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 Os  Abstract Test Suites (ATS), das especificações de dados do INSPIRE 
definem os conjuntos de testes que devem ser aplicados aos metadados, 
dados e serviços para avaliar a sua conformidade. 

 

 A conformidade define o nível em que os metadados, dados e serviços, 
cumprem a(s) norma(s) correspondente(s) ou especificações. 

 

 Para estar em total conformidade deve executar e passar todos os ATS 
definidos nas respectivas especificações 

 

 Executar os Executable Test Suites (ETS) que implementam os ATS 
especificados pela Diretiva INSPIRE 

 

 Não existe referência na documentação oficial quanto à forma como os ATS 
devem ser implementados 

O que é a validação? 



 

 

 Metadados 

 INSPIRE Geoportal Metadata Validador 

 INSPIRE Validator (development version) 

 

 Serviços 

 WMS Inspire Tester 

 INSPIRE Validator (development version) 

 

 Dados - Harmonização (GML) 

 Hale Studio 

  eENVplus (pouco funcional e “parece estar em desuso”) 

 INSPIRE Validator (development version) 

 

Algumas ferramentas existentes 



 

 

 

 INSPIRE Geoportal Metadata Validador 

 Validador online de metadados criado pela CE  

  http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/validator2/ 

 

 Objectivo: Testar conformidade de metadados de conjuntos e serviços de 
dados,  de acordo com o Metadata Technical Guidance 

 

 Interface bastante simples, segue as orientações da directiva INSPIRE, 
bastante utilizado por utilizadores Portugueses 

 

 

 

 

 

INSPIRE Geoportal Metadata Validador 
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 Como utilizar? 

 

 

 

 

 

 

INSPIRE Geoportal Metadata Validador 
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Ou copy paste XML nesta área 



 

 

 Resultados: 

 Se forem detetados problemas é fornecida uma lista de elementos inválidos 
e informação do grau de conformidades dos metadados 

 Se não forem detetados problemas, o browser é redirecionado para uma 
página com a representação dos metadados 

 Possível de usar como WebService 

 

Tipos de entrada: 

1. Metadados codificados com norma  ISO 19139 

2. Serviços de pesquisa: OGC CSW 2.0.2 AP ISO 1.0.1 with INSPIRE Extensions 

3. Serviços de visualização: ISO 19128 (OGC WMS 1.3.0), OGC WMS 1.1.1, OGC WMTS 
1.0.0 with INSPIRE Extensions 

4. Serviços de descarregamento: ATOM, ISO 19142 (OGC WFS 2.0.0) with INSPIRE 
Extensions 

 

 

INSPIRE Geoportal Metadata Validador 



 

 

 

 

INSPIRE Geoportal Metadata Validador 

A conformidade deve 

ser superior a 75% 



 

 WMS INSPIRE Tester 

 O WMS INSPIRE Tester é um validador que executa um conjunto de testes 
Online  de serviços de visualização (WMS 1.3.0) 

 

 http://inspire-tester.neogeo-online.net/ 

 

 Verifica se a resposta de um pedido WMS GetCapabilities é compatível com 
as Technical guidelines dos serviços de visualização INSPIRE   

 

 Não é um validador oficial 

 

 

 

 

 

WMS INSPIRE Tester 
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 Como funciona? 
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WMS INSPIRE Tester 



 

 

 

 O processo de criação de Serviços obedece a um conjunto de numerosas 
regras que o WMS INSPIRE Tester vai verificar. 

 

 Na lista de resultados são indicados os seguintes erros: 

 Número de erros críticos 

 Número de erros não críticos 

 Número de avisos 

 Requisito de implementação com problemas 

 

 

WMS INSPIRE Tester 



 

 WMS INSPIRE Tester 



 

 

 Humboldt Aligment Editor 

 Software Open Source utilizado para criar relações (mapeamento) entre 
schemas diferentes e aplicar a transformação resultante 

 A validação é suportada em schemas baseados em XML 

 Esta validação pode ser realizada ao exportar o resultado da transformação 
ou em instâncias carregadas no projeto Hale Studio 

 Além desta validação, também é possível ao exportar o resultado validar 
com o Schematron.  

 Atenção: O Hale não disponibiliza  os Schematrons 

 É produzido um relatório sobre os erros encontrados e o utilizador é 
informado se o ficheiro criado é válido ou inválido 

 

 

 

 

 

 Dados – Harmonização - Hale Studio 



 

 
 

 

 

 

 

 

Dados – Harmonização - Hale Studio 



 

 

 Validação em instâncias carregadas no projeto Hale 

 Se existir mapeamento entre Source e target Schema e estiverem dados 
carregados, cada nova relação vai despoletar o Live Transformation (Se 
ativado) que vai fazer uma validação baseada no Schema em cada 
instância. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dados – Harmonização - Hale Studio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta validação no projeto do Hale Studio é bastante conveniente, mas pode 
não ser tão precisa no caso da exportação, para alguns casos. 

 Com muitos registos carregados no projeto pode ser moroso. 

  A exportação pode alterar ligeiramente o resultado, por exemplo, 
codificações que só são replicadas ao escrever certas propriedades ou 
identificadores gerados quando não existem. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dados – Harmonização - Hale Studio 



 

 INSPIRE Validator (development version) 

 Validador online da CE, ainda em fase de desenvolvimento 

 Tem como objectivo validar: 

 Serviços de descarregamento (Atom feed e WFS) 

 Registos de metadados 

 Conjunto de dados (harmonizados) 

 

 

 

 

 

 

 



The development version of the INSPIRE validator is available at 

 

 http://35.157.17.37/etf-webapp/  
 

    username: ******* 

    password: ** 

Serviços de descarregamento (Atom, WFS) 

Metadados 

CDG 

 

INSPIRE Validator (development version) 

Menu Help: 

Serviços de visualização (WMS) 

http://35.157.17.37/etf-webapp/
http://35.157.17.37/etf-webapp/
http://35.157.17.37/etf-webapp/
http://35.157.17.37/etf-webapp/
http://52.57.125.3/etf-webapp/


INSPIRE Validator (development version) 



http://docs.etf-validator.net/User_manuals/Simplified_workflows.html  Manual de instruções:  
INSPIRE Validator (development version) 

http://docs.etf-validator.net/User_manuals/Simplified_workflows.html
http://docs.etf-validator.net/User_manuals/Simplified_workflows.html
http://docs.etf-validator.net/User_manuals/Simplified_workflows.html


 

 INSPIRE Validator (development version) 

 Os requisitos INSPIRE testados são agrupados em várias classes de 
conformidade que cobrem determinados aspectos específicos 

 

 Para estar conforme com uma classe de conformidade (registo de 
metadados, CDG ou SDG) deve passar em todos os testes definidos para 
essa classe de conformidade 

 

 O INSPIRE Validator disponibiliza um Test Suite para cada classe de 
conformidade  

 

 



 Como funciona?  

  Deve indicar o teste que pretende executar e clicar em Start 

 

 

 

 

 

 

 INSPIRE Validator (development version) 

1 



 Como funciona? Para qualquer teste… 

 

 

 

 

 

 INSPIRE Validator (development version) 
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 Resultado é um relatório onde… 

 No topo aparece informação generalizada, com resultados gerais, 
designação do teste, duração 

 Na próxima versão será possível voltar a abrir o relatório ou gravar com 
HTML 

 

 

 

 

 

 INSPIRE Validator (development version) 

Resultados 

gerais do 

relatório 

Número de testes que 

falharam, avisos, ou 

verificações manuais 

Personalização do 

relatório, mais ou 

menos detalhado, filtrar 

apenas erros ou 

verificações manuais 



 Os resultados estão organizados de uma forma hierárquica. Ao nível mais 
alto estão os Test Suites (Conjunto de testes). 

 

 Ao clicar em um Test Suites       ,  surge uma descrição e todos os testes de 
nível inferior nesse conjunto são mostrados.  

 

 As falhas num Test Suite podem ser imediatamente reconhecidas pela cor 
vermelha. O número de falhas ou erros é mostrado no canto superior 
direito. 

 

 Em caso de erro ou validações manuais é indicado o que deve corrigir ou 
verificar manualmente, assim como o enquadramento teórico/legal 

 

 INSPIRE Validator (development version) 



 O Relatório utiliza um sistema de cores em que: 

 Verde – passou nos testes 

 

 

 Laranja – Necessita de verificações manuais.  

 Alguns requisitos de conformidade dificilmente serão automatizados, 
 por outro lado os testes podem ser ignorados se dependerem de 
 outros testes que já deram erro. 

 

 

 Vermelho – Testes que deram erro 

 

 

 

 

 INSPIRE Validator (development version) 



 

 INSPIRE Validator (development version) 

 Testar registos de metadados 

 Os metadata test Suites estão na categoria metadata 

 Implementam Technical guidance version 1.3, versão 2.0 ainda não é 
suportada  

 É possível testar um ou mais ficheiros de metadados ISO19115/19119 

 Pode ser feito um upload dos ficheiros ou indicar um url  

 

 

 

 

 



 Testar registos de metadados 

INSPIRE Validator (development version) 



 Testar Conjunto de dados 

 Existem sete categorias para os temas de dados do Anexo I, uma para cada 
um dos seguintes temas: 

1. Endereços 

2. Unidades administrativas 

3. Parcelas cadastrais 

4. Toponímia 

5. Hidrografia 

6. Sítios protegidos 

7. Redes de transporte 

 A categoria Interoperable data sets in GML contém Test Suites para classes 
de conformidade aplicáveis a todos os temas (Anexo I a III) codificados em 
GML.  

 Todos os conjuntos de teste do Anexo I invocam automaticamente os 
conjuntos de testes nesta categoria. 

 

 INSPIRE Validator (development version) 



 Testar Conjunto de dados 

INSPIRE Validator (development version) 

GTI-TE-9 

GTI-TE-9 
GTI-TE-2 

Anexo I 



 Testar Conjunto de dados (aplicado à Toponímia – anexo I) 

 Para um conjunto de dados INSPIRE, codificado em GML, estar em total 
conformidade deve executar e passar todos os Test Suites na categoria 
apropriada. 

 Por exemplo, para um CDG de toponímia deve ir à categoria: 

 Basic tests - Este conjunto de testes examina a codificação GML de 
objetos espaciais especificados nos esquemas de aplicação INSPIRE 
GML “Nomes geográficos” 

 Data Theme: Geographical Names e executar as 4 classes de 
conformidade 

 

 

 

 

 

 

 INSPIRE Validator (development version) 



 Testar Conjunto de dados (Toponímia) 

INSPIRE Validator (development version) 



• Validação automática do GML com os seguintes esquemas: 
– GeographicalNames.xsd (valida o GML application schema)  

– GML Schematron 3.2.1 (valida a estrutura do GML 3.2.1 – ISO 19136)  

– Schematron temático (valida o “conteúdo dos dados”) 
 

• Validação manual do GML 
– Verificação manual da existência no gml, das características 

           especificadas pelos ATS 

• Anexo A das especificações de dados 
 

– Abstract Test Suite (ATS): 

• Grupo 1 – normativo 

• Grupo 2 – informativo 

 
– Agrupados em diferentes classes de conformidade 

– Executable Test Suits (ETS): 

•       implementam os ATS especificados pela Diretiva INSPIRE  

 Testar Conjunto de dados 

    (Toponímia) 

INSPIRE Validator (development version) 

Estrutura do GML (3.2.1) - Verifica a conformidade do CDG com as especificações do GML (encoding 

rules), versão 3.2.1 no caso do INSPIRE. O ficheiro schematron constraints contém as especificações para o 

GML 3.2.1 de acordo com a ISO 19136 e encontra-se disponível no seguinte endereço: 

http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/SchematronConstr aints.xml  

 

Schematron - linguagem de validação baseada em regras que verificam a presença ou ausência de 

padrões nas estruturas XML. 

http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/SchematronConstr aints.xml
http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/SchematronConstr aints.xml


 Testar Conjunto de dados (Toponímia) 

INSPIRE Validator (development version) 



 Testar Conjunto de dados (Toponímia) – Avaliar erros 

 (avaliar erros) 

INSPIRE Validator (development version) 



INSPIRE Validator (development version) 

 Testar Conjunto de dados (Toponímia) 
 exemplo da classe Reference systems 



INSPIRE Validator (development version) 

 Testar Conjunto de dados (Toponímia) 

 Data Theme: Geographical Names - executar as 4 classes de 
conformidade (exemplo da classe Reference systems) 

 

 

 

 

 



 Testar Conjunto de dados (Toponímia) 

INSPIRE Validator (development version) 

EPSG:3763 

Notas:  

- WMS, WFS podem conter vários sistemas de 

   referência de coordenadas; 

GML -> coordenadas num único sistema de 

              referência de coordenadas  

Utilizar em PT Continental: 



 Testar Conjunto de dados (anexo I, II e III) 

 A categoria Interoperable data sets in GML contém Test Suites para classes 
de conformidade aplicáveis a todos os temas (Anexo I a III) codificados em 
GML.  

 

 

 

 

 

 

 INSPIRE Validator (development version) 



 Testar Serviços de descarregamento 

 Ainda não está disponível 

 

 Será possível testar serviços com os requerimentos  Pre-Defined Dataset 
Download Service using Atom ou Pre-Defined Dataset Download Service 

using WFS  

 Os testes estão na categoria Donwload Services (technical guidance 
version 3.1) 

 

 As classes de conformidade para Direct Access Download Service 

using WFS não especificam requisitos adicionais ao OGC Web Feature 

Service standard. Desta forma não é fornecido nenhum conjunto de 
testes.  

 

 INSPIRE Validator (development version) 



INSPIRE Validator (development version) 

 Testar Serviços de descarregamento 



 Testar Serviços de descarregamento - Atom 

 É possível testar serviços com os requerimentos  Pre-Defined Dataset 
Download Service using Atom  

 

 

 

 

 

 

 INSPIRE Validator (development version) 
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 Testar Serviços de descarregamento - Atom 
 

 

 

 

 

 

 INSPIRE Validator (development version) 
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 Testar Serviços de descarregamento - WFS 

 É possível testar serviços com os requerimentos  Pre-Defined Dataset 

Download Service using WFS  
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 Testar Serviços de descarregamento - WFS 
 

 

 

 

 

 

 INSPIRE Validator (development version) 

2 

1 



 

 

 A necessidade de ferramentas para validação (metadados, dados e serviços) 
aumenta à medida que se avança nas diferentes fases de implementação da 
diretiva INSPIRE. 

 

Para além dos validadores que agora apresentámos: 

 Existe um serviço de validação de metadados (Webservice) disponível 
no portal da EU; 

 Alguns países também desenvolveram ferramentas para validação de 
metadados e serviços, por exemplo, na Holanda e na Alemanha 

 

 Estes validadores podem incluir interpretações ligeiramente diferentes das 
normas. Para garantir que o resultado de um teste de conformidade seja 
idêntico, um validador comum, oficialmente aprovado, deve ser acedido pela 
web INSPIRE. 

Validação INSPIRE - Conclusões 


