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Národní předmluva

Úvod

Geografická informace je základním zdrojem poznatků o prostorových stránkách jevů reálného světa
nacházejících se na zemském povrchu a v jeho okolí. Ve sféře tvorby, zpracování a využití
geografických dat se uplatňuje velké množství požadavků a je proto nezbytné, aby zpracovatelé
množin geografických dat pečlivě definovali svůj obor úvah a své podnikatelské záměry promítli do
specifikace datového produktu a aby uživatelé dat dokázali stanovit své požadavky na produkt. Vývoj
norem již pokryl první fázi nezbytnou pro vyhledávání geografických dat a na nich založených
produktů normalizací struktury metadat. Předkládaná norma pokrývá oblast hodnocení kvality
geografických dat, a tím zlepšuje prostředí pro dodavatelsko-odběratelské vztahy. Hodnocení kvality
dat navazuje na normativně propracovanou oblast hodnocení kvality a metod přejímek zboží, z níž
přejímá obecné metody a dále je rozvíjí pro geografickou informaci. To se projevuje zejména
v terminologii, přijaté pro tuto normu.

Změny proti předchozí normě



Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 19157:2013 do soustavy norem
ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 19157 ze srpna 2014 převzala EN ISO 19157:2013 schválením k přímému
používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.
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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 19157:2013) 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 června 2014 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 června 2014.

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 19113:2005, EN ISO 19114:2005.

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,
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Oznámení o schválení

Text ISO 19157:2013 byl schválen CEN jako EN ISO 19157:2013 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Geografická data jsou ve zvyšující se míře sdílena, vyměňována a užívána pro účely jiné než byly
původní záměry jejich producentů. V procesech, ve kterých jsou vybírány množiny dat, jsou informace
týkající se kvality dostupných geografických dat podstatné, protože ceny dat jsou v přímé úměře
k jejich kvalitě. Uživatel geografické informace může mít na výběr několik datových množin. Aby se
určilo, která nejlépe splňuje požadavky uživatele, je nezbytné porovnat kvalitu těchto datových
množin.

Účelem popisu kvality geografických dat je usnadnit porovnání a výběr množiny dat, nejlépe
vyhovující aplikačním potřebám nebo požadavkům. Úplný popis kvality množiny dat podpoří sdílení,
výměnu a užití vhodných množin dat. Informace o kvalitě geografických dat umožní producentovi
vyhodnotit, jak dobře množina dat splňuje množinu kritérií ve specifikaci jeho produktu, a podpoří
uživatele dat při hodnocení způsobilosti produktů uspokojit požadavky jejich jednotlivých aplikací. Pro
účely tohoto hodnocení jsou používány jasně definované postupy, a to konzistentním způsobem.

Pro usnadnění porovnání je podstatné, že výsledky zpráv o kvalitě jsou vyjádřeny porovnatelným
způsobem a že existuje shoda v chápání měr kvality dat, které byly použity. Tyto míry kvality dat
poskytují klíčové výroky o kvalitě geografických dat při porovnání s oborem úvah. Porovnání kvality
dat není možné při použití nekompatibilních měr. Tato mezinárodní norma zavádí normované
komponenty a struktury měr kvality dat a definuje společně používané míry kvality dat.

Tato mezinárodní norma rozlišuje, že poskytovatel dat a uživatel dat mohou nahlížet na kvalitu dat
z různých hledisek. Shoda úrovní kvality může být stanovena ze strany producenta použitím
specifikace produktu nebo ze strany uživatele upřesněním požadavků na kvalitu dat. Pokud uživatel
dat vyžaduje informaci v lepší kvalitě dat, než je poskytována producentem dat, může uživatel dat
zpětně kontrolovat proces vyhodnocení kvality dat posky-
tovatelem tak, aby získal dodatečnou, konkrétní informaci. V takovém případě se s požadavky
uživatele dat zachází jako se specifikací produktu a uplatní se v procesu zpracování u producenta dat.



Předmětem této mezinárodní normy je poskytnout principy pro popis kvality geografických dat
a pojmy pro nakládání s informací o kvalitě geografických dat, a dále konzistentní a normovaný
způsob pro určení a zápis informace o kvalitě množiny dat. Cílem je poskytnout návod hodnotících
postupů kvantitativní informace o kvalitě geografických dat.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje zásady popisu kvality geografických dat. Norma

definuje komponenty pro popis kvality dat;●

specifikuje komponenty a obsah struktury registru pro míry kvality dat;●

popisuje obecné postupy pro hodnocení kvality geografických dat;●

stanovuje zásady pro podávání zpráv o kvalitě dat.●

Tato mezinárodní norma také definuje množinu měr pro kvalitu dat, kterou je možné využít při
hodnocení a podávání zpráv o kvalitě dat. Míru kvality dat, která popisuje a stanovuje, jak množina
dat odpovídá specifikaci produktu, mohou využít producenti dat, kteří tuto informaci o kvalitě
poskytují, a rovněž uživatelé, kteří zjišťují, zda konkrétní geografická data mají či nemají postačující
kvalitu pro jejich konkrétní aplikaci.

Tato mezinárodní norma nedefinuje žádné minimum akceptovatelných úrovní kvality geografických
dat.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


