
Modeliízacib i Analísi de la Informació Geogfifka - ¿Unl, 

Part 1 La  informació geogriifiea 

1 La mformació geogrifica. 
1.1 Infanació sobre el teniton i infanació sobre fenómens localitcats en el teniton. 
1.2 Entitats geogratíques i no geografiques. C d s t i q n e s  espacials i no espacials. Relacions 

espacials i no espacials. 
1.3 Components espacial i tematic de la infomació geo&w. 
1.4 Especiñciiai de la informació geograñca. 

2 Georeferenciació. 
2.1 La lodimció com a factor de relació. 
2.2 Lodització absoluta i localiizació relativa. 
2.3 Concepte de georeferenciació de la i n f d ó  geografica. 
2.4 Metodes básics de georeferenciació. 

Georeferenciació continua: sistemes de mordenades. 
Georeferenciació discreta: sistemes de geocodificació. 

3 Valor de la mformació geogrifica. 
3.1 Imporhcia de la georeferenciisci6. Capacitai d'integmció en base a la lodií7ació 
3.2 valor estrategic de la informació geografica 
3.3 Polítiques nacionais de producció i promoció de la informació geogifica 

4 Tipus de dades uoüflades en eis sistemes d'mfonuació geogrifica. 
4.1 Dades raster i imaiges. 
4.2. Dades vectonals 

Tematiques 
Topogratiques 

4.3 Informació de camp. 
4.4 Censos i registres. 
4.5 Fonts i disponibilitat d'informació geo@ca digitai a Catalunya i arreu del m h  

5 Sistemes d'informació geogrifica. 
5.  1 Deñnicions amplia i estricte de SIG. 
5.2 Tipus de preguntes a que poden donar resposta 
5.3 Orientació funcional dels SIG. Tipologia de softwares de SIG 
5.4 Diferhcies i aünitats entre cartograíia automatica, CAD, SIG, teledetecció i SGBD 
5.5 Utilització en mode intmgació o en mode producte. SIGs onentats a gestió o a andisi. 
5.6 Evolució histonca. Tradicions i disciplines. 

6 Aplicació deis sistemes d'informació geogrifica. 
6.1 Principals dominis d'aplicació. 
6.2 Aplicacions mediambienials 
6.3 Principais tipus d'usuaris i entorns d'utilització. 
6.4 Correspondencia dominis d'apiicació / orientacions tuncionals dels SIG. 
6.5 Aspectes orgmizaiius, econbmics i jurídics de la utilització dels SIG. 
6.6 Aspectes socials i &cs de la tecnologia de la informació. 



7 Modelihció de la informaaó geogrifica. 
7.1 El mapa c m  a model de la reaütat. Model cartograñc de la inf-Ó geo@ca 
7.2 Representacions digitals b&iques del component espacial de la inf¿nmació geogrhiica 

Representació raster. 
Representació vectorial. 

7.3 Models de dades emprats en els SIG. 
La mediació mtogrhiica Concepte de capa 
La mediació geom&ca F'rimitives geometnques i atnbuts tematics. 
Representació tabular d'abibuts i relacions. 
Representació de relacions espacials. Topolo&. 
Models de dades bbics. 

El model raster simple. 
El model vectorial-topológic (geo-relacional). 

Altres models de dades. 

Part 11 Utilització dels sistemes d'informació geogdfica 

8 Interrogació 
8.1 interrogació i aniilisi: el wntinu intemgació-dsi. 
8.2 Formes bhiques d'interrogació. 

Interrogació per loCali!zaCió. 
Interrogació per atributs. 

8.3 Formes cornplexes d'interrogació. 
interrogació per combinació d'ahibuts. Operadon Iógics. 
interrogació per condiciodrelacions espacials. Operadon espacials. 
interrogació per cambió de condicions espacials i teditiques. 

8.4 Citlcul de mesures de mracterisiiques espacials (iires, longitud índexs de forma). 
8.5 Intem~gació en els SIG de tipus raster i en els de tipus vectonal. 
8.6 Faciliíats d'interrogació dels sistemes de gestió de bases de dades (DBMS). i n ~ ó  i 

selecció. 

9 Entrada i eshuchiració de dades. 
9.1 Promlhents i mitjrms basics Genirada de dades espacials. 

Codificació manual raster i vectorial. 
Digitalizanó (vectorial). 
Escanejat (raster) 
Conversió de dades. Rasierilmció. Vectonlzació. 
Captació digital directa 

9.2 Estructuració de dades vectonals. 
Estructuració topoldgica Concqte de tolerimcia 
Errors topolo@cs. Identificació i prevenció. 
Errors de regiae. Identificació i prevenció. 
Correcció d'errors. Edició. 

9.3 Principals tipus de transformació i manipuiació de dades espacials. 
9.4 Intercanvi entre sistemes. Conversió d'eshuctum i forma@. 
9.5 F'rocediments d'enúada de dades tematiques (aitmeriques)). 
9.6 inte&~acid de dades espacials i tematiaues. 
9.7 ~r&ció i mantenimeni de bases de dades. Principis basics dqorgani!zaCiÓ. 



10 AnWi 
10.1 integmió horit2:outal i vertical d'informació tematica 

Operaciom basiques de manipuiació i relació de taules. 
Reclassiñcació i agegació. 

10.2 Funcions d'analisi espacial en els SIG. 
Funcim generals. 

Associació espacial. Superposició. 
Distancia Delimitació d ' h s  buffer. 
Relacim topologiques. Adjackicia; conneciivitat. 
Reclassificació. Agregació espacial. 

Funcions específiques. 
Analisi del terreny. Models dipitals de tmeny. Productes derivats. 
Analisi de xarxes. Rutes m e s .  Locali&ó/asigkó de recursos. 

Comparació deis procedments d'anaüsi emprats en els SIG raster i vectorial 
10.3 Models d'analisi cartog&ica 

Models multicriteii d'avaluació o valoració. 
Dissenv de models. 
Planiñcació de requeriments del model i seqühcia d'operacions. 

10.4 Funcionalitat dels SIG en relació a les M q u e s  cl&siwes d'analisi estadística i d'analisi 
espacial. Explicitació de relaciom espacks, 

11 Presentació. 
11.1 Elaboració d'informes i llistats. 
1 1.2 Visuaiiímció de resultats en pantalla. 
11.3 Catogratia de presentació. 

Elements a considenir en l'elaboració de atogmfia asistida per ordinador. 
Control de l'escala i de I'hbit de presentació. 
Recursos de simboli&ó. 

11.4 Altres productes de presentació: imatges; perspectives tridimensionals; mulíimedia 


