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Wstêp
OneGeology-Europe to europejski projekt realizowany w latach 2008-2010 w ramach
programu eContentplus. Udzia³ w nim wziê³o 20 s³u¿b geologicznych oraz podmioty reprezentuj¹ce przysz³ych potencjalnych odbiorców wyników projektu. Efektem miêdzynarodowej wspó³pracy jest mapa geologiczna Europy udostêpniana za porednictwem Internetu.
Opracowana zosta³a przegl¹darka mapowa z mo¿liwoci¹ dokonywania prostych analiz i
definiowania sposobu wywietlania danych przez u¿ytkownika. Dane map geologicznych w
skali 1:1 000 000 zosta³y udostêpnione do pobierania. Opracowany zosta³ w tym celu tak¿e
sposób licencjonowania, uwzglêdniaj¹cy przepisy prawne wszystkich krajów uczestnicz¹cych w projekcie. Bardzo istotnym wk³adem jest tak¿e, opracowany na potrzeby opisu danych geologicznych, profil meta danych, zgodny zarówno ze standardami ISO, jak i zaleceniami europejskiej dyrektywy INSPIRE. Katalog i edytor metadanych posiadaj¹ wielojêzyczny interfejs i umo¿liwiaj¹ tworzenie i obs³ugê wielojêzycznych metadanych.
Wyniki prac stanowi¹ znacz¹cy wk³ad w rozwój europejskiej infrastruktury danych przestrzennych INSPIRE. Wypracowana metodyka oraz przetestowane i wdro¿one rozwi¹zania
informatyczne powinny staæ siê podstaw¹ prac dla tematycznej grupy roboczej INSPIRE
zajmuj¹cej siê zagadnieniami powi¹zanymi z geologi¹.

Cele OneGeology-Europe
OneGeology-Europe to projekt, któremu wyznaczono wiele bardzo istotnych celów. Ich
realizacja ma s³u¿yæ: rozwojowi globalnej inicjatywy OneGeology, wdra¿aniu Europejskiej
dyrektywy INSPIRE w zakresie geologii oraz zwiêkszaniu wykorzystania danych geologicz-
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nych. Poni¿ej przedstawione zosta³y najwa¿niejsze zadania OneGeology-Europe, których
wyniki mog¹ byæ wykorzystane przy tworzeniu europejskiej infrastruktury danych przestrzennych INSPIRE.
Celem nadrzêdnym europejskiego projektu OneGeology-Europe by³o stworzenie i udostêpnienie za porednictwem Internetu interoperacyjnej bazy danych geologicznych dla ca³ej
Europy, o dok³adnoci danych odpowiadaj¹cej skali 1:1 000 000. By³o to mo¿liwe dziêki
wymianie dowiadczeñ i rozwi¹zañ tzw. transfer dobrych praktyk w zakresie nauk geologicznych, technologii i informatyki, z naciskiem po³o¿onym na standardy opracowania danych i ich udostêpniania. Szczególnie istotne dla geologii by³o wdro¿enie i rozwój jêzyka
wymiany danych geologicznych GeoSciML (Geoscience Markup Language). Projekt OneGeology-Europe pos³u¿y³ zatem za poligon badawczy dla testowania rozwi¹zañ maj¹cych na
celu zapewnienie interoperacyjnoci i harmonizacji danych geologicznych.
Drugim bardzo istotnym zadaniem projektu by³o u³atwienie i zwiêkszenie dostêpu oraz
wykorzystania danych geologicznych m.in. poprzez opracowanie wielojêzycznych metadanych opisuj¹cych te zasoby kartografii geologicznej, które poszczególne s³u¿by geologiczne
uzna³y za najwa¿niejsze. W tym celu wdro¿ono i przystosowano katalog i edytor metadanych MICKA obs³uguj¹cy a¿ 16 jêzyków. Takie podejcie ma zachêciæ do wykorzystywania
danych geologicznych organizacje sektora publicznego i prywatnego, a tak¿e wszystkich
mieszkañców Europy. Udostêpnienie danych geologicznych poci¹gnê³o za sob¹ koniecznoæ
wypracowania sposobu licencjonowania dostêpu do zasobów.
Zgodnie z za³o¿eniem projektu, realizacja wy¿ej opisanych celów mia³a staæ siê podstaw¹
dla prac wdro¿eniowych zwi¹zanych z dyrektyw¹ INSPIRE (przede wszystkim za³¹cznik II
i III dyrektywy), g³ównie w zakresie specyfikacji danych geologicznych.

Specyfikacja danych geologicznych
W celu harmonizacji zasobów danych geologicznych opracowano specyfikacjê danych
geologicznych oraz wdro¿ono i testowano standard GeoSciML , który uwzglêdnia specyfikê
dziedzin zwi¹zanych z geologi¹. Specyfikacja danych geologicznych oraz standard GeoSciML zosta³ wdro¿ony w inicjatywie OneGeology-Europe.
Model koncepcyjny danych geologicznych wymaga³ wprowadzenia kodowania/identyfikacji obiektów w nim zawartych, ich w³aciwoci i relacji pomiêdzy obiektami. Zosta³ on
przedstawiony za pomoc¹ jêzyka modelowania graficznego UML (Unified Modelling Language) i zawiera³ informacje dotycz¹ce: chronostratygrafii, litologii, danych otworowych i
wiele innych. Wi¹za³o siê to z koniecznoci¹ opracowania s³owników dla wy¿ej wymienionych informacji, co pozwoli³o na zapewnienie semantycznej interoperacyjnoci danych.
W celu ujednolicenia pojêæ stworzono struktury s³ownikowe (rys. 1) oraz zastosowano
semantyczn¹ metodê nadawania kodów URN (Uniform Resource Name), które harmonizuj¹
terminologiê u¿ywan¹ w dziedzinie nauk o Ziemi dla pañstw stowarzyszonych w inicjatywie
OneGeology. Na potrzeby projektu OneGeology-Europe opracowano s³owniki kodów URN
dla chronostratygrafii i litologii. W tabeli jest przedstawiony fragment unikatowych kodów
URN dla chronostratygrafii, opracowany przez miêdzynarodowy europejski zespó³ OneGeology.

Tabela. Fragment tabeli chronostratygraficznej wraz z kodami URN
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Rys. 1. Fragment struktury danych chronostratygraficznych
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W celu przetwarzania danych geologicznych on-line wdro¿ono sieciowy system równouprawnionych serwerów/wêz³ów (ród³a lokacji map  lokalne bazy danych informacji przestrzennych w krajach uczestnicz¹cych w projekcie OneGeology-Europe), stworzono aplikacjê webow¹ (http://onegeology-europe.brgm.fr/geoportal/viewer.jsp) przetwarzaj¹c¹ mapy i
dane geologiczne oraz zastosowano jêzyk wymiany danych GeoSciML, który jest interfejsem pomiêdzy bazami danych informacji przestrzennych a programami przetwarzaj¹cymi
dostarczane informacje w sieci.
Format wymiany danych GeoSciML jest oparty na koncepcji jêzyków znacznikowych
ML (Markup Language). Wymiana danych geologicznych i przyrodniczych pomiêdzy dostawcami danych a ich u¿ytkownikami wymaga³a opracowania rozszerzonego jêzyka znacznikowego GeoSciML, który powsta³ z inicjatywy Grupy Roboczej ds. Interoperacyjnoci
(Interoperability Working Group), dzia³aj¹cej pod auspicjami miêdzynarodowej Komisji ds.
Zarz¹dzania i Zastosowania Geoinformacji (Commission for the Management and Application of Geoscience Information  CGI).
GeoSciML zosta³ stworzony na bazie jêzyka znacznikowego GML (Geography Markup
Language), szeroko u¿ywanego m.in. w geodezji i kartografii. Rozszerzony pomys³ GeoSciML opiera siê na mapowaniu danych pochodz¹cych z istniej¹cych baz danych, za pomoc¹ dedykowanego oprogramowania porednicz¹cego 1GEconnector, które powsta³o na
potrzeby inicjatywy OneGelogy-Europe. Oprogramowanie 1GEconnector definiuje w³asny
profil danych geologicznych dla GeoSciML. Rysunk 2 pokazuje zastosowany schemat GeoSciML przedstawiaj¹cy wartoci kodów URN.
Wdro¿enie specyfikacji danych geologicznych dla OneGelogy-Europe u³atwi³o korzystanie z rozproszonych danych geoprzyrodniczych w dziedzinie nauk o Ziemi.

Us³ugi sieciowe
Scalenie europejskich map geologicznych, które maj¹ ró¿nie uporz¹dkowane bazy danych, pracuj¹ w odmiennych systemach operacyjnych i wykorzystuj¹ ró¿ne oprogramowanie do udostêpniania informacji przestrzennej  opiera siê na pomyle publikacji danych w
Internecie, w formie us³ug i ich wymiany pomiêdzy organizacjami, za pomoc¹ interfejsu
GeoSciML.
W celu udostêpnienia danych aplikacjom klienckim wykorzystuje siê dwa poziomy us³ug
sieciowych:
1) WMS (Web Map Service) do prezentacji danych przestrzennych w postaci map, przesy³ania map w postaci formatów graficznych (GIF, PNG, JPEG, SVG, WebCGM),
2) WFS (Web Feature Service) do udostêpniania danych przestrzennych w postaci ród³owej KML, GML, ESRI shape, Mapinfo Tab. oraz GeoSciML.
W sieciowym systemie inicjatywy OneGeology-Europe s¹ udostêpnione us³ugi WMS i
WFS, które maj¹ zdefiniowane ¿¹dania. Us³ugi te s¹ wywo³ywane przez aplikacje dostêpowe, na które jest przesy³ana odpowied serwera do programu przetwarzaj¹cego dane przestrzenne.
Lista ¿¹dañ WMS:
m getCapabilities  Metadane. Wynik w formacie GeoSciML.
m getMap  Zharmonizowana Mapa Geologiczna Europy w skali 1:1 000 000 (litologia,
wiek); mapa zdefiniowana przez u¿ytkownika (SLD  Styled Layer Descriptor). Wynik w formacie graficznym PNG.
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getFeatureInfo  Szczegó³owe informacje o punkcie wskazanym na mapie. Wynik
w formacie HTML lub GeoSciML.
Lista ¿¹dañ WFS:
m getCapabilities  Metadane. Wynik w formacie GeoSciML.
m getFeature  Zbiór danych przestrzennych, których dotyczy³o ¿¹danie. Wyniki w
formacie GeoSciML i ESRI shape.
m

Dedykowane oprogramowanie 1GEconnector projektu OneGeology-Europe poredniczy pomiêdzy ród³ami danych przestrzennych, którymi mog¹ byæ serwery map (MapServer, ArcGIS Server lub inne) i ró¿ne bazy danych. Dostarczane dane do oprogramowania
1GEconnector s¹ ³¹czone i przestawiane w formie map lub w standardzie GeoSciML. Na
ka¿dym serwerze inicjatywy OneGeology-Europe zosta³o zainstalowane oprogramowanie
porednicz¹ce (rys. 3).
Zharmonizowane mapy geologiczne Europy (rys. 4  litologiczne, rys. 5  stratygraficzne) s¹ dostêpne w portalu OneGeology-Europe, który ³¹czy siê z us³ugami WMS/WFS do
serwerów danych przestrzennych.

Metadane
Bardzo istotne znaczenie, zwi¹zane z rozpowszechnianiem i udostêpnianiem danych geologicznych, maj¹ metadane. W projekcie OneGeology-Europe po³o¿ono bardzo silny nacisk
na ich wielojêzycznoæ oraz zgodnoæ profilu metadanych:
1) ze standardami EN ISO19115 dla zbiorów i serii danych oraz EN ISO 19119 dla us³ug
oraz ISO 19139 dotycz¹cym jêzyka znacznikowego XML, w którym metadane s¹
zapisywane,
2) z dyrektyw¹ INSPIRE w zakresie metadanych (nr 1205/2008).
Zaprojektowano i opracowano profil metadanych OneGeology, który jest dedykowany
do opisu danych geologicznych, w szczególnoci map geologicznych. Zawartoæ list kodowych przet³umaczono na 16 jêzyków. W przypadku pozycji opisywanych ci¹giem znaków
nie by³o mo¿liwe zastosowanie automatycznego t³umaczenia. W zwi¹zku z tym, utworzono
w obrêbie edytora metadanych MICKA implementowanego do projektu, specjalne narzêdzie
które pozwala edytowaæ istniej¹ce metadane wszystkim uczestnikom projektu. Dziêki aplikacji, ze wskazanego pliku metadanych wybierane s¹ tylko te pozycje, w których jest wolny
tekst. Autor metadanych jest zobowi¹zany opisaæ dane w jêzyku narodowym i angielskim,
za pozostali uczestnicy t³umacz¹ z jêzyka angielskiego na swoje ojczyste jêzyki. Z uwagi na
to, ¿e danymi najbardziej zainteresowani s¹ mieszkañcy danego kraju, dlatego tylko opisy w
jêzyku narodowym s¹ rozbudowane. W pozosta³ych t³umaczeniach pojawiaj¹ siê tylko informacje ogólne. Ideê funkcjonowania aplikacji przedstawia rysunek 6.
W celu zapewnienia pe³nej zgodnoci metadanych z profilem OneGeology i dyrektyw¹
INSPIRE podczas edycji pliku na bie¿¹co jest on poddawany walidacji. Komunikat o ewentualnych brakach informacji, ze wskazaniem czy pozycja jest obowi¹zkowa (kolor czerwony) czy fakultatywna (kolor zielony), wywietlany jest w rozwijanym oknie (rys. 7).
Wszystkie metadane dotycz¹ce map geologicznych krajów uczestnicz¹cych w projekcie
zosta³y umieszczone w katalogu metadanych MICKA. Dziêki integracji katalogu z edytorem
metadane mog¹ byæ dodawane i aktualizowane w miarê potrzeb. Utworzony w ramach
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OneGeology-Europe katalog metadanych umo¿liwia wyszukiwanie danych geologicznych,
w tym tak¿e map geologicznych, a dziêki integracji z geoportalem OneGeology-Europe wyszukane dane mog¹ byæ wywietlane.
Katalog Metadanych Geologicznych oraz Geoportal OneGeology-Europe tworz¹ wielojêzyczny system do wyszukiwania i przegl¹dania europejskich danych geologicznych.

Podsumowanie
Dziêki wspó³pracy s³u¿b geologicznych w ramach unijnego projektu OneGeology-Europe wypracowane zosta³y dobre praktyki w zakresie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury geologicznych danych przestrzennych. Podobnie do INSPIRE, infrastruktura OneGeology-Europe oparta jest na danych rozproszonych dostarczanych przez kraje uczestnicz¹ce
w projekcie. Opracowana i przetestowana metodyka bêdzie wdra¿ana w ramach globalnej
inicjatywy OneGeology tak¿e na innych kontynentach. Dowiadczenia zdobyte podczas realizacji projektu pozwoli³y na efektywne testowanie pierwszej wersji specyfikacji z zakresu
geologii, o których mowa w za³¹cznikach II i III do dyrektywy INSPIRE.
ród³a internetowe
OneGeology-Europe: http://www.onegeology-europe.eu
Geoportal OneGeology-Europe: http://onegeology-europe.brgm.fr/geoportal/viewer.jsp
Katalog metadanych OneGeology-Europe: http://one.geology.cz
Commission for the Management and Application of Geoscience Information: http://www.cgi-iugs.org/

Abstract
OneGeology-Europe (1G-E) is a project carried out in 2008-2010, co-funded by the European Union
and based on geological maps of individual European countries at a scale of 1:1,000,000. The main
goal of this project is to achieve the interoperability of geological data on the assumption that the data
are made available on-line. It should also be noted that the 1G-E is the first implementation of
GeoSciML - the language for geological data. Geological maps are provided as WMS and WFS web
services of the OneGeology-Europe portal.
The Polish Geological Institute  National Research Institute has taken active part in all stages of this
successful project development. Lithological, stratigraphic and genetic data models developed within
the framework of the project has become the basic source material for the INSPIRE geological
working group.
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Rys. 2. Model danych w formacie GeoSciML

Rys. 3. 1GEconnector jako oprogramowanie porednicz¹ce pomiêdzy GML i GeoSciML
(wg OneGeology-Europe Connector)

Rys. 4. Fragment mapy litologicznej dostêpnej w aplikacji OneGeology-Europe

Rys. 5. Fragment mapy stratygraficznej dostêpnej w aplikacji OneGeology-Europe

Rys. 6. Przyk³ad funkcjonowania aplikacji 1GE-translate

Rys. 7. Narzêdzie do walidacji metadanych w edytorze MICKA

