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IntroduccióIntroducció

• Aquesta presentació recull els resultats del projecte final de la 13ª edició del 
Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica (MTIG) impartit al Laboratori 
d’Informació Geogràfica i Teledetecció (LIGIT), I organitzat pel departament de 
Geografia de la Universitat Autonoma de Barcelona (UAB).

• El projecte s’enmarca en el conveni de col.laboració entre el LIGIT i el Consorci 
del Parc Natural de Collserola, entitat de llarga tradició de col.laboració en la 
realització de pràctiques professionals del MTIG.

• El Consorci del Parc Natural del Parc Natural de Collserola és l’entitat pública de 
caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local que té per objectiu la 
gestió i desenvolupament del Pla Especial d’Ordenació i de Protecció del Medi 
Natural de Parc Natural de Collserola. 

• El projecte s’ha realitzat a les oficines d’Informació Territorial i Urbanístiques del 
Consorci del Parc Natural de Collserola (CPNC), ubicades al centre d’informació 
de Vallvidrera.



ObjectiusObjectius

Objectiu general

Optimitzar la recollida de dades de camp amb receptors GPS de que disposa el 
CPNC i la integració de les mateixes a les aplicacions del SIG corporatiu.

Objectius específics

1. Instal.lar l’entron de treball a la màquina client de l’usuari.
2. Generar una imatge format ECW de l’àmbit del Parc Natural de Collserola 

amb la resolució i projecció adequada.
3. Desenvolupar les seqüències per a la presa de dades de camp.
4. Definir les consultes-querys que permetin gestionar correctament les 

diverses sessions de presa de dades de camp realitzades.
5. Establir els procediments d’exportació a formats compatibles amb el SIG  

corporatiu.
6. Desenvolupar els procediments necessaris de postprocés per aconseguir la 

integració de les dades da camp en les aplicacions existents al SIG  
corporatiu.



Anàlisi de requeriments (I)Anàlisi de requeriments (I)

Funcionals



 

Recollida de dades de camp per a tres àmbits d’informació: prevenció 
d’incendis, guarderia i senyalització/mobiliari.



 

Exportació de les dades recollides en les sessions de camp als formats més 
idonis per a cada àmbit d’informació, pensant en la seva integració a les 
aplicacions del SIG corporatiu.



 

Previsualització de les dades recollides a les sessions de camp abans de la 
seva integració. Destriar les que interessen de les que no.



 

Algunes dades requereixen de tractament previ a la integració al SIG  
corporatiu. Col.lecció de punts-polígon.



 

Integració de les dades recollides en les sessions de camp a les aplicacins 
del SIG corporatiu.



Anàlisi de requeriments (II)Anàlisi de requeriments (II)

No funcionals

• Simplicitat de l’aplicació de recollida de dades de camp, donat que està 
orientada amb usuaris sense coneixements SIG o d’altres tecnologies.

• L’aplicació ha de permetre la recollideda del major nombre de dades 
possibles sense que es converteixi en una feina feixuga i lenta. És important 
definir molt bés quines seran els atributs que interessen durant les sessions 
de camp.

• Simplicitat de les aplicacions d’integració de les dades obtingudes a les 
sessions de camp en el SIG corporatiu.



Anàlisi de requeriments (III)Anàlisi de requeriments (III)
Tecnològics

Plataforma de 
desenvolupament

Software de 
sincronització Receptor GPS

.shp

Exportació Entorn de programació SIG corporatiu



Fases del projecteFases del projecte
Tres fases clàrament diferenciades

1. Definició de les aplicacions Cybertacker: 
informació de text, imatges, audios

2. Sessions de camp per ajustar el receptor 
GPS: presició/productivitat i capturar dades

3. Definició del formularis pel tractament
de les dades de camp i integració al SIG 



Metodologia:  Definició de dades (I)Metodologia:  Definició de dades (I)

• Es decideix la definició de tres aplicacions Cybertracker per la captura de dades, una per 
cada àmbit

• Conjuntament amb els respectius responsables es defineixen les estructures de dades 
que definiran les seqüències de les tres aplicacions

Esquema seqüència prevenció d'incendis



Metodologia:  Definició de dades (II)Metodologia:  Definició de dades (II)
Esquema seqüència senyalització/mobiliari



Metodologia:  Definició de dades (III)Metodologia:  Definició de dades (III)
Esquema seqüència guarderia



Metodologia:  Construcció seqüènciesMetodologia:  Construcció seqüències
Implementació aplicacions Cybertracker:



 

Disseny de la seqüència de pressa de dades de camp amb Cybertracker



 

Definició de les propietats de l'aplicació: sistema de projecció, nivell precisió, nivell de 
precisió del track



 

Afegir imatge en format ECM amb la projecció adequada



Metodologia: Treball de camp Metodologia: Treball de camp 



 

Juguem a dos nivells de precisió, el del receptor GPS (PDOP) i el que es defineix amb 
Cibertracker.



 

Un cop ajustat el receptor fem la captura de dades



Metodologia: Formats d'exportacióMetodologia: Formats d'exportació

Prevenció d'incendis

Definició sistema de projecció

Shape file (integrated track)

Guarderia i 
Senyalització/Mobiliari

Definició sistema de projecció

BD Access



Metodologia: Connexions BDMetodologia: Connexions BD
Exportació a base de dades externes:

Definició de taules export amb els mateixos camps que la consulta corresponent al 
Cybertracker

Definició de connexions a les bases de dades des de Cybertracker



Metodologia: ConsultesMetodologia: Consultes
Definició de les consultes/querys Cybertracker

Definim els querys a partir del query editor



 

Querys guarderia: Noves incidències, Seguiments incidències, Serveis 
ordinaris, Aforaments, Aurtitzacions de foc



 

Query senyalització/mobiliari



 

Query prevenció d'incendis



Disseny funcionalDisseny funcional

Formulari guarderia Elements

Taula d'atributs Atributs i imatges
element selccionat

Integració



Prsentació de  resultats (I)Prsentació de  resultats (I)
Exemple de seqüència cybertracker



Presentació de resultats (II)Presentació de resultats (II)
Querys definits



Presentació de resultats (III)Presentació de resultats (III)
Selecció element



Presentació de resultats (IV)Presentació de resultats (IV)

Seleccionar servei i Nova incidència



Presentació de resultats (V)Presentació de resultats (V)



Presentació de resultats (VI)Presentació de resultats (VI)
No es selecciona element



Presentació de resultats (VII)Presentació de resultats (VII)

No es selecciona servei



ConclusionsConclusions



 

“Llibreta de camp de gran potencial



 

Facilitar i fer més eficient feina d'operaris



 

Ajudar a la gestió del Parc Natural de Collserola



 

Limitacions Cybertracker: exportació a bases de dades externes, 
tipus d'elements, mapa.



 

Vèncer resistències per l'implantació



ConclusionsConclusions

Gràcies per la vostra atenció
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