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 Permitir a criação de serviços para IDEs em um padrão chamado hyper-resource. 

 Esse padrão possibilita a criação de Web APIs autodocumentadas, detectáveis, consultáveis e exploráveis por 

máquinas e indivíduos. 

 Tudo que é necessário para um cliente utilizar e interagir com a [Geo]Web API está na própria API. 

 Hiper-georecursos é a implementação desse padrão que é uma abordagem complementar, alternativa e 

evolutiva à arquitetura de serviço do OGC. 

 Além  disso, hyper-resource endereça a WEB 2.0 e 3.0.

Resumo O que fizemos?



Relacionado às IDEs clássicas

 Grande parte da sociedade desconhece sua existência ou não sabe usar. 

 IDEs ainda são ilhas isoladas ao considerar outros tipos de infraestrutura de informação.

 Uma pequena comunidade com conhecimento tira proveito das IDEs. 

 Usuários comuns são atendidos pelo grande mercado de geomática, formado por empresas, como Google, 

Microsoft, Mapbox entre outras.

 IDEs atingiram um certo grau de interoperabilidade tecnológica. 

 Contudo, em geral, são direcionadas para visualização e download dos dados.

 Dificuldade de manipulação e análise online.

Introdução Qual o problema de pesquisa ?

Infraestrutura de 
Dados Espaciais

Infraestruturas de 
Informação



Relacionado à arquitetura OWS: Um importante pilar paras as IDEs!! 

Em WMS:

Em WFS:

http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/CGEO/wms?

service=WMS&

version=1.1.0&

request=GetMap&

layers=CGEO:C02_unidades_da_federacao_2010&

styles=&

bbox=-73.9904499689983,-33.7520812705959,-28.8360947061847,5.27184107724553&

width=512&

height=442&

srs=EPSG:4674&

format=image/png

http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/CGEO/ows?

service=WFS&

version=1.0.0&

request=GetFeature&

typeName=CGEO:C02_unidades_da_federacao_2010
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Em WPS:
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Arquitetura 

OWS

Difícil para o consumidor

Difícil para o desenvolvedor

Difícil para o  desenvolvedor 
de clientes

Ignora a arquitetura 
distribuída da Web

Protocolo de comunicação baseado em SOA

Quem conhece?
Precisa ser simples para as pessoas adotarem!

Documentação das especificações 
é difícil e confusa.
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 Se cada nó pertencente a uma IDE

disponibilizar seus serviços sem um padrão

e/ou convenções praticamente inviabilizaria o

uso de Web APIs, pois cada nó precisaria

entender as APIs disponibilizadas pelos

outros nós.

 A título de exemplo, a API do Google maps é

diferente da API do Mapbox

Por outro lado, na GeoWeb/Web  não há padrão para IDEs

Introdução Qual o problema de pesquisa ?



Exclusão de recurso 
via método POST
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Fonte: https://www.flickr.com/services/api/flickr.photos.delete.html. 

OBS:
REST atualmente é uma buzzword muito 
utilizada no contexto de Web APIs, pois 
frequentemente é usado como um termo 
para descrever qualquer URL que retorna um 

conteúdo, principalmente, nos formatos 
JSON e XML sobre o protocolo HTTP.

Isto tem trazido algumas consequências e 
entendimentos equivocados sobre o assunto.



Há uma lacuna no que diz respeito à interdisciplinaridade relativa à informação geoespacial

Consequências

 O modelo atual de serviços para IDEs é interoperável mas:

• Não usa a arquitetura da Web adequadamente

• É complexo 

• É restritivo 

 Precisamos:

• Ser mais simples e mais interoperável.

• Endereçar a Web 2.0 e a Web dos Dados.

• Interoperar informação geoespacial e não geoespacial.

Introdução

Ian Masser



 Algumas pesquisas,  no contexto de IDEs, indicam o uso REST, mas sempre de maneira geral e não trazendo 
resultados concretos

 A literatura  indica que aplicações REST são mais fáceis de desenvolver quando comparada ao SOA 

 REST no nível 3 do MMR:  pesquisas incipientes

 JSLON-LD, Hydra etc

 Várias pesquisas  fazem adaptações aos serviços OWS, considerando por exemplo, RDF, SPARQL, GEOSPARQL 
ou ontologias em Web Ontology Language (OWL) para endereçar Web 2.0 e 3.0.

Revisão da Literatura O que já foi investigado?

Geoservices REST API" como um padrão OGC, terá impactos 
prejudiciais sobre a interoperabilidade dentro da indústria 

espacial.
Carta aberta assinada por mais de 100 profissionais ligados a área de IG.

http://wiki.osgeo.org/wiki/Geoservices_REST_API

Caminho de dependência  adoção generalizada de determinadas

tecnologias inferiores a torna tão dominante que a adoção de
outras tecnologias superiores não possa derrubá-la



 Fundamentado no REST que descreve como uma aplicação Web deve se comportar para 
maximizar as propriedades, como, simplicidade, capacidade de evoluir e desempenho.

Metodologia Como endereçamos o problema?

 Adaptações mínimas ao estilo e inspirado na orientação a objeto no trato da [geo]informação. 

 Para isso:
 Faz uso de controles de hipermídia.

 Faz uso de JavaScript Object Notation for Linked Data (JSON-LD).

 Faz uso e adaptação do Hypermedia-Driven Web APIs (Hydra).

 Faz uso de vocabulários universais. Ex.: schema.org.

 Segue o princípio da Web dos dados e  “abraça a causa” openness .

 Colaborativo para trabalhar  em determinado contexto peer to peer.
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Modelo conceitual - Abstrato
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 http://127.0.0.1:8000/api/bcim/

Controle de hipermídia
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API EntryPoint
Várias camadas (atributos => chave: valor)
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Controle de hipermídia

Camada

Metodologia Como endereçamos o problema?



Metodologia Como endereçamos o problema?

JSON-LD e Hydra



 http://127.0.0.1:8000/api/bcim/
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OPTIONS



 http://127.0.0.1:8000/api/bcim/

{    ...

"@context": {  

"aglomerados rurais de extensao urbana": {

"@id": "http://geojson.org/geojson-ld/vocab.html#FeatureCollection",

"@type": "@id" },

"aglomerados rurais isolado": {

"@id": "http://geojson.org/geojson-ld/vocab.html#FeatureCollection",

"@type": "@id" },        

"aldeias indigenas": { 

"@id": "http://geojson.org/geojson-ld/vocab.html#FeatureCollection",  

"@type": "@id" },        

...

}

...

}

JSON-LD
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Esquema universal 
Schema.org
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JSON-LD e Hydra



Resultados Precisamos mostrar 

http://172.30.10.86/api/bcim/unidades-federativas/PR

Accept => image/png

Requisite a feição que representa o
estado do Paraná, mas como imagem



http://172.30.10.86/api/bcim/unidades-federativas/PR

Requisite  a feição 
que representa o 
estado do Paraná

Resultados Precisamos mostrar 



http://172.30.10.86/api/bcim/unidades-federativas/filter/sigla/in/RJ&MG

Requisite filtrando
as feições que
representam Rio
e Minas

Resultados Precisamos mostrar 



http://172.30.10.86/api/bcim/unidades-federativas/RJ/buffer/0.8

Requisite uma feição que representa  um buffer de 0.8 no Rio

Resultados Precisamos mostrar 



http://ecoide.cos.ufrj.br/instituicoes/ibge/bcim/unidades-federativas/SP/transform/3005&True/area

Requisite a área do estado de São Paulo

Resultados Precisamos mostrar 



http://127.0.0.1:8000/api/bcim/unidades-federativas/nome,siglaRequisite apenas o 
nome e  a sigla das UFs

Resultados Precisamos mostrar 



http://127.0.0.1:8000/api/bcim/unidades-federativas/count-resourceRequisite a  
quantidade de ufs

Resultados Precisamos mostrar 



Requisite as universidades  que 
estão mapeadas no OSM em MG

http://172.30.10.86/osm_layer-
list/pois-university-building-list/
within/
http://172.30.10.86/api/bcim/uni
dades-federativas/MG

Resultados Precisamos mostrar 



 É possível: 

 Implementar  geoserviços Web sem implementar OWS com alto grau de interoperabilidade; 

 Transformar  os nós de uma IDE em efetivas bibliotecas de recursos geoespaciais, ou seja, em Web 
APIs interoperáveis; 

 Contribuir  na direção de uma infraestrutura de serviços que seja mais intuitiva, fácil de usar, para 
descobrir, buscar, compartilhar, reutilizar e integrar do ponto de vista dos interessados; 

 Favorecer ao alinhamento de Infraestruturas de Informação mais amplas; 

Resultados Precisamos mostrar 
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Obrigado!


