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eWater je viacjazyþný Internetový systém umožĖujúci prístup k databázam podzemných vôd ako aj
k mapám podzemných vôd v krajinách Európskej
únie. Hydrogeologické údaje sú zvyþajne získané zo
studní (hg vrtov) alebo prameĖov. Hydrogeologické
mapy a modely sú zostavené interpoláciou medzi
meranými bodmi a na základe interpretácie geologických štruktúr.
Ústredným prvkom je centrálny webový portál,
kde zúþastnené krajiny európskej únie môžu prezentovaĢ svoje hydrogeologické údaje. Prostredníctvom
viacjazyþného rozhrania si môžu užívatelia zobraziĢ
údaje o studniach (vrtoch) a hydrogeologických mapách vo viacerých jazykoch Európskej únie. Systém
poskytuje podobné sady údajov z rôznych krajín
prostredníctvom všeobecného formátu i keć jednotlivé štáty používajú národné databázy s rôznymi
štruktúrami údajov.
Aplikácia eWater-Mobile dokáže sprístupniĢ
údaje o podzemných vodách aj odborníkom v teréne
prostredníctvom mobilných poþítaþov, napríklad
PDA v kombinácii s GPS.
Kećže architektúra systému eWater dodržiava
zásady INSPIRE, noví dodávatelia údajov budú tiež
môcĢ distribuovaĢ svoje údaje cez systém. Infra-

štruktúra priestorových hydrogeologických údajov
vytvorená v projekte eWater sa dá použiĢ aj v iných
medzinárodných aplikáciách.
Systém bol vyvinutý v rámci projektu „Viacjazyþný medzinárodný prístup k databázam podzemných vôd" (eWater), ktorý bol spolufinancovaný
Európskou komisiou cez program eContentplus.
RiešiteĐské konzorcium:
– Holandská geologická služba (TNO) – koordinátor
– Francúzska geologická služba (BRGM)
– Dánska a Grónska geologická služba (GEUS)
– Maćarský geologický ústav (MÁFI)
– ýeská geologická služba (Geofond)
– Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ)
– Ústav pre výskum geológie, seizmickej aktivity
a pôdy – región Emilia-Romagna (SGSS)
– Rakúska geologická služba (GBA)
– Litovská geologická služba (LTG)
– Informacines technologijos (IT)
– Geodan
– Geografic information management (GIM)
– Slovinská geologická služba (GeoZS)
– Španielska geologická služba (IGME)
– Švédska geologická služba (SGU)
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Je mnoho spôsobov ako vyhĐadaĢ v katalógu
mapy a ćalšie geografické údaje. Toto okno umožĖuje užívateĐovi použiĢ najobĐúbenejšie vyhĐadávacie metódy: jednoduché, podrobné a vyhĐadávanie podĐa kategórie. Pri použití ktorejkoĐvek
metódy je dôležité maĢ na zreteli, že výsledok bude
závisieĢ na právach pridelených skupine, do ktorej
užívateĐ patrí.
Metadáta sa môžu zobrazovaĢ rôzne, od jednoduchého zobrazenia XML po grafické alebo štruktúrované zobrazenie.
Mapový prehliadaþ je webovo orientované mapové rozhranie, používané k zobrazeniu interaktívnych máp z metadát. Mapový prehliadaþ generuje
užívateĐsky prispôsobiteĐné mapy, ktoré sú užitoþné
pre informáciu o charakteristike podzemnej vody
a o existencii ćalších údajov v záujmovej oblasti.
ýasti máp zobrazené na monitore je možné vytlaþiĢ
na užívateĐovej tlaþiarni.
V okne mapového prehliadaþa môže užívateĐ
využiĢ možnosti základných a rozšírených funkcií
riadenia máp i vrstiev. Je tiež možné geografické
vyhĐadávanie vrtov a studní prezentovaných službou eWater, zobrazujú sa taktiež pramene a viacbodové objekty, a to vþítane základných informácií
o vybranom objekte.

VYVINUTÉ APLIKÁCIE:
Inventarizácia hydrogeologických máp a modelov
– eWater viacjazyþný on-line slovník
– eWater softvér na stiahnutie
– eWater Mobilná aplikácia
Hlavným cieĐom tohto projektu je zvýšiĢ medzinárodnú dostupnosĢ, prístup a možnosĢ opätovného
využitia priestorových údajov na zabezpeþenie kvality, lokalizácie a využitie podzemných vôd.
Medzinárodný portál je urþený pre Európsku
komisiu, národné a vodohospodárske úrady, dodávateĐov vôd, poskytovateĐov dátových služieb,
poisĢovacie spoloþnosti, organizácie pre dohĐad
a plánovanie, a tiež pre širokú verejnosĢ
PORTÁL eWater (www.ewater.eu) sa skladá
z troch hlavných súþastí:
– domovská stránka
– katalóg metadát
– mapový prehliadaþ
Domovská stránka užívateĐovi predstaví projekt
eWater. Nachádzajú sa tu hlavné informácie o projekte a konzorciu (zúþastnené organizácie, kontaktné informácie, zameranie organizácií a pod.). Na
tejto stránke je tiež možné nájsĢ dokumentáciu
a užitoþné odkazy.
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