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Leveraging INspire Knowledge into Vocational Innovative
Training (LINKVIT) är ett projekt som på ett enhetligt sätt
sammanställer utbildningsmaterial relaterat till INSPIREdirektivet och infrastrukturer för geodata. Utbildnings-materialet
syftar till att tillgodose de behov och krav som yrkesverksamma
inom geodatasektorn har vad avser ny europeisk lagstiftning
som INSPIRE och andra direktiv inom miljöområdet. LINKVIT
använder en dynamisk webbplattform som gör det möjligt för alla
intresserade att delta i de kurser som projektet tillhandahåller.
Projektet syftar också till att utveckla fort- och vidareutbildning av
yrkesverksamma genom att utforma och tillhandahålla goda
exempel på metoder för kursutveckling och tillhandahållande.
Webbplattformen möjliggör enkel åtkomst till kurserna och
kursmaterialet. Kurserna är avgiftsfria och kursmaterialet
tillhandahålls med öppen licens (CC-BY-SA). Webbplattformen
erbjuder också möjlighet till bedömning och validering av
yrkesprofiler samt specificering av egna utbildningsplaner.

INSPIRE Grundkurser
Introduktion till INSPIRE
Innehåll: Huvudsakliga beståndsdelarna i INSPIRE-direktivet som dess sammanhang och
tillämpningsområde. Översikt över varje kapitel samt direktivets införandebestämmelser.

Europeiska geodataportaler som gränssnitt mot SDI:er
Innehåll: Grundläggande begrepp om infrastrukturen bakom en geodataportal samt betydelsen av
standarder, distribuerade arkitekturer och dokumentation av data och tjänster.

Grunderna till delning av data och tjänster enligt INSPIRE
Innehåll: Översikt över INSPIRE-direktivets kapitel om delning av data och tjänster samt direktivets
huvudsakliga krav på tillgång till data och tjänster.

Naturvård

Grunderna till XML och GML

 Naturvård och Natura 2000

Grunderna till INSPIRE dataspecifikationer

 Naturvård och INSPIRE

Innehåll: Grundläggande begrepp rörande XML, GML och UML klassdiagram samt hur de förhåller
sig till varandra.
Innehåll: Introduktion till INSPIRE dataspecifikationer och dess allmänna begreppsmodell, baserad
på ISO standardserie 19100. Exempel ges också på UML klassdiagram för några av INSPIRE’s
datateman.

Datakvalitet
Innehåll: Grundläggande begrepp om kvalitet i geografiska data samt hur dessa begrepp används
för att specificera datakvalitet enligt internationella standarder.

Grunderna till INSPIRE nättjänster
Innehåll: Grundläggande begrepp om World Wide Web och tjänsteorienterad arkitektur. INSPIRE’s
fem grundläggande nättjänster beskrivs (söktjänst, betraktningstjänst, nedladdningstjänst,
transformationstjänst och förmedlingstjänst) liksom deras samband med standarder och
specifikationer från ISO och OGC.

Dataharmonisering
Innehåll: Grundläggande begrepp om dataharmonisering, datamodellering och översättning. Tonvikt
läggs på schemakonvertering och dataharmonisering inom ramen för INSPIRE.

Avancerade tekniska kurser
INSPIRE – avancerad kurs
Innehåll: Hur INSPIRE kan bli en viktig faktor i e-förvaltningens affärsprocesser. Kursen positionerar
INSPIRE relativt andra internationella initiativ och tekniska utvecklingstendenser. Kursen förklara också
hur INSPIRE utvecklas vidare och dess program för underhåll.

Metadata och katalogtjänster
Innehåll: Kursen beskriver vad metadata är och dess betydelse för åtkomst i en distribuerad datormiljö.

INSPIRE nättjänster - avancerad kurs
Innehåll: Introduktion till införandebestämmelserna för INSPIRE nättjänster, riktlinjer för hur man
etablerar nättjänster som WMS, WFS och CSW i enlighet med INSPIRE-direktivet och dess
införandebestämmelser.

Geologi och
räddningstjänst
 Riskhantering
 Harmonisering av geologiska
data

Principer för harmonisering av data och metadata
Innehåll: Introduktion till principerna för validering av data och metadata, för att säkerställa att de är i
överensstämmelse med lämpliga specifikationer.

Tekniska trender och
innovative lösningar

Exempel på datatransformationer
Innehåll: Användning av matchningstabeller för att dokumentera sambanden mellan element i källdata
och elementen i INSPIRE’s datamodeller. Kursen ger också vägledning till hur man löser vissa vanligt
förekommande problem i samband med datatransformationer.

Validering av metadata och data för INSPIRE
Innehåll: Kursen visar hur man bedömer graden av överensstämmelse med de krav som anges i EUkommissionens reglering 1089/2010 vad avser en datamängd i GML-format som tillhör ett datatema i
INSPIRE Bilaga II/III. Graden av överensstämmelse bedöms med hjälp av en körbar testsvit (ETS).

 Introduktion till länkade data
 Länkade data – avancerad
kurs
 Introduktion till sensor-webb
teknik

PARTNERS

Naturvård, geologi och innovativa lösningar

GISIG – Geographical
Information Systems
International Group – Italien

Naturvård och Natura 2000
Innehåll: Översikt över de viktigaste internationella
reglerna för naturskydd, biologisk mångfald och
förvaltning av skyddade områden.

Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca
Ambientale – Italien

Naturvård och INSPIRE
Innehåll: INSPIRE-direktivet och dess roll inom
naturvården. Kort introduktion till fyra INSPIREteman.

Riskhantering
Innehåll: Huvudsakliga principer och strategier för riskhantering, med exempel från geologiska
riskkartor och INSPIRE.

Harmonisering av geologiska data
Innehåll: Transformation av geologiska data till INSPIRE’s datamodell och GeoSciML standarden.
Kursen beskriver också en wrapper som transformerar data från en webbtjänst enligt standard.

Epsilon Italia Srl - Italien
Università IUAV
di Venezia – Italien
Paris Lodron Universität,
Salzburg – Österrike
Katholieke Universiteit,
Leuven – Belgien
Novogit AB – Sverige

Introduktion till länkade data
Innehåll: Principerna för länkade data och tekniker för semantisk webb (RDF, OWL, SKOS, SPARQL,
etc.)

Länkade data – avancerad kurs
Innehåll: Introduktion till publicering av länkade data och hur dessa kan användas, samt exempel på
användningsområden och nyttoeffekter.

Introduktion till sensor-webb teknik
Innehåll: Översikt över sensorer och sensor-webb teknik (SensorML). Exempel på användningsfall som
exempelvis övervakning av luftkvalitet etc.

Detta projekt är finansierat med stöd av EU-kommissionen. Denna skrift redovisar enbart författarnas uppfattningar och EUkommissionen kan inte göras ansvarig för hur informationen i denna skrift kan komma att användas.

Mer information
finns på
www.linkvit.eu

