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Raport ştiinţific

privind implementarea proiectului

în perioada 16 decembrie 2012 – 15 decembrie 2013

Titlul proiectului: CHARTA ROMÂNIEI MERIDIONALE: DIGITIZAREA, GEOREFERENŢIEREA ŞI PUBLICAREA
HĂRŢII PE WEB

Cod: PN-II-RU-TE-2011-3-0125

Director de proiect: conf. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor

Introducere

În perioada raportată am efectuat următoarele capitole ale proiectului:

2C. Studiu

3B. Georeferenţierea

4B. Domain şi server

4C. Indicatorul localităţilor şi integrarea lui în aplicaţie

4D. Dezvoltare Web

5A. Publicare

Capitolul 2C. Studiu

Membrii: conf. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor, conf. univ. dr. habil. Timár Gábor

Scopul acestui capitol a fost elaborarea studiului folosind datele adunate în cursul capitolelor 2A şi 2B.

Studiul – după o introducere despre scopuri, surse şi metode, respectiv precedentele hărţii – abordează

trei teme. Prima temă este ridicarea topografică:  circumstanţele istorice, organizaţia, teritoriul,

perioada, punctele geodezice, proiecţia cartografică, scara. A doua temă o reprezintă ediţiile hărţii:

harta austriacă, harta lui Szathmári, ediţiile micşorate, consecinţele, păstrarea hărţii. A treia temă este

prelucrarea digitală: digitizarea, georeferenţierea, publicarea pe web cu indicatorul localităţilor. Am

ilustrat textul cu 31 de figuri.
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Avanpremiera studiului a avut loc în 19–20 septembrie 2013 la Roma (Italia) și a fost prezentată de d-l

Imecs şi d-l Timár la conferinţa internaţională The 8th International Workshop on Digital Approaches to

Cartographic Heritage, organizată de International Cartographic Association – Commission on Digital

Technologies in Cartographic Heritage şi de Società Geografica Italiana.

Studiul va fi publicat pe pagina de web a proiectului în cursul lunii decembrie 2013.

Capitolul 3B. Georeferenţierea

Membrii: conf. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor, lect. univ. dr.  Imecs Zoltán

În prima fază s-a făcut o selecție între foile de hartă scanate care proveneau din mai multe surse. S-au

ales foile complete, fără lipsuri și care erau cele mai lizibile din punct de vedere cromatic. Fiecare foaie a

fost georeferențiată cu ajutorul unor softuri specifice utilizându-se colțurile foilor. S-a utilizat sistemul

de proiecție Cassini-Soldner, determinat în cadrul studiului la capitolul 2C. Fiecare foaie a fost decupată

pe marginea georeferențiată, astfel asigurându-se posibilitatea mozaicării tuturor foilor oferind o

imagine completă a întregii hărți. Foile au fost exportate în format .jpg fiind însoțite de fișierele care

asigură păstrarea sistemului de coordonate (.jgw și .prj).

Capitolul 4B. Domain şi server

Membru: lect. univ. dr. Magyari-Sáska Zsolt

Pentru publicarea pe web a fost necesară cumpărarea unui server adecvat, aceasta fiind un calculator

Dell PowerEdge T320 cu  procesor Xeon E5-2403 cu patru nuclee la o frecvenţă de 1.80GHz, cu 4GB

memorie RAM. Achiziţia s-a realizat la date de 31.07.2013. Pentru punerea sa în funcţiune s-a folosit

sistemul de operare Ubuntu Server 12.04. Ca şi web server a fost ales Apache Tomcat7 având

posibilitatea de a rula Servlet-uri Java. A fost instalat şi PHP pentru a permite rularea aplicaţiilor server-

side.  Aplicaţia server pentru furnizarea datelor cartografice este GeoServer 2.3.4.

În vederea accesării datelor de către publicul larg s-a rezervat domeniul charta1864.ro în data de

19.09.2013, domeniu legat prin DNS la serverul achiziţionat.
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Capitolul 4C. Indicatorul localităţilor şi integrarea lui în aplicaţie

Membrii: conf. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor, lect. univ. dr. Imecs Zoltán, lect. univ. dr. Magyari-Sáska

Zsolt

Numele localităţilor şi locaţia geografică a acestora este încărcată într-o bază de date pe partea de client

a aplicaţiei web realizate, astfel încât să permită o căutare cât mai rapidă. Prin introducerea literelor în

zona de editare, automat sunt selectate doar acele localităţi care conţin acel şir de caractere. Validarea

prin Enter a localităţii selectate are ca şi efect centrarea scenei pe acea localitate.

Capitolul 4D. Dezvoltare Web

Membru: lect. univ. dr. Magyari-Sáska Zsolt

Aplicaţia web, este o aplicaţie pe partea de client, a fost realizată în JavaScript, cu excepţia descărcării

de pe server a secţiunilor originale da hartă, unde pentru transfer s-a folosit PHP.

Pentru descărcarea porţiunilor de hartă georeferenţiate s-au construit interogări WMS (Web Map

Service) către server specificând parametri necesari.

Aplicaţia este compusă din fişierul html şi css pentru partea de prezentare şi formă, precum şi din două

fişiere js, unul pentru funcţiile aplicaţiei, celălalt conţinând datele localităţilor.

Au fost utilizate următoarele biblioteci de funcţii JavaScript:- OpenLayers, pentru cadrul general al aplicaţiei- Proj4js, pentru transformări de proiecţii şi coordonate- JQuery, pentru căutări în lista de localităţi

Aplicaţia web-gis realizată oferă următoarele funcţionalităţi:- vizualizarea interactivă a hărţii, prin:

o alegerea nivelului de detaliere (butonul de scroll al mouse-lui, unealta specifică de pe

interfaţă, click dublu, desenarea unui chenar în jurul zonei dorite cu apăsarea tastei Shift)

o derularea conţinutului (tragerea cu mouse-ul, poziţionarea chenarului de pe harta de

prezentare generală, unealta specifică de pe interfaţă)- prezentarea datelor de identificare şi informare asupra afişării curente, prin

o indicarea rândului şi coloanei secţiunii de hartă deasupra căruia se află mouse-ul

o indicarea coordonatelor mouse-lui în WGS84 şi proiecţia Cassini-Soldner
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o indicarea nivelului de detaliere a scenei vizualizate prin specificarea nivelului de

mărire/micşorare exprimată procentual faţă de varianta originală, rezoluţia în m/pixeli

precum şi scara corespunzătoare

- posibilitatea vizualizării şi descărcării secţiunilor de hartă originale, conţinând şi informaţiile de

pe cadru şi elementele explicative, prin

o specificare numărului de rând şi de coloană

o posibilitatea de încadrare a secţiunii specificate în fereastra de vizualizare (butonul Zoom

to)

o descărcarea secţiunii specificate în format jpg, cu denumirea szathmari-col-rand.jpg

(butonul Download)

o vizualizarea legendei, a scheletului şi a copertei colecţiei originale (butoanele Legend,

Index map şi Title)- descărcarea georeferenţiată a unor porţiuni, prin:
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o definirea coordonatelor de încadrare, atât automat, situaţie în care valorile din câmpuri

preiau automat valorile corespunzătoare colţurilor scenei vizualizate, cât şi manual,

înscriind valorile în aceste câmpuri, dar şi prin marcarea cu butonul drept al mouse-lui.

o coordonatele pot fi definite în trei sisteme WGS84, Cassini-Soldner şi Stereo70.

Schimbarea între sisteme înseamnă transformarea automată a valorilor înscrise în

sistemul selectat.

o se poate alege nivelul de rezoluţie în m/pixeli în intervalul 5-20, valoarea predefinită fiind

5m (rezoluţia originală de scanare)

o la fiecare schimbare de valoare atât la cadru cât şi la rezoluţie se indică mărimea fişierului

în pixeli, valoarea maximă fiind de 10.000 pentru ambele direcţii

o descărcarea cadrului specificat atât în format KMZ (WGS80) cât şi în GeoTiff (Stereo70)

Capitolul 5A. Publicare

Membrii: conf. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor, lect. univ. dr. Imecs Zoltán, lect. univ. dr. Magyari-Sáska

Zsolt, conf. univ. dr. habil. Timár Gábor

Publicare avea două părţi. Pe de o parte era necesară pregătirea şi încărcarea datelor, pe de altă parte

configurarea serverului GIS astfel încât să fie capabil să acceseze şi să gestioneze corect şi eficient

datele.

Pregătirea datelor consta în următoarele: pentru fişierele raster individuale a fost construită o hartă de

index folosind sistemul GDAL. Pentru aceasta era necesară definirea proiecţiei pentru imaginile raster

conţinând secţiunile originale de hartă, după care cu utilitarul gdaltindex a fost creat fişierul SHP care

conţine locaţia georeferenţiată a fiecărei secţiuni.

Definirea proiecţiei utilizate a fost necesară şi în GeoServer, prin editarea fişierului destinat proiecţiilor

definite de către utilizatori. La definirea proiecţiei utilizate semnul parametrilor de rotaţie pentru

transformarea în WGS84 a fost schimbat, întru-cât sistemul consideră rotirea sistemului de coordonate

şi nu a hărţilor.

Nivelul astfel adăugat permite interogarea datelor folosind serviciul WMS (Web Map Service). Datorită

faptului că o interogare WMS are ca parametri atât proiecţia cât şi limitele în cadrul proiecţiei, respectiv

mărimea în pixeli a imaginii, este necesar un timp de randare considerabil la server a imaginii trimise

spre client. Pentru a contracara acest neajuns, există posibilitatea de a pregătii, de a randa părţile de

imagini care compun scena folosind componenta GWC (GeoWebCache) din GeoServer. Această operaţie
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presupune definire scărilor pentru care se face această operaţie. S-au definit 10 nivele de scară, iar

dimensiunea dalelor de imagini este 256x256 pixeli.

Prin configurarea în aplicaţia dezvoltată a căilor de acces către datele din GeoServer se asigură

funcţionalitatea deplină a aplicaţiei web.

Director proiect,

conf. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor

______________

Cluj-Napoca, 30 noiembrie 2013


