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3. Consultes al SIG

3.1    Recordatori dels formats gràfics de MiraMon

3.2.   Consultes per localització i per atributs

3.2.1 per localització als ràsters i als vectors

· Exercicis

3.2.2 per atributs als ràsters i als vectors

· Exercicis
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3.1    Recordatori dels formats gràfics de MiraMon

( Fitxer ) 

Mapes de MiraMon:  · MMM, referència a n vectors i/o un ràster
· MMZ, totes les capes vectorials i ràster en un sòl fitxer

i comprimides.

Ràsters: · IMG (+ DOC) + Paleta de colors
· Combinació Red Green Blue, són 3 fitxers IMG (+ DOC)

1 sòl atribut per cel·la

Vectors: · VEC (+ DVC), No estructurats:
1 sòl atribut, ja que no tenen bases de dades

· PNT, NOD / ARC, POL (+ DVx, x.DBF, x.REL), Estructurats:
n atributs, tants com camps tingui la base de dades

Les paletes, amb les quals donarem colors a les capes gràfiques tenen extensió DBF o P25
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3.2.   Consultes per localització i per atributs

Consultes per localització
(Què hi ha aquí..., Què és això...?)

Consultes per atributs
(On és ..., Quants compleixen ...?)

( Botó dret del ratolí )

En el moment que tenim una capa gràfica en pantalla, ja li podem fer consultes:

Podrem fer consultes per localització i per atribut, tant a les capes ràster com a les vectorials. 
A continuació veurem que la consulta i els resultats del format ràster, sempre són més 
senzilles, ja que el format ràster implica també una major simplicitat.
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3.2.1 Consultes per localització als ràsters i als vectors

Format Ràster :

En aquesta figura es pot veure un ràster obert, on l’usuari a 
consultat, mitjançant el botó esquerra del ratolí, una de les 
cel·les, a continuació li surt la finestra d’informació sobre la
seva consulta.

Com ja sabem, dintre d’un ràster (IMG) només hi ha 
números, però gràcies al fitxer de documentació (DOC) que 
sempre acompanya un ràster, l’atribut numèric es pot 
associar a un valor alfanumèric.

Qualsevol informació de les caixes de diàleg, es pot seleccionar
i copiar, per pegar dintre d’altres programes (Word, Excel,...).
És un manera senzilla d’omplir informes, descriure situacions,...
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Format Vectorial :

En aquesta figura es pot veure un vector estructurat de 
punts (PNT) i un vector estructurat de polígons (POL) 
obert, on l’usuari a consultat, mitjançant el botó esquerra 
del ratolí, un dels punts, visualitzat com a símbol de carta, 
de la capa vectorial de punts. A continuació li surt la 
finestra d’informació sobre la seva consulta.

Com ja sabem, un fitxer vectorial estructurat està sempre 
acompanyat d’una taula de dades principal (DBF) i 
possiblement per n taules de dades associades (DBF, 
Access, Oracle, DB2,... formant la base de dades de la 
nostra capa gràfica). D’aquesta manera, quan fem una 
consulta, obtindrem tants atributs (informació) com camps 
tingui a la base de dades *.

n info

n camps

Visualització dels registres múltiples a la base de dades, 
d’un objecte vectorial estructurat (PNT, ARC, POL) concret. 

“Perforació” de les capes superposades. Per commutar entre
el format vectorial i el ràster, utilitzarem la tecla F9 ( Informació |
Obtenir informació del vector / ràster)
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Exercicis :

1. Objectiu: Consultar per localització, un ràster temàtic. Ens descarregarem des de la següent adreça:

SIG del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.es/mediamb/sig/sig.htm

la capa d’usos del sòl de l’any 1997 (USOS97.MMZ).

2. Objectiu: Consultar per localització, un ràster de tipus imatge. \MATERIAL\SIGTER\SIGTER.MMM

Obrim l’enllaç al al tall de l’ortofotografia en blanc i negre, per obrir l’ortofotografia (TBN.MMM).

3. Objectiu: Consultar per localització, un vector de punts. Ens descarregarem des de la següent adreça:

SIG del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.es/mediamb/sig/sig.htm

la capa de gestors de residus industrials (GESRESI.MMZ).

4. Objectiu: Consultar per localització, un vector d’arcs. \MATERIAL\SIGTER\SIGTER.MMM

Obrim l’enllaç al mapa dels eixos de carrer (..\Tramer\EixCar.MMM)

5. Objectiu: Consultar per localització, un vector de polígons. \MATERIAL\VALLOCC\INDRES\INDRES.MMM 

Totes les capes que ens anem baixant des de Internet les desarem al nostre disc dur
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3.2.2 Consultes per atributs als ràsters i als vectors

Format Ràster : En aquesta figura es pot veure un ràster obert, on l’usuari a 
construït la seva consulta, mitjançant el botó dret del ratolí i
“Nova consulta” o la icona dels llargavista. A continuació li surt 
la finestra dels resultats de la consulta * (la comentarem més 

endavant). Tancarem, però retindrem la selecció, per veure les 
zones de la nostra capa gràfica que compleixen les condicions 
assenyalades.

*

Seleccionarem la nostra capa ràster a consultar

Només podem consultar els atributs de les cel·les

Escollirem l’operador 

Escollirem, entre tots els valors possibles d’aquesta
capa, els que compleixin les nostres peticions

Podem insertar n condicions, per perfilar el màxim
possible la nostra consulta d’una sola vegada,
ajudant-nos dels operadors lògics i les prioritats.
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Format Vectorial :
En aquesta figura es pot veure un vector de punts, on l’usuari 
a construït la seva consulta, mitjançant el botó dret del ratolí i 
“Nova consulta” o la icona dels llargavista. A continuació li surt 
la finestra dels resultats de la consulta * (la comentarem més 
endavant). Tancarem, però retindrem la selecció, per veure les 
zones de la nostra capa gràfica que compleixen les condicions 
assenyalades.

Seleccionarem la nostra capa vectorial a consultar 

Escollirem el camp de la base de dades

Escollirem l’operador 

Escollirem, entre tots els valors possibles del camp 
seleccionat, els que compleixin les nostres peticions

Podem insertar n condicions, per perfilar el màxim
possible la nostra consulta d’una sola vegada,
ajudant-nos dels operadors lògics i les prioritats.

*
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Caixa de diàleg dels resultats de la consulta per atributs     :

Format Ràster :

Format Vectorial :

*

Podem desar, la nostra selecció en un fitxer IMG nou

Podem desar, la nostra selecció en un fitxer nou.
Escollirem entre el format estructurat (PNT, ARC, POL), conservant
tots els camps de la base de dades, o el no estructurat (VEC)
escollint quin camp de la base de dades donarà 1 sòl atribut als objectes.

Utilitzarem el “Zoom a selecció”            per 
visualitzar l’àmbit del mapa on es compleix
la nostra consulta.
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Exercicis :

1. Objectiu: Consultar per atributs, el ràster temàtic usos del sòl de l’any 1997 (USOS97.MMZ) i respondre:

· Quina és la superfície total de vinyes i fruiters de secà?
· Quina és la superfície total de boscos? I per tipus?

2. Objectiu: Consultar per atributs, el ràster de variació continua \MATERIAL\MMZ\MDE5.MMZ i respondre:

· Quina és la zona amb alçades entre 450 i 550 m?
· Desar la consulta en un fitxer nou, en format bit, per aconseguir una màscara. Visualitzar-la amb una nova 
sessió  de MiraMon.

3. Objectiu: Consultar per atribut, el vector de punts de gestors de residus industrials (GESRESI.MMZ) i 
respondre:

· Quantes empreses, tenen com gestió autoritzada, el reciclatge i recuperació de metalls o compostos metall·lics?
· Enganxar els nom de tots aquests gestors, en un document de Word o en un bloc de notes.
· Hi ha més de 10 empreses a tot Catalunya que es dediquin al tractament fisicoquímic i biològic dels residus?

4. Objectiu: Consultar per atribut, el vector de polígons \MATERIAL\VALLOCC\INDRES\INDRES.MMM i 
respondre:

· Quins municipis tenen empreses amb residus metall·lics i d’altres que es dediquin a la fundició de metalls?
· Quantes tones de residus metàl·lics hi han al Vallès Occidental?
· Quins municipis tenen empreses amb residus animals o vegetals i d’altres que es dediquin a la fabricació 
d’aliments o adobs?

· Quins municipis tenen com residu el plàstic? I que a més a més tinguin indústries que utilitzin el plàstic?
· Desar en un nou fitxer estructurat, aquells municipis amb dissolvents com residus i que tinguin empreses que 
es dediquin a la fabricació d’altres productes químics. Visualitzar-la amb una nova sessió  de MiraMon.


