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Aanleiding
• In het IMOW model staat dat objecten alleen mogen worden opgestuurd 

als ze gewijzigd zijn.

• Validatie hierop gebeurt in OZON dat is gebouwd op het CIMOW.

• Door verschil tussen CIMOW en IMOW komt het soms voor dat een 
wijziging volgens IMOW geen wijziging is volgens  CIMOW. (Zie volgende 
slide)

• Dit is aan de hand als je bestaande geometrie met een nieuwe 
identificatie opstuurt. Bijvoorbeeld omdat het BG die geometrie 
hernieuwd vaststelt.

• Aandachtspunt: wat is het verschil tussen een oude geometrie opsturen 
met nieuwe ID en een nieuwe geometrie die toevallig exact overeen komt 
met de oude?



Vergelijk modellen
CIMOW IMOW

Deze id zit niet in 
CIMOW



Doel (en inhoud) wijziging

CIMOW aanpassen zodat CIMOW en IMOW het weer eens zijn over 
wanneer een geometrie is gewijzigd:

• Identificatie ook aan CIMOW toevoegen zodat die bij validatie wordt 
meegenomen

• Implementatie wijzigingsdetectie geometrie in OZON aanpassen door 
gebruik te maken van identificatie.

Om te voorkomen dat ongewijzigde geometrie objecten telkens met 
een nieuw id als nieuw object worden opgevoerd in de standaard 
duidelijk maken dat onwenselijk is.



Toestaan geometrievormen 
MultiCurve en MultiPoint
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Aanleiding

• In het IMOW model is voor een vlak geometrie wel MultiSurface
togestaan maar voor punt en lijn zijn MultiPoint en MultiCurve verboden.

• Hier werd niet op gevalideerd dus in de keten kwamen wel MultiPoint en 
MultiCurve objecten voor.



Doel (en inhoud) wijziging

Model en validaties synchroon krijgen:

• Model aanpassen zodat MultiCurve en MultiPoint zijn toegestaan

• Validatieregels aanpassen zodat alleen geometrietypes die door de 
modellering zijn toegestaan worden goedgekeurd.

Niet gekozen alternatieve oplossing:

- MultiCurve en MultiPoint verbieden en daarop valideren.



Concrete wijziging

Aanpassen standaard:

1. In IMOW de constraint bij Locatie::Lijn te vervangen door: self.geometrie.geometrie.oclIsKindOf(GM_Curve) or 
self.geometrie.geometrie.oclIsKindOf(GM_MultiCurve) \[is in huidige versie 
self.geometrie.geometrie.oclIsKindOf(GM_Curve)]

2. In IMOW de constraint bij Locatie::Punt te vervangen door: self.geometrie.geometrie.oclIsKindOf(GM_Point) or 
self.geometrie.geometrie.oclIsKindOf(GM_MultiPoint) \[is in huidige versie 
self.geometrie.geometrie.oclIsKindOf(GM_Point)]

3. CIMOW op vergelijkbare wijze aan te passen.

4. Deze constraints toe te voegen aan de beschrijvingen van de verschijningsvormen van Locatie in alle TPOD's.

Aanpassen validatiematrix:

• Validatieregel TPOD1960 wijzigen in: Iedere verwijzing naar een gmlObject vanuit een Lijn moet verwijzen naar een object 
van type GM_LineString of GM_MultiLinestring

• Validatieregel TPOD1970 wijzigen in: Iedere verwijzing naar een gmlObject vanuit een Punt moet verwijzen naar een 
object van type GM_Point of GM_MultiPoint

• Validatieregel TPOD1980 wijzigen in: Iedere verwijzing naar een gmlObject vanuit een Gebied moet verwijzen naar een 
object van type GM_Surface of GM_MultiSurface


