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Objectius
• Estructuració de la cartografia per generar un sistema d’informació.

Emmagatzematge en geodatabase i implementació en un Sistema
Gestor de Base de Dades

• Migració del sistema de referència espacial de European Datum 50 a
ETRS 89

• Desenvolupar un visor web que permeti la consulta i visualització de la
cartografia de la DGPC



Motivació

Sistema 
Informació

• Passar d’emmagatzematge en fitxer a Base de dades cartográfica

• Visualitzar la informació de riscs i plans en un visor web. De mapes
PDF a un visor

VISOR 



Metodologia
1. Anàlisi de la informació, definició del projecte i 

requeriments.
2. Disseny de la base de dades                     

3. Estructuració de les dades (geodatabase) i 
conversió sistema de referència espacial 

4. Càrrega de les dades al SGBD 

5. Disseny i desenvolupament de l’aplicació web
6. Implementació i carrega de dades al servidor de 

mapes
7. Test de qualitat i posta en marxa - Resultats

NOVEMBRE

SETEMBRE

OCTUBRE

DESEMBRE



1. Anàlisi de la informació, definició del projecte 
i requeriments

ArcGIS 10.1

Microsoft SQL Server Express 2008 R2

Apache Tomcat 7.0.27

GeoServer 2.4.0



1. Anàlisi de la informació, definició del projecte i 
requeriments

Client web

Client web

Client web

Client web

INTRANET
SERVIDOR WEB

SERVIDOR DE MAPES

SGBD

CLIENT-SIG

Consulta 
Industries



2. Disseny de la base de dades



2. Disseny de la base de dades

PlansCartoindustriesBase 
referència

Creació de tres geodatabase a partir 
del l’anàlisi de l’informació i el disseny



3. Estructuració de les dades (geodatabase) i 
conversió sistema de referencia espacial 



3. Estructuració de les dades (geodatabase) i 
conversió sistema de referencia espacial 

Geodatabase

Import
Feature Class



4. Càrrega de les dades al SGBD 

Geodatabase
ArcSDE

Geodatabase

XML Workspace
Document



5. Disseny i desenvolupament de l’aplicació
web

Cost en actualització
de les dades Cost en llicències

Actualització i manteniment de la informació molt assequible

Accés informació
UsuariMapes PDF ArcView

VISOR WEB



5. Disseny i desenvolupament de l’aplicació web

OpenLayers

JQuery

GeoExt

Notepad++
Entorn de desenvolupament

GeoNames

WMS ICC

LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ

• HTML – construcción pàgina inicial
• JavaScript – configuración visor
• CSS – generació d’estils
• JSP – generació respostes dinàmiques



6. Implementació i càrrega de dades al 
servidor de mapes

Plugging

Connexió

Base 
Ref

Plans
PLASEQCAT

Carto
Industries

Capes CartoIndustries
Nom de la capa ID industria

VISOR WEBParàmetre ID industria
p.e: http://...visor.jsp/idInd=291

Retorna capa 
sol·licitada



7. Test de qualitat i posta en marxa
RESULTATS

Mapes .pdf Visor Intranet



7. Test de qualitat i posta en marxa
RESULTATS



7. Test de qualitat i posta en marxa
RESULTATS

Barra d’eines



7. Test de qualitat i posta en marxa
RESULTATS

Mesura lineal i poligonal 
resultat en pop-up



7. Test de qualitat i posta en marxa
RESULTATS

Mostra informació i 
cercador de topònim

(GeoNames) en pop-up



CONCLUSIONS
• L’emmagatzematge en geodatabase i en base de dades és la millor

opció per una entitat que gestioni un volum important d’informació

• Destacar el potencial de Microsoft SQL Server Express com a versió
gratuïta inclosa en el paquet d’ESRI ArcInfo/ArcEditor

• La implementació d’un visor permet reduir el nombre de llicències i
produir i actualitzar la publicació de cartografia amb un procés més
ràpid i menys costós

• Les llibreries d’OpenLayers, JQuery i GeoExt donen moltes facilitats
alhora de desenvolupar

• Cercador de topònims GeoNames de llicència lliure, volum
d’informació de gran utilitat

• Projecte amb un gran potencial. Moltes possibilitats de millora.
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