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Nahrazení předchozích norem

Touto změnou se nahrazuje ČSN EN ISO 19126 (97 9845) z května 2010.

 

Národní předmluva

Změna proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 19126:2009 do soustavy norem
ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 19126 (97 9845) z května 2010 převzala EN ISO 19126:2009 schválením
k přímému používání jako ČSN, tato změna ji přejímá překladem.

Ústředním předmětem zájmu geoprostorových disciplín jsou jevy reálného světa uvažované v jejich
vztahu k poloze na zemském povrchu, které jsou v působnosti technických norem řady ČSN (EN) ISO
19100 reprezentovány geografickou informací mající podobu geografických vzhledů. Ty jsou ve
smyslu ČSN ISO 19101 abstrakcí sledovaných jevů.

Geografický vzhled představuje klíčový pojem, který se uplatňuje zásadním způsobem v řadě
normativně formulovaných nástrojů ošetření geografické informace, jako je například aplikační
schéma (ČSN EN ISO 19109) nebo specifikace datového produktu (ČSN ISO 19131). Proto je důležité,
aby byl každý typ geografických vzhledů podroben jednoznačnému a vyčerpávajícímu popisu
v pojmových slovnících definovaných touto ČSN EN ISO 19126. Uvedené slovníky jsou přitom
s výhodou uchovávány ve formě registrů, které se řídí normou ČSN EN ISO 19135 (dosud jen anglická



verze).
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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 19126:2009) vypracovala technická komise ISO/TC 211 Geografické
informace/Geomatika ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 287 Geografická informace, jejíž
sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2010 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 května 2010.

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.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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 a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 19126:2009 byl schválen CEN jako evropská norma EN ISO 19126:2009
bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Tato mezinárodní norma specifikuje schéma pro pojmové slovníky geografických vzhledů spravované
jako registry. Geografické vzhledy jsou dle popisu v ISO 19101 abstrakce jevů reálného světa
sdružené s místem vztaženým k zemskému povrchu, o nichž se sbírají, udržují a šíří data.

Pojmový slovník vzhledů stanoví základní definice a související informaci o množině pojmů, které se
mohou používat k popisování geografických vzhledů a jež jsou sdíleny napříč více aplikačními
oblastmi. Prvky z pojmového slovníku vzhledů lze opakovaně používat jedním nebo více katalogy
vzhledů. Katalog vzhledů je často sdružen s konkrétním aplikačním schématem, specifikací produktu
a datovou sadou. Poskytuje úplnou textovou specifikaci množiny typů vzhledů a jejich vlastností
a vztahů. Pro další pojednání vztahů mezi pojmovými slovníky vzhledů, katalogy vzhledů, aplikačními
schématy a specifikacemi produktů viz přílohu A.



ISO 19135 specifikuje postupy registrace položek geografické informace. Položky geografické
informace, které mohou být registrovány, jsou prvky tříd objektů specifikovaných v technických
normách jako jsou například ty, které vypracovává ISO/TC 211. Tato mezinárodní norma definuje třídy
objektů a specifikuje pravidla používaná k zakládání a udržování pojmových slovníků vzhledů jako
schémat registrů, která jsou ve shodě s ISO 19135.

ISO 19135 specifikuje strukturu hierarchického registru, v němž hlavní registr obsahuje množinu
položek, které popisují dílčí registry. Tato mezinárodní norma specifikuje schéma hierarchického
registru, kde jsou dílčími registry pojmové slovníky vzhledů a/nebo katalogy vzhledů. Tato
mezinárodní norma specifikuje doprovodné schéma. Výsledný hierarchický registr lze použít jako
základ pro harmonizaci a navazování interoperability mezi různými komunitami geografické
informace.

Pojmové slovníky vzhledů a katalogy vzhledů udržované jako registry mohou sloužit jako zdroje
odkazů pro podobné registry založené jinými komunitami geografické informace jako součást systému
křížového odkazování. Křížové odkazování mezi příslušnými položkami v registrech položek
geografické informace může být obtížné v případech, kde se struktura registrů mezi komunitami
geografické informace liší. Tato mezinárodní norma může posloužit pro různé komunity geografické
informace jako vodítko k vývoji slučitelných registrů, které mohou podporovat systém křížového
odkazování geografické informace.

Jako příklad implementace této mezinárodní normy je popsán pojmový slovník vzhledů a registr
komunity Digital Geographic Information Working Group (DGIWG).

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje schéma pro pojmové slovníky vzhledů, jež mají být založeny
a spravovány jako registry. Nespecifikuje schémata pro katalogy vzhledů nebo pro správu katalogů
vzhledů jako registrů. Protože je však katalog vzhledů často odvozen z pojmových slovníků vzhledů,
specifikuje tato mezinárodní norma schéma pro hierarchický registr pojmových slovníků vzhledů
a katalogů vzhledů. Tyto registry jsou v souladu s ISO 19135.

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.
 


