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2 Descripció del projecte 

2.1 Antecedents 
 
En l’actualitat disposem de grans quantitats d’informació associada a països, regions, 
municipis, barris, carreteres, i altres entitats geogràfiques. Les actuals eines SIG 
(Sistemes d’Informació Geogràfica1), són capaces de representar aquests elements i 
de crear capes temàtiques d’informació. Però molts d’aquests mapes estan basats en 
la representació per colors dels elements del mapa en funció d’una determinada 
variable. 
 

2.2 Descripció del problema 
 
El problema sorgeix quan es vol fer una representació sistemàtica d’una sèrie de 
dades com per exemple l’evolució de la població, de l’atur, del PIB,... o bé la 
representació de la distribució d’una variable segons la seva tipologia (distribució de 
l’atur per franges d’edat...), per barris, municipis,... 
 
Com que les aplicacions estàndard SIG del mercat, com Geomedia Professional, no 
disposen d’un component de generació de gràfics, la representació temàtica s’acaba 
fent amb aplicacions com l’Excel, però sense el component geogràfic, és a dir, sense 
representació del gràfic sobre el mapa. 
 

2.3 Descripció del projecte i objectius 
 
Descripció del projecte 
 
El projecte consisteix en el desenvolupament d’una comanda amb Geomedia 
Professional 6.1 que permeti la representació temàtica de dades i ubicar-les sobre el 
mapa. 
 
L’aplicació aportarà la solució per a la representació de gràfics sobre el mapa en tres 
passos: 

1. Definició del fitxer Excel amb les dades estadístiques 
2. Relació del fitxer Excel amb una base cartogràfica del geoworkspace 

(comarques, municipis,..) 
3. Creació i representació de gràfics en funció de les dades estadístiques i la base 

cartogràfica seleccionada 
 
Els gràfics que realitzarà l’aplicació seran: 

 Sèries de barres 
 Gràfics lineals 
 Gràfics de cercles 
 Gràfics de gruix i sòlids 
 Gràfics de pastissos 

                                                
1 GIS en anglès 
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Objectius Generals 
 
Els objectius generals són els següents: 

 Plantejar i raonar els problemes SIG 
 Conèixer les característiques i conceptes de la tecnologia dels sistemes 

d’informació geogràfica 
 Familiaritzar-se amb els objectes específics de la programació SIG 

 
 
Objectius Específics 
 
Els objectius específics són els següents: 

 Conèixer Geomedia Professional 6.1 i les seves utilitats 
 Aprendre la gestió de dades i formats de Geomedia Professional 6.1 
 Familiaritzar-se amb la programació sobre Geomedia Professional 6.1 

 
 

2.4 Planificació 
 
En aquest apartat es defineixen en detall les tasques i la seva planificació, així com el 
llistat d’entregables amb les dates previstes. 
 
2.4.1 Detall de les tasques del projecte 

2.4.1.1 Planificació del projecte 
 Lectura i comprensió de l’enunciat del projecte, Aplicació de representació de 

dades. 
 Redacció del document de planificació (entregable de la PAC1) 
 Diagrama de Gantt, que s’inclourà en el document de planificació 

 

2.4.1.2 Preparació de l’entorn 
 Descàrrega del programari GeoMedia Professional 6.1 i partches 
 Instal.lació del GeoMedia Professional 6.1 i primeres proves amb el programa 

 

2.4.1.3 Integració de la informació 
 Cerca de fonts. Descàrrega de cartografia com poden les capes de municipis, 

comarques, etc.. i informació de negoci que ens interessi representar-hi a 
sobre. 

 Anàlisi dels formats. Possiblement haguem d’utilitzar diferents formats, Shape2, 
Access3, GML4, WMS5, etc.. 

                                                
2 ESRI Shapefile 
3 Microsoft Access 
4 Geographic Markup Language 
5 Web Map Service 
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 Creació del GeoWorkspace i definició del sistema de coordenades. 
Representació de les dades descarregades i proves funcionals amb el 
GeoMedia. 

 Provar les funcionalitats del GeoMedia – conceptes bàsics 
 

2.4.1.4 Anàlisi funcional de l’aplicació 
 Definició dels casos d’ús 
 Definició del model de dades resultant 
 Definició de l’interfície d’usuari 
 Redacció del document de l’anàlisi funcional (entregable de la PAC2) 
 Redacció de l’apartat Geodèsia, Cartografia, SIG,... (entregable de la PAC2) 

 

2.4.1.5 Disseny de l’aplicació 
 Definició del model d'objectes 
 Definició de les classes i funcions a desenvolupar 
 Definició del pla de proves 
 Redacció del document 
 

2.4.1.6 Construcció del sistema 
 Desenvolupament de la nova comanda de representació de dades i integració 

amb el GeoMedia. Inclourà repàs al llenguatge VB6. 
 Redacció de la documentació 
 
En aquest cas, l’entregable de la PAC3 serà el conjunt format pels documents de 
disseny i construcció, i també pel codi de l’aplicació. 

 

2.4.1.7 Memòria 
 Documentació final del projecte 
 Preparació de la Presentació Virtual 

 

2.4.1.8 Debat Virtual 
 Respondre a les preguntes del tribunal

                                                
6 Microsoft Visual Basic 



2.4.2 Planificació detallada de les tasques (diagrama de Gantt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les fites del projecte representen els entregables de les PACs i coincideixen amb la data d’entrega.



2.5 Fites  
 
Les fites proposades pel projecte són les següents: 
 
04/10/2011 – Entrega PAC1: Planificació del projecte 
08/11/2011 – Entrega PAC2: Anàlisi funcional 
13/12/2011 – Entrega PAC3: Disseny i aplicació de representació de dades 
09/01/2012 – Entrega MEMÒRIA: Memòria i Presentació Virtual 
01/02/2012 – Fi DEBAT: Fi del Debat Virtual 
 
 
El projecte té una dedicació prevista de 312 hores, repartides durant les 21 setmanes, 
que van des del 19 de setembre de 2011 fins al 3 de febrer de 2012. 
 

 
 
L’horari disponible per a realitzar tasques del TFC7 serà: 

 De dilluns a dijous de 21:30 a 01:00 
 Divendres de 17:00 a 00:00 
 Dissabtes i diumenges de 09:00 a 20:00 

 
Dins aquest horari realitzaré les tasques necessàries del TFC però també combinaré 
amb les altres dues assignatures que estic cursant. 
 
Així doncs, l’esforç repartit entre les diferents fites representa: 
 

 

                                                
7 Treball Final de Carrera 
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2.6 Riscos i Pla de contingència 

2.6.1 Problemes d’instal·lació / llicenciament del GeoMedia i 
components necessaris 

El fet de no haver treballat mai amb el GeoMedia pot fer que la instal·lació o el 
llicenciament del programari o d’algun dels  seus components s’allargui més del previst 
o que fins i tot em bloquegi l’avanç del projecte.  
 
Pla de contingència:  
 
Utilitzar el fòrum i/o les eines de comunicació amb el consultor per a trobar una solució 
ràpida al problema.  
Per a intentar evitar aquest problema he planificat la tasca per tal de fer-la en paral·lel 
a la realització de la PAC1 i així tenir més temps en cas de problemes. 
 

2.6.2 Problema en el maquinari utilitzat 
El maquinari que utilitzo per al TFC deixa de funcionar per algun motiu. 
 
Pla de contingència:  
 
Còpies de seguretat periòdiques dels documents, geoworkspaces i dades utilitzades. 
No fa falta que tingui previst adquirir més maquinari ja que disposo d’altres estacions 
de treball en el meu domicili. 
 

2.6.3 Viatges per motius de feina 
Es pot donar el cas que hagi d’estar fora del meu domicili per motius laborals. 
 
Pla de contingència:  
 
Intentaré evitar sortides per motius de feina quan aquestes posin en perill l’entrega 
d’alguna PAC. 
 
En el cas que no pugui canviar les dates del viatge m’enduré el meu portàtil (equip de 
treball habitual a casa meva) i realitzaré els treballs necessaris durant el viatge o a les 
nits. 
 
Si no hi ha altra solució demanaré una pròrroga al consultor  
 

2.6.4 Ús del llenguatge VB 
Des de fa molts anys em dedico a la programació Java. Només en comptades 
ocasions he programat en VB. Per això he de preveure que pugui tenir algun problema 
en l’ús d’aquest llenguatge. 
 
Pla de contingència:  
 
Intentar planificar bé les tasques de programació, per tal de disposar del temps 
necessari per a fer un repàs al llenguatge. 
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Intentar fer un repàs al VB durant les hores disponibles abans d’arribar a la tasca de 
construcció. 
 
Consultar exemples d’anys anteriors on es resolen problemes similars al de la 
representació de dades. 
 
 

2.7 Material necessari 
Llistat de material necessari per a la realització del TFC – SIG Aplicació de 
representació de dades: 
 

 Estació de treball amb connexió a Internet 
 MS Office i OpenOffice  
 MS Project 
 MS Visio 
 GeoMedia Professional 6.1 
 Visual Studio 
 Entitats geogràfiques (p. Ex: municipis, districtes, carreteres, etc...) 
 Dades de negoci a representar (p. Ex: dades d’atur, nombre d’empreses, etc...) 
 Programari per a l’enregistrament de la Presentació Virtual 
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3 Sistemes d’Informació Geogràfica 

3.1 Què és un SIG? 
Un SIG, acrònim de Sistema d’Informació Geogràfica8, és un sistema informàtic que 
permet capturar, emmagatzemar, analitzar i visualitzar informació georeferenciada. 
Està compost pel maquinari i pel programari però també per dades geogràfiques.  
 
La seva importància és deguda al fet que permet interrelacionar dades de diferents 
orígens en un context espaial i extreure conclusions sobre la seva relació. L’únic 
requeriment per incloure dades en un SIG és que aquetes disposin d’informació de la 
seva localització. 
 
Algunes de les aplicacions més utilitzades dels SIG són: 

 Visualització i superposició d’entitats en el territori 
 Càlcul de rutes òptimes 
 Geocodificació9 / Geocodificació inversa10 
 Anàlisis d’àrees d’influència (rius, hospitals, etc..) 
 Consultes espaials per a localitzar elements dins d’una àrea 

 
 
En l’actualitat, els SIG són molt utilitzats ja sigui per empreses transport, 
administracions públiques, forces armades, empreses de seguretat, immobiliàries, 
etc... ja que és un sistema molt important pel suport a la presa de decisions. 
 
 

3.2 Història dels SIG 
Els SIG tal i com els coneixem avui en dia van tenir el seu origen durant la dècada dels 
60 al Canadà. Concretament el 1962, a Ottawa, Roger Tomlinson (IBM) va 
desenvolupar el primer SIG anomenat CGIS (Canadian Geographic Information 
System). Aquest va servir per a emmagatzemar, analitzar i manipular les dades del 
conegut com a Inventari de Terres de Canadà11. 
 
Durant les dècades dels 60 i 70, un laboratori de Harvard especialitzat en la matèria 
(a.k.a. Harvard Graphics) va desenvolupar nombrosos paquets de programari SIG: 

 SYMAP (1964) 
 CALFORM (finals dels 60) 
 SYMVU (finals del 60) 
 GRID (finals dels 60) 
 POLYVRT (principis dels 70) 
 ODYSSEY (mitjans 70) 

 

                                                
8 GIS (Geographic Information System) en anglès 
9 La geocodificació consisteix en obtener les coordenades d’un punt a partir de la seva adreça 
postal 
10 La geocodificació inversa consisteix en obtenir l’adreça completa d’un punt a partir d’unes 
coordenades 
11 CLI (Canadà Land Inventori) en anglès 
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Mapa produït amb SYMAP al laboratori de Harvard 
 
 
L’any 1969, Jack Dangermond funda Environmental Systems Research Institute 
(ESRI), fabricant del producte Arc/Info que combinava dades cartogràfiques amb un 
sistema gestor de bases de dades relacional. 
 
El mateix any, els fundadors d’Intergraph deixen IBM per crear M&S Computing que 
aconsegueix importants contractes federals, especialment de defensa. 
 
No va ser fins als anys 80 que van començar a aparèixer els primers productes 
comercials i aplicacions SIG. En aquesta època, però, el seu ús es limitava a grans 
organismes públics. Ja entrada la dècada dels 90, la reducció de preus del maquinari i 
la millora de les aplicacions SIG augmenten significativament l’ús d’aquests sistemes 
en tot tipus d’empreses. 
 
La combinació d’aquests sistemes amb altres sistemes com el GPS12 de l’armada dels 
Estats Units, o el GLONASS de la Unió Soviètica van augmentar-ne les possibilitats  
 
 
L’any 1994 va néixer l’Open Geospatial Consistorium (OGC), organització 
internacional no lucrativa, que agrupa a més de 250 entitats públiques i privades, i que 
té la finalitat de definir estàndards oberts i interoperables en el món SIG.  
 
Ja a partir del 2000, els sistemes SIG s’han convertit en eines imprescindibles. La 
irrupció d’Internet, de Google Maps, dels dispositius mòbils i de SIGs de codi obert han 
acabat de consolidar una indústria que va generar més de $5.500.000.000 el 2009 
(font: http://www.webmazine.org/issues/bull242/documents/GISindustryForecast.pdf) 

                                                
12 GPS (Global Positioning System) és un sistema global de navegació per satèl·lit 
desenvolupat pel Departament de Defensa dels Estats Units. Actualment consta d’una 
constel·lació de 24 satèl·lits i permet aconseguir la posició d’una persona o objecte amb 
precisió centimètrica. 
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3.3 Components d’un SIG 
 
Un Sistema d’Informació Geogràfica està format per: 
 
Maquinari: Ordinadors personals i 
servidors, dispositius mòbils, GPS, plotters, 
etc... 
 
Programari: En aquest cas poden ser 
eines desktop, servidors de mapes, 
SGBD13, frameworks, etc.. Els més 
coneguts actualment poden ser l’ArcGIS 
d’ESRI, el Geomedia d’Intergraph, gvSIG, 
GoogleMaps, OpenLayers, GeoServer, 
MapServer, 14MrSID, etc... 
 
Dades: elements a representar en el mapa i 
cartografia base o de fons. 
 
Mètodes: definicions d’algoritmes de 
resolució de problemes, procediments, 
bones pràctiques, etc... 
 
Recursos Humans: encarregats de treballar amb el sistema. 
 

                                                
13 Sistema Gestor de Bases de Dades 
14 És un estàndard obert de compressió d’imatges ràster desenvolupat per Los Alamos National 
Laboratory, un centre públic d’ I+D del Estats Units, i comercialitzat per l’empresa LizardTech. 
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4 Introducció a la cartografia 

4.1 Què és la cartografia? 
La cartografia és l’art i ciència que té per objecte la concepció, preparació, redacció i 
realització de mapes, així com la seva utilització.15 
 
La cartografia, doncs, és un conjunt de coneixements i tècniques que intervenen l’hora 
de confeccionar, entre d’altres, mapes, plànols o representacions tridimensionals a 
partir d’imatges, dades recollides en el territori, etc. 
 
Així doncs, cal tenir present que els mapes són, només, un dels possibles objectius de 
la cartografia. 
 

4.2 Breu història de la cartografia 
La confecció de mapes és anterior al coneixement de l'escriptura. Una de les mostres 
més antigues conegudes és una peça de fang que es va trobar prop de Babilònia i que 
està datada en uns 4500 anys d’antiguitat. 
 
Pobles com els babilonis, egipcis, grecs els àrabs van realitzar importants 
contribucions a la cartografia. Els babilonis, per exemple, van incorporar el concepte 
de la divisió del cercle en graus. Els grecs, per la seva banda, van realitzar la primera 
mesura de la terra (a l’equador), van establir les nocions de pols, equador i tròpics, van 
inventar el sistema de longitud i latitud, i van aplicar les primeres projeccions. 
 
Durant els segles XV i XVI es rellança l’interès per a la geografia i es realitzen avenços 
importants, com per exemple el descobriment de la projecció Mercator, per l’holandès 
Gerhard Mercator. L’impremta i el gravat també van contribuir decisivament al progrés 
de la cartografia. 
 
La cartografia del segle XX és marcada per la revolució tecnològica que caracteritza 
aquest període. Els avenços en el camp de l’aeronàutica són també una revolució per 
a la cartografia. 
 
Aquestes últimes dècades s’han posat en òrbita nombrosos satèl·lits que han obert un 
nou camp en la cartografia, la teledetecció. 
 
La teledetecció és un conjunt de tècniques que permeten la percepció o mesura de la 
natura o les propietats dels objectes o de tot alhora, sense contacte físic amb ells, és a 
dir, a distància, i, com a única font d'informació, per mitjà de l'energia electromagnètica 
que emeten o reflecteixen, tant dins el camp visible de l'espectre com en longituds 
d'ona més curtes (raigs ultraviolats) o més llargues (infraroig pròxim, infraroig tèrmic, 
microones).16 
   
 
 
 
                                                
15 Font: enciclopèdia catalana 
16 Font: enciclopèdia catalana 
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La Biblia i les sagrades escriptures (Roland Hall, 1560)17 
 
 
 

 
 
Mapa de Catalunya voltat d'una orla amb plantes de ciutats fortificades (Daniel de la Feuille, 1707)18 

 

                                                
17 Font: http://library.duke.edu/research/subject/guides/jewishstudies/general_resources/atlases-
maps.html 
18 Font: http://www.fototeca.cat 
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4.3 Introducció a la Geodèsia 
La geodèsia és la branca de la geofísica que estudia les dimensions i forma de la 
Terra i del camp gravitacional.19 
 
La concepció que els humans tenim de la geometria de la terra ha anat variant amb les 
diferents cultures.  

 Les cultures primitives creien que la terra era plana 
 Els grecs van acceptar l’idea que la terra era rodona 
 A partir del segle XVII es va creure que la terra era un esferoide aplatat dels 

pols 
 El segle XVIII es va demostrar que el radi equatorial de la Terra a era major 

que el radi polar 
 Actualment acceptem que la forma geomètrica aproximada de la Terra és un 

el·lipsoide de revolució 
 
 

 
Mapa de les anomalies gravitatòries de la terra20 

 
 
La geodèsia estudia les desviacions locals que presenta la superfície real de la Terra 
utilitzant fonamentalment: 

 Els mètodes de la triangulació: que permet determinar la posició d'un punt 
sobre una superfície,  

 L'anivellació: que permet mesurar les altures 
 L'astronomia geodèsica: que determina la posició d'un punt respecte als astres 
 La gravimetria: que estudia la direcció de la gravetat en cada lloc.  

 
La geodèsia permet als topògrafs, als cartògrafs i als navegants de calcular les 
coordenades exactes dels punts dels terrenys en els quals treballen, com també la 
distància entre ells, i dóna als astrònoms les dimensions exactes de l'eix major de 
l'el·lipsoide terraqüi.21 
 

                                                
19 Font: enciclopèdia catalana 
20 Font: http://www.wikipedia.cat  
21 Font: enciclopèdia catalana 
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4.4 Sistemes de coordenades 
Un sistema de coordenades proporciona la base matemàtica necessària per relacionar 
les entitats d’estudi amb les seves posicions en el món real. 
 
D’entre els diferents sistemes de coordenades s’han de destacar els sistemes de 
coordenades geogràfiques i els sistemes de coordenades projectades. 
 
 
Sistemes de coordenades geogràfiques 

 
Les coordenades geogràfiques permeten determinar la posició de cada punt a la Terra 
mitjançant tres coordenades, usant un sistema de coordenades esfèriques. Les dues 
primeres coordenades corresponen a la latitud i a la longitud del punt, la tercera a 
l'alçada sobre la superfície (o sobre el centre de la Terra). 

 

 
 

El món representat com un globus amb els valors de latitud i longitud22 
 
 

La longitud d'un punt P de la superfície terrestre és l'arc d'equador comprès entre el 
punt d'intersecció del meridià de Greenwich amb l'equador i el punt d'intersecció del 
meridià local de P amb l'equador. 

 

                                                
22 Font: http://webhelp.esri.com/arcgisexplorer/1500/es/map_projections.htm 
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1. Equador, 2. Meridià de Greenwich, 3. Paral·lels, 4. Meridians, 5. Cratícula 
 

Els paral·lels i els meridians formen una cratícula23 
 
 

La latitud de P és l'arc del meridià local de P comprès entre l'equador i P, mesurat de 
0° a 90° a cada hemisferi a partir de l'equador. 

 
La Terra no és esfèrica, sinó que té una forma irregular que s'aproxima a un 
el·lipsoide. D'aquesta manera, l'extensió d'un grau de longitud o de latitud és diferent 
en diferents punts geogràfics, per la qual cosa cal fer correccions sobre el sistema de 
coordenades per tal que cada punt quedi determinat de forma no ambigua pels tres 
valors de coordenades.24 
 

 

                                                
23 Font: http://webhelp.esri.com/arcgisexplorer/1500/es/map_projections.htm 
24 Font: http://www.wikipedia.cat 
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Esfera i esferoide (el·lipsoide)25 

 
 
Un datum defineix la posició de l'esferoide en relació al centre de la terra. El datum 
proveeix un marc de referència per a realitzar localitzacions en la superfície de la terra. 
Defineix l'origen i la orientació de les línies de latitud i longitud. 
 
En los últims 15 anys, les dades dels satèl·lits han proporcionat als geodesistes de 
noves mesures per definir un esferoide semblant a la terra, que relacionen les 
coordenades amb centre de la massa de la terra.  El datum desenvolupat recentment i 
més utilitzat és el WGS 1984. Aquest datum serveix com a marc de treball per a 
medicions locals arreu de món. 
 
 

 
Comparació d'un datum local (NAD27) amb el WGS84 i la superfície de la terra.26 

 
 
 
 
Sistemes de coordenades projectades 
 
Un sistema de coordenades projectades està definit en una superfície de dues 
dimensions. 
 
Les localitzacions són identificades per coordenades x, y d'una quadrícula, amb origen 
al centre de la quadrícula. Cada posició té dos valors que la referencien a la 

                                                
25 Font: http://www.tesis.ufm.edu.gt/fisicc/2004/75145/Cap%C3%ADtulo%202.htm 
26 Font: http://www.tesis.ufm.edu.gt/fisicc/2004/75145/Cap%C3%ADtulo%202.htm 
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localització central. El valor X especifica la posició horitzontal i el valor Y la posició 
vertical, i tenen el seu origen en X=0 i Y=0. 
 
Els espais de la quadrícula tenen unes dimensions iguals per a X i per a Y, i les línies 
centrals són les d'origen. Per això es formen 4 quadrants i els valors prenen signe 
positiu i negatiu tal i com es veu a la següent figura. 
 

 
Valors positius i negatius d’X i Y.27 

 
 

4.5 Projeccions cartogràfiques 
 
La representació cartogràfica del globus terrestre, sigui considerat esfera o el·lipsoide, 
suposa un problema ja que no existeix cap mètode per a representar tota la superfície 
sense deformar-la. Les projeccions estudien les diverses formes de desenvolupar la 
superfície terrestre minimitzant-ne les deformacions al representar-la en un pla. 
 
 
Alguns tipus de projeccions són: 
 
 Cilíndrica: projecció construïda a partir d'un cilindre, els paral·lels i els meridians 

són rectes. Permet representar tota la superfície de la terra. El sector amb menys 
deformació és la línia equatorial. 

 

 
Exemple de projecció cilíndrica.28 

                                                
27 Font: http://www.tesis.ufm.edu.gt/fisicc/2004/75145/Cap%C3%ADtulo%202.htm 
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 Cònica: Projecció construïda a partir d'un con. Els meridians s'ajunten en un punt i 

els paral·lels tenen forma de corba. És útil per a representar latituds mitjanes. Al 
llarg del paral·lel que toca el con (tangent) es troba el sector amb menys 
deformació. 

 

 
Exemple de projecció cònica.29 

 
 
 Plana: projecció construïda a partir d'un pla. Representa un hemisferi i la seva línia 

externa és un cercle. Poden ser polars, si un dels pols està en el centre de la 
projecció (la deformació és menor en els pols).I també poden ser equatorial quan 
el centre de la projecció és un punt de la línia equatorial, o obliqües quan el centre 
correspon a un punt intermedi entre el pol i l'equador.30 

 

 
 

Exemple de projecció plana.31 
                                                                                                                                          
28 Font: http://www.atlasdemurcia.com/index.php/secciones/3/cartografia-actual-topografica-ortofotos-
satelite/2/ 
29 Font: http://www.atlasdemurcia.com/index.php/secciones/3/cartografia-actual-topografica-ortofotos-
satelite/2/ 
30 Font: http://repasosdegeografia.blogspot.com/2010/08/proyecciones-cartograficas.html 
31 Font: http://www.atlasdemurcia.com/index.php/secciones/3/cartografia-actual-topografica-ortofotos-
satelite/2/ 
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4.6 La projecció UTM 
 
La UTM es una projecció cilíndrica conforme. El factor d'escala en la direcció del 
paral·lel i en la direcció del meridià són iguals. Els meridians es projecten sobre el pla 
amb una separació proporcional a la del model, així que hi ha equidistància entre ells. 
No obstant, els paral·lels es van separant a mesura que ens allunyem de l'Equador, 
per això quan ens apropem als pols les deformacions seran infinites. Per això només 
es representa la regió entre els paral·lels 84ºN i 80ºS. Es tracta d'una projecció 
composta, doncs l'esfera es representa per trossos i no sencera. Per això es divideix la 
terra en fusos de 6º de longitud cadascun, mitjançant l'artifici de Tyson. 
 
La projecció UTM té la avantatge que cap punt està massa allunyat del meridià central 
de la seva zona, per lo que les distorsions són petites. Per contra, això només 
s'aconsegueix amb la discontinuïtat; un punt en el límit de la zona es projecte en 
coordenades diferents per a cada fus. 
 
Per evitar aquestes discontinuïtats, a vegades s’estenen les zones, perquè el meridià 
tangent sigui el mateix. Això permet mapes continus quasi compatibles amb els 
estàndards. No obstant, en els límits d'aquestes zones, les distorsions són majors que 
en les zones estàndard.32 
 

 
Fusos i zones UTM.33 

 

                                                
32 Font: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Coordenadas_Universal_Transversal_de_Mercator 
33 Font: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Coordenadas_Universal_Transversal_de_Mercator 
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Mapa del món en projecció transversa      Mapa del món en projecció transversa  
Mercator, centrada en el meridià 45º E i      Mercator, centrada en el meridià 0º i l'Equador34 
l'Equador.35     

                                                
34 Font: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Coordenadas_Universal_Transversal_de_Mercator 
35 Font: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Coordenadas_Universal_Transversal_de_Mercator 
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5 Introducció al Geomedia Professional 6.1 
Geomedia Professional 6.1 (a partir d’ara Geomedia) és un SIG desenvolupat per 
l’empresa Intergraph Corporation sobre el qual es desenvoluparà la utilitat de 
representació de dades. 
 
Entre les funcionalitats de Geomedia destaquen: 

 Creació, visualització  i edició de dades geogràfiques 
 Permet treballar amb dades ràster i vectorials amb suport per a múltiples 

formats: TIFF, GEOTIFF, JPG,MrSID, Shapefiles d’ESRI, DXF, DWG, DGN, 
etc... 

 Connectivitat amb múltiples SGBD com MSAccess, Oracle, SQLServer, etc... 
 Nombroses eines d’anàlisi com selecció i intersecció espaial, àrees d’influència, 

geocodificació,... 
 Possibilitat de crear desenvolupaments i extensions amb VB o .NET i VC++ 
 Suporta estàndards OGC com WMS, WFS, etc... 

 
També disposa d’una àmplia selecció d’extensions per a ampliar les funcionalitats 
bàsiques. 
 
La documentació està disponible en anglès i també en espanyol. 
 

 
 

Captura de pantalla del Geomedia Professional 6.1 
 

 

5.1 El Geoworkspace 
Un GeoWorkspace és l'entorn en el qual es porta a terme tot el treball realitzat amb 
aquest producte. Dins del seu àmbit es troben les connexions als magatzems de 
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dades, les finestres de mapa i dades, les finestres de composició, la informació del 
sistema de coordenades i les consultes que s'hagin creat. 
 
La configuració i les connexions que es defineixen en el GeoWorkspace es guarden en 
un fitxer amb extensió gws, però les dades reals es guarden en els magatzems.36 
 

5.2 Magatzems 
Les geometries de les entitats i les dades dels atributs es visualitzen en el 
GeoWorkspace per mitjà de connexions a magatzems on persisteixen les dades. Cada 
connexió del magatzem utilitza un servidor de dades per convertir aquests en un 
format que el programari permeti visualitzar. Les connexions són vincles que permeten 
transferir i convertir dades d'entitats d'un tipus de magatzem a un altre.  
 
La versió 6.1 del Geomedia permet connectar amb els següents orígens de dades37: 
 

 Access 
 MGE Data Manager (MGDM) 
 ARC/INFO 
 MGE Segment Manager (MGSM) 
 Shapefile de ArcView 
 ODBC Tabular 
 CAD: AutoCAD, MicroStation®/IGDS 
 Modelo de objetos de Oracle® 
 FRAMME™ 
 SQL:servidor 
 GeoGraphics 
 Servidor SmartStore 
 GML (Geography Markup Language) 
 Servidor de archivo de texto 
 I/CAD MAP 
 WFS (Web Feature Server) 
 MapInfo 
 WMS (WebMap Server) 
 Entorno Modular GIS (MGE) 

 
 

5.3 Entitats 
Una entitat es representa en una finestra de mapa mitjançant una geometria. També 
es defineix en la base de dades mitjançant atributs alfanumèrics.  
 
Els valors d'aquests atributs alfanumèrics es poden interpretar com a cel·les en la vista 
de la finestra de dades no espaials de l'entitat. 
 
Si la connexió al magatzem de dades és de lectura i escriptura, qualsevol modificació 
en les dades de l'entitat es persistiran automàticament a l’origen de dades.38 

                                                
36 Manual d’usuari del Geomedia Professional 6.1 
37 Manual d’usuari del Geomedia Professional 6.1 
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5.4 Tipus de finestres 
El GeoWorkspace de Geomedia pot contenir diverses finestres, com finestres de 
mapes, de dades i una finestra de composició. Aquestes finestres proporcionen 
diferents formes de visualitzar les dades.  
 
La finestra de mapa mostra una visualització gràfica de les dades geogràfiques 
(entitats, imatges, etc..), mentre que la finestra de dades mostra les mateixes dades en 
format tabular, mostrant els atributs associats a les dades geogràfiques. 
 
D'aquesta manera, si una entitat es visualitza en la finestra de mapes i de dades, es 
ressaltarà en totes al seleccionar-la.  
 
Per altra banda, la finestra de composició permet dissenyar i traçar una composició del 
mapa. 
 
Els gràfics del mapa en la finestra de composició es vinculen a la finestra de mapa 
d'origen per reflectir qualsevol canvi realitzat en les dades, o es pot col·locar 
opcionalment com una instantània estàtica que reflecteixi les característiques del mapa 
en un moment determinat.39 
 

5.5 Funcionalitats destacades 
Geomedia disposa de les funcionalitats bàsiques de qualsevol eina GIS, però també 
incorpora nombroses eines d’anàlisi de dades. A continuació es detallen algunes 
d’aquestes eines. 
 

5.5.1 Consulta d’atributs 
La funcionalitat de consulta d’atributs permet cercar entitats d’una base de dades. 
Geomedia proporciona un formulari de filtratge i, a part de retornar les dades a la 
finestra de dades, també permet mostrar-les en el mapa. 
 

  
 
El resultat apareix a la finestra de dades, però també es pot mostrar en la finestra de 
mapa. 
 

                                                                                                                                          
38 Manual d’usuari del Geomedia Professional 6.1 
39 Manual d’usuari del Geomedia Professional 6.1 



 
Aplicació de representació de dades  Gerard Font Juvanteny 
Treball de Final de Carrera 
 
 

 

 
Pàgina 28 de 60 

 
 

5.5.2 Consulta espaial 
Permet seleccionar entitats que tenen una relació directa amb altres entitats o 
consultes. Les opcions d’interrelació són: 

 Es toquen 
 Estan a una distància de... 
 Contenen 
 Estan contingudes en 
 Contenen totalment 
 Estan totalment contingudes en 
 Es solapen amb 
 S’uneixen 
 Són espaialment iguals 
 

L’usuari pot activar la negació de la relació per una major capacitat d’anàlisi. 
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El resultat apareix a la finestra de dades, però també es pot mostrar en la finestra de 
mapa. 
 

 
 
 

5.5.3 Ampliació de les funcionalitats 
 
Geomedia permet l’ampliació de les funcionalitats mitjançant la programació de 
comandes amb Visual Basic, .Net o Visual C++. 
 
La programació de components per a Geomedia no permet treballar amb les últimes 
versions de Visual Studio, per això la comanda de representació de dades es 
programarà amb VB6.  
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6 Treball pràctic 

6.1 Anàlisi funcional de la comanda de representació de dades 

6.1.1 Casos d’ús 
Els diagrames de casos d’ús40 serveixen per a mostrar les funcions d’un sistema de 
programari des del punt de vista de les seves interaccions amb l’exterior i sense entrar 
ni en la descripció detallada ni en la implementació d’aquestes funcions.41 
 
Actors 
 
En aquest cas, l’únic actor que representa una entitat externa serà el propi usuari del 
SIG. Per això he definit l’actor: UsuariSIG. 
 
 
Diagrama de casos d’ús 
 

 

                                                
40 En anglès, use case 
41 Font: UOC - UML (II): el model dinàmic i d’implementació (Enginyeria del programari) 
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6.1.2 CU1: Seleccionar fitxer Excel 
 

Resum: L'usuari selecciona com a Input un fitxer Excel amb les dades a representar

Paper dins el treball 
de l’usuari:

Aquest és el primer pas que realitzarà l'usuari quan faci clic a la comanda de 
representació de dades

Actors: UsuariSIG
Casos d’ús 
relacionats

CU2

Precondició: L'usuari ha iniciat el Geomedia, ha fet clic a la comanda de representació de 
dades i disposa d'un fitxer Excel amb les dades a representar. Cada registre 
del fitxer Excel ha de correspondre a una entitat de la base cartografica 
disponible en el Geomedia. Si no s'ha carregat informació de cap base 
cartogràfica l'usuari no podrà seguir.

Postcondició: L'aplicació carregarà i interpretarà el fitxer Excel per a continuar amb el procés 
de representació de dades

Explicació: L'usuari s'ha descarregat un fitxer Excel de l'Idescat, INE o alguna altra font i el 
vol representar en el Geomedia. Aquest fitxer té diversos registres que es 
poden vincular amb una entitat de la base cartogràfica a partir d'un codi comú. 
El primer pas per a fer la representació sobre el mapa és indicar al sistema quin 
és el fitxer Excel on hi ha les dades a representar.

Comentaris 
addicionals:

CU1 - Cas d'us: 1

Títol: Seleccionar fitxer Excel

 
 

6.1.3 CU2: Selecció vincle Excel-Base Cartogràfica 
 

Resum: L'usuari vincula cada registre de l'Excel amb una entitat de la base cartogràfica 
(comarca, municipi,…) i defineix el camps de lligam de l'Excel i de l'entitat

Paper dins el treball 
de l’usuari:

Aquest és el segon pas  per a la representació de dades

Actors: UsuariSIG
Casos d’ús 
relacionats

CU1, CU3

Precondició: L'usuari ha iniciat el Geomedia, té una base cartogràfica carregada, ha fet clic a 
la comanda de representació de dades i ha seleccionat un fitxer Excel amb les 
dades a representar.

Postcondició: Tots, alguns, o cap registre de l'Excel tindrà una relació directe amb una entitat 
de la base cartogràfica. L'aplicació ignorarà els registres de l'Excel que no es 
corresponguin en cap entitat i també les entitats que no tinguin el seu 
corresponent registre a l'Excel. Representarà les dades sobre els vincles 
establerts.

Explicació: Un cop l'usuari ha seleccionat el fitxer Excel on hi ha les dades a representar, 
haurà de vincular les dades de l'Excel amb una base cartogràfica. Aquest vincle 
enllaçarà cada registre del fitxer de dades amb una entitat geogràfica (municipi, 
comarca, etc...)

Comentaris 
addicionals:

CU2 - Cas d'us: 2

Títol: Selecció vincle Excel-Base Cartogràfica
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6.1.4 CU3: Definir tipus gràfic i variables 
 

Resum: L'usuari selecciona el tipus de representació que vol fer (sèries de barres, 
gràfics lineals, etc..) i defineix les variables de representació (rangs,…)

Paper dins el treball 
de l’usuari:

Aquest és el tercer pas  per a la representació de dades.

Actors: UsuariSIG
Casos d’ús 
relacionats

CU3

Precondició: L'usuari ha iniciat el Geomedia, té una base cartogràfica carregada, ha fet clic a 
la comanda de representació de dades, ha seleccionat un fitxer Excel amb les 
dades a representar i ha vinculat les dades de l'Excel amb la base cartogràfica 
carregada.

Postcondició: L'aplicació interpretarà totes les dades que ha introduit l'usuari i realitzarà la 
representació sobre el mapa.

Explicació: L'últim pas per a definir la representació de dades és seleccionar el tipus de 
representació que es vol:
  -Sèries de barres
  -Gràfics lineals
  -Gràfics de cercles
  -Gràfics de gruix i sòlids
  -Gràfics de pastissos

Així com els rangs, factors d'escala i altres variables.
Un cop realitzats tots aquests passos, el sistema ja serà capaç de representar 
les dades sobre el mapa.

Comentaris 
addicionals:

CU3 - Cas d'us: 3

Títol: Definir tipus gràfic i variables

 
 

6.1.5 CU4: Representació gràfica 
 

Resum: Representació de les dades del fitxer Excel en el mapa
Paper dins el treball 
de l’usuari:

Pas que engloba els altres 3

Actors: UsuariSIG
Casos d’ús 
relacionats

CU1, CU2 i CU3

Precondició: L'usuari ha realitzat amb èxit els 3 casos d'ús (CU1, CU2 i CU3)
Postcondició: Les dades es representen sobre el mapa
Explicació: Pas que engloba els altres 3
Comentaris 
addicionals:

CU4 - Cas d'us: 4

Títol: Representació gràfica
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6.1.6 Model de dades 
L’aplicació no utilitzarà cap Sistema Gestor de Bases de Dades. En el seu lloc utilitzarà 
l’objecte CustomDataPipe per a la creació, en memòria, de col·leccions d’elements. Es 
deixa per a futures millores la utilització d’un suport de bases de dades que facilitarà, 
també, l’exportació de les resultats. 
 

6.1.7 Interfície d’usuari 
 
Formulari per a la creació d’un gràfic de barres: 
 

 
 
El formulari de la comanda consta de tres parts diferenciades tal i com es pot veure en 
la figura anterior.  
 
En el primer pas s’ha de seleccionar el fitxer Excel d’origen de les dades estadístiques. 
En el segon pas l’usuari ha de seleccionar l’entitat geogràfica a tematitzar i el camp de 
lligam d’aquesta amb el fitxer Excel. 
 
Com a últim pas cal definir el tipus de gràfic i els paràmetres necessaris segons  el 
tipus seleccionat.  
 
En el cas dels gràfics de barres, l’usuari ha de seleccionar un o més camps del fitxer 
Excel que contenen les dades numèriques que es representaran en forma de barra.
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Formulari per a la creació d’un gràfic de línies: 
 
Els passos per a representar 
un gràfic de línies són 
exactament els mateixos que 
en el cas de gràfics de barres.  
 
La única diferència és teòrica, 
ja que aquest gràfic està més 
indicat per a representar 
sèries de diferents períodes 
d’una sola variable. Per 
exemple, el nombre de 
naixements per any/comarca 
en els darrers 10 anys. 
 

 
 
 
 
Formulari per a la creació d’un gràfic de cercles: 
 
En el cas de gràfics de 
cercles, la diferència rau en el 
fet que només es representa 
una sola variable. Per això, en 
aquest cas el sistema demana 
un sol camp de l’Excel en un 
llistat desplegable.  
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Formulari per a la creació d’un gràfic de gruix i sòlids: 
 
En el cas de gràfics de gruix i 
sòlids, la comanda necessita 
que l’usuari especifiqui el 
camp de dades de l’Excel, el 
nombre de rangs o intervals, i 
la fórmula per el càlcul dels 
rangs. 
 

 
 
 
Formulari per a la creació d’un gràfic de pastissos: 
 
Finalment, pel gràfic de 
pastissos l’usuari ha de 
seleccionar els camps de 
l’Excel que hauran d’aparèixer 
en els diferents sectors del 
pastís. 
 
També en aquest cas cal que 
els valors continguts en 
aquests camps siguin 
numèrics per tal que el 
sistema pugui calcular bé la 
mida dels sectors. 
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6.2 Disseny tècnic de la comanda 

6.2.1 Model d’objectes 

6.2.1.1 Model d’objectes de Geomedia 
Geomedia disposa d’un complet model d’objectes que exposa a altres aplicacions 
mitjançant l’ús d’objectes COM, fent així fàcil estendre les seves funcionalitats 
mitjançant el mecanisme d’automatització. 
 
La següent figura mostra el model d’objectes de Geomedia Professional 6.1: 

 
 
 
D’entre els diferents objectes del model, alguns dels objectes utilitzats pel projecte són: 
 
Application 
Objecte que representa la instància de Geomedia en execució. Està situat a l’arrel del 
model d’objectes i permet accedir i gestionar geoworkspaces, esdeveniments, les 
finestres, etc. El sistema el fa servir per a accedir al geoworkspace actual utilitzant la 
propietat Document, per a crear objectes externs a l’aplicació amb el mètode 
CreateService i també per a accedir a les finestres (llegenda i mapa). 
 
Document  
Objecte que representa el geoworkspace en ús. El sistema el fa servir per a accedir a 
les connexions de magatzems, mitjançant la propietat connections, i per a obtenir el 
conjunt de QueryFolders de la biblioteca. 
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GRecordset  
Objecte amb un conjunt d’elements representables o representats. El sistema l’utilitza 
tant d’entrada com de sortida de diferents pipes i LegendEntries. 
 
GField 
Objecte que representa un camp d’un recorset. El camp té diferents atributs, entre ells 
el tipus (boleà, byte, enter, objecte espaial, objecte raster, etc...) 
 
StyleService 
Objecte que gestiona estils a Geomedia. El Sistema el fa servir per a crear l’estil 
associat a un gràfic que s’associa a cada entitat representada (en el cas de gràfics de 
barres, línies i pastissos) i també per a les representacions del gràfic de cercles i de 
gruix. 
 
GMMapView  
Objecte que representa una finestra de mapa i que gestiona les operacions gràfiques 
sobre aquestes finestres. El Sistema el fa servir per a obtenir la llegenda associada a 
la finestres de mapa, mitjançant la propietat Legend. 
 
Legend 
Objecte que representa una finestra de llegenda associada amb una finestra de mapa i 
que gestiona totes les operacions sobre els elements que formen la llegenda. El 
Sistema el fa servir per a obtenir els objectes LegendEntry. 
 
LegendEntry 
Objecte que representa una entrada de la llegenda (objecte Legend). El Sistema el fa 
servir per a mostrar les capes de gràfics a representar. Cada entrada de llegenda té 
associat un recordset i un estil de representació. 
 
CustomDataPipe 
Objecte que serveix per a crear recorsets manualment a partir de la definició dels 
camps. El sistema el fa servir per a crear recordsets amb les dades de l’Excel que més 
tard fusiona amb el recordset de les entitats geogràfiques. 
 
CenterPointPipe 
Objecte que serveix per a afegir un camp amb el valor del centre d’una geometria a un 
recorset. 
 
EquijoinPipe 
Objecte que serveix per a fusionar 2 recordsets. El sistema el fa servir per a fusionar 
amb el tipus “gmejpInner” el recordset provinent de l’Excel amb el recordset que conté 
les entitats geogràfiques seleccionades per l’usuari. El tipus d’unió “gmejpInner” 
defineix que el resultat de la fusió sigui només dels registres que contenen el mateix 
valor en els camps de lligam. Els altres registres seran ignorats.  
 
ValueListFilterPipe 
Objecte que serveix per a filtrar els elements d’un recordset a partir d’un llistat de 
valors i el nom d’un camp del recordset. 
 
ThematicClassificationService 
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Servei que permet crear la divisió temàtica a partir d’un recordset, el nom del camp 
que contindrà els valors, i uns paràmetres de definició. Aquest servei l’utilitza el 
sistema per a la creació de gràfics de gruix i de cercles. 
 

6.2.1.2 Model d’objectes pel tractament de fitxers MS Excel 
Pel tractament de fitxers Excel amb informació de negoci pels mapes temàtics 
s’utilitzen els següents objectes: 
 
 
 
Excel.Application 
Objecte que serveix per a manipular fitxers MS Excel programàticament. Entre els 
mètodes d’aquest objecte destaca “Open (fitxer)” que serveix per a obrir un fitxer Excel 
a partir d’una cadena de text que indica la ruta al fitxer de disc. 
 
Excel.Workbook 
Representa un llibre Excel. El sistema l’utilitza per a accedir als fulls del fitxer obert.  
 
 

Per defecte, el sistema anirà a buscar sempre les dades al primer full del 
fitxer excel seleccionat per l’usuari.  

 
 
 
Excel.Worksheet 
Representa un full d’un fitxer Excel. El sistema l’utilitza per a accedir als valors d’una 
cel·la concreta. 
 
 

6.2.2 Classes i funcions 
L’aplicació consta dels fitxers organitzats en els següents directoris: 
 

 
 
El directori bin conté la llibreria DLL que s’obté com a resultat del procés de 
desenvolupament.  
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El directori src conté els arxius fonts que es fan servir durant el procés de 
desenvolupament. 
 

6.2.2.1 Classes 
La comanda està composta pel formulari principal, una classe estàtica i una classe 
encarregada de la representació gràfica. A part d’aquests fitxers, l’aplicació també 
utilitza altres classes i mòduls proporcionats en la plantilla de Command Geomedia 
que facilitava l’equip docent del projecte. 
 
El formulari principal està en el fitxer frmUOCTFC.frm 
 
La classe estàtica, RepresentacioGrafica.bas conté constants i unes variables 
globals del projecte. 
 

 
 
La classe TFCGrafics.cls és l’encarregada d’afegir les capes i de crear la 
representació d’aquestes a partir de les dades que li passa el formulari. 
 
Consta de tres funcions públiques: 
 

 
 
 

6.2.2.2 Funcions 
El formulari principal de l’aplicació té els següents atributs i mètodes: 

Mode de detecció de les entitats geogràfiques  
MODE_DETECCIO_ENTITATS (1 = Legend, 2 = GeoWorkspace) 
 
Constants de tipus de gràfic 
GRAFIC_BARRES = 1 
GRAFIC_LINEALS = 2 
GRAFIC_CERCLES = 3 
GRAFIC_GRUIX = 4 
GRAFIC_PASTISSOS = 5 
 
Ruta al directori de fitxers temporals 
rutaCTemp (String) 
 
Variable global que conté el nombre d'anàlisis gràfics realitzats 
numGFX (Integer) 

 

graficGFX, per a la creació de gràfics de barres, de línies i de pastissos 
 
graficCercles, per a la creació de gràfics de cercles 
 
graficGruix, per a la creació de gràfics de gruix 
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El formulari també ha de fer ús de la següent funció de sistema per el 
redimensionament de les imatges BMP: 
 

 
 
La classe TFCGrafics és l’encarregada de crear les capes temàtiques en el 
Geoworkspace a partir de les dades que li passa el formulari. 
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La classe estàtica RepresentacioGrafica conté les constants de tipus de temàtic i 
també unes variables globals per a la definició de paràmetres d’aplicació. 
 

 
 
 
 

6.2.3 Dades a utilitzar 

6.2.3.1 Fonts d’informació 
En els últims anys està agafant força una filosofia pràctica, en institucions i empreses, 
anomenada Dades Obertes (Open Data en anglès), que persegueix la publicació de 
dades en format lliure per a tot el món, sense restriccions d’ús ni de copyright. 
 
Alguns exemples de Dades Obertes a Catalunya poden ser: 

 http://w20.bcn.cat/opendata/, de l’Ajuntament de Barcelona o 
 http://dadesobertes.gencat.cat/ca/cataleg-dades-gencat.html, de la Generalitat 

de Catalunya 
 
Informació cartogràfica 
 
En aquest context, és fàcil trobar cartografia en diferents formats en portals i pàgines 
webs d’instituts cartogràfics, diputacions, etc...  
 
Pel desenvolupament del projecte utilitzo: 

 Mapa topogràfic 1:250.000 (en format MrSID de Lizardtech) 
 Base Municipal 1:50 000 (en format Shapefile d’ESRI) 
 Capa de vies romanes proporcionada per la UOC (en format Shapefile d’ESRI) 
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També és possible accedir a dades cartogràfiques mitjançant altres formats i 
estàndards, entre ells: 

 WMS (Web Map Service, estàndard OGC42) 
 WFS (Web Feature Service, estàndard OGC) 
 GML (Geographic Markup Language, subllenguatge XML disenyat per OGC) 
 KML (Keyhole Markup Language) 
 DGN (Design, utilitzat en aplicacions d’Intergraph i Bentley i provinent d’un 

estàndard creat per Intergraph) 
 DXF (Drawing Exchange Format, format de fitxer per dibuixos de disseny 

assistit per ordinador43)  
 WKT (Well Known Text, format de text per a la representació de geometries, 

regulat per OGC) 
 TIFF (Tagged Image File Format, per a imatges ràster i sota el control d’Adobe) 
 

Alguns dels llocs on es pot descarregar aquesta informació són: 
 http://www.icc.cat/vissir3/ 
 http://dadesobertes.gencat.cat/ca/cataleg-dades-gencat.html 
 http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp 

 
 
Informació estadística a tematitzar 
 
La informació estadística necessària per a la creació de mapes temàtics també es pot 
obtenir fàcilment a Internet a llocs com: 

 http://www.idescat.cat/ 
 http://www.ine.es/ 
 http://dadesobertes.gencat.cat/ca/cataleg-dades-gencat.html 
 http://w20.bcn.cat/opendata/ 

 
El format més habitual per a la descarrega d’aquesta informació és MS Excel. 
 
Pel desenvolupament del projecte he descarregat la següent informació: 
 
 Parc d'automòbils. 2010 

Per tipus. Comarques i àmbits 
Font: Idescat, a partir de les dades de la DG de Tráfico del Ministerio del 
Interior. 
Format: Excel 

 
 Equipament TIC a l'habitatge. 2010      

Comarques i àmbits.      
Unitats: Tant per cent.      
Font: Idescat i FOBSIC.      
Format: Excel 

 
 Codis territorials de Catalunya (Comarques) 

Font: Idescat 
Format: Excel 

                                                
42 Open Geospatial Consortium: http://www.opengeospatial.org/ 
43 Font: http://ca.wikipedia.org/wiki/DXF 
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 Codis territorials de Catalunya (Municipis) 

Font: Idescat 
Format: Excel 

 
 Codis territorials de Catalunya (Províncies) 

Font: Idescat 
Format: Excel 

 

6.2.3.2 Format dels fitxers Excel de dades 
Els fitxers Excel que s’utilitzaran per a la representació de dades són fitxers molt 
senzills però que han de complir una sèrie de requeriments mínims: 
 

 El fitxer ha de contenir una primera fila amb els noms dels camps 
 Els registres han de contenir un camp de lligam amb les entitats geogràfiques 
 Els camps a representar han de contenir dades numèriques 
 Les dades han d’estar al primer full de l’Excel 

 
Un exemple de fitxer Excel per a la representació de temàtics pot ser: 
 

 
 
En aquest cas, el camp codi conté els identificadors únics de les entitats geogràfiques 
de la capa de comarques de l’ICC. Aquest camp servirà d’enllaç per a la creació de 
temàtics. 
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Exemple de gràfic de cercles amb el percentatge de llars amb ordinadors realitzat amb 
aquest fitxer: 
 

 
 
 
 
 
 

6.3 Construcció del sistema 

6.3.1 Funcionament de l’aplicació 
La nova funcionalitat de representació de temàtics s’iniciarà quan l’usuari faci clic en el 
nou botó de la barra d’eines.  
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6.3.1.1 Creació de gràfic de barres 
 

 
 
Per a la creació d’un gràfic de barres amb la comanda, així com qualsevol altre tipus 
de gràfic, cal seguir tres passos. Els dos primers són exactament iguals per a tots 5 
tipus de gràfics. Només el pas 3 conté algunes variacions en funció del tipus. 
 
PAS 1: En el primer pas cal indicar el fitxer Excel que conté les dades a representar. 
 
PAS 2: Un cop informat el fitxer Excel, el sistema n’analitzarà la capçalera i permetrà a 
l’usuari seleccionar l’entitat geogràfica que servirà de base i els camps de lligam de 
l’entitat i del fitxer Excel.  
 
 
 

En el darrer pas, el sistema analitzarà el resultat del lligam entre Excel i capa 
geogràfica. Si no es troba cap resultat coincident mostrarà un missatge i 
permetrà a l’usuari seleccionar un altre camp de lligam.  
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PAS 3: Com a últim pas, l’usuari ha de seleccionar les dades a representar. En aquest 
cas, podrà indicar més d’un camp seleccionant-los amb el ratolí i ajudant-se de les 
tecles SHIFT / CONTROL. 
 
És obligatori indicar quines dades s’han de representar. Si l’usuari no selecciona cap 
camp se li mostrarà un missatge per tal que indiqui com a mínim un camp. 
 

 
 
 
Exemple: representació de l’ús TIC en 5 comarques de Catalunya. 
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6.3.1.2 Creació de gràfic de línies 
 

 
 
Els gràfics de línies funcionen exactament que els de sèries de barres. L’usuari pot 
seleccionar, en el pas 3, més d’un camp a representar.  
 
 

  
Aquest tipus de gràfic és molt indicat per a utilitzar en fitxers on les columnes 
representen dades de diferents anys. 

 
 
 
Exemple: representació de l’ús TIC a les comarques de Girona. 
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6.3.1.3 Creació de gràfic de cercles 
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El gràfic de cercles, a diferència del de barres i del de línies, només permet 
seleccionar un camp a representar. El sistema analitzarà els valors continguts en la 
columna indicada i crearà un temàtic amb 5 rangs de valor de manera automàtica. A 
diferència del gràfic de gruix, en aquest tipus de gràfic no es permet la selecció del 
mètode de creació de rangs. Per defecte intenta crear rangs amb el mateix nombre 
d’elements. 
 
Exemple: representació del parc automòbil de motocicletes a Catalunya (per comarca) 
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6.3.1.4 Creació de gràfic de gruix i línies 
 

 
 
Aquest gràfic funciona de manera semblant al gràfic de cercles, amb la diferència que 
sí es permet seleccionar el tipus de distribució i el nombre d’intervals. Per defecte són 
5, que és també és el nombre màxim que permeto. 
 
Exemple: representació del parc automòbil de Catalunya per cada 1000 habitants 
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6.3.1.5 Creació de gràfic de pastissos 
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El gràfic de pastissos també permet seleccionar més d’un camp, i de fet és 
recomanable indicar-ne més d’un si es vol crear un gràfic amb informació rellevant. 
 
 
Exemple: representació del parc automòbil de les comarques de Lleida per tipus de 
vehicle 
 
 

 
 
 

6.3.2 Millores a realitzar i possibles evolutius 
En aquest capítol es descriuen les possibles línies de continuació i millora del 
projecte, ja sigui per afegir noves funcionalitats o per millorar les ja 
implementades. 
 
 
Utilització d’una capa ràster per a la representació de gràfics 
Tant des del punt de vista tècnic i com des del punt de vista funcional, una de les 
millores més importants que es podria realitzar a la comanda de representació de 
gràfics és l’ús d’una llegenda ràster en comptes de  les n llegendes actuals amb 
representació d’un sol gràfic.  
 
Aquest canvi significaria una millora important pel que fa a rendiment i també milloraria 
molt l’experiència d’usuari ja que seria molt més funcional al no aparèixer una llegenda 
per gràfic, tal i com passa en l’actual versió de la comanda. 
 
Control d’errors 
Tot i que el control d’errors més bàsic ja està implementat, caldria testejar-lo més a 
fons i també es podria incrementar amb noves validacions. 
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Incorporació de noves configuracions (rangs personalitzats, escales…) 
Es podrien incorporar nous camps als formularis de creació de gràfics, com per 
exemple:  

 Visibilitat segons l’escala 
 Rangs personalitzables  
 Colors personalitzables 
 Tipus de càlcul de rangs en el gràfic de cercles 
 Etc... 

 
Emmagatzemament dels resultats 
L’ús d’una sola llegenda ràster i la definició d’un model de dades adequat, permetrien 
també l’emmagatzemament dels resultats, a diferència de la versió actual on els 
resultats són volàtils.  
 

6.4 Valoració econòmica 
 
La valoració econòmica del desenvolupament del projecte l’he plantejat com a un 
encàrrec a una consultoria experta en aquest tipus de desenvolupament, ja que aquest 
pot ser un cas habitual que ens trobem en una situació real. 
 
Cost inicial = 12.950€  
 
Inclou: 

 Adquisició de llicències de Geomedia (2.400 euros) 
 Anàlisi, disseny i desenvolupament de la solució (10.000 euros)* 
 Implantació de la solució (150 euros). 
 Una jornada de formació “in-situ” (400 euros). 

 
 
Manteniment anual = 1.900€  
 
Inclou: 

 30 hores/any (1.500 euros) destinades a: 
o Suport a inicidències 
o Petits evolutius  

 Manteniment anual de la llicència de Geomedia (400 euros)* 
 
A part d’aquests imports, cal tenir en compte l’adquisició de maquinari en el cas que 
sigui necessari. En aquesta valoració no li faig constar ja que interpreto que els usuaris 
disposen d’ordinadors però necessiten una eina per a la representació de dades.  
 
 
*En el supòsit d’haver de treballar amb dades en un repositori Oracle caldrà adquirir la 
llicència Professional de Geomedia. Aquest fet suposaria un increment del preu de la 
llicència fins als 9.600 euros i un increment en el cost del manteniment de 1.600 euros. 
En aquest cas, el cost inicial seria de 22.550€ i el cost de manteniment 3.500€. 
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6.5 Conclusions 

6.5.1 Dificultats 
 
Incompatibilitats en versions de programari  
La versió de Geomedia proporcionada per la UOC és la Geomedia Professional 6.1. 
Durant la preparació de l’entorn, aquesta versió em va presentar algunes 
incompatibilitats amb llibreries dinàmiques que existents al meu ordinador, cosa que 
em van fer impossible poder-hi treballar. Per això vaig haver de crear-me una màquina 
virtual i treballar amb un entorn on només hi havia instal.lat el Geomedia i el Visual 
Studio. 
 
A més, la versió 6.1 de Geomedia només permetia treballar amb Visual Studio 2005 o 
anteriors. Després de realitzar proves amb la versió 2005 i detectar problemes de 
compilació en els commands generats amb el Geomedia Command Wizzard, vaig 
haver de tirar enrere i instal.lar el Visual Basic 6. 
 
Amb tot, la inversió d’hores en el període de preparació de l’entorn ha estat molt 
important, i la comoditat a l’hora de treballar-hi se’n va veure ressentida al ser un 
entorn virtual. 
 
Documentació i exemples de programació amb Geomedia 
Durant el desenvolupament de la comanda he trobat a faltar molta informació referent 
a la programació amb Geomedia. 
 
Els únics documents al respecte són propis d’Intergraph i contenen pocs exemples i 
nombrosos errors. A Internet quasi no vaig trobar referències al model d’objectes de 
Geomedia, i les poques que vaig trobar quasi sempre eren preguntes en fòrums. 
 
Aquesta va estar, sens dubte, la limitació més important del projecte, ja que en molts 
moments només podia avançar amb el mètode prova/error. Cal destacar, però, que el 
consultor sempre em va respondre els dubtes concrets que li vaig anar plantejant. 
 
 

6.5.2 Valoració final 
 
Malgrat no tenir experiència prèvia en Geomedia ni tampoc en programació amb 
Visual Basic, el resultat final crec que ha estat positiu ja que, a part de construir la 
comanda de representació de dades, he adquirit els coneixements necessaris per a 
treballar i evolucionar eines SIG del mercat com ara el Geomedia. 
 
De fet, les dificultats que se m’han presentat durant el desenvolupament del projecte 
han fet que la valoració personal encara sigui més positiva.  
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http://www.vbforums.com/showthread.php?t=391665 
http://support.microsoft.com/kb/247412 
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8 Glossari 
 
 
Array En  programació, és una zona d’emmagatzemament 

contínua que permet guardar diferents elements del 
mateix tipus en memòria. Pot ser d’una dimensió o 
també multi dimensió. 
 

Datum Posició de l'esferoide en relació al centre de la terra 
 

DLL Dynamic Link Library, és un format de fitxer de codi 
executable que és carregat a petició d'un programa per 
part del sistema operatiu. 
 

El·lipsoide Figura geomètrica que es fa servir com a model per a 
representar la forma de la Terra, sense considerar les 
ondulacions pròpies de la seva topografia, i que s’obté 
com a resultat de rotar una el·lipse sobre el seu semieix 
menor 
 

Equador Cercle màxim imaginari de l’esfera terrestre que passa 
pel centre de la Terra, perpendicular a la línia dels pols 
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ESRI Environmental Systems Research Institute 

 
Geodèsia És la branca de la geofísica que estudia les dimensions i 

forma de la Terra i del camp gravitacional 
 

Fus Secció de la terra limitada per dos meridians 
 

Geocodificació consisteix en obtenir les coordenades d’un punt a partir 
de la seva adreça postal 
 

Geocodificació inversa consisteix en obtenir l’adreça completa d’un punt a partir 
d’unes coordenades 
 

Geografia Ciència de síntesi que té per objecte l'estudi, la 
descripció i la representació de la Terra en la 
configuració de la seva superfície i en la distribució 
espacial dels diversos fenòmens, especialment quan es 
relacionen amb la presència i l'activitat humanes. 
 

GIS (SIG en angles) Veure SIG 
 

GPS (Global Positioning System) Sistema global de 
posicionament 
 

IBM International Business Machines 
 

ICC Institut Cartogràfic de Catalunya 
 

IDE Integrated Development Environment, és una aplicació 
informàtica que proporciona eines als programadors pel 
desenvolupament d’aplicacions. 
 

Idescat Institut d’Estadística de Catalunya 
 

Imatge ràster Imatge o mapa de bits. És una estructura o fitxer de 
dades que representa una reixeta rectangular de píxels 
o punts de color, anomenada "raster" 
 

KML Keyhole Markup Language, llenguatge basat en XML 
per a la representació de dades geogràfiques en 3D 

Latitud Distància que hi ha des d’un punt qualsevol de l’esfera 
terrestre a l’equador. 
 

Longitud Distància, en graus mesurats sobre l’equador, que hi ha 
d’un lloc respecte a un meridià origen (Greenwich), a 
partir del qual es compta negativament de 0° a 180° cap 
a l’oest i positivament de 0° a 180° cap a l’est. 
 

Mapa Representació gràfica plana de la superfície de la Terra, 
o d'una porció d'aquesta, segons una escala i una 
projecció donades. 
 

Meridià Intersecció d’un pla que conté l’eix de la terra amb la 
superfície d’aquesta. 
 

MrSID És un estàndard obert de compressió d’imatges ràster 
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desenvolupat per Los Alamos National Laboratory, un 
centre públic d’ I+D del Estats Units, i comercialitzat per 
l’empresa LizardTech. 
 

Paral·lel Línies d’intersecció entre els infinits plans perpendiculars 
a l’eix de la terra i la superfície 
d’aquesta 
 

Projecció Transformació que permet representar la superfície 
esfèrica de la Terra en un suport pla, com és un mapa. 
Per a aconseguir això, la projecció estableix una 
correspondència biunívoca entre les coordenades 
geogràfiques de la superfície terrestre (longitud,latitud) i 
les coordenades cartesianes (x,y) del mapa. 
 

SGBD (Sistema Gestor de Bases de Dades) Programari que 
permet gestionar bases de 
dades, garantint el control de concurrència, l’abstracció 
de la estructura física i la integritat 
de les dades. 
 

SIG (Sistema d’Informació Geogràfica) Conjunt composat de 
maquinari, programari i 
procediments per a capturar, emmagatzemar, gestionar, 
manipular, analitzar i representar 
dades georeferenciades, amb l’objectiu de resoldre 
problemes de gestió i planificació. 
 

OGC Open Geospatial Consortium, és una organització 
d’empreses i entitats per a la promoció del 
desenvolupament d’estàndards en el sector GIS. 
 

Recordset És una estructura de dades que s’utilitza en programació 
per emmagatzemar informació provinent d’un origen de 
dades. 
 

UML Unified Modeling Language, és un llenguatge de 
modelatge per a l’anàlisi i disseny de programari. 
 

VB6 Visual Basic 6. Llenguatge de programació orientat a 
events, amb una IDE integrat creat per Microsoft. Permet 
la creació d’aplicacions mitjançant una interfície d’usuari 
amigable. 
 

WKT Well-Know Text, format per a la representació de 
geometries. 
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9 Annex 1: Codi de creació de gràfics 
 
En aquesta primera part creo els bitmaps en un directori temporal, amb els gràfics de 
barres segons les opcions seleccionades per l’usuari. 
 
 

 
 
 
La classe TFCGrafics és l’encarregada de crear les capes necessàries per a la 
representació dels gràfics del directori temporal. En el següent fragment de codi faig la 
unió entre les dades de l’Excel i la capa amb les entitats geogràfiques i també afegeixo 
un nou camp amb el centre geomètric de l’entitat: 
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Un cop creat el Recordset amb les dades completes, la funció 
crearEntradaLlegendaGrafics fa una crida a crearGFX i actualitza refresca el mapa. 
 

 


