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Objectius principals del projecte 
 
§  Transformació dels ARCS en carrils. 

§  Representació de marques separadores 
de carrils. 

§  Representació de senyalització horitzontal 
del sentit de la via amb un poligon. 

§  Representació de senyalització del tipus 
de via(Carril Bici o Vianants). 

§  Representació de pas de vianants. 
 



Objectius principals del projecte 
 

§  L’aplicació desarà a nivell d’usuari les opcions de : 

§  La font de les dades, taules i camps necessaris per 
a la correcte visualització. 

§  Els poligons de representació de tipologia de carrils 
i sentits. 

 



Introducció a un SIG 
 

§  Que és un SIG?  
 

§  Representació amb Mapes Temàtics 

§  Aplicacions per rutes i camins mínims 

§  SIG aplicat a simulacions de trànsit 



Introducció a un SIG 
 §  Que és un SIG? 

Sistema d’Informació Geogràfica, es una integració de 
hardware, software i dades geogràfiques disenyada per 
capturar, emmagetzemar, manipular i desplegar informació 
geogràficament referènciada per resoldre problemes de 
planificació i gestió. 



Introducció a un SIG 
 §  Representació amb Mapes Temàtics 

§  Aplicacions per rutes i camins mínims 



Que és un SIG? 
 
§  SIG aplicat a simulacions de trànsit 



Introducció a GeoMedia 
 
§  Que és GeoMedia?  
 
§  Elements de GeoMedia: 

§  GeoWorkspace 
§  Magatzems 
§  Llegenda 
§  Anàlisi de dades 
§  Editor de linies 
§  Desenvolupament d’aplicacions per GeoMedia 



Introducció a GeoMedia 
 
Que és GeoMedia? 

GeoMedia es un gestor de Sig.  
 
 

§  GeoWorkspace 

Elements: 



Introducció a GeoMedia 
Elements: 
 
§  Magatzems 



Introducció a GeoMedia 
Elements: 
 

§  Llegenda 

§  Anàlisi de dades 



Introducció a GeoMedia 
Elements: 
 §  Editor de línies 

§  Desenvolupament d’aplicacions per GeoMedia 



Anàlisi, Disseny i Construcció  
 

§  Dades Existents 

 
§  Model resultant 

 
§  Procés de Transformació(GeoTrans) 



Anàlisi, Disseny i Construcció  
 
§  Dades Existents 

-‐OBJECTID	  :	  Integer
-‐IDTRAM	  :	  Integer
-‐AMPLE	  :	  Integer
-‐SENTIT	  :	  Integer
-‐PEATONAL	  :	  Integer

CARRILS
-‐ID1	  :	  Integer
-‐IDTRAM	  :	  Integer
-‐CRUILLADE	  :	  Integer
-‐CRUILLAA	  :	  Integer
-‐SENTIT	  :	  Integer
-‐SENTITC	  :	  Integer
-‐CARRILS_CC	  :	  Integer
-‐CARRILS	  :	  Integer
-‐CATEGVIAL	  :	  Integer
-‐VELOCITAT	  :	  Integer
-‐PEATONAL	  :	  Integer
-‐CBICI	  :	  Integer
-‐NOM	  :	  String
-‐DESC	  :	  String
-‐DATAALTA	  :	  Date
-‐DATABAIXA	  :	  Date
-‐GEOMETRY	  :	  Object
-‐GEOMETRY_SK	  :	  Object

TRAMS

-‐ID1	  :	  Integer
-‐IDCRUILLA	  :	  Integer
-‐NOM	  :	  String
-‐TIPUS	  :	  String
-‐COTA	  :	  Integer
-‐DESC	  :	  String
-‐TYPE	  :	  Integer
-‐NUMTRAM	  :	  Integer
-‐GEOMETRY	  :	  Object
-‐GEOMETRY_SK	  :	  Object

CRUILLES
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§  Model Resultant 

-‐id	  :	  Integer
-‐IDTRAM	  :	  Integer
-‐AMPLE	  :	  Integer
-‐NCARRILS	  :	  Integer
-‐SENTIT	  :	  Integer
-‐CIBICI	  :	  Integer
-‐VIANANTS	  :	  Integer
-‐Geometry	  :	  Object

GEOTRANS

-‐id	  :	  Integer
-‐usuari	  :	  String
-‐nom	  :	  String
-‐cognoms	  :	  String

usuaris

-‐id	  :	  Integer
-‐idusuari	  :	  Integer
-‐font	  :	  String
-‐taulaArcs	  :	  String
-‐taulaCarrils	  :	  String
-‐campCarrils	  :	  String
-‐taulaAmpleCarril	  :	  String
-‐campAmpleCarril	  :	  String
-‐simbCbici	  :	  String
-‐simbVianants	  :	  String
-‐taulaSentit	  :	  String
-‐taulaBici	  :	  String
-‐campBici	  :	  String
-‐taulaVianants	  :	  String
-‐campVianants	  :	  String
-‐simbSentit	  :	  String
-‐distanciaLinia	  :	  Integer
-‐distanciaBlanc	  :	  Integer

opcions
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Anàlisi, Disseny i Construcció  
 
§  Procés de transformació (GeoTrans) 


