de certa
alçada les ombres laterals seran també poc significatives, pel que s’assigna un
valor màxim de 1 quan la incidència és totalment lateral.
3) El sol darrere el vehicle: Correspon a una diferència d’azimuts igual o pròxima
a 180º. Es considera una situació intermèdia, ja que si bé no és la més favorable
no hi ha risc de reflexos o enlluernaments, pel que se li ha assignat un valor
intermedi de 0,5 al cas totalment posterior.
Els valors de bondat per orientacions intermèdies entre els 3 casos d’escrits segueixen la
recta definida pels 3 punts mencionats, tal i com es detalla a les fórmules següents:

 0,75 
BondatArcORIENTACIÓ = 0,25 + 
 ⋅ DifAz si DifAz ≤ 90º
 90 
 0,5 
BondatArcORIENTACIÓ = 1,0 − 
 ⋅ (DifAz − 90 ) si DifAz > 90º
 90 
DifAz = ABS (ψ sol −ψ arc ) on − 180º ≤ (ψ sol −ψ arc ) ≤ 180º

ψ : azimut
3.3.5 Càlcul de l’azimut i elevació solars en el moment de pas del vehicle per
l‘arc
Tal i com s’ha explicat el càlcul de la bondat de cada arc depèn de dos paràmetres solars
que canvien el seu valor al llarg del temps. A mesura que els arcs de l’aranya es trobin
més allunyats de la Parada Origen utilitzaran per al càlcul de bondats valors d’azimut
Solar i elevació més divergents respecte dels que s’han calculat per al punt inicial que
aniran en relació al temps transcorregut.
3.3.5.1 Azimut i elevació solar en el moment de començar el recorregut.
Per al càlcul de l’azimut solar en el moment d’inici del recorregut, caldrà conèixer els
valors corresponents a Data i Hora de treball, Longitud i Latitud de la Parada Origen.
Amb aquests paràmetres s’han realitzat els càlculs per a determinar segons aquest ordre
els valors corresponents a: l’equació del temps, declinació solar, l’increment de temps
solar, l’hora solar, l’ elevació Solar i finalment l’azimut solar.
3.3.5.2 Azimut i elevació solar en el moment de recórrer un arc qualsevol
El procés per a l’obtenció d’aquest paràmetre és en essència el mateix que el descrit en
l’apartat anterior. La diferència principal radica en l’establiment del temps de treball.
Per establir una comparació entre l’azimut de l’arc i l’azimut solar en el moment de pas
del vehicle per aquell arc, caldrà conèixer quin és aquest moment en que el vehicle inicia
el seu recorregut per aquell arc. És a dir, a quina hora el vehicle es troba en el punt
inicial de l’arc.
Un dels camps de sortida de la matriu Origen-Destí inclou per a cada arc, la distància
acumulada pel vehicle fins al moment d’arribar a l’arc. Coneixent aquest valor i la
velocitat del vehicle, és possible determinar quan temps ha transcorregut des que s’ha
iniciat la marxa, és a dir, quant temps ha passat des que el vehicle es trobava a la
Parada Origen fins que ha arribat al punt inicial de l’arc. D’aquest paràmetre
n’anomenarem Increment de Temps.
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3.3.6 Elecció de la millor ruta
Per a seleccionar la millor ruta de totes les que conté la matriu origen destí, caldrà
agrupar els arcs en funció de la ruta a la que pertanyen i calcular-ne aleshores la seva
bondat global segons la mitjana ponderada tal i com s’ha descrit al començament,
seleccionant el recorregut amb millor resultat de bondat.

4
4.1

TREBALLS DESENVOLUPATS
ETAPA INICIAL

Per dur a terme l’objectiu principal descrit al començament, en primer lloc s’ha procedit a
l’elecció d’un llenguatge de programació. Donat el poc coneixement inicial que es tenia
en aquest camp, s’ha optat per un llenguatge assequible per obtenir-ne un nivell de
domini suficient en el temps requerit, si bé havia de ser un llenguatge capaç de treballar
amb una programació orientada a objectes per tal de fer possible el treball amb els
objectes Geomedia i Geomedia Transportation. Amb aquests condicionants, s’ha optat
per treballar amb Visual Basic 6.0
Partint de que el grau de coneixement de visual Basic 6.0 es preveia que aniria avançant
conforme es definia l’aplicació, s’ha optat per treballar en espiral, fent créixer el prototip
a mesura que s’aprofundia en el llenguatge i a mesura que es coneixien nous objectes
amb els que treballar.
En aquest estadi inicial s’ha començat el treball de programació referent a les connexions
a bases de dades i als càlculs solars. S’han escollit el tipus de bases de dades del
projecte així com l’estructura de la mateixa. Donat que el volum de dades de treball no
és molt gran, s’ha optat per treballar a través d’una única connexió a una base de dades
de tipus Access. Per una altra banda, s’han definit els fitxers de sistemes de coordenades
Utm31e50.csf geo.csf que s’han incorporat a la carpeta de dades.
El prototip obtingut en aquest primer moment és capaç fer càlculs senzills tals com
demanar dades de dia i hora a l’usuari i cercar a la base de dades l’hora de sortida i
posta de sol per aquell dia.
4.2

SEGONA ETAPA

En aquesta segona fase, l’aprofundiment en el coneixement del llenguatge de
programació i dels objectes de Geomedia ha comportat que es produís un salt quan a la
visualització de les dades geogràfiques, així com a la seva manipulació.
En aquesta segona etapa també s’han establert quins són els paràmetres de lluminositat
que cal obtenir, i la manera de definir-los (elevació i azimut) per tal d’encaminar la
programació i la recerca de dades a tal efecte.
Havent definit les fórmules per a calcular les dades solars, s’ha programat la funció
(Calculs Solars) que realitza els càlculs dels paràmetres corresponents a la posició solar,
elevació, azimut així com l’ortus i ocàs.
En aquest estadi s’han definit els objectes de visualització de mapes i llegendes, i se les
ha dotat d’un sistema de coordenades. S’han definit i programat les vies de comunicació
amb les taules que contenen les dades que han de ser visualitzades.
En aquest punt també, s’han programat els processos que condueixen a la definir la
posició del vehicle en un inici, el que anteriorment s’ha descrit com a Parada Origen.
Al finalitzar aquesta etapa, s’ha aconseguit que el prototip inicial evolucionés fins a un
nou prototip capaç de treballar amb les dades introduïdes per l’usuari, prèvia validació de
les mateixes, i mostrar sobre un mapa, els elements geogràfics continguts a la base de
dades.
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TERCERA ETAPA

En aquesta etapa final, el coneixement a fons del funcionament dels objectes Geomedia i
concretament de Geomedia Transportation, ha permès establir un flux de treball definitiu
que conduís a resoldre el plantejament inicial.
En primer lloc s’ha procedit a la programació dels objectes de routing segons el flux i la
metodologia descrits en l’apartat anterior. S’han encadenat les consultes per tal de
definir un esquema de treball que condueixi l’aplicació, a obtenir el conjunt de registres
que defineixen els arcs de la matriu origen-destí.
En aquesta fase s’han dissenyat i programat els criteris de bondat descrits en apartats
anteriors. Partint del flux que ja es tenia fet per a l’obtenció de totes les rutes, s’ha refet
aquest diagrama per tal d’incloure els passos posteriors que condueixen al càlcul de
bondats. El conjunt d’instruccions que reprodueixen aquesta seqüència es troben
continguts dins la sub Calcul Ruta.
Finalment es completen els treballs de programació definint i programant les eines que
faciliten el treball sobre el mapa com són els botons que componen la barra de zooms.
Fins ara el prototip mostrava un graf en el que s’hi podia situar un punt com a Parada
Origen. En aquest moment, s’estableix el codi que mitjançant les consultes definirà els
passos fins a l’obtenció del recorregut final, que es farà visible en la finestra de mapa.
Aquest prototip ja és capaç de realitzar consultes geoespacials amb dades geogràfiques
procedents d’una base de dades i amb dades externes canviants introduïdes per l’usuari.

5

FUNCIONAMENT A NIVELL D’USUARI

Tal com s’ha comentat, el resultat del treball és una aplicació informàtica programada en
Visual Basic que permet fer el planejament de la ruta més favorable. En aquest apartat
es fa una breu descripció de les instruccions de funcionament per a l’usuari.
L’usuari que es disposa a utilitzar el Localitzador de Ruta ha de començar per establir
quin són els paràmetres de dia i hora de treball a través del mòdul d’introducció de
dades.

A continuació, caldrà introduir la posició del vehicle. Per determinar aquesta posició, es
poden utilitzar dues vies: per ratolí, prement prèviament el botó de Càlcul Ruta que hi
ha a la barra lateral, o introduint les dades de les coordenades UTM a les caselles
previstes per a tal efecte. En aquest segon cas, caldrà prémer a continuació el botó que
es troba al costat de les coordenades a on s’indica “Càlcul Ruta”.
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Finalitzats els càlculs, es mostren en el mòdul de visualització de dades els valors
corresponents a les dades solars en l’inici del recorregut i les dades del vehicle calculades
pel Localitzador de Ruta.
Tot seguit també es visualitzaran en el mapa els elements corresponents a l’Aranya, les
Rutes obtingudes, la millor Ruta, la posició del vehicle i tots els possibles destins. Un cop
localitzada la millor ruta, és possible realitzar una impressió de la descripció del
recorregut a seguir, i també de la imatge que es visualitza a la finestra de mapa 1.

En qualsevol moment l’usuari pot calcular una ruta amb unes noves condicions de temps
i/o localització del vehicle, per tal d’obtenir millors garanties abans de sortir a camp.
També és destacable la possibilitat que té un usuari de modificar la visualització dels
valors calculats per tal d’obtenir noves presentacions que donen més elements per a la
presa de decisions. Donat que els resultats poden ser representats a través de llegendes
temàtiques, poden visualitzar-se per exemple, les rutes possibles segons la seva bondat.
Aquesta representació permet localitzar aquelles rutes en les que la bondat és molt bona,
tot i no ser la millor (Millor Ruta). Aquesta informació podria ser molt útil en els casos en
que millor ruta es trobés tallada per algun motiu i calgués determinar quines són les
rutes alternatives que ofereixen millors garanties en la presa de dades.
De la mateixa manera, la possibilitat de realitzar cartografia temàtica sobre les dades de
bondat dels arcs permet per exemple detectar aquells arcs amb pitjors registres dins d’un
recorregut i descartar-ne la seva captura.

6
6.1

CONCLUSIONS
OBJECTIUS PLANTEJATS

Donat l’abast del plantejament inicial, crear una aplicació per a la millora en la gestió de
la recollida de dades de carreteres, es considera que el resultat obtingut és una
aproximació capaç de donar resposta al plantejament fet.
L’aplicació desenvolupada facilita la presa de decisió diària de l’elecció de la millor ruta
donades unes condicions concretes de lluminositat. En canvi, per no considerar la
possibilitat de que un arc ja hagi estat recollit, es mostra menys eficaç quan al
planejament general d’escombratge d’ un volum important de carreteres.
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Quan als objectius concrets plantejats, es podria fer una distinció entre aquells que han
estat assolits i aquells que no.
Per una banda, els aspectes de senzillesa d’utilització, la facilitat d’entrada de dades i la
visualització dels resultats obtinguda es donen per satisfactoris. També es considera
assolit l’objectiu referent a la base de dades de treball: S’ha aconseguit una base de
dades compacta i que estableix una relació àgil amb l’aplicació.
Quan a l’objectiu plantejat al voltant de definir un mètode per al càlcul de bondats es
considera assolit. Tot i això, quedaria per a una etapa posterior la verificació de l’eficàcia
real del mètode dissenyat. Caldria doncs, afinar els valors utilitzats per a l’establiment de
les bondats amb les imatges capturades pel vehicle en diverses hores i dies.
En canvi, els aspectes referents a la sortida dels resultats són millorables. Es considera
que caldria millorar la sortida en paper actual, unificant i normativitzant els dos
documents que es generen actualment. Per una altra banda, seria de gran utilitat dotar
d’una sortida de les dades en forma de fitxer que fos reconegut per als navegador
existents. D’aquesta manera, podria establir-se una connexió directa entre el resultat
obtingut i la ruta real a realitzar pel vehicle de recollida de dades.
6.2

CONCLUSIONS GENÈRIQUES

Si ens fixem en el temps invertit en la realització d’aquest treball, a diferència del que
acostuma a ser habitual, el temps destinat a la recerca i adaptació de les bases de dades
ha estat molt petit en comparació al temps total. Es dóna la circumstància que no són
gaires les dades que es necessiten per a fer funcionar l’aplicació i que es troben a l’abast
de l’alumne. Per altra banda el format que tenen no necessita de gaires tractaments.
Contràriament, s’ha invertit molt temps en l’aprenentatge del llenguatge de programació,
fet que es considera distorsionador ja que és un aprenentatge que s’imputa aquest
projecte per haver estat el primer. El desconeixement inicial del llenguatge de
programació també ha complicat el plantejament d’un flux de treball clar des de l’inici.
Es conclou per tant, que un bon disseny dels treballs a realitzar previ al treball de
programació economitza temps i preveu els punts complicats amb anterioritat, de
manera que es possible afrontar la seva resolució amb més garanties.
El treball realitzat en aquesta tesina m’ha permès tenir una nova visió pel que fa al
tractament de dades espacials: Desenvolupar una aplicació amb components d’espai
sense visualitzar-ne gràficament els elements suposa un esforç en la comprensió de les
consultes que es porten a terme.
Per una altra banda, la visió del tractament que es fa de les dades a nivell intern ajuda a
comprendre el funcionament de les aplicacions amb les que habitualment es treballa.
6.3

POSSIBLES MILLORES

En aquest apartat es descriuen un seguit de possibles millores que podrien ser portades a
terme en cas de seguir desenvolupant aquesta aplicació.
En primer lloc caldria tenir en compte la possibilitat d’establir una velocitat diferent de
circulació del vehicle en funció de la via per la que circula, o bé donar la possibilitat a
l’usuari d’introduir aquest valor.
Tal i com s’ha apuntat en l’apartat anterior, també sembla necessari establir una
diferenciació entre els trams en els que ja s’ha recollit dades i aquells per els que encara
no s’ha circulat. Per a tenir en compte aquesta diferenciació, caldria assenyalar els arcs
ja recorreguts per tal que no siguin tinguts en compte a l’hora de generar les consultes
de routing.
Pel que fa al càlcul de bondats, seria convenient definir altres paràmetres que tinguessin
en compte aspectes relacionats amb la densitat de trànsit de les vies en funció de les
hores o l’execució d’obres, per exemple.
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