R5.DS 3.2.2 Skupna
čezmejna prostorska
platforma
Informacijska orodja in storitve
skupne čezmejne prostorske
platforme

Projekt HARMO-DATA je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. /
Il progetto HARMO-DATA e co-finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dei fondi nazionali.

Vsebina
1

Uvod

3

2

INSPIRE - prostorska podatkovna infrastruktura na Evropski ravni

1

2.1

Izhodišča INSPIRE direktive

1

2.2

Princip INSPIRE harmonizacije prostorskih podatkov

1

3

Harmonizacija podatkov v projektu HARMO-DATA

1

4

Pregled harmoniziranih podatkov v projektu HARMO-DATA

1

5

HARMO-DATA GEOPORTAL

5

5.1

Arhitektura in delovanje geoportala

6

5.2

Dostop do metapodatkov zbirk podatkov

8

5.2.1

Slovenski INSPIRE (SI) metapodatkovni sistem

8

5.2.2

Katalog prostorskih podatkov regije Furlanija-Julijska krajina

9

5.2.3

Metapodatkovni katalog regije Veneto

10

5.3

Dostop do RSS ATOM FEED storitev

12

5.4

Neposredni prenos harmoniziranih podatkov v INSPIRE GML obliki

13

5.5

Dostop do spletnih zemljevidov

14

5.5.1

Spletna karta administrativnih enot

14

5.5.2

Spletna karta Natura 2000

15

5.5.3

Spletna karta namenske rabe prostora v občinah Gorica in Nova Gorica

16

5.5.4

Spletna karta stavb 2.5D

17

5.5.5

Corine Land Cover 2012 v občini Mira

18

5.5.6

Spletna karta ekosistemskih storitev

19

5.5.7

Spletna karta plimovanja v Beneškem zalivu

20

5.5.8

Spletna karta Cerkniškega jezera

21

5.5.9

Spletna karta reke Piave

22

5.5.10

Spletna karta stanja ladij med nevihto v Tržaškem zalivu

23

6

Delovanje HARMO-DATA geoportala

24

6.1

Tehnično okolje HARMO-DATA geoportala

24

6.2

Nosilci in vloge HARMO-DATA geoportala

25

6.3

Model razširitev HARMO-DATA geoportala

26

1 Uvod

V dokumentu je predstavljena skupna čezmejna prostorska platforma, ki je razvita v okviru
projekta HARMO-DATA. Osnovni namen platforme, ki je realizirana v obliki spletnega
portala, je na čim enostavnejši način omogočiti dostop do posameznih harmoniziranih zbirk
podatkov na čezmejnem območju.
Osnovni princip harmonizacije v projektu HARMO-DATA temelji na t.i. »INPSIRE« modelu
harmonizacije, ki je predstavljen v prvem delu dokumenta. Na kratko so povzeta INSPIRE
izhodišča prostorske podatkovne infrastrukture na Evropski ravni. Predstavljen je osnovni
tehnični princip harmonizacije prostorskih podatkov in tehnična specifikacija za
harmonizacijo posameznih vsebin, kakor to opredeljuje INSPIRE direktiva.
V drugem delu dokumenta so predstavljene vsebine, ki so harmonizirane v okviru projekta
HARMO-DATA. Navedene so posamezne zbirke, ki so bile osnova za harmonizacijo, opisan je
protokol harmonizacije za posamezno zbirko, predstavljeni so posamezni elementi
harmonizacije.
V tretjem delu dokumenta je predstavljena skupna čezmejna prostorska platforma (kot
geoportal), ki vključuje dostop do posameznih harmoniziranih vsebin.

2 INSPIRE - prostorska podatkovna infrastruktura na Evropski ravni
2.1 Izhodišča INSPIRE direktive
INSPIRE je iniciativa na ravni Evropske Unije, ki se je začela graditi v letih 2000-2003 in se
je formalizirala kot direktiva v letu 2007 (Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski
skupnosti (INSPIRE)).
INSPIRE predstavlja skupno evropsko prostorsko infrastrukturo, ki je bila vzpostavljena
predvsem z namenom podpreti ključne politike na področju varovanja in zaščite okolja na
ravni Evropske Unije. INSPIRE je del evropskega medopravilnostnega okvira in temelji na
povezovanju prostorskih infrastruktur, ki jih imajo vzpostavljene posamezne države članice.
INSPIRE direktiva sama po sebi ne zahteva dodatnega zbiranja podatkov in vzpostavitve novih
zbirk podatkov. Prav tako direktiva INSPIRE ne vpliva na obstoječa pravila glede
intelektualnih in drugih pravil povezanih z uporabo prostorskih podatkov.
Vizija INSPIRE glede prostorskih podatkov je opredeljena na sledeč način:
•
•
•
•
•

prostorski podatki naj bodo vzpostavljeni in vzdrževani na čim bolj optimalen način,
možno naj bo združevanje, povezovanje in deljenje prostorskih podatkov, ki
prihajajo iz različnih virov,
prostorski podatki naj bodo vzpostavljeni na eni administrativni ravni v posamezni
državi in uporabljeni na drugih administrativnih ravneh,
prostorski podatki naj bodo dostopni pod pogoji, ki čim manj omejujejo dostop in
uporabo podatkov,
prostorske podatke naj bilo mogoče enostavno poiskati, ugotoviti ali in pod kakšnimi
pogoji so dostopni in ali so uporabni za določen namen.

INSPIRE vsebinsko opredeljuje 34 različnih vsebinskih sklopov, ki so podrobno obravnavani v
t.i. podatkovnih specifikacijah. Podatkovne specifikacije natančno opredeljujejo vsebino
podatkov, ki naj bi jih posamezne članice EU nudile v obliki elektronskih storitev. Na ta način
je zagotovljena medopravilnost pri uporabi prostorskih podatkov. Glede na to, da direktiva
ne zahteva vzpostavitev novih zbirk podatkov, pa tudi ne preoblikovanja obstoječih, je v
večini primerov potrebna transformacija obstoječih podatkov v t.i. INSPIRE model, ki so
opredeljene v podatkovnih specifikacijah.

Shema: Pregled INSPIRE tematik

Dokumentacija INSPIRE podatkovnih specifikacij je dostopna na naslednji spletni strani:
https://inspire.ec.europa.eu/data-specifications/2892.
Podatkovne specifikacije oziroma podatkovni modeli so na voljo v različnih oblikah
(https://inspire.ec.europa.eu/Data-Models/Data-Specifications/2892). Najbolj uporabne so
predvsem naslednje oblike:
•
•
•
•

Kot objektni katalog (»feature catalogue INSPIRE application schemas«)
UML modeli v HTM obliki (»INSPIRE Condolidated UML Model«)
UML modeli v EAP obliki – (EAP – format zapisa Enterprise Archictect)
XSD sheme (dostopne v t.i. INSPIRE repozitoriju XSD shem:
https://inspire.ec.europa.eu/draft-schemas/)

2.2 Princip INSPIRE harmonizacije prostorskih podatkov
Na tem mestu je na kratko predstavljen osnovni princip harmonizacije prostorskih podatkov
v projektu HARMO-DATA. Kot že rečeno, je bil pri tem uporabljen t.i. »INSPIRE princip«, ki
je bil uveljavljen na ravni držav Evropske Unije (in držav EFTA) z »Direktivo 2007/2/ES
Evropskega parlamenta in sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za
prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE)«.
Princip harmonizacije prostorskih podatkov lahko opišemo na sledeč način:
•

•

Harmonizacija je izvedena na nivoju t.i. »podatkovnih produktov«, to je na ravni
distribucije podatkov. Gre za harmonizacijo niza podatkov, ki je primarno namenjen
končnemu uporabniku podatkov, kar pomeni, da podatki niso nujno harmonizirani na
ravni vira podatkov oz. na ravni produkcije (v praksi dejansko podatki praviloma še niso
harmonizirani na ravni virov, se pa pričakuje, da bodo v prihodnosti tudi produkcijske
zbirke postajale bolj usklajene s t.i. INSPIRE modeli). To pomeni, da je potrebno med
virom podatkov in podatki, ki so dostopni v »podatkovnem produktu« izvesti
transformacijo oz. preoblikovanje v »INSPIRE« obliko.
Podatki oz. »podatkovni produkti« so praviloma zagotovljeni preko on-line omrežnih
storitev. Opis in funkcionalnost iskanja podatkov ter dostop do omrežnih storitev v celoti
poteka preko standardiziranih metapodatkov, ki so jedro INSPIRE infrastrukture.

Osnovni princip delovanja INSPIRE infrastrukture prikazuje shema na naslednji strani.
Metapodatki (METADATA) o določeni zbirki (v tem primeru je to Kataster stavb) vključujejo
tudi metapodatke o storitvah za vpogled (VIEW SERVICE) in prenos (DOWNLOAD SERVICE)
metapodatkov. Z ustreznimi klici omrežnih storitev, uporabnik pridobi podatke v GML obliki
(storitev prenosa oz. »download service«) ali »sliko« podatkov (storitev vpogleda oz. »view
service«), ki jo je mogoče uporabiti v različnih aplikacijah.
Vsebina metapodatkov, kakor tudi vsebina podatkov v omenjeni GML obliki, je seveda
standardizirana. Standardi INSPIRE temeljijo v veliki meri na drugih standardih s področja
modeliranja prostorskih podatkov, npr. ISO 19139:2007 standardu za implementacijo XML
sheme za metapodatke, ISO 19119:2005 standardu, ki opredeljuje vsebino sheme za
metapodatke, ISO 19136:2006 standardu, ki definira GML za prenos in shranjevanje
geografskih podatkov itd.
Vsebina standardiziranih podatkov v že omenjeni obliki »podatkovnih produktov« je
natančno zapisana v t.i. INSPIRE podatkovnih specifikacijah, ki opredeljujejo 34 različnih
vsebin oz. INSPIRE tematik. Gre za specifične podatkovne modele, ki so zapisani v obliki
UML diagramov (t.i. aplikacijske sheme), dostopni pa so v različnih oblikah (ena izmed njih
so tudi XSD sheme, ki se uporabljajo pri končni implementaciji omrežnih storitev).

METADATA

DOWNLOAD SERVICE
VIEW SERVICE

Shema: Prikaz delovanja INSPIRE infrastrukture na osnovi metapodatkov

3 Harmonizacija podatkov v projektu HARMO-DATA
Harmonizacija podatkov v okviru projekta HARMO-DATA je potekala v več korakih. V
začetnem delu projekta so bile identificirane vsebine, katerih harmonizacija je bila mogoča
glede na razpoložljivost podatkov na čezmejnem območju. Razpoložljivost v tem kontekstu
pomeni, da so bili podatki za harmonizacijo realno dostopni članom konzorcija ali
pridruženim članom, kar je lahko pogojeno tudi z organizacijsko strukturo posamezne države
oz. regije. Tako npr. za harmonizacijo niso bili primerni podatki zemljiškega katastra, ki so
v Italiji v organizacijski domeni države in ne regije. Skozi t.i. testne primere uporabe
prostorskih podatkov, v okviru katerih so bile posamezne harmonizirane vsebine preizkušene,
so bili identificirani nekateri dodatni podatkovni viri, ki so bili predmet harmonizacije.
Koraki harmonizacije v projektu HARMO-DATA so prikazani na naslednji shemi in na kratko
opisani v nadaljevanju.

Shema: Koraki harmonizacije podatkov v projektu HARMO-DATA

Koraki harmonizacije v projektu HARMO-DATA:
•

Identifikacija podatkovnih zbirk in ustreznih INSPIRE tematik

•

•

Kot je bilo že rečeno je bil ta korak izveden v začetnem delu projekta. Kasneje so bile
dodane še nekatere vsebine, ki so nastopale v posameznem testnem primeru uporabe
harmoniziranih podatkov.
Transformacija podatkov v INSPIRE obliko
Transformacija je bila izvedena z odprtokodnim orodjem HALE STUDIO na osnovi vhodnih
podatkov, ki so jih zagotovili posamezni upravljavci prostorskih podatkov. Uporabljene
so ciljne INSPIRE XSD sheme, ki so dostopne v repozitoriju INSPIRE XSD shem
(https://inspire.ec.europa.eu/schemas/). Rezultat transformacije so podatki v GML
obliki.
Validacija in preverjanje podatkov
Rezultati transformacije so preverjeni z INSPIRE validatorjem (http://inspiresandbox.jrc.ec.europa.eu/etf-webapp/), ki omogoča več vrst preverjanja podatkov
(aplikacijska shema, skladnost podatkov, dostopnost podatkov, referenčni sistem). V tem
koraku se podatki preverijo tudi vizualno z odprtokodnim orodjem Qgis.
V tem koraku že pridobimo prvi delni rezultat projekta, to so podatki v harmonizirani
GML obliki, ki so tudi vključeni v skupno čezmejno prostorsko platformo.

Slika: Transformacija podatkov z orodjem HALE Studio
Koraki v nadaljevanju so namenjeni predvsem temu, da postanejo rezultati projekta
dolgotrajno dostopni in ažurni, pri čemer želimo podatke vključiti v Evropsko INSPIRE
infrastrukturo. V ta namen želimo za čim več zbirk podatkov, ki so predmet harmonizacije,
v okviru ustrezne nacionalne oz. regionalne prostorske podatkovne infrastrukture vzpostaviti
(ali dopolniti) naslednje komponente:

•
•

•
•

Metapodatkovne opise zbirk podatkov, ki so skladni s tehnično specifikacijo za
metapodatke
INSPIRE
(https://inspire.ec.europa.eu/TechnicalGuidelines2/Metadata/6541)
Storitve prenosa in vpogleda za zbirke podatkov
o Storitve prenosa so v okviru projekta HARMO-DATA praviloma realizirane kot
ATOM FEED storitve
o Storitve vpogleda so realizirane kot WMS storitve
Metapodatkov o storitvah, ki so skladni s tehnično specifikacijo za metapodatke INSPIRE
(https://inspire.ec.europa.eu/Technical-Guidelines2/Metadata/6541) in povezani z
ustreznimi metapodatki za zbirke
Sistem harvestinga oz. prenosa podatkov iz nacionalnih oz. regionalnih podatkovnih
infrastruktur v Evropski INSPIRE Geoportal (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/)

Slika: Vstopna stran Evropskega INSPIRE Geoportala

4 Pregled harmoniziranih podatkov v projektu HARMO-DATA
Zbirke podatkov, ki so vključene v harmonizacijo podatkov so bile identificirane v začetnem
delu projekta, nekatere zbirke so bile dodane na osnovi testnih primerov uporabe
harmoniziranih zbirk na čezmejnem območju. Zbirke, ki so bile obravnavane v procesu
harmonizacije so:
•
•
•
•
•
•
•

Geografska imena (GN)
Administrativne enote (AU)
Zavarovana območja (PS)
Stavbe (BU)
Namenska raba prostora (PLU)
Corrine Land Cover (LC)
Zbirni kataster GI (US-NET*)

Preglednica na naslednji strani prikazuje seznam zbirk podatkov iz vseh treh regij oz. držav
projekta HARMO-DATA ter status posameznih elementov iz postopka harmonizacije.
Prikazani so naslednji elementi harmonizacije podatkov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Harmonizirani INSPIE GML format
Metapodatkovni opis zbirke
Storitev prenosa v obliki WFS ali ATOM FEED
Metapodatkovni opis storitve prenosa
Storitev vpogleda v WMS obliki
Metapodatkovni opis storitve vpogleda
Harvesting oz. prenos posameznih elementov (točke 2,4,6) v Evropski INSPIRE
Geoportal
8. Delujoče storitve (točki 3,5) v Evropskem INSPIRE Geoportalu (INSPIRE Thematic
Viewer)
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5 HARMO-DATA GEOPORTAL
Čezmejna prostorska platforma je realizirana v obliki geoportala. Glavni namen oz.
funkcionalnost geoportala je omogočiti enostavnejše iskanje in pridobitev prostorskih
podatkov, tistih, ki so bili uporabljeni in harmonizirani v HARMO-DATA projektu, kakor tudi
drugih podatkov. Platforma je namenjena različnim uporabnikom prostorskih podatkov na
čezmejnem področju, kakor tudi na drugih področjih. Platforma naj bi se dopolnjevala in
razvijala tudi v bodoče, kar bo predvidoma tudi del skupnega dogovora med ključnimi
institucijami, ki so sodelovale v projektu. Posamezne vsebine objavljene na geoportalu
predstavljajo primer dobre prakse uporabe »INSPIRE pristopa« pri harmonizaciji prostorskih
podatkov.
Osrednja funkcionalnost geoportala je »iskalnik«, ki omogoča več načinov iskanja podatkov
in sicer:
•
•
•
•

iskanje in dostop do (uradnih) metapodatkov o podatkih
iskanje in dostop do (uradno) dostopnih podatkov, ki so harmonizirani
iskanje in neposredni dostop do harmoniziranih podatkov v okviru projekta
prikaz različnih vsebin v obliki spletnih GIS pregledovalnikov.

Platforma poskuša zadostiti vsem štirim
opredeljenim načinom oziroma scenarijem
iskanja prostorskih podatkov, ki so prikazani na
sliki. Platforma se osredotoča predvsem na
iskanje (metapodatki) in prenos harmoniziranih
prostorskih podatkov (uradno dostopni podatki in
podatki harmonizirani v okviru projekta).

Neposredni vpogled v podatke je mogoč za posamezne vsebine v obliki spletnih GIS kart, ki
prikazujejo vsebine harmoniziranih podatkov in tudi posamezne primere uporabe prostorskih
podatkov, ki so bili testirani v okviru projekta.
V nadaljevanju je na kratko predstavljeno delovanje HARMO-DATA GEOPORTALA in
posamezne vsebine, ki so vključene v geoportal.

5.1 Arhitektura in delovanje geoportala
Geoportal je zasnovan kot iskalnik po različnih vsebinah, ki so povezane s harmoniziranimi
zbirkami.

Slika: Ključni elementi HARMO-DATA GEOPORTALa

Ključni elementi geoportala so:
•
•

•

Iskalnik po ključnih besedah (Išči) – uporabljamo ključne besede, ki so vpisane v
posameznem elementu
Izbirnik elementov
o METAPODATKI
o RSS ATOM
o PRENOSI
o ZEMLJEVIDI
Izbirnik podatkovnih tematik
o ADMINISTRATIVNE ENOTE
o GEOGRAFSKA IMENA
o STAVBE
o ZAVAROVANA OBMOČJA

•

•

o NAMENSKA RABA PROSTORA
o POKROVNOST TAL
o SENTINEL
Izbirnik jezika uporabniškega vmesnika
o ENG
o ITA
o SLO
Prikaz rezultatov iskanja oziroma izbire.

Iskalnik in oba izbirnika delujeta zaporedno oziroma tako, da z vsakim izbranim kriterijem
ali vpisano ključno besedo zožamo nabor vsebin, ki so nam na voljo v prikazu in jih lahko
kasneje izbiramo. V osrednjem delu geportala se nam sproti prikazujejo rezultati iskalnika
v slikovni obliki s kratkimi opisi in standardnimi ikonami oziroma simboli za posamezne
vsebine. V primeru, da želimo nabor razširiti, izberemo možnost PRIKAŽI VSE.
S klikom na posamezno sličico se nam odpre nova stran, na kateri se prikažejo bodisi
metapodatki, spletna karta oziroma imamo možnost prenosa podatkov.
Standardni simboli v sličicah so praviloma sledeči:
•

Za metapodatke so uporabljeni standardni INSPIRE simboli posameznih tematik:
(AU) Administrativne enote
(GN) Geografska imena
(BU) Stavbe
(PS) Zavarovana območja
(PLU) Namenska raba prostora
(LC) Pokrovnost

•
•
•

Simbol
je uporabljen za dostop do ATOM FEED storitev prenosa harmoniziranih
zbirk podatkov.
Simbol
je uporabljen za prenos harmoniziranih podatkov v INSPIRE GML obliki
(podatki so v ZIP datoteki).
Simbol
je uporabljen za dostop do spletnih GIS zemljevidov.

5.2 Dostop do metapodatkov zbirk podatkov
Sekcija METAPODATKI v HARMO-DATA GEOPORTALu omogoča dostop do metapodatkov zbirk
podatkov, ki so predmet harmonizacije in so dostopni v posameznem regionalnem oziroma
nacionalnem metapodatkovnem sistemu. Z izbiro posameznega metapodatka, uporabnik
vstopi neposredno v enega izmed metapodatkovnih sistemov, ki so na kratko opisani v
nadaljevanju. Na voljo je večina metapodatkov zbirk podatkov, ki so bile obravnavane v
HARMO-DATA projektu.

5.2.1 Slovenski INSPIRE (SI) metapodatkovni sistem
Slovenski INSPIRE (SI) metapodatkovni sistem (http://prostor4.gov.si/imps) je osrednji
slovenski metapodatkovni sistem in s tem tudi osrednja točka nacionalne prostorske
infrastrukture. Upravlja ga Geodetska uprava RS kot nacionalna točka za stike INSPIRE.
Metapodatki so vodeni skladno z ISO 19139 metapodatkovnim standardom in skladno z
INSPIRE implementacijskimi pravili za metapodatke.

Slika: Vstopna stran INSPIRE (SI) metapodatkovnega sistema

INSPIRE (SI) metapodaktkovni sistem je preko sistema harvesting povezan z Evropskim
INSPIRE Geoportalom. INSPIRE (SI) metapodatkovni sistem vključuje metapodatke o zbirkah
podatkov in tudi metapodatke o omrežnih storitvah, ki so povezani z zbirkami podatkov.
Povezava oz. harvesting metapodatkov v Evropski INSPIRE geoportal je mogoč za
metapodatke, ki so uvrščeni v kategorijo INSPIRE.
INSPIRE (SI) metapodatkovni sistem vključuje metapodatke o zbirkah podatkov in tudi
metapodatke o omrežnih storitvah, ki so povezani z zbirkami podatkov. INSPIRE (SI)
metapodatkovni sistem je tehnično realiziran v tehnologiji GeoNetwork in omogoča vodenje
metapodatkov v slovenskem in angleškem jeziku.

5.2.2 Katalog prostorskih podatkov regije Furlanija-Julijska krajina
Katalog prostorskih podatkov regije Furlanija-Julijska krajina - IRDAT FVG
(http://irdat.regione.fvg.it/consultatore-dati-ambientali-territoriali/) je označen kot
katalog okoljskih in teritorialnih podatkov in omogoča iskanje in prenos prostorskih podatkov
ter njihovo prezentacijo v okviru spletnih GIS platform.

Slika: Vstopna stran IRDAT FVG metapodatkovnega sistema
Upravljavec IRDAT je Avtonomna regija Furlanija-Julijska krajina. IRDAT je metapodatkovni
sistem, ki je s sistemom harvesting povezan z italijanskim nacionalnim geoportalom RNDT,
ki je tudi nacionalni INSPIRE portal povezan z Evropskim Inspire Geoportalom.
Metapodatki so na voljo v DublinCore, ISO19139, INSPIRE in RNDT standardu oz. formatu.
IRDAT sistem vključuje več vrst aplikacij in spletnih storitev, vključno z aplikacijo za
vzdrževanje metapodatkov, ki je dostopna registriranim uporabnikom. Metapodatki so
vodeni v italijanskem jeziku, del vsebine metapodatkov pa je preveden tudi v angleški jezik.

5.2.3 Metapodatkovni katalog regije Veneto
Metapodatkovni katalog regije Veneto je trenutno v prehodu na novo verzijo in je označen
z IDT-RV 2.0 (https://idt2.regione.veneto.it/idt/search/searchPage). Metapodatkovni
katalog vključuje okoljske in teritorialne podatke Regije Veneto in drugih organov, ki
objavljajo podatke v formatu OGC-CSW.

Slika: Vstopna stran IDT-RV 2.0 metapodatkovnega sistema
Metapodatkovni katalog je del geoportala, ki poleg dostopa do metapodatkov omogoča tudi
dostop do drugih storitev (vpogled v podatke preko spletnega GIS pregledovalnika).
Geoportal vključuje tudi infrastrukturo OGC storitev na Geoserver infrastrukturi.
IDT-RV 2.0 metapodatkovni sistem je s sistemom harvesting povezan z italijanskim
nacionalnim geoportalom RNDT, ki je tudi nacionalni INSPIRE portal povezan z Evropskim
Inspire Geoportalom.
IDT-RV 2.0 metapodatkovni sistem je trenutno realiziran v italijanskem jeziku.

5.3 Dostop do RSS ATOM FEED storitev
Sekcija METAPODATKI v HARMO-DATA GEOPORTALu omogoča neposredni dostop do ATOM
FEED storitev, ki so praviloma realizirane kot INSPIRE omrežne storitve za prenos prostorskih
podatkov v harmonizirani INSPIRE GML obliki. Vsebina podatkov preko teh storitev je
podobna vsebini podatkov, ki so dostopni preko sekcije PRENOS, s to razliko, da so podatki
preko ATOM FEED storitev praviloma bolj ažurni. Gre namreč za storitve, ki se glede na
INSPIRE pravila osvežujejo vsaj na ½ leta oziroma ob spremembi podatkovne zbirke, če se
ta spreminja z manjšo časovno frekvenco. Te storitve zagotavljajo posamezni upravljavci
prostorskih zbirk podatkov. V ATOM FEED obliki je na voljo del zbirk podatkov, ki so bile
obravnavane v HARMO-DATA projektu.
Ob izbiri posamezne sličice ATOM FEED storitve se uporabniku praviloma prikaže XML oblika
ATOM FEED storitve. V primeru, da ima uporabnik v okviru brskalnika omogočen dodaten
vtičnik za branje RSS ATOM FEED storitev, se vsebina ATOM FEED storitve prikaže v
prijaznejši obliki.

Slika: Primer ATOM FEED storitve Natura 2000 regije FVG

5.4 Neposredni prenos harmoniziranih podatkov v INSPIRE GML
obliki
Sekcija PRENOS v HARMO-DATA GEOPORTALu omogoča neposredni dostop do harmoniziranih
podatkov v INSPIRE GML obliki. Na voljo so vsi harmonizirani paketi zbirk podatkov, ki so bile
obravnavane v HARMO-DATA projektu.
Ob izbiri posamezne sličice PRENOS storitve se uporabniku prikaže obvestilo o prenosu
podatkov (zaradi velikosti nekaterih datotek je dodan korak, ki uporabniku omogoči, da se
ne odloči za prenos).

Slika: Obvestilo o prenosu podatkov

5.5 Dostop do spletnih zemljevidov
Sekcija ZEMLJEVIDI vsebuje niz enostavnih spletnih GIS pregledovalnikov oz. zemljevidov, ki
prikazujejo posamezne vsebine oz. podatke, ki so bile obravnavane v HARMO-DATA projektu.
Namen spletnih zemljevidov je uporabnikom na enostaven način predstaviti posamezne
vsebine, pri čemer gre za spletne pregledovalnike, ki so relativno enostavni za uporabo z
vgrajenimi osnovnimi funkcijami za pregledovanje podatkov.

5.5.1 Spletna karta administrativnih enot
Spletna karta administrativnih enot prikazuje podatke o administrativnih enotah regij FVG
in Veneto ter Slovenije in je izdelana na osnovi harmoniziranih INSPIRE GML datotek, ki so
bile pripravljene v projektu HARMO-DATA (shema AU - Administrative Units). Prikazane so
naslednje administrativne enote:
•
•
•

območja regij FVG in Veneto ter države Slovenije,
območja provinc v regijah FVG in VENETO ter statističnih enot v Sloveniji,
območja občin v regijah FVG in Veneto ter v Sloveniji.

Na karti lahko s klikom poizvedujemo po posameznih območjih. Prikaže se nam
harmonizirana vsebina podatkov (vsebina iz INSPIRE GML).

Slika: Spletna karta administrativnih enot s prikazanimi podatki o statistični regiji

5.5.2 Spletna karta Natura 2000
Spletna karta Natura 2000 enot prikazuje podatke o območjih Natura 2000 za regiji FVG in
Veneto ter Slovenijo in je izdelana na osnovi harmoniziranih INSPIRE GML datotek, ki so bile
pripravljene v projektu HARMO-DATA (shema PS - Protected Sites).
Na karti lahko s klikom poizvedujemo po posameznih območjih. Prikaže se nam
harmonizirana vsebina podatkov (vsebina iz INSPIRE GML).

Slika: Spletna karta območij Natura 2000

5.5.3 Spletna karta namenske rabe prostora v občinah Gorica in Nova
Gorica
Spletna karta namenske rabe prostora prikazuje podatke o namenski rabi iz občinskih
prostorskih planov za sosednji občini Gorica (Italija) in Nova Gorica (Slovenija). Karta je
izdelana na osnovi harmoniziranih INSPIRE GML datotek, ki so bile pripravljene v projektu
HARMO-DATA (shema PLU - Planned Land Use).
Na karti lahko s klikom poizvedujemo po posameznih območjih. Prikaže se nam
harmonizirana vsebina podatkov (vsebina iz INSPIRE GML).

Slika: Spletna karta namenske rabe prostora v občinah Gorica in Nova Gorica

5.5.4 Spletna karta stavb 2.5D
Spletna karta stavb prikazuje podatke o stavbah iz Katastra stavb na območju občine Nova
Gorica v Sloveniji in stavb iz topografske baze za območje občine Gorica v Italiji. Stavbe so
prikazane v t.i. 2.5D prikazu, ki je izdelan na osnovi tlorisov stavb in podatka o višini stavb.
2.5D prikaz je izdelan s pomočjo odprtokodne knjižnice OSM Buildings.
Karta je izdelana na osnovi harmoniziranih INSPIRE GML datotek, ki so bile pripravljene v
projektu HARMO-DATA (shema BU - Buildings).

Slika: Spletna karta stavb v 2.5D v občinah Gorica in Nova Gorica

5.5.5 Corine Land Cover 2012 v občini Mira
Spletna karta Corine Land Cover 2012 prikazuje primerjavo podatkov sloja Corine Land Cover
2012 za regijo Veneto (leva stran spletne karte) in sloja Corine Land Cover, ki je na voljo za
celotno Evropo (desna stran spletne karte). Podatki sloja za regijo Veneto so v primerjavi s
podatki skupnega sloja precej bolj podrobni. Prikazan je izrez podatkov regije Veneto za
občino Mira na osnovi harmonizirane INSPIRE GML datoteke, ki je bila pripravljena v projektu
HARMO-DATA (shema LC – Land Cover).
Podatke leve in desne strani lahko primerjamo tudi s pomočjo drsnika na sredini spletne
karte, ki ga pomikamo levo ali desno.

Slika: Spletna karta Corine Land Cover v občini Mira

5.5.6 Spletna karta ekosistemskih storitev
Spletna karta ekosistemskih storitev prikazuje rezultate kartiranja ekosistemov in
ekosistemskih storitev glede na obstoječo in predvideno dejansko rabo prostora v občini Mira
(regija Veneto). Kot glavni vir podatkov za kartiranje so uporabljeni podatki Corine Land
Cover (podrobnejši podatki za regijo Veneto) in namenske rabe prostora za občino Mira.
Spletna karta prikazuje sloj namenske rabe prostora za občino Mira (leva stran spletne karte)
na osnovi harmonizirane INSPIRE GML datoteke (shema PLU – Planned Land Use) in podatke
rezultatov ekosistemskih storitev – skupne uteži ekosistemskih storitev (desna stran spletne
karte).

Slika: Spletna karta ekosistemskih storitev v občini Mira

5.5.7 Spletna karta plimovanja v Beneškem zalivu
Spletna karta plimovanja v Beneškem zalivu je izdelana na osnovi podatkov satelitskih
posnetkov Sentinel1. Izraba podatkov programa Copernicus, ki deluje v okviru Evropske
vesoljske agencije (ESA), spada v okvir analize možnosti uporabe teh podatkov predvsem za
tematska področja povezana z ukrepanjem v primeru naravnih nesreč in izrednih dogodkih
ter varstvom okolja na čezmejnem območju.
Spletna karta prikazuje podatke dveh posnetkov satelita Sentinel1 in sicer t.i. normalne
plime iz dne 27.10.2018 (leva stran spletne karte) in visoke plime, ki je bila zaznana
29.10.2018 (desna stran spletne karte). Razlike so jasno vidne predvsem v priobalnih
strukturah, ki so v času visoke plime zalite z vodo.

Slika: Spletna karta plimovanja v Beneškem zalivu

5.5.8 Spletna karta Cerkniškega jezera
Spletna karta spreminjanja površineCerkniškega jezera je izdelana na osnovi podatkov
satelitskih posnetkov Sentinel2. Izraba podatkov programa Copernicus, ki deluje v okviru
Evropske vesoljske agencije (ESA), spada v okvir analize možnosti uporabe teh podatkov
predvsem za tematska področja povezana z ukrepanjem v primeru naravnih nesreč in
izrednih dogodkih ter varstvom okolja na čezmejnem območju.
Cerkniško jezero je značilno presihajoče jezero, katerega površina se skozi različna letna
obdobja relativno hitro spreminja.
Spletna karta prikazuje podatke satelita Sentinel2 z dne 21.04.2018. Na levem delu spletne
karte je prikazan posnetek v t.i. nenaravnih barvah (false color), na desnem pa isti posnetek
v barvni obliki.
Na spletni karti se v modri barvi avtomatično prikazuje območje Cerkniškega jezera, ki je
identificirano v različnih časovnih območjih s pomočjo serije posnetkov satelita Sentinel2 v
letu 2017.
Na spletni karti je z rdečo barvo prikazano tudi območje Natura 2000 (območje imenovano
Cerkniško jezero), katerega namen je prav zaščita jezera.

Slika: Spletna karta Cerkniškega jezera

5.5.9 Spletna karta reke Piave
Spletna karta reke Piave (Veneto regija) je izdelana na osnovi podatkov satelitskih
posnetkov Sentinel2 in prikazuje izreden dogodek (poplava), ki se je zgodil 31.12.2018.
Izraba podatkov programa Copernicus, ki deluje v okviru Evropske vesoljske agencije (ESA),
spada v okvir analize možnosti uporabe teh podatkov predvsem za tematska področja
povezana z ukrepanjem v primeru naravnih nesreč in izrednih dogodkih ter varstvom okolja
na čezmejnem območju.
Spletna karta prikazuje podatke dveh posnetkov satelita Sentinel2 in sicer stanje dne
31.12.2018 v barvni obliki (leva stran spletne karte), ko je reka Piava poplavljala in normalno
stanje v t.i. nenaravnih barvah - false color (desna stran spletne karte).
Na karti si je mogoče ogledati video iz youtube kanala, ki prikazuje stanje na poplavljenem
območju.

Slika: Spletna karta reke Piave

5.5.10

Spletna karta stanja ladij med nevihto v Tržaškem zalivu

Spletna karta stanja ladij med nevihto v Tržaškem zalivu je izdelana na osnovi podatkov
satelitskih posnetkov Sentinel1 in prikazuje pozicijo in stanje ladij v Tržaškem zalivu dne
28.10.2018, ko je bila na tem območju prisotna močna nevihta.
Izraba podatkov programa Copernicus, ki deluje v okviru Evropske vesoljske agencije (ESA),
spada v okvir analize možnosti uporabe teh podatkov predvsem za tematska področja
povezana z ukrepanjem v primeru naravnih nesreč in izrednih dogodkih ter varstvom okolja
na čezmejnem območju.
Spletna karta prikazuje lokacije ladij v Tržaškem zalivu (označeno z X) in območje izpuščanja
nafte, ki je identificirano s pomočjo posebnega algoritma na osnovi podatkov Sentinel1 in
prikazano z različnimi barvami glede na velikost območja. Podatki Sentinel1 posnetka z dne
28.10.2018 so prikazani na levi strani spletne karte. Kot podlaga so prikazani podatki
OpenSeaMap (www.openseamap.org) in t.i. »terrain layer« iz serije podatkov, ki jih omogoča
EOX:Maps for ESA (eox.maps.eox.at).

Slika: Spletna karta stanja ladij Tržaškega zaliva med nevihto

6 Delovanje HARMO-DATA geoportala
6.1 Tehnično okolje HARMO-DATA geoportala
Kratek tehnični opis HARMO-DATA geoportala
HARMO-DATA Geoportal je bil razvit z uporabo odprtokodnih spletnih tehnologij. Temelji
na tehnologijah HTML, CSS in JavaScript.
Tehnično je geoportal razvit tako, da lahko deluje na poljubni platformi (Windows, Linux)
ter na poljubnem spletnem strežniku. Za samo delovanje ne potrebuje lastne podatkovne
baze. HARMO-DATA Geoportal je postavljen je v večjezičnem načinu (SLO/ITA/ENG)
Za samo ogrodje prikaza se je uporabila knjižnica Bootstrap v4.1.1 skupaj v povezavi s
knjižnico JQuery v3.3.1
Druge uporabljene knjižnice so še:
•
•
•
•
•
•

JQuery Isotope v3.0.5 za filtriranje in iskanje po zemljevidih
Font-awsome v5 za prikaz ikon
JQuery SweetAlert v1 za prikaz opozoril
Odprtokodna knjižnica Openlayers za spletne GIS prikaze
Odprtokodna knjižnica Leaflet za spletne GIS prikaze
Dodatne odprtokodne knjižnice za spletne GIS karte
o L.Polyline.SnakeAnim.js
o OSMBuildings.js
o Leaflet-side-by-side.js

Vse nastavitve se urejajo preko datoteke map.js, kamor se vnašajo vsebine elementov ter
vse spremenljivke vezane na sam prikaz.
Prav tako se v omenjeno datoteko izvaja prevajanje vmesnika za večjezični prikaz.
Tehnično okolje za implementacijo geoportala
Osnovne zahteve za tehnično strežniško okolje za namestitev HARMO-DATA geoportala so
sledeče:
•
•
•
•
•
•

Windows/Linux operacijski sistem
Minimalno 8GM spomina
Appache Tomcat 8
Java 8 JDK
20 GB diskovnega prostora
Odprti dostop do vsebin geoportala

6.2 Nosilci in vloge HARMO-DATA geoportala
Nosilci in posamezne vloge nosilcev so pomembne predvsem za zagotovitev dolgotrajnega
delovanja geoportala v času po končanem projektu HARMO-DATA, pri čemer je potrebno
zagotoviti pogoje za redno delovanje in dopolnitve geoportala. Naloge in posamezni nosilci,
ki so predvidoma odgovorni za posamezno nalogo so prikazani po posameznih točkah, ki so
pomembne za delovanje HARMO-DATA geoportala. Ključni nosilci so:
•
•
•

Univerza v Trstu
Geodetska Uprava RS
Regija Veneto in Julijska Krajina

Naloge za zagotovitev dolgotrajnega delovanja in nosilci posamezne naloge so:
•
•
•
•

•

Zagotavljanje delovanja tehničnega okolja, v katerem je implementiran geoportal
(Univerza v Trstu)
Zagotavljanje osnovnega vzdrževanja geoportala oz. vsebin geoportala (Geodetska
upava RS)
Podporo spremembam in dopolnitvam vsebin geoportala (Geodetska uprava RS)
Zagotavljanje delovanja povezanih infrastruktur
o Regionalni oz. nacionalni metapodatkovni sistemi (Regija Veneto in Julijska
Krajina, Geodetska uprava RS)
o Delovanje storitev - predvsem storitve prenosa podatkov – ATOM FEED (Regija
Veneto in Julijska Krajina, Geodetska uprava RS)
Harmonizacija novih zbirk podatkov in vključevanje s tem povezanih novih vsebin na
geoportal
o Metapodatkovni opisi (Regija Veneto in Julijska Krajina, Geodetska uprava RS)
o ATOM FEED storitve (Regija Veneto in Julijska Krajina, Geodetska uprava RS)
o Harmonizirani paketi podatkov (Regija Veneto in Julijska Krajina, Geodetska
uprava RS)
o GIS spletne karte (Geodetska uprava RS)

6.3 Model razširitev HARMO-DATA geoportala
Predvidene so različne razširitve oziroma dopolnitve HARMO-DATA geoportala, saj naj bi
geoportal deloval dolgotrajno in bo namenjen različnim uporabnikom prostorskih podatkov
na čezmejnem območju.
Akterji, ki so vključeni v razširitev HARMO-DATA geoportala so:
•

•
•
•
•
•
•

Ključni nosilci, ki so povezani z zagotavljanjem delovanja geoprotala (obravnavani v
prejšnji točki)
o Univerza v Trstu
o Geodetska Uprava RS
o Regija Veneto in Julijska Krajina
Drugi organi in institucije javne uprave na čezmejnem območju, občine
Javna podjetja
Druga podjetja
Raziskovalne in izobraževalne organizacije
Druga združenja (nevladne, neprofitne organizacije)
Drugi čezmejni projekti

Razširitve geoportala lahko obsegajo:
•
•

•

Vključitev novih harmoniziranih zbirk podatkov (metapodatkovni opisi zbirk
podatkov) in storitev za prenos podatkov
Vključitev novih ne-harmoniziranih zbirk podatkov in storitev za prenos podatkov
(vključitev takih zbirk podatkov je smiselna, čeprav podatki niso harmonizirani, saj s
tem geoportal omogoča vsaj začetni dostop do podatkov in možnost kasnejše
harmonizacije).
Vključitev novih spletnih GIS pregledovalnikov za posamezne vsebine, ki jih je
smiselno prikazati v obliki spletne GIS karte, pri čemer je mogoče, da se taka karta
uporabi tudi v okviru drugih portalov ali spletnih strani.

Priporočljivo je, da se vsaka zbirka vključi tako, da je preko geoportala dostopen
metapodatkovni opis zbirke podatkov in storitev za prenos podatkov (npr. WFS, WMS). V
primeru, da npr. metapodatek (še) ni dostopen, je zbirko kljub temu mogoče objaviti oz.
omogočiti prenos podatkov.

