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Zarys historii rozwoju koncepcji wymiany meta danych 
i danych - CDI

• Opracowanie koncepcji przez IFREMER 
we Francji, BSH w Niemczech, NODC 
w Holandii, BODC w Wielkiej Brytanii 
oraz RIHMI WDC B w Rosji w latach  
2002 – 2005; SeaSearch, 5. PR UE

• Wdrożenie koncepcji wraz z systemem 
obiegu metadanych  w latach 2006 –
2011; SeaDataNet, 6. PR UE 

• Rozwój systemu i osiągnięcie 
zgodności z dyrektywą INSPIRE 
w latach 2011 – 2015; SeaDataNet 2, 
7. PR UE

Aktualnie sieć SeaDataNet łączy 90 krajowych centrów i ośrodków  baz danych 

oceanograficznych z 35 państw  w Europie, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.



Założenia koncepcji

• Opracowanie profilu metadanych zgodnie z ISO 19115 
z uwzględnieniem specyfiki  i różnorodności danych 
oceanograficznych.

• Utworzenie centralnego repozytorium metadanych.

• Wykorzystanie istniejących i nowych usług sieciowych 
w procesie mapowania metadanych:

• EDMO baza organizacji

• EDMERP baza projektów badawczych

• EDMED baza informacji o zasobach

• CSR baza raportów rejsowych

• Słowniki nazw i pojęć – nowe usługi



Usługa słowników

• Serwer słowników NERC utrzymywany przez 
BODC (http://vocab.nerc.ac.uk/) zawiera  
informacje dla poszczególnych wyrażeń:

– Słowo kluczowe - identyfikator wyrażenia

– Wyrażenie - krótki tekst opisujący wyrażenie

– Skrót – zwięzłe określenie wyrażeń

– Definicja – pełny opis znaczenia wyrażenia

Wszystkie słowniki są indeksowane ze śledzeniem 
kolejnych zmian.

http://vocab.nerc.ac.uk/


Wdrożenie koncepcji 

• Opracowanie narzędzia Java Toolkit do 
mapowania zarówno relacyjnych jak i plikowych 
baz danych oceanograficznych.

• Zasoby bazy metadanych tworzone są poprzez 
mapowanie partnerskich źródłowych baz 
danych przy pomocy narzędzia opracowanego 
we francuskim centrum badań morza IFREMER. 

• Zbiory meta danych w formacie XML, zgodnym 
normą ISO 19115 są następnie przekazywane 
do centralnej bazy metadanych.



Uproszczony schemat gromadzenia metadanych



Rozwój koncepcji w oparciu o bazę CDI

• Uruchomienie usług w ramach 
portalu SeaDataNet:
• Wyszukiwania

• Przeglądania

• Pobierania

• Osiągnięcie zgodności z ISO 19139 
poprzez implementację  zasad 
gmd w xml



Profil danych 

• Zdefiniowano nową przestrzeń nazw „sdn”

– Implementacja profilu xml SeaDataNet.

– Import przestrzeni nazw gmx zdefiniowaną 
w ISO/TS 19139. 

• Elementy rozszerzone  są zdefiniowane  
w przestrzeni nazw sdn.



Listy kodowe sdn schematu xml

• SDN_FormatNameCode
• SDN_HierarchyLevelNameCode
• SDN_DeviceCategoryCode
• SDN_PlatformCategoryCode
• SDN_ParameterDiscoveryCode
• SDN_EDMERPCode
• SDN_EDMOCode
• SDN_EDMEDCode
• SDN_CRSCode
• SDN_PortCode
• SDN_CountryCode
• SDN_PlatformCode
• SDN_WaterBodyCode
• SDN_MarsdenCode



Usługi wyszukiwania i przeglądania

 Serwis SeaDataNet świadczy usługi wyszukiwania 
i przeglądania informacji o organizacjach morskich, 
programach badawczych, zbiorach danych, rejsach 
i programach monitoringowych:

– European Directory of Marine Organizations (EDMO)

– European Directory of Marine Environmental Research Projects 
(EDMERP)

– European Directory of Marine Environmental Data (EDMED)

– Cruise Summary Reports (CSR)

– European Directory of Oceanographic Observing Systems 
(EDIOS)

– Common Data Index (CDI)

 Serwis SeaDataNet świadczy usługi pobierania danych 
ulokowanych w lokalnych bazach danych podłączonych 
do systemu.



Usługi dostępu do danych
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Usługi wyszukiwania i przeglądania - trajektorie



Usługi wyszukiwania i przeglądania - profile



Usługi wyszukiwania i przeglądania – metadane w postaci 
xml



Produkty danych – przykładowy rozkład krzemianów od 
1975 roku



Warunki włączenia do systemu

 Każda organizacja posiadająca dane 
oceanograficzne musi być zarejestrowana 
w bazie EDMO.

 Każdy użytkownik zarejestrowany w EDMO 
może otrzymać konto od koordynatora 
krajowego do wprowadzania metadanych 
o projektach do bazy EDMERP.

 Rejestracja  programów w bazie EDMERP 
jest niezbędna do generowania metadanych.

 Krajowym koordynatorem jest Oddział 
Morski IMGW-PIB w Gdyni.
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Adaptacja standardów i narzędzi SeaDataNet w innych 
projektach

 Geo-Seas, 7PR. Dostęp do meta danych i danych 
geologicznych oraz geofizycznych (24 partnerów z 15 
państw europejskich);

 Upgrade Black Sea SCENE, 7PR. Dostęp do meta 
danych i danych oceanograficznych z rejonu Morza 
Czarnego (6 NCDO, 35 innych centrów z 6 państw);

 EUROFLEETS, 7PR; Optymalizacja zarządzania 
statkami badawczymi i raportami rejsowymi (CSR) 24 
instytutów badawczych z 17 państw europejskich;

 JERICO, 7PR. Optymalizacja projektowania 
i wdrażania sieci monitoringu przybrzeżnego oraz 
przepływu danych do centralnej bazy danych.



Adaptacja standardów i narzędzi SeaDataNet 
w infrastrukturze EMODNET

EMODNet: inicjatywa KE w ramach wdrażania
Ramowej Dyrektywy ws. Strategii Morskich
zbudowania sieci obserwacji i danych morskich
z portalami tematycznymi w zakresie batymetrii,
geologii, fizyki, chemii, biologii w morzach
i oceanach.



Adaptacja standardów i narzędzi SeaDataNet 
w infrastrukturze EMODNET

• Hydrografia – dostarcza danych wysokiej rozdzielczości 
w zakresie batymetrii europejskich mórz.

• Geologia - dostarcza danych dotyczących geologii dna 
morskiego. Infrastruktura SeaDataNet jest 
zaadoptowana poprzez portal projektu Geo-Seas. 

• Fizyka - dostarcza operacyjnych i archiwalnych danych 
we współpracy z  MyOcean i EuroGOOS.

• Chemia - koncentruje się na substancjach 
monitorowanych w ramach wdrażania Ramowej 
Dyrektywy ws. Strategii Morskich dla osiągnięcia GES -
dobrego stanu środowiska

• Biologia – SeaDataNet współpracuje w opracowaniu 
formatu danych biologicznych.



Adaptacja standardów i narzędzi SeaDataNet 
- batymetria mórz europejskich



Adaptacja standardów i narzędzi SeaDataNet 
- dane fizyczne z mórz europejskich



Adaptacja standardów i narzędzi SeaDataNet 
- dane chemiczne z mórz europejskich



Adaptacja standardów i narzędzi SeaDataNet 
- rozmieszczenie siedlisk w morzach europejskich



Rezultat - dostęp do zunifikowanych zbiorów danych 
oceanograficznych zgromadzonych rozproszonych bazach danych

• Wspólny Indeks Danych (CDI) pełni kluczową rolę 
w usługach wyszukiwania i przeglądania 
metadanych.

• Standardy transportu danych: 
• ODV ASCII,

• MedAtlas, 

• NetCDF .

• Wspólne metody kontroli jakości przy pomocy 
programu Ocean Data View (ODV) i wprowadzenie 
flag jakości danych.

• Udostępnione usługi sieciowe dostępu do wspólnych 
słowników.
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