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Valideringsregler
- Skriving
- Innlesning

XML skjema validering

Informasjonsmodell
- Basert på standarder
- UML 
- Forståelig for menneske 

og maskin
Oversette mellom domener
Mellom GIS (nvdb), BIM og ITS 

Bedre dataflyt
Bedre dataforvaltning
- Skjemadrevet skriving:
Null plunder med datakatalog-oppdatering
- Validering ved skriving
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Objekter som er
- Hjemløse
- Mangelfulle
- Ensomme

Objekter som er
- Stedfestet på veg
- Komplette
- Med relasjoner

Datafangst
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Datafangst

<gml>

Streng validering

Må ha:
- Objekttype 
- Geometri
Kan ha: 
- Egenskaper med 
navn og verdier
ihht NVDB datakatalog



Datafangst

<gml>

Leser GML uten streng validering
Må ha geometri + objekttype
Kan ha NVDB egenskaper
navn + dataverdi 
ihht NVDB datakatalog

GML produsent
Ta med det du vet
- Geometri
- Objekttype
- (Noen av egenskapsverdiene)

Ikke gjett på det du mangler

Streng 
Validering
ved skriving



Datafangst
<gml>

Ønsker flere eksemper med objekter
som skal registreres i NVDB

<nvdb:Identifikasjon>                    
<nvdb:lokalId>88669631</nvdb:lokalId>                    
<nvdb:navnerom>vegvesen.no.nvdb
</nvdb:navnerom>                    
<nvdb:versjonId>2</nvdb:versjonId>                
</nvdb:Identifikasjon>   



Datafangst

<gml>

Leser GML uten streng validering
Må ha geometri + objekttype
Kan ha NVDB egenskaper
navn + dataverdi 
ihht NVDB datakatalog

Status 20.01.2022: 
Prototype GML innlesning datafangst

Leser noen GML eksempler, men ikke alle
Må støtte flere projeksjoner
Må lages mer robust
Teste ut flere GML eksempler





Datafangst
<gml>

Leser GML uten streng validering

Robust innlesning av nye objekt via GML

GML 
produsent
Skriver GML med streng validering
- minus informasjon man ikke har

Snart… håper vi!



Datafangst
<gml>

Støtte alle skriveoperasjoner
ved GML innlesning
- registrer
- oppdater
- korriger
- lukk 

Endre NVDB-objekt via GML
Lenger fram!
Videreutvikle GML «beste praksis»

<nvdb:Identifikasjon>                    
<nvdb:lokalId>88669631</nvdb:lokalId>                    
<nvdb:navnerom>vegvesen.no.nvdb
</nvdb:navnerom>                    
<nvdb:versjonId>2</nvdb:versjonId>                
</nvdb:Identifikasjon>   

Skriveoperasjon?



Datafangst
<gml>

Leser relasjoner fra GML

Robust innlesning av nye objekt via GML
med relasjoner

Med relasjoner
- Mellom nye objekt
- Mellom nye og eksisterende objekt

Lenger fram!
Videreutvikle GML beste praksis

<nvdb:lokalId>
88669631



Spørsmål?

Kommentarer? 

Kritikk?

Diskusjon? 


