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INTRODUCCIÓ

• Antecedent:
Projecte final 13ª edició del màster  

• GeoPlus Green:
Aplicació que serveixi d’eina de gestió d’inventari de 
parcs i jardins.

• Objectiu:
Que l’aplicatiu estigui a punt per presentat de cara al 
client.



DEFINICIÓ
• OBJETIUS GENERALS

- Millora del rendiment o velocitat de càrrega de les 
diferents capes d’informació del visor web.
- Tematització de les diferents capes d’informació en el 
mapa web.
- Millora de tota la simbolització del mapa web.

• OBJECTIUS ESPECÍFICS
- Establir connexió WMS.
- Definir noves classes d’element.
(…)



FASES
• DEFINICIÓ

- Anàlisi de la solució i de la BD.
- Aportació de nova informació a la BD (noves classes, 
atributs i valors).

• DESENVOLUPAMENT
- Càrrega de dades espacials a la BD.
- Realització de vistes i vistes materialitzades amb 
refresc automàtic.
- Creació d’índexs espacials.
- Creació del nou mapa.



BASE TECNOLÒGICA

Tecnologia SGBD

Tecnologia SIGTecnologia SIG



BASE TECNOLÒGICA

• Com qualsevol BD cartogràfica, sistema que 
administra informació geogràfica.

• Sistema unificat. Informació gràfica i alfanumèrica.
• Principals funcionalitats:

- Emmagatzematge de la Informació Geogràfica 
(punts, línies, polígons, polígons compostos, strings 
d’arcs, cercles, esquemes d’índexs espacials).
- Consultes espacials i operacions espacials.
- Suport de coordenades geomètriques.
- Sistema de projecció de coordenades.

ORACLE 11G SPATIAL



BASE TECNOLÒGICA

• Permet crear aplicacions de mapes web mitjançant 
la utilització de recursos. Aquest són:

- Dades basades en arxius (DWG, SHP, SQLite o 
SDF, ràsters)
- Connexió a BD.

• Procés en 4 fases:
1. Configuració de l’accés a dades.
2. Creació de les capes.
3. Creació del mapa.
4. Creació del layout del visor web.

AUTODESK INFRASTRUCTURE STUDIO



DISSENY DEL MODEL DE DADES
• Model de dades en que la seva informació 

s’estructura una mica diferent a com estem 
acostumats a veure’ls normalment.

• Un registre de l’entitat CLASE equival a una entitat
en un model de dades més “estàndard”.

• Relacions a tenir en compte:
- Element – geometria: 1 a 1
- Element – classe: 1 a 1
- Classe – atribut: 1 a N Element – atribut: 1 a N
- Atribut – valor: 1 a 1           No confondre en: atribut –
valor_possible (1 a N)



DISSENY DEL MODEL DE DADES



DISSENY DEL MODEL DE DADES



VISTES. FUNCIÓ PIVOT
• Tècnica nova en Oracle, disponible a partir d’11g.
• Permet rotar una expressió amb valors de taula 

convertint els valors únics d’una columna (la de 
l’expressió) en múltiples columnes de sortida. 
Converteix files en columnes.

• En aquestes columnes, s’agreguen valors, els 
quals provenen d’una de les altres columnes de la 
taula. 



VISTES MATERIALITZADES
• A diferència d’una vista normal, les VM sí que 

emmagatzemen, físicament, les dades en el 
tablespace de la base de dades.

• A diferència de les vistes, no s’actualitzen a 
l’instant, necessitem establir un mecanisme de 
refresc automàtic de les dades.

• Apliquem refresc FORCE i que es refresquin cada 
minut.

• Creació dels logs de les VM.



ÍNDEXS ESPACIALS
• Tenen l’objectiu de no accedir cada vegada a tots 

els n elements (geometries) de la base de dades.
• Optimitzen la recuperació de les dades espacials. 

És a dir, millora del rendiment.
• Minimum Bounding Rectangle (MBR) i indexació 

en R-Tree (Rectangle-Tree).

MBR

Indexació R-Tree



CREACIÓ CAPES I MAPA
• Accés a les dades espacials a través d’un 

proveïdor FDO (Feature Data Object). Per obtenir 
un FDO necessitem:

- Taules amb el camp mdsys.sdo_geometry
- Inserir taules espacials a metadades d’Oracle

• Tematització dels elements a través de les 
columnes de les taules espacials.

Abans només es podia 
simbolitzar per classe 
d’element (ID_CLASE).

Actualment, 
cada classe 
d’element es 
pot simbolitzar 
pels seus 
atributs.



RESULTATS



CONCLUSIONS
• Valoració general: Objectius assolits 

satisfactòriament.
• Autodesk Infrastructure Studio: Fàcil d’utilitzar.
• Toad: Pràctic, facilita la feina.
• Oracle Spatial: Eina amb gran potencial.
• Suggeriments:

- Combos dependents en la funció de consulta de 
l’aplicació (igual que en Municipi-Parc).
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