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Descripció informàtica del format i arquitectura de les bases de dades i descripció de 
característiques informàtiques del back-end.  

Estructura de les dades per poder satisfer el disseny: 

 
Les característiques anteriorment descrites per l’eina es demana que hi puguin haver 3 sortides 
d'informació/visualització. Els factors limitants d’aquests requeriments són (I) l’accés a les dades 
d’una manera eficient i (II) la rapidesa en què es carreguen les diferents capes d’informació 
resultants al mapa de visualització. Una aproximació per a aquesta solució és la generació de dos 
sistemes de dades: 

 

1) El primer sistema de dades seria per la visualització de les categories, aquest hauria de ser 
en format ràster/piràmide d’imatges per nivells. Amb aquest format de dades serviria per 
poder veure el mapa de categories que es demana a tots els nivells d'aproximació del mapa, 
a més que la càrrega de les dades sigui el més ràpida possible. Aquest sistema requereix un 
mapa per cada un dels cultius de l’estudi. 

Per a aquesta part existeixen dues possibilitats per tal de satisfer els requeriments: (1) la 
primera seria contractar el servei d’un proveïdor extern en el que es carregui la capa 
resultant en format geoTIFF i aquest és el que s’encarrega de generar la piràmide d’imatges 
depenent del nivell del zoom, o (2) crear aquesta piràmide amb software GIS i ficar al núvol 
o algun servidor públic el resultat generat amb aquesta jerarquia de directoris que serà 
interpretable pel visor amb la llibreria corresponent. 

 

2) La segona part del sistema de dades és la generació d’una base de dades relacional en la que 
es guardi la informació a nivell recinte de la combinació de les capes. És a dir, la 
transformació de l’estructura espacial (assignació de valors a cada recinte) s’haurà de fer en 
aquest moment, per tal de construir aquesta base de dades. Aquesta base de dades permetrà 
mostrar la informació relativa a cadascun dels recintes en el moment que ens aproximem a 
aquests, així com mostrar el desplegable de les dades corresponents a cada recinte (valors 
associats a cada factor de decisió per al recinte i cultiu seleccionat) quan aquest es 
seleccioni. 



En aquesta base de dades també serà necessària una secció on els factors de decisió estiguin 
enregistrats, ja que són un requeriment per poder segmentar i visualitzar el resultat depenent 
de l’elecció de l’usuari. 

 

Com a exemple de referència es pot agafar la visualització de dades online del sistema SIGPAC, 
aquest segmenta la visualització en dos nivells, aquells amb zooms superiors carrega dades en 
format ràster per tal de donar una informació més rapida, i fins que no s’apropa a zooms inferiors 
no carrega les dades dels recintes i parcel·les amb format vectorial. 

 

Descripció dels protocols de transformació de l’estructura espacial de les dades. 

L’assignació de valors a cada recinte a partir de les dades en format ràster es durà a terme a través 
del càlcul de les estadístiques zonals, emprant com a capa base la formada pels recintes SIGPAC de 
la capa DUN. Si no s’especifica el contrari s’emprarà el paràmetre mitjana (per exemple, en el cas 
de la capa L1 l’estadístic a assignar correspon al valor mínim, no a la mitjana).  

En el cas que les dades originals es tinguin en una capa vectorial, caldrà unir els atributs segons la 
ubicació, a partir de la intersecció dels polígons d’ambdues capes, prenent els atributs del polígon 
amb major solapament (un-a-un). 

 

Descripció de característiques del front-end. Descripció de la visualització i l’exportació dels 
resultats. 

Cal tenir en compte els dos tipus de nivells per visualitzar els factors de decisió, i que per tal de 
poder mostrar els resultats idealment s’hauria de generar nivells d'àrees superiors al del recinte. Un 
cas d’exemple, com a possible solució, seria crear una taula per recintes amb tots els valors de les 
capes, una altra taula amb els factors de decisió i la relació que poden tindre amb els recintes. A més 
a més, per facilitar la visualització, caldrà crear taules intermèdies per mostrar àrees geogràfiques 
més grans que el recinte, és a dir, municipi o comarca, amb les seves relacions dels factors de 
decisió. El sistema haurà d’adaptar la unitat a representar (comarca, municipi, recinte) en funció del 
nivell d’aproximació. Pel que fa a l’exportació, cal prendre la decisió de si es permet la descàrrega 
en format imatge (o pdf) i/o en un format vectorial (per exemple, KML). En ambdós casos es troben 
llibreries que permeten programar aquests processos d’exportació sense cap complexitat. 

 

 



Pressupost estimat per al desenvolupament del programari en base al disseny previst. 

Aquests dos sistemes que es plantegen tenen uns costos variables una vegada es generen les capes 
per poder visualitzar-les, que depenen de la quantitat de dades que es volen consultar, aquestes 
dades resultants tenen un volum i una complexitat que han de romandre en algun servidor online per 
satisfer els requeriments. Amb la majoria de proveïdors els costos associats consten de dos línies de 
consum, (I) l’emmagatzematge i (II) l’accés a les dades. Si es disposa de servidors propis aquesta 
segona es pot evitar, però s’afegiria uns costos fixes d’administració de servidors i la compra de 
material físic. 

Els costos en serveis Cloud solen tindre uns preus d’emmagatzematge baixos, amb un cost per GB 
de 0.023, però amb uns costos d’accés a les dades de 0.09 per GB. Aquest preus són orientatius (en 
aquest cas d’Amazon Web Services), però la majoria de proveïdors tenen preus molt similars.  

Amb aquests preus s’han de tindre en compte dues coses, la primera es que són dos costos diferents, 
un es estàtic, l’emmagatzematge, i aquest preu anirà relacionat amb la quantitat de dades que s’han 
generat i sempre serà el mateix a no ser que es generin més capes. El segon cost és un preu per 
transferència de dades; aquest és dinàmic, és a dir, anirà relacionat amb la quantitat d’usuaris que 
consultin l’eina i el volum de consulta que hi facin cada vegada que hi interactuïn; per tant és més 
difícil quantificar com a previsió de costos. 

Pel que respecta a l‘opció de disposar de servidors propis que puguin emmagatzemar aquestes dades 
generades, s’han de tindre en compte dues consideracions. La primera és la disponibilitat d’un 
sistema que pugui assolir una base de dades relacional dels factors de decisió amb els recintes 
parcel·laris. La segona de les consideracions serà la necessitat de facilitar l’entrada de dades cada 
cop que s’actualitzen les dades del sistema generat; inicialment serà una vegada, però el sistema ha 
de facilitar la possibilitat d’actualitzar aquestes dades i poder modificar-les a futur.  

Els costos d’aquesta possibilitat depenen si el Patronat disposa de servidors capaços d’admetre 
aquest volum de dades i que sigui accessible per poder establir un servidor web a dintre d’ell, si sols 
es vol fer servir com a clúster de dades, ha d’haver-hi una accessibilitat fluïda per tal de compartir 
aquestes dades. Una limitant a aquesta opció és la gestió de les incidències, ja que ha de ser interna, 
no com als sistemes Cloud que ja disposen d’aquesta funcionalitat i el client no s’ha de preocupar 
per aquest manteniment. 
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