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Resumo
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de Sistemas de Informação
Geográfica na Web (SIGWeb) denominado Sistema de Servidor de Mapas.
Este sistema utiliza as características da Web, com seus recursos visuais,
interatividade e a arquitetura cliente/servidor para comunicação com um banco de
dados georreferenciados.
O trabalho oferece uma visão geral da área de geoprocessamento, noções das
características básicas de SIGWeb e as tecnologias de baixo custo (open source) para
implementação do mesmo.
Para o desenvolvimento e implementação do sistema, foi utilizada o padrão
de arquitetura Model-View-Controller (MVC) e as tecnologias como servlet, JSP,
API JDBC, JavaBeans, SVG e Java Script, e o Sistema de Gerenciamento de Banco
de Dados Objeto-Relacional PostgreSQL com a extensão espacial PostGIS.
Palavras-chaves: SIG, SIGWeb, WebGIS, servlet, JSP, SVG, MVC, PostgreSQL,
PostGIS

Abstract
This work presents the development of a Geographic Information System on
the Web (WebGIS), called here as Map Server System.
This system makes use of Web characteristics, such as visual and interactive
resources, and the architecture client/server promoting communication with a
geocoded database.
This work presents a general view of the geoprocessing area, basic notions
involving WebGIS and low cost technologies (open source) necessary to implement
the system.
In order to develop and implement the system, the following technologies
were used: the architecture standard Model-View-Controller (MVC), servlet, JSP,
API JDBC, JavaBeans, SVG and Java Script, and the Object-Relational Database
Management System PostgreSQL with a spatial PostGIS extension.
key words: GIS, WebGIS, servlet, JSP, SVG, MVC, PostgreSQL, PostGIS
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Capítulo 1 - Introdução
1.1 Considerações iniciais
A representação de informações sobre a distribuição geográfica de recursos
naturais, infra-estrutura e dados sócio-econômicos sempre constituiu parte importante
das atividades das sociedades organizadas. Até recentemente, tal prática era possível
apenas nos documentos e mapas registrados em papel, o que dificultava uma análise
que combinasse os diversos mapas e dados. Na segunda metade deste século, no
entanto,

o

desenvolvimento

da

tecnologia

de

informática

viabilizou

o

armazenamento, a recuperação e a representação de tais informações em ambiente
computacional e georreferenciado, criando assim, condições para o aparecimento do
geoprocessamento.
Este termo – geoprocessamento – denota a disciplina do conhecimento que
utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação
geográfica e que, atualmente, vem influenciando de maneira crescente as áreas de
cartografia, análise de recursos naturais, transportes, comunicações, energia e
planejamento

urbano

e

regional.

As

ferramentas

computacionais

para

geoprocessamento, chamadas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG1),
permitem realizar análises complexas, integrar dados de diversas fontes, criar bancos
de dados espaciais e a automatizar produção de documentos cartográficos.
Pode-se dizer, de forma genérica que:
"Se o onde é importante para seu negócio, então geoprocessamento é sua
ferramenta de trabalho" (Câmara,1998).
Sempre que o “onde” aparecer dentre as questões e problemas que precisam
ser resolvidos por meio de um sistema informatizado, deve-se considerar a adoção de
SIG.
1 No decorrer do texto, a sigla SIG (do inglês Geographic Information System - GIS) será utilizada
como referência aos sistemas de informação geográfica, dado o uso consagrado deste jargão na
área.
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No contexto do surgimento das grandes redes mundiais, como a internet e a
construção da World Wide Web, SIG vem agregando novas tecnologias, como Java,
banco de dados objeto-relacional, software de código fonte livre (open source) e
tecnologias de interfaces para Web, que auxiliam sobremaneira a construção de
sistemas denominados SIGWeb.
A definição de SIGWeb pode ser assim descrita:
“SIGWeb são Sistemas de Informação Geográfica que distribuem, através do
ambiente da rede de computadores, integram, disseminam e comunicam visualmente
as informações geográficas na World Wide Web sobre a Internet” (Gillavry, 2000).

1.2 Motivação e justificativas
Há de se considerar com muita prudência, que a pesquisa e coleta de
informações realizada no trabalho, ocorre uma dificuldade intrínseca, própria da
informática, que é a constante evolução das tecnologias, a qual acaba por influenciar
os resultados, exigindo um trabalho contínuo de atualização de informações para que
estas possam ser utilizadas. Trata-se, ao mesmo tempo, de uma virtude e de um
perigo da Web, uma vez que existe muita informação, mas apenas uma pequena parte
pode ser aproveitada em pesquisas. No caso deste trabalho, por exemplo, a pesquisa
focou lançamentos de tecnologias e suas promessas ou perspectivas; porém, em
alguns momentos, houve a necessidade de retroceder e caminhar numa nova direção
até chegar à conclusão do trabalho final.
Ao findar o ano de 1999, foi iniciado o Trabalho do Mestrado Profissional do
IPT na área de Geoprocessamento, com o intuito de especialização em nova área de
conhecimento de sistemas. Embora até então fosse desconhecida a área, esta
apresentou-se como oportunidade para o desenvolvimento de sistemas utilizando-se
outras tecnologias.
A pesquisa de informações sobre SIG teve como ponto de partida, o
Departamento de Processamento de Imagens – DPI-INPE2, que constitui uma
2 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - http://www.inpe.br
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referência nacional dadas suas contribuições e experiências em geoprocessamento e
em SIG no Brasil.
Da motivação para se construir SIG na Web, surgiram algumas questões
específicas sobre SIGWeb, das quais algumas delas foram respondidas por pesquisas
em tecnologias e aplicações de conhecimentos obtido ao longo do período de
desenvolvimento do mestrado, nos aspectos profissionais e acadêmicos.
Das questões respondidas podemos citar, entre outras:
•

como os mapas são disponibilizados na Web;

•

como SIG armazena mapas e valores;

•

como é a estrutura interna de SIG;

•

quem utiliza esta ferramenta e para quê;

•

quem está desenvolvendo e projetando SIG.

Nem todas estas questões foram respondidas explicitamente neste trabalho,
mas foram, principalmente, motivadoras para o seu desenvolvimento.
Um projeto prático e real facilita o entendimento do que é a área de
geoprocessamento, pois é neste meio que SIG aparece como sistema-base para
processar informações georreferenciadas.
A pesquisa sobre SIG na Web, tomou como base as tecnologias Linux, Java e
Oracle.
Outro fato relevante no processo de pesquisa sobre SIG foi o SPRING: tratase de SIG desenvolvido pelo DPI-INPE, utilizando tecnologia nacional com
distribuição gratuita, o que permitiu acesso ao sistema e suas respectivas
funcionalidades. Foi também observado o SPRINGWeb, igualmente desenvolvido
pelo DPI-INPE, que serviu como ponto de partida de SIG na Web.
Na metade do ano de 2001, surgiu a oportunidade de participar do projeto
Centro de Estudos da Metrópole- CEM3, baseado em geoprocessamento, para
conceber um sistema que disponibiliza na Web dados georreferenciados da Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP), produzidos pelas áreas de pesquisas temáticas
sobre os dados Censitários do IBGE em política, religião, cultura, educação e saúde.
3 Centro de Estudos da Metrópole - CEM – http://www.centrodametropole.org.br
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A participação neste projeto possibilitou a aquisição de conhecimento sobre o
assunto de geoprocessamento e sua principal ferramenta de armazenamento de
informações, SIG, e a interação com projetos reais incrementando as possibilidades
de aplicação.
A construção de um sistema na Web pode ser realizada de diversas maneiras,
mas corre-se o risco desse sistema se tornar obsoleto dada a constante inovação
tecnológica, que leva a caminhos confusos e, conseqüentemente, a possíveis
prejuízos. Neste contexto de múltiplas linguagens e plataformas, as quais estão
constantemente sendo produzidas e desenvolvidas ocupando a vanguarda, é
fundamental utilizar algumas práticas no direcionamento das questões que envolvem
a solução do problema proposto.

1.3 Objetivos

O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de um SIGWeb, denominado
Sistema de Servidor de Mapas, que possibilitasse de um ambiente para acesso de
informações georreferenciadas via Web. Este sistema tem como característica o uso
da Web, com seus recursos visuais, interatividade e a comunicação com um banco
de dados georreferenciados. Neste ambiente, os usuários podem acessar informações
tabulares ou mapas temáticos de acordo com o tema disponível.
O caso de aplicação utilizada, para tal, foi o projeto da Região Metropolitana
de São Paulo, utilizando-se mapas produzidos no CEM, que teve duração de doze
meses.
Pretendeu-se alcançar neste trabalho o entendimento dos elementos básicos,
isto é, do que é necessário para disponibilizar mapas na Web com interatividade e a
construção de SIGWeb para tal fim.
Sendo assim, espera-se que esta pesquisa contribua para que os técnicos em
projetos de sistemas possam ter:
•

uma visão geral da área de geoprocessamento;
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•

noções das características básicas de SIGWeb;

•

tecnologia de baixo custo (open source) para implementação de
SIGWeb.

Para tanto, foi necessária a realização de pesquisas técnico-científicas sobre
assuntos que, por sua vez, constituíam os objetivos específicos, quais sejam:
•

pesquisar os elementos básicos de um mapa;

•

pesquisar os Sistemas de Informação Geográfica;

•

avaliar produtos SIGWeb e sua respectiva infra-estrutura básica para
implementação;

•

pesquisar tecnologias de software de código fonte livre (open source) e
arquitetura para construção de um Sistema de Servidor de Mapas na Web

•

especificar e modelar o sistema;

•

construir o sistema, para o caso de aplicação da página do projeto CEM
na Web.

1.4 Estrutura do trabalho final
Findando o Capítulo 1–Introdução, no Capítulo 2 são apresentadas referências
históricas dos mapas e sua utilização, apresentando o conceito de dados geográficos e
como podem ser utilizados no contexto do geoprocessamento. Apresenta ainda, os
elementos básicos da estrutura SIG.
No Capítulo 3 são apresentados: SIGWeb no estado da arte, os sistemas que
possuem estas características e comparação de funcionalidade, e as operações entre
estes sistemas.
No Capítulo 4 são apresentadas: a pesquisa tecnológica e o modelo de
arquitetura que deram suporte ao desenvolvimento do Sistema de Servidor de Mapas.
Mostra-se

no

Capítulo

5

o

perfil

do

usuário

especialista

em

geoprocessamento, o que permitiu embasar os requisitos, a modelagem e a
arquitetura do sistema.
No Capítulo 6 é apresentada a implementação do sistema como resultado da
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especificação e modelagem expostas no capítulo 5.
Por fim, o capítulo 7 conclui a pesquisa, indicando as vantagens e os desafios
para futuros trabalhos.
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Capítulo 2 - Mapas e SIG
2.1 Considerações iniciais
Segundo Burrough (1987), a cartografia passou por uma fase inicial de
observação, classificação e mapeamento temático.
Na civilização moderna, a comunicação visual está se tornando uma prática
cada vez mais constante para a troca de informações, como também servindo de base
a estratégias. Os mapas constituem uma visão do mundo real e, ao longo do tempo,
vêm sofrendo alterações à medida que o desenvolvimento de novas técnicas permite
um resultado mais apurado de representação gráfica. Não se pode esquecer aqui do
relevante papel que os artistas desempenharam no início desta modalidade. A
evolução surgiu não só a partir dos magníficos desenhos que traduziam observações
do mundo, mas também de alguns artifícios da geometria que, ao serem agregados às
representações, proporcionavam um formalismo matemático, necessário para o
aparecimento da ciência denominada cartografia.
Conforme Diniz (1998), “a cartografia é a organização, apresentação,
comunicação e utilização da geoinformação na forma visual, digital ou táctil, que
inclui todos os processos de preparação dos dados no emprego e estudo de todo e
qualquer tipo de mapa”.
O grande volume de mapas e cartas temáticas gerados nos inventários de
recursos naturais, nas décadas de 60 e 70, dificultou a análise por parte do usuário e
mesmo do especialista, o que levou a necessidade do desenvolvimento da tecnologia
SIG.
O Comitê Federal de Coordenação Interagências nos Estados Unidos (apud
Antenucci, 1991), define SIG como um sistema de hardware, software e
procedimentos, projetado para apoiar e captura, gerenciamento, manipulação, análise
e apresentação de dados referenciados espacialmente para solução de problemas
complexos de planejamento e gerenciamento.
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Geoprocessamento nada mais é que o uso automatizado de informação que,
de alguma forma, está vinculada a um determinado lugar no espaço, seja por meio de
um simples endereço ou por coordenadas. Dentre os vários sistemas que fazem parte
do geoprocessamento, SIG são os que reúnem maior capacidade de processamento e
análise de dados espaciais. Os seus usuários conseguem extrair informações que lhes
permitem tomadas de decisões. Estes sistemas são aplicados a qualquer tema que
manipule dados ou informações vinculados a um determinado lugar no espaço, e
cujos elementos possam ser representados de um mapa. Temos como exemplo, casas,
escolas, hospitais, etc.

2.2 Mapas
Ao longo da história da humanidade, várias foram as incursões do homem na
tentativa de descrever o mundo real e, para tanto, a linguagem visual foi uma das
mais utilizadas, com grande propriedade. Estas informações encontraram no papel
comum, o meio pelo qual os desenhos eram transcritos, contendo, por exemplo,
dados que davam apoio à navegação ou mesmo suporte às ações militares. No tempo
do Império Romano, os agrimensores, também chamados de medidores de terras,
constituíam parte do governo, porém, com o declínio do Império Romano, houve
uma paralisação dos levantamentos e, como conseqüência, uma diminuição
substancial da produção de mapas.
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FIGURA 1. Mapa Mundi do século XVI (América, 2002).
Os mapas contemplam algumas características comuns e tendem a apresentar
uma situação estática, e por essa razão o toque artístico desempenha importante
papel, como pode ser visualizado na Figura 1. Alguns elementos básicos das feições
do mundo real, como rios, montanhas e lagos, são costumeiramente neles
representados, do mesmo modo que são inseridos símbolos, significando trilhas,
povoados, igrejas, cobertura de vegetação, rios, lagos, desertos, etc.
Conforme Silva (1999), os mapas podem ser definidos como modelos
simplificados da realidade do mundo, que normalmente é representado em escalas
menores, uma seleção de entidades abstratas sobre ou relacionadas com a superfície
da Terra.
No contexto do desenvolvimento deste trabalho, o mapa propriamente dito
procura demonstrar fenômenos urbanos e sua distribuição espacial, servindo como
base para pesquisas e análises sobre a RMSP. Os recursos tecnológicos atuais
permitem obter fotos de satélite que, sobrepostas a mapas contendo a cartografia de
limites municipais, constroem um cenário que possibilita observar fenômenos de
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distribuição da população urbana, como mostra a Figura 2 a seguir:

FIGURA 2. Divisão Municipal da RMSP sobrepostos a uma composição
colorida TM_Landsat5 bandas espectrais 3, 4 e 5 de 1997 (Ramos, 2002).
Um mapa pode revelar também, por exemplo, a distribuição espacial dos
homicídios na cidade de São Paulo, tendo como cartografia básica os Distritos
Censitários do IBGE e o limite da cidade, como mostra a Figura 3 a seguir:

FIGURA 3. Mapa temático representando os distritos de Município de São
Paulo classificados de acordo com o total de homicídios no ano de 1999 (Ramos,
2002).
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2.3 Dados geográficos
Conforme Gatrell(*) informa, o espaço geográfico é o meio físico onde as
entidades geográficas coexistem. Uma entidade geográfica é qualquer entidade
identificável do mundo real, que possui características espaciais e relacionamentos
espaciais com outras entidades geográficas (apud Borges, 2002).
De acordo com Câmara (1996), dado espacial é qualquer tipo de dado que
descreve fenômenos aos quais esteja associada alguma dimensão espacial. Dados
geográficos ou georreferenciados são dados espaciais em que a dimensão espacial
está associada à sua localização na superfície da terra, num determinado instante ou
período de tempo.
Conforme Dangermond (**) informa, os dados geográficos possuem três
características fundamentais: espaciais, não-espaciais e temporais (apud Borges,
2002). As espaciais informam a posição geográfica do fenômeno e sua geometria, as
não-espaciais descrevem o fenômeno e as temporais informam o tempo de validade
dos dados geográficos e suas variações sobre o tempo. A representação espacial de
uma entidade geográfica é a descrição da sua forma geométrica associada à posição
geográfica.
Conforme

Laurini(***)

informa,

dados

espaciais

possuem

também

propriedades geométricas e topológicas. As primeiras estão baseadas nas feições
geométricas primitivas, tais como, pontos, linhas e polígonos, os quais representam a
geometria das entidades. Ainda de acordo com a geometria, são estabelecidas
algumas propriedades como: comprimento, sinuosidade e orientação, para linha;
*GATRELL, A. C. Concepts of space and geographical data. In: MAGUIRE, D. J., GOODCHILD, M.
F., RHIND, D. W. Geographical Information Systems: principles and aplications. (New York):
Longman Scientific & Technical, 1991. p.119-134.
**DANGERMOND, J. “A classification of software components commonly used in Geographic
Information Systems”. In: MARBLE, Duane, PEUQUET, Donna. Introductory readings in
Geographic Information Systems. London: Taylor & Francis, 1990. p.30-51
***LAURINI, R.; THOMPSON, D. Fundamentals of spatial information systems. London:
Academic Press, 1992. 680p.
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perímetro e área da superfície para polígonos; volume para entidades tridimensionais;
forma e inclinação, tanto para linhas, quanto para polígonos (apud Borges, 2002). Já
as propriedades topológicas (não-geométricas) são baseadas nas posições relativas
dos objetos no espaço como conectividade, orientação (de, para), adjacência e
contenção.

2.4 Geoprocessamento e Sistemas de Informação Geográfica - SIG
O conceito de geoprocessamento é muito amplo e representa qualquer tipo de
processamento de dados georreferenciados que reúne um conjunto de ferramentas
usadas para coleta e tratamento de informações espaciais, geração de saídas na forma
de mapas, relatórios, arquivos digitais, dentre outros, devendo prover recursos para
armazenamento, gerenciamento, manipulação e análise. Embora no contexto deste
trabalho o tema do geoprocessamento não tenha sido aprofundado, foram
contextualizados os conceitos gerais que permitem um posicionamento e uma visão
ampla, porém suficiente. Os sistemas com estas características são também
conhecidos como Sistemas de Informação Geográfica. Como já foi dito,
geoprocessamento é um conceito mais abrangente e representa qualquer tipo de
processamento de dados georreferenciados, enquanto SIG processa dados gráficos e
não-gráficos (alfanuméricos) dando ênfase às análises espaciais e modelagem
superficial (Câmara,1996).
Algumas definições de SIG citadas por Silva (1999):
•

“Um conjunto manual ou computacional de procedimentos utilizados
para armazenar e manipular dados georreferenciados” (Aronoff, 1989);

•

“Conjunto poderoso de ferramentas para coletar, armazenar, recuperar,
transformar e visualizar dados sobre o mundo real” (Burrough, 1987);

•

“Um sistema de suporte à decisão que integra dados referenciados
espacialmente num ambiente de respostas a problemas” (Cowen, 1988);

•

“Um banco de dados indexados espacialmente, sobre o qual opera um
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conjunto de procedimentos para responder à consulta sobre entidades
espaciais” (Smith, 1987).
De uma maneira geral, cada uma destas definições de SIG reflete a
multiplicidade de usos e visões possíveis desta tecnologia e aponta para uma
perspectiva interdisciplinar de sua utilização.
SIG surgiu no Canadá no início na década de 60 (Câmara, 1998) como parte
de um programa governamental para criar um inventário de recursos naturais. No
entanto, era muito difícil a utilização destes sistemas, uma vez que ainda não
existiam monitores gráficos de alta resolução. Os computadores necessários eram
excessivamente caros e também muito elevado o custo da mão-de-obra, que requeria
alta especialização. Do mesmo modo, não existiam soluções comerciais prontas para
o uso, e cada interessado precisava desenvolver seus próprios programas, o que
demandava muito tempo e, naturalmente, muito dinheiro.
Um grande impulso foi dado na década de 1970 com o lançamento de
satélites específicos para imagens, o que propiciou a oportunidade de maior precisão
na documentação geográfica. Esta área que estuda as imagens de satélite recebe o
nome de Sensoriamento Remoto (SR) e também Processamento Digital de Imagens
(PDI). Os sistemas de informação geográfica passaram a agregar tratamentos
específicos para estas imagens, auxiliando as organizações governamentais como
prefeituras, estados ou mesmo, em âmbito federal, no planejamento, na organização e
na análise das informações.
A capacidade de armazenamento e a velocidade de processamento eram
muito baixas, o que exigiu a criação de novos e mais acessíveis recursos de
hardware, viabilizando o desenvolvimento de sistemas comerciais. Foi assim criada
a expressão Geographic Information System (GIS).
Mas, foi na década de 80 que se iniciou o período de acelerado crescimento
da tecnologia de SIG, o qual dura até os dias de hoje.
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FIGURA 4. Inter-relações entre as tecnologias SGBD, SMDE, SR, CADD e
SIG (Silva, 1999).
SIG trabalha integrado a diversas tecnologias, tais como: o Computer Aided
Draft And Design (CADD), ou projetos de desenhos assistidos por computador,
Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), Sensoriamento Remoto
(SR) e Sistemas de Modelos Digitais de Elevação (SMDE), que são, de certa forma,
inter-relacionados, como mostra a Figura 4. Vale aqui sintetizar o que faz cada um
destes sistemas:
•

CADD foi concebido para ser uma ferramenta com capacidade para
desenhar objetos e fazer algumas ligações dos mesmos com o banco de
dados. Para a cartografia computadorizada o sistema deve focar a
recuperação de dados, classificação e simbolização automática, para
serem exibidas em tela;

•

SGBD são sistemas especializados em processar informações numéricas
e textuais, com capacidade de armazenamento de grandes volumes de
informações inclusive gráficos, sons e imagens;
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SR é definido como um conjunto de técnicas que têm como objetivo

•

específico medir características físicas de um objeto sem tocá-lo;
SMDE representam os dados espaciais de forma contínua em um

•

determinado espaço geográfico.

FIGURA 5. Representação do mundo no SIG (GIS Development, 2002).
O armazenamento dos dados em SIG pode ser realizado da seguinte maneira:
•

SIG armazena uma representação do mundo na forma de camadas
conectadas por uma estrutura comum ou por referência;

•

Cada uma das características da camada tem um identificador único que
se distingue do resto das outras características na estrutura, permitindo
que a informação relevante seja armazenada num banco de dados
externo;

•

Esta maneira de abstrair permite SIG capturar estes elementos do
mundo de interesse, como visões diferentes e dados como ruas, cabos,
vegetações, solo, tubos, etc., que podem ser capturados e nele
armazenados. Estas informações podem ser observadas por usuários ao
longo do tempo, segundo suas variações espaciais.
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Seguem os modelos de dados por meio dos quais as informações geográficas
podem ser armazenadas em SIG:
•

Na camada ou layer de dados são armazenadas duas formas distintas de
representação em SIG, conhecidas como: vetorial ou raster.

FIGURA 6. Modelo de dados no SIG (GIS Development, 2002).
Na representação raster, determinada característica geográfica é definida
como um conjunto de células de uma grade regular. Todas as células da grade regular
possuem a mesma forma e o mesmo tamanho e cada uma é identificada por uma
coordenada de localização com valor que age na identificação. As características são
representadas por uma célula ou por um grupo de células de determinada porção com
a mesma identificação. Esta representação é particularmente indicada para trabalhar
com formas contínuas de características semelhantes ao tipo de solo, vegetação, etc.
A representação vetorial tem a característica de exibir uma coleção de pontos
para definir um ponto, linha ou polígono que descreve a forma e tamanho das
características. Trata-se de uma representação particularmente usada para mostrar
tipos de dados discretos semelhantes às rodovias, construções e fronteiras. Algumas
informações de maior complexidade podem ser armazenadas com grande eficiência
nesta representação.
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Conforme Clarke(****) informa, basicamente na estrutura de SIG, um mapa de
feições complexas pode ser construído a partir das feições simples (apud Diniz,
1998). Assim as áreas são bi-dimensionais e consistem de linhas, que são unidimensionais e consistem de pontos, que são zero-dimensionais e consistem de um
par de coordenadas, como mostra a Figura 7, a seguir.

FIGURA 7. A informação geográfica possui diferentes dimensões.
A informação geográfica por sua vez é identificada com atributos
alfanuméricos para compor uma topologia (Figura 8).

FIGURA 8. Estrutura de dados de um mapa em arcos e nós,
com respectivos arquivos.
A arquitetura da maioria dos SIG é composta de: interface com o usuário,
****CLARKE, K.C. Getting started with geographic information systems. New Jersey: Prentice
Hall. 353p. (Prentice Hall Series in Geographic Information Science).1997.
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entrada e integração de dados, consulta e análise espacial, saída de dados e
armazenamento de arquivos proprietários integrados com o SGBD, como mostra a
Figura 9, a seguir.

FIGURA 9. Arquitetura Dual de Sistemas de Informação Geográfica (Câmara,
1996).
Os dados alfanuméricos armazenados no SGBD estão ligados aos respectivos
dados espaciais, que por sua vez estão armazenados em arquivos binários
proprietários, o que caracteriza um comportamento dual para guardar informações
dentro do Sistema de Informação Geográfica.
Com a evolução dos SGBD, a arquitetura integrada SIG armazena no banco
de dados tanto dados espaciais quanto alfanuméricos. Isto foi possível graças aos
Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados Objeto-Relacional (SGBDOR), que,
por meio de tipos de dados espaciais nativos, conseguem armazenar e recuperar
objetos geográficos. Isto pode ser observado na Figura 10:
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FIGURA 10. Arquitetura Integrada de Sistemas de Informação Geográfica.
Cada SIG, em função de seus objetivos e necessidades, implementa estes
componentes de forma distinta, mas todos estão presentes (Câmara, 1996).
SIG vem se aperfeiçoando e agregando novas tecnologias, num processo
evolutivo de uma arquitetura cliente/servidor local para ser estendido para Web.
Nesse novo cenário, os SIG permitem difundir informações georreferenciadas, em
escala sem precedentes, para milhões de usuários.
No próximo capítulo serão tratados aspectos relacionados à arquitetura dos
SIG na Web, alguns exemplos de soluções e principais funcionalidades.
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Capítulo 3 - SIGWeb no estado da arte
3.1 Considerações iniciais
Neste capítulo será dada uma visão sobre a evolução de aplicações de
servidores de mapas na Web (SIGWeb), bem como sua arquitetura de sistemas
básica, exemplos de sistemas e suas funcionalidades, e ainda uma comparação de
funcionalidades destes sistemas.
A internet é um fenômeno recente cuja utilização, até 1995, restringia-se às
instituições acadêmicas, mas, a partir deste ano, estendeu-se ao grande público e
abriu-se para a iniciativa privada. Atualmente, seu crescimento fantástico e sua
velocidade possibilitaram que essa prática se difundisse por todo o mundo (Internet,
2002). Desta forma, os SIG deram um novo passo, iniciando o desenvolvimento para
a construção de ferramentas que permitissem a visualização de mapas na Web. Essas
inovações proporcionaram o surgimento na Web de sites que contêm informações
geográficas que podem ser acessadas a partir de ferramentas de consultas rápidas e
fáceis. Vale citar alguns exemplos de assuntos que estão disponíveis na Web como:
água, saúde, petróleo, transporte, infra-estrutura, telecomunicações, lazer, turismo e
localização de ruas, etc.
De acordo com estudos de Peterson (2001), o número de mapas gerados
diariamente pelos sites do Mapquest4, EarthViewer5 e Tiger6, no ano de 2001,
situava-se na casa dos 21.000.000 por dia, conforme observa-se na Tabela 1, a seguir:

4 Subsidiária da AOL. http://www.mapquest.com/
5 CERN. http://www.fourmilab.ch/earthview/vplanet.html
6 Tiger Map Server Browser. http://tiger.census.gov/cgi-bin/mapsurfer
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Ano

Mapas por dia

1996

100.000

1997

1.000.000

1998

1.800.000

1999

4.100.000

2000

9.000.000

2001
21.000.000
TABELA 1. Crescimento de consultas de mapas na Web segundo Peterson
(2001).
Na atualidade, pode-se observar a existência de grande número de aplicações
comerciais e gratuitas, em constante desenvolvimento, que agregam avanços
proporcionados por diversas pesquisas tecnológicas. Alguns produtos comerciais e
gratuitos, que serão tratados neste trabalho, merecem destaque pelo seu papel neste
cenário de constantes mudanças. São elas:
•

ArcView Internet Map Server (ESRI, 2002);

•

MapInfo Corporation MapXtreme (MapInfo, 2002);

•

MapServer (MapServer, 2001).

Os mapas disponibilizados para

SIGWeb são construídos em SIG e

exportados em formatos de arquivos de padrão aberto ou proprietário, porém, nem
sempre são legíveis, uma vez que o intercâmbio entre SIG apresenta dificuldades. O
padrão dominante e amplamente difundido é o formato proprietário spatial data
format (shapefile7), da ESRI, dado o grande número de informações a seu respeito e a
quantidade de ferramentas, gratuitas ou pagas, para fazer conversão entre formatos
disponíveis.
É importante salientar que, no intuito de criar uma nomenclatura mais precisa
de informações geográficas e permitir um intercâmbio entre os diversos sistemas,
alguns centros de pesquisas e empresas privadas de geoprocessamento se
organizaram e conceberam um padrão em XML para SIG, do qual resultou o padrão
GML8. Desta iniciativa surgiu o OGC9.
7 Shapefile (spatial data format). http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf
8 GML (Geography Markup Language). http://www.opengis.net/gml
9 OGC (Open GIS Consortium, Inc, 2001). http://www.opengis.org/
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3.2 SIGWeb no estado da arte
SIGWeb possui uma arquitetura de sistemas cliente/servidor, onde as
características SIG são colocadas tanto no lado servidor como no lado cliente, no
caso um navegador. Este, por sua vez, é suprido com ferramentas para acessar,
visualizar, manipular e recuperar dados referentes a informações georreferenciadas.
A parte servidor é uma extensão de um pacote dedicado às tarefas de aquisição de
dados e análises geográficas que são gerados em arquivos proprietários com
informações contidas nos mapas. Por meio de processos internos o servidor captura
esses arquivos e aplica transformações para prepará-los na forma do Joint
Photographic Experts Group (JPEG) ou Graphics Interchange Format (GIF), que
normalmente atendem uma requisição de um navegador. O navegador do usuário tem
a capacidade de visualizar as informações obtidas na Web e possui um plug-in
instalado (Java), o qual poderá interpretar comandos e montar mapas. A partir de um
clique do mouse pode-se disparar um novo evento para o servidor.

FIGURA 11. Arquitetura de SIGWeb (Horamont, 2002).
A Figura 11 oferece uma visão da arquitetura de SIGWeb, onde o navegador
requisita uma ação do servidor. Este, por sua vez, processa a requisição por meio do
sistema que constrói o resultado para que ela seja enviada ao navegador, contendo ou
não funcionalidades adicionais de um plug-in ou Java Applet. O servidor retorna a
informação para o navegador para ser visualizada e analisada a partir de ferramentas.
De um modo geral, no SIGWeb as interações ocorrem basicamente com
requisições e resposta de um cenário típico de cliente/servidor (Horamont, 2002). Os
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mapas construídos para o navegador contêm mistura de páginas HyperText Markup
Language (HTML) com applet. Geralmente a arquitetura do sistema Web pode ser
caracterizada por meio do volume do Cliente.
Os mapas gerados pelo SIGWeb, chamados de Webmaps, proporcionam uma
interface entre o cliente e o servidor.

3.3 Cliente leve
A arquitetura do cliente leve propicia, no lado servidor, ferramentas de análise
de dados. O cliente, no caso um navegador Web, requisita informações ao servidor,
que por sua vez são processadas com estas ferramentas. As informações requisitadas
são retornadas ao navegador no formato padrão de HTML, com figuras formatadas
tipicamente em GIF, JPEG e Portable Network Graphics (PNG), que podem ser
visualizadas e possuir uma capacidade restrita de interação e de resposta. Assim,
torna-se em certos casos lenta, já que se trata de um trafego de transferência de
arquivos entre o servidor e o cliente, que poderá levar uma lentidão causada por uma
grande quantidade de transferências simultâneas. Outra desvantagem para este tipo de
solução, está no fato de ocorrerem sérios limites na interface do usuário, o que o
limita muito na interação com os mapas.

3.4 Cliente pesado
O cliente pesado está na outra ponta do espectro de soluções de aplicações. O
suporte de visualização do resultado do geoprocessamento está no lado cliente, que
utiliza tecnologias desenvolvidas de forma semelhante aos plug-ins, controles
ActiveX e Java Applets. Plug-ins são pequenas aplicações de software instaladas no
lado cliente para estender capacidades de funcionalidades ao navegador Web com
vistas a puxar dados de SIG formatados, as quais os interpretadores de HTML não
podem realizar. Mesmo uma simples funcionalidade de SIG pode ser construída pelo
plug-in ou por Java Applet e realizada localmente no navegador do cliente. A
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execução não requer no lado servidor um geoprocessamento, o que reduz em muito a
transferência de dados por intermédio da Web. No caso da arquitetura de clientes
leves, em que os mapas interpretados são transmitidos por meio de arquivos de
imagens, os dados georreferenciados na aproximação de cliente pesado é transmitido
na forma de uma estrutura de dados vetoriais compactados, oferecendo uma grande
vantagem, pois desenvolve a habilidade de aumentar consideravelmente a interface
do usuário. A desvantagem inicial está no fato de haver uma distribuição prévia dos
plug-ins, isto é, primeiramente o usuário deverá fazer um transferência da Web, o
que pode se tornar uma tarefa demorada, variando muito de acordo com o tipo de
conexão que ele tem com a Web. A Figura 12 ilustra as duas aproximações.

FIGURA 12. Arquitetura do cliente leve ou do cliente pesado (Horamont, 2002).
As soluções de SIGWeb comerciais ou softwares open source seguem estes
modelos de arquitetura em suas implementações, sendo que cada uma possui um
conjunto de funcionalidades mais distribuídas ora na parte servidor, ora na parte
cliente. Estas funcionalidades são implementadas de diferentes formas, mas todas
estão disponíveis para os usuários com maior ou menor interação com os mapas e
seus dados. A seguir serão observados três sistemas que adotam estes modelos de
implementação.

3.5 ArcView Internet Map Server
A ESRI vem criando muitos produtos para capacitar o desenvolvimento de
aplicações de Webmapping na Web. O ArcView Internet Map Server (AVIMS) é
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mais uma das extensões do software desktop SIG ArcView. São três os componentes
no AVIMS. O primeiro é a extensão do Internet Map Server para habilitar uma
sessão que viabiliza a comunicação com a internet via o servidor Web. Isto é
possível, através do ISAPI (Internet Server Application Programming Interface) e do
NSAPI (Netscape Server Application Programming Interface). E o último
componente provê as ferramentas básicas para o navegador explorar e buscar os
mapas utilizando o Java Applet MapCafe.
Para superar a dificuldade da existência de formatos vetorial-raster entre o
desktop SIG e a Web, a ESRI selecionou o lado servidor e fez um tratamento no uso
de dados vetoriais e raster para o geoprocessamento, mas usa imagens raster (GIF ou
JPEG) para visualizar. Geralmente, o AVIMS utiliza o formato JPEG, mas tem
suporte para GIF. São muitos os caminhos para as páginas Web no AVIMS
Webmapping, mas o fundamental é utilizar a linguagem de programação script
Avenue, no ambiente de desenvolvimento do SIG ArcView. O script permite o
controle dos mapas no servidor AVIMS. Usualmente, o Avenue trabalha com scripts
no sistema que possibilita construir um alto nível de personalização para gerenciar a
comunicação entre o ArcView e a extensão do servidor de mapas da ESRI. Para que
se realize a tarefa de alteração na interface do usuário, são incluídas ferramentas de
layout e botões; o AVIMS é avaliado por um Java Applet de nome MapCafe. Este
Java Applet básico permite a construção de Graphic User Interface (GUI) para
visualizar os Webmapping no navegador padrão. Quando os usuários visitam as
aplicações Webmapping, é efetuado automaticamente o download do applet do
servidor Web para, no lado cliente, ser interpretado pela Java Virtual Machine
(JVM), do navegador Web. O usuário não precisa instalar qualquer outro sistema
antes de usar a aplicação Webmapping.

3.6 MapInfo MapXtreme Java Edition
MapInfo MapXtreme Java Edition é totalmente concebido em Java. Trata-se
de um sistema de servidor enterprise de mapas, que pode funcionar em qualquer
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sistema operacional. O MapXtreme provê funcionalidades no mapa na forma de
JavaBeans que facilmente podem ser utilizadas em ferramentas visuais Integrated
Development Environment (IDE), por meio do pegue e puxe. No caso de
programadores com experiência em Java, a Application Programming Interface(API)
MapJ poderá ser usada para programação. O MapJ é uma API no lado cliente, a qual
é utilizada para o estabelecimento de comunicação com o Servlet MapXtremeServlet
que, por sua vez, comporta-se como um elemento-chave deste produto. No lado
servidor, um componente gerencia as requisições e as respostas do serviço de mapas,
incluindo as requisições de imagens (GIF, JPEG), de dados vetoriais (métodos de
query) e de metadados (tabelas de informações). O MapXtremeServlet é compatível
com todas as certificações Java 2 Enterprise Edition (J2EE) do sevidor/navegador.
Estas, por sua vez, não são plug-ins proprietários.
São quatro os níveis de componentes: MapJ object; o map Renderers, para
visualização; o Data Providers, para acessar várias fontes de dados; e o
MapXtremeServlet. A arquitetura básica dos componentes faz com que o
MapXtreme seja muito flexível para disponibilizar no ambiente de desenvolvimento
num desenho da arquitetura de sistema da Web. É também aderente com o suporte
dos Servidores Web tais como: ISAPI, NSAPI ou gateways, Commom Gateway
Interface (CGI), Netscape, Apache ou Microsoft Internet Information Server (IIS).
Alguns requisitos são necessários para implementação de aplicações com
MapXtreme. Em geral, os servidores Web têm que suportar servlet/Java Server
Pages (JSP) ou fazer a integração por meio de plug-ins para suportá-los servlet/JSP
ou servidor padrão local com o container servlet, conforme a especificação J2EE
semelhantes ao Tomcat(10), IBM WebSphere, iPlanet e outros. Além disso, na
arquitetura do cliente leve o MapJ é colocado no lado cliente. Isto é necessário para
receber mapas com dados vetoriais e visualizar os mapas no navegador Web.

10 The Apache Jakarta Project. http://jakarta.apache.org/tomcat/
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3.7 MapServer
O MapServer (2001) é um software open source desenvolvido num ambiente
para construir aplicações espaciais na Web. Conhecido para ser processado no
sistema operacional UNIX, pode também ser utilizado nos sistemas operacionais da
família Microsoft como NT, Windows 98 e Windows 95. Preferencialmente, o
MapServer tem melhor desempenho na plataforma Linux/Apache, na qual foi
originalmente desenvolvido. Este software também processa aplicações CGI no
servidor Web, construídas com MapScript, que acessa diretamente o diretório das
API MapServer. A lógica da aplicação MapServer é formada por três componentes
centrais: Mapfile, o arquivo de templates e o grupo de dados SIG. O Mapfile define
os dados para serem usados na aplicação e visualizados com parâmetros de query no
arquivo de configuração da aplicação. Este componente inclui também informações
sobre como desenhar os mapas, as legendas e resultados de mapas de uma
determinada query. O arquivo de controle de templates contém informações de como
deve ser a saída de legendas de mapas e de como o MapServer poderá mostrar numa
página HTML. O MapServer por padrão utiliza arquivos no formato shapefile da
ESRI. Dados no formato raster podem apresentar diferentes formatos, dependendo
de como o MapServer os armazena. O MapServer suporta arquivos no formato
GeoTiff e Tagged Image File Format (TIFF), com arquivos globais.

3.8 Uma comparação das características das aplicações SIGWeb
SIGWeb mostrados até agora fazem parte de um elenco maior de soluções
gratuitas e pagas do mercado que possuem arquitetura do tipo cliente/servidor com
muitas camadas de software nem sempre executadas numa plataforma homogênea,
uma vez que a internet não permite tal condição dada a imensa quantidade de
sistemas operacionais, banco de dados, navegadores de Web, plug-ins, formatos de
arquivos, etc. Quando se focaliza os aspectos cliente e servidor, é possível notar a
questão de multi-plataformas nas quais SIGWeb podem ser executados, como mostra
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a Tabela 2.
Nome do
Produto

Sistema Operacional do Cliente

Sistema Operacional do
Servidor

WINNT WIN9x MAC UNIX WIN NT WIN9x MAC UNIX
MapXtreme

S

S

S

S

S

S

S

S

ArcView IMS

S

S

S

S

S

S

N

S

MapServer
S
S
S
S
S
S
N
S
TABELA 2. Comparação de sistemas operacionais da parte cliente e servidor
dos SIGWeb.
Outro ponto relevante é a entrada e saída de dados geográficos no SIGWeb,
que tem a capacidade aceitar muitas fontes de dados com projeções e transformação
de coordenadas. O ArcView desenvolvido pela ESRI tem suporte nativo para o
sistema desktop ArcView, mas existem ferramentas específicas neste sistema que
permitem importar outros formatos.
O MapXtreme tem um arquivo característico de extensão mdf que pode ser
gerado a partir de várias fontes de dados, como os arquivos tab do MapInfo, arquivos
shapefile ou de formato raster GeoTiff.
O MapServer tem condições de acessar vários formatos por meio do Simple
Features Library, no qual é possível incluir arquivos de entrada como, por exemplo,
os arquivos gerados pelo sistema desktop MapInfo.
A distribuição de dados pela Web das soluções SIGWeb apresentadas gera
arquivos nos formatos tipo raster GIF ou JPEG, que podem ser visualizados num
simples navegador da Web. Por exemplo, o MapXtreme oferece a possibilidade de
enviar mapas vetoriais para os navegadores da Web que podem ser visualizados a
partir do recurso de Java Applet. É importante ressaltar que o MapServer também
suporta dados no formato vetorial e raster, sendo o ArcView IMS é o único que
suporta apenas formatos raster, não tendo a capacidade de enviar arquivos vetoriais
para navegadores clientes.
Todas as soluções de SIGWeb apresentadas, que têm por objetivo a
visualização, adotam a estratégia de emprego do Java Applet. Ressalte-se, no entanto,
que na primeira utilização é necessário fazer a sua instalação. Embora as
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distribuições de navegadores de Web já contenham os plug-ins Java instalados, estes
por sua vez estão na versão Java 1.1 (Fields, 2000), que não contém várias das
correções e novas implementações, que são desejáveis para um bom funcionamento
das aplicações atuais. Com isto, por exemplo, o pacote Java Runtime Environment
(JRE) de grande porte tem que ser transferido da Web, o que ocasiona um demora, no
caso de ser acessado via linha telefônica utilizando a conexão dial-up.
Vale também lembrar as estratégias utilizadas na construção de interfaces
gráficas para serem exibidas no navegador Web e a forma de conexão com o banco
de dados.
O MapXtreme possui o Java Server e um cliente GUI, que gerenciam vários
aspectos dos usuários na questão visualização dos mapas e dados, e pode conectar-se
com vários tipos de bancos de dados como Oracle ou Informix através do JDBC.
O ArcView IMS praticamente capacitou o SIG ArcView a publicar mapas na
Web, como uma extensão do pacote, e permitiu o acesso a outras fontes dados
externas por meio dos projetos do sistema desktop ArcView.
O sistema MapServer tem suporte para os scripts MapScript que guardam
grande semelhança com as linguagens de script, tais como Perl, Personal Home Page
(PHP), Python, Tk/TCL, Guile e Java para acessar MapServer C API, o que constitui
um ambiente SIGWeb para criar características no ambiente Webmapping na Web. O
MapScript dá um suporte rico para o desenvolvimento de aplicações que integram
diferentes fontes de dados. Por meio do módulo Perl DBI é possível integrar
informações de diferentes fontes de dados como Oracle, Sybase e MySQL, que
permitem a publicação de mapas na Web. Algumas dessas características podem ser
reunidas na Tabela 3 a seguir:
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Características
Suportadas

MapXtreme

ArcView

MapServer

rótulos no mapa
controle de layer
escala de zoom
indexação de
mapas
mapas temáticos
ferramenta de
query
letreiros
dinâmicos
suporte a análise
espacial
geo-codificação
acesso a banco
de dados
protocolo XML
suportado
navegador
suportados

S
S
S
S

S
S
S
S

S
S
S
S

Sistema de
Servidor de
Mapas*
S
S
S
S

S
S

S
S

S
S

S
N

S

S

S

S

S

S

S

S

S
JDBC

S
ODBC

S
JDBC

S

S
ODBC/Arc
View
N

S

S

Netscape ou
Internet
Explorer
versão 4.x ou
superior
S/S

Netscape
ou Internet
Explorer
versão 3.x
ou superior
S/N

Netscape ou
Internet
Explorer
versão 4.x ou
superior
S/S

Internet
Explorer 5.x ou
versão superior

Java

Java/Avenu
e
HTML/Ave
nue

CGI

Java/JavaScript

HTML/CGI

Java
Servlet/JSPSVG
N

suporte a
visualização de
dados no formato
raster/vetorial
linguagem de
programação
nível técnico
wizard para
construção de
protótipos
plug-in e outros
softwares
requeridos

Java
Servlet/JSPApplet
S
Tomcat/outros
container de
servlet

S

N

Software
ArcView
3.x para
servidor

N

S/S

container servlet
Tomcat-Adobe
SVG Viewer
3.01

(S=sim, N=não em relação a possuir as características)
* Características planejadas

TABELA 3. Comparações de características suportadas em SIGWeb.
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A observação das arquiteturas destes sistemas deu suporte para uma proposta
de arquitetura genérica e de SIGWeb, com funções específicas tanto do lado cliente
como do lado servidor, como observada na Tabela 3 na Figura 13. Este será o ponto
de partida para a pesquisa de tecnologias que possam ser adequadas numa
implementação de componentes do sistema, conforme será mostrado no Capítulo 4.

FIGURA 13. Arquitetura genérica de SIGWeb.
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Capítulo 4 - Tecnologias e arquitetura utilizadas na
construção do Sistema de Servidor de Mapas
4.1 Considerações iniciais
O objetivo deste capítulo é proporcionar uma visão das tecnologias utilizadas
na construção do sistema tanto do lado servidor como do lado cliente, bem como da
arquitetura do sistema que serviu de base para o desenvolvimento e implementação.
Na parte do servidor, as tecnologias empregadas no sistema levaram em conta o
baixo custo de aquisição do sistema operacional Linux, que apresenta maior
estabilidade, confiabilidade e escalabilidade. As ferramentas utilizadas, tiveram como
princípio os softwares livres que, nos últimos anos, vêm sendo implementados e
implantados em muitos sistemas nas instituições públicas ou privadas. Na
implementação de interfaces do navegador Web foi utilizado o ambiente Windows,
além do navegador Web Internet Explorer 5.5, utilizando-se também ferramentas e
plug-in gratuitos.
Neste trabalho, a arquitetura de camadas Model-View-Controller (MVC) é
apresentada e focalizada quanto aos aspectos de seu uso neste trabalho.
Nas seções subseqüentes são discutidos os aspectos de cada tecnologia
empregada no SIGWeb, denominado Sistema de Servidor de Mapas, desenvolvido
neste trabalho.

4.2 Servlet, JSP, JavaBeans e JDBC
O Sistema de Servidor de Mapas foi desenvolvido baseado nas tecnologias de
servlet, JSP, Java Beans e JDBC. Os aspectos que levaram à escolha dessas
tecnologias e não de outras baseiam-se nos recentes avanços alcançados nos últimos
anos com a tecnologia Java (SUN, 2003) para o desenvolvimento de aplicações para
Web que disponibilizem conteúdo dinâmico.
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Servlet é uma API JavaServlet (SUN, 2003), que é uma extensão da
plataforma Java que possibilitou uma resposta para a programação Common
Gateway Interface (CGI). O servlet, apresenta inúmeras vantagens sobre as
aplicações construídas em CGI, tais como:
•

independência de plataformas;

•

performance;

•

extensibilidade;

•

eficiência;

•

portabilidade;

•

segurança;

•

custo baixo.

Com servlet é possível construir aplicações nos servidores Web que
implementam funcionalidades tais como:
•

processamento de formulários;

•

persistência de conexões HyperText Transfer Protocol (HTTP);

•

acesso a banco de dados;

•

compatibilidade com vários protocolos (HTTP , FTP, etc...);

•

leitura de dados enviados por um usuário;

•

observar outras informações sobre uma requisição embutida numa
requisição HTTP;

•

gerar os resultados;

•

formatar resultados internos a um documento;

•

colocar apropriadamente parâmetro na resposta HTTP;

•

retorno de documentos para o cliente que os requisitou.

Java Server Pages (JSP) é uma tecnologia baseada em Java que simplifica o
processo de desenvolvimento de sites dinâmicos. JSP possibilita embutir Java nas
páginas HyperText Markup Language (HTML) ou inserir algumas tag(s) de
marcação simples, de forma a separar a parte de apresentação da parte lógica de
negócios e de armazenamento em objetos Java.
JSP também pode ser considerada como um tipo de linguagem de criação de
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scripts no servidor, que geralmente são formadas por páginas em arquivos texto com
extensão jsp, substituindo as tradicionais páginas HTML. Os arquivos em JSP
contêm elementos característicos de HTML, tendo agregados códigos embutidos. A
JSP é iniciada quando um cliente a solicita, por meio de um navegador da Web ou
por algum outro tipo cliente. A mesma é processada pelo servidor, de forma que
somente a parte que contém o código HTML é transmitida, mas as outras partes desta
página, contendo códigos em Java ou tag(s) embutidas, são executadas gerando
elementos HTML. Estes elementos, denominados dinâmicos, são integrados à página
original e são transmitidos ao cliente que a requisitou. Assim, este caminho
possibilita a separação dos aspectos de apresentação HTML da página, da lógica de
programação nela contida. Algumas características da JSP podem ser descritas como
seguem:
•

trabalha com qualquer servidor Web;

•

separa a lógica da aplicação do design (aparência) da página Web;

•

permite rápido desenvolvimento e testes;

•

simplifica o desenvolvimento de aplicações interativas baseadas na Web;

•

enfatiza a reutilização de componentes, principalmente JavaBeans e
Enterprise JavaBeans;

•

simplifica o desenvolvimento de páginas com tag(s) personalizadas;

•

inclui os benefícios de gerência de memória, robustez e segurança da
plataforma Java;

•

apresenta alta performance, pois a JSP é convertida em um servlet para
ser executado.

JavaBeans são objetos escritos em Java, cujas implementações estão de
acordo com um conjunto de convenções projetadas para promover modularidade e
reusabilidade (Fields, 2000). JavaBeans usa um estilo de programação que conduz a
partes de código de programa independentes, pelo qual encapsulam comportamento,
funcionalidade ou dados relacionados, podendo ser usados e reutilizados em
múltiplos contextos sem que seja preciso conhecer detalhes de sua operação interna.
Componente é um objeto independente, representando uma coleção de
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propriedades e comportamento. Pelo fato dessas propriedades e comportamentos
poderem ser acessados, sem levar em consideração a implementação básica, é
possível descrever as capacidades de um componente, independentemente da
linguagem de programação em que este foi originalmente escrito. No caso da JSP, os
componentes escritos como JavaBeans são acessados por meio de uma sintaxe
alternativa e não através de uma linguagem de programação. Também em JSP são
fornecidas algumas tag(s) específicas, similares às de HTML, para acessar
JavaBeans na página, bem como exibir e alterar suas propriedades.
A API JDBC permite às aplicações Java, um meio para acessar vários
sistemas de banco de dados relacional, via Structured Query Language (SQL)
(Farley, 2002). JDBC cria uma interface neutra entre Java e o banco de dados, que
encapsula a maior parte das funcionalidades, incluindo execução de query,
processamento de resultados e determinação de informações de configurações.
Segundo Ricarte (2003), para desenvolver uma aplicação em Java utilizando
um banco de dados relacional, é necessário:
•

possuir pacote JDBC (padrão na distribuição da plataforma de
desenvolvimento Java desde sua versão 1.1);

•

acessar um servidor de banco de dados relacional, ou seja, um sistema
gerenciador de banco de dados que entenda SQL;

•

possuir um driver JDBC adequado ao Sistema de Gerenciamento de
Banco de Dados (SGBD) que será utilizado.

Estando esses recursos disponíveis, é possível a aplicação Java acessar ao
banco de dados relacional por meio da execução dos seguintes passos:
•

habilitar o driver JDBC a partir da aplicação cliente;

•

estabelecer uma conexão entre a aplicação cliente e o servidor do banco
de dados;

•

montar e executar a consulta SQL desejada;

•

processar no cliente o resultado da consulta.
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4.3 PostgreSQL e PostGIS
No intuito de concentrar-se em softwares gratuitos, alguns bancos de dados
como MySQL11, Firebird12 ou PostgreSQL13, podem ser transferidos da Web sem
custos. Optou-se pelo PostgreSQL, por ser um sistema gerenciador de banco de
dados objeto-relacional
Outro fator relevante pela escolha do PostgreSQL, é que o mesmo possui a
característica de tratar tipos de dados geográficos que é denominado Sistema de
Banco de Dados Geográficos ou extensão espacial. Existem sistemas de bancos de
dados comerciais que oferecem tal funcionalidade: Oracle14, DB2-IBM15 e InformixIBM16.
O PostgreSQL é SGBDOR baseado no POSTGRES versão 4.2, desenvolvido
na Universidade da Califórnia, no Departamento de Ciência da Computação de
Berkeley (PostgreSQL, 2002). O projeto POSTGRES, liderado pelo professor Michel
Stonebraker, foi patrocinado pela Defense Advanced Research Projects Agency
(DARPA), pelo Army Research Office (ARO), pela National Science Foundation
(NSF) e pela ESL Inc.
O SGBDOR PostgreSQL é de código fonte aberto descendente do código
original de Berkeley. Provê as linguagens SQL/92/SQL99 e outras características
modernas.
Postgres é o pioneiro na concepção Objeto-Relacional, agora também
presente mesmo nos bancos de dados comerciais. Os tradicionais Sistemas de
Gerenciamento de Banco de Dados Relacional suportam modelos de dados que
consistem em uma coleção de nomes de relações, contendo atributos de um tipo
específico. Nos sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional comerciais,
existe a possibilidade de incluir tipos de número de ponto flutuante, inteiros, cadeias
11
12
13
14
15
16

MySQL. http://www.mysqp.com
Firebird. http://firebird.sourceforge.net/
PostgreSQL. http://www.postgresql.org/
Oracle Corporation. http://www.oracle.com/
IBM (International Business Machines Corporation). http://www-3.ibm.com/software/data/db2/
IBM.Informix. http://www-3.ibm.com/software/data/informix/
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de caracteres, moedas e datas. PostgreSQL oferece uma potencialidade para
incorporar concepções adicionais para que os usuários possam estender as suas
aplicações, como:
•

herança;

•

tipos de dados;

•

funções.

Outras características provêem potência e flexibilidade:
•

constrains;

•

triggers;

•

regras;

•

integridade de transações.

Estas características colocam o PostgreSQL na categoria de banco de dados
objeto-relacional. Note que essa referência é distinta daquela para a orientação a
objetos, que em geral não é bem colocada para suportar as tradicionais linguagens de
bancos de dados relacionais.
Foi fundamental para o desenvolvimento do Sistema de Servidor de Mapas, a
escolha do PostgreSQL para armazenar e recuperar dados espaciais e oferecer outras
características que, segundo Queiroz (2002), são:
•

portabilidade: atualmente existem versões para quase todos os sistemas
operacionais;

•

suporte a SQL (compatível com SQL-92);

•

suporte à herança entre tabelas;

•

tipo de dados-matriz (tamanho variável/fixo);

•

tipos de dados geométricos - ponto, linha, caminho, polígono, círculo;

•

suporte a Binary Large Objects(BLOB);

•

possibilidade de criação de tipos de dados, funções e operadores
definidos pelo usuário (mecanismo de extensibilidade);

•

linguagens procedimentais (PLSQL, PLTCL, PLPERL);

•

triggers e regras (rules);

•

controle de concorrência e transação;
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•

métodos de indexação: B-Trees, R-Trees, HASH e GiST;

•

conectividade através de interfaces C, C++, Java e ODBC entre outras;

•

tabelas de tamanho ilimitado, dependendo apenas do espaço em disco;

•

campos de tamanho ilimitado (TOAST).

As características e funcionalidades relevantes utilizadas no Sistema de
Servidor de Mapas foram:
•

suporte a SQL;

•

tipos de dados geométricos;

•

possibilidade de criação de tipos de dados, funções e operadores
definidos pelo usuário;

•

linguagem procedimental PLSQL

•

triggers e regras (rules);

•

controle de concorrência e transação;

•

métodos de indexação: B-Trees, R-Trees, HASH e GiST;

•

conectividade através da interface Java;

•

tabelas de tamanho ilimitado, dependendo apenas do espaço em disco.

As extensões espaciais, como Oracle Spatial, IBM DB2 Spatial Extender e
Informix Spatial Datablade, permitem funcionalidades aos SGBDOR, armazenar,
recuperar e analisar dados geográficos no formato vetorial.
O PostGIS (2002) é uma extensão espacial gratuita e de código fonte aberto,
que está sendo desenvolvida pela Refractions Research Inc. como um projeto de
pesquisa em tecnologia de bancos de dados espaciais. Sua construção, feita sobre o
banco de dados PostgreSQL, segue o padrão Simple Feature Specification For SQL
(SFSSQL) e possui as seguintes características:
•

Possui os tipos de objetos geométricos que podem ser representados e
armazenados como:
Point: (0 0 0);
LineString: (0 0, 1 1, 1 2);
Polygon: ((0 0 0, 4 0 0, 4 4 0, 0 4 0, 0 0 0), ( 1 1 0, ...), ...);
MultiPoint: (0 0 0, 1 2 1);
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MultiLineString: ((0 0 0, 1 1 0, 1 2 1), (2 3 1, 3 2 1, 5 4 1));
MultiPolygon: (((0 0 0, 4 0 0, 4 4 0, 0 4 0, 0 0 0), (...), ...), ...);
GeometryCollection: (POINT(2 3 9), LINESTRING((2 3 4, 3 4
5)).
•

Funções de recuperação de objetos geométricos;

•

Formato binário;

•

Formato texto;

•

Possui um esquema para definição de metadados;

•

Funções de análise:
Área;
Comprimento;
Distância;
Transformação.

4.4 JavaScript
O JavaScript é uma linguagem de programação criada em 1995 por Brendan
Eich da Netscape como uma extensão do HTML para o Navigator v2.0. Trata-se de
um script baseado em objetos e permite que estes objetos sejam manipulados por
meio de eventos dinâmicos ausentes na linguagem HTML. O JavaScript só pode ser
executado dentro de um navegador. É uma linguagem limitada, que está integrada no
documento HTML. Alguns recursos podem ser destacados.
•

popular elementos de HTML (pré-população de dados, construção de
listas de seleção, ocultação ou exibição de elementos baseados em
HTML);

•

gerar elementos de HTML (um script pode gerar um ou vários elementos
de HTML no JavaScript);

•

responder ações do usuário (respondendo ao clique do mouse );

•

prover o usuário com retornos (validação de entrada de dados do usuário
e visualização de uma caixa de mensagem indicando erros antes de enviar
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para o servidor);
•

possuir controle de interação com múltiplos-quadros.

No desenvolvimento do sistema na parte cliente, navegador de Web, foi
utilizado o JavaScript para receber ações do usuário e executar tarefas e eventos.
Sem este tipo de característica não haveria possibilidade de colocar funcionalidades
de interatividade na parte cliente do Sistema de Servidor de Mapas.
Nem todas funcionalidades implementadas em Java Script têm bom
funcionamento nos diversos navegadores Web. Isto ocorre pois, parte das empresas
fornecedoras não se preocupam em seguir a padronização da World Wide Web
Consortium (W3C), fazendo com que certas funcionalidades implementadas tenham
diferentes comportamentos ou mesmo não funcionem. Espera-se, num futuro
próximo, que todas as empresas adotem a padronização da W3C, de forma que os
procedimentos sejam mais transparentes para o desenvolvimento Web, possibilitando
assim, construir aplicações com bom grau de funcionamento.

4.5 Scalable Vector Graphics – SVG
SVG é o novo padrão oficial gráfico vetorial da W3C que segue o padrão
XML e trabalha com outros padrões semelhantes: DTD, Schema, XSL, XQL, SMIL,
XHTML, XFORMS, XQL, RDF, Namespaces, etc... . Além disso, o SVG tem
Document Object Model (DOM) transparente e permite a possibilidade do uso de
European Computer Manufacturers Association (ECMA)-JavaScript, por meio de
cada elemento simples e todos atributos podem ser variados com scripts. Permite
ainda, num primeiro momento, ser utilizado como padrão aberto para visualizar
gráficos vetoriais de alta qualidade nas aplicações Web, segundo Neumann (2001).
Gráficos vetoriais têm vantagens sobre tecnologias de imagens com formatos
do tipo GIF, PNG, JPEG e TIFF, que constituem uma coleção de pontos que não são
conectados de maneira inteligente, mas são armazenados em grandes arquivos, e
requerem técnicas avançadas de compressão. Gráficos no formato vetorial são
simples coleções de pontos matemáticos no espaço cartesiano.
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SVG já é suportado por vários navegadores Web, mas alguns requerem o
plug-in para versões MicroSoft Internet Explorer e Netscape. Adobe SVG Viewer, é
um plug-in gratuito que pode ser adquirido no site17. Eventualmente, SVG poderá ser
incorporado diretamente pelos navegadores (George, 2002).

FIGURA 14. Fragmento de código SVG mostra as tag(s) características.
Na listagem apresentada na Figura 14, podem ser visualizadas as tag(s)
básicas de círculo, linha, texto, paths de multi-vértices. A identificação enfatiza a
estrutura típica de gramática de tag(s) XML. Acessível como um texto, SVG é
eficientemente capaz de ser transmitido via Web, por incorporar compressão dentro
da sua especificação com típica extensão svgz.
SVG incorpora formatos padrões de imagem semelhantes a GIF, PNG e JPG.
SVG vetorial tem a característica de poder sobrepor uma imagem raster, fazendo um
híbrido de raster/vetorial que pode ser exibido. Na Figura 15 a seguir, é apresentado
um fragmento de arquivo SVG contendo um arquivo com extensão jpg.

17 Adobe Systems Incorporated. SVG Viewer http://www.adobe.com/svg/viewer/install/
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FIGURA 15. Um arquivo jpg adicionado a um arquivo SVG.
Adicionalmente a especificação SVG provê inúmeros efeitos de filtro que
podem ser aplicados para imagens, oferecendo muito mais do que uma simples
visualização vetorial. SVG num padrão XML é completamente compatível com a
especificação DOM Level 2, permitindo manipular dinamicamente um arquivo SVG
no navegador. Elementos de um documento SVG podem ser adicionados, movidos,
modificados, copiados e deletados usando eventos engatilhados do usuário por meio
de GUI. Esta capacidade é possível por intermédio de linguagens de script
semelhantes ao Java Script, permitindo um conjunto de customizações dinâmicas.
Por eventos de mouse é possível observar características de atributos com uma
simples função Java Script. Outras customizações como rollover, popup e label são
viáveis.
Mapas vetoriais em SVG aumentam o nível de personalização de eventos de
forma ativa com capacidades dinâmicas que não são encontradas em outros sistemas
de publicação de mapas raster. Além disso, o design é completamente flexível,
provendo interfaces gráficas na Web para sistemas de bancos de dados legados.

4.6 Arquitetura de camadas MVC
O padrão MVC, que significa Modelo-Visualização-Controle, oferece uma
boa separação entre as responsabilidades do sistema nas tarefas de dados (modelo), o
gerenciamento das tarefas (controle) e as relações entre os dados e a forma
(visualização) no qual serão exibidas.
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Na construção do Sistema de Servidor de Mapas foi utilizado este padrão
numa primeira versão de estrutura lógica de implementação, o Modelo1, o qual pode
ser observado na Figura 16 a seguir:

FIGURA 16. Modelo 1 do Modelo-Visualização-Controle
O Modelo 1 apresenta o uso da tecnologia JSP para atender uma requisição de
um navegador Web, que por sua vez, solicita um JavaBeans por instanciação, o qual
implementa a lógica de negócios e obtém os dados. JSP finaliza montando uma
página em HTML com os dados, retornando ao navegador Web. Esta arquitetura
Modelo 1, contém dois componentes, o JSP e JavaBeans, para implementar três
camadas lógicas do MVC.
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FIGURA 17. Modelo 2 do Modelo-Visualização-Controle.
Assim, foi necessária a evolução do Modelo 1 para o Modelo 2, ao qual pode
ser observada na Figura 17. O ganho neste caso foi de separar melhor as
responsabilidades, diminuir código JSP e reusabilidade. Neste Modelo 2, é utilizada a
arquitetura de implementação com servlet, JavaBeans e JSP. O Controle fica a cargo
de um servlet que gerencia o fluxo da aplicação Web, o Modelo é delegado para um
JavaBeans e a Visualização é de responsabilidade de uma JSP, que produz uma saída
em HTML para o navegador Web do cliente.
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Capítulo 5 - Especificação e modelagem do Sistema
de Servidor de Mapas
5.1 Considerações iniciais
O Sistema de Servidor de Mapas, um SIGWeb, foi desenvolvido no contexto
desta dissertação de mestrado, concebido para o caso de aplicação do Centro de
Estudo

da

Metrópole

(CEM),

cuja

necessidade

é

disponibilizar

dados

georreferenciados na forma de mapas temáticos no ambiente Web para serem
acessados por usuários que procurem informações sobre a RMSP.
Tais dados são oriundos de usuários especialistas das Áreas de Pesquisa do
CEM, abrangendo os temas Religião, Política, Saúde e Cultura.
Após serem produzidas por esses especialistas temáticos, essas informações
georreferenciadas são analisadas e corrigidas por especialista em geoprocessamento
do CEM, de modo a prepará-las para inserção no Sistema do Servidor de Mapas que,
após a preparação, ficam disponíveis para serem acessadas e visualizadas pelos
usuários na Web. Assim, pretende-se alcançar o público com perfil de usuários como
pesquisadores, estudantes, profissionais dos setores público e privado, que buscam
informações georreferenciadas da RMSP.
O contato diário com os usuários especialistas, bem como a análise dos
diversos sites de servidores de mapa, permitiram estimar o perfil do usuário Web dos
tipos de mapas produzidos no CEM.
Na seção 5.2 é feita uma breve explanação sobre o perfil dos usuários do
sistema, para que se observe quais são as necessidades e como é a rotina do CEM,
desde a preparação dos dados georreferenciados pelo usuário especialista em
geoprocessamento até a disponibilização para o usuário Web.
O Sistema do Servidor de Mapas oferece uma interface de Administração
para o usuário da equipe de geoprocessamento com a função de realizar tarefas para
incrementar e alterar informações no sistema, uma vez que todos os dados do projeto
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CEM estão no sistema de metadados.
A Figura 18 apresenta o diagrama de pacotes do sistema, o qual foi elaborado
quando da modelagem em Unified Modelling Language (UML ) (Eriksson, 1998).

FIGURA 18. Diagrama de pacotes do Sistema de Servidor de Mapas.
Na próxima etapa, serão descritas a especificação de requisitos de cada
módulo e sua respectiva modelagem. No entanto, é importante ressaltar que, devido à
necessidade dos resultados ficarem claros, visíveis e sintéticos, adotou-se o
paradigma da prototipação rápida para construção do sistema (Pressman, 2002). Este
paradigma é cíclico e tem como etapas principais as definições de requisitos,
construção do software e, finalizando o ciclo, o teste. A cada novo requisito repetemse as etapas. Naturalmente, houve problemas na adoção deste paradigma, pois o
resultado final é sempre um protótipo e não um sistema. Desta forma, tentou-se
utilizar padrões de desenvolvimento da tecnologia Java, o MVC2, para construir uma
arquitetura de sistema robusta, simples e modular com clara separação de tarefas no
sistema.

5.2 Perfil do especialista em geoprocessamento
O especialista em geoprocessamento no CEM tem como principal tarefa
organizar e manter os bancos de meta-dados que agrupam a base de dados
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georreferenciada dos grupos de pesquisa; basicamente este especialista se utiliza de
informação

espacial para descrever fenômenos representáveis no espaço. Estes

fenômenos são visualizados em modelos de classificação de entidades espaciais,
obtidos por meio de funcionalidades SIG.
São considerados especialistas: sociólogos, cientistas políticos, geógrafos e
filósofos com nível de mestrado ou doutorado, que desenvolvem pesquisas
acadêmicas e produzem relatórios e trabalhos científicos ou pesquisas direcionadas a
subsídios de políticas públicas.
Os dados georreferenciados são obtidos de órgãos públicos como Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Secretarias de Estado, Secretarias
Municipais, Entidades Privadas e empresas de geoprocessamento, que fornecem
basicamente cartografias em plantas de papel, formato digital específico das
ferramentas SIG como por exemplo shapefile, com extensão dxf (AutoCad18),
MID/MIFI (MAPINFO, 2002), imagens de satélite que contêm informações
georreferenciadas como limites espaciais dos setores censitários, distritos censitários,
município, estado, infra-estrutura (ruas, avenidas, parques, água, esgoto, etc.) e
informações tabuladas como, endereços de escolas, bibliotecas, prontos-socorros,
hospitais, cinemas, espaços públicos, empresas, etc..
Após a devida catalogação e classificação destas informações, começa uma
nova etapa de tratamento das mesmas para serem agregadas a outras informações já
existentes no sistema de metadados, como mostra a Figura 19 a seguir:

18 Autocad. Autodesk, Inc. http://www.autocad.com
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FIGURA 19. Sistema de metadados no CEM.
A partir desses bancos de dados, são realizadas operações de preparação dos
arquivos no formato American Standard Code for Information Interchange(ASCII),
para serem devidamente inseridos no Sistema de Servidor de Mapas por meio de
ferramentas de Administração, cujas funcionalidades estão detalhadas no seção 5.5.

5.3 Perfil do usuário Web
O usuário Web a princípio pode ser qualquer pessoa que tenha acesso à Web
no mundo. No entanto, o Sistema de Servidor de Mapas visa, como objetivo,
alcançar usuários que procuram um assunto ou tema referente à RMSP onde o espaço
físico é relevante. Agilidade, interfaces simples, boa qualidade gráfica e rapidez são
requisitos básicos e preponderantes para uma interface de visualização de mapas.
A interface de acesso aos mapas deve ainda conter elementos cartográficos
que ajudam, através de símbolos, melhorar a comunicação visual.

5.4 Especificação do Sistema de Servidor de Mapas
A proposta do Sistema de Servidor de Mapas é organizar e construir uma
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infra-estrutura capaz de armazenar e administrar as informações georreferenciadas e
seus atributos, e disponibilizar uma interface de visualização na Web de mapas
interativos com as informações georreferenciadas.
Os usuários do Sistema de Servidor de Mapas formam duas classes de
usuários: o usuário Web e o especialista em geoprocessamento.
Para que as informações estejam num formato organizado, o especialista em
geoprocessamento organizou lista de temas e cada um contendo outra listas de subtemas, o que direciona melhor o usuário da Web para um assunto específico.
A interface de acesso aos mapas deve ainda conter elementos cartográficos
que ajudem por meio de símbolos, a melhorar a comunicação visual, e também elementos básicos de interatividade com os mapas que fazem parte das interfaces dos
SIG que permitem analisar as informações georreferenciadas. Esta interface está
localizada no site:
http://www.mapas.centrodametropole.org.br/servidormapas/html/index.html
A Tabela 4 mostra os requisitos das interfaces do sistema, que são relevantes
por serem aqueles demandados por usuário que quer acessar mapas, limitado pelas
funcionalidades SIG mais simples e adaptadas a Web.
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Requisito
Lista de Temas

Descrição
Contém uma lista organizada por Temas, que facilita a busca de
informação pelo usuário

Lista de sub-temas Contém uma lista de sub-temas
Zoom

Aproximar ou afastar uma imagem com boa resolução

Panning

Arrastar a imagem em algumas direções dentro da janela de
visualização

Scroll

Mover a imagem continuamente nas direções verticais e
horizontais

Restaurar

Retornar o desenho à condição inicial

Impressão

Imprimir informações georreferenciadas visualizadas

Consultas

Consultar o conjunto de dados

Letreiros
O elemento geográfico recebe um “label” a partir de um evento
dinâmicos
(ex: ao passar o mouse)
TABELA 4. Lista de requisitos para interface de visualização de mapas.
O Webmapping gerado pelo Sistema de Servidor de Mapas possui
funcionalidades relacionadas que melhoram a visualização cartográfica (Santos,
2001) que estão presentes num SIG, realçando as informações contidas no mapa,
servindo este como instrumento de comunicação.
Ao longo do processo de desenvolvimento do Sistema de Servidor de Mapas
houve a necessidade de se criar ferramentas para administrar as informações
georreferenciadas. A Tabela 5 mostra um conjunto de requisitos para estas funções
de administração e o respectivo caso de uso ilustrado na Figura 20.
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Requisito

Descrição

Visualizar temas

Visualizar uma lista dos temas gerais

Visualizar sub-temas

Visualizar uma lista de sub-temas

Adicionar novo tema

Inserir um novo tema geral

Adicionar novo sub-tema

Inserir um novo sub-tema

Alterar tema

Alterar um tema existente

Alterar sub-tema

Alterar um sub-tema existente

Excluir tema

Excluir um tema existente

Excluir sub-tema

Excluir um sub-tema existente

Adicionar metadados via arquivos texto

A partir de um arquivo texto no formato
ASCII, é adicionado um conjunto de
variáveis temáticas

Adicionar Mapas

A partir de uma variável inserida,
constrói-se um mapa adicionando-se
informações e relacionando-as a um tema
e a um sub-tema

Alterar Mapas

Alterar informações para um mapa
inserido
TABELA 5. Lista de requisitos da administração do Sistema de Servidor de
Mapas.
As funcionalidades para cada usuário ficaram separadas em dois módulos, o

que vai permitir suas futuras implementações e manutenções, levando em conta o
perfil de cada usuário do Sistema de Servidor de Mapas.
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FIGURA 20. Diagrama de caso de uso da interface Web e módulo de
administração de Servidor de Mapas.

5.5 Modelagem do Sistema de Servidor de Mapas
No desenvolvimento do Sistema de Servidor de Mapas, os requisitos deram
subsídios para o modelo de pacotes deste sistema, como mostra a Figura 21. A
descrição dos pacotes é listada na Tabela 6. Os temas representam áreas do
conhecimento, das quais o usuário selecionará sub-temas, que está relacionado ao
mapas de seu interesse.
Temas e sub-temas, mapas e geo-objetos foram definidos na modelagem de
meta-dados, em função de hierarquia de áreas do conhecimento, dados espaciais
trabalhados, mapas temáticos produzidos e entidades gráficas específicas de cada
geo-objetos.
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FIGURA 21. Diagrama de pacotes do Sistema de Servidor de Mapas.

Pacotes

Descrição

Temas e Sub-temas

Este pacote é responsável pelo
armazenamento, recuperação e alteração
dos temas das áreas temáticas e seus subtemas

Camada Geo-Objetos

Este pacote recupera as informações da
camada de Geo-Objetos à qual esta
relacionada

Geo-Objetos

Este pacote armazena e recupera GeoObjetos

Mapa Temático

Este pacote contém todas as informações
referentes a um mapa temático

Variáveis dos Mapas Temáticos

Este pacote armazena e recupera
variáveis (atributos), pertencentes a GeoObjetos
TABELA 6. Tabela da descrição dos pacotes do Sistema de Servidor de Mapas.
O Sistema de Servidor de Mapas é baseado no padrão de arquitetura da
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIDOR DE MAPAS NA WEB

54
tecnologia Java, MVC2, o que proporcionou um ambiente para construção e
desenvolvimento da aplicação Web e as ferramentas para administração. A Figura 22
ilustra o modelo de arquitetura do Sistema de Servidor de Mapas e as tecnologias
utilizadas em cada camada lógica.

FIGURA 22. Arquitetura do Sistema de Servidor de Mapas.

DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIDOR DE MAPAS NA WEB

55

Capítulo 6 - Resultados alcançados no trabalho
6.1 Considerações iniciais
O objetivo deste capítulo é apresentar o resultado obtido, no contexto do
desenvolvimento do trabalho do mestrado, no Centro de Aperfeiçoamento
Tecnológico (CENATEC), utilizando-se como caso de aplicação a implementação do
Sistema de Servidor de Mapas no CEM, considerando o uso de arquitetura baseada
em três camadas lógicas mencionadas anteriormente.

FIGURA 23. Diagrama de distribuição do sistema.
Na Figura 23 e Tabela 7, ilustrada as plataformas e ferramentas utilizadas no
desenvolvimento e implementação do Sistema de Servidor de Mapas.
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Servidor

Descrição
Compilador Java versão 1.4.1_02 e as APIs padrão para a
plataforma Java 2 (Sun, 2003)
TOMCAT SERVER Container Servlet utilizado oficialmente como referência
APACHE
de implementação do Java Servlet e JavaServer Page,
gratuito
PostgreSQL
Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados ObjetoRelacional versão 7.1.3, gratuito (Postgresql,2002)
POSTGIS
Extensão do PostgreSQL, que permite armazenar e indexar
objetos georreferenciados, gratuito (PostGIS, 2002)
PostgreSQL JDBC
Driver JDBC desenvolvido para PostgreSQL, gratuito
J2SE

Cliente
Descrição
Internet Explorer 5.5 Navegador Web para o Sistema Operacional Windows
PgAdmin 2.0
Ferramenta de Administração e gerenciamento do
SGBDOR PostgreSQL, gratuito (PgAdmin, 2002)
SVG Viewer 3.0
Visualizador de documentos SVG no ambiente Windows
com suporte a JavaScript, gratuita
TABELA 7. Plataformas e ferramentas utilizadas no desenvolvimento do
Sistema de Servidor de Mapas.
Durante o desenvolvimento e implementação do Sistema de Servidor de
Mapas, foi criada uma estrutura de diretórios para organizar as partes desenvolvidas.
A estrutura é mostrada na Figura 24.

FIGURA 24. Estrutura de diretórios do Sistema de Servidor de Mapas.
A

Tabela

8

detalha

o

conteúdo

de

cada

um

dos

diretórios

webapps/servidormapas:
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Diretórios dentro do
Descrição
webapps/servidormapas
imagens
Local onde são armazenadas as imagens do site
js
Arquivos de JavaScrips utilizados na visualização dos
mapas
jsp
Contém JSP do Sistema de Servidor de Mapas
logs
Armazena as mensagens do Sistemas de Servidor de
Mapas
svg
Local onde são armazenados os arquivos da interface
gráfica dos mapas
WEB-INF
Arquivos de configuração
WEB-INF/classes
Onde estão localizados as classes e servlet do Sistema
de Servidor de Mapas
WEB-INF/classes/bd
Local onde estão localizados os JavaBeans
WEB-INF/lib
Pacotes de classes(*.jar) auxiliares do Sistema de
Servidor de Mapas (Ex: JDBC)
TABELA 8. Organização dos diretórios webapps do Sistema de Servidor de
Mapas.

6.2 Implementação, resultados e interfaces do sistema
O Sistema de Servidor de Mapas foi desenvolvido com base na especificação
dos requisitos descritos no Capítulo 5. A partir da especificação foi gerado um
módulo cliente para o usuário Web e um módulo de administração do sistema para o
usuário especializado. O módulo cliente possibilita a visualização de uma lista de
temas que dá a opção de selecionar um tema para visualização de uma lista de subtemas. A partir daí o usuário pode selecionar um ou mais sub-temas e então disparar
o processo de construir mapa. O diagrama de seqüência da Figura 25 ilustra estas
seqüências de operações:
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FIGURA 25. Diagrama de Seqüência módulo cliente para usuário Web.
No módulo cliente há três interfaces que possibilitam a lista de temas, a lista
de sub-temas e a visualização do mapa.
A interface com lista de temas é requisitada pelo usuário Web, por meio da
URL: http://www.mapas.centrodametropole.org.br/servidormapas/html/index.html
O arquivo solicitado “index.html” é, na verdade, um mapeamento de URL,
embora pareça uma página HTML. Tal artifício é possível graças a um mapeamento
da classe controladora denominada Controller para o arquivo “index.html”. O
mapeamento da URL está localizado no arquivo de configuração “web.xml” dentro
do diretório WEB-INF, do container Tomcat. Uma parte do código deste arquivo é
ilustrada na Figura 26.
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FIGURA 26. Trecho do arquivo de configuração “web.xml”.
O Servlet Controller recebe a solicitação através do método “process Request
(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)”, onde o método
“request.getParameter("action")” carrega a variável “action” e analisa para
despachar para o servlet responsável pela execução da tarefa. A principal função do
Servlet Controller é receber solicitações e encaminhar para outro servlet, que
caracteriza um controle central para as requisições feitas para o Sistema de Servidor
de Mapas. Na Figura 27 é mostrada parte do código do Servlet Controller:

FIGURA 27. Parte do código do Servlet Controller.
Ao receber a solicitação, o Servlet “Visualizartemas” terá como principal
tarefa construir uma lista contendo temas, onde cada item da lista é recuperado do
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banco de dados e armazenado no “ListaTemasBean”, que é um bean de dados (vide
Figura 28) onde as informações serão utilizadas na construção da página “visualizar
temas .jsp”, conforme a Figura 29 mostra:

FIGURA 28. Trecho da classe ListaTemasBean que armazena informações
sobre Tema.

FIGURA 29. Trecho de código do arquivo “visualizartemas.jsp”.
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FIGURA 30. Página Web que contém temas.
Como resultado temos uma página com a relação de temas, como mostra a
Figura 30, e onde cada item desta lista possui um link que direciona para a próxima
página contendo a lista de sub-temas, que pode ser observada na Figura 31:
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FIGURA 31. Página contendo Sub-Temas do item População.
O processo de construção desta página é iniciado quando o usuário Web clica
no

item

“População”,

que

possui

um

link

para

a

URL

http://www.mapas.centrodametropole.org.br/servidormapas/servlet/Controller?action
=visualizarsubtemas&id=2&nometema=Educação, que contém o diretório de
localização do Servlet Controller e os parâmetros “action= visualizarsubtemas” e
“id=2,” que correspondem ao servlet que deve ser acionado, no caso o
“visualizarsubtemas”, e com qual parâmetro e valor, no caso “2”. Da mesma maneira
citada anteriormente, o Servlet Controller recebe a requisição e repassa para o Servlet
“Visualizarsubtemas” para executar o processo de construção da página contendo
sub-temas.
No Servlet “Visualizarsubtemas” a partir do parâmetro “id”, é carregado o
bean “ListaSubTemasBean” com dados provenientes do banco de dados e que serão
utilizados para construção da página “visualizarsubtemas.jsp” contendo os sub-temas
e os checkbox. Nas Figuras 32 e 33 são mostrados estes procedimentos:
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FIGURA 32. Trecho da classe ListaSubTemasBean que armazena informações
sobre sub-tema.

FIGURA 33. Trecho de código do arquivo “visualizarsubtemas.jsp”.
O usuário Web tem a possibilidade de selecionar um ou mais sub-temas, e
clicando no link “Desenhar Mapa” vai disparar uma requisição para a URL
Controller?action=visualizarmapa&id1=1&id2=2, onde o Servlet “Visualizarmapa”
tem a tarefa de construir um mapa dinamicamente com os sub-temas. A Figura 34
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exibe a página Web contendo uma interface com mapa e controles interativos:

FIGURA 34. Página Web com mapa e controles interativos.
Esta interface possibilita algumas funcionalidades que basicamente interagem
com o mapa e propiciam ao usuário Web uma ferramenta para realizar análises sobre
os dados e a sua distribuição geográfica.
As descrições dos objetos e funcionalidades contidas na interface estão
relacionadas nas Tabelas 9 e 10 a seguir:
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Objetos gráficos

Descrição
Nome da fonte do mapa
Nome da fonte da cartografia do
mapa.
Objeto SVG que mostra mensagem
na tela na passagem do mouse sobre
um distrito do mapa, exibindo a qual
Distrito do IBGE pertence.

Objeto SVG que contém o nome do
sub-tema com sua respectiva fonte,
no qual pertencem os valores,
legenda do mapa indicando
quantidade de classes, cor
correspondente da classe e faixa de
valor da classe.
Controles dos dados
Combo contendo sub-temas
selecionados para visualização do
mapa.
Combo contendo esquema de cores
para ser utilizado na colorização do
mapa.
Controle do método de separação de
classes de valores para o mapa

Combo contendo a quantidade de
classes que serão utilizadas no mapa
TABELA 9. Objetos e funcionalidades contidas na interface.
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Controles do Mapa
Combo para selecionar o valor do zoom
a ser aplicado no mapa.
Objeto para mover o mapa em qualquer
direção para valor de zoom maior que
100%.

Controle de exibição dos planos de
informações.

TABELA 10. Objetos e funcionalidades contidas na interface (continuação).
A escolha dos objetos gráficos, controles de dados e controles do mapa foi
baseada nos perfis de usuários Web e usuário especialista, desenvolvidos ao longo da
pesquisa de sites com SIGWeb e na convivência com os projetos do CEM.
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Capítulo 7 - Conclusões
7.1 Considerações iniciais
O foco principal deste trabalho de mestrado foi pesquisar, analisar e
implementar tecnologias de SIGWeb, no contexto do desenvolvimento da dissertação
utilizando o caso específico do projeto do CEM, na disponibilização de dados
georreferenciados da RMSP na Web, através da utilização de um conjunto de
tecnologias gratuitas e de softwares de código fonte livre numa alternativa aos
sistemas comerciais do segmento SIGWeb. A continuidade deste projeto poderá se
constituir em médio prazo em uma ferramenta útil para disseminação na Web de
outras informações georreferenciadas e de outros planos de informações em projetos
dos setores público ou privado.

7.2 Vantagens
O Sistema de Servidor de Mapas na sua primeira etapa de desenvolvimento
cumpriu a seu principal objetivo no contexto do mestrado no CENATEC, permitindo
ainda, para o projeto do CEM:
•

disseminar informações georreferenciadas na Web, através de mapas
vetoriais, numa alternativa aos formatos tradicionais Raster e Page
Display Format (PDF);

•

construir mapas com interatividade e ferramentas de análise de dados,
através da tecnologia SVG;

•

reduzir sensivelmente o tamanho dos arquivos para download de mapas,
o que foi obtido através de compressão de arquivos;

•

obter domínio na construção de interfaces interativas e flexíveis para
manutenção, através da tecnologia SVG;
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•

construir sistema para administração das informações georreferenciadas;

•

armazenar e a recuperar informações georreferenciadas e seus atributos
num

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Objeto-

Relacional aderente ao SIG;
•

reduzir custos na aquisição de sistemas e treinamento, obtido por meio da
utilização de ferramentas open source e do material de consulta
disponível na Web.

7.3 Desafios
O geoprocessamento é uma área interdisciplinar e portanto tem componentes
de múltiplas áreas de conhecimento que são agregados, sendo que uma destas é a de
tecnologias da Web, na qual o desenvolvimento deste trabalho foi realizado. Podem
ser relacionados alguns desafios encontrados no desenvolvimento do trabalho, como
a seguir:
•

inexistência de experiência prévia do autor na área de geoprocessamento.
De fato, ao longo do desenvolvimento do trabalho, a experiência foi
sendo construída à medida que o autor se integrou à equipe de
Geoprocessamento do CEM, além de haver no projeto a demanda para
construção de um aplicativo SIGWeb;

•

carência de aplicativos na área de SIGWeb realizados no Brasil, pois
quase a totalidade dos exemplos que estão em funcionamento são
provenientes de outros países;

•

escassez de material de pesquisa sobre o assunto SIGWeb, por ser muito
recente seu desenvolvimento;

•

complexa integração das tecnologias na construção do Sistema de
Servidor de Mapas.
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7.4 Desenvolvimentos futuros
Como sugestão de desenvolvimento de trabalhos de pesquisas futuras, o
Sistema de Servidor de Mapas pode vir a agregar novas características e
funcionalidades tanto no ambiente Web como também numa Intranet local. Pode-se
assim pensar em quatro frentes de trabalhos futuros:
Web:
•

melhorar e agregar novas funcionalidades na parte de visualização de
mapas, como escala do mapa e exploração dos dados com ferramentas de
query;

•

realizar estudos para otimizar o tempo de transferência de arquivos e o
tamanho das informações para visualização de mapas em navegadores;

•

construir novas interfaces de visualização de mapas para dispositivos
móveis tipo Palm Pilot e celulares.

Intranet:
•

Conceber um aplicativo SIG para trabalhar em rede baseado em
tecnologia Java com acesso ao Sistema de Banco de Dados ObjetoRelacional PostgreSQL e PostGIS.

Finalmente, pode-se concluir que o objetivo proposto inicialmente para esta
dissertação de mestrado foi atingido pelo efetivo desenvolvimento do Sistema de
Servidor

de

Mapas

em

ambiente

de

acesso

de

informações

espaciais

georreferenciadas em SIGWeb, com a vantagem de ter se utilizado ferramentas open
source.
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