CURS ON-LINE
INICIACIÓ AL SIG AMB SOFTWARE LLIURE
(QUANTUM GIS)

SESSIÓ 5
LES INFRAESTRUTURES DE DADES ESPACIALS I CÀRREGA DE
WMS AMB QGIS

Tota la informació geogràfica del Govern de les Illes
Balears i resta d’Administracions (consells, estat,
ajuntaments, UE) està interrelacionada i tots necessiten
interaccionar la d’uns amb la dels altres.

Tots necessiten també una cartografia bàsica o de
referència sobre la que crear la nostra cartografia temàtica
(Ortofoto, Mapa Topogràfic...)
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LES IDE
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Per tal de fer possible aquesta interoperabilitat de les dades geogràfiques, entre moltes d’altres
raons, apareixen les Infraestructures de Dades Espacials (IDE)

Una Infraestructura de Dades Espacials, IDE, és un conjunt de dades, metadades, tecnologies,
polítiques, estàndards, recursos humans i usuaris, harmonitzats i integrats en un sistema virtual per
compartir informació geogràfica a la xarxa.
La posada en pràctica d'un projecte IDE es materialitza a través d'un Geoportal que ofereix com a
mínim:
•

La visualització de dades a través de serveis web

•

La recerca dels conjunts de dades i serveis a través dels seus metadades i la localització en un mapa
a través d'un nom geogràfic.

Explicació extreta de la web del l’Institut Geogràfic Nacional (IGN)
(http://www.ign.es/web/resources/docs/IGNCnig/IDE-Teoria.pdf)

PER TANT UNA IDE ÉS, PER UNA PART, UN CONJUNT DE DADES, METADADES I
TECNOLOGIES SERVIDES A INTERNET
Habitualment formats per:

PERÒ, SOBRETOT LES IDE
SÓN UN
CONJUNT DE PERSONES
QUE COORDINEN,
DESENVOLUPEN,
MANTENEN,
DIFONEN,
I/O SÓN USUÀRIES
D’AQUESTES DADES I
TECNOLOGIES !!

ELS ESTÀNDARDS TECNOLÒGICS QUE SEGUEIXEN LES IDE
Els estàndards que segueixen les IDE en el nostre entorn són els marcats per la directiva
europea INSPIRE que són els definits per l’OGC (Open Geospatial Consortium), i per tant, són
operables amb serveis web de mapes de tot el món.

http://www.opengeospatial.org

L’estàndard més emprat és WMS (WEB MAP SERVICE) però n’hi d’altres:

IDES DE LES DIFERENTS ADMINISTRACIONS
Una de les característiques bàsiques de les IDE és que cada Administració serveix les dades de les
que és competent. Per això, el Govern serveix les dades de les que és competent, tot i que pot
carregar i visualitzar al seu visor o altres aplicacions totes les de dades que es serveixen en aquests

formats estàndard.
Per aquest motiu hi ha diferents node IDE per cada Administració: Unió Europea, cada estat
membre, cada Comunitat Autònoma , consells, ajuntaments, ...

www.inspire.ec.europa.eu

www.idee.es

www.conselldemallorca.net/idemallorca

WWW.IDEIB.CAT
WWW.IDEIB.ES
(en castellà)

cartografia.cime.es/

LA IDEIB
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El Govern de les Illes Balears a través del Servei d’Informació Terrritorial de les Illes Balears ha
desenvolupat i mantén la IDEIB (Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears), dins el

marc de la Directiva europea INSPIRE i la IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales de España).
La IDEIB és la forma principal de distribució i difusió de la informació geogràfica del Govern de les
Illes Balears amb la utilització de mitjans telemàtics.

Podeu accedir a les aplicacions públiques de la
IDEIB a través de la pàgina web de SITIBSA:
www.sitibsa.com anant a l’apartat IDEIB

EL VISOR GENERAL DE LA IDEIB
El component més utilitzat de la IDEIB és el seu visor general.
Aquest visor té moltes eines que ens permeten carregar capes, veure les seves metadades,
mesurar distàncies i àrees, interrogar les capes per conèixer els atributs relacionats, etc.
Te recomanam que el visitis sobretot per fer-te una idea de la gran quantitat de capes i

informació geogràfica que hi ha!

WWW.IDEIB.CAT
WWW.IDEIB.ES
(en castellà)

ELS SERVEIS WEB DE MAPA WMS
Totes les dades que has vist al visor estan servides com a serveis web de mapa (WMS) a
internet i, per tant, els pots carregar des de qualsevol aplicació que pugui llegir aquest
estàndard.
Per tant, apart de poder veure les dades des del visor de la IDEIB o els altres visors web de la
resta de IDE (Consell de Mallorca, Menorca, IGN, etc.) pots carregar les dades a:

• Un programa de SIG estàndard (com per exemple QGIS)

• Un dispositiu mòbil

SERVEIS WEB DE MAPA DE LA IDEIB
Si vas a la web de la IDEIB des de
a pàgina web de SITIBSA, al final
de la pàgina trobereu el llistat de
les URL dels serveis WMS de la
IDEIB.

Aquesta URL és la que haureu
de fer servir per carregar
aquests WMS en el QGIS

SERVEIS WEB DE MAPA DE LA IDEIB

SERVEIS WEB DE MAPA DE LA IDEIB

CARREGAR UN WMS AMB QUANTUM GIS
1.- Feis clic al botó

“Afegeix capa WMS” a la barra d'eines (o a Capa ‣ Afegir capa WMS)

Apareixerà el diàleg “Afegir des d'un servidor” per afegir capes del servidor WMS (veure diapositiva de
la pàgina següent)

2.- Triau el botó [nou] i afegiu servidors posant
• NOM de la connexió (per exemple “ORTOFOTO Actual IDEIB”)

• URL (per exemple http://ideib.caib.es/pub_ideib/public/Ortofoto/MapServer/WMSServer? )
La primera vegada que utilitzeu la funció de WMS en QGIS, no hi ha servidors definits, però així com
els configureu els anirà guardant per altres sessions.

3.- Utilitzau el botó [Connectar] per recuperar les capacitats del servidor seleccionat. Això inclou la
codificació de la imatge, capes, estils de capa i les projeccions.

4.- Seleccionau la capa que voleu carregar i pitjau [ACCEPTAR]

CARREGAR UN WMS AMB QUANTUM GIS

CARREGAR UN WMS AMB QUANTUM GIS

PARÀMETRES A TENIR EN COMPTE AL CARREGAR UN WMS AMB QUANTUM GIS
Sistema de referència de coordenades
Si seleccioneu un WMS de la llista, apareix un camp amb la projecció per defecte proporcionat pel
MapServer. Quan el botó [Canvia ...] està actiu, pots fer clic en ell i canviar la projecció per defecte
dels WMS a un altre sistema de coordenades proporcionat pel servidor WMS.
Format de la Imatge

Normalment, trobareu que un servidor WMS ofereix l'opció de format de la imatge:
• Utilitzeu JPEG si no és necessari emprar el màxim de la qualitat de la imatge (aquest format
redueix en cinc vegades el requisit de transferència de dades en comparació amb PNG)
• Utilitzau PNG quan la capa hagi de tenir el fons transparent. PNG i GIF carrega els fons
transparent, mentre JPEG no. Si quan carregueu un WMS el fons no surt transparent i vos
impedeix veure el que hi ha a sota, normalment serà perquè heu carregat el WMS com JPG i no
com PNG o GIF

NOTA: Si vols aplicar un % de transparència a una capa WMS, fes com amb la resta de capes:
ajusta el nivell de transparència accedeix a les propietats de la capa.

EXERCICI SESSIÓ 5:
Al projecte de QGIS anterior:
PART 1:
1.

Carrega el WMS de l’ortofoto de 1956

2.

Carrega el WMS només les qualificacions del MUIB

PART 2
1.

Carrega el WMS del Cadastre (El cadastre no és un competència del Govern de les Illes
Balears, sinó que el serveix és la DG del Catastro, així que cal que cerquis la url a
internet)

2.

Carrega el WMS de l’APT de costa del PTI de Mallorca o de Menorca (El Pla Territorial
de cada illa no és un competència del Govern de les Illes Balears, sinó que el serveix
cada Consell Insular , així que cal que cerquis la url a internet)

3.

Carrega el WMS del domini públic marítimo-terrestre (La definició de la DPMT de no és

un competència del Govern de les Illes Balears, sinó que el serveix el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente –MAPAMA-, així que cal que
cerquis la url a internet)

