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Wstêp
W ostatnich latach mo¿na zauwa¿yæ rosn¹c¹ liczbê dostêpnych geoportali, zarówno w Polsce jak i na wiecie. Czynnikiem determinuj¹cym ich rozwój jest przede wszystkim zapotrzebowanie p³yn¹ce ze strony urzêdów, a tak¿e samorz¹dów lub gmin, które spowodowane jest
koniecznoci¹ wdra¿ania dyrektywy INSPIRE. Nadrzêdnym celem geoportali jest udostêpnianie danych przestrzennych na potrzeby Polskiej Infrastruktury Przestrzennej (G³owacki,
Nowogrodzki, Sosnowska,. 2005). Ponadto serwisy te spe³niaj¹ rolê serwisów spo³ecznociowych, a tak¿e informacyjnych, czy marketingowych. Pozwalaj¹ na wyszukanie konkretnych miejsc, zaplanowanie podró¿y, czy analizê nieruchomoci (Goodchild, Fu, Rich,
2007). Architektura geoportali zorientowana jest zatem na wiadczenie us³ug oraz interakcje
z u¿ytkownikiem (Akinci, Cömert, 2008). Zastosowane rozwi¹zania technologiczne i organizacyjne powinny zapewniæ mo¿liwoæ ³¹cznego korzystania z danych pozyskanych z ró¿nych róde³ informacji (Nowacki, Opach, 2009). Szczegó³owy cel udostêpniania danych
* Praca by³a czêciowo finansowana z badañ statutowych Nr 11.11.140.032 Katedry Geoinformatyki i
Informatyki Stosowanej, Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz z grantu dziekañskiego nr 15.11.140.212 Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony
rodowiska, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
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przestrzennych zale¿ny jest od regionu oraz przeznaczenia projektowanego systemu informacji (Gadzicki, 2011). Obecnie ronie zapotrzebowanie aplikacji GIS na dane zaprojektowane w pe³ni trójwymiarowo. Powodem jest ich szerokie zastosowanie, zarówno do prezentacji jak i analiz przestrzennych (Scianna, 2013). Dziêki wspó³czesnym mo¿liwociom,
zapewnienie wysokiej jakoci modeli trójwymiarowych jest coraz ³atwiejsze (Shiode, 2000).
Jednak¿e wi¹¿e siê to z budow¹ i zarz¹dzeniem topologi¹ dla tego typu danych (Thomsen,
Breunig, Butwilowski, Broscheit, 2008). Ponadto w miarê rozwoju modelowania trójwymiarowego powsta³o zapotrzebowanie na wprowadzenie dla utworzonych modeli nawigacji
wewn¹trz budynków. Utworzone sieci dróg pomimo ich wielkoci wymagaj¹ pracy w czasie rzeczywistym. Nie ograniczaj¹ siê one jednak tylko do wnêtrza pojedynczego budynku,
ale s¹ równie¿ po³¹czone z chodnikami i drogami na zewn¹trz danego obiektu (Musliman,
Rahman, Coors, 2006).
Geoportal AGH  System Informacji Przestrzennej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie powsta³ w celu zapewnienia aktualnych danych, umo¿liwiaj¹c
swobodne poruszanie siê po terenie kampusu, zarówno studentom i pracownikom, jak i tym,
którzy znaleli siê na jego terenie po raz pierwszy. Funkcjonalnoæ ta zapewniona zosta³a
dziêki budowie serwisu typu geoportal, zastêpuj¹c tym samym istniej¹ce i nieaktualne mapy
uczelni w postaci analogowej  wydruki oraz tablice informacyjne. Geoportal AGH zawieraæ
bêdzie równie¿ dane dotycz¹ce aktualnoci i wydarzeñ bie¿¹cych, zwi¹zanych z ¿yciem
uczelni, przyk³adowo: remontów dróg, konferencji czy prowadzonej rekrutacji. Wszystko to
dostêpne w nowoczesnej, interaktywnej aplikacji, która utworzona zosta³a w oparciu o najnowsze technologie, gwarantuj¹ce maksymaln¹ u¿ytecznoæ i wsparcie dla ka¿dego z u¿ytkowników.

Koncepcja
Pierwszym etapem prac by³o przyjêcie za³o¿eñ dotycz¹cych zakresu prezentowanych
treci. Z racji celu jaki zosta³ obrany ustalono, ¿e mapy swoim zakresem bêd¹ prezentowaæ
wszystkie budynki znajduj¹ce siê w obrêbie kampusu AGH w Krakowie i bêd¹ce jego w³asnoci¹. Ponadto zawartoæ map mia³a obejmowaæ takie dodatkowe treci jak pokrycie terenu, a mianowicie: drogi, chodniki, tereny zielone lub parkingi, u³atwiaj¹ce orientacjê u¿ytkownika w terenie, jak i wzbogacaj¹ce wizualnie ca³y obraz. Oprócz tego, co mo¿emy zobaczyæ na klasycznej mapie, projekt ju¿ w samym swym zamyle rozszerza³ wizjê przestrzeni
o to, czego nie widaæ z zewn¹trz  wnêtrza budynków. W tej warstwie nastawiono siê na
prezentacjê rozk³adu pomieszczeñ, korytarzy oraz klatek schodowych dla wszystkich budynków dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej. Mimo i tak ju¿ du¿ego zaawansowania inicjatywy, zdecydowano siê tak¿e niemal¿e natychmiast rozszerzyæ model o budowê
bazy danych. Jej struktura mia³a byæ przejrzysta i jednoczenie odpowiadaæ na wszystkie
pytania dotycz¹ce budynków i pomieszczeñ. Ze wzglêdu na koncepcjê projektu, zak³adaj¹c¹
publikacjê danych w sieci, postanowiono tak¿e podj¹æ dzia³ania na rzecz u¿ytkowników,
wdra¿aj¹c wiele podstawowych funkcjonalnoci. G³ównymi sporód nich by³o wyszukiwanie budynków, wydzia³ów, pomieszczeñ oraz dynamiczna zmiana wywietlania kondygnacji.
Planowano równie¿, po zrealizowaniu podstawowych celów, rozbudowê serwisu o funkcjê
wyszukiwania drogi czy warstwy tematyczne.
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Wybór rodowiska narzêdziowego
Podczas projektowania systemu, niema³¹ rolê odegra³ wybór technologii, która wykorzystana zostanie do jego implementacji. Geoportal AGH ma docelowo pe³niæ funkcjê nowoczesnego portalu biznesowego, a zatem niema³e znaczenie przy wyborze programu, jak i w trakcie prac nad serwisem, mia³a atrakcyjnoæ wizualna geoportali ju¿ umieszczonych w sieci. Pod
uwagê wziêto koszty zwi¹zane z zakupem oprogramowania w stosunku do jego wydajnoci,
istniej¹cego API, dostêpnoci tutoriali czy przyk³adowych rozwi¹zañ. Analiza ta jednoznacznie
wskaza³a na pakiet ArcGIS firmy Esri, obejmuj¹cy m.in. program do edycji danych ArcMap,
rozszerzenie s³u¿¹ce do analiz sieciowych w przestrzeni trójwymiarowej Network Analyst oraz
ArcGIS for Server, umo¿liwiaj¹cy publikacjê map i udostêpnianie funkcjonalnoci GIS w sieci. Inne znane twórcom programy, równie¿ niekomercyjne, nie dawa³y tylu mo¿liwoci. Konieczne by³oby zastosowanie kilku powi¹zanych ze sob¹ rozwi¹zañ, co powodowa³oby zwiêkszenie prac zwi¹zanych z integracj¹ danych, powsta³ych przy u¿yciu ró¿nego oprogramowania, b¹d zwiêkszy³o koszty samej realizacji projektu. Ostatecznym powodem by³ zakup przez
Akademiê Górniczo-Hutnicz¹ im. St. Staszica w Krakowie licencji SITE na pakiet ArcGIS.
Licencja ta obejmowa³a wszystkie niezbêdne dla twórców rozszerzenia.

Pozyskanie i opracowanie danych
W pierwszym etapie wdra¿ania koncepcji w ¿ycie zajêto siê zgromadzeniem danych dotycz¹cych budynków, pomieszczeñ, a tak¿e pokrycia terenu. Dane uzyskano g³ównie w postaci analogowej, które po póniejszej obróbce pos³u¿y³y do utworzenia modelu wektorowego kampusu. Najwa¿niejszym, opracowanym elementem mapy by³a warstwa budynków
wraz z rozk³adem pomieszczeñ i kondygnacji, które poddano wektoryzacji. W tym celu wykorzystano obrysy ich przyziemi pozyskane z Bazy Danych Obiektów Topograficznych
(BDOT). Dodatkowo rozk³ad pomieszczeñ wykonany zosta³ na podstawie kalibracji, a nastêpnie wektoryzacji zeskanowanych planów budynków, uwzglêdniaj¹c podzia³ na kondygnacje. Przy opracowaniu danych kondygnacji nale¿a³o uwzglêdniæ ich trójwymiarowoæ na
etapie modelowania pojêciowego. W tym przypadku, oprócz podstawowej przestrzeni topograficznej, definiowano równie¿ wnêtrza budynków. Kolejnym krokiem by³o utworzenie
bazy pomieszczeñ, której struktura pozwala³aby na ich jednoznaczn¹ identyfikacjê. W tym
celu dokonano standaryzacji identyfikatorów pomieszczeñ, przez wprowadzenie odpowiedniego podzia³u funkcyjnego. Wektoryzacja pozosta³ej czêci uczelni, tj. pokrycia terenu oraz
obiektów charakterystycznych niebêd¹cych budynkami, zrealizowana zosta³a w oparciu o zdjêcia lotnicze obszaru Akademii Górniczo-Hutniczej. Na podstawie ortofotomap zosta³y utworzone warstwy m.in.: chodników, dróg wewnêtrznych, czy terenów zielonych, a tak¿e pozosta³ych elementów widocznych na zdjêciach, które mog¹ pos³u¿yæ jako punkty odniesienia w terenie. Dane o budynkach i pokryciu terenu by³y przygotowane przy u¿yciu programu ArcMap, zatem mo¿liwoæ edycji i wprowadzania zmian w wywietlanych mapach okaza³a siê niezwykle istotna. W ten sposób zosta³a utworzona podstawowa baza danych przestrzennych, która bêdzie stanowi³a trzon do rozbudowy w dalszych etapach projektu.
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Struktura i budowa bazy danych
Po ukoñczeniu wektoryzacji przyst¹piono do pracy nad czêci¹ opisow¹. Najwa¿niejszymi informacjami, o które nale¿a³o uzupe³niæ bazê danych by³y numery pomieszczeñ, nazwa
wydzia³u oraz oznaczenie budynku. Pozwala³y one uzyskaæ niezbêdne wiadomoci na temat
pomieszczeñ oraz umo¿liwia³y ich póniejsze wyszukanie. Informacje te wprowadzono do
bazy na podstawie danych zamieszczonych na planach budynków. Nastêpnie dokonano klasyfikacji funkcyjnej pomieszczeñ wed³ug ich przeznaczenia. Na tej podstawie w przysz³oci
bêdzie mo¿na wyró¿niæ na warstwie kondygnacji m.in.: klatki schodowe, korytarze, sale
wyk³adowe lub pokoje pracowników. Tak zaprojektowana baza danych umo¿liwia wyszukiwanie konkretnego pomieszczenia w wybranym budynku. Weryfikacja poprawnoci danych
by³a mo¿liwa dziêki ich kontroli w terenie, która umo¿liwi³a korektê i aktualizacjê.
Ponadto, utworzona baza danych mia³a zostaæ zintegrowana z danymi teleadresowymi
pracowników naukowych, tak aby umo¿liwiæ opracowanie narzêdzi, pozwalaj¹cych na geolokalizacjê ich miejsca pracy. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki integracji z baz¹ danych pracowników naukowych i administracyjnych, mieszcz¹c¹ siê w Systemie Informacyjnym AGH 
SkOs. W tym celu zaprojektowano i wdro¿ono s³ownik danych, umo¿liwiaj¹cy po³¹czenie
pomieszczeñ z informacjami teleadresowymi. Wykorzystano w tym celu system zarz¹dzania
baz¹ danych PostgreSQL wraz z rozszerzeniem do danych przestrzennych PostGIS. Ponadto w oparciu o technologiê ArcSDE baza zosta³a natywnie z³¹czona z oprogramowaniem
ArcGIS Server, udostêpniaj¹cym ca³oæ w postaci serwisów mapowych.

Network Analyst 3D
Jednym z g³ównych za³o¿eñ systemu by³o opracowanie narzêdzia, które pozwoli wyszukaæ
optymaln¹ drogê pomiêdzy dowolnie wybranymi punktami na mapie uczelni. Nale¿a³o równie¿
uwzglêdniæ, i¿ zbiór danych o pomieszczeniach jest trójwymiarowy i tylko w ten sposób bêdzie mo¿liwe wyszukanie pomieszczeñ w tym samym budynku, na ró¿nych kondygnacjach.
Cel ten osi¹gniêto, wykorzystuj¹c narzêdzia pozwalaj¹ce na wykonywanie analiz sieciowych,
bêd¹ce rozszerzeniem pakietu ArcGIS. W pierwszym etapie skupiono siê na przenoszeniu wierzcho³ków z poszczególnych kondygnacji na zadan¹ wysokoæ. Problem ten zosta³ rozwi¹zany
poprzez konwersjê warstwy z 2D do 3D z wykorzystaniem atrybutu wysokoci obiektów
danej warstwy. Funkcja ta zosta³a wykorzystana do utworzenia modelu 3D kampusu AGH
(rys. 1). Nastêpnie przyst¹piono do wyrysowania linii chodników, wejæ do budynków oraz
wszystkich kondygnacji budynków tak, aby w trakcie wyszukiwania drogi pomiêdzy wybranymi punktami otrzymaæ drogê najkrótsz¹. Wyrysowana droga powinna uwzglêdniaæ drogê
pomiêdzy wnêtrzami pomieszczeñ, wraz z przejciem przez schody.
Utworzono zbiór danych sieciowych, stanowi¹cy odrêbn¹ warstwê danych serwera oraz zaimplementowano narzêdzie wyszukiwania, gwarantuj¹ce u¿ytkownikowi wybór odpowiednich punktów startowych i koñcowych. Poni¿ej zamieszczony przyk³ad wyszukanej drogi (rys. 2)
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Aplikacja WebGIS
W trakcie prac nad projektem postanowiono szczególn¹ uwagê powiêciæ usprawnieniu
u¿ytecznoci systemu, zarówno w strukturze informatycznej jak i wizualnej. Dlatego te¿
niezwykle wa¿nym zadaniem by³o opracowanie danych pod k¹tem odpowiedniej prezentacji
kartograficznej, w której skoncentrowano siê na doborze odpowiednich kolorów i wprowadzeniu oznaczeñ zwiêkszaj¹cych czytelnoæ mapy. Etap ten sk³ada³ siê z wielu elementów,
pocz¹wszy od doboru palety barw, koñcz¹c na niuansach zwi¹zanych z etykietowaniem
i symbolizacj¹. Zdecydowano siê u¿yæ metody chorochromatycznej, w celu odró¿nienia poligonów od siebie. Skupiono siê na tym, aby zastosowana skala barw dla poligonów pokrycia
terenu odpowiada³a kolorystycznie rzeczywistoci np.: trawnik  kolor zielony, drogi  ciemnoszary, budynki  jasnoszary z ciemnym obramowaniem. Wnêtrza budynków równie¿ zaprezentowano za pomoc¹ tej samej metody co pokrycie terenu. Pomieszczenia pogrupowano ze wzglêdu na pe³nion¹ przez nie funkcjê, wyró¿niaj¹c w ten sposób cztery g³ówne
kategorie: korytarze, klatki schodowe, sale dydaktyczne oraz pokoje pracowników. Dla ostatniej
grupy utworzono dwie podgrupy: biura i pomieszczenia pracowników naukowo-dydaktycznych, które rozró¿niono zmienn¹ intensywnoci¹ barwy. Ponadto dla zwiêkszenia czytelnoci zastosowano do oznaczenia budynków, pomieszczeñ i parkingów metodê sygnatur punktowych w postaci liter i symboli. W przypadku pierwszych dwóch s¹ to proste etykiety
zawieraj¹ce identyfikator danego budynku lub pomieszczenia, natomiast dla parkingów zastosowano powszechnie znany symbol informacyjny litery P na niebieskim tle. Metodê sygnatur zastosowano równie¿ w celu oznaczenia punktów oraz wygenerowanej miêdzy nimi
trasy dla funkcji wyszukiwania drogi. Niezwykle istotn¹ czêci¹ prac nad systemem by³o
przygotowanie koncepcji internetowego serwisu. Za³o¿ono intuicyjnoæ, a tak¿e przyjazny
u¿ytkownikowi interfejs, który przyci¹gnie u¿ytkowników sw¹ prostot¹, zachowuj¹c przy
tym atrakcyjny wygl¹d. Widok geoportalu AGH zamieszczono na rysunku 3.
Po skonfigurowaniu serwera udostêpnione zosta³y w sieci pierwsze mapy, zawieraj¹ce
budynki wraz z pokryciem terenu kampusu. W projekcie oprócz udostêpniania wielkoskalowej mapy kampusu AGH w Internecie, przewidziana by³a implementacja szeregu narzêdzi,
umo¿liwiaj¹cych lokalizacjê poszczególnych budynków uczelni, a tak¿e pomieszczeñ znajduj¹cych siê w ich wnêtrzu wraz z kondygnacjami. Dlatego te¿ przygotowano wiele mechanizmów wyszukiwania, opieraj¹cych siê na klasach, daj¹cych mo¿liwoæ geokodowania, a
tak¿e filtracji w oparciu o atrybuty obiektu oraz dynamicznego wywietlania wyników. G³ówn¹
czêæ projektu stanowi aplikacja, któr¹ wykonano w oparciu o ArcGIS API for Silverlight
3.0. Technologia ta umo¿liwia tworzenie bogatych graficznie aplikacji webowych, które
wraz z dynamicznie i p³ynnie wywietlanymi mapami stanowi³y rozwi¹zanie dla za³o¿eñ nowoczesnego geoportalu. Sporód dostêpnych i rozwijanych obecnie zestawów bibliotek i komponentów do budowania aplikacji mapowych, a mianowicie: ArcGIS API for Silverlight,
ArcGIS API for Flex oraz ArcGIS API for JavaScript wybrano narzêdzie najbardziej znane
i cenione przez twórców. Kierowano siê dowiadczeniem zdobytym podczas prac nad podobnymi projektami oraz w obs³udze platformy Microsoft.NET i samego rodowiska Microsoft Visual Studio. Co wiêcej rozwi¹zania te obejmuj¹ ArcGIS Runtime Software Developer Kits (SDKs), umo¿liwiaj¹c stworzenie wersji mobilnej Geoportalu AGH zgodnie z najpopularniejszymi systemami  iOS, Android czy Windows Phone. W obliczu ci¹gle rosn¹cej
liczby danych, które w przysz³oci maj¹ byæ udostêpniane przez system, postawiono na
³atwoæ jego rozbudowy. S³usznym wyborem wiêc by³o wykorzystanie wzorca MVVM
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(Model-View-ViewModel), gwarantuj¹cego elastycznoæ i pe³n¹ testowalnoæ kodu. Wybór
tego modelu zapewnia ³atwoæ wdro¿enia nowych uczestników projektu w arkana kodu i
wymusza na nich zachowanie jego czytelnej struktury. Menu u¿ytkowe podzielono na dwie
czêci. Pierwsza z nich zawiera minimapê, obrazuj¹c¹ po³o¿enie kampusu na mapie Krakowa,
dynamiczn¹ legendê, linijkê umo¿liwiaj¹c¹ bezporednie pomiary odleg³oci na mapie i narzêdzie do eksportu mapy (lub jej czêci, bêd¹cej aktualnym widokiem po powiêkszeniu) do pliku
PDF gotowego do wydruku. Druga czêæ to bardziej zaawansowane funkcjonalnoci, takie
jak: wybór mapy bazowej, wyszukiwanie parkingów oraz odnajdywanie budynków, pomieszczeñ, wydzia³ów, a wkrótce i pokoi konkretnych pracowników uczelni (rys. 4).
Oprócz wymienionych wy¿ej podstawowych narzêdzi, system posiada tak¿e bardziej
rozwiniête funkcjonalnoci dostosowane do odbiorców, jak i danych które prezentuj¹. Pierwszym z nich jest narzêdzie Rekrutacja. Umo¿liwia ona kandydatom na studia odnalezienie
i wywietlenie wszystkich wydzia³owych komisji rekrutacyjnych oraz Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej wraz z informacjami niezbêdnymi dla kandydata. Po wyszukaniu konkretnego
wydzia³u Akademii Górniczo-Hutniczej wywietlana jest informacja o znajduj¹cej siê tam
Komisji wraz z danymi kontaktowymi stron¹ WWW oraz nastêpuje zbli¿enie budynku i podwietlenie pomieszczenia stanowi¹cego siedzibê Wydzia³owej Komisji Rekrutacyjnej (rys. 5).
Kolejnym wa¿nym i atrakcyjnym narzêdziem jest rozszerzenie Systemu Informacji Przestrzennej AGH o warstwê historyczn¹. Obrazuje ona rozbudowê Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie od momentu jej powstania, przy u¿yciu zaprogramowanego w tym celu panelu,
umo¿liwiaj¹cego zmianê przedzia³u czasowego, a tak¿e dynamiczne wywietlenie postêpów
(rys. 6).

Plany na przysz³oæ
Twórcy systemu zak³adaj¹ pe³n¹ i sta³¹ aktualizacjê danych, która prowadzona bêdzie wraz
z rozbudow¹ oraz modyfikacjê obiektów oraz ich atrybutów. System do koñca 2013 roku pozwalaæ bêdzie równie¿ na wêdrówkê i wywietlanie danych w postaci trójwymiarowej. W kolejnych latach serwis zostanie rozbudowany o funkcjê logowania, umo¿liwiaj¹c pracownikom edycjê informacji o sobie. Rozbudowana zostanie baza pomieszczeñ o szczegó³owe informacje zawieraj¹ce: dane pracownika, godziny konsultacji, a w przypadku sal dydaktycznych plan zajêæ
dla ka¿dej z nich. Do map bazowych do³¹czone zostan¹: true ortofotomapa, mapa akustyczna
oraz numeryczny model terenu. Ca³oæ bêdzie dostêpna równie¿ w angielskiej wersji jêzykowej.
Docelowo system ma umo¿liwiæ analizy przestrzenne w czasie rzeczywistym.

Wnioski
Zastosowanie rodowiska ArcGIS dajê twórcom bardzo du¿¹ swobodê dzia³ania na
danych umieszczanych na serwerze, co zapewnia mo¿liwoæ sta³ej, szybkiej i bezproblemowej edycji. Dziêki temu informacja umieszczana na serwerze jest zawsze wiarygodna i aktualna. Mobilnoæ okien narzêdziowych umo¿liwia ka¿demu u¿ytkownikowi dostosowanie
obecnego wygl¹du do w³asnych potrzeb. Wszystkie dotychczas zaimplementowane us³ugi
znalaz³y uznanie w oczach odbiorców.
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Projekt Geoportal AGH, dziêki udostêpnianym w jego ramach danym, w pe³ni odpowiada
zapotrzebowaniom swoich odbiorców, którymi s¹ nie tylko studenci i pracownicy uczelni,
ale i obecni abiturienci planuj¹cy dalszy rozwój naukowy w tej placówce. System ten znacznie u³atwia sprawne poruszanie siê po terenie kampusu, a dziêki zastosowanym do jego
wykonania technologiom jest prostym i intuicyjnym narzêdziem. Platforma ta mo¿e stanowiæ wstêp, tak aby w przysz³oci mo¿liwe by³o jej rozwiniêcie w nowoczesny portal biznesowy.
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Abstract
In this paper we present stages of design and implementation of Geoportal AGH for the AGH University of Science and Technology. First part of the paper relates to the idea of the project and description
of the system design. Next, we discuss the process of acquiring spatial data and descriptive data, which
provided the basis for creation of a vector model of AGH campus. Particular attention was also
devoted to the database structure and solutions allowing its integration with personal data storage
systems. The paper also presents methodology of creating a network of roads in three-dimensional
space, which is one of the tools available in the internet together with the operation instructions. In
addition, a design of WebGIS application is described, constituting a layer of Geoportal presentation,
created with the use of ArcGIS API for Silverlight. Finally, we discuss future plans of implementation
of new functionalities to extend our services.
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