Xavier Soler Soto
Màster SIG Fundació Politècnica de Catalunya (7ed.)
Febrer 2007

Implantació d’una Intranet a través de la Plataforma Geomedia
WebMap
I. Introducció a la Implantació de la Plataforma Geomedia WebMap
Finalment, va arribar a les meves mans un projecte de més llarga durada i de més
complexitat tècnica. L’adaptació d’una plataforma Web per a un ús intern (intranet) del
departament, a través de l’adequació de la tecnologia WebMap del producte Geomedia.
A més a més, d’adoptar la interfície desitjada pel departament, es desitjava que tota la
informació exposada al públic estigués redactada en català, tant les eines, com les finestres flotants,
com tot l’arbre d’ajuda (Help).
Òbviament, abans de començar a afrontar amb aquesta feina, vaig tenir que formar-me en:
•

HTM: per a poder redactar pàgines estàtiques d’informació i d’ajuda

•

ASP: per a poder estructurar pàgines dinàmiques generades ad hoc.

•

JavaScript (JS): per a poder generar el codi d’una eina de consulta.

•

Visual Basic Script (VBS): per a poder generar una dll que possibilités la
interactuació des del servidor amb el codi JS de l’eina de consulta.

La Plataforma WebMap de Geomedia s’articula, bàsicament, mitjançat l’estructura dinàmica
del model ASP de pàgines web. La resta de pàgines, en aquest cas les estàtiques, resten paral·leles i
independents al procés analític, i la seva missió es secundaria o explicativa, d’aquí que no siguin
cabdals pel correcte funcionament de la plataforma.
II. Generació de la Plataforma d’Intranet a través del Geomedia WebMap en la
DGC
Per a crear un espai web hem d’utilitzar les eines Geomedia WebMap i Geomedia Publisher.
Abans de tot ens veiem obligats a fer esment de la impossibilitat de coexistència en el mateix
servidor o ordinador d’ambdues eines, donat que utilitzen els mateixos recursos (o dll) del sistema
operatiu a la vegada, d’aquí que el més normal sigui el primer estigui instal·lat en el servidor
principal, i el segon en un ordinador de producció. En el cas que ens escau ambdós es trobaven en el
mateix ordinador físic, ja que actualment hi ha en el mercat diversos programes capaços d’obrir
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ordinadors virtuals. D’aquesta forma es va poder treballar en el mateix ordinador, estalviant esforços
i agilitzant-ne la interacció del usuari.
Els processos a seguir per a crear una pàgina web utilitzant l’ordinador com a servidor, són:
•

Primer de tot s’ha de configurar el Geomedia WebMap, a través del seva
eina/aplicació Administrator. Aquesta aplicació com el seu nom indica es la base
sobre la qual començar a configurar la futura aplicació web i requereix d’unes dades
sobre les quals desar les carpetes i rutes de les carpetes temporals generades en la
creació.

Il·lustració 1. Finestra del
Geomedia WebMap Administrator

•

Publicació del lloc web a través del “Publisher Server Configuration
Utility”, aplicació existent en el paquet Geomedia WebMap. Tenint en
compte, que l’espai web requereix d’unes rutes (path) constants, tant per
l’enllaç de la base de dades com per la ubicació exacta de la pàgina... això
sobretot s’ha de tenir en compte en cas de desitjar que aquest sigui migrat a
un servidor extern.
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Il·lustració 2. Finestra del
Publisher Server Configuration
Utility

•

Un cop hem creat l’espai web, em d’editar la nova base de dades creada, amb
l’aplicació Geomedia Publisher que es troba encabida dintre del Geomedia
Professional. El Publisher es una aplicació que ens permet configurar la
informació continguda (capes) d’un Geoworkspace de forma que resulti
d’igual forma en un lloc web.

Il·lustració 3. A l’esquerra detall del Geomedia Publisher encabit entre les barres
d’eines del Geomedia Professional; i a la dreta la barra d’eines del Geomedia Publisher
•

Un cop arribat a aquest punt ja es pot afirmar que l’aplicació web està operativa.
Tot i que aquesta es presenta amb la seva interfície estàndard, o realitzada per
defecte pel programari amb tots els ets i uts (inclusió de logotips corporatius de
propaganda, interfícies amb disseny rígids,... etc.) que això comporta.

•

El resultat final es el següent:

Il·lustració 4. Accions i
Logotips que venen per
defecte en l’aplicació

•

I l’arbre de carpetes resultant:

Il·lustració 6. Arbre de carpetes resultant del lloc Web
III. Personalització de la Plataforma d’Intranet
•

Per realitzar aquesta tasca ens veiem obligats a emprar un programari adient i apte
per a realitzar tot tipus d’edicions de pàgines web. En aquest cas el Macromedia
Dreamweaver va ser l’escollit.

•

Passos a seguir:
 Canvi de la barra del logotip que apareix per defecte

•

Marc del mapa o Finestra Principal:
 Modificar i traduir la : .../system/map.asp

•

Marc de la Finestra gestora dels Mapes:
 Modificar i traduir l’arxiu: .../system/selections.asp

•

Marc de la Finestra de la Llegenda:
 Modificar i traduir l’arxiu: .../system/legend.asp

•

Marc de la finestra del mapa Índex:
 Modificar i traduir l’arxiu: .../system/overview.asp

•

Marc de la finestra de la Barra d’Eines:
 <ruta de la BBDD>/*.mdb


Modificar, traduir (l’indicador de funcions o tooltip) i ordenar les eines =>
Taula: Tools



Modificar i traduir => Taula: Globals
Il·lustració
8. Visualització
Final després de
les modificacions
realitzades

•

Arribat a aquest punt hem d’entrar a modificar i traduir tot allò que essent diferent
de les eines, intervenen en la visualització:

 .../custom/zoomfea.asp

 .../system/generatemap.asp

 .../custom/showgeoatt.asp

 .../system/handleer.asp

 .../custom/showatt.asp

 .../system/legend.asp

 .../system/editlegendentry.asp

 .../system/loadmap.asp

 .../system/error_report.asp

 .../system/showerr.asp

•

Arribat a aquest punt hem d’entrar a modificar les finestres emergents i comunes
en algunes de les eines desplegables:
 .../commands/common/datawindowdata.asp
 .../commands/common/datawindowheader.asp
 .../commands/common/exportdata.asp
 .../commands/common/exportdataaction.asp
 .../commands/common/filter.asp

•

Un cop finalitzat modificades les finestres emergents comunes, entrarem a tractar
eina a eina i la finestra d’ajuda de cada eina:
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 .../comands/...

=> finestra de cada eina (el producte base inclou 46
eines per defecte, inclòs el menú Contextual
d’Ajuda)

 .../comands/.../helpfile
•

=>

finestra

d’ajuda

de

cada

eina

Finalment es decideix que no tots els usuaris puguin accedir a la mateixa
informació, tant per inexperiència de l’usuari final, com per desig de no exposar
en públic tota la informació. Es decideix crear 3 models específics d’usuari: bàsic,
novell, avançat. D’aquí que es decideixi implementar una codi de seguretat a uns
camps específics de la informació. Per defecte es podria veure una informació
bàsica, amb una paraula de pas es podria accedir a un informació més tècnica, i
mitjançant una nova paraula de pas es podria accedir a la totalitat de la
informació.

•

A

posteriori

es

va

decidir

baixar

solament

a

2

nivells

d’usuari.

IV. Creació d’un Menú Contextual d’Ajuda
Un cop arranjada tota la interfície visual hem d’entrar a crear tot el menú contextual
d’ajuda :
•

El menú d’ajuda consta dels següents arxius, que s’han hagut de fer de nou:
 .../comands/help/helpindex.asp


=> finestra índex o principal

Mapa Interactiu que permet saltar d’una pàgina a una altra

 .../comands/help/helpselections.asp => finestra de Mapes i Temes
 .../comands/help/helptools.asp

=> finestra Barra d’eines

 .../comands/help/helpmap.asp

=> finestra de Vista de Mapa

 .../comands/help/helplegend.asp

=> finestra de Llegenda

 .../comands/help/helpoverview.asp => finestra Mapa Índex
 .../comands/help/helpabout.asp

=>

finestra

de

Salutacions

V. Creació d’una aplicació pròpia de dibuix per a interactuar-hi amb el visor web
El producte Geomedia WebMap inclou en el seu paquet bàsic, entre altres, les següents
eines de dibuix:
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•
•
•
•
Veient

Redline_callout
• Redline_rectangle
Redline_circle
• Redline_text
• Redline_toolbox
Redline_line
Redline_multiline
que el paquet no incloïa, la que personalment creiem, era l’eina de dibuix

més útil d’aquesta tipologia, es va creure escaient la creació d’una eina de dibuix de
polígons. En l’elaboració d’aquest procés no es va partir de cero ja que es va poder
aprofitar part del codi de l’eina de dibuixar rectangles.
Dit i fet, l’eina es va implementar i el seu funcionament és òptim. Malgrat això la
plataforma web, avui en dia, no està finalitzada, d’aquí que encara avui no podem afirmar
si aquesta eina ha quedat resident en el producte final, o ha quedat en espera la seva
implantació.

VI. Creació d’una aplicació pròpia per a poder realitzar consultes LRS a les
capes de fites i de trams del Metagraf
Un cop corregida, testada i estabilitzada la plataforma vaig veure escaient la creació
d’una nova eina, inexistent en el paquet bàsic Geomedia WebMap, aquesta eina seria la
possibilitadora de consultes LRS (Linear Referencing Systems).
Tot i que aquesta eina no és nova en el món de l’anàlisi SIG, si que ho era la idea
d’incluir-la dins de la plataforma WebMap.
La forma de crear una eina com aquesta es mitjançant la creació d’una dll nova, que
a posteriori s’hauria de registrar en el sistema operatiu del servidor. Com ja hem dit, i per
altra banda es lògic les dll han d’estar codificades en VBS. Aquesta dll ha d’incluir tota la
informació a la que posteriorment en farà referència el codi de l’eina en qüestió.
Aprofitarem per parlar en aquest apartat com s’articula una eina dintre de
l’organigrama del WebMap. Com ja hem citat anteriorment, cada mapa té unes eines que li
són pròpies, d’aquí que qualsevol canvi de mapa generarà forçosament un canvi d’eines.
Les eines es troben incloses de forma latent dintre de la carpeta de “commands”,
de l’estructura generada pel WebMap, això significa que pot haver-hi un munt d’eines,
noves, o no, que hi resideixin però que no estiguin activades en cap dels mapes visibles en
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la finestra de Mapes. O pot donar-se el cas d’eines que solament s’activin en cas d’usuaris
avançats (mitjançant una paraula de pas o password).
La forma en que cada eina s’activa i apareix representada en el visor, es realitza
mitjançant una base de dades que es l’encarregada de la seva gestió, que a partir d’ara
l’anomenarem “base gestora”. Aquesta base gestora, no és la base de dades on hi
resideixen les capes d’informació, aquesta base solament recull les connexions a les bases
de dades pròpiament dites, i tot allò que pertoca exclusivament al funcionament de la
plataforma WebMap i a la seva interfície. D’aquí que sigui capaç d’activar i gestionar
l’ordre de les eines de cada mapa.
En el cas particular del funcionament intern de la DGC puc afirmar que aquesta
base gestora ha estat exclusivament una base Access, i que el seu comportament en el
desenvolupament dels rendiments interns del WebMap ha estat òptim.
Un cop hem creat la dll i hem preparat la base gestora per a la ubicació d’una nova
eina, passarem a crear l’eina pròpiament dita. Començarem per crear una carpeta dintre de
la carpeta commands, amb el nom que vulguem, l’única condició és que el nom i la ruta
apareguin correctament dintre de la base gestora.
Aquesta carpeta serà l’encarregada d’albergar l’arxiu JS (arxiu javascript) i l’arxiu
GIF (icona del botó) i d’una carpeta que haurem d’anomenar obligatòriament “Helpfile”,
que com el seu nom indica, serà la dipositària de la pàgina d’ajuda en format Htm. Tant la
ruta del GIF com de l’arxiu JS han d’estar clarament delimitades en la base gestora.
Finalment ja tenim tot el necessari per a començar a desenvolupar el codi de l’aplicació.
Abans de tot entrarem a comentar la problemàtica de la situació de les dades
existents en la DGC:
• Primer de tot es compta amb una capa de punts que representa les fites quilomètriques
existents de les carreteres. La principal problemàtica es que tot i representar
unitats exactes (cada Km o en algunes excepcions cada 500 metres) les distàncies
reals entre aquestes no equivalen, i en molts casos ni tan sols s’apropen, al que
volen indicar.
• També es compta amb una capa de trams de carreteres. En teoria la intenció de crear
un tram és per a representar una homogeneïtat en la carretera (número similar de
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carrils, rotonda, ... etc.), a la pràctica molt sovint hom es pot trobar amb la
vicissitud de veure un tram sense una raó homogeneïtzadora. A més a més cada
tram finalitza on es creu convenient, d’aquí que es pràcticament impossible trobar
un final de tram en una fita quilomètrica. Malgrat això la capa de trams, gràcies a
la seva component lineal si que conté la informació real de distàncies.
Il·lustració 9. Problemàtica
de l’anàlisi LRS en
l’estructuració
de la informació del
departament.

• En conclusió el procés a seguir seria realitzar el càlcul de la distància real a un punt i
corregir el resultat amb la dada aportada per la informació continguda per la fita
quilomètrica.
Un cop comentades les virtuts i defectes de la base de dades amb que es compta,
entrarem a relatar el procés de la elaboració de l’eina LRS.
Primerament es va optar per generar una finestra emergent que reflectís les dades
originades, d’aquí que s’investigui la generació de finestres emergents d’altres eines.
Aquest procés finalitza amb la asseveració que totes les finestres emergents en la
plataforma enllacen directament amb la mateixa finestra, és a dir, que la plataforma
WebMap consta d’una finestra buida on s’aboquen els resultats desitjats. Aquesta finestra
resideix en la ruta “...\commands\common” de forma esmicolada en tres parts
(datawindow.asp, datawindowheader.asp, datawindowdata.asp) i articulada mitjançant el
motor “datawindow.js”.
A pesar d’aquesta, aparent, facilitat, es va creure convenient generar una nova
finestra emergent, ja que la existent no permetia la inclusió de nova informació creada de
càlculs de dades exposades. D’aquí que es decideix tirar endavant la proposta per a crear
una nova finestra emergent, tot i deixar clar que s’aprofiten algunes parts del codi antic. Els
noms assignats a aquests nous arxius generadors d’aquesta nova finestra seran els mateixos
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seguits pel numeral “2”. Acte seguit mitjançant una seqüència SQL es seleccionarà, i per
tant es visualitzarà, solament la informació de les capes desitjades. Això es possible gràcies
a la inclusió en aquestes capes desitjades d’un nou camp booleà, que serà l’activador de la
visualització d’aquesta informació.
(Per a més informació al respecte veure la Tesina)
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