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1.
A accesibilidade
Que queremos medir? 
Como o facemos?



A accesibilidade aos servizos públicos e privados é un 
concepto agochado detrás de moitos fenómenos  

Concepto rural - urbano

Xeomarketing

Dispersión

Despoboamento
Localización óptima de 
recursos

Planificación de servizos
Eficiencia vs xustiza 
espacial

Exclusión territorial



Accesibilidade 
espacial

Entendida coma a 
capacidade potencial 
de desprazarse entre 

dous nodos do 
territorio a través 

dunha rede que os 
conecte  



Demanda 
potencial/Demanda 
Efectiva
O perfil da poboación é distinto para 
cada servizo e a sua capacidade e 
disposición a pagar tamen

1

Ubicar a demanda
Como se distribúe?

2 Ruta óptima
Minimiza o tempo de desprazamento

4

Ubicar a oferta
Onde está / estará?

3

Procesamento
Centos ou miles de millóns 
de rexistros

5

Análise
SIG
Bases datos
Estatística
Big Data

6



2.
O proceso
Que problemas afrontamos? 



Claves

Xeorreferenciación
Existen problemas para trasladar 
direccións postais a coordenadas, 
para combinar fontes de 
información, problemas de 
privacidade, de precisión, de 
idioma ...

Modelo demanda 
Cada servizo esixe definir e 
calcular un modelo distinto de 
demandante potencial en función 
de factores socioeconómicos, 
preferencias reveladas ou 
declaradas, coste ...

Rede de estradas
A cartografía de estradas para 
cálculo de rutas é moi cara. 
Existen alternativas (cartociudad, 
openstreetmap...) pero non 
teñen a mesma precisión que as 
comerciais. 

Dispersión 
Galicia ten unha poboación moi 
dispersa. Case a metade das 
entidades singulares de 
poboación de España atópanse 
en Galicia.

Cálculos
O volume xunto coa 
complexidade dos cálculos que 
implican algoritmos de ruta 
óptima son un reto en si mesmo.



Precisión das 
fontes de 

información?
Censo 2011.



A nosa 
delimitación
Combinación 

de fontes.



Falta 
coherencia 

espacial
Sección censal.



6,924,830,000
Case 7000 millóns de filas de datos 

contendo tempos de acceso ás entidades 
de poboación de España empregando 

algoritmos de ruta óptima



65000 
Entidades singulares de poboación 

80000 celdas
Censo de 2011



Análise e resultados

• É preciso cruzar de novo 
toda a información con 
outras capas

• En cada iteración se 
seguen xerando resultados 
continuamente

• Mínimos
• Máximos
• Cruces
• Solapamentos

Recombinación

Agrupamento



Análise e resultados

Computación distribuída



3.
Exemplos











Gracias!
Preguntas?

Poden contactar en:
melchor.fernandez@usc.es
luis.franco@usc.es
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