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Demonstraþia de testare a OGC Web
Services (OWS-4) a avut loc la un centru
pentru situaþii de urgenþã din zona met-
ropolitanã New York ºi a arãtat cã mod-
elele geospaþiale 3D, aplicaþiile CityGML
ºi clasele IFC (Industry Foundation
Classes) pot fi interoperabile. CityGML
foloseºte patentul OGC, GML
(Geography Markup Language), pentru
codificarea mediilor urbane, iar IFC
reprezintã un standard internaþional
creat de IAI (Alianþa Naþionalã a
I n t e r o p e r a b i l i t ã þ i i - I n t e r n a t i o n a l
Alliance Interoperability) ºi o parte
comunã pentru modelele de tip BIM
(Building Information Model). 

Persoanele af late pe nivelurile
decizionale de top în managementul
dezastrelor au luat parte la o materi-
alizare în timp real a unui scenariu fictiv
care presupunea explozia unei bombe
pe un doc, afectând vieþi umane ºi gen-
erând un nor radioactiv periculos.
Demonstraþia a folosit o suitã de sis-
teme geospaþiale web pentru a sur-
prinde managementul evacuãrii, identi-
ficarea unei clãdiri care sã deþinã posi-
bilitatea decontaminãrii de urgenþã, a
unei unitãþi medicale ºi reperarea vic-
timelor. Tehnologiile gesopaþiale ºi CAD
folosite în cadrul acestei demonstraþii
au fost în mare parte aplicaþii comer-
ciale necustomizate care utilizeazã
specificaþiile pentru interfeþe ºi codi-
ficãrile geospaþiale ale OGC.

O cerinþã esenþialã a scenariului era
reperarea unei unitãþi medicale ºi a unei

zone de decontaminare aproape de doc
care sã nu se afle însã în zona de acþiune
a norului radioactiv. Pentru zona ana-
lizatã existau modelele BIM ale cãror
coduri includeau ºi clase IFC.  Pe baza
vizualizãrii datelor integrate IFC, CAD ºi
GIS a fost reperatã clãdirea care
îndeplinea condiþiile cerute. Astfel,
cãutarea pentru o locaþie potrivitã aces-
tui tip de demonstraþie a fost finalizatã
în mai puþin de o orã, pregãtirea locului
ºi a transportului pacienþilor începând
imediat.

O abordare bazatã pe modelul stan-
dardelor deschise a modului în care ace-
leaºi informaþii ºi servicii sunt comuni-
cate între AEC/CAD ºi tehnologiile
geospaþiale este crucialã pentru planifi-
carea ºi gestiunea situaþiilor de urgenþã,
pentru securitatea naþionalã ºi servici-
ile de informaþii, dar ºi pentru multe
activitãþi care implicã proiecte impor-
tante de infrastructurã ca autostrãzi,
poduri sau aeroporturi.

Demonstraþia OWS-4 a avut ca fun-
dament CityGML,  un standard OGC de
integrare a modelelor urbane ºi rezul-
tatul cercetãrilor întreprinse de organi-
zaþia germanã Sig3D North Rhineland
Westphalia. Participanþii la acest experi-
ment au reuºit sã ilustreze fluxurile de
lucru care fac legãtura între reprezen-
tãrile metropolitane furnizate de
CityGML ºi modelele de informaþie mult
mai specifice ale AEC, dezvoltate con-
form regulilor IAI ºi BIM, ale
Administraþiei Serviciilor Publice a

Statelor Unite (United States General
Services Administration).

Cei implicaþi în demonstraþia CAD-
GIS-BIM au reuºit sã extindã specificaþia
OGC pentru WFS (Web Feature Service)
creând un model WFS-BIM care reuºeºte
sã integreze pentru prima oarã date
legate de construcþii din cadrul fluxu-
rilor de lucru ale AEC cu anumite
funcþionalitãþi de cercetare, descoperire
ºi stratificare contextualã geospaþiale,
existente în arhitectura Open Web
Services ale OGC. O înregistrare video a
OWS-4 ºi un demo interactiv sunt
disponibile la adresa http://www.open-
geospatial.org/pub/www/ows4/index.h
tml.  Oficialitãþile anunþã cã, în curând,
o nouã demonstraþie OWS va fi lansatã
pentru a anunþa dezvoltarea interoper-
abilitãþii între BIM, GIS ºi modelele 3D.

OGC este un consorþiu industrial
internaþional, cuprinzând mai mult de
335 de agenþii guvernamentale, organi-
zaþii de cercetare ºi universitãþi impli-
cate într-un proces de cooperare pentru
crearea specificaþiilor unei interfeþe
disponibile publicului larg. Spe-
cificaþiile Open-GIS susþin soluþiile
interoperabile care “geo-faciliteazã” ser-
vicii wireless, Web ºi bazate pe locaþie
dar ºi pe cele mainstream IT.  Aceste
specificaþii permit dezvoltatorilor de
tehnologie sã facã serviciile complexe
legate de informaþii spaþiale, accesibile
ºi utile pentru tot felul de alte applicaþii.

(sursa ;  http ://www.opengeospat ia l .com)

AAnnuull  aacceessttaa  CCoonnssoorrþþiiuull  OOppeenn  GGeeoossppaaþþiiaall  ((OOGGCC    --  OOppeenn
GGeeoossppaattiiaall  CCoonnssoorrttiiuumm))  aa  llaannssaatt  uunn  nnoouu  ssttaannddaarrdd::  BBIIMMSS
((NNaattiioonnaall  BBuuiillddiinngg  IInnffoorrmmaattiioonn  MMooddeelliinngg  SSttaannddaarrdd))..  AAcceessttaa
vvaa  ffii  ddiissppoonniibbiill  ppeennttrruu  oo  ppeerriiooaaddãã  ddee  ddoouuãã  lluunnii  ddee  uuttiilliizzaarree
ººii  eevvaalluuaarree  îînn  iinndduussttrriiee..  CCoonnssoorrþþiiuull  ss--aa  iimmpplliiccaatt  îînn  pprroommoovvaa--
rreeaa  aacceessttuuii  ssttaannddaarrdd  pprriinn  iinntteerrmmeeddiiuull  sseerrvviicciiiilloorr  wweebb  iinntteerr--
ooppeerraabbiillee  ººii  pprriinn  ccrreeaarreeaa  ccoommppaattiibbiilliittããþþiiii  ccuu  ssttaannddaarrddeellee
ddeesscchhiissee  aallee  iinndduussttrriieeii  ggeeoossppaaþþiiaallee  ppeennttrruu  mmooddeellaarree  uurrbbaannãã..


