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Agenda

1. INSPIRE: ponto de situação em Portugal

2. Serviços de Dados Geográficos INSPIRE

3. Implementação de serviços INSPIRE em GeoServer

1. Introdução ao GeoServer (conceitos, instalação e configurações)

2. Configuração de dados vectoriais

3. Configuração de dados raster

4. Serviços WMS e WFS INSPIRE
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Fundamentos sobre SDG

• Serviço de Dados Geográfico (SDG)
São serviços cujas operações podem ser efectuadas, utilizando uma 
aplicação informática, com os dados geográficos contidos em conjuntos 
de dados geográficos ou com os metadados correspondentes.

INSPIRE Directive
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Fundamentos sobre SDG

• Serviços de Rede
– Partilha de dados geográficos.
– Devem estar em conformidade com as DE.
– Devem funcionar de acordo com as 

especificações e regras definidas de 
comum acordo, por forma a assegurar a 
interoperabilidades das IDE dos estados 
membros.
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Fundamentos sobre SDG

• Serviços de Rede

Operações (Get Capabilities,...)
Parâmetros + extensão
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Fundamentos sobre SDG

• Serviços de Rede
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• Serviço de Pesquisa
São serviços que permitem a pesquisa de conjuntos de dados geográficos 
com base no conteúdo dos metadados correspondentes, bem como a 
visualização do conteúdo dos metadados.

Fundamentos sobre SDG

Discovery Service: 
CS-W 2.0.2
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• Serviço de Visualização
São serviços que permitem visualizar, navegar, aumentar e reduzir a 
escala de visualização, deslocar ou sobrepor conjuntos de dados.

    
Usa a especificação WMS que;

– Produz mapas a partir de dados georreferenciados;
– Não se acede aos dados, mas sim a uma representação dos mesmos;
– O mapa é uma imagem (png, gif, jpeg,...);
– Este mapa pode conter informação de temas vectoriais e/ou raster,
– com sobreposição e nível de transparência.

Fundamentos sobre SDG

View Service: 
WMS 1.3.0
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• Serviço de Visualização
– Especificação que define a forma de distribuição de conjuntos de 

mosaicos de dados geoespaciais através da Internet.
– Reutilização de imagens já geradas.
– Mais eficiente (só faz o pedido dos dados, não os produz).
– Mais rápido. 

Fundamentos sobre SDG

View Service: 
WMTS 1.0.0
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• Serviço de Descarregamento
– Serviços que permitem descarregar dados.
– Usa a especificação WFS que foi concebida para operações de 

manipulação e consulta de Informação Geográfica.
– Informação em GML (Geography Markup Language).

• Propriedades geométricas;
• Atributos.  

• Permite:
– Inserção;
– Remoção;
– Actualização;
– Pesquisa de Informação Geográfica.

Fundamentos sobre SDG

Download Service: 
WFS 2.0, ATOM
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• Serviço de Descarregamento
O Web Coverage Service é um serviço que suporta o intercâmbio de 
informação espacial sob a forma de coberturas (coverage), isto é, 
informação que representa fenómenos com variação contínua no espaço.

Ao contrário do WFS, que devolve informação espacial discreta (vectorial), 
o WCS devolve representações de fenómenos espaciais variáveis (raster) e 
possibilita o acesso a descrição detalhada da informação.

Fundamentos sobre SDG

Download Service: 
WCS, SOS
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• Serviço de Transformação
 São serviços que permitem transformar conjunto de dados geográficos 
para fins de interoperabilidade, por exemplo, tranformação de 
coordenadas, Edge Matching, etc.

    São usados os Web Processing Service.

Fundamentos sobre SDG

Download Service: 
WPS 1.0.0
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Implementação
• Publicação de WebServices INSPIRE

– MapServer 7
• Visualização - INSPIRE WMS 1.3.0

Implementa 2 cenários
• Download - INSPIRE WFS 2.0

– GeoServer
• Visualização - INSPIRE WMS 1.3.0

Implementa cenário 1
• Download - INSPIRE WFS 2.0

– Deegree
• Visualização - INSPIRE WMS 1.3.0

Implementa 2 cenários
• Download - INSPIRE WFS 2.0
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GeoServer
• JAVA Enterprise
• Desenvolvido utilizando a biblioteca 

GeoTools.
• Possibilidade de correr em distintos sistemas 

operativos (Linux, Windows, Mac OS X).
• Suporte a múltiplos formatos de dados 

raster e vectorial.
• Suporte aos OGC WebServices.
• Suporte a projecções em tempo real
• Utiliza SLD (Styled Layer Descriptor) e CSS 

(Cascading Style Sheets) para representação 
de simbologias.
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GeoServer
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GeoServer
• Serviço de visualização INSPIRE - WMS 1.3.0 

cenário1.

• Serviço de descarga  INSPIRE - WFS 2.0.

Ainda não completamente em conformidade: 
eg: multilinguismo
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GeoServer
• Extensível
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GeoServer
• Instalação

– Executável
– War container (Tomcat)

+  Java Runtime Environment (JRE)

OSGeo Live está instalada na porta 8082
Servidor WEB - jetty
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GeoServer
Exemplo de instalação em Tomcat
• Servidor Ubuntu 14 LTS

• Instalar o Tomcat
sudo apt-get update
sudo apt-get install tomcat7 tomcat7-admin

• O Tomcat7 é instalado por defeito na porta 8080.
• Restart do Tomcat7:

sudo service tomcat7 restart
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GeoServer
Instalação do GeoServer
• Instalar o GeoServer

sudo apt-get update
wget http://sourceforge.net/projects/geoserver/files/GeoServer/2.7.2/geoserver-2.7.2-war.zip
sudo apt-get install unzip
unzip geoserver-2.7.2-war.zip geoserver.war
sudo mv geoserver.war /var/lib/tomcat7/webapps/

• O GeoServer é instalado como container do Tomcat7 (porta 
8080).

• Restart do Tomcat7:
sudo service tomcat7 restart
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GeoServer
Instalar extensions para GeoServer
• Instalar extensions para GeoServer

1. Download da extensão (*.jar).
2. Extrair e copiar para
<GEOSERVER_ROOT>/WEB-INF/lib
eg: /var/lib/tomcat7/webapps/geoserver/WEB-INF/lib

3. Restart do GeoServer.
sudo service tomcat7 restart
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GeoServer
• Acesso ao GeoServer Web Administration Interface:

http://localhost:8082/geoserver/web/

Em produção, alterar user/pass de defeito
admin/geoserver
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GeoServer
• Alterar passwords
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GeoServer
• Interface Informações do ambiente GeoServer

Gestão dos dados espaciais

Configuração dos serviços OGC

links para exemplos de aplicações

Configuraçõeses de segurança

Configurações gerais

Descrição dos serviços disponíveis
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GeoServer
• GeoServer Data Directory

– Local onde estão armazenadas as configurações e os dados do 
GeoServer.

– Ficam armazenados também os estilos (SLD), FeatureTypes que 
contêm as configurações das layers, e também os dados espaciais.
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GeoServer
• GeoServer Data Directory

– Convém alterar para outro local:

cp - a /var/lib/tomcat7/webapps/geoserver/data 
/var/lib/tomcat7/webapps/geoserver/geoserver_dados
– Assim mantém o owner, group e permissões da directoria.

Ter sempre um backup desta directoria.
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• GeoServer Data Directory
– Editar o ficheiro /var/lib/tomcat7/webapps/geoserver/WEB-

INF/web.xml, como administrador.
1. Localizar o seguinte bloco de texto comentado:

2. Remover o comentário e coloque como <param-value> o caminho para a nova 
directoria yourdir. O resultado deve ficar desta forma:

3. Gravar o ficheiro e reiniciar o Geoserver

GeoServer
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GeoServer
• Logs

– Num ambiente de produção, a geração de logs 
detalhados do funcionamento do Geoserver pode 
comprometer a performance do mesmo.

– Recomenda-se a alteração dos logs para modo 
PRODUCTION, da seguinte forma:

1. Aceder à interface de administração do Geoserver 
como administrador.

2. Escolher a opção Global Settings no menu Server.
3. Em Logging Profile, escolher 

PRODUCTION_LOGGING.properties.
4. Clicar em Submit para guardar as alterações.
5. Estas configurações podem ser mudadas a qualquer 

momento para o melhor detecção de problemas.
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GeoServer
• Metadados

• Informações de contacto.

• Metadados para os serviços OGC.
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GeoServer
• Configurações

Por questões de segurança
desactivar esta opção.

Configurações:
- global (tem prevalência)
- local
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GeoServer
• Workflow de carregamento dos dados

Styles
Layer Groups
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GeoServer
• Conceitos

– Workspace: área utilizada para agrupar temas semelhantes.
• Pode-se associar quantos temas quisermos a um workspace
• Podem existir vários temas com o mesmo nome desde que 

estejam em workspaces diferentes.
• O nome de um tema é dado pelo par workspace:layer (eg. 

topp:states).

– Store: repositório de dados e indica ao GeoServer a forma de se ligar a 
eles.

• Uma store tem de estar numa workspace.

– Layers: raster, vectores ou WMS. 

workspace layer
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GeoServer
• Conceitos

– Styles: por defeito via SLD - Styled Layer Descriptor.
Existe uma extensão para css - Cascading Style Sheets (compacto).

– SLD: Documento de estilos que permite manipular a representação 
das features.
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GeoServer
• Conceitos

SLD - Styled Layer Descriptor.
Estrutura do documento SLD:
    Header
        FeatureTypeStyles
            Rules
                Symbolizers

Existem 5 tipos de Symbolizers:
    PointSymbolizer
    LineSymbolizer
    PolygonSymbolizer
    RasterSymbolizer
    TextSymbolizer
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GeoServer
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GeoServer
• Conceitos

– Layers Group: permite compor um mapa a partir dos diferentes temas.

– Configurações possíveis:
•  Single
•  Named tree
•  Container tree
•  Earth Observation tree
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GeoServer
• WMS INSPIRE extend

– Definido por workspace

– No documento capabilities acrescenta:
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0
http://<GEOSERVER_ROOT>/www/inspire/inspire_vs.xsd
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GeoServer
• WFS INSPIRE extend

– Definido por workspace

– No documento capabilities acrescenta:
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0/common.xsd
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0/inspire_dls.xsd
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GeoServer
Recursos

• GeoServer User Manual
http://docs.geoserver.org/stable/en/user/

• Introduction to GeoServer
http://workshops.boundlessgeo.com/geoserver-intro/

• GeoServer Training Modules
http://geoserver.geo-solutions.it/edu/en/
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