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O espaço do ILAF OGC – Julho 2014 

Você sabia que... 

A equipe PolarHUB do GeoDa Center for Geospatial Analysis and Computation, Arizone State 

University, criou um rastreador (crawler) web de grande escala para a busca de serviços web 

do OGC. É uma plataforma escalável, sustentável, colaborativa e interativa, que incorpora 

inovadoras técnicas web para poder realizar buscas de serviços web: WMS, WFS, WPS, WCS, 

CSW, SOS.  

Com a enorme quantidade de dados geospaciais existentes, PolarHub se converteu em uma 

nova plataforma de navegação para a busca de informação geospacial e análise. Proporciona 

uma interface gráfica que permite ao usuário interagir com o repositório e visualizar 

dinamicamente a distribuição dos serviços identificados. No mapa se mostram todos os 

serviços encontrados nas diferentes localidades. 

O objetivo do PolarHub é estabelecer um repositório central para oos serviços web do OGC 

amplamente estendidos e incrementar sua acessibilidade e reutilização, ou seja, servir de 

ponte entre provedores de serviços e usuários, e finalmente proporcionar o apoio oportuno 

para a tomada de decisões espaciais e para o descobrimento de novos conhecimentos. 

PolarHUB é patrocinado por National Science Foundation. 

Para mais informação, acesse:  http://polar.geodacenter.org/polarhub 

 

Notícias OGC  

01/07: OGC solicita comentários sobre o documento de fundação do grupo Agriculture Domain 

Working Group 

01/07: Open Modelling Interface (OpenMI) adotado como padrão OGC  

03/07: Chamada para as apresentações - OGC Academic Summit 2014 

07/07: Novo grupo temático Urban Planning DWG 

10/07: Segue aberta a convocatória para o patrocínio do tesbed OWS-11 

17/07: OGC anuncia a formação do grupo Geospatial User Feedback SWG 

21/07: OGC pede a revisão do padrão JPEG2000 Coverage Encoding Extension  

22/07: Publicados os engineering reports do Testbed 10 Cross-Community Interoperability 

24/07: OGC pede a revisão do padrao de codificação Moving Feature 
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