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Národní předmluva

Předmětem geografické informace jsou vzhledy jevů jako abstrakce jevů reálného světa uvažované se
zvláštním zřetelem k jejich poloze vůči zemskému tělesu. Uvedený vztah je vyjádřen prostorovým



atributem každého vzhledu geografického jevu, který může být specifikován souřadnicemi ve
vektorové nebo mřížové alternativě anebo prostřednictvím geografického identifikátoru. Tato česká
technická norma, která je překladem dokumentu ISO 19107, poskytuje konceptuální schémata pro popis
prostorových atributů vzhledů geografických jevů ve vektorové alternativě.

Hodnoty předmětných atributů jsou dány geometrickým objektem nebo topologickým objektem
přidruženým ke vzhledu geografického jevu. Geometrické objekty jsou tvořeny ze základních
konstruktů zvaných geometrická primitiva a analogicky jsou topologické objekty konstruovány z
topologických primitiv. Geometrie zprostředkuje pomocí souřadnic a matematických funkcí
kvantitativní popis prostorových vlastností vzhledů geografických jevů pokud jde o jejich rozměr,
polohu, velikost, tvar a orientaci. Geometrie je závislá na geodetickém referenčním systému nebo
souřadnicovém systému a s každou jejich změnou se mění. Naopak topologie se zabývá vlastnostmi
geometrických útvarů, které při změně souřadnicového systému nebo při jiné elastické a spojité
deformaci prostoru zůstávají nezměněné.

Předmětem této normy je rovněž definice ucelené množiny prostorových operátorů, jež představují
funkce a procedury určené k manipulování s prostorovými objekty. Uvedené operátory se tak uplatní
při tvorbě, úpravě, vymazání a při podobných operacích realizovaných na objektech a jejich plná
funkčnost je zabezpečena jejich bezesporností vůči manipulovaným objektům. Vzhledem k tomu, že
tento dokument ošetřuje prostorové stránky vzhledů geografických jevů, které jsou jejich rozhodující
vlastností, ovlivňuje obsah většiny norem řady ISO 19100.

Citované normy

ISO 19109 dosud nezavedena

ISO 19111:2003 převzata do EN ISO 19111 zavedené v ČSN EN ISO 19111 (97 9830) Geografická
informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi

ISO/IEC 11404:1996 zavedena v ČSN ISO/IEC 11404 (36 9151) Informační technologie - Programovací
jazyky, jejich prostředí a softwarové rozhraní - Na jazyku nezávislé typy dat

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jan Neumann, CSc., IČ 16507916

Technická normalizační komise: TNK 122 Geografická informace/Geomatika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Kratochvílová
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Předmluva

Text ISO 19107:2003 vypracovaný technickou komisí ISO/TC 211 „Geografická informace/Geomatika“
mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl převzat jako EN ISO 19107:2005 technickým
výborem CEN/TC 287 „Geografická informace“, jejíž sekretariát zajiš»uje NEN.



Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2005 dát 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 července 2005.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

Oznámení o schválení
Text mezinárodní normy ISO 19107:2003 byl schválen CEN jako evropská norma EN ISO 19107:2005
bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Tato mezinárodní norma poskytuje konceptuální schémata pro popisování prostorových charakteristik
vzhledů geografických jevů a pro manipulaci s nimi. Normalizace v této oblasti se stane úhelným
kamenem pro další normy geografické informace.

Vzhled jevu je abstrakcí jevu reálného světa; pokud je přidružen k místu vztaženému k Zemi, je to
vzhled geografického jevu. Vektorová data tvoří geometrická a topologická primitiva, samostatně
nebo v kombinaci použitá ke konstrukci objektů, které vyjadřují prostorové charakteristiky vzhledů
geografických jevů. Rastrová data jsou založena na rozdělení rozsahu pokryté plochy na malé
jednotky podle parketování prostoru a na přiřazení nějaké hodnoty atributu každé této jednotce. Tato
mezinárodní norma se zabývá pouze vektorovými daty.

V modelu definovaném v této mezinárodní normě jsou prostorové charakteristiky popsány jedním
nebo více prostorovými atributy, jejichž hodnota je dána geometrickým objektem (GM_Object) nebo
topologickým objektem (TP_Object). Geometrie poskytuje metody pro kvantitativní popis prostorových
charakteristik vzhledů jevů včetně rozměru, polohy, velikosti, tvaru a orientace, a to prostřednictvím
souřadnic a matematických funkcí. Matematické funkce použité k popsání geometrie objektu závisejí
na typu souřadnicového referenčního systému uplatněného při definování prostorové polohy.
Geometrie je pouze stránkou geografické informace, která se při transformaci informace z jednoho
geodetického referenčního systému nebo souřadnicového systému do druhého mění.

Topologie se zabývá charakteristikami geometrických útvarů, které při elastické a spojité deformaci
prostoru - například při transformaci geografických dat z jednoho souřadnicového systému do
druhého - zůstávají invariantní. V kontextu s geografickou informací se topologie používá zpravidla k
popisu souvislosti nrozměrného grafu, tedy vlastnosti, která je při spojité transformaci grafu
invariantní. Výpočetní topologie poskytuje informaci o souvislosti geometrických primitiv, která může
být odvozena ze základní geometrie.

Prostorové operátory jsou funkce a procedury, které používají, dotazují, vytvářejí, upravují nebo
vymazávají prostorové objekty. Tato mezinárodní norma definuje taxonomii těchto operátorů za
účelem vytvoření normy pro jejich definici a implementaci. Cílem je:



a)    definovat prostorové operátory jednoznačně, aby bylo možno zajistit, že rozmanité
implementace budou v rámci známých omezení přesnosti a rozlišení poskytovat srovnatelné
výsledky,

b)    použít tyto definice k definování množiny normalizovaných operací, které vytvoří základ
systémů vykazujících shodu a tak budou působit jako zkušební prostředí pro implementující
osoby a jako množina referenčních zkoušek pro potvrzení platnosti shody,

c)    definovat operátorovou algebru, která umožní kombinace základních operátorů použitých
předvídatelným způsobem v dotazu na geografická data a při manipulaci s nimi.

Normalizovaná konceptuální schémata prostorových charakteristik zvýší schopnost sdílet
geografickou informaci mezi aplikacemi. Tato schémata budou použita pracovníky vyvíjejícími
geografické informační systémy a software a uživateli geografické informace k poskytnutí bezesporně
pochopitelných struktur prostorových dat.
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1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma specifikuje konceptuální schémata pro popsání prostorových charakteristik
vzhledů geografických jevů, a množinu prostorových operací, které jsou v souladu s těmito schématy.
Zabývá se vektorovou geometrií a topologií až ve třech rozměrech. Definuje normalizované
prostorové operace pro použití při zpřístupnění, dotazu, správě, zpracování a výměně dat geografické
informace pro prostorové (geometrické a topologické) objekty až třech topologických rozměrů
vnořené do souřadnicových prostorů až o třech osách.

-- Vynechaný text --


