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Um breve relato das 
vantagens do gvSIG 2.x
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Um breve relato das 
vantagens do gvSIG 2.x



  Novo motor 

A novidade principal está no 
seu desenvolvimento



  

Arquitetura 1.x

Qualquer mudança é 
complexa e pode ser 

impactante
Reestruturação e 

APIs

Arquitetura 2.x



  

Arquitetura 2.x: 
Benefícios da 

mudança



  

Migrando e construindo...
Alguns exemplos 1.12 2.0 2.1

Gráfico de tortas e barras X X

Textos(Rótulos) avançados X X

Importar/exportar símbolos X

Administrador complementos - X

CSV X X

NETCDF X

Dados multitemporais X

Gestão de metadados X

A análise de redes X

WMTS X

Raster tile cache X

Gráficos X



  

Novo instalador que suporta instalação 
típica e personalizada. Mediante a 
instalação personalizada o usuário tem 
controle sobre os complementos que 
deseja instalar.
 

Novo instalador

Podemos 
instalar um 
“gvSIG a 
medida”



  

Administrador de complementos

Não só os novos 
recursos... atualizar 
bibliotecas de 
símbolos existentes 
também ...



  

Simbología
- Importador de símbolos pontuais em múltiplos  
formatos: SVG, JPG, BMP...

- Permite criar nossas próprias  bibliotecas de 
símbolos

- Compartilhar símbolos entre usuários
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Simbología: Bibliotecas de  
símbolos

- G Symbols

- OSM

- Forestry 

- Crime  

- Emergency

- OCHA-humanitarian



  

Símbolos: G symbols
Símbolos usados pelo Google 
Maps

Pontuais: A partir da coleção de 
símbolos realizada por Nicolas 
Mollet, denominada “Map Icons 
Collection”. 

Linhas e preenchimentos similares 
 existentes no Google Maps



  

Símbolos: OpenStreetMap (OSM)
Símbolos linhas e 
preenchimentos similares aos 
utilizados por OSM

Pontuais: “SJJB Management” 
colección“SJJB SVG Map 
Icons”. Parte destes ícones tem 
sua  origem na  “US National 
Park Service Cartography” e 
outras fontes  de domínio 
público que pode-se consultar 
na  web de SJJB.



  

Símbolos: Forestry
Para símbolos pontuais são 
utilizados:

- Por um lado a coleção de 
símbolos utilizada pelo NPS (U.S. 
National Park Service). 

- Por outro lado é utilizada a fonte 
Trees & Shrubs realizada por Jim 
Mossman



  

Símbolos: Forestry
Complementada com símbolos 
lineares e de preenchimento de 
uso frequente em  mapas florestais



  

Símbolos: Crime
Pontuais: CMS (Crime Mapping 
Symbology) desenhados pelo 
Departamento de Justiça dos 
Estados Unidos para suprir as 
necessidades de simbologia dos 
departamentos da policia. CMS 
engloba dois conjuntos de 
símbolos,  “Computer Aided 
Dispatch (CAD)”  e “Records 
Management System (RMS)”.



  

Símbolos: Emergency
Pontuais: EMS (Emergency 
Mapping Symbology), realizado 
pelo Departamento de Recursos 
Naturais do Canadá.

Símbolos de preenchimento, 
inspirados no documento 
Biosecurity Emergency 
Management – Mapping 
Symbology, do Governo da 
Austrália



  

Símbolos: OCHA

Este conjunto de símbolos é, 
em  certo modo, o padrão da 
simbologia de emergências

Pontuais: conjunto de símbolos 
criado pelo escritório das Nações 
Unidas para Coordenação de 
Assuntos Humanitários (OCHA) 
para fins humanitários, com o 
objetivo de ajudar os trabalhadores 
e voluntários a apresentar e 
interpretar a informação sobre as 
emergências e os acidentes de 
forma rápida e fácil.



  

OpenStreetMap
Acceso as camadas “tiles” de OSM

 - Map Quest 

- Map Quest Open Aerial

- Open cycle Map

- Mapnik

Permite añadir nuevos servidores



  

Mapas temáticos
Gerar, compartilhar e 
instalar Mapas temáticos:

Contendo Vista, suas camadas, 
sua simbologia, rotulagem e 
escalas de exibição

Derivado del proyecto:



  

Gráficos
Criar gráficos
- Tortas
- XY
- Temporal
- Barras
...modular e expansível

Permite combinar gráficos  



  

Series de mapas
Cria  automaticamente 
series de mapas de uma 
certo área de interesse, 
permitindo a variação dos 
valores dos campos para 
cada folha. 

● Permite configurar:
● Área de sobreposição
● Orientação de cada 

folha
● Campos cujo valor tem 

de mudar para cada 
folha
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Georreferenciamento

Nova interface
– Mais intuitiva
– Melhor usabilidade



  

Soporte PostGIS 2: raster + 
vectorial
Soporte PostGIS Raster. 
Adicionar ao suporte de banco de 
dados nativo, para o tipo de dados 
raster.

-Usa os recursos de um sistema de 
gestão de BD:
* Restrição de acesso e segurança 
*Suporte SQL para consultas 
espaciais 
*Arquitetura cliente-servidor para 
acesso simultâneo
* Centralização da informação
*Armazena dados raster 
georreferenciados, tiles e  
multiresolução.



  

Novas legendas
● Expressão
● Símbolos 

proporcionais
● Símbolos 

graduados
● Densidade de 

pontos
● Quantidades 

por categorias



  

Legendas com Gráficos
Novos tipos de legendas de 
gráficos.

Tortas e barras para tipos simples.

Qualquer tipo, para tipos complexos.

Tamanho variável  do símbolo em 
função de um campo.



  

Gráficos em Mapa (layout)
O gráfico pode ser inserido a 
um  mapa (Layout).

Permite adicionar vários gráficos, 
imprimi-los ou exportá-los para PDF.

A impressão é vetorial(qualidade)



  

Rotulagem  avançada
● Contorno
● Rotulagem sempre 

visível independente do 
zoom



  

Exportar para  kml (melhorado)
● Globos
● Rotulagem
● Reprojeção



  

Melhoria (Raster)
● Integração de 

ferramentas de 
geoprocessamento

● Atribuir projeção
● Alterar tipo de dados
● Principais 

componentes 
● Criar camada de vários 

arquivos 
● Escala de cinza



  

Daltonismo /  discromatopsia 
● Transformação de 

legendas para 
usuários com 
problemas visuais

Inclusão



  

Novas bibliotecas de símbolos
Com gvSIG 2.1 publicaremos novas bibliotecas de 
símbolos.

Trabalhando em:

- Simbologia: rua/cidades

- Simbologia: orientação/caminhadas

- Simbologia: meteorologia

- Simbologia: setor de defesa

- Simbologia: Geo ativismo

- Simbologia: setor de petróleo

- Simbologia: náutica

- Simbología: Geológica



  

Símbolos: cidades/ruas

Com base em 
Maki,  coleção 
de símbolos de 
MapBox



  

Símbolos: Orientação
Com base no 
padrão da IOF 
(International 
Orienteering 
Federation)



  

Símbolos: meteorologia

Simbologia para 
meteorologia 
baseada no padrão 
definido pela 
Organização 
Meteorológica 
Mundial

Grupo  OGC: 
Símbolos de tempo



  

Símbolos: Defesa

Baseado no padrão 
APP6(B)



  

Símbolos: Geo ativismo

-Com base em símbolos 
Icono classistas 
-Colaborando com 
Geoactivismo.org



  

Símbolos: Petróleo
Simbologia relativa ao 
setor  petroleiro



  

Símbolos: Náutico
Com base em:

- Norma internacional 
IHO (International 
Hydrographic 
Organization)

- Electronic Chart 
Display and 
Information System 
(ECDIS)



  

Símbolos: Geologia
- Fosseis com base na  
documentação da USGS

- Preenchimento: Norma de 
estratigrafia (International 
Commission on Stratigraphy 
 / Geological Map of the 
World)



  

Um pouco mais (1/3)
● Suporte CSV
● Importar/Exportar SLD
● Copiar/Colar geometrias entre capas
● Área de influencia (Buffer) lateral
● Partir linhas em seções equidistantes
● Função- números consecutivos
● Seleção de registros duplicados



  

Um pouco mais (2/3)
● Geo processo disolver (dissolve) avançado
● Inserir tabela em mapa (layout)
● Biblioteca própria de geo processos
● Melhoras na  impressão
● Suporte scripting raster
● Novo desenho da ferramenta de informação (infobypoint)



  

Um pouco mais(3/3)
● Raster para futura distribuição 

Mac OS X (gvSIG 2.2)
● Distribuição portable
● Mudança para  licencia GPLv3
● Incubação OSGeo

● Revisión cabeceras código
● Correção de bugs



  

!!!Agora muito 
mais!!!



  

Um SIG com a 
“CARA” do seu 

projeto



  

Formulários 
personalizados 

com muita 
facilidade



  

Como isto é 
possível?



  

Scripting: Python para gvSIG

- É uma linguagem de programação de código aberto.

- Fácil de aprender. Indicado para principiantes....e também 
para especialistas 

- Multiplataforma.

- Estável e maduro 

- Conta com uma grande quantidade de usuários, também no 
âmbito de  SIG

Preparado para soportar Groovy y Javascript
http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/docs/user/gvsig-desktop-2-0-scripting/developer-guide/



  

Mas... não é só 
formulários



  

Scripting: Repositório scripts
http://outreach.gvsig.org/scripts/

http://outreach.gvsig.org/scripts/


  

Objetivo gvSIG 2.1:

Um gvSIG robusto e estável 
+fácil de manter



  

Como colaborar?

- Ajudando a testar
http://downloads.gvsig.org/download/gvsig-
desktop/dists/2.1.0/builds/

- Ajudando a melhorar o gvSIG
https://contribution.gvsig-training.com/



  

6ª Jornadas  Latino americana e do  Caribe

7 a 9 de Maio de 2014

São Paulo - Brasil



  

Perguntas?

Alvaro Anguix
aanguix@gvsig.com
Asociación gvSIG

gilbertocugler@gmail.com
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