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Co se stalo s INSPIRE metadaty?

Zkušenosti s validací metadat na
INSPIRE Geoportálu

organizace (Responsible party)
lokalizace (Geographic location)
název (Resource title)

Souřadnicový
datum vytvoření (Date ofČasový
creation)referenční
referenční systém
systém
původ (Lineage)
soulad
(Conformity)
Kódování
znaků

Kódování

Tomáš ŘEZNÍK
Laboratoř geoinformatiky a kartografie (LGC)
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta,
Masarykova univerzita Brno

klasifikace (Topic category)
Topologická
Typ prostorové
konzistence
abstrakt (Resource abstract) reprezentace

Nová verze Technických návodů
pro INSPIRE metadata

Komplex INSPIRE metadat
INSPIRE specifikace dat

Zveřejněna 6. 11. 2013, verze 1.3
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/
Metadata/MD_IR_and_ISO_20131029.pdf

Nařízení Komise č. 1205/2008
Nařízení Komise č. 1089/2010

Obrázky převzaty z 1000puzzlegames.com

INSPIRE Geoportál
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu

Validátor na INSPIRE Geoportálu
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Testování metadat

Dílčí závěr č. 1
Validátor na INSPIRE Geoportálu není
schopen testovat rozšířená metadata
datových sad a sérií datových sad
o Podle Nařízení Komise č. 1089/2010 či
INSPIRE specifikací dat

Validní metadata podle validátoru

Citace Nařízení Komise č. 1089/2010

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010,
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a
služeb prostorových dat

• Nutná explicitní citace

• Stačí přidat jednu mezeru navíc (např. na konci
textu) nebo vynechat jedno písmeno a metadata
jsou nevalidní

Výsledek po jedné mezeře

Dílčí závěr č. 2
Validátor disponuje také validací
prostřednictvím tzv. Schematronových
vzorů
o jen občas jsou validace tvrdé
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Minimální ohraničující obdélník
(Ne)soulad s ISO 19115
Oficiálně jsou INSPIRE metadata
založená na pravidlech ISO 19115

Minimální ohraničující obdélník

Výsledek oblasti definované bodem

2 desetinná místa znamenají na
50. rovnoběžce obdélník
o cca 0,72 km (šířkově)
1,11 km (délkově)
o vyjádřený bodem v INSPIRE souřadnicích

Dílčí závěr č. 3
Validátor na INSPIRE Geoportálu je v
určitých případech striktnější než
dokumenty INSPIRE legislativy,
technické návody i podkladové
standardy série ISO 19100

Co s tím?

Výsledky testování předány do Joint
Research Centre (JRC) Evropské
Komise
o Validace GetCapabilities odezvy také v
řešení
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INSPIRE Geoportál

Hlavní závěr: mějme nadhled nad
validátorem na INSPIRE Geoportálu

http://inspire-geoportal.eu
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