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Objectivo

• Este projecto piloto visou apoiar o desenvolvimento de um 
procedimento que permita à Agência Europeia do Ambiente 
(AEA) fornecer os conjuntos de dados geográficos CORINE Land 
Cover (CLC) e Urban Atlas (UA) em conformidade com a 
Directiva INSPIRE.

•  A concretização do projecto lida com a harmonização de dados 
geográficos de acordo com as especificações de dados INSPIRE 
do tema Ocupação do solo (INSPIRE Data Specification on Land 
Cover).
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Harmonização/EAGLE

1º Passo (WP1) 
Estabelecer as correspondências entre os dados existentes 

(CLC and UA) e as especificações  INSPIRE usando uma 
matching table (human readable).

2º Passo (WP2) 
Desenvolver processos automáticos de realizar o 

mapeamento usando regras de transformação (machine-
readable) procedendo à transformação para GML 3.2.

3 º Passo (WP3) 
Validar o resultado (ficheiro GML)  como prova de conceito 

de modo a viabilizar a transformação de uma amostra 
representantiva do CDG.  
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Harmonização/EAGLE

• Criação de um ficheiro vectorial para CDG Corine Land Cover 
e Urban Atlas de acordo com as especificações de dados 
INSPIRE sobre o tema “Land Cover”.

• Land Cover Vector data model descrito nas INSPIRE Data 
Specification on Land Cover e versão 4.0 do LandCoverVector 
XML schema.

• Outputs:
Relatório
Anexos Matching tables, Regras de transformação (FME 

Workbench), Ficheiros GML Representativos 
dos test-sites e Ficheiro schematron file 
(protocolos de validação)
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Relatório EAGLE
1.   Overview
2. Introduction
3. Source and target data models
4. Mapping to INSPIRE
5. Transformation to GML
6. Validation and testing

6.1 Theoretical approach to validation
6.1.1 Abstract Test Suite (ATS) for Land Cover
6.1.2 Implementation of the ATS

6.2 Practical testing and validation
6.2.1 CORINE Land Cover
6.2.2 Urban Atlas

6.3 Identified problems and suggested improvements/recommendations
6.3.1 Issue related to embbededDescription
6.3.2 Voidable Feature Properties – nilReason Value
6.3.3 Xsi:nil=”true”

7 . Recommendations and discussion
8. Summary
9. References
10. Annex 1    Project Deliverables (accompanying files)
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Harmonização/EAGLE

Referências Normativas 

Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE) Directive 
2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007

COMMISSION REGULATION (EU) No 1253/2013 of 21 October 2013 
amending Regulation (EU) No 1089/2010 implementing Directive 2007/2/EC 
as regards interoperability of spatial data sets and services

D2.8.II.2 INSPIRE Data Specification on Land Cover – Technical Guidelines

D2.5: INSPIRE Generic Conceptual Model, Version 3.4

D2.7: Guidelines for the encoding of spatial data, Version 3.3

Land Cover Vector xml schema version 4.0 
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/lcv/4.0/LandCoverVector.xsd 
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Validação

• Utilização de CDG vectoriais CORINE Land Cover (CLC) e Urban Atlas (UA).
• O processo de validação avalia a conformidade dos CDG com as 

disposições de execução e guidelines técnicas da Directiva. 

• Abordagem teórica à validação
- Estudo do Abstract Test Suite (ATS)  do INSPIRE Land Cover (LC), 
incluido no Anexo A das Technical Guidelines.
- Descrição de métodos de validação a utilizar  

• Abordagem prática à validação 
- Considerar os diferentes tipos de testes do ATS, identificando os 
erros obtidos e apresentando as soluções para os resolver.
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Abstract Test Suit 

Cada teste do ATS segue a mesma estrutura:
Abstract test title
a) Purpose: definition of the scope of the test;
b) Reference: citation from the legal texts (ISDSS Regulation requirements) or 
the technical guidelines (TG requirements);
c) Test method: description of the testing procedure
NOTES: additional explanations, conditions and links to any material that may 
be useful during the test.
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Abstract Test Suit 

Os Abstract tests da Application Schema Conformance Class estão directamente 
relacionados com as regras incluidas no application schema (XSD) do INSPIRE LC, 
em que são descritos elementos como o nome dos atributos, os tipos e valores dos 
dados e as associações ou regras entre eles. 
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Implementação do ATS

Metodologia de validação que considera 
4 grupos de métodos diferentes  
(Tracasa, 2014):

• perante o target schema – XSD;
• usando o GML Schematron;
• Usando o Schematron temático
• Outros testes
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Implementação do ATS
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Aplicação dos testes
Para a realização e reporte dos testes foi acordada uma forma de os identificar 
e de apresentar os respectivos erros e sua correcção.

Cor vermelha: identifica o erro.
Cor azul escura: identifica a correcção.
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Ferramentas de validação

Para executar parte dos testes utilizam-se  ferramentas específicas que têm a capacidade 
de lidar com dados XML.

Validation software tools
Oxygen XML Editor Under proprietary License

http://www.oxygenxml.com/
eENVplus validator Free online validation tool 

http://cloud.epsilon-italia.it/eenvplus_new/ATS.htm
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Validação de dados

• Especificação de Dados para o Land Cover (v3.0)
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Validação de dados

• Abstract Test Suite (ATS), incluídas em todas as 
Especificações de Dados dos anexos.
– Anexo A - Parte 1: inclui testes com o objetivo de avaliar a 

conformidade dos conjuntos de dados (GML), de acordo com o 
Regulamento (UE) nº 1089/2010 da Comissão, de 23 de Novembro de 
2010, que estabelece as Disposi ç õ es de Execu ç ã o da Directiva 
2007/2/CE do Parlamento Europeu e do Conselho rela tivamente à 
interoperabilidade dos conjuntos e serviços de dados geográficos e 
as sucessivas alterações incluídas no Regulamento (UE) nº 1253/2013.

– Anexo A - Parte2: inclui testes que visam avaliar a conformidade dos 
conjuntos de dados geogr á ficos relativamente aos requisitos das 
Technical Guidelines.
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Validação de dados

• Abstract Test Suite (ATS)
– Validação aos Dados.
– Não foram incluídos nos teste a 

validação de metadados e de 
dados raster.
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Validação de dados
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Validação de dados

• Matching Table



24

Validação de dados

• Validação: visão geral
– Alguns testes contidos no ATS podem ser automatizados usando 

ferramentas de validação:
• target XSD (XML Schema Definition), disponibilizado pela CE.
• GML schematron - Estrutura do GML (3.2.1).
http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/SchematronConstraints.xml

• Schematron temáticos
– Os testes que não podem ser automatizados, terão de ser realizados 

manualmente.
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Validação de dados
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Validação de dados
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Validação de dados

• Ferramenta de validação
– Oxygen XML Editor 17.0
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Validação de dados

• eENVplus validator
http://cloud.epsilon-italia.it/eenvplus_new/ATS.htm
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Validação de dados



30

Validação de dados

• Validação do schema INSPIRE (xsd)
– Erros relacionados com a validação do XML Schema

Errors related to A.1.1. - Schema element denomination test
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Validação de dados

• Schematrons
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Validação de dados
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Validação de dados

• Validação temática (schematron)
Errors related to A.2.1 - Datum test
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Validação de dados

• Validação temática (schematron)
Errors related to A.2.5 - Temporal reference system Test
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Validação de dados

• Validação temática (schematron)
Errors related to A.5.2 - CRS publication test and A.8.2 CRS http URI test



37

Notas Finais

• O projecto testou a harmonização e validação de dados INSPIRE para o 
tema Land Cover.

• As Especificações de Dados contém as ATS que definem quais os testes 
que os CDG tem de cumprir para estar em conformidade.

• O GML "transformado" foi validado usando o schema INSPIRE, e os 
schematrons GML e temático.

• De realçar a importância da colaboração estabelecida com a equipa do 
projecto eENVplus no desenvolvimento dos schematrons.

• Foram levantadas algumas questões  relacionadas com as Especificações e 
Modelos de Dados e algumas deficiências no software FME relacionadas 
com as obrigações INSPIRE.
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Notas Finais

• Os resultados (relatório, regras de mapeamento e exemplos de 
codificação GML etc.) beneficiarão toda a comunidade INSPIRE Land Cover 
já que exemplos concretos e abrangentes como este não estão ainda 
disponíveis.

• Este projecto-piloto irá, desta forma apoiar a implementação global da 
directiva INSPIRE, nomeadamente no âmbito do tema INSPIRE Land Cover.


