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IntroducciIntroduccióó

OPENSTREETMAPOPENSTREETMAP

Que es ?Que es ?

Servei web per crear i proporcionar dades geogrServei web per crear i proporcionar dades geogrààfiques lliuresfiques lliures

Comunitat dComunitat d’’usuaris per la creaciusuaris per la creacióó dels mapesdels mapes

Format propi de primitives geomFormat propi de primitives geomèètriquestriques

Que utilitza ?Que utilitza ?

Tecnologia Opensource.Tecnologia Opensource.

Mapnik Tiles (Renderitzador grMapnik Tiles (Renderitzador grààfic)fic)

PostgreSQL + PostGIS ( Sistemes de gestiPostgreSQL + PostGIS ( Sistemes de gestióó de bases de dades geoespacials)de bases de dades geoespacials)

Editors online i offline (Potlatch i JOSM)Editors online i offline (Potlatch i JOSM)

I les seves funcionalitats ?I les seves funcionalitats ?

Cartografia mCartografia méés completa i rigorosas completa i rigorosa

CreaciCreacióó de mapes propisde mapes propis

EdiciEdicióó distribudistribuïïda de la informacida de la informacióó



IntroducciIntroduccióó

Editor en lEditor en líínia Potlatchnia Potlatch



IntroducciIntroduccióó

Editor fora de lEditor fora de líínia JOSMnia JOSM



ObjectiusObjectius

Que es vol aconseguir desde la MMAMB ?Que es vol aconseguir desde la MMAMB ?

Estudi de viabilitat i anEstudi de viabilitat i anààlisi de la migracilisi de la migracióó de dades cartogrde dades cartogrààfiques de la guia de carrers de lfiques de la guia de carrers de l’’AMB al formatAMB al format
OpenStreetMap(OSM).OpenStreetMap(OSM).

ImplementaciImplementacióó dd’’un servidor local OSM complet com a plataforma de proves per a lun servidor local OSM complet com a plataforma de proves per a la migracia migracióó..

AnAnààlisi dels requeriments, funcionalitat i implementacilisi dels requeriments, funcionalitat i implementacióó dels algoritmes necessaris per a realitzar una dels algoritmes necessaris per a realitzar una 
migracimigracióó de la cartografia de la guia de carrers de lde la cartografia de la guia de carrers de l’’AMB al format OSM i una coexistAMB al format OSM i una coexistèència en sincronia ncia en sincronia 
dd’’ambdambdóós formats.s formats.

Quines funcionalitats obtenim ?Quines funcionalitats obtenim ?

Aplicar una estandarditzaciAplicar una estandarditzacióó de la base cartogrde la base cartogrààfica per a tots els municipisfica per a tots els municipis

PermetrPermetràà una possible ediciuna possible edicióó distribudistribuïïda de la guia de carrers per parts dels Ajuntamentsda de la guia de carrers per parts dels Ajuntaments

AdequaciAdequacióó i canalitzacii canalitzacióó de la informacide la informacióó que poden aportar els usuarisque poden aportar els usuaris

DetecciDeteccióó de errors i incoherde errors i incoherèències per millorar la guia de carrersncies per millorar la guia de carrers

AplicaciAplicacióó de diferents projectes OSMde diferents projectes OSM



AnAnààlisi de requerimentslisi de requeriments

Programari utilitzatProgramari utilitzat



Fases del ProjecteFases del Projecte

Estructura del sistema Estructura del sistema 

PotlatchPotlatch FrontendFrontend Tile MapTile Map

Rails PortRails Port APIAPI JOSMJOSM

MapnikMapnik

Sentències SQLSentències SQL

shp2pgsqlshp2pgsql

Shapefiles AMBShapefiles AMB

Base de dades OSMBase de dades OSM

Base de dades 
Geoespacial

Base de dades 
Geoespacial

OsmosisOsmosis

osm2pgsqlosm2pgsql

Bulk_UploadBulk_Upload

Netbeans IDE(Java)Netbeans IDE(Java)

Fitxers OSMFitxers OSM

Instal·lació

Servidor web



Fases del ProjecteFases del Projecte

AnAnààlisi de les dadeslisi de les dades

Cartografia de la guia de carrersCartografia de la guia de carrers
Format ESRI Shapefile (.shp)Format ESRI Shapefile (.shp)

Carrerer dels 36 municipisCarrerer dels 36 municipis
Mitjans de comunicaciMitjans de comunicacióó principalsprincipals
Directori de serveisDirectori de serveis
Zones urbanZones urbaníístiquesstiques
PortalsPortals

CatalogaciCatalogacióó de les dadesde les dades

CreaciCreacióó del Diccionari AMBdel Diccionari AMB--OSMOSM

Relacionem dades AMB amb el format OSMRelacionem dades AMB amb el format OSM
Donem claus i valorsDonem claus i valors
Map featuresMap features

Facilita la feina de conversiFacilita la feina de conversióó de dadesde dades
Proposem noves claus i valorsProposem noves claus i valors



Fases del Projecte

Wiki de OpenStreetMap Wiki de OpenStreetMap –– Map FeaturesMap Features



CCààrrega de dades a la Base de dades Geospacialrrega de dades a la Base de dades Geospacial

Amb la eina shp2pgsql es creen les sentAmb la eina shp2pgsql es creen les sentèències per omplir la base de dades ncies per omplir la base de dades 

Creem fitxers .sql amb :Creem fitxers .sql amb :

-- Identificadors de les taulesIdentificadors de les taules
-- Tipus de geometriaTipus de geometria
-- Sistema de referSistema de referèènciancia

Creem una base de dades a PostgreSQL per realitzar les conversioCreem una base de dades a PostgreSQL per realitzar les conversions :ns :

-- Importem taules creadesImportem taules creades
-- Omplim la base de dadesOmplim la base de dades

Fases del Projecte

Shp2pgsql ‐s<projecció> <Ruta del fitxer shp> <Ruta de la taula> <Nom del fitxer .sql>

shp2pgsql ‐s 4326 E:\AMB\Guia_Carrers_LOGISIM_AMB\SHP_AMB_WGS84\Trams.shp Trams 
>E:\AMB\Guia_Carrers_LOGISIM_AMB\SHP_AMB_WGS84\SQL\Trams.sql ...



Fases del Projecte

Format OSMFormat OSM

El format OSM sEl format OSM sóón fitxers XML (Extensible Markup Language).n fitxers XML (Extensible Markup Language).

Un metallenguatge basat en la estructura dUn metallenguatge basat en la estructura d’’etiquetes.etiquetes.

Definim en aquest format les dades primitives dDefinim en aquest format les dades primitives d’’OSM.OSM.

Obtenim les seves caracterObtenim les seves caracteríístiques a partir de la seva clau i valor.stiques a partir de la seva clau i valor.

NodeNode

Punts georeferenciats amb una latitud i una longitud.Punts georeferenciats amb una latitud i una longitud.

AtribuAtribuïïm un identificador m un identificador úúnic.nic.

Utilitzem per definir les altres dades primitivesUtilitzem per definir les altres dades primitives

<?xml version="1.0" encoding="UTF‐8"?>
<osm version="0.6">
<node id="‐1" visible="true" lat="41.4718361740174" lon="2.25399691166599">

<tag k="amenity" v="fuel"/>
<tag k="layer" v="2"/>

</node>
...



Fases del Projecte

Way (LWay (Líínies o vies)nies o vies)

InterconnexiInterconnexióó de com a mde com a míínim dos nodes.nim dos nodes.

Representa un element lineal.Representa un element lineal.

Poden formar part dPoden formar part d’’un altre via.un altre via.

AtribuAtribuïïm un identificador m un identificador úúnic.nic.

Assignem claus i valors per definir el tipus de viaAssignem claus i valors per definir el tipus de via

<?xml version="1.0" encoding="UTF‐8"?>
<osm version="0.6">
<node id="‐81" action="modify" visible="true" lat="41.4877806371541" lon="2.23911305418168"/>
<node id="‐82" action="modify" visible="true" lat="41.4875932331914" lon="2.23928211283366"/>

<way id="‐83">
<nd ref="‐81"/>
<nd ref="‐82"/>

<tag k="amb:gid" v="2"/>
<tag k="amb:4010_ri_id" v="0"/>
<tag k="amb:24160_s_id" v="0"/>
<tag k="waterway" v="river"/>
<tag k="layer" v="‐3"/>

</way>
...



Fases del ProjecteFases del Projecte

Closed way (vies tancades)Closed way (vies tancades)

Utilitza ways i les tanca en el node inicial.Utilitza ways i les tanca en el node inicial.

Representa un element lineal tancat.Representa un element lineal tancat.

Assignem claus i valors per definir el tipus dAssignem claus i valors per definir el tipus d’à’àrea que representemrea que representem

Altres dades primitivesAltres dades primitives

RelacionsRelacions
DefiniciDefinicióó de multipoligonsde multipoligons
RutesRutes
Restriccions de girRestriccions de gir

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<osm version="0.6">
<node id="-1" action="modify" visible="true" lat="41.5125312761306" lon="2.14028848313872"/>
<node id="-2" action="modify" visible="true" lat="41.5125344990992" lon="2.14023405974035"/>
<node id="-3" action="modify" visible="true" lat="41.5125636720681" lon="2.14023989301793"/>
<node id="-4" action="modify" visible="true" lat="41.5125577838554" lon="2.1402920269302"/>
<node id="-5" action="modify" visible="true" lat="41.5125312761306" lon="2.14028848313872"/>

<way id="-6">
<nd ref="-1"/>
<nd ref="-2"/>
<nd ref="-3"/>
<nd ref="-4"/>
<nd ref="-5"/>
<nd ref="-1"/>

<tag k="building" v="yes"/>
<tag k="layer" v="-2"/>

</way>
...



Fases del ProjecteFases del Projecte

AplicaciAplicacióó de converside conversióó

 XML Entrada
 XSL Utilitzat
 OSM de sortida

 Nom de la Taula
 Columnes
 Files
 Key-Values OSM
 Opció Trams

Connexió JDBC

Document XML

Netbeans IDE(Java)
ambosm

Document OSM

Base de dades 
Geoespacial

(PostgreSQL + PostGIS)

Base de dades OSM

Plantilles XSL

poligonspolyXSL.xsl

poligonslineasXSL.xsl

catalogacioXSL.xsl

tramsXSL.xsl

portalsXSL.xsl

XMLDocument

XSLTransformer



Fases del ProjecteFases del Projecte

RegeneraciRegeneracióó de dades AMBde dades AMB

Una vegada sUna vegada s’’obtenen tots els fitxers OSM :obtenen tots els fitxers OSM :

-- Pugem les dades a la Base de dades OSMPugem les dades a la Base de dades OSM

-- Eina Utilitzada: Bulk_uploadEina Utilitzada: Bulk_upload

Permet cPermet cààrregues de dades massivesrregues de dades massives
Temps de cTemps de cààrrega mrrega méés curts curt
Obvia errors redundantsObvia errors redundants

-- ProcProcéés automatitzat de cs automatitzat de cààrregarrega

-- NomNoméés es realitza una vegada en tot el projectes es realitza una vegada en tot el projecte

En aquesta part del projecte tenim plenes les dues base de dadesEn aquesta part del projecte tenim plenes les dues base de dades principals :principals :

Base de dades OSMBase de dades OSM

Base de dades geospacialBase de dades geospacial

Base de dades OSMBase de dades OSM

Base de dades 
Geoespacial

Base de dades 
Geoespacial

OsmosisOsmosis

osm2pgsqlosm2pgsql



Fases del ProjecteFases del Projecte

Base de dades OSMBase de dades OSM

Base de dades 
Geoespacial

Base de dades 
Geoespacial

OsmosisOsmosis

osm2pgsqlosm2pgsql

Per sincronitzar i actualitzar les dues bases de dades utilitzemPer sincronitzar i actualitzar les dues bases de dades utilitzem ::

-- OsmosisOsmosis

Processa les dades Processa les dades 

Identifica canvis realitzats (osmchange)Identifica canvis realitzats (osmchange)

Crea un fitxer osm nou amb els canvis realitzatsCrea un fitxer osm nou amb els canvis realitzats

-- osm2pgsqlosm2pgsql

Importa canvis a la BD GeospacialImporta canvis a la BD Geospacial

Retorna els canvis realitzatsRetorna els canvis realitzats

Prepara fitxers per crear les tilesPrepara fitxers per crear les tiles

Un cop importats els canvis a la base de dades PostgreSQL :Un cop importats els canvis a la base de dades PostgreSQL :

Renderitza les TeselRenderitza les Tesel··les amb Mapnikles amb Mapnik

Omple el servidor web de amb el conjunt dOmple el servidor web de amb el conjunt d’’imatges pngimatges png

La sincronitzaciLa sincronitzacióó es realitza quan les realitza quan l’’usuari modifica amb Potlatch o JOSMusuari modifica amb Potlatch o JOSM



InstalInstal··lacilacióó del servidor AMBOSMdel servidor AMBOSM

Programari instalProgramari instal··lat al servidor per a dades dlat al servidor per a dades d’’OpenStreetMap a la MMAMB :OpenStreetMap a la MMAMB :

-- Sistema Operatiu Ubuntu 8.04LTS ServerSistema Operatiu Ubuntu 8.04LTS Server

-- Sistema gestor de bases de dades PostgreSQL 8.3Sistema gestor de bases de dades PostgreSQL 8.3

-- PostGIS compatible amb la versiPostGIS compatible amb la versióó 8.38.3

-- Rails Port (Ruby on rails)Rails Port (Ruby on rails)

-- OSMOSM--APIAPI

-- Renderitzador grRenderitzador grààfic OSM fic OSM –– MapnikMapnik

-- OsmosisOsmosis

-- Osm2pgsqlOsm2pgsql

-- Apache2Apache2



FuncionalitatsFuncionalitats

Una vegada importades totes les dades al servidor OSM ens permetUna vegada importades totes les dades al servidor OSM ens permetrràà realitzar diferents funcionalitats :realitzar diferents funcionalitats :

-- EstandarditzaciEstandarditzacióó de la base cartogrde la base cartogrààficafica

Estils i simbologia propisEstils i simbologia propis

Cartografica Cartografica úúnica i personal de lnica i personal de l’’AMB en entorn OSMAMB en entorn OSM

-- EdiciEdicióó distribudistribuïïda de la guia de carrers per parts dels Ajuntamentsda de la guia de carrers per parts dels Ajuntaments

CreaciCreacióó dd’’usuaris en els ajuntaments dels municipisusuaris en els ajuntaments dels municipis

InformaciInformacióó actualitzadaactualitzada

Control de qualitat de la toponControl de qualitat de la toponíímiamia

ImportaciImportacióó a formats gra formats grààficsfics

MaquetaciMaquetacióó de la guia de carrersde la guia de carrers

-- AdequaciAdequacióó i canalitzacii canalitzacióó de la informacide la informacióó que poden aportar els usuarisque poden aportar els usuaris

Control de canvis realitzatsControl de canvis realitzats

-- DetecciDeteccióó de errors, incoherde errors, incoherèències i millora de la guia de carrersncies i millora de la guia de carrers

GeocodificaciGeocodificacióó

AplicaciAplicacióó de diferents eines i projectes OSMde diferents eines i projectes OSM



PresentaciPresentacióó de resultatsde resultats



PresentaciPresentacióó de resultatsde resultats



PresentaciPresentacióó de resultatsde resultats



PresentaciPresentacióó de resultatsde resultats



PresentaciPresentacióó de resultatsde resultats



PresentaciPresentacióó de resultatsde resultats
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