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OGC API Features määrittelee uudet
suuntaviivat rajapintapalveluille

KUVA: JARI REINI

Open Geospatial Consortium (OGC) julkaisi lokakuussa 2019 ensimmäisen osan ”OGC API
Features: Part 1 – Core” (OAIPF) -standardisarjasta, jossa määritellään uudet modulaariset
rakennuspalikat paikkatiedoille.

OAPIF perustuu OpenAPI-spesifikaatioon, jonka mukaisesta rajapintapalvelusta ohjelmoija voi helposti luoda HTMLkuvauksen. Tässä Inspire-palvelusta on luotu kuvaus Swagger.io-editorilla.

JARI REINI
Rakennuspalikoiden avulla voidaan
toteuttaa web-pohjaisia paikkatietosovelluksia. Ensimmäisessä osassa
aiheena ovat paikkatietokohteet ja
uusi verkkopalvelustandardi WFSpalveluille. Tulevissa osissa sama tehdään WMS-, WCS-, WPS- ja TJS-standardeille.
Lähtökohtana standardien kehittämiselle oli web-pohjaisen paikkatiedon
parhaista käytänteistä laadittu dokumentti, jonka OGC laati yhteistyössä
World Wide Consortiumin (W3C)
kanssa vuonna 2017. Tämä käynnisti
standardisointityön, joka alkuun tunnettiin työnimellä WFS 3.0.
Standardisointityö tehtiin kokonaan
uudella tavalla avoimesti ja julkisesti.
Kaikki pystyivät osallistumaan työhön
GitHubin kautta, ja standardisoinnin
rinnalla kehitettiin toimivaa rajapintapalvelun referenssitoteutusta.

OGC API Features (OAPIF) –
perustoiminnallisuudet
Alalla yleisesti tunnettu, perinteinen
WFS (Web Feature Service) toimi ajatusmallilla ”mitä on tarjolla” (GetCapabitlies), ”kerro lisää” (DescribeFeatureType) ja ”anna minulle kohteita”
(GetFeature). Samankaltainen rakenne
toimii myös OAPIF:in kanssa.
Aloitussivu (landing page) kertoo
mitä tämä rajapintapalvelu tarjoaa.
Sivulla kuvataan esimerkiksiotsikko,
kuvaus, yhteystiedot, versio ja tarjottava
aineistot sekä mitä standardin osia palvelu noudattaa (conformance).
Kun aloitussivulta siirrytään aineistoihin, saadaan tietoa tarjolla olevista
kohdetyypeistä. Näistä kohdetyypeistä
saadaankin suoraan linkki itse kohteisiin (items). Kohteita voi saada eri
formaateissa, mutta tyypillisemmin
tarjolla on joko JSON tai HTML. Jokainen
kohde (item) on oma resurssinsa ja siten

helppo indeksoida myös hakukoneille.
Voit tutustua rajapintapalvelun
toiminnallisuuksiin ohjelmoijan näkökulmasta kuvien 2–4 avulla.
OAPIF-rajapintapalveluja voi toki
käyttää myös asiakassovelluksilla. Jos
olet kehittämässä verkkosovellusta,
ainakin OpenLayers tukee OAPIFstandardia ja toiminnallisuuksia voi
testata avoimen lähdekoodin QGISsovelluksella.

OGC API Features ja Inspiredirektiivi
Inspire-tiedontuottajaa voi tässä vaiheessa huolestuttaa, miten OAPIF-standardi sopii yhteen Inspire-direktiivin
vaatimusten kanssa. Ei huolta! Inspiredirektiivin tekninen työryhmä (MIG-T)
valmistelee parhaillaan dokumenttia
parhaista käytänteistä, joilla Inspirevaatimukset voidaan toteuttaa myös
OAPIF-standardeilla. Tätä työtä voit
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Palvelun etusivulla on kuvattu,
mitä resursseja rajapintapalvelussa
on tarjolla, mitä standardin osia
palvelu toteuttaa, millaista lisenssiä
palvelu käyttää ja mistä saa lisätietoa
palvelusta.

Kohdetyypit on kuvattu collectionssivulla. Esimerkissä on kuvattu
osoitetietoja, joiden metatiedoista
on linkki paikkatietokohteisiin.

Palvelusta voidaan hakea
kohteita. Esimerkissä on
haettu kymmenen kohdetta
JSON-formaatissa. Haku
voidaan tehdä myös
esimerkiksi rajaamalla
sijainnin perusteella sijainnin
muotoinen alue WGS84koordinaattijärjestelmässä
(esim. ”?bbox=160.6,55.95,-170,-25.89”) tai
kohdetunnisteen perusteella.

seurata GitHubissa (https://github.com/
INSPIRE-MIF/gp-ogc-api-features).

OGC API Features
tulevaisuudessa
Lähivuosina OGC API -standardiperhe
laajenee ja uudistaa samalla myös
muita OGC:n standardeja. Pian julkaistaan OGC:n standardisoinnin tiekartta,
jossa mainitaan muun muassa OGC API

Coverages, OGC API Maps, OGC API
Catalogues ja OGC API Processes.
Niistä lisää myöhemmin, pysykää
kuulolla!

Jari Reini työskentelee johtavana asiantuntijana Maanmittauslaitoksella. Hänen
vastuullaan on paikkatietoalan standardisointi ja hän on ollut mukana OGC:n
työryhmässä laatimassa OGC API Features -standardia.
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