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Відповідно до Рішення Ради глав урядів СНД від 31
травня 2013 року проект МАКСМ включено до Переліку
пілотних міждержавних інноваційних проектів Міждержавної
програми інноваційного співробітництва держав – учасників
СНД на період до 2020 року. Система МАКСМ створюється з
метою підтримки прийняття рішень щодо попередження
надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.
Однією з задач даного проекту є розробка макету геопорталу
українського сегменту системи МАКСМ [1].
Під час розробки геопорталу МАКСМ використано новий
підхід у представленні геопросторових даних. Традиційна
технологія розробки геопорталів передбачає створення
додаткових супровідних файлів і великої кількості записів у
таблицях бази даних. Для подолання цього недоліку при
створення геопорталу українського сегменту системи
МАКСМ використано QGIS Web Client – JavaScript – клієнт
для зручного відображення інформації, одержуваної з QGIS
Mapserver (шари проектів, їх легенди та інше). Дане
середовище створення картографічних web-сервісів з
відкритим кодом, використовується для відображення QGIS
проектів, створених в QGIS Desktop 2. Значно скорочено час
оновлення даних – розробникам достатньо лише завантажити
нову версію проекту на сервер, що знаходяться під їх
контролем, і користувачі отримають нову версію продукту
при звертанні до сервісу.

Бізнес-логіка реалізована за допомогою фреймворку
GeoDjango1.5, оскільки він безкоштовний, надійний, він
активно розвивається, безпечний і зручний. Це система, що
використовується для побудови проектів даного типу на мові
програмування
python.
Для
розробки
програмного
забезпечення обрано архітектурний шаблон MVC. Власне, він
і пов'язує базу даних з HTML-сторінками, які бачить
користувач. Наявність в ньому великої кількості корисних
готових рішень дозволяє прискорити процес розробки та
зменшити обсяг необхідного коду, що підвищує його
надійність.
На даний момент на порталі представлено наступні
геоінформаційні продукти: температурні аномалії, льодова
обстановка, засніженість, найбільш потужні землетруси (дані
надаються ГЦСК), аномалії розвитку, вегетаційний індекс,
пошкодження культур та період повторюваності посух.
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