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Národní předmluva

Geografická informace se zabývá vzhledy jevů jako abstrakcemi jevů reálného světa se zvláštním
zřetelem k jejich poloze vztažené k zemskému tělesu. Tyto normy společně se základními normami
v celém oboru informačních technologií by měly sloužit pro definování reálných aplikací užití
geografické informace. Vysoký počet možných voleb norem, jež jsou k dispozici při definování
aplikačních schémat, vyvolává potíže s jejich kombinováním pro účely praktických aplikací.

K zajištění integrity uvedených norem jako celku se musí jejich vývoj a využití opírat o referenční
model, který stanoví základní požadavky kladené na danou činnost, a určí základy, kterými je přitom
nezbytné se řídit. Referenční model plnící naznačenou řídicí úlohu je předmětem této normy ČSN EN
ISO 19101-1, která vznikla převzetím odpovídající evropské (EN) a mezinárodní normy (ISO)
překladem.

Dokument vyznačuje přístup ke strukturování předmětné řady norem a usměrňuje jejich tvorbu



a využití tak, aby normy vykazovaly co nejtěsnější vazby na existující mezinárodní normy
informačních technologií. Proto přejímá a pouze podle potřeby účelově rozšiřuje principy prostředí
otevřených systémů, referenčního modelu otevřeného distribuovaného zpracování a dalších opatření
zakotvených v dokumentech ISO. Tato ČSN neposkytuje pro předmětnou oblast žádné konkrétní
specifikace.

Toto vydání referenčního modelu se liší od první verze z roku 2005 svým konkrétním zaměřením na
sémantické aspekty, které mají vztah k interoperabilitě geografické informace, jako jsou např.
ontologie a znalost. Původní definice interoperability byla přepracována s ohledem na procesy
komunikace. Jsou identifikovány tři základy pro interoperabilitu geografické informace. V závislosti
na těchto základech a obvyklých čtyř úrovních abstrakce, je zaveden nový konceptuální rámec pro
podporu organizace referenčního modelu. Pohled na architekturu předcházejícího referenčního
modelu bylo vyňato z předkládaného referenčního modelu a bude podrobněji pojednáno při revizi
mezinárodní normy ISO 19119:2005. Tato verze referenčního modelu zpětně neovlivňuje
kompatibilitu soustavy mezinárodních norem ISO geografické informace.

Změny proti předchozí normě

Předchozí ČSN EN ISO 19101-1 byla převzata do soustavy ČSN v anglickém znění. Tato norma je
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Evropská předmluva
Tento dokument (EN ISO 19101-1:2014) vypracovala technická komise ISO/TC 211 Geografická
informace/
Geomatika, ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 287 Geografická informace, jejíž sekretariát
zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2015 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 19101:2005

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 19101-1:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 19101-1:2014 bez jakýchkoliv modifikací.
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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány
ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím
potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními
pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 211 Geografické informace/Geomatika.

Toto první vydání normy ISO 19101-1 společně s normou ISO/TS 19101-2:2008 ruší a nahrazuje ISO
19101: 2002.

ISO 19101 se skládá z následujících částí pod obecným názvem Geografické informace – Referenční
model:

–    Část 1: Základy

–    Část 2: Zobrazení (Technická specifikace)

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/resources-for-technical-work/foreword.htm


Úvod
Nad rámec potřeb v tradičních aplikacích digitální geografické informace, uživatelé informačních
technologií uznávají, že vyhledávání podle místa je základem pro organizování a užití digitálních dat.
V současnosti digitální data z širokého spektra zdrojů jsou pro použití v různých aplikacích
vztahovány k místům. Taková data jsou nyní extenzivně distribuována a sdílena prostřednictvím
webu. Web je skutečně důležitým zdrojem znalostí, v nichž geografická informace hraje významnou
úlohu. Normalizace na poli geografické informace je tedy nezbytně nutná, aby podpořila
a zjednodušila sdílení a používání geografické informace z různých zdrojů, tj. interoperabilitu.

Normalizace geografické informace je složitý úkol, který se dotýká četných aspektů zahrnujících
definici interoperability geografické informace, základní datové typy, jako jsou ty pro prostorovou
a časovou informaci, pravidla pro modelování, sémantiku jevů reálného světa, metadata, služby, atd.
Je potřebné, aby takto chápaný referenční model dostál své úloze integrovaným a konzistentním
způsobem. Referenční model geografické informace sestává z komplexního pohledu poskytujícího
abstraktní popis prvků, které mohou utvářet obor geografických informací a jejich vzájemné vztahy.
Jedním z primárních cílů tohoto referenčního modelu je definovat a popsat interoperabilitu
geografické informace tak, že si bude všímat systémové, syntaktické, strukturální a sémantické
úrovně. Definice interoperability geografické informace bude následně sloužit jako východisko pro
standardizaci geografické informace. To přispěje

–    k hlubšímu pochopení a použití geografické informace;

–    ke zvýšení dostupnosti, zpřístupnění, integraci a sdílení geografické informace;

–    k prosazení efektivního, účinného a hospodárného použití digitální geografické informace
a doprovodných systémů hardwaru a softwaru; a

–    k podpoře sjednoceného přístupu při řešení globálních ekologických nebo humanitárních
problémů.

Tato část normy ISO 19101 definuje referenční model ISO zabývající se geografickou informací.
Tento referenční model poskytuje návod ke strukturování norem geografické informace způsobem,
který umožní všestranné použití digitální geografické informace. Připravuje základy pro normalizaci
v oboru geografické informace zahrnující popis, správu a služby, rovněž se zabývá tím, jak jsou tyto
základy ve vzájemném vztahu pro podporu interoperability v rámci oboru a nad jeho rámec, aby tak
byla zajištěna interoperabilita s jinými informačními komunitami. Takto chápaná, rozvíjí tato část
mezinárodní normy ISO 19101 vizi normalizace geografické informace, z níž bude možné integrovat
geografickou informaci s jinými typy informace a obráceně.

Popis referenčního modelu je podporován konceptuálním rámcem. Konceptuální rámec je
mechanismus pro strukturování rozsahu uplatnění normalizačních aktivit geografické informace
podle popisu interoperability. To identifikuje různé aspekty normalizace a vztahy, které mezi nimi
existují.

Referenční model objasňuje roli sémantiky v nových technologiích, jakou je například web a mnoho
nově se rozvíjejících způsobů přístupu k němu, a rovněž jak sémantický web může podporovat
interoperabilitu v oboru geografické informace. Referenční model zastřešuje také dodatečné
specifické referenční modely, týkající se konkrétních aspektů normalizace geografické informace, jež
by mohly být požadovány.



Referenční model je organizován v pěti kapitolách. Kapitola 5 popisuje interoperabilitu v kontextu
geografické
informace z pohledu komunikace a eGovernmentu. Kapitola 6 identifikuje základy referenčního modelu
a nastavuje rozsah uplatnění aktivit ISO normalizace geografické informace. Kapitola 7 identifikuje
potřebu abstrakce reálného světa. Referenční model pro ISO normalizaci geografické informace je
podrobně popsán v kapitole 8 společně se svými specifickými požadavky. Závěrem jsou v kapitole
9 představeny profily vztažené k ISO normám geografické informace.

Tato část normy ISO 19101 je první částí referenčního modelu. Mohou být vyvinuty i další části pro
zahrnutí zájmů, prvků a struktur jiných oblastí. Takovou je například část 2 tohoto referenčního
modelu, týkající se určitých aspektů zobrazení.

Pro dosažení těchto cílů je normalizace geografické informace v ISO normách geografické informace
založena na integraci pojmů geografické informace s pojmy, které náleží do oboru informačních
technologií. Vývoj norem pro geografické informace musí vzít v úvahu převzetí nebo přizpůsobení
generickým normám informačních technologií všude, kde je to možné. Pouze pokud to není možné,
stane se požadavek na vývoj norem geografické informace oprávněným.

Tato část mezinárodní normy ISO 19101 identifikuje obecný přístup ke strukturování norem řady
ISO 19100. Tento referenční model používá pojmy z Referenčního modelu otevřeného distribuovaného
zpracování (RM ODP) popsaného v ISO/IEC 10746-1 a z jiných věcně příslušných mezinárodních
norem a technických zpráv ISO. Tato část ISO 19101 nestanoví žádné konkrétní produkty nebo
techniky pro implementaci geografických informačních systémů.



Tato první část ISO 19101 je určena k dalšímu využití jak analytikům informačních systémů,
projektantům programů a vývojářům norem geografických informačních systémů, které mají vztah
k mezinárodním ISO normám geografické informace, stejně jako jiným, aby pochopili základní
myšlenky norem této řady a celkové požadavky na normalizaci geografické informace.

Toto vydání referenčního modelu se liší od předcházejícího svým konkrétním zaměřením na
sémantické aspekty, které mají vztah k interoperabilitě geografické informace, jako jsou např.
ontologie a znalost. Původní definice interoperability byla přepracována v kontextu komunikace. Jsou
identifikovány tři základy pro interoperabilitu
geografické informace. Na základě těchto základů a obvyklých čtyř úrovních abstrakce, je zaveden
nový konceptuální rámec pro podporu organizace referenčního modelu. Pohled na architekturu
předcházejícího referenčního modelu bylo vyňato z předkládaného referenčního modelu a bude
podrobněji pojednáno při revizi mezinárodní normy ISO 19119:2005. Tato verze referenčního modelu
zpětně neovlivňuje kompatibilitu soustavy mezinárodních norem ISO pro geografickou informaci.



1 Předmět normy
Tato část ISO 19101 definuje referenční model pro normalizaci v oboru geografické informace.
Referenční model popisuje koncepci interoperability a objasňuje, na jakých základech je tato
normalizace založena.

Přestože je strukturována v kontextu informačních technologií a norem informačních technologií, je tato
část ISO 19101 nezávislá na jakékoliv metodě vývoje aplikací nebo přístupu k implementaci
technologie.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


