
Novidades gvSIG 2.0 



Onde estão as novidades? 

1.12 2.0 



Migrando e construindo... 

Alguns exemplos... 1.12 2.0 

Legenda em formato de 
gráfico de pizza e barras 

X 

Tabela no mapa X 

Importar/exportar símbolos X 

Administrador complementos - X 

CSV X 

NETCDF X 

Dados multitemporais X 

Metadata management X 

Network analysis X 

WMTS X 

Raster tile cache X 



A principal 

novidade está no 

desenvolvimento 



Novo motor  



Arquitetura 1.x 

Qualquer mudança traz … complexidade e impacto 



Arquitetura 2.x 

Reestruturação e APIs 



Arquitetura 

2.x: 

vantagens 

das 

mudanças 



Novas 

aplicações 



Novo instalador que suporta a 

instalação típica e personalizada. 

Pela instalação personalizada o 

usuário tem o controle sobre a 

instalação de complementos. 

Novo instalador 

Podemos 

instalar o “gvSIG 

sob medida” 



Administrador de complementos 

Não só novos 

recursos, mas 

também bibliotecas 

de símbolos... 



Algumas mudanças na interface das ferramentas de 

gerenciamento de dados, tais como: 

         - Importação / exportação de arquivos; 

         - Trabalhar com tabelas; 

         - Nova camada. 

 

Melhorias de usabilidade, tais como: 

- Ser capaz de adicionar todos os formatos de camada 

suportados  sem selecionar o driver; 

- Atualização da tela quando o zoom é acionado; 

- Reorganização de menus e submenus. 

Interface / usabilidade 



- Melhor desempenho na adição de camadas: 

Agora o usuário pode trabalhar com o aplicativo enquanto 

adiciona camadas. 

 

- Suporte de WMTS (Web Map Tiled Service). O WMTS é 

um novo padrão de serviço web OGC que melhora o 

popular WMS graças a manipulação de Tiles. 

 

- Cache de dados Raster. Melhora o desempenho de 

visualização de dados raster. 

Carregar informações 



- Suporte ao formato NETCDF  

  (vetorial/raster). NETCDF é um  

  formato para dados científicos que  

  suporta dados multitemporais. 

 

- Suporte de dados temporais. Foi adicionado 

uma ferramenta de filtro temporal para 

arquivos que suportam a  

  dimensão tempo como o NETCDF. 

 

- Geração de animações a partir de  

  dados temporais (vetoriais). 

4D: O tempo como coordenada 



Scripting: Python para gvSIG 

- É uma linguagem de programação de código aberto. 

- Fácil de aprender. Apropriado para principiantes e experts; 

- Multiplataforma; 

- Estável e maduro; 

- Conta com uma grande comunidade de usuários, também no 

mundo das geotecnologias. 

Preparado para suportar Groovy e Javascript 



Simbologia 
- Importador de símbolos pontuais em diversos 

formatos: SVG, JPG, BMP... 

- Permite criar nossas próprias bibliotecas de 

símbolos 

- gvSIG 2.0 trará novas bibliotecas de símbolos de 

uso livre (Google, OSM,...) 

- Compartir símbolos entre usuarios 



- Interface de geoprocesamento unificada. A 

partir desta versão todos os geoprocessos se 

englobarão em um único conjunto de 

ferramentas. 

 

- Melhoras de funcionalidade e velocidade dos 

geoprocessos 

Geoprocesamento 



PostGIS Raster 

- Suporte PostGIS Raster. PostGIS Raster, antes 

chamado WKTRaster, é uma extensão sobre PostGIS 

que tem como objetivo adicionar a base de dados 

suporte nativo para dados do tipo raster.  

 

-Aproveita as características de um sistema gerenciador 

de BD:  

- Restrições de acesso e segurança da informação 

- Suporte SQL para consultas espaciais  

- Arquitetura cliente-servidor para acceso simultâneo 

- Centralização da información 

 

- Armazém de dados raster georreferenciados, tileados y 

multiresolução (fila: rater o tile; tabla: cobertura 

completa). 

 



Metadados 

- Gestão de metadados. Novo 

complemento que permite criar, editar e 

exportar metadados. 

 

- Geração de perfis de metadados. 

Complemento que permite a usuários 

avançados criar novos perfis de 

metadados. 



-  Inserir tabela no mapa. Se pode inserir em um mapa qualquer tabela que esteja no 

projeto do gvSIG. 

 

- Informação de camadas raster (info by point). 

 

- Novas versões de formatos OGC 

     
   
 
     

Outras melhorias 

-  Normalização 

 

- Geocodificação 

 

- Sensores: SOS, gráficos,... 

 

- Mapas temáticos (origem no gvSIG Educa/Batoví) 

     
   
 
     

Extensões para gvSIG 2.0 



Foram estabelecidas as bases 

para o futuro do gvSIG 



Perguntas? 



Links importantes: 

 

Comunidade gvSIG Brasil: 

http://www.gvsig.org/web/community/comm_groups/comm_gvsig_br/ 

 

 

Blog gvSIG: 

http://blog.gvsig.org/ 

 

Blog Idea Plus 

http://geo.ideaplus.com.br/ 

 

http://www.gvsig.org/web/community/comm_groups/comm_gvsig_br/
http://blog.gvsig.org/
http://geo.ideaplus.com.br/

