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1

vadas geoerdvinius standartus ir specifikacijas

Geoerdviniai standartai gali b ti labai naudingi vairiems visuomen s nariams – verslo
mon ms, vyriausyb ms, prekybos atstovams, vartotojams ir bet kuriam pilie iui. Šioje
dalyje susipažinsime su geoerdviniais standartais ir specifikacijomis. Sužinosime, koki
erdvini standart reikia erdvini duomen infrastrukt rai sukurti, ir apžvelgsime
pagrindinius tarptautini , regionini bei vietini standartizacijos organizacij nustatytus
geoerdvinius standartus, kuriuos galima panaudoti kuriant Lietuvos geografin s
informacijos infrastrukt r . Taip pat aptarsime geoerdvinio standartizavimo procesui takos
turin ius informacini technologij standartus ir specifikacijas. Išsamiai išnagrin sime
pradini ir išvestini (profilini ) standart k rimo proces . Šios kurso dalies pabaigoje
pateiktos rekomendacijos, kaip kurti nacionalinius ir smulkesnio lygmens standartus.
Dalies turinys
Apibr žimai
EDI standart poreikis
Geoerdvinius standartus kurian ios organizacijos
Erdvini duomen infrastrukt rai takos turin i standart tipai
Standart k rimo procesas ir profiliavimas
K daryti vietinei valdžiai? K daryti šaliai?
Išvados
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1.1 Apibr žimai
Prieš susipažindami su geoerdviniais standartais ir specifikacijomis, apibr šime kelet
bendr termin – kas yra standartas, kas yra specifikacija ir kuo jie skiriasi.
Standartas yra dokumentas, priimtas sutarimu ir patvirtintas akredituotos standartizacijos
staigos, kuri valstybiniu arba tarptautiniu lygiu pripaž sta pramon s, profesin s, prekybos
ar valstybin s organizacijos. Standartai atspindi susitarimus d l gamini , gamybos
metod , terminijos, praktikos, paslaug ar veiksm . Ta iau atitikti standart n ra
privaloma. Standartai kuriami tam, kad b t galima pasiekti optimal gamybos tvarkos ir
darnos bei gaminio ar paslaugos patikimumo laipsn . Standartuose pateikiamos taisykl s,
gair s ir charakteristikos reglamentuoja bendr ir dažnai vykdom veikl arba jos
rezultatus.
Specifikacija yra svarbus techninis dokumentas, tiksliai nurodantis sistem , gamini ,
medžiag , proced r
ar paslaug
reikalavimus, konstrukcij , elgsen
arba
charakteristikas. Pagrindin specifikacijos paskirtis – pad ti sigyti paslaugas.
Specifikacija yra daugiau pramon orientuotas dokumentas, skirtas praktiniam taikymui.
Standartas yra labiau abstraktus, arba koncepcinis, aprašymas, kur galima taikyti
praktiškai tik detalizavus konkre ias smulkmenas. Standart galima interpretuoti šiek tiek
skirtingai.
Dažnai standartus sukuria ir patvirtina pripažinta staiga arba standartizacijos organizacija.
Specifikacijos taka priklauso nuo techninio tobulumo ir rinkos pripažinimo.

© Nacionalin žem s tarnyba prie Žem s kio ministerijos, 2008
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1.2 EDI standart poreikis
Per pastaruosius trisdešimt met
daug organizacij
kartografijai, matavimams,
fotogrametrijai, miest planavimui ir kitoms geoinformacinio pob džio taikomosioms sritims
pritaik kompiuterius ir informacines technologijas. Pirmiausia pavien s organizacijos
suk r savo kompiuterizuotas sistemas, tenkinan ias specifinius gamybos poreikius. Šios
sistemos daugiausia buvo skirtos popieriniams žem lapiams kurti. Kartografijos
organizacijos duomenimis keit si mažai ir geoerdvini standart joms nereik jo.
Ilgainiui gamintojai suk r kompiuterizuotas kartografavimo sistemas – kartografavimo
darbo stotis su GIS ir kartografavimo program paketais. Skirting gamintoj ranga buvo
nesuderinama, program formatai buvo patentuoti. Standart nebuvo.
Istoriškai susiklost , kad geografinei informacijai apdoroti buvo sukurta daugyb duomen
strukt r ir architekt r . O norint iki galo ir teisingai išspr sti geografinio pob džio
uždavinius, duomenimis dalytis turi vair s asmenys ar organizacijos – tokia yra GIS
prigimtis. Duomen nesuderinamumo problemas trumpam laikui išspr sdavo pagalbin s
duomen konvertavimo programos. Ta iau ši problem reik jo spr sti iš esm s –
standartizuoti geoerdvini duomen perdavim . Pirmaisiais geoerdviniais standartais buvo
sprendžiamos duomen nesuderinamumo ir patentuoto formato erdvini duomen
transformavimo problemos, kad b t galima atvirai keistis duomenimis visame pasaulyje.
Standartai buvo kuriami organizacij viduje. takingos organizacijos band tikinti kitus
savo pramon s šakos dalyvius naudotis tais pa iais standartais. Kai kuri gamintoj
sistemos buvo labai s kmingos ir j patentuoti duomen formatai tapo de facto duomen
standartais (pvz., „Autodesk“ DXF formatas, ESRI SHP formatas). Šie gamintojai netgi
suformavo savo rangos naudotoj bendruomenes.
Per visus šiuos metus daug organizacij investavo nemažai pinig , laiko ir darbo, kad
diegt tre ios šalies erdvines priemones ir pritaikyt jas savo poreikiams. Ta iau per
pastaruosius kelis dešimtme ius buvo daug atvej , kai šias investicijas teko išmesti ir
perdaryti sistemas kito produkto pagrindu. Štai keli pavyzdžiai:
tiek jas tampa neperspektyvus finansiškai ir uždaro mon ;
tiek j perperka kita mon , siekianti panaikinti konkurencij arba sigyti daugiau
rinkos – dabar madinga tur ti savo konkurent akcij ;
tiek jas sutelkia d mes
nauj
technologij , senosios nebepalaiko, o
modernizavimo galimyb s suteikti nesivargina.
Tokios nemalonios situacijos susilauk atsako – vairiose šalyse imta kurti viešai
prieinamus standartus vairioms taikomosioms sritims. Kai kurie iš j savo takos sferoje
buvo s kmingi. Kartais siauros specifikos standart s km trukdo atsirasti platesniems
standartams. Daugiau kaip prieš dešimt met vairias šalis atstovaujan ios tarptautin s
standartizacijos organizacijos ir konsorciumai per m
geoinformacijos srities
standartizavim savo rankas.
Tarptautiniai standartai suteikia organizacijoms galimyb abstrahuoti savo verslo funkcijas
taip, kad b t galima keisti tiek jus arba naudoti atviro kodo komponentus. Jei visk darys
teisingai, joms neteks pakartotinai diegti erdvini komponent savo verslo sistem .
© Nacionalin žem s tarnyba prie Žem s kio ministerijos, 2008
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Geoerdviniai standartai tampa vis svarbesni, ypa dabar, kai tarptautin s, region ir šali
organizacijos bando sukurti arba suderinti savo erdvini duomen infrastrukt ras (EDI).
Geoinformacijos pramon randa vis naujas geografini duomen bei paslaug taikymo
sritis ir nuolat ple iasi. Erdvini duomen infrastrukt ra suteikia naudotojams pagrind
rasti, vertinti ir pritaikyti geoerdvinius duomenis bei paslaugas. EDI gali b ti naudinga
visiems valstybini , komercini , ne pelno ir mokslo staig lygmenims.
Erdvini duomen infrastrukt r (1.1 pav.) sudaro technologijos, politika, standartai ir
institucin s proced ros, b tinos geoerdviniams duomenims – didelei vartotoj grupei
skirtiems duomenims iš daugelio vairi šaltini – gyti, apdoroti, saugoti ir platinti bei j
naudojimui tobulinti.
Nacionalin EDI sudaro:
prieigos prie duomen politika;
informacijos centras arba saugykla;
metaduomenys;
duomen apsauga;
geoerdviniai duomenys;
bendradarbiavimas;
vadovavimas;
standartai;
komunikacij tinklas (pvz., portalas)

1.1 pav. Nacionalin s EDI komponentai

Standartai yra esmin EDI dalis. Nuo j priklauso EDI dali s veika. Standartai yra EDI
k r j bei naudotoj bendradarbiavimo kalba ir taisykl s. Be standart šis bendravimas
neb t manomas. Standartai daro infrastrukt r stabilesn – geografiškai susijusi
informacij gauti padedan iai aplinkai palaikyti pakanka minimalaus standartizuot
praktik , protokol ir specifikacij rinkinio.
EDI standartus kurti skatinantys veiksniai yra mažesn s gamybos bei platinimo kainos,
galimyb išpl sti rink ir valdymo aspektai. Už ši veiksni slypi trys s vokos:
© Nacionalin žem s tarnyba prie Žem s kio ministerijos, 2008
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perkeliamumas arba „dali sukei iamumas“ reiškia galimyb naudotis t pa i
format duomenimis ir tomis pa iomis standartin mis ar pagal užsakym
sukurtomis programomis vairiuose kompiuteriuose ir vairiose operacin se
sistemose;
s veikumas (funkcinis suderinamumas) ir informacijos prieinamumas susij su
kompiuteriais, tinklais ir naudotojo galimybe prie j prisijungti bei gauti informacij iš
vairi sistem ;
palaikomumas susij s su kita standart paskirtimi – pad ti kurti ilgalaikes ir
efektyvias kompiuteri sistem ir duomen bazi naudojimo, atnaujinimo bei
modernizavimo strategijas bei skatinti dalinim si informacija.
Kiti standart k rim skatinantys veiksniai:
Galimyb išpl sti rink ir valdymo aspektai.
Pavyzdžiui, standartus galima naudoti kokyb s kontrolei – jie suteikia
technin saugos pagrind .
Technologij per mimas ir galimyb padidinti bet kurios naudotoj organizacijos
darbo našum .
Standartai ir technologijos glaudžiai susij , o geoinformatikos rinka yra
pasaulin .
Pavyzdžiui, šiuolaikiniai standartai gali pad ti perkelti tam tikr technologij
naudotoj gamybines sistemas.
Politiniai kompromisai, demokratijos mechanizmai ir bendras technini sprendim
pri mimas.
Standartai suteikia valstyb ms galimyb lengviau ir s žiningiau prekiauti;
Politiniams subjektams (pvz., šalims) tam tikro standarto naudojimas arba
vengimas gali b ti naudingas ir politiškai, ir ekonomiškai.
Apskritai EDI takos turin ius standartus galima suskirstyti taip:
„Nepriklausomi“ arba de jure standartai (dar vadinami „konsensuso“
standartais):
juos oficialiai tvirtina pripažinta staiga, laikydamasi tiksliai apibr žtos
bendro sutarimo proced ros, dalyvaujant vairioms suinteresuotoms
šalims.
De facto standartai:
jie laikomi standartais, nes labai populiar s ir pla iai naudojami, bet
neb tinai yra oficialiai patvirtinti kurios nors nepriklausomos
standartizacijos organizacijos.
Pavyzdžiui, „Google“ KML kalba (Keyhole Markup Language);
„Microsoft Corporation“ sukurta ODBC (Open Database
Connectivity) s saja; „Autodesk“ DXF duomen main formatas.

© Nacionalin žem s tarnyba prie Žem s kio ministerijos, 2008
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1.3 Geoerdvinius standartus kurian ios organizacijos
Geoerdvinius standartus kuria daug organizacij . Šias organizacijas galima klasifikuoti
hierarchijos principu (tarptautin s, regionin s, nacionalin s ir kt.) arba pagal takos lyg
(nepriklausomos tarpvalstybin s staigos, visuomeniniai konsorciumai ir asociacijos,
profesin s organizacijos). Geoerdvinius standartus kurian ios organizacijos gali b ti:
nepriklausomos tarptautin s standartizacijos staigos;
nepriklausomos regionin s standartizacijos staigos;
tarptautiniai pramon s konsorciumai ir prekybos asociacijos;
šali valstybin s staigos;
valstyb s sri i valdžios staigos;
profesin s organizacijos.
Lietuvos geografin s informacijos infrastrukt rai (LGII) geriausiai tinka trys standartizacijos
staigos: Tarptautin
standartizacijos organizacija (ISO), regioninis Europos
standartizacijos komitetas (CEN, ESK) ir Lietuvos valstybin s standartizacijos staigos bei
organizacijos.
1.3.1 Nepriklausomos tarptautin s standartizacijos staigos
Tarptautinius standartus kuria kelios tarptautin s organizacijos. Iš esam tarptautini
standartizacijos staig verta pamin ti Tarptautin standartizacijos organizacij (ISO),
Tarptautin elektrotechnikos komisij (IEC) ir Tarptautin telekomunikacij s jung (ITU).
Daugum specifini geoinformacijos srities standart kuria ISO.
Tarptautin standartizacijos organizacija – tai pasaulin valstybini standartizacijos staig
federacija (http://www.iso.org/). Ji yra 157 valstybi standartizacijos institut tinklas. Vien
valstyb atstovauja vienas narys, o vis sistem koordinuoja Šveicarijoje (Ženevoje)
sik r s Centrinis sekretoriatas. ISO yra nevyriausybin organizacija. Daug jos institucini
nari priklauso savo šali vyriausybin ms strukt roms arba buvo j paskirtos atstovauti
savo šal . ISO veikia kaip tarpininkaujanti organizacija, padedanti pasiekti verslo ir
visuomen s poreikius atitinkant bendr sutarim .
ISO tikslas yra skatinti standart k rim , kad b t sudarytos palankesn s s lygos
tarptautiniams preki ir paslaug mainams. Ši oficiali standartizacijos organizacija priži ri
standart tvirtinimo ir si lymo procesus, skirtus bendram sutarimui pasiekti. Joje dalyvauja
vyriausybin s staigos, profesin s organizacijos ir priva ios mon s. Kaip nepriklausoma
standartizacijos staiga ISO turi atvir naryst s politik (ir dalyvavimo taisykles), formali
komitet strukt r ir standart k rimo, perži r jimo bei tvirtinimo proced ras. Valstyb s
savo komentarus pateikia per savo standartizacijos staigas.
ISO tarptautiniai standartai tiek jams ir j klientams suteikia bendrus kriterijus, arba
bendr technologin kalb , ir taip padeda prekiauti bei perimti technologijas. ISO
standartai yra savanoriški. ISO yra nevyriausybin organizacija ir neturi teisin s galios
priverstinai
gyvendinti
standartus
(http://www.iso.org/iso/en/aboutiso/introduction/index.html).

© Nacionalin žem s tarnyba prie Žem s kio ministerijos, 2008
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211 technikos komitetas (ISO/TK 211)
1993 metais ISO sudar GIS komitet (GIS Committee) vairiems su EDI susijusiems
standartams kurti. Š komitet (211 technikos komitet ), dabar vadinam Geografin s
informacijos / geoinformatikos komitetu (Geographic Information / Geomatics Committee),
sudaro daugumos išsivys iusi ir besivystan i šali atstovai.
211 technikos komiteto (ISO/TK 211) tikslas yra kurti ir gyvendinti su geografine
informacija / geoinformatika susijusius standartus. Šie standartai dar žinomi kaip ISO
19100 grup s standartai (http://www.isotc211.org/). ISO/TK 211 bando sukurti
strukt ruot standart rinkin darbui su informacija apie objektus ar reiškinius, tiesiogiai ar
netiesiogiai susijusius su vieta Žem je.
ISO/TK 211 kuria šiuos standartus:
geoerdvini duomen , skaitant vaizdus ir informacij ;
geoerdvini duomen administravimo ir informacijos valdymo;
geoerdvini paslaug , skaitant lokalizuotas paslaugas.
Šiuo metu ISO 19100 grup je užregistruoti 43 projektai (19101–19143). 33 iš j yra
praktiškai taikomi tarptautiniai standartai ir ataskaitos (2007 m. birželio m n. duomenimis),
kiti kuriami arba perži rimi. Keli projektai buvo nutraukti, tod l numeracijoje yra tarp .
ISO/TK 211 geografin s informacijos standartai gali nurodyti duomen valdymo ( skaitant
apibr žimus ir aprašymus), gavimo, apdorojimo, analiz s, naudojimo, pateikimo ir j main
skaitmeniniu / elektroniniu formatu tarp vairi naudotoj , sistem bei viet metodus,
priemones ir paslaugas. ISO/TK 211 standart šeima nustato geografin s informacijos ir
informacijos valdymo taisykles ir standartines schemas.
Šio komiteto kurtos darbo grup s nagrin ja duomen perdavimo, metaduomen ,
duomen klasifikavimo, duomen kokyb s ir kitus susijusius standartus. Informacij apie
ISO/TK 211 organizacin strukt r , narius, ryšius ir darbo grupes rasite svetain je
http://www.isotc211.org/, spustel j sait „Organization“. Darbo grup s formina standart
šeim ; šio proceso metu kuriami vienas ar keli komiteto projektai, tarptautinio standarto
projektas ir galiausiai pats tarptautinis standartas.
Dabartin ISO/TK 211 Geografin s informacijos / geoinformatikos komiteto statistika:
Paskelbta ISO standart , už kuriuos tiesiogiai atsako TK 211 sekretoriatas: 37
Šalys dalyv s: 29
Šalys steb tojos: 31
Paskelbt ISO standart s raš ir informacij apie TK 211 galima rasti svetain je
http://www.isotc211.org/, spustel jus sait About ISO/TC 211 > Published Standards and
Reports (apie ISO/TK 211 > paskelbti standartai ir ataskaitos).
Atkreipkite d mes , kad pagrindiniai ISO/TK 211 standartai yra koncepciniai (abstrakt s).
Didžioji „pirmosios kartos“ ISO/TK 211 kuriam GIS standart dalis parašyta abstrak ios
specifikacijos lygmeniu. Šie standartai suteikia tvirt
pagrind
kurti technines
gyvendinimo specifikacijas. ISO standartus galima laikyti b tina, bet nepakankama s lyga
EDI ar jos dalims sukurti. gyvendinimo standartai (technin s specifikacijos) nustato
informacijos kodavim , program s sajas, duomen strukt r specifikacijas, main
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protokolus ir kt. Kitos organizacijos, pavyzdžiui, „Open Geospatial Consortium“, (OGC)
nustato praktin ms užduotims pritaikytus standartus ir specifikacijas. Dauguma „antros
kartos“ ISO/TK 211 standart sukurti detalesni OGC specifikacij pagrindu. Galima
pasteb ti, kad antrosios kartos ISO standartus (pavyzdžiui, ISO/TS 19103:2005.
Koncepcini schem kalba) taip pat galima laikyti technin mis specifikacijomis (TS). Taigi,
pagrindiniai ISO 19100 grup s standartai, skaitant ISO 19107, ISO 19115 ir ISO 19119,
taip pat yra ir abstrak ios OGC specifikacijos.
Šiame kurse aptarsime ISO/TK 211 standartus. Juos galima suskirstyti kelias grupes:
bendrieji geoerdviniai standartai (organizaciniai ir mokymo);
turinio ir duomen geoerdviniai standartai;
paslaug ir ataskait geoerdviniai standartai (prieigos ir technologijos
standartai);
metaduomen ir kokyb s geoerdviniai standartai.
Bendrieji geoerdviniai standartai (organizaciniai ir mokymo):
ISO 19101:2002. Geografin informacija. Pamatinis modelis
ISO/TS 19104. Geografin informacija. Terminai
ISO 19105:2000. Geografin informacija. Atitiktis ir bandymai
ISO 19106:2004. Geografin informacija. Profiliai
ISO/TA 19120:2001. Geografin informacija. Funkciniai standartai
ISO/TA 19122:2004. Geografin informacija / geoinformatika. Personalo
kvalifikacija ir atestavimas
ISO 19135:2005. Geografin informacija. Registravimo proced ros
Turinio ir duomen geoerdviniai standartai:
ISO/TS 19103:2005. Geografin informacija. Koncepcini schem kalba
ISO 19107:2003. Geografin informacija. Erdvin schema
ISO 19108:2002. Geografin informacija. Laikin schema
ISO 19109:2005. Geografin informacija. Taikymo schemos taisykl s
ISO 19111:2007. Geografin informacija. Pad ties erdv je nurodymas pagal
koordinates
ISO 19112:2003. Geografin informacija. Pad ties erdv je nurodymas pagal
geografinius identifikatorius
ISO/TA 19121:2000. Geografin informacija. Vaizdai ir rastriniai duomenys
ISO 19123:2005. Geografin informacija. Dengties geometrijos ir funkcij
schema
ISO/TS 19127:2005. Geografin informacija. Geodeziniai kodai ir parametrai
ISO 19131:2007. Geografin informacija. Duomen produkt specifikacijos
ISO 19137:2007. Geografin informacija. Pagrindinis erdvin s schemos
profilis
Paskelbti paslaug ir ataskait geoerdviniai standartai (prieigos ir technologijos
standartai):
ISO 19116:2004. Geografin informacija. Vietos nustatymo paslaugos
ISO 19117:2005 Geografin informacija. Pateiktis
ISO 19118:2005. Geografin informacija. Kodavimas
ISO 19119:2005. Geografin informacija. Paslaugos
ISO 19125-1:2004. Geografin informacija. Prieiga prie paprast j duomen .
1 dalis. Bendroji architekt ra
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ISO 19125-2:2004. Geografin informacija. Prieiga prie paprast j duomen .
2 dalis. Strukt rini užklaus kalbos (SQL) funkcija
ISO 19128:2005. Geografin informacija. Internetinio žem lapi serverio
s saja
ISO 19133:2005. Geografin informacija. Lokalizuotos paslaugos. Sekimas ir
navigacija
ISO 19134:2007. Geografin
informacija. Lokalizuotos paslaugos.
Kombinuotas maršruto parinkimas ir navigacija
Kuriami paslaug ir ataskait geoerdviniai standartai (prieigos ir technologijos standartai):
19136. GML kalba, 2007-04
19142. Internetin vektorini duomen paslauga (Web Feature Service),
2009-02
19143. Filtr kodavimas, 2009-02
Metaduomen ir kokyb s geoerdviniai standartai:
ISO 19110:2005. Geografin informacija. Objekt katalogavimo metodika
ISO 19113:2002. Geografin informacija. Kokyb s principai
ISO 19114:2003. Geografin informacija. Kokyb s vertinimo proced ros
ISO 19115:2003. Geografin informacija. Metaduomenys
ISO/TS 19138:2006. Geografin informacija. Duomen kokyb s matai
ISO/TS 19139:2007. Geografin informacija. Metaduomenys. XML schemos
gyvendinimas
ISO/TK 211 pla iai naudoja formalias modeliavimo technologijas. Daug TK211 standart
yra bendri modeliai. Ši modeli poaibius ir konkre ius atvejus galima sujungti ir pritaikyti
duomen rinkiniams, paslaugoms ir operacijoms su geografiniais duomenimis. ISO TK211
naudojama modeliavimo kalba yra bendroji modeliavimo kalba (UML – Unified Modeling
Language). Ši kalb nagrin sime kitose kurso dalyse.
ISO standartai fail (pvz., metaduomen fail ) rašams koduoti paprastai naudoja XML
kalb (Extensible Markup Language – išple iama žym jimo kalba). XML yra rinkinys
taisykli , kaip kurti standartinius informacijos formatus naudojant pa i sukurtas žymes
(gaires) ir dalintis sukurtais formatais bei duomenimis tarp skirting program . XML kalb
suk r W3C. XML tapo pramoniniu duomen saugojimo ir perdavimo internetu standartu.
XML yra visame pasaulyje pripažinta kodavimo metodika. J palaiko vairi programin
ranga – ir atvira, ir komercin . Internete XML pla iai naudojama analizei (parsing) ir
pateikimui bei yra pagrindin dabartini ISO/TK 211 ir OpenGIS specifikacij kalba.
Taigi, .xmi formato ISO UML duomen modelius programin mis priemon mis galima
transformuoti
XML/GML schemos DTD dokumentus (.xmi format suk r OMG,
http://www.omg.org/; GML yra geografinio žym jimo kalba (Geography Markup
Language); DTD yra dokumento tipo apibr žimo fail formatas)). Turint XML/GML
schemos dokumentus, XML analiz s ir tikrinimo programomis galima kurti, tikrinti ir
apdoroti geografin informacij . Kitose kurso dalyse mes taip pat naudosime XML kalb .
1.3.2 Nepriklausomos regionin s standartizacijos staigos
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Europa yra pirmoji vieta, kurioje bandomos tarptautin s geoerdvinio standartizavimo
strategijos. 2001 m. pabaigoje buvo prad ta kurti Europos S jungos erdvin s informacijos
infrastrukt ra (INSPIRE, www.ec-gis.org/inspire), kurios tikslas – teikti aktualius, darnius ir
kokybiškus erdvinius duomenis S jungos politikos k rimui, gyvendinimui, steb jimui ir
vertinimui. Šiam tikslui pasiekti INSPIRE sprendžia vairius klausimus – bendr
geografini duomen , metaduomen , architekt ros ir standart , teisinius ir duomen
politikos, finansavimo ir vykdom j strukt r , poveikio analiz s ir kitus. Tikslas yra sukurti
suderint Europos teisin sistem , kuri, nors daugiausia d mesio skirdama aplinkosaugos
poreikiams, palaipsniui išsipl st ir kitas S jungos interes sritis, pavyzdžiui, žem s k ,
regionin politik ir transport .
Pagrindin Europos regionin standartizacijos staiga yra Europos standartizacijos
komitetas (ESK, CEN – Comité européen de normalization), veikiantis per Europos
Komisij . Europos standartizacijos komitet 1961 m. k r Europos ekonomin s bendrijos
ir ELPA standartizacijos staigos (http://www.cen.eu/CENORM/aboutus/index.asp).
1992 m. Europos standartizacijos komitetas sudar 287 technikos komitet , atsaking už
geografin s informacijos standartus. 287 „Geografin s informacijos“ ESK/TK (Technikos
komitetas) atsakingas už geografin s informacijos standart k rim ir leidyb .
Geografin s informacijos srityje CEN artimai bendradarbiauja su Tarptautine
standartizacijos organizacija (ISO). CEN standartai Europoje privalomi. Jau patvirtinta
grup
Europos
pirmini
standart .
23
ESK/TK
287
standartai
išleisti
(http://www.cen.eu/CENORM/BusinessDomains/TechnicalCommitteesWorkshops/CENTe
chnicalCommittees/Standards.asp?param=6268&title=CEN%2FTC+287), o 8 standartai
kuriami (prad ti darbai, išleisti projektai). Dauguma ESK/TK 287 standart pagr sti
atitinkamais ISO/TK 211 19100 grup s standartais.
INSPIRE naudoja ESK/TK 287, ISO/TK 211 ir OGC standartus bei specifikacijas.
Kita didel kartografijos organizacija yra „EuroGeographics“. Ji atstovauja 49 kartografijos
ir kadastro staigoms iš 42 Europos valstybi
(http://www.eurogeographics.org),
kurian ioms Europos erdvini duomen infrastrukt r . „EuroGeographics“ kuria EEDI
pagrind sudaran ias produkt specifikacijas (ypa žem lapi ir metaduomen ), kurios
bus pripažintos pramoniniais standartais ir pad s užtikrinti bendr geografin s informacijos
s veikum .
1.3.3 Pramon s konsorciumai ir prekybos asociacijos
Vienas aktyviausi
geoerdvinius standartus kurian i
ir skatinan i
pramon s
konsorcium
yra „Open Geospatial Consortium“ (OGC – „atviras geoerdvinis
konsorciumas“), anks iau vadin sis „Open GIS Consortium“ („atviru GIS konsorciumu“).
OGC yra tarptautinis susivienijimas, kuriame dalyvauja 344 moni , valstybini staig ir
universitet , kurian i ir bendru sutarimu tvirtinan i viešas s saj specifikacijas
(http://www.opengeospatial.org). Šios s sajos palaiko s veikius sprendimus, suteikian ius
interneto, bevielio ryšio ir lokalizuotoms paslaugoms bei pagrindin ms informacin ms
technologijoms „geografini galimybi “. OpenGIS® specifikacijos, dažnai susijusios su
technologij diegimu ( skaitant ir atvir s saj apibr žimus) yra OGC produktas.
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Pagrindin s OGC darbo sritys:
informacijos kodavimas informacin se sistemose (duomen
duomen perdavimo standartai);
objekt ir j ryši pavadinimai (duomen žodynai);
duomen rinkini apraš schemos (metaduomenys).

formato standartai ir

OpenGIS® specifikacijos yra techniniai dokumentai.
gyvendinimo specifikacijos skirtos techninei auditorijai, jos išsamiai aprašo
programos komponent s sajos strukt r ;
vadovaudamiesi šiomis specifikacijomis, programin s rangos gamintojai gali
sukurti šias s sajas savo programose.
Abstrak ios specifikacijos suteikia koncepcin pagrind
daugumai OGC
specifikacij .
Jas kuria OGC Technikos komitetas (TK).
Jos yra pamatinis OpenGIS gyvendinimo specifikacij modelis.
OpenGIS® pamatinis modelis (ORM – OpenGIS® Reference Model) yra viso OGC
darbo pagrindas.
Jis aprašo OGC specifikacij baz (SB – Standards Baseline) – ryšius tarp
OpenGIS specifikacij dokument .
ORM funkcija ta pati, kaip ISO 19101:2002 geografin s informacijos standarto – tai
pamatinio modelio standartas.
Specifikacijas OGC kuria pasi lym užklausos b du. Konsorciumo nariai paruošia
abstrak i specifikacij . Tada konsorciumas savo nariams siun ia kvietim teikti
pasi lymus. Gavus atsakymus, galima suvienyti vairi si lytoj pozicijas. Paprastai
vykdomi du užklaus etapai, tada sukuriama gyvendinimo specifikacija, kuri konsorciumo
nariai gali gyvendinti praktiškai. OGC specifikacij k rimo proces galima apibendrinti
taip:
1 etapas. OGC formina savo specifikacijas bendru sutarimu; OpenGIS
specifikacijas kuria, perži ri ir tvirtina iš OGC nari sudaryti komitetai.
2 etapas. Tada OGC sukuria strategines verslo galimybes – nustato naudotoj
bendruomenes ir rinkos dalyvius, kuriems ši atvir erdvini s saj reikia, ir traukia
šias bendruomenes OpenGIS specifikacij k rim bei tvirtinim .
3 etapas. OGC sudaro strateginius ryšius, kad jo sukurti geoinformacijos
apdorojimo standartai der t su kitais tarptautiniais IT standartais.
4 etapas. Vykdomos marketingo ir ryši su visuomene programos, didinan ios
naudotoj rat ir susidom jim OpenGIS specifikacijomis.
Šiuo metu OGC interneto svetain je pateikta 19 gyvendinimo specifikacij
(http://www.opengeospatial.org/standards)
ir
apie
20
abstrak i
specifikacij
(http://www.opengeospatial.org/standards/as). OpenGIS® pamatinio modelio (ORM)
dokumentacij galima rasti adresu http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=3836.
Kiti
dokumentai
yra
OGC
interneto
svetain je
adresu
http://www.opengeospatial.org/standards. Dokumentai, kuriais galima vadovautis
gyvendinant OGC standartus:
Svarstytinuose dokumentuose (Discussion Papers) pateikiami techniniai klausimai,
kuriuos nagrin ja OGC Technikos komiteto darbo grup s.
Geriausios praktikos dokumentuose (Best Practices Documents) aptartos
geriausios patvirtint OGC dokument naudojimo ir / arba gyvendinimo praktikos.
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OpenGIS® specifikacijas galima parsisi sti nemokamai (priešingai negu ISO standartus).
„Open Geospatial Consortium“ ir ISO 211 technikos komitetas
„Open Geospatial Consortium“ (OGC) nuo 1994 met glaudžiai bendradarbiauja su
ISO/TK 211. 1999 m. Vienoje (Austrijoje) vykusiame plenariniame pos dyje ISO/TK 211
pasveikino „OpenGIS Consortium“ ir ISO/TK 211 sudaryt bendradarbiavimo sutart ir
patvirtino ISO/TK 211 / OGC koordinavimo grup s kompetencijos ribas. 1999 m. OGC
buvo suteiktas ISO/TK 211 patar jo statusas. ISO/TK 211 ir OGC suformavo jungtin
patariam j grup (JAG – Joint Advisory Group). Dabar „OpenGIS Consortium“ ir ISO/TK
211 bendrai sprendžia vairius klausimus; šio darbo rezultatai v liau taps OGC
specifikacijomis, kurios bus patvirtintos tarptautiniais standartais arba technin mis
specifikacijomis.
ISO/TK 211 naudoja kai kurias OGC gyvendinimo specifikacijas. Kai kurias OpenGIS®
specifikacijas šiuo metu ruošiamasi oficialiai patvirtinti ISO 19100 standartais. Pavyzdžiui,
OGC Paprast j duomen specifikacija panaudota kuriant ISO 19125 Prieigos prie
paprast j duomen standart ; OGC Web Map Service (internetin s žem lapio
paslaugos) specifikacij – ISO 19128 Web Map Server (internetinio žem lapi serverio)
s sajos standart .
Ir OGC savo standartams kurti naudoja ISO/TK 211 standart elementus.
ISO ir OGC proced ros ir produktai skiriasi. ISO/TK 211 kuria formalius de jure standartus.
OGC kuria de facto pramonines technines specifikacijas. ISO standartai turi nustatyt
gyvavimo cikl , kur sudaro oficialus patvirtinimas, skelbimas ir perži ra kas kelet met .
Visi tarptautiniai standartai perži rimi bent kart per trejus metus (po paskelbimo), o bent
kart per penkerius metus po pirmosios perži ros juos perži ri visi ISO nariai. OGC
specifikacijas galima naudoti ir nepatvirtintas oficialiai, o atnaujintos jos gali b ti kelis
kartus per metus.
Nors OGC specifikacijos gali b ti ir neidealios, jos gana praktiškos ir, be abejo, pagr stos
giliomis geoerdvini disciplin žiniomis (tai bus matyti iš abstrak ios dokumentacijos).
Per kitas kurso dali paskaitas aptarsime kelias OpenGIS® specifikacijas, ypa tapusias
ISO standartais, pavyzdžiui:
Katalog paslaugos
Filtr kodavimas
Geografinio žym jimo kalba
Vietos nustatymo paslaugos (OpenLS)
Prieiga prie paprast j element
Stilizuoto sluoksnio deskriptorius
Simboli kodavimas
WCS paslauga (Web Coverage Service – internetin dengties paslauga)
WFS paslauga (Web Feature Service – internetin vektorini duomen paslauga)
WMS paslauga (Web Map Service – internetin žem lapi paslauga)
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Žiniatinklio konsorciumas (The World Wide Web Consortium)
Dar vienas geoerdvinius standartus kuriantis konsorciumas yra žiniatinklio konsorciumas
(W3C –World Wide Web Consortium). W3C kuria suderinam technologij standartus,
suteikian ius galimyb pateikti geoerdvin informacij internete.
W3C standartai naudojami kuriant geoerdvinius standartus: pavyzdžiui, W3C XML
specifikacija naudojama ISO/TS 19139:2007 specifikacijoje („Geografin informacija.
Metaduomenys. XML schemos gyvendinimas“) ir OpenGIS® geografinio žym jimo kalbos
(GML) kodavimo specifikacijoje.
1.3.4 Šali valstybin s staigos
Vis pramonini šali valstybin s staigos atsakingos taip pat ir už informacini sistem
(bei kitoki ) standart nustatym savo veiklos sferoje. Kiekviena Europos šalis turi savo
standartizacijos institucij .
Lietuvoje standartizacijos procesui vadovauja Lietuvos standartizacijos departamentas
(LSD, http://www.lsd.lt/). Lietuvos standartizacijos departamentas yra nacionalin
standartizacijos institucija, kuri savo veikloje laikosi tarptautini ir Europos standartizacijos
princip ir atstovauja Lietuvos Respublik Tarptautin je standartizacijos organizacijoje bei
Europos standartizacijos komitete (CEN).
LSD paruoš ir gyvendino svarbiausi ISO ir CEN standart perk limo programas. Šie
standartai tapo Lietuvos standartais. Tarp j yra ir ISO 19100 geografin s informacijos
grup s standart .
LSD 19100 standart s rašas – http://www.lsd.lt/ (1.2 pav.).
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Lietuvos Respublikoje už geoerdvini
žem s tarnyba.

specifikacij

rengim

atsakinga yra Nacionalin

Reikia pamin ti ir dar vien nacionalin valstybin organizacij , kuri aktyviai dalyvauja
gyvendinant erdvini duomen standartus remdama tarptautines organizacijas, tokias
kaip ISO ir OGC – tai JAV federalinis geografini duomen komitetas (United States
Federal Geographic Data Committee (FGDC), žr.http://www.fgdc.gov/standards).
Žymiausias FGDC standartas yra erdvini duomen perdavimo standartas (SDTS –
Spatial Data Transfer Standard). Jis nustato, kaip koduoti skaitmeninius erdvini duomen
rinkinius
siuntimui
iš
vienos
erdvini
duomen
programos
kit
(http://www.fgdc.gov/standards/projects/FGDC-standards-projects/index_html).
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1.4 Erdvini duomen infrastrukt rai takos turin i standart tipai
N ra tokio standarto, kuris patenkint sud tingus vis geoinformatikos srities atstov
poreikius. Be to, geografinius standartus reikia suderinti su kitomis sritimis, pavyzdžiui,
informacin mis technologijomis. Informacini technologij standartai susij su spar iu
kompiuteri technologijos tobul jimu per pastaruosius dvidešimt penkerius metus, kur iš
dalies patys ir l m . Vienos standartizacijos organizacijos taip pat niekada nepakaks.
Kiekviena grup dirba savo srityje. Ta iau iš daugyb s standart gij galima nuausti vien
standart audekl .
Geoerdvinei veiklai takos turin i standart diapazonas labai platus – nuo kompiuteri
aparatin s rangos smulkmen ir tinkl iki duomen bazi ir žem lapi projektavimo.
Standartus galima suskirstyti žemo ir aukšto lygio kategorijas (URISA, 1998).
Žemo lygio standartai išsamiai aprašo techninius klausimus. Tai:
aparatin s rangos ir fizini jung i standartai;
duomen perdavimo tinklu ir tinklo valdymo standartai;
operacini sistem standartai.
Aukšto lygio standartai daugiausia susij su duomen bazi projektavimu, duomen
mainais ir pateikimo temomis. Jie gali b ti ši kategorij :
naudotojo s sajos standartai;
duomen formato / duomen main standartai;
programavimo ir taikom j priemoni k rimo standartai;
naudojimo (user design) standartai.
Visus išvardytus tarptautinius, regioninius ir pramoninius standartus suk r kompiuteri ir
programin s rangos pramon , padedama tarptautini standartizacijos organizacij , toki
kaip Elektrotechnikos ir elektronikos inžinieri institutas (IEEE – Institute of Electrical and
Electronic Engineers), Elektronikos pramon s asociacija (EIA – Electronics Industry
Association), Tarptautin standartizacijos organizacija (ISO) ir Amerikos nacionalinis
standart institutas (ANSI – American National Standards Institute).
Naudojimo standartai susij su matavimais, tikslumu, žem lapi sudarymu ir gamyba.
Juos paprastai ruošia nacionalin s institucijos, ta iau kai kuriuos žem lapi gamybos ir
specifikacij standartus paruoš ir tarptautin s organizacijos (pvz., Pasaulio žem lapio 1.2
versijos
specifikacij ,
http://www.iscgm.org/cgibin/fswiki/wiki.cgi?action=ATTACH&page=Documentation&file=Global+Mapping+Specifica
tions+v1.2.1.pdf).
Kompiuteri ir tinkl standartai – tai standartai ir sigijimo reikalavimai, susij GIS bei
erdvini duomen saugojimui ir perdavimui naudojama technika ir fiziniu tinklu. Tai
praktiškai pritaikomos specifikacijos, kuriomis galima vadovautis sigyjant ir rengiant
kompiuterius ir tinklus. Šiuose standartuose turi b ti atsižvelgta
kitus galiojan ius
standartus, kad neb t dubliuojami fiziniai tinklai ar paslaugos, nebent to iš tikro reik t .
Šie standartai – tai
kompiuteri operacini sistem standartai;
kompiuteri aparatin s rangos standartai ir specifikacijos;
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fizini tinkl ir protokol standartai;
tinklo s saj reikalavimai.
Sistem administravimo standartams priklauso operacini sistem
administravimo standartai. Šie standartai – tai
fail ir katalog pavadinim ir organizavimo standartai;
prieigos prie sistemos ir saugos standartai.

ir duomen

bazi

Programavimo ir taikom j priemoni k rimo specifikacijos ir standartai nustato produkt
sigijimo reikalavimus, skirtus aukštam s veikumo laipsniui užtikrinti. Šie standartai – tai
taikom j program k rimo ir programavimo priemon s;
naudotojo s sajos standartai;
taikom j priemoni dokumentavimo standartai ir kt.
Duomen formato standartai susij su geoerdvini duomen ir metaduomen saugojimu,
valdymu, mainais ir duomen bazi projektavimu. Šie standartai – tai
geoerdvini duomen formatai;
duomen turinio / duomen žodyn standartai;
duomen kodavimo ir klasifikavimo standartai;
duomen main format standartai;
metaduomen standartai.
Naudojimo standartai aprašo sistemos gaminam duomen ir produkt turin ir format .
Jie apibr žiami projektavimo etapu ir gali b ti ši tip :
duomen bazi schemos;
duomen kodavimo sistema ir klasifikacija (pvz., Europos aplinkos agent ros
CORINE
žem s
dangos
projekto
žem s
dangos
specifikacija
–
http://reports.eea.europa.eu/COR0-part2/en/land_coverPart2.1.pdf)
metaduomen schemos;
žem lapi gamybos ir tikslumo standartai;
duomen / produkt platinimo standartai ir t. t.
1.4.1 Standart k rimo procesas ir profiliavimas
Standartus galima kurti ir gyvendinti skirtingais hierarchiniais lygmenimis:
gamintojai gali skelbti savo s saj standartus ir nustatyti pramoninius standartus;
viešieji (public domain) standartai reikalauja, kad b t pasiektas bendras vienos ar
keli vieš j jurisdikcij sutarimas. Jie b na vietiniai, nacionaliniai, regioniniai arba
tarptautiniai;
didel s organizacijos, pavyzdžiui, kartografijos staigos, gali sukurti standartus savo
pirkim procesui;
dauguma valstybi turi statymais nustatyt formal standart k rimo proces ;
tarptautin s ir regionin s organizacijos stengiasi suvienyti standart k rim .
Standart k rimo procesas
Galima išskirti tris bendrus standart gyvavimo ciklo etapus. Tai:
k rimo ir gyvendinimo etapas, kur sudaro:
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informacini technologij standart pritaikymas;
geoerdvini standart k rimas:
standartus kurti ir gyvendinti galima skirtingais b dais (aprašyti
toliau);
ISO geografin s informacijos standartai gyvendinami daugiausia kaip
abstrakt s standartai, o OGC specifikacijos daugiau orientuotos
pramon ;
supažindinimo (deployment) etapas gali vykti visais valstyb s, pramon s, EDI,
profesini organizacij , JTO staig , IT bendruomen s ir kt. lygmenimis;
tvirtinimo, perži ros ir panaikinimo etapas.
Be to, standartus kurti ir gyvendinti galima skirtingai:
smulkinamuoju arba nurodomuoju b du – nuo dokumentuot specifikacij iki
gyvendinimo ir bandym .
Nurodomuoju b du standartai kuriami tada, kai susitinka ekspert grup s ir
bando sukurti ateit aprašant standart . Šis b das rizikingas – galima
atitr kti nuo tikrov s.
Stambinamuoju arba aprašomuoju b du – nuo bandym stend ir greitai kuriam
prototip iki dokumentuot specifikacij .
Aprašomuoju b du standartai kuriami tada, kai standart komitetas imasi
aprašyti esam technologijos lyg kaip standart . Ta iau šiuo b du kurti
standartus labai brangu, nes rinkos dalyviams reikia išnagrin ti daug
variant .
Kompromisiniai standartai atsiranda tada, kai standart komitetas bando rasti
kompromis tarp vairi sistem šalinink .
ISO tarptautinius standartus kuria ir gyvendina ISO technikos komitetai (TK) ir
(PK);
proces
sudaro
šeši
etapai
pakomite iai
(http://www.iso.org/iso/en/stdsdevelopment/whowhenhow/proc/proc.html):
1 etapas. Pasi lymo etapas – naujas darbo užduoties pasi lymas pateikiamas
balsavimui.
2 etapas. Pasiruošimo etapas – darbo grup s projekto grup paruošia darbin
projekt .
3 etapas. Komiteto etapas – komiteto nariams išsiuntin jamas komiteto projektas,
jie atsiun ia savo komentarus ir balsuoja.
4 etapas. Apklausos etapas – išplatinamas tarptautinio standarto projektas, už j
balsuoja viso pasaulio atstovai.
5 etapas. Tvirtinimo etapas – galutinis tarptautinio standarto projektas išplatinamas
tvirtinti („taip“ arba „ne“).
6 etapas. Skelbimo etapas – standartas paskelbiamas.
OGC
specifikacij
k rimo
proces
sudaro
šie
etapai
(http://www.opengeospatial.org/ogc/process):
1 etapas. Pradžia – pirmasis proceso veiksmas: nustatoma s veikumo problema.
2 etapas. Sprendimo etapu OGC nariai nustato naujos s sajos specifikacijos arba
esamos OpenGIS specifikacijos reikalavimus. Galimi keli formal s OGC sprendimo
procesai:
laikydamiesi OGC komentar užklausos (RFC – Request for Comments)
proced ros, OGC nariai pateikia specifikacij pasi lymus;
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OGC s veikumo (Interoperability) programos ribose nariai greitai sukuria
savo id j prototip (bandom j stend arba projekt ), kuriuo remdamiesi
pateikia specifikacij projekt ;
S veikumo programa sukelia teorini svarstym OGC darbo grup se,
veikian iose kaip OGC techninio komiteto dalis. Taikant š metod , rašomi
aukšto lygio dokumentai.
3 etapas. Pasi lytos specifikacijos vertinimo etapu visi OGC nariai, o galiausiai ir
pla ioji visuomen , gali j komentuoti, pateikti pastabas ir si lyti pakeitimus.
Galutin specifikacijos projekt galima oficialiai pateikti nariams balsuoti, ir jis gali
tapti patvirtinta specifikacija.
4 etapas. OGC darbo su bendruomene (Outreach and Community Adoption)
programa skatina programin s rangos gamintojus diegti šias specifikacijas savo
produktus, o programin s rangos pirk jus – pirkti tokius produktus.
Nacionalinius, regioninius ir net kai kuriuos tarptautinius standartus galima perimti –
pritaikyti galiojan ius tarptautinius standartus. Kadangi standartus kurti brangu, šis b das
populiarus tarp nacionalini EDI k r j ; laikydamiesi tokios filosofijos, jie stengiasi prisid ti
prie tarptautini standart k rimo. Daugelio šali nacionalin s ir regionin s staigos
aktyviai kei ia nuosav standart k rim tarptautiniu bendradarbiavimu ir stengiasi perimti
tarptautinius standartus.
ISO, OGS, ESK ir kitus tarptautinius standartus šalys dažnai perima savo noru, arba jie
traukiami nacionalinius nuostatus ar reglamentus. Daug prekybos organizacij , tarp j ir
Pasaulio prekybos organizacija (PPO), ragina savo narius perimti šiuos tarptautinius
standartus visur, kur tik manoma.
Profiliavimas
Kai kurie esam standart per mimo metodai naudoja šias priemones:
profiliavim ;
išpl tim ;
registravim .
Profilis yra vieno ar keli standart poaibis. Profiliai susiaurina bendresnio pob džio
standart taikymo srit , kad šie standartai tikt konkre iam atvejui. Vieno ar keli TK211
standart poaib galima apibr žti kaip profil , atitinkant konkre ios taikomosios srities
standart .
Paprast profil (1.3 pav.) sudaro atrinktos vieno pagrindinio standarto dalys.

1.3 pav. Paprastas profilis
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Sud tin profil (1.4 pav.) sudaro atrinktos keli pagrindini standart dalys.

1.4 pav. Sud tinis profilis

Pavyzdžiui, nacionalin s EDI pagrindo duomen rinkinio specifikacijai iš vis galimybi ,
kurias leidžia pagrindiniai standartai, galima atrinkti tam tikrus metaduomen ,
katalogavimo, erdvin s atskaitos ir bendrosios erdvin s schemos elementus.
Profiliams nustatyti vairiais tarptautiniais ir nacionaliniais lygiais (1.5 pav.) skirtas
registravimo mechanizmas. Profilius registruoja Tarptautin standartizacijos organizacija.
Už standartizuotus tarptautinius profilius atsakingas ISO/TK 211. Profilius gali kurti ir
valstyb s bei priva ios staigos. Už nacionalinius profilius atsakingos konkre ios valstyb s
institucijos, galin ios steigti ir savo registravimo staigas. Už tre io lygmens (priva ias ir
pramonines) sritis atsakingos atskiros valstyb s.
Šaknis

ISO/TK 211

Kiti ISO TK
(keli TK STP)

STP
registravimas

staiga
nar

Identifikuota
organizacija

STP

Nacionaliniai
profiliai

Dalys

Pramoniniai arba
privat s profiliai

1.5 pav. Profili hierarchija
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Konkretus produktas yra unikalus. Produkto specifikacija produkt klas apibr žia taip,
kad produkt skirtum diapazonas b t labai mažas. Pakankamai konkretus ir užbaigtas
profilis, pagal kur galima sukurti duomen rinkin (arba duomen produkt ), tampa
produkto specifikacija.
Standarte gali b ti apibr žti standarto moduliai ir nurodyta, kurie iš j privalomi kuriant
profilius, o kurie pasirinktiniai. Profil galima išpl sti naudotojo sukurtu pl tiniu (1.6 pav.).
Pl tiniai yra papildom element rinkiniai, išple iantys standart taip, kad jis geriau tikt
bendruomenei arba tam tikram duomen tipui. Pavyzdžiui, metaduomen standartas gali
tur ti nuotolini tyrim metaduomen pl tin , kuriame aprašyti papildomi elementai, skirti
tiesiogiai iš nuotolini tyrim gautiems geoerdviniams duomenims dokumentuoti. Šiame
pl tinyje gali b ti nuotolini tyrim platform ir jutiklius aprašantys elementai.

1.6 pav. Profili nustatymo procesas

TK211 standart ne manoma naudoti atskirai. vairiais atvejais konkre ias taisykles ir
bendr j schem poaibius reikia naudoti kartu ir pateikti kaip profil , kur galima registruoti
tarptautiniu ar nacionaliniu lygiu arba naudoti priva iai. Taigi, TK211 standart rinkinys
praktiškai gyvendinamas profiliavimu.
TK211 bendrosios kategorijos standartai kontroliuoja bendr standartizacijos proces , bet
turi tik netiesiogin s takos apibr žiant konkre ius standart rinkinio taikymus.
TK211 turinio ir duomen kategorija gyvendinama apibr žiant konkre iai taikymo sri iai
tinkamus poaibius (arba poschemes).
TK211 paslaug
taisykles.

(taisykli ) standartus konkre iai sri iai taikyti galima tik konkretizavus

Iš standart komponent ir konkre i taisykli galima sudaryti kiek nori kombinacij .
TK211 modulis yra iš anksto nustatytas element rinkinys, kur galima naudoti profiliams
kurti. Šie išankstiniai element rinkiniai apibr žti pagrindiniuose TK211 standartuose.
Pavyzdžiui, ISO 15046-7 erdvin s poschem s standarte galima apibr žti iš erdvini
ir topologini element bei j ryši sudaryt modul , atitinkant plokš i graf
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vektorin atvaizd . Tada š modul galima naudoti kuriant profilius, kuriems reikia
plokš i graf vektorinio erdvinio atvaizdžio.
Taigi, ISO 19106:2004 apibr žia ISO/TK 211 sukurt standart profilio s vok ir pateikia
profili k rimo rekomendacijas. Tik atitinkan ius šiame standarte pateikt profilio
apibr žim specifikacij komponentus galima kurti ir valdyti pagal šiame standarte
aprašytas proced ras. ISO standartizacijos procesu šiuos profilius galima patvirtinti
tarptautiniais standartais. Šiame dokumente pateiktos ir nacionalini profili nustatymo,
valdymo bei standartizavimo rekomendacijos.
Pagal ISO 15046-6 taisykles, TK211 staigos nar s gali kurti nacionalinius profilius. Tai gali
b ti atliekama ir ši staig galiojimu. Lietuvoje tok galiojim gali suteikti Lietuvos
standartizacijos departamentas. Pramoninius ir priva ius profilius gali registruoti tos šalies
staiga nar . Tarptautini organizacij , pavyzdžiui, OGC ar kit ISO A klas s patar j
sukurti standartai taip pat gali tapti tarptautiniais profiliais. Lietuvos geografin s
informacijos infrastrukt ros (LGII) standartai ir produkt
specifikacijos gali tapti
registruotais nacionaliniais profiliais.
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1.5 K daryti šaliai? K daryti vietinei valdžiai?
Per musios ISO/ESK standartus ir OGC specifikacijas, „naujos priimtos šalys gal s
spar iai sisavinti reikiamas technologijas, duomenis bei programas ir grei iau tapti
lygiavert mis Europos s jungos nar mis“ (Henry Tom). Atskirta nuo pasaulio nacionalin
EDI negal t sukurti sav standart . Ji turi b ti suderinama su vairi vidaus ir užsienio
tiek j duomen baz mis, GIS ranga bei duomenimis. Taigi LGII standart reikia ir kit
tip produktams, programoms bei paslaugoms.
Paprastai tokio suderinimo pagrindas yra ISO ir kit tarptautini standart rinkinys.
Nacionalinius standartus galima gyvendinti kaip profilius, ir ši proced ra jau apibr žta
daugumoje tarptautini standart . Tai reiškia, kad LGII standartai gali b ti tiesiog profili
rinkinys.
Nacionalinius geoerdvinius profilius galima sukurti iš TK211 standart . Konkre i produkt
specifikacijos faktiškai gali b ti bendresni nacionalini profili profiliai. Taip pat reikia
apskri i ir rajon lygmens profili , o gal ir miest bei pramonini profili .
Kad tikt Lietuvai, tarptautinius standartus reikia konkretizuoti. ISO/TK 211 suk r labai
bendro pob džio standart rinkin , leidžiant pasirinkti vairias galimybes taip, kad
standartai atitikt beveik visus manomus reikalavimus. Lietuva turi savo specifik , kuri turi
atsispind ti ir LGII. LGII galima naudoti profilius ir konkretizuotus tarptautinius standartus.
Šiems profiliams valdyti reikalingi LGII projektavimo mechanizmai. Standartizuotus
tarptautinius profilius galima naudoti kaip nacionalinius LGII standartus. Už juos galima
balsuoti šalies mastu ir registruoti Lietuvos standartizacijos departamente. Jis tur t b ti
nacionaline ISO palaikomos tarptautin s hierarchijos šaka.
Registravimas faktiškai yra LGII pagrindas. Naudojant konkre ioms sritims pritaikytus
standartinius komponentus, galima pasiekti didžiausi manom suderinamum . Jei tam
tikra jurisdikcija turi sav priežas i kurioje nors srityje daryti kitaip, tai jos pasirinkimas,
bet visur kitur geriau naudoti standartinius komponentus, kad suderinamumas b t kiek
galima didesnis.
Turi b ti vis LGII pagrindo duomen rinkini (topografini , kadastro ir kt.) specifikacijos.
Šios produkt specifikacijos gali b ti LGII standart profili ir pagrindini standart profiliai.
Jas reikia deramai dokumentuoti ir registruoti LSD.
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1.6 Išvados
Geoerdvin s informacijos projektuotojams ir k r jams nereikia klausti, ar verta perimti
standartus; reikia pasirinkti tinkamus standartus ir protingai juos gyvendinti, kad b t
lengviau dalintis informacija ir priži r ti sistemas.
ISO ir OGC kuriami tarptautiniai standartai labai naudingi vairi tip pramon s ir verslo
organizacijoms, vyriausyb ms, reguliavimo institucijoms, prekybos atstovams,
profesionalams, viešojo ir privataus sektoriaus produkt bei paslaug pirk jams ir pagaliau
kiekvienam žmogui kaip naudotojui ir vartotojui.
ISO ir OGC standartai labai naudingi visuomenei. Jie padeda našiau kurti, gaminti ir tiekti
geresnius ir saugesnius produktus bei paslaugas. Jie daro prekyb tarp valstybi
lengvesn ir s žiningesn . Jie suteikia valdžios staigoms technin sveikatos, saugos ir
aplinkos statym pagrind . Jie padeda šalims keistis technologijomis.
Standart k rimas ir diegimas reikalauja daugiau laiko nuo pat projektavimo pradžios, ir
reikia drausm s bei darbštumo, kad ši standart b t laikomasi ir v lesniais geografin s
informacijos sistem k rimo etapais. Taip pat yra pavojus persistengti ir primesti tam tikrai
naudotoj bendruomenei netinkamus arba neefektyvius standartus. Gali nutikti, kad
organizacija atliks daug bereikaling veiksm vien tam, kad priverstinai laikyt si tam tikro
standart rinkinio. Be to, naudotojams gali atrodyti, kad standart laikymasis atima per
daug laiko ar apriboja galimybes. Gerai suprojektuotas standart rinkinys turi vertinti ir
konkre ios organizacijos, ir platesn s naudotoj bendruomen s poreikius.
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Dalies klausimai savarankiškam darbui
1. Kokie du svarb s skirtumai tarp „standarto“ ir „specifikacijos“?
2. Kaip vadinasi dvi pagrindin s tarptautin s organizacijos, kurian ios geoerdvinius
standartus ir specifikacijas?
3. Kaip susij OGC ir ISO/TK 211?
4. Kas yra standart profiliavimas, registravimas ir išpl timas?
5. Kod l manoma sukurti nacionalinio standarto profil iš ISO/TK 211 standart ir j
patvirtinti nacionaliniu standartu?
6. K reiškia „TK“ „ISO/TK 211“ sistemoje?
Privaloma literat ra:
Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook, Editor: Douglas D. Nebert,
Technical Working Group Chair, GSDI; 2.0 versija, 2004 m. sausio 25 d., 28–30 psl.
ISO/TC 211. Geographic information/Geomatics, pradinis puslapis
http://www.isotc211.org/
Spatial Data Standards around the World, http://ncl.sbs.ohiostate.edu/ica/3_spatial.html

Literat ra
Groot, Richard & McLaughlin, John, Geospatial Data Infrastructure: Concepts, Cases,
and Good Practice. Oxford: Oxford University Press, 2000
Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook, Editor: Douglas D. Nebert,
Technical Working Group Chair, GSDI, 2.0 versija, 2004 m. sausio 25 d.
ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics, http://www.isotc211.org/
„The Open Geospatial Consortium, Inc“ (OGC):
http://www.opengeospatial.org/standards
Europos standartizacijos komitetas: http://www.cen.eu/CENORM/aboutus/index.asp
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Vartojami terminai
Standard
Specification
SDI
De jure
De facto
LGII
ISO
OGC
ISO/TC 211
ISO 19100 series
Abstract specification
Technical specifications
INSPIRE
UML
XML/GML
CEN/TC 287
W3C
LSD
Profiling
Extensions
Registry

– standartas
– specifikacija
– EDI
– de jure
– de facto
– LGII
– ISO
– OGC
– ISO/TK 211
– ISO 19100 grup
– abstrakti specifikacija
– technin specifikacija
– INSPIRE
– UML
– XML/GML
– ESK/TK 287
– W3C
– LSD
– profiliavimas
– išpl timai
– registravimas
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2 Bendrieji geoerdviniai standartai
Remiantis ISO/TK 211, yra 53 geoerdviniai standartai. 33 iš ši 53 standart paskelbti iki
2007 m. geguž s. Bet kokia ISO 19100 grup s standart kombinacija tinka konkre i
produkt ar paslaug specifikacijoms kurti. Šioje dalyje apžvelgiami ISO 19100 grup s
standartai ir kai kurie iš j priskiriami vienai ar kitai kategorijai. Tai padeda suprasti bendr
visos grup s strukt r ir ryšius tarp šios grup s standart .
Šioje dalyje nagrin jami septyni bendrosios kategorijos standartai bei vienas turinio ir
duomen kategorijos standartas (ISO19103). Daugiausia d mesio skiriama ISO 19101
pamatinio modelio, ISO/TS 19103 koncepcini schem kalbos ir ISO 19106 profili
standartams. 19101 pamatinio modelio standartas nagrin jamas labai išsamiai. Vienas iš
šios dalies tiksl yra pademonstruoti, kod l 19100 grup s standart k r jai geoerdviniams
standartams ir specifikacijoms pasirinko modeliais grindžiamos architekt ros (Model
Driven Architecture – MDA) paradigm .
Dalies turinys
ISO 19100 standart grup s apžvalga ir skirstymas kategorijas
ISO 19101:2002. Pamatinis modelis
ISO/TS 19104. Terminologija
ISO/TS 19103:2005. Koncepcini schem kalba
ISO 19105:2000. Atitiktis ir bandymai
ISO 19106:2004. Profiliai
ISO/TA 19120:2001. Funkciniai standartai
ISO/TA 19122:2004. Personalo kvalifikacija ir atestavimas
ISO 19135:2005. Registravimo proced ros
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2.1 ISO 19100 standart grup s apžvalga ir skirstymas kategorijas
Kaip jau min jome 1 dalyje, atskirai organizacijai n ra reikalo kurti savo standartus – daug
geriau naudotis esamais tarptautiniais standartais ir profiliuoti juos konkre ioms
taikomosioms sritims. vairioms GIS, nuotolini tyrim , kartografijos ir geoinformatikos
sritims geriausiai tinka ISO 19100 standart grup .
ISO 19100 standart grup skirta apibr žti, aprašyti ir valdyti geografin informacij –
informacij apie objektus ar reiškinius, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su vieta Žem je.
Šie standartai gali apibr žti geografin informacij , duomen valdymo metodus, procesus,
priemones ir paslaugas ( skaitant apibr žimus ir aprašymus), duomen gavim ,
apdorojim , analiz , naudojim , pateikim ir perdavim elektronine forma vairiems
naudotojams ir sistemoms.
Kad b t lengviau kurti konkretiems tikslams skirtas geografines informacines sistemas ir
taikom j program sistemas, ši standart grup leidžia apibr žti profilius.
profil
sujungiami „paketai“ arba „poaibiai“ iš viso standart rinkinio, atitinkantys konkre i
taikom j užduot (schem ) ar konkre i naudotoj poreikius.
Remiantis ISO/TK 211, yra 53 geoerdviniai standartai.
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2.1 pav. ISO tarptautini geografin s informacijos standart grup s paketai, tvarkomi ISO/TK 211
darnaus modelio serveryje (Harmonized Model Web server)
http://www.isotc211.org/hmmg/HTML/root.html.

Pagal taikymo srit ISO 19100 standartus galima padalinti 9 grupes: pagrindo ir pamatinio
modelio, informacijos valdymo, informacijos administravimo, geoerdvini duomen
modeli ir operatori , vaizd , geoerdvini paslaug , informacini bendruomeni ,
lokalizuot paslaug ir profili bei funkcinius standartus.
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Profiliai ir funkciniai
standartai – 3

Lokalizuotos
paslaugos – 5

Pagrindas ir pamatinis
modelis – 6
Geoerdvini
duomen
administravimas – 7

Informacijos
valdymas – 7

Geoerdvini
duomen
modeliai ir
operatoriai – 5

Informacin s
bendruomen s – 6
Geoerdvin s
paslaugos – 10

Vaizdai – 4

2.2 pav. ISO/TK 211 standart grup s ir kiekiai 2007 m. geguž s duomenimis

33 iš ši standart yra paskelbti (http://www.isotc211.org/), kiti (20) kol kas kuriami. Iš 33
paskelbt standart 3 yra technin s ataskaitos, 4 – technin s specifikacijos, 3 reikia taisyti,
1 jau pataisytas, 2 šiuo metu perži rimi. 13 iš likusi 20 planuojama paskelbti tarptautiniais
standartais iki 2009 m., o 6 paskutinieji yra patvirtinti nuo 2006 m.

14
12

12
10
8

7

6

5

4

7

5

3

3

3

3

2
2

1

1

0

2.3 pav. Nuo 2007 m. kasmet paskelbt ar planuojam paskelbti standart kiekis (2007 m. geguž s
m n. duomenimis)

Šie standartai praeina vairius k rimo etapus ir priimami bei gyvendinami skirtingais
lygiais. Standarto dokumentas kiekvienu k rimo etapu žymimas skirtingu ženklu – pvz.,
tarptautinio standarto projektas žymimas „DIS“ (Draft International Standard).
Balsavimas

Balsavimas

Balsavimas

Balsavimas

Darbo grup / projekto grup

NWIP

AWI

WD

CD

DIS

FDIS

IS

Naujos darbo
temos
pasi lymas

Patvirtinta
darbo tema

Darbinis
projektas

Komiteto
projektas

Tarptautinio
standarto
projektas

Galutinis
tarptautinio
standarto
projektas

Tarptautinis
standartas

-3

0

6

12

24

33

36

m nesinis grafikas (teorinis!)

2.4 pav. Standart k rimo procesas
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Be to, ISO tarptautiniai standartai žymimi „ISO“, technin s specifikacijos – „ISO/TS“,
technin s ataskaitos – „ISO/TA“.
Daugiausiai naudojami standartai – juos išsamiai aptarsime šiame kurse – yra:
ISO 19101:2002. Geografin informacija. Pamatinis modelis
ISO/TS 19103:2005. Geografin informacija. Koncepcini schem kalba
ISO 19106:2004. Geografin informacija. Profiliai
ISO 19107:2003. Geografin informacija. Erdvin schema
ISO 19109:2005. Geografin informacija. Taikymo schemos taisykl s
ISO 19118:2005. Geografin informacija. Kodavimas
ISO 19113:2002. Geografin informacija. Kokyb s principai
ISO 19114:2003. Geografin informacija. Kokyb s vertinimo proced ros
ISO 19115:2003. Geografin informacija. Metaduomenys
Dauguma ši standart tarpusavyje susij ir sudaro tam tikr strukt r
produkt ar paslaug specifikacijas, ISO 19100 grup s standartus
vairiais b dais. Standartas „ISO 19101:2002. Geografin informacija.
nurodo, kaip strukt ruoti geografin s informacijos standartus, kad b t
naudoti skaitmenin geografin informacij .

. Kuriant konkre i
galima kombinuoti
Pamatinis modelis“
galima universaliai

B dingas ISO 19100 taikymo pavyzdys – atkartojama regionin ms arba nacionalin ms
EDI (pvz. INSPIRE projektui) palaikyti skirt produkt specifikacij k rimo, per mimo ir
prieži ros metodika, kurios tikslas – suderinti vairiar šius duomen šaltinius. Toliau
aprašytas projektas ISO 19100 standart kontekste yra gerai dokumentuotas.
Pavyzdžiui, spiralinio k rimo proceso modelis gerai aprašomas šiais etapais:
Pirmuoju etapu užduo i scenarijais aprašomi gamybos reikalavimai, išreikšti kaip
galimyb s. Užduotis (use case) apibr žia tikslo siekian i s veik tarp išorini
veik j ( ) ir kuriamos sistemos ( ). Veik jai – tai už sistemos rib esan ios
šalys, kurios s veikauja su sistema. Veik jas gali b ti naudotojo klas , naudotojo
vaidmuo arba kita sistema.
Šios užduotys aprašomos pagal užduo i aprašymo šablon ir s raš duomen
derinimo aspekt , kuriuos reikia atsižvelgti sudarant š aprašym . Taikant užduotis
kaip reikalavim suvokimo ir formulavimo metodik bei pereinant nuo nagrin jamo
pasaulio prie koncepcinio modelio, reikia ir papildom gairi . Šias gaires suteikia
ISO 19101 - pamatinio modelio standartas. Šiame pamatiniame standarte
pateikiamas koncepcinis formalizmas, kurio reikia koncepciniam geoerdviniam
modeliui aprašyti.
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Tikrasis pasaulis
Nagrin jamas
pasaulis
apibr žia

Koncepcinis
formalizmas

suteikia s vokas,
kuriomis aprašomas

pagrindas vienai
ar kelioms

Koncepcinis
modelis
formaliai
atvaizduojamas

Koncepcini schem kalba (-os)
Koncepcin schema

Žodin s kalbos
Grafin s kalbos

skaitmeninis
atvaizdis yra

suteikia formali
kalb , kuria
atvaizduojama

duomenys

2.5 pav. Nuo tikrov s iki koncepcin s schemos – koncepcinis modeliavimas pagal ISO 19101

2.5 pav. pavaizduotas ryšys tarp realiojo pasaulio modeliavimo ir gaunamos
koncepcin s schemos. Nagrin jamas pasaulis – tai pasirinkta realiojo pasaulio dalis
(arba hipotetinis pasaulis), kuri ir yra modeliuojama. Koncepcinis modelis apibr žia
nagrin jamo pasaulio s vokas. Koncepcin schema – tai formalus tam tikro
nagrin jamo pasaulio koncepcinio modelio aprašymas. Koncepcinis formalizmas –
leksini ir (ar) grafini žymen sistema – yra koncepcini schem kalbos pagrindas.
ISO grup s standart koncepcinis formalizmas yra objektinis modeliavimas. ISO
19100 grup s standart koncepcin s schemos vaizduojamos koncepcini schem
kalba.
Šios užduotys aprašo atitinkam nagrin jam pasaul . Jos dokumentuojamos, ir
gaunama taikymo schema (pagal ISO 19109) – objekt tipais ir j savyb mis
pagr stas modelis (pagal „ISO 19110. Objekt katalogavimo metodika“). Šis modelis
išsaugo viening terminologij (pagal ISO19102) ir aprašomas koncepcini schem
kalba (pagal ISO 19103). Kaip koncepcini schem kalba naudojamas ISO 19100
tarptautini standart grup s nustatytas bendrosios modeliavimo kalbos (Unified
Modeling Language – UML) profilis. Gauta taikymo schema yra pagrindinis
duomen specifikacijos komponentas.
Duomen specifikacija sudaroma pagal ISO 19131 – tarptautin standart ,
nustatant geografin s informacijos duomen specifikacij turin . Duomen produkto
specifikacij sudaro bent šios dalys: specifikacijos apimtis, duomen produkto
identifikavimas (pagal ISO 19112), duomen turinys ir strukt ra (pagal ISO 19107,
19108, 19137), atskaitos sistemos (pagal ISO 19111), duomen kokyb (pagal ISO
19113, 19114, 19138), duomen produkto pristatymas (pagal ISO 19117) ir
metaduomenys (pagal ISO 19115).
Tada UML taikymo schema perkoduojama
XML/GML (Geography Markup
Language – geografinio žym jimo kalba) schem (laikantis ISO 19118/19136
aprašyto proceso). J galima naudoti kartu su internetin s vektorini duomen
paslaugos (WFS – Web Feature Service) s sajomis (pagal ISO 19128, 19142).
Abstrakti taikymo schemos specifikacija transformuojam
XML kalba išreikšt
gyvendinimo specifikacij , kuri galima iškart naudoti – pavyzdžiui, WFS paslaugai.
© Nacionalin žem s tarnyba prie Žem s kio ministerijos, 2008

34

Geografin s informacijos standartai, specifikacijos ir metaduomenys. Mokomoji knyga

Turint ši schem , galima užklausti taikymo schemoje nurodyt duomen
atrinkti, o taip pat terpti, pašalinti ir atnaujinti duomenis transakcijomis.

ir juos

Tada sukuriamas prototipas, pagal kur gauti rezultatai patikrinami realiomis
s lygomis ir pateikiami tolesniam projekto etapui ir OGC bei atitinkamos pramon s
šakos dalyviams, kad šie tinkamai juos apsvarstyt ir pakomentuot . Kaupiamosios
suderinimo veiklos išlaidos ir gauta nauda sekamos ir dokumentuojamos pagal
eksploatavimo gaires.
Šis procesas iliustruoja tok modeliavimo b d , kai reikalavimai pirmiausia
dokumentuojami s vok / loginiu lygmeniu, o po to konvertuojami gyvendinimo lygmens
specifikacijas. Aprašyt j proces galima gerai dokumentuoti ISO 19100 grup s standart
kontekste.
Objekt
duomen
žodynas

Nagrin jamas
pasaulis

Objekt
katalogas

Uždu otis

1 vaid mu o

Objekt tipais ir j
savyb mis pagr stas
modelis

Koncepcinis
modelis

Koncepcini
schem kalba
išreikštas
koncepcinis modelis

Taikomoji
schema

Pagal taikom j
schem strukt ruoti
duomenys

Duomenys

2 va idmuo

2.6 pav. ISO 19100 gamybos proceso MDA architekt ra (Model Driven Architecture – modeliais
grindžiama architekt ra): taikymo schema – vienai ar kelioms taikomosioms užduotims reikaling
duomen koncepcin schema, o objekt kataloge saugomi viename ar keliuose duomen rinkiniuose
esan i objekt tip , objekt atribut ir objekt ryši apibr žimai bei aprašymai ir visos operacijos,
kurias galima atlikti su šiais duomenimis.

ISO geografin s informacijos standart grup yra lanksti ir leidžia pasirinkti bet kokiems
taikymams tinkamus variantus. ISO geografin s informacijos profilis yra vieno ar keli ISO
19100 standart poaibis. Profili k rimo tvark aprašo ISO 19106.
Šioje ir kitose dalyse aptarsime ISO/TK 211 standartus. vairias ši
aptarsime šiose kurso dalyse:
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2 dalis: bendrieji geoerdviniai standartai (organizaciniai
ir mokymo)
3 dalis: turinio ir duomen
standartai

kategorijos geoerdviniai

4
dalis:
paslaug
ir
ataskait
kategorijos Dvi
geoinformaciniai standartai (prieigos ir technologijos pagrindin s
suderinamu
standartai)
mo sritys

Turinys

Paslauga A
su s saja

5 dalis: metaduomen
geoerdviniai standartai

ir

kokyb s

kategorij

Paslaugos

Šioje dalyje aptarsime tris standartus, susijusius su geografin s informacijos s vokoms
taikom metod formalizavimu: pamatin model (ISO 19101), koncepcini schem kalb
(ISO/TS 19103) ir UML bei terminologij (ISO/TS 19104). Dar vien su metod
formalizavimu susijus standart – taikymo schemos taisykles (ISO 19109) – nagrin sime
kitoje dalyje. Be to, šioje dalyje trumpai apžvelgsime dar penkis bendrosios kategorijos
standartus.
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2.2 ISO 19101:2002. Pamatinis modelis
ISO 19101:2002 pamatinis modelis apibr žia ISO 19100 standart grup s architekt ros
pagrind ir nustato principus, pagal kuriuos standartizuojama geografin informacija.
Šiame TSt apibr žtas ISO 19100 grup s pamatinis modelis, aprašantis, kaip susij
skirtingi standartai. Nors strukt ruotas atsižvelgiant
informacines technologijas ir
informacini technologij standartus, ISO 19101 nepriklauso nuo jokio taikom j
priemoni k rimo metod ar technologijos gyvendinimo paradigm .
Standarte yra šie skirsniai:
1 Apimtis
2 Atitiktis
3 Normatyvin s nuorodos
4 Terminai ir apibr žimai
5 Simboliai ir santrumpos
6 Pamatinio modelio s vokos ir organizavimas
7 Koncepcinis modeliavimas
8 Srities pamatinis modelis
9 Architekt ros pamatinis modelis
10 Profiliai ir funkciniai standartai
A priedas (informacinis). Koncepcini schem modeliavimo priemon s
B priedas (informacinis). Pagrindiniai ISO 19100 grup s geografin s informacijos
standartizavimo akcentai
Bibliografija
Vis šiame kurse aptariam standart strukt ra panaši: (pvz., pirmieji penki skirsniai ir
bibliografija). Gali b ti, kad kai kuriuos skirsnius šioje kurso dalyje nagrin sime ne taip
išsamiai, kaip kitus. Aptarsime tuos skirsnius, kuri pavadinimai s raše pateikti pusjuodžiu
šriftu.
ISO 19100 standart apimties skirsnyje apib dinamas standarto turinys. Atitikties skirsnyje
apibr žiami atitikties ir bandym reikalavimai, kuriuos reikia vykdyti, norint atitikti
standart . Normatyvini nuorod skirsnyje pateikiamos nuorodos kitus normatyvinius
dokumentus ir t j turin , kuris taip pat laikomas šio standarto nuostatomis. Termin ir
apibr žim skirsnyje apibr žiami šiame standarte vartojami terminai. Simboli ir
santrump skirsnyje pateikiami simboli (pvz., UML žymen ) ir santrump aprašymai.
Taigi, ISO 19101 apimtis yra tokia: „Šis tarptautinis standartas apibr žia geografin s
informacijos standartizavimo pagrind ir nustato esminius šio standartizavimo principus.
Šis pagrindas nurodo atliekam standartizavimo darb apimt ir kontekst , pateikia
metod , kaip nustatyti, k standartizuoti, ir aprašo, kaip susij s vairi standart turinys.“
(ISO 19101, 1 skirsnis).
Bendrieji ISO 19100 grup s geografin s informacijos standart atitikties ir bandym
reikalavimai aprašyti standarte „ISO 19105. Geografin informacija. Atitiktis ir bandymai.
Konkret s atitikties reikalavimai aprašyti atskiruose ISO 19100 grup s standartuose.
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2.2.1 6 skirsnis. Pamatinio modelio s vokos ir organizavimas
Apskritai pripaž stama, kad geografin s informacijos mokslas yra glaudžiai susij s su
informacin mis technologijomis. Geografin informacij standartizuoti geriausia standart
rinkiniu, apjungian iu išsam geografin s informacijos s vok aprašym su informacini
technologij s vokomis. ISO/TK 211 standartizavimo veiklos tikslas yra pad ti padaryti
geografines informacines sistemas suderinamesnes, skaitant ir suderinamum
paskirstytojo skai iavimo aplinkose. Šis poži ris pavaizduotas paveiksl lyje (2.7 pav.).
Geografin informacija

•
•
•
•
•
•

Pagrindas ir pamatinis modelis

Erdvin atskaita
Laikin atskaita

Pamatinio modelio apžvalga

Erdvin s savyb s

Koncepcini

Erdvin s operacijos

schem

kalba,

terminologija, atitiktis ir bandymai

Topologija
Kokyb

Geografin s informacijos
paslaugos

.........

Vietos nustatymo paslaugos
Pateiktis
Paslaugos
Kodavimas

Duomen
administravimas
Katalogavimas
Erdvin atskaita
Aprašomoji atskaita

Informacin s technologijos

• Atvir j sistem aplinka (OSE)
• Informacini technologij paslaugos
• Atvirasis paskirstytas apdorojimas (ODP)
• Koncepcini schem kalbos (CSL)
• ..............................

Duomen
modeliai ir
operatoriai

funkciniai
standartai

Erdvin schema

Kokyb

Laikin schema

Kokyb s vertinimo
proced ros

Erdviniai operatoriai

Metaduomenys

Profiliai ir

Taikomosios schemos
taisykl s

2.7 pav. Geografin s informacijos ir informacini technologij integravimas

ISO 19100 geografin s informacijos standartus galima suskirstyti penkias pagrindines
sritis. Visose šiose srityse
standartizuot geografin informacij
traukiamos ir
informacini technologij s vokos. Toks skirstymas kategorijas atspindi kitok poži r
geoerdvin s informacijos standartizavim , negu pateiktas šios dalies 1 temoje.
Pagrindin s ISO 19100 grup s sritys:
Pagrindas ir pamatinis modelis – apima bendresnius ISO 19100 standart
aspektus. ISO 19100 geografin s informacijos standart grup s pagrindui priklauso
ISO 19101 – „Geografin informacija. Pamatinis modelis“. Pamatinis modelis
apibr žia visus reikiamus komponentus ir j tarpusavio ryšius. Jis apjungia vairius
ISO 19100 grup s standart aspektus vien visum ir suteikia pagrind j
tarpusavio ryšiams.
Geografin s informacijos paslaugos apibr žia informacijos kodavim perdavimo
formatais ir geografin s informacijos pateikimo metodik , atsižvelgian i
kartografijos tradicijas ir standartinius vizualizavimo b dus.
Duomen administravimo sritis susijusi su geografini duomen rinkini kokyb s
princip aprašymu ir kokyb s vertinimo proced romis. Duomen administravimo
sri iai taip pat priklauso ir pa i duomen aprašymas (metaduomenys) bei objekt
katalogai. Ši sritis apima ir erdvin atskait pagal geografinius objektus: ir tiesiogin
– koordinatin , ir netiesiogin – pavyzdžiui, pagal vietovi kodus (pašto indeksus,
adresus ir pan.).
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Duomen modeli ir operatori sritis aprašo Žem s rutulio geometrij ir geoobjekt
bei j erdvini charakteristik modeliavimo galimybes. Šioje srityje apibr žiamos
svarbios erdvin s charakteristikos ir j tarpusavio ryšiai.
Profiliai ir funkciniai standartai aprašo profiliavimo technik . Profilis yra vieno ar
keli pagrindini standart rinkinys, kuriame nurodyti (jei manoma) konkret s ši
standart skirsniai, klas s, variantai ir parametrai, kuri reikia tam tikrai funkcijai
atlikti. Visas standart rinkinys labai platus ir išsamus, o profiliai leidžia greitai
gyvendinti standartus ir diegti juos naudotoj aplink . Ne mažiau svarbi užduotis
– „absorbuoti“ komerciniame segmente naudojamus de fakto standartus ir suderinti
juos su atsirandan i ISO standart profiliais.
Pagal ISO 19101, pagrindiniai akcentai kuriant ISO 19100 grup s geografin s informacijos
standartus yra:
apibr žti pagrindin geografin s informacijos duomen valdymo ir main
semantik bei strukt r ;
apibr žti duomen
apdorojimui reikalingus geografin s informacijos
paslaug komponentus ir j elgsen .
Šie du punktai atitinka ISO/IEC 10746 informacin ir skai iavimo poži rius (ISO/IEC
10746:1995. Atvirojo paskirstytojo skai iavimo pamatinis modelis).
Pagrindiniai pamatinio modelio standarto skirsniai yra koncepcinis modeliavimas (7),
srities pamatinis modelis (8), architekt rinis pamatinis modelis (9) ir profiliai (10). Šie
skirsniai išsamiai išd styti ISO 19101 standarte ir yra susij su pagrindin mis ISO 19100
geografin s informacijos standart grup s temomis. Min tieji modeliai ir j ryšiai
apibendrinti 2.8 pav. ir paaiškinti tolesn se pastraipose.
Koncepcinis modeliavimas

Architekt ros pamatinis modelis
(9 skirsnis)

(7 skirsnis)

Geografin s
informacijos paslaugos

• Vietos nustatymo paslaugos
• Pateiktis
• Paslaugos
• Kodavimas
Duomen

Duomen

Profiliai ir

administravimas

modeliai ir

funkciniai

• Katalogavimas
ties nurodymas
• Pad
koord.

Srities pamatinis modelis
(8 skirsnis)

ties nurodymas
• Pad
geogr. id.
• Kokyb
s vertinimo
• Kokyb
proced ros
• Metaduomenys

operatoriai

• Erdvin schema
• Laikin schema
• Erdviniai operatoriai
• Taikomosios
schemos taisykl s

standartai

Profiliai
(10 skirsnis)

2.8 pav. Pamatinio modelio ryšiai su kitais ISO 19100 grup s geografin s informacijos standartais
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Pagrindin ISO 19100 s voka yra koncepcinis modelis. ISO 19101 koncepcin
modeliavim apibr žia kaip tam tikros realaus pasaulio dalies ir (ar) susijusi s vok
abstraktaus aprašymo k rim . Šis abstraktus aprašymas vadinamas koncepciniu modeliu;
jis pateikiamas kaip koncepcin schema, parašyta koncepcini schem kalba. Žr. 1 temos
5 pav. „Nuo tikrov s iki geografini duomen “.
Koncepcinis modeliavimas labai svarbi ISO 19100 grup s geografin s informacijos
standart dalis. Jis b tinas tiek informaciniu, tiek skai iavim poži riu. Ši standart šeima
koncepcin modeliavim naudoja geografinei informacijai formaliai aprašyti. Koncepciniais
modeliais aprašomos ir geografin s informacijos transformavimo ir main paslaugos. Taip
pat koncepcinis modeliavimas naudojamas geografinei informacijai ir geografin s
informacijos paslaugoms aprašyti profiliuose ir funkcin se specifikacijose, pritaikan iose
ISO 19100 standartus konkre iai sri iai. Kad ISO 19100 grup s standartai b t integruoti
su j pamatiniu modeliu ir vienas su kitu, koncepcin modeliavim b tina taikyti nuosekliai.
ISO 19100 standart koncepcinis modeliavimas pagr stas atvirojo paskirstyto apdorojimo
(ODP – Open Distributed Processing) pamatiniu modeliu, o jo principai aprašyti
„Koncepcini schem modeliavimo priemon se“ (CSMF – Conceptual Schema Modeling
Facilities). Atvirojo paskirstyto apdorojimo (ODP) pamatinis modelis aprašytas ISO/IEC
10746-1:1995 standarte, CSMF – ISO/IEC 14481.
Aštuntajame ISO 19101 standarto skirsnyje pateiktas srities pamatinis modelis aukštu
lygiu atvaizduoja ir aprašo geografin s informacijos strukt r ir turin . Šis modelis aprašo
ISO 19100 grup s geografin s informacijos standartais standartizuojam apimt ir nustato,
kurie pagrindiniai geografin s informacijos aspektai yra šios standartizavimo veiklos tema.
Srities pamatinis modelis apima ir informacin , ir skai iavimo poži r , daugiausia d mesio
skirdamas tiems ISO 19100 grup s standartams, kuriais standartizuojama:
geografin s informacijos strukt r duomen modeliuose ir operacij apibr žim ;
geografin s informacijos administravim .
Bendrasis objekt modelis (General feature model) yra objekt ir j savybi metamodelio
apibr žimas. Srities pamatiniame modelyje (Domain reference model) naudojamos
ISO/IEC 10027:1990 informacini ištekli žodyno sistemos (IRDS – Information Resource
Dictionary System) pagrindo, ISO/IEC 14481 koncepcini schem modeliavimo priemoni
(CSMF) ir bendrosios modeliavimo kalbos (UML) s vokos. Kad apibr žimas b t tikslesnis
ir suprantamesnis, srities pamatinis modelis aprašomas grafine UML žymen sistema. Jis
skirtas geografin s informacijos standart k r jams, kurie kurs ISO 19100 grup s
standartus arba jais naudosis, o taip pat žmon ms, norintiems gerai žinoti ši standart
šeim .
Devintajame ISO 19101 standarto skirsnyje pateiktas architekt ros pamatinis modelis
aprašo bendruosius kompiuterini sistem teikiam manipuliavimo geografine informacija
paslaug tipus ir išvardija paslaug s sajas, per kurias šios paslaugos turi keistis
informacija. Šis modelis pateikia ir metod šiomis paslaugomis apdorojamos geografin s
informacijos specifiniams reikalavimams nustatyti. Ši s saj standartizavimas suderina
paslaugas su j aplinka ir leidžia joms keistis geografine informacija.
Architekt ros pamatinis modelis pagr stas: (1) ISO atvir j sistem aplinkos (OSE – Open
Systems Environment) paradigma – ji aprašyta ISO/IEC TA 14252:1996 ir naudojama
standartizavimo reikalavimams nustatyti; (2) atvirojo paskirstyto apdorojimo (ODP)
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pamatiniu modeliu, aprašytu ISO/IEC 10746-1:1995. Architekt ros pamatiniame modelyje
daugiausia d mesio skiriama skai iavimo poži riui.
Kad šis pamatinis modelis b t užbaigtas, turi b ti paaiškinti jo ryšiai su kitais ISO
pamatinio modelio standartais, aprašan iais pagrindinius informacini technologij
aspektus, kuriais pagr sta ISO 19100 grup . 9 skirsnyje aprašomas ryšys tarp ISO 19100
grup s ir atvir j sistem aplinkos pamatinio modelio.
Profiliai ir funkciniai standartai jungia vairius ISO 19100 grup s standartus ir pritaiko ši
standart informacij specifiniams poreikiams. Profiliai ir funkciniai standartai palengvina
specifin ms užduotims skirt geografini informacini sistem ir taikom j sistem k rim .
10 skirsnyje aprašomas ISO 19100 standart grup s profiliavimas.
Suderinamumas ISO 19100 geografini standart grup je aptariamas ir 6 skirsnyje.
Suderinamumas yra sistemos ar jos komponento sugeb jimas dalintis informacija ir
kontroliuoti bendrus keli sistem procesus. Kad ISO 19100 grup s geografin s
informacijos standartai b t suderinami, taikymo schemos, duomen mainai, geografin s
informacijos kodavimas ir paslaug gyvendinimas aprašomi koncepcini schem kalba
(konkre iai – UML).
2.2.2 7 skirsnis – koncepcinis modeliavimas ir A priedas
Apie ISO 19101 poži r koncepcin modeliavim jau kalb jome – pavyzdžiui, 1 šios dalies
temoje (2.5 pav.: nuo tikrov s iki koncepcin s schemos).
ISO 19100 grup s standartuose koncepcinis modeliavimas atliekamas pagal principus,
aprašytus koncepcini
schem
modeliavimo priemon se (CSMF) A priede
(informaciniame). CSMF pirmiausia aprašomos, po to taikomos ISO 19100 standartams.
ISO CSMF apima keturis modelio lygmenis: meta-meta modelio, metamodelio, taikomojo
modelio ir duomen .
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Meta-meta modelis

Apibr žiamoji
schema

aprašytas kalba,
pagr sta

Metamodelis
1
Norminamoji
schema

Metamodelis
2

atitinka

Metamodelis
Metamodelis
2
Metamodelis
n

Modeliavimo
schema

aprašytas kalba, pagr sta

Taikomoji
schema

Taikomoji
schema

Taikomasis
modelis

2.9 pav. ISO CSMF schemos architekt ra

2.9 pav. pavaizduotos schemos architekt r sudaro keturios skirtingos schemos. Tai
apibr žiamoji, norminamoji, metamodelio arba modeliavimo ir taikymo schemos. Šios
schemos yra trijuose abstrakcijos lygmenyse – taikomojo modelio lygmenyje, metamodelio
lygmenyje ir meta-meta modelio lygmenyje.
Meta-meta modelio lygmenyje yra apibr žiamoji schema, kurioje nurodomos s vokos,
terminologija, operacijos ir prielaidos, kuri reikia pagrindin ms metamodelio lygmens
konstrukcijoms apibr žti. Ši schema paprastai išreiškiama nat ralia kalba ir pati
nestandartizuojama.
Metamodelio lygmenyje apibr žiamos s vokos, terminologija, operacijos ir prielaidos, kuri
reikia taikomosioms schemoms sudaryti. Metamodelio aprašymams naudojama vairi
modeliavimo ir atvaizdavimo kalb semantika ir sintaks – taip pat ir modeliavimui skirt
koncepcini schem kalb , schem ar paradigm . Norminamosios schemos aprašymo
kalba pagr sta bazin mis apibr žiamosios schemos s vokomis. Metamodeliai atitinka
norminamojoje schemoje apibr žtas konstrukcijas.
Taikomojo modelio lygmens schemose apibr žiami objekt ir proces tipai, kuri
konkret s objektai sudaro geografin s informacijos duomen rinkinius. Taikymo schema
išreiškiama vienos ar keli metamodelio lygmenyje pateikt koncepcini schem kalb
sintakse ir semantika.
„Apatiniame“ duomen lygmenyje yra tie tikrieji duomenys, kuriuos taikomojo modelio
lygmeniu apibr žia taikymo schema. Taikomojo modelio lygmens ir duomen lygmens
ryšys yra toks, kaip tip ir konkre i objekt .
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Pagrindinis naudojimosi šia architekt ros principas tas, kad bet kurio abstrakcijos lygmens
informacija apibr žiama tipais, kuriuos pateikia aukštesnio lygmens kalba. Šis principas
nustatytas ISO/IEC 10027:1990 informacini ištekli žodyno sistemos (IRDS) pagrinde.
2.10 pav. pavaizduota, kaip ISO 19100 standart grupei svarbios koncepcini schem
kalbos atvaizduojamos CSMF architekt roje.
Modeliavimo s vokos
(apibr žiamoji schema)
aprašytas kalba,
pagr sta

Objektinis modelis*
(norminamoji schema)

Meta-meta
modelis
Bendroji modeliavimo
kalba (UML)

aprašytas kalba,
pagr sta

atitinka
aprašytas kalba,
pagr sta

(Koncepcinis formalizmas)

Apibr žia
metamodel
elementams,
esantiems

Metamodelis

*Abstrak i duomen tip modelis

aprašytas kalba,
pagr sta

Taikomoji
schema

Bendrasis
objekt
modelis

ISO 15046
standartizuota
schema

atitinka

Taikomasis
modelis

2.10 pav. ISO/TK 211 CSMF schemos architekt ra

Šio atvaizdžio meta-meta modelio lygmenyje yra s vokos, kuri reikia formaliems
koncepciniams elementams apibr žti, ir ISO 19100 standart grup s metamodelio
lygmens koncepciniai modeliai. ISO 19100 grup je n ra joki meta-meta modelio lygmens
standart .
Metamodelio lygmuo nurodo norminam j schem , modelius ir kalbas, skirtas
geografinei informacijai aprašyti. Tai pavaizduota 10 pav.
ISO 19100 standart grup s metamodelio lygmenyje norminamosios schemos funkcij
atliekantis koncepcinis formalizmas yra objektinis modelis.
Šiame lygmenyje pateikiamos koncepcini schem kalbos, skirtos aprašyti taikomojo
modelio lygmens schemas ir bendr j objekt model . ISO 19100 grup je koncepcini
schem kalba, kurios metamodeliai atitinka norminamojo objektinio modelio koncepcin
formalizm , yra UML.
Geoerdvinio metamodelio pavyzdys yra bendrasis objekt modelis. Esmin geografini
duomen s voka yra objektas, apibr žiamas kaip tikrojo pasaulio reiškini abstrakcija.
Bendrasis objekt modelis (GFM – General feature model, ISO 19109) – tai metamodelis,
skirtas koncepciniams objekt tip , objekt atribut , objekt ryši ir operacij su objektais
modeliams kurti. Jis yra metamodelis objekt katalog (ISO 19110), kuriuose saugomi
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objekt tip apibr žimai ir aprašymai, objekt atributai bei ryšiai tarp vieno ar keli
geografini duomen rinkini objekt , o taip pat visos operacijos, kurias galima atlikti su
objektais.
Šiuo metamodeliu ir jam tinkama koncepcini schem kalba apibr žiamos CSMF
taikomojo modelio lygmens koncepcin s schemos. Taikomojo modelio lygmenyje yra ir
taikymo schemos, ir ISO 19100 standart grup s standartizuotos koncepcin s schemos.
ISO 19100 standart grup s standartizuotos koncepcin s schemos yra taikomojo modelio
lygmenyje. Taikymo schemos, ir sukurtos atskiroms geografin ms informacin ms
sistemoms, ir susijusios su profiliais bei produkt specifikacijomis, taikomajame lygmenyje
atitinka ISO 19100 standart grup s standartizuotas schemas.
Taikomojo modelio lygmens schemos apibr žia duomen lygmenyje esan i
objekt tipus. Metaduomen schema taip pat yra šiame lygmenyje.

konkre i

Taikymo schemos aprašo geografin s informacijos duomen rinkinius. Jose apibr žiami
duomen lygmenyje esan i panaši objekt rinkini tipai. Abstrak i tip apibr žim
pavyzdžiai yra objekt tipai, erdvini objekt tipai ir duomen kokyb s elementai.
Taikymoschemoje apibr žiamos ir atskaitos sistemos. Šiuos tip apibr žimus galima gauti
iš standartizuot koncepcini schem .
Taikomojo modelio lygmenyje taip pat pateikiamos koncepcin s schemos, sukurtos pagal
bendr j objektin model , esant taikymo schem pagrindu. Taikomojo modelio lygmenyje
yra ir standartin s ISO 19100 schemos, pavyzdžiui, erdvin schema, laikin schema,
metaduomen schema arba kokyb s schema, o taip pat schemos iš kit standart .
Profiliai ir produkt specifikacijos taip pat yra taikomojo modelio lygmenyje. Taikymo
schemos turi atitikti ISO 19100 grup s standartines koncepcines schemas.
Taikymo schemoje (ISO 19109) pateikiamas formalus duomen rinkinio turinio ir
strukt ros aprašymas. Š informacijos model galima suskaidyti nepriklausomas dalis,
kurias galima integruoti apibr žiant s saj . Viena dalis yra taikymo schema; kitos dalys yra
kitos standartizuotos schemos (pvz., erdvin s ir laikin s schemos iš ISO 19107, 19108,
19111, 19112).
Metaduomenys apibr žiami kaip duomenys apie duomenis. ISO 19115 standartas
taikomojo modelio lygmenyje pateikia strukt r duomenims aprašyti ir metaduomen
rinkinyje esan i metaduomen element apibr žimus (arba metaduomen element
tipus).
2.11 pav. pavaizduotas ryšys tarp objekt , metaduomen ir ISO CSMF duomen .
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Atvaizduoja

Bendrasis objekt modelis

Koncepcini schem kalba
Atvaizduoja

Atvaizduoja

Metamodelio lygmuo

Atvaizduoja

Pateikia objekt
ir j savybi tip
apibr žimus

Taikomojo modelio lygmuo
Taikomoji schema

Objekt katalogas

Erdvin schema

Nurodo

Laikin schema

Metaduomen schema
Atitinka

Metaduomen rinkinys

Kitos schemos

Apibr žia
turin

Duomen lygmuo
Aprašo

Duomen rinkinys
Turi

Konkret s objektai

2.11 pav. Ryšys tarp objekt , metaduomen ir ISO CSMF duomen

Duomen lygmenyje yra konkre ius tikrov s objektus aprašanti informacija. Tai objektai
ir j erdvini aspekt aprašymai bei pad tys.
ISO/TK 211 CSMF schemos architekt ros pagrindin mintis dar kart pavaizduota 2.12 ir
2.13 pav.
Meta-meta lygmuo
Objekt ir
j savybi
s vokos

Koncepcini
schem
kalbos
s vokos

Meta lygmuo
Bendrasis
objekt
modelis

Koncepcini
schem
kalbos
modelis

Aukš iausio
lygmens
ontologija
ISO 19100
standartizuotos
ISO
19100
koncepcin
s
standartizuotos
ISO
19100
schemos
koncepcin s
standartizuotos
schemos s
koncepcin
schemos

Srities
ontologija

Taikomasis lygmuo
Objekt tip
apibr žimai

Taikomoji
schema

Taikomoji
ontologija

Duomen lygmuo
Geografini
duomen
rinkinys

2.12 pav. Semantiškai rišl s modeliavimo procesai
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Meta-meta lygmuo
Objekt ir j
savybi
s vokos

Bendrosios modeliavimo kalbos (UML) metamodelio
per mimas UML profilio k rimas
ISO/TS 19103. Koncepcini schem kalba

S vok išreiškimas pagal ISO 19103
ISO 19107. Erdvin schema
Objekt tipai paveldimi iš ISO 19107

Koncepcini
schem
kalbos
s vokos

Meta lygmuo
Bendrasis
objekt
modelis

Koncepcini
schem
kalbos
modelis

ISO 19100
standartizuotos
ISOkoncepcin
19100
s
standartizuotos
schemos
ISO
19100
koncepcin
s
standartizuotos
schemos
koncepcin s
schemos

Taikomasis lygmuo
Objekt tip
apibr žimai

Taikomoji
schema

Duomen lygmuo

Kaip galima sukurti taikomojo lygmens duomen
model ? - ISO 19109

Geografini
duomen
rinkinys

2.13 pav. ISO/TK 211 Modeliavimo procesai

2.2.3 8 skirsnis. Srities pamatinis modelis
Srities pamatinis modelis aukštu lygiu aprašo ISO 19100 standart grup je nagrin jamus
geografin s informacijos aspektus. Srities pamatinis modelis nurodo bendrojo objekt
modelio viet geografin s informacijos kontekste (aukšto lygio aprašymas).
Geografin s informacijos srities aukšto lygio vaizdas pateiktas 2.14 pav. Visi elementai,
išskyrus taikymo schem , yra duomen lygmenyje. Taikymo schema, kuria gali b ti
pagr stas metaduomen rinkinys, yra taikomojo modelio lygmenyje.
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Remiasi

0..1

Taikomojo modelio
lygmuo

Taikomoji schema

schema, kuria
remiamasi

Duomen
lygmuo
0..*

Naudoja

0..*

Metaduomen rinkinys

naudojamas
duomen rinkinys
0..*

Teikia
metaduomenis

Geografin s informacijos paslauga

Apibr žia turin

0..*
0..*
Aprašo
duomen
rinkin

Atlieka operacijas su

0..*
duomen rinkinys,
kuriuo operuojama

0..*

rinkinyje
esantys
objektai

0..*

aprašomas objektas

Konkretus objektas

Duomen rinkinys

0..*

Aprašo erdvinius
aspektus

0..*

0..*
apibr žtas duomen rinkinys

rinkinyje
esantys
objektai

rinkinyje
esan ios
pad tys

nurodytos pad ties objektas

Erdvinis objektas

0..*

0..*

0..*

Pad tis

Aprašo pad t

2.14 pav. Srities pamatinio modelio aukšto lygio vaizdas

Duomen rinkinyje yra ( ):
konkret s objektai, skaitant objekt atributus, objekt ryšius ir operacijas su
objektais (apibr žtos matematin s operacijos, kuriomis skai iuojama informacija
apie objektus);
erdviniai objektai; jie aprašo erdvinius objekt aspektus arba yra sud tingos
duomen
strukt ros, siejan ios atribut
reikšmes su atskiromis pad timis
nurodytoje erdv je;
erdvini objekt pad ties erdv je ir laike aprašymai atskaitos sistem matavimo
vienetais.
Taikymo schema aprašo semantin duomen rinkinio strukt r . Taip pat taikymo
schemoje nurodomi erdvini objekt tipai ir atskaitos sistemos, kuri reikia duomen
rinkinio geografinei informacijai pilnutinai aprašyti. Šioje schemoje yra ir duomen kokyb s
elementai bei apžvalginiai duomen kokyb s elementai.
Metaduomen rinkinys leidžia naudotojams ieškoti informacijos, j vertinti, lyginti ir
rikiuoti. Jis aprašo duomen
rinkini
geografin s informacijos administravim ,
organizavim ir turin . Metaduomen rinkinio strukt r standartizuoja metaduomen
schema, apibr žta standarte „ISO 19115. Geografin informacija. Metaduomenys“.
Geografin s informacijos paslaugos gyvendinamos kaip kompiuterin s programos,
atliekan ios operacijas su duomen rinkiniuose esan ia geografine informacija. Kad
teisingai paimt duomenis ir atlikt manipuliavimo operacijas, pavyzdžiui, transformacijas
ir interpoliavim , šios paslaugos naudojasi metaduomen
rinkiniuose saugoma
informacija. Paslaugos veikia tinklo aplinkoje, kurioje duomen rinkiniai saugomi
paskirstytose duomen bazi valdymo sistemose.
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ISO 19100 grup s standartai leidžia dirbti ir su negeografiniais objektais. Šiuos objektus
galima traukti taikymo schem ir be erdvini charakteristik .
2.14 pav. pateikta aukšto lygio srities pamatinio modelio informacija išple iama iki šeši
apibendrint standartini schem . Šios schemos aprašo element ryšius su atitinkamais
ISO 19100 grup s standartais ir nurodo standart tarpusavio ryšius. Šiame ISO 19101
skirsnyje aprašytos schemos:
Taikymo schema
Erdviniai objektai ir pad tis
Atskaitos sistemos
Kokyb
Metaduomenys
Bendrasis objekt modelis
Šias schemas aptarsime kitose kurso dalyse, nagrin dami atitinkamus standartus.
2.2.4 9 skirsnis. Architekt ros pamatinis modelis
Architekt ros pamatinis modelis aprašo bendruosius kompiuterini sistem teikiam
manipuliavimo geografine informacija paslaug tipus ir išvardija paslaug s sajas, per
kurias šios paslaugos turi keistis informacija (ISO 19116, 19117, 19118, 19119). Šis
modelis pateikia ir metod šiomis paslaugomis apdorojamos geografin s informacijos
specifiniams reikalavimams nustatyti.
Informacijos perdavimo paslaug pavyzdys yra kodavimo taisykl s (ISO 19118); jos leidžia
taikymo schemoje apibr žt geografin informacij užkoduoti kaip nepriklausom , perduoti
ar saugoti tinkam duomen strukt r . XML kodavimo taisykl nurodo koduojam
duomen tipus ir gautos duomen strukt ros sandar , sintaks bei kodavimo schemas.
Šias paslaugas aptarsime 4 ir 5 dalyse.
2.2.5 10 skirsnis. Profiliai ir funkciniai standartai
Pagrindini standart išsamumas ir galim variant kiekis apsunkina j naudojim
praktiniams tikslams. Profiliai yra naudinga priemon praktin ms standart kombinacijoms
kurti. Tai mechanizmas, palengvinantis ISO 19100 grup s standart taikym realioms
užduotims.
Profilis sujungia kelis pagrindinius standartus ir/arba j modulius (iš anksto apibr žtus
poaibius) taip, kad jie atitikt konkre ius gyvendinimo reikalavimus. ISO 19100 standart
grup s profili k rimo principai ir procesas atitinka ataskait „ISO/IEC TA 10000-1:1998.
Standartizuot tarptautini profili pagrindas ir taksonomija. 1 dalis. Bendrieji principai ir
dokumentavimo sistema“.
Šiame skirsnyje pateikiami bendrieji apibr žimai, nurodantys, kaip iš standart moduli
galima sukurti produkto specifikacij . Su profiliavimu ir funkcijomis susijusius standartus
aptarsime šioje dalyje, bet v liau. Kol kas pateiksime tik pagrindinius su profiliavimu
susijusius apibr žimus.
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Profilis yra vieno ar keli pagrindini standart rinkinys, kuriame nurodyti (jei manoma)
konkret s ši standart skirsniai, klas s, variantai ir parametrai, kuri reikia tam tikrai
funkcijai atlikti. Pagrindinis standartas – tai bet kuris ISO 19100 grup s arba informacini
technologij standartas, iš kurio komponent galima suformuoti profil .
Modulis yra iš anksto apibr žtas element rinkinys, kur galima naudoti profiliams kurti.
Moduliai yra smulkiausias lygmuo, iš kurio galima pasirinkti profili elementus.
Produkto specifikacija aprašo nagrin jam pasaul ir šio pasaulio atvaizdavim duomen
rinkiniu. Produkto specifikacija panaši profil tuo, kad j irgi sudaro iš vairi 19100 grup s
standart atrinkti galimi elementai. Ta iau produkto specifikacija skiriasi nuo profilio tuo,
kad ji pilnutinai aprašo visus elementus, kuri reikia konkre iam geografini duomen
produktui apibr žti. Produkto specifikacijoje galima aprašyti duomen turin ir klasifikacij ,
standartus ir profilius, erdvin atskait , duomen strukt ras, šaltinius, gavim , atnaujinim ,
pateikim , kokyb , vientisum ir naudojimo srit bei metaduomenis.
Funkciniai standartai – tai kai kurie pla iai naudojami ne ISO 19100 grup s tarptautiniai
geografin s informacijos standartai. Šie standartai suteikia ISO 19100 grup s standartams
reikaling galimybi bei funkcij ir užtikrina pagrindini standart suderinamum su
naudojamais funkciniais standartais.
2.2.6 B priedas (informacinis). Pagrindiniai ISO 19100 grup s geografin s
informacijos standartizavimo akcentai
Šiame priede tiksliau aprašomi ISO 19100 standart grup s akcentai atsižvelgiant ISO
atvirojo paskirstyto apdorojimo (ODP) standart , aprašyt ISO/IEC 10746-1:1995. ISO
ODP pamatiniame modelyje nurodyti penki poži riai
informacines technologijas
(perspektyvos):
mon s poži ris;
informacinis poži ris;
skai iavim poži ris;
inžinerinis poži ris;
technologinis poži ris.
Ryšiai tarp ši poži ri grafiškai aprašyti 2.15 pav.
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Verslo proces modeliai kontekstas / apimtis

(Srities
modelis)

Informacinis
poži ris

Skai iavim
poži ris

tip
modeliai
(Paskirstymo strukt ra
ir modeliai)
(Infrastrukt ros
atvaizdžiai)

Srities užduotys
proceso / veiklos
modeliai

mon s
poži ris

(Architekt ros
modelis - IT)
ansambli
modeliai

Inžinerinis
poži ris

Technologinis
poži ris

2.15 pav. ODP poži riai

Standartas „ISO 19101:2002. Geografin informacija. Pamatinis modelis“ daugiausia
nurodo, kaip strukt ruoti geografin s informacijos standartus vaizduojant elementus
vektoriniais duomenimis. Šiuo metu ISO/TK 211 kuria antr ISO 19101 dal , skirt
vaizdams.
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2.3 ISO/TS 19104. Terminologija
Technin s specifikacijos „ISO/TS 19104. Geografin informacija. Terminologija“
apimtis – apibr žti darn vis specifini ISO/TK 211 standart šeimos termin rinkin . Šios
veiklos tikslas – standartizuoti ISO/TK 211 standart grup je vartojamus terminus.
Kad ISO/TK 211 darbo grup s gal t sukurti darn geografin s informacijos standart
rinkin , reikia vieningos terminologijos. Standartizuoti terminai praver ia ir standart
naudotojams, o ypa ISO/TK 211 standartus gyvendinantiems geografini informacini
sistem k r jams ir programuotojams.
Geografin s informacijos terminologija suderinta ir su informacini technologij , ir su
duomen valdymo terminologija. Šis standartas dar kuriamas, jo projekt planuojama
paskelbti 2007 m. liep . Ši užduotis apskritai gyvendinama, bet j labai sunkina tai, kad
geografin s informacijos ir susijusiose srityse keliais terminais vadinamos tos pa ios
s vokos arba vienu terminu – skirtingos s vokos. Šio darbo tikslas – padaryti geografin s
informacijos standartus suprantamesnius vairioms tautoms, o geografin s informacijos
s vokas – kit sri i specialistams.
Šioje technin je specifikacijoje bus nurodyta, kaip kaupti ir tvarkyti geografin s
informacijos srities terminus. Bus nurodyti:
kitus ISO/TK 211 standartus trauktin s vok atrankos kriterijai;
terminologinio rašo strukt ra;
termin ir apibr žim s rašas;
apibr žim rašymo principai.
6 skirsnyje („S vok atrankos kriterijai“) nurodomos s lygos, kuriomis s voka, kuri reikia
apibr žti d l to, kad kuris nors ISO/TK 211 tarptautinis geografin s informacijos standartas
tapt aiškesnis, turi b ti traukta ISO/TS 19104 tarptautin standart ir pagrindin termin
s raš . Šios s lygos yra tokios:
S vok atitinkantis terminas n ra preki ženklas, tiriamojo projekto pavadinimas ar
šnekamosios kalbos žodis (vietinis neformalus terminas, vartojamas vietoje
formalaus termino, pavyzdžiui, „bi as“ vietoje „vyras“).
S voka neatrenkama, jei bendruosiuose kalbos žodynuose pateikiamas jos
apibr žimas atitinka jos apibr žim geografin s informacijos srityje.
traukiamos tik vien apibr žim turin ios s vokos.
S voka turi b ti svarbi standartui suprasti, pavartota bent du kartus ir neaiški
savaime.
7 skirsnyje „Terminologinio rašo strukt ra“ apibr žiamas terminologinio rašo turinys,
pavyzdžiui:
rašo numeris – terminologinio rašo identifikatorius;
rašo kalbos identifikatorius – terminologinio rašo kalbos kodas pagal ISO 639-2;
pagrindinis terminas;
sutrumpintas terminas – jei jis pagrindinis, tai turi eiti prieš piln j form , priešingu
atveju – po jos;
pripažintas terminas (-ai) – po nacionalini variant reikia nurodyti šalies kod pagal
ISO 3166-2;
apibr žimas;
neteiktini arba pasen terminai (ab c l s tvarka);
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nuorodos susijusius rašus;
termino vartojimo pavyzdžiai.
Norminamajame A priede „Terminologijos tvarkymas“ apibr žtos ISO geografin s
informacijos standart taisymo ir papildymo proced ros. Nesunku nusp ti, kad paskelbus
ši technin specifikacij taisym ir papildym neišvengti. Patvirtinta, kad terminai bus
tvarkomi termin saugykloje, o juos tvarkys termin tvarkymo grup . Sukurti tvarkymo
mechanizmai:
leis traukti si lomus terminus (ir susijusius apibr žimus) saugykl arba pataisyti
jau saugomus saugykloje;
pad s vertinti ir suderinti pasi lytus terminus anks iau, negu juos vartojan i
standart projektai taps galutiniai;
Termin saugykla bus nustatytos strukt ros elektronin duomen baz , kuri vesti
naujus ar atnaujinti esamus terminus gal s iš anksto nustatytas administravimo teises
turintys naudotojai (6 skirsnis).
Kiekvienas termin saugyklos terminas turi priklausyti vienai iš šeši klasi :
001
002
003
004
005
006

Klasifikacijos numeris

Klasifikacijos aprašas
Kandidatas
Projektas
Suderintas
Norminamasis
Norminamasis / konfliktinis
Pašalintas

Ši TS aprašo ir terminologijos b kl s perži ros proces . Norminamajame C priede
„Apibr žim rašymo principai (ISO 704:2000)“ nurodomi pagrindiniai apibr žim rašymo
principai ir sukuriamas terminologijos standartas.
Norminamajame B priede „ISO/TK 211 tarptautini standart ir technini specifikacij
terminai ir apibr žimai“ pateikiami terminai, paimti iš ISO/TK 211 sukurt tarptautini
standart ir technini specifikacij . Jo tikslas – kad geoerdviniai terminai b t vienodai
vartojami ir suprantami. Š pried visos suinteresuotos šalys ir organizacijos gali gauti
nemokamai. Jo adresas yra http://www.isotc211.org/TC211_Terminology_Glossary20060417-Published.xls

© Nacionalin žem s tarnyba prie Žem s kio ministerijos, 2008

52

Geografin s informacijos standartai, specifikacijos ir metaduomenys. Mokomoji knyga

2.4 ISO/TS 19103:2005. Koncepcini schem kalba
ISO/TS 19103:2005 technin specifikacija susijusi su koncepcini schem kalbos (KSK)
per mimu ir pritaikymu kompiuteriams tinkamiems geografin s informacijos modeliams
(schemoms). Geografinei informacijai standartizuoti reikia formalios KSK, kuria galima
sudaryti vienareikšmes schemas, galin ias b ti duomen main ir suderinam paslaug
apibr žimo pagrindu. Svarbus ISO 19100 grup s tikslas yra sukurti sistem , kurioje
paslaug suderinamum galima gyvendinti vairiose aplinkose. Norint pasiekti š tiksl ,
svarbu perimti ir kuri nors KSK ir nuosekliai naudoti j standartizuotai geografinei
informacijai specifikuoti.
Šiuo atveju pasirinkta koncepcini schem kalba yra Bendroji modeliavimo kalba (UML
– Unified Modeling Language). ISO/TS 19103:2005 pateikia geografinei informacijai
skirt UML profil . ISO/TS 19103 dar tiksliau aprašo geografin s informacijos modeliavim
UML kalba. Be to, ISO/TS 19103 pateikia nurodymus, kaip der t naudoti UML kuriant
standartizuotus geografin s informacijos ir paslaug
modelius, ypa
svarbius
suderinamumui pasiekti.
ISO geografin s informacijos standartai pagrindin d mes skiria abstraktiems, nuo
gyvendinimo b d nepriklausomiems UML modeliams, kuriuos galima naudoti kaip
gyvendinimo specifikacijas vairiose platformose.
UML diagramas šiame kurse jau naudojome (pvz., ISO 19101 srities pamatinio modelio
aukšto lygio vaizdui aprašyti). Išstudijav UML, galite dar kart perži r ti ši diagram .
Šiame standarte apibr žiamos šios geografin s informacijos srities modeliavimo UML
kalba temos:
pagrindiniai duomen tipai;
stereotipai;
pavadinimai;
modeli dokumentavimas;
nepriklausomi nuo gyvendinimo b d ir konkretiems gyvendinimo b dams skirti
modeliai;
informacijos modeliavimo rekomendacijos.
Šioje technin je specifikacijoje parodyta, kaip geografinei informacijai aprašyti skirta
koncepcini schem kalba sudaroma iš bendrosios modeliavimo kalbos (UML) statin s
strukt ros diagramos, atitinkamos objekto apribojim kalbos (OCL – Object Constraint
Language) ir ISO s saj apibr žimo kalbos (IDL – Interface Definition Language)
pagrindini tip apibr žim rinkinio. Vis UML specifikacij galima parsisi sti iš
http://www.omg.org/cgi-bin/doc?formal/05-04-01.
2.4.1 Bendroji modeliavimo kalba
Bendroji modeliavimo kalba (UML) skirta program sistem elementams tiksliai apibr žti,
vizualizuoti, konstruoti ir dokumentuoti, o taip pat verslui modeliuoti bei neprogramin ms
sistemoms aprašyti. UML yra Objekt valdymo grup s (OMG – Object Management
Group, http://www.omg.org) standartizuoto objektinio modelio žymen sistema. UML
sudaryta iš daugiau negu dešimties skirting diagram :
paket diagramos;
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užduoties diagramos;
klasi diagramos;
b sen diagramos;
sekos diagramos;
ansamblio diagramos;
komponent diagramos;
ir kt.
UML tinka statiniam ir dinaminiam modeliavimui. Statin s diagramos aprašo statin
sistemos strukt r . Jas sudaro objekt (klasi ) rinkiniai ir j ryšiai (pvz., klasi diagrama).
Dinaminis modelis aprašo sistemos dinamik , pavyzdžiui, b sen kitim ir s veikas
(išsi stus pranešimus). J galima vaizduoti b sen diagramomis, sekos diagramomis ir
ansambli diagramomis.
Toliau apibr žtos tik šiame kurse naudojamos diagramos.
UML paket diagrama
Paketas – tai kit tarpusavyje susijusi modeliavimo element ir paket konteineris.
Paketas yra modelio element grup . Visas UML metamodelis sud tingas, tod l jis
skaidomas paketus. Paketas vaizduojamas dideliu sta iakampiu, prie kurio viršutin s
kraštin s kair je pridurtas mažas sta iakampis („kortel “).
ISO/TK 211 standartai ir skirsniai dažnai hierarchiškai organizuojami UML paketus. Vien
paketus vaizduojan ios diagramos daugiausia skirtos apžvelgti vairias modelio logines
dalis ir j tarpusavio priklausomybes. Jei vienas paketas, atliekantis kliento funkcij ,
naudoja kito paketo (atliekan io serverio funkcij ) teikiamas paslaugas, sakoma, kad
klientinis paketas priklauso nuo serverinio paketo. Ši priklausomyb atsiranda tada, kai
kuri nors paketo objekt klas kreipiasi kit objekt , apibr žt serveriniame pakete.
1 paketas

<<Šaka>>
Prieži ros
informacija

<<Šaka>>
Metaduomen
element rinkinio
informacija
<<Šaka>>
Taikomosios
schemos informacija

2 paketas

2.16 pav. Paket strukt ros pavyzdys

Paket priklausomyb vaizduojama br kšnine rodykle atviru antgaliu. 2.16 pav.
pavaizduoti 2 paketai: 2 paketas priklauso nuo 1 paketo. Praktiškai tai reiškia, kad 2
pakete yra apibr žim (pavyzdžiui, klasi ), kurie priklauso nuo 1 pakete esan i
apibr žim .
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Virš paketo pavadinimo gali b ti neprivalomas stereotipo raktažodis laužtin se kabut se
(pvz. <<Šaka>>). Š element aptarsime v liau.
D l min to kliento-serverio ryšio paket priklausomyb s nurodo taikymo schem
perspektyvumo kriterij : jei taikymo schemoje gyvendintas kuris nors ISO standarto
paketas, turi b ti gyvendintos ir visos jo priklausomyb s.
ISO 19123
Apdengtys

ISO 19117
Pateiktis

ISO 19112 Pad ties
nurodymas
identifikatoriais

ISO 19118
Kodavimas

ISO 19110
Objekt
katalogavimas

ISO 19115
Metaduomenys
ISO 00639
Žmoni kalba

ISO 19116
Vietos nustatymo
paslaugos

<<Šaka>>
PBL schema

Norvegijos
žem s
informacija

ISO 19109
Taik. schema
ISO 19108
Laikin
schema

ISO 19103 Koncepcini
schem kalba

ISO 19107 Erdvin
schema

ISO 19111 Pad ties
nurodymas
koordinat mis

2.17 pav. ISO/TK 211 paketai

UML užduoties diagrama
Užduo i diagramose vaizduojami veik jai ir užduotys bei j ryšiai. Užduotys vaizduoja
sistemos arba klasifikatoriaus, kaip posistem s ar klas s, funkcijas s veikos su išoriniais
veik jais atžvilgiu.
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Veik jai ir reikalavim šaltiniai

Tikrojo pasaulio
reikalavimai

GIS naudotojas
Bendrieji reikalavimai

Specifikacijos
reikalavimai

K r jas

Taikomosios
schemos k r jas

Taikomosios
schemos
gyvendintojas

2.18 pav. Užduoties diagramos pavyzdys

UML klasi diagrama
UML klasi diagrama yra dažniausiai objektiniam modeliavimui naudojama diagrama.
Klasi diagrama yra statinio deklaratyvi , statini element vaizdo grafin išraiška. Klas
– tai objekt su panašiais atributais, operacijomis (elgsena ar metodais) ir ryšiais
rinkinys. Ši diagram sudaro klases vaizduojantys mazgai, penkis klasi ryši tipus
(paveld jim , asociacij ,
skaitant agregavim
ir kompozicij , priklausomyb )
vaizduojantys saitai.
UML klas s
UML kalboje klas s vaizduojamos tris skyrius padalintu sta iakampiu.
Viršutiniame skyriuje yra klas s pavadinimas.
Viduriniame skyriuje yra klas s lauk (arba atribut ) aprašai.
Apatiniame skyriuje yra klas s metod aprašai.

Klas sPavad
nimas
laukas1
……
laukasn
metodas1
…
metodasn

2.19 pav. Tašk klas s pavyzdys
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UML klasi atributai ir operacijos
Atribut ir operacij vaizdavimas UML diagramose aprašytas UML notacijos vadove (UML
Notation Guide). Atributo UML notacija:
Atributo-aprašas :==
„«“ stereotipas „»“ matomumas pavadinimas kartotinumas„ : “
tipas = pradin -reikšm {savyb , …}
kartotinumas :== „[“ kardinalumo-diapazonas,… „]“
kardinalumo-diapazonas :== pradžios-reikšm {„..“ pabaigos-reikšm }

Operacijos UML notacija:
Operacija :== „«“ stereotipas „»“ matomumas
pavadinimas „(“ parametr s rašas „)“ „ : “ [rezultato-tipas], …
{„{“ savyb {=reikšm }, …„}“},…
parametr s rašas :== [kryptis] parametro-pavadinimas „ : “ tipas [„=“ numatytoji-reikšm ]

Šios sintaks s element reikšm s:
[1] stereotipas – apibr žiamo atributo ar operacijos naudojimo žyma (žr. toliau).
[2] matomumas - viešas (+), privatus (–) arba apsaugotas (#) – nurodo, ar šis atributas
arba operacija bus matyti už objekto rib . Jei matomumas nurodytas su ženklu „/“,
vadinasi, atributas gaunamas iš kurios nors kitos modelio dalies.
[3] pavadinimas – atributo arba operacijos pavadinimas.
[4] kartotinumas nurodo, kiek reikšmi atributas gali tur ti; jei nenurodyta kitaip,
laikoma, kad reikšm s organizuotos kaip aib ; šis žym jimas išple ia ISO/IEC
11404 „dydžio“ (size) mechanizm ir j atitinka, išskyrus „[..]“ – jie yra UML žymuo.
Kad s voka išlikt neprieštaringa, šiame tarptautiniame standarte naudojama vieno
kartotinumo sintaks (iš UML) (net ir kartu su ISO/IEC 11404 „dydži “ potipi
mechanizmu).
[5] pradžios-reikšm – bet kuris sveikasis skai ius, taisyklinga kartotinumo reikšm ; jei
nenurodyta pabaigos-reikšm , tai kaip leistinas kartotinumas pateikiama tik
pradžios-reikšm .
[6] pabaigos-reikšm – bet kuris sveikasis skai ius, didesnis už anks iau nurodyt
pradžios-reikšm , arba „n“, reiškianti begalyb arba neribot kardinalumodiapazon ; „a..b“ reiškia bet kur sveik j skai i j, kai a u j u b; laikoma, kad [a..a]
reiškia t pat , k ir [a].
[7] parametr s rašas – kableliais atskirtas parametr apraš s rašas.
[8] parametro-pavadinimas – operacijos parametro pavadinimas, paprastai nurodantis
parametro funkcij apibr žiamoje operacijoje. Atkreipkite d mes , kad operacijos ir
atributo sintaks s strukt ra tapati, išskyrus tai, kad operacija turi parametr s raš ,
o atributas – kartotinum .
[9] kryptis – neprivalomas parametro jud jimo krypties rodiklis: „ “ ('in') – reikšm
nustatoma prieš iškvie iant operacij ir turi jai takos, „iš“ ('out') – reikšm
nustatoma atliekant operacij ir po operacijos prieinama j iškvietusiam elementui,
arba „ -iš“ ('inout') – reikšm nustatoma prieš iškvie iant operacij , turi jai takos, o
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atliekant operacij pakei iama reikšme, po operacijos prieinama j iškvietusiam
elementui. Numatytoji parametr kryptis yra “ ”.
[10]
tipas – anks iau nurodyto parametro arba atributo tipas – objektas arba
reikšm .
[11]
numatytoji-reikšm – reikšm , suteikiama „ “ arba „ -iš“ parametrui, jei jos
nenurodo iškvie iantis elementas. Reikšm , priskiriama objekto atributui, jei jos
nepriskiria joks konstruktorius.
[12]
rezultato-tipas – operacijos rezultato – reikšm s arba objekto – tipas, iš
esm s operacijos tipas.
[13]
savyb – papildoma informacija apie atribut ar operacij , pavyzdžiui, NOT
NULL (ne nieko) arba UNIQUE (unikali). J galima sustrukt ruoti kaip savyb s
pavadinim ir po jo einan i reikšm , pavyzdžiui, „{dydis = [0..n]}“.
[14]
... – ankstesn informacija gali pasikartoti kiek nori kart .
[15]
pradin -reikšm – numatytoji atributo reikšm , naudojama naujam objektui
konstruoti, jei tiesiogiai nepakei iama kita reikšme iš konstruktoriaus parametr
s rašo.
Šiame tekste objekto apribojim kalbos (OCL) notacija kiek pakeista (parsisi sti galima iš
http://www.omg.org/cgi-bin/doc?formal/05-04-01).
UML nereikalauja vaizduoti vis atribut ar ryši visose diagramose. Jei atributai
praleidžiami s moningai, klas s atribut skyrius diagramoje nerodomas iš viso. Tai reiškia,
kad klas , kurios atribut skyrius pavaizduotas, bet tuš ias, atribut tikrai neturi.
Pastaba

Matomumas:
viešas

Pavadinimas
Atributai

Atributo
pavadinimas –
koordinat
Atributo pavadinimas – tipas

2.20 pav. Tiesiogin s pad ties klas s pavyzdys (iš ISO 19107): Tiesiogin s pad ties objektuose
saugomos tam tikroje koordina i atskaitos sistemoje nurodytos pad ties koordinat s.

UML ryšiai
UML modelyje galimi šie penki ryši tipai (2.21 pav.).
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Asociacija

Agregavimas

Kompozicija

Apibendrinimas

Priklausomyb

2.21 pav. UML ryši tipai

Paprasta asociacija – tai semantinis ryšys tarp klasi , nurodantis, kad j
susij (pvz., nuoroda). Asociacijos notacij sudaro:
pavadinimas;
kartotinumas (kardinalumas);
naudotojo vaidmens aprašas (paimtas iš užduo i diagram ).

objektai yra

Paprasta asociacija (tiesiog „asociacija“) vaizduoja ryšius tarp dviej klasi apskritai.
Vaidmuo asociacijos atveju yra pavadinimas, tiksliau aprašantis klas s dalyvavim
asociacijoje. Jei galima nurodyti asociacijos krypt , modelyje turi b ti pateiktas „vaidmens
pavadinimas“, atitinkantis paskirties objekto vaidmen išeities objekto atžvilgiu. Taigi jei
asociacija dvikrypt , bus nurodyti du vaidmen pavadinimai.
Asociacijos pavadinimas

1 klas

1 vaidmuo

2 klas

2 vaidmuo

2.22 pav. Asociacijos pavadinimas ir vaidmenys

Asociacijos kartotinumas nurodo leistin
diapazon .

0..*

0..1

1..*

Klas

Tik vienas

Klas

Nulis arba daugiau

Klas

Neprivalomas (nulis arba vienas)

n

asociacijoje dalyvaujan i

Klas

Vienas arba daugiau

Klas

Konkretus skai ius

objekt

skai iaus

2.23 pav. Asociacijos (ir agregavimo) kardinalumas
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2.24 pav. Duomen kilm s informacijos pavyzdys (ISO19115) apibr žiami metaduomenys, skirti
aprašyti duomen rinkinio šaltinius ir gamybos procesus

Agregavimo asociacija – tai ryšys tarp dviej ar daugiau klasi , kuri viena atlieka
konteinerio, kitos – jo turinio funkcij . Tai specifin asociacijos forma, vaizduojanti „turi“
arba „dalies ir visumos“ ryš bei iš visumos (agreguotos klas s) išskirianti jos dalis
(sudedam sias klases).
Argegavimo asociacijos konteinerio pus pažymima tuš iaviduriu rombu. Agregat
gyvavimo trukm šiai asociacijai takos neturi, tai yra, agregato komponentai gali egzistuoti
nepriklausomai.
Agreguota
klas

1
sudedamoji
klas

2
sudedamoji
klas

..........

n
sudedamoji
klas

Agregatas
(automobilis)

1

2..*

Komponentas
(ratai)

2.25 pav. Agregavimo asociacijos pavyzdys

Kompozicijos asociacija yra stiprus agregavimas. Jei, esant kompozicijos asociacijai,
pašalinamas konteinerinis objektas, tai visi jame laikomi objektai taip pat pašalinami.
Kompozicijos asociacij reikia naudoti tada, kai konteinerio objekto dalis vaizduojantys
objektai negali egzistuoti be konteinerinio objekto.
Kompozicijos konteinerio pus žymima pilnaviduriu rombu.
+virš n s

Polilinija
1

Virš n

0..*
{surikiuotos}

2.26 pav. Kompozicijos asociacijos pavyzdžiai

Apibendrinimas – tai semantinis ryšys tarp bendros s vokos A (viršklasio) ir
konkretesn s s vokos B (poklasio). Apibendrinimo ryšys sieja viršklas su poklasiais,
kuriais galima pakeisti viršklas . Viršklasis yra apibendrinta klas , o poklasiai yra
konkre ios klas s, galin ios paveld ti viršklasio metodus ir atributus.
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Fig ra

Poligonas

Elips

Splainas

...

2.27 pav. Fig ra yra abstrakti konkre i fig r klas

<<Abstraktus>>
Pagrindiniai tipai :: KelioObjektas

+maršrutoGrandys

MaršrutoGrandis
+tinkamumas[0..1] : LK_Periodas
+kryptis[1] : Ženklas

1..*

Maršrutas
1

2.28 pav. Maršruto objektas paveldi KelioObjekto klas s metodus ir (ar) atributus; sukurtiems
MaršrutoGrandži egzemplioriams galioja kompozicijos ryšys, taigi kiekvienas maršruto objektas turi
savo grandis.

Priklausomyb – tai toks ryšys tarp element , kai vieno elemento funkcijos priklauso nuo
kito elemento buvimo, ir vieno elemento poky iai turi takos kitam elementui.

<<naudoja>>

1 klas

2 klas

2.29 pav. prastin klasi priklausomyb s forma yra naudojimo ryšys

MiestoElementas

+miestoElementas

0..*

Kelias
klasifikacija : Simboli Eilut
skai ius : Simboli Eilut
linijin Geometrija : GM_Kreiv

Up
centrin Linija : GM_Kreiv

MiestoModelis
suk rimoData : Data

Kalnas
altitud : SveikasisSkai ius

2.30 pav.UML modelio pavyzdys

UML stereotipai
Stereotipas – tai naudotojo apibr žtas metaelementas, kurio strukt ra atitinka esam
UML metaelement (jo „pagrindin klas “). UML stereotipas yra esam UML s vok
išpl timo priemon . Tai modelio elementas, skirtas klasifikuoti (arba pažym ti) kitus UML
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elementus taip, kad jie tam tikru atžvilgiu elgt si tarsi objektai naujo virtualaus arba
pseudometamodelio klasi , kuri forma pagr sta esamomis metamodelio klas mis.
Stereotipai pagr sti UML metamodelio klasi
hierarchija ir papildo klasifikavimo
mechanizmus. „Stereotipo“ pavadinimas rašomas šalia objekto pavadinimo laužtin se
kabut se („«“ ir „»“). Toliau pateikiami daugiausiai vartojam stereotip apibr žimai;
išsamesn aprašym galite rasti ISO/TS 19103.
«Abstract» – abstraktus: konkretaus klas s objekto sukurti ne manoma (t pat
galima pavaizduoti ir UML kalba, klas s pavadinim rašant pasvirusiu šriftu).
«Type» – tipas: klas nurodo tam tikr (konkre i ) objekt srit ir operacijas, kurias
leidžiama atlikti su šiais objektais. Tipas gali tur ti atribut ir asociacij .
«DataType» – duomen tipas: klas s objektus galima sukurti tiesiogiai, pagrindin
paskirtis – sujungti duomenis visum . «Duomen Tipai» patys neturi tapatumo,
juos reikia stipriai agreguoti kok nors konteiner , pavyzdžiui, jie gali b ti kitos
klas s atributai arba stipraus agregavimo paskirties klas s.
«Union» – s junga: tipas, kur sudaro vienas ir tik vienas iš keli galim variant
(išvardint kaip atributai).
«Enumeration» – uždaras s rašas: tipas, apibr žiantis tinkam identifikatori –
mnemonini pavadinim – s raš . Uždaro s rašo tipo atribut reikšm s gali b ti tik
iš šio s rašo.
«CodeList» – kod s rašas: panašus uždar s raš tuo, kad irgi galima tik viena
iš keli reikšmi , o skiriasi tuo, kad š s raš galima išpl sti.
«Metaclass» – metaklas : klas , kurios objektai taip pat yra klas s. Metaklas s
paprastai naudojamos kuriant metamodelius. Metaklas yra objektas, kurio
pagrindin paskirtis – saugoti kitos klas s metaduomenis.
«Interface» – s saja: pavadintas operacij rinkinys, apib dinantis objekto elgsen .
«Package» – paketas: logiškai susijusi komponent grup , kurioje yra popake iai.
«Leaf» – šaka: paketas be popake i , kuriame pateikiami apibr žimai.
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UML notacijos santrauka
<<Abstraktus>>
Transporto priemon

Komitetas
tikslas : [1..3] Eilut

keleiviai : SveikasisSkai ius

fiksuotaSusirinkimoDiena : Savait sDiena

gamintojas : Gamintojas

Užsivesti()

*
2..
*
Žmogus
2
..*

svoris : RealusisSkai ius

Turi>
+savininkas

+turimasDaiktas

1..*

Automobilis

Traukinys

0..*
3..*

Turi b ti registruotas
oficialiame automobili registre

<<UždarasS rašas>>
Savait s
Pirmadienis
Antradienis
Tre iadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Šeštadienis
Sekmadienis

Ratas

<<Kod S rašas>>
Gamintojas
Volkswagen
Ford
Fiat
Renault

Objekt tipai:
Dominan ios srities modelis sudaromas iš objekt tip ; to
paties tipo objektai turi tuos pa ius atributus, ryšius ir
elgsen . Komitetas,Žmogus, ...
Atributai:
Komitetas turi tur ti bent vien ir ne daugiau negu tris tikslus.
Komitetas susirenka nustatyt dien , kurios reikšm imama
iš uždaro s rašo.
Žmogus turi svorio atribut , kurio reikšm galima priskirti
arba išmatuoti.
Transporto priemon vienu metu gali vežti tam tikr keleivi
skai i .
Galima nurodyti Transporto priemon s gamintoj ; gamintoj
pavadinimai yra atvirame s raše.
Agregavimas:
Komitet sudaro nariai, kurie yra Žmon s.
Komitetai privalo tur ti bent du narius. (2..*)
Vienas Žmogus gali b ti keli Komitet narys. (*)
Paprastas ryšys:
Žmogus gali tur ti vien arba daug automobili . (0..*)
Gali b ti tur jimo ryšio apribojim – jie nurodomi pastaboje.
Automobilis turi priklausyti bent vienam Žmogui. (1..*)
Kompozicija:
Automobilis turi (kaip komponentus) bent tris Ratus.
Potipiai:
Automobilis yra Transporto priemon s potipis (paveldi jos
ryšius, atributus ir elgsen ).
Transporto priemon yra abstraktus Automobilio ir Traukinio
virštipis.
„Abstraktus“ reiškia, kad Transporto priemon s objekto
tiesiogiai sukurti ne manoma.
Elgsena:
Transporto priemon turi tur ti elgsen „Užsivesti()“.

Uždaras s rašas ir kod s rašas
Savait s dien s rašas yra uždaras – nauj reikšmi j traukti negalima.
Gamintoj s rašas yra atviras vis žinom gamintoj s rašas – j galima traukti naujus gamintojus.

2.31 pav. Kelios svarbiausios modeliavimo s vokos, naudojamos UML klasi diagramose

2.4.2 Objekto apribojim kalba (OCL)
UML diagrama, pavyzdžiui, klasi diagrama, paprastai nepakankamai tiksli, kad aprašyt
visus specifikacijos aspektus. UML semantikos ribose OCL kalba formuluojamos
abstrak ios sintaks s metaklas ms invariantin s strukt rinio tvarkingumo taisykl s. Ja taip
pat apibr žiamos „papildomos“ operacijos, naudojamos strukt rinio tvarkingumo („wellformedness“) taisykl se. Šias papildomas operacijas galima formaliai apibr žti
«apibr žimo» («definition») apribojimais ir priskyrimo išraiškomis (let-expressions). OCL
yra grynai išraišk kalba – formali kalba, skirta apribojimams išreikšti.
ISO/TK 211 naudoja truput pakeist objekto apribojim kalbos (OCL) notacij . UML
modeliuotojai OCL kalba gali nurodyti konkre iam taikymui reikalingus savo modeli
apribojimus. Daugiau informacijos rasite bendrosios modeliavimo kalbos (UML) 2.1.1
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versijos specifikacijoje (05-04-01.pdf, 8 skyrius – „Objekto apribojim kalbos specifikacija“)
ir ISO 19103 standarte.
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2.5 ISO 19105:2000. Atitiktis ir bandymai
Skaitmenin s geografin s informacijos deramai standartizuoti nebus manoma, jei nebus
galima patikrinti, ar sistemos ir duomenys atitinka geografin s informacijos standartus.
Tikrinant produkto atitikt ži rima, ar produktas turi tam tikras savybes, kuri reikalauja
tarptautinis standartas, ir nustatomas produkto atitikties laipsnis. Tikrinama, ar gyvendinto
produkto galimyb s atitinka susijusiuose tarptautiniuose standartuose pateiktus atitikties
reikalavimus bei paties produkto galimybi deklaracij .
Standarte „ISO 19105:2000. Atitiktis ir bandymai“ pateikiama atitikties tikrinimo sistema,
s vokos ir metodika, o taip pat kriterijai, kuriuos reikia pasiekti, kad produktas atitikt
ISO/TK 211 standart grup . Šiame tarptautiniame standarte aptariami ir bandym
metodai. Atkreipkite d mes , kad atitikties bandymais netikrinama produkto kokyb ,
pripažinimas ir našumas, nes nes geografin s informacijos standart grup šioms sritims
reikalavim nekelia.
ISO 19105 iš dalies pagr stas standartais, aprašan iais atitikt ir bandymus kitose srityse:
ISO 9646-1 – atvir j sistem jungimo (OSI), ISO 10303-31 – pramonini automatizavimo
sistem ir integravimo, ISO 10641 – kompiuterin s grafikos ir vaizd apdorojimo.
Remiantis ISO 19105, galima specifikuoti abstrak iuosius bandymo komplektus (ABK) ir
apibr žti atitikties bandym proced ras. Atitikties galima siekti bet kur profil ar funkcin
standart apimantiems duomen arba programin s rangos produktams, paslaugoms ar
specifikacijoms. Atitiktis geografin s informacijos standartams tikrinama standartizuotais
bandymo metodais pagal nustatytus kriterijus.
Šis tarptautinis standartas taikytinas visiems atitikties tikrinimo ir bandym etapams. Šie
etapai nustatomi pagal pagrindin veiklos tip :
atitik iai ISO geografin s informacijos standartams nustatyti skirto ABK
apibr žimas;
atitik iai ISO geografin s informacijos standartams nustatyti skirt bandymo metod
apibr žimas;
atitikties vertinimo procesas, kur kliento užsakymu vykdo bandym laboratorija ir
proceso pabaigoje pateikia atitikties bandym ataskait .
Šiame tarptautiniame standarte pateikiami reikalavimai ir nurodymai, koki proced r
reikia laikytis tikrinant atitikt ISO geografin s informacijos standartams. Pateikiama tik
b tina informacija, kurios reikia:
suteikti pasitik jimo bandymais kaip atitikties matu;
suteikti galimyb palyginti skirtingose vietose ir skirtingu laiku atliktus analogiškus
bandymus;
palengvinti 1 ir 2 punkte nurodyt veikl atliekan i šali bendravim .
Remiantis šio tarptautiniu standarto informaciniu B priedu, galima atlikti sertifikavim
(administracin proced r , kuri galima vykdyti po atitikties bandym ).
Standartizavus atitikties pasirinktiems geografin s informacijos standartams metodus ir
kriterijus, geografini informacini sistem ir programin s rangos k r jai gal s patikrinti
atitikt šiems standartams. Atitikties standart neprireiks tol, kol nebus gyvendinti
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atitinkami informacijos standartai, bet, kiek manoma, kurdamos konkre ius standartus
ISO/TK 211 darbin s grup s apgalvos ir atitikties bei bandym kriterijus. Galimyb
patikrinti atitikt svarbi ir geografin s informacijos naudotojams, nes jiems reikia perduoti
informacij ir ja dalintis.

© Nacionalin žem s tarnyba prie Žem s kio ministerijos, 2008

66

Geografin s informacijos standartai, specifikacijos ir metaduomenys. Mokomoji knyga

2.6 ISO 19106:2004. Profiliai
Konkre iu geografin s informacijos naudojimo atveju gali reik ti tik tam tikro geografini
primityv poaibio ir tik geodezin s atskaitos, o netiesiogin s atskaitos nereik ti. Šiam
atvejui skirtas konkretus ISO/TK 211 standart poaibis ir b t profilis. Apibr žus
standartinius profilius, visa standart grup taps suprantamesn ir labiau pripažinta,
padid s duomen ir program suderinamumas, o standartai bus gyvendinami efektyviau ir
mažesn mis s naudomis.
Standarte „ISO 19106:2004. Geografin informacija. Profiliai“ apibr žtos ISO/TK 211
standart grup s profili / produkt s vokos ir pateiktos j k rimo rekomendacijos. Profilis
yra loginis vieno ar keli grup s standart ir j komponent poaibis. Profili apibr žimas
seka paskui k rim standart , iš kuri šie profiliai sudaromi. Profilio sudarymas gali
prasid ti užbaigus pirm sias geografin s informacijos schemas ir t stis net suk rus vis
pradin standart rinkin .
ISO 19106 standarte pateikiamos ir rekomendacijos, kaip tvirtinti, tvarkyti ir standartizuoti
profilius nacionaliniu (ar kitu) lygmeniu.
Ne vien iš ISO geografin s informacijos standart išvestos ISO geografin s informacijos
standart
gyvendinimo specifikacijos, kurios pa ios yra arba kuriose pateikiamos
konkre ios taisykl s ar metodikos, traktuojamos kitaip negu profiliai. ISO 19106 nenurodo,
kaip kurti ISO geografini standart gyvendinimo specifikacijas specifin se technin se
aplinkose.
Šiame TSt apibr žiamos dvi atitikties klas s.
1 atitikties klas suteikiama tada, kai profilis sudaromas vien iš ISO geografin s
informacijos ar kit ISO standart . Tok profil galima pat laikyti ISO geografin s
informacijos standartu.
2 atitikties klas leidžia profilius traukti ne ISO pl tinius pagrindiniame standarte
nurodytomis s lygomis. Nors šis profilis nebus tvirtinamas ISO standartu, j
standartu gali patvirtinti kita standartizacijos organizacija, valstyb nar arba profil
suk rusi patarian ioji organizacija.
Kiekvienas atitikt šiam TSt deklaruojantis profilis turi atitikti A priede pateiktus abstrak iojo
bandym komplekto reikalavimus pasirinktai atitikties klasei.
Profiliai nurodo, kaip jungti pagrindinius standartus sprendžiant konkre ias užduotis ir
taip skatina pagrindini standart integravim . Profil gali sudaryti pasirinkti pagrindini
standart ar kit profili skirsniai, klas s, parinktys ir parametrai. Profilio atitikties
reikalavimai susij su pagrindinio standarto atitikties reikalavimais šiuo b du:
privalomi pagrindinio standarto reikalavimai turi išlikti privalomi ir profilyje;
pasirinktiniai pagrindini standart elementai profilyje gali išlikti pasirinktiniai arba
tapti privalomi.
ISO 10106 standarto 7 skirsnyje aprašyta profili paskirtis. 8 skirsnyje aprašyta, kaip
profiliuose pateikti nuorodas
pagrindinius standartus. 9 skirsnyje aprašytas profilio
turinys, o 10 skirsnyje – atitikties reikalavimai. 11 skirsnyje aprašytas profili nustatymo
metodas. 12 skirsnyje aprašyta profili dokumentacijos strukt ra. 13 skirsnyje aprašytos
profili parengimo ir per mimo proced ros. A priede aprašytas abstraktusis bandym
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komplektas, skirtas tikrinti atitikt ISO 19106 standartui. B priede pateikiami profili
pavyzdžiai, C priede aprašoma atitikties metodika.
Profilyje turi b ti nurodyti šie elementai ir reikalavimai:
glaustas profilio palaikomos funkcijos apimties apibr žimas ir naudotojo
reikalavimai, kuriuos profilis turi tenkinti;
profilio taikymo konteksto aprašymas;
bendruomen , kuriai šis profilis skirtas;
normatyvin s nuorodos tuos pagrindinius standartus ir profilius (tikslai nurodytas
tikrasis pagrindini standart ar profili tekstas bei visos patvirtintos pataisos ir
ištaisytos technin s klaidos), atitiktis kuriems nurodoma kaip galinti tur ti takos
profil naudojan i sistem ar duomen suderinamumui arba perkeliamumui;
kiekvieno minimo pagrindinio standarto taikomosios specifikacijos, kuriose
nurodomos profiliui pasirinktos klas s arba atitikties poaibiai, parinktys ir parametr
reikšmi diapazonai;
reikalavim atitikt profiliui deklaruojan ioms sistemoms ir duomen rinkiniams
apibr žimas, skaitant visas likusias leistinas minim standart ar profili parinktis;
jei taikytina, nuoroda profilio atitikties bandym specifikacij ;
informacin nuoroda visas profilyje minim pagrindini standart pataisas ar
ištaisytas technines klaidas, kurios laikomos nesusijusiomis su profiliu.
Profilis turi b ti kuriamas ISO 19101 standarto apibr žtos sistemos ribose.
Kad profiliais b t galima remtis kituose profiliuose ir gyvendinimo specifikacijose, juos
reikia vienareikšmiškai identifikuoti. Jei 1 atitikties klas s profiliai tvirtinami kaip standartai,
jie gauna ISO standarto identifikavimo numer . Mažiau formali profili identifikavim
galima palikti pa iai organizacijai, standartizacijos staigai arba patarian iosios
organizacijos staigai narei.
Kiekviena profilio dokumento strukt ra turi atitikti lentel je pateiktus kriterijus.
Skirsnio numeris
—
—
1
2
3
4
5
6
Priedai

Pavadinimas arba aprašymas

žanga
vadas
Apimtis
Atitiktis
Normatyvin s nuorodos
Terminai ir apibr žimai
Simboliai ir santrumpos
Skirsniai, kuriuose apibr žiami su kiekvienu pagrindiniu standartu susij
reikalavimai
Pateikiama papildoma norminamoji informacija, pavyzdžiui, profilio atitiktie
reikalavimai, arba informacin informacija, pavyzdžiui, aiškinamoji ar
mokomoji medžiaga.

Profilio k rimo ir skelbimo tvarka ta pati, kaip ir standarto. Šios proced ros išsamiai
aprašomos ISO/IEC direktyv 1 dalyje.
Abiej atitikties klasi atitikties bandymai apibr žti ISO 19106 A priede. Kad b t galima
vertinti konkretaus profilio atitikt , turi b ti nurodyti profiliui pasirinkti skirsniai, parinktys ir
parametrai. Tai leis patikrinti konkre ios profilio realizacijos atitikt taikytiniems ir tik
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taikytiniems reikalavimams. Bandym
skirsnyje.

metodika pateikta ISO 19105:2000 standarto 8
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2.7 ISO/TA 19120:2001. Funkciniai standartai
ISO 19100 geografin s informacijos standart grup yra pagrindas geografin s
informacijos ir susijusiems standartams kurti. Pasaulyje yra daug naudojam funkcini
standart , kurie siekia atitikti atsirandan ius ISO 19100 grup s standartus.
Technin ataskaita „ISO/TA 19120. Funkciniai standartai“ yra bandymas nustatyti,
kokiais b dais funkcinius standartus galima kurti kaip ISO 19100 standart grup s profilius
ir kaip šis profiliavimo procesas gali padaryti šiuos funkcinius standartus darnesnius. Jos
tikslas yra pad ti kurti esam pagrindini ISO/TK 211 standart profilius, kurie atitikt
pripažintus funkcinius standartus. Pats profili k rimas ISO/TA 19120 apimt ne trauktas.
ISO 19100 standart grup suteikia bendr pagrind , kuriuo remiantis galima tarpusavyje
suderinti ir esamus funkcinius standartus, su s lyga, kad šis suderinimas atitiks pagrindin
tiksl – funkcini standart suderinim su ISO 19100 grup s standartais. Ta iau funkcini
standart suderinimas n ra ISO/TA 19120 ataskaitos tema.
Šios technin s ataskaitos kontekste funkcinis standartas yra tarptautin s bendruomen s
aktyviai naudojamas geografin s informacijos standartas. Nacionaliniai standartai šioje
ataskaitoje nenagrin jami.
Šia technine ataskaita stengiamasi išskirti pripažint funkcini standart komponentus ir
nustatyti elementus, kuriuos galima suderinti tarp ši standart ir su ISO/TK 211
pagrindiniais standartais. Ši technin ataskaita pradeda gr žtamojo ryšio cikl tarp
funkcinius standartus naudojan ios bendruomen s ir ISO 19100 komponent projektavimo
grupi .
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2.8 ISO/TA 19122:2004. Personalo kvalifikacija ir atestavimas
Kei iantis technologijoms ir užduo i apibr žimams (mokslui), vyriausyb ms ir pramonei
reikia personalo atestavimo standart . Ši užduotis patenka ir ISO/TK 211 geografin s
informacijos standart apimt . Technolog , specialist ir vadov g džius reikia apibr žti
naujam koncepciniam ir technologiniam kontekstui tinkamu b du.
ISO/TA 19122 darbo tema yra pasiekti susitarim tarp geografin s informacijos /
geoinformatikos srities ir gretim sri i , bendradarbiaujant su kitomis profesin mis
asociacijomis ir atitinkamomis akredituotomis standartizacijos staigomis. Prieš atestuojant
asmen , kurio darbo funkcijos pla ios, reikia nustatyti jo žinias, išsilavinim ir darbo patirt .
Be šios užduoties, galima atlikti valstybini staig personalo apžvalg ir nustatyti, kas
užima su geografin s informacijos / geoinformatikos mokslu susijusias pareigas. Pirmuoju
etapu galima sudaryti vis GIS / Geoinformatikos mokymo staig s raš . Antruoju etapu,
jei sutinka, b t akredituojamos staigos, norin ios, kad jas baig asmenys gal t gauti
atestatus. Atestavimo tema nepriklausomai dirba daug nacionalini ir tarptautini
organizacij (pvz., URISA, AGI, ACSM, ASPRS, UCGIS). ISO/TK 211 gali atlikti
koordinatoriaus vaidmen .
Technin je ataskaitoje „ISO/TA 19122:2004. Personalo kvalifikacija ir atestavimas“
aprašyti ir apibr žti šie geografin s informacijos /geoinformatikos srities tikslai:
sukurti 3 tipo ataskait , aprašan i geografin s informacijos / geoinformatikos
srities personalo kvalifikacijos ir atestavimo, atliekamo nepriklausomos centrin s
staigos, sistem ;
nustatyti ribas tarp geografin s informacijos / geoinformatikos ir kit susijusi
disciplin bei profesij ;
nurodyti su geografine informacija / geoinformatika susijusias technologijas ir
užduotis;
nustatyti šioje srityje dirban i technolog , specialist ir vadov g dži rinkinius bei
kompetencijos lygmenis;
ištirti šios iniciatyvos ryš su panašiais profesini asociacij vykdomais atestavimo
procesais;
sukurti darbuotoj atestavimui ir bendradarbiavimui su kitomis profesin mis
staigomis skirt organizacij bei program akreditavimo plan .
Šioje technin je ataskaitoje išanalizuota virš dešimties su personalo kvalifikacija ir
atestavimu susijusi situacij .
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2.9 ISO 19135:2005. Registravimo proced ros
ISO/IEC JTK1 registravim
apibr žia kaip suinteresuotoms šalims prieinamo
vienareikšmio pavadinimo suteikim objektui. Registruojami geografin s informacijos
elementai priklauso objekt klas ms, nurodytoms techniniuose standartuose, pavyzdžiui,
sukurtuose ISO/TK 211.
Standartas „ISO 19135:2005. Registravimo proced ros“ apibr žia proced ras, kuri
reikia laikytis kuriant, priži rint ir skelbiant unikali , vienareikšmi
ir nuolatini
identifikatori registrus, ir geografin s informacijos elementams priskiriamas reikšmes.
ISO 19135:2005 nurodo b tinus informacijos elementus, kuriais registruojamiems
elementams suteikiamas tapatumas bei reikšm ir kuri reikia ši element registravimui
valdyti.
Atkreipkite d mes , kad šiame tarptautiniame standarte pakeistas registravimo
apibr žimas: registravimas suprantamas kaip lingvistiškai nepriklausom identifikatori ,
o ne pavadinim , priskyrimas geografin s informacijos elementams. Kalbos poži riu
identifikatorius yra nepriklausoma simboli seka, galinti vienareikšmiškai ir visam laikui
identifikuoti tai, kas su ja susieta (perimta iš ISO/IEC 11179-3).
Registrai gerina suderinamum , nes užregistruotais techniniuose standartuose apibr žt
klasi egzemplioriais gali naudotis ir kiti standart k r jai bei gyvendintojai. Geografin s
informacijos element registravimas geografin s informacijos bendruomenei naudingas
keliais atžvilgiais. k rus registrus, ISO/TK 211 standartai taps pla iau naudojami; be to,
registrai labai pad s standart k r jams, kadangi suderinamum bus manoma pasiekti
greitai ir mažiausiomis s naudomis.
Jau buvo pasi lym registruoti vairiausius TK211 techniniuose standartuose apibr žtus
elementus. Dar nenuspr sta, ar šiuos elementus der t tvarkyti viename registre, ar
keliuose skirtinguose registruose. Ta iau net jei reik s keli registr , registravimo tvarka
visur bus panaši, tod l šiuo atveju gali tikti vientisa arba iš keli dali sudaryta
standartizuota proced ra.
Šiame standarte apibr žiami kai kurie registravimo, alternatyvi registro strukt r , registro
element , unikali nekartojam registro identifikatori , kult rinio ir kalbinio pritaikomumo,
bei registro ir jo element b senos principai.
Taigi, registro strukt ra gali b ti vieno iš trij tip :
paprastas registras, kuriame registruojami vienos element klas s elementai;
keli dali registras, kurio skirtingose dalyse registruojami skirting klasi
elementai;
hierarchinis registras, kurio aukštesniame lygmenyje yra žemesnio lygmens registr
s rašas.
ISO 19135 standarto 5 skirsnyje „Registr tvarkymo funkcijos ir pareigos“ apibr žiamas
registro tvarkymo funkcij modelis. Šis modelis pavaizduotas 2.32 pav.

© Nacionalin žem s tarnyba prie Žem s kio ministerijos, 2008

72

Geografin s informacijos standartai, specifikacijos ir metaduomenys. Mokomoji knyga

1..*

kvalifikuotojas
savininkas

1
galiotojas

Registro
savininkas

1

1 skyr jas

paskirta

1..*

1..*
sprendžianti staiga

1

1..* sprendimoUžsakovas
1

turinioKontrolierius

Vykdomasis
lygmuo

Pasi lymus teikianti
organizacija

1

1..*

Kontrol s staiga
1

kvalifikuojama

galiotas

1

Registro
tvarkytojas

gav jas

tvarkytojas

1..*

teik jas

turinioTvarkytojas
1..*

Valdymo
lygmuo

sistemosTvarkytojas

Registravimo
sistemos
tvarkytojas
1

kontroliuojamas
1..*
registras

1

1..*

Registravimo
sistema

tvarkomas

Registras
turinys

naudojamas

sistema

1..*

valdytojas

1 saugomas
1..*

1

1..*

1..*
naudoja

Registro
naudotojas

1..*
prieinaPrie

gyvendinimo
lygmuo

prieinama

Naudojimo
lygmuo

2.32 pav. Organizaciniai ryšiai

Šiame paveiksl lyje pavaizduota bendra vien ar kelis registrus apiman io duomen
žodyno registro strukt ra. Atskirus registrus turi steigti ir tvarkyti organizacijos, kurioms
reikia ši registr .
Registravimas yra tai nuolatinio, unikalaus ir vienareikšmio identifikatoriaus priskyrimas
elementui. Registras (register) yra fail rinkinys, kuriame surašyti elementams priskirti
identifikatoriai ir element aprašymai. Registravimo sistema (registry) – tai informacin
sistema, kurioje registras tvarkomas. Registro savininkas yra registr
steigusi
organizacija. Registro tvarkytojas yra organizacija, kuri registro savininkas galiojo
tvarkyti registr . Pasi lym
teikianti organizacija teikia registruoti atitinkam
bendruomeni ar organizacij pasi lymus. Si lomi registro pakeitimai turi atitikti registro
savininko nustatytas pasi lym teikimo proced ras. Kontrol s staiga yra technini
ekspert grup , kuri registro savininkas galiojo spr sti, ar si lomi registro turinio
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pakeitimai yra tinkami. Registro naudotojas yra bet kuris prie registro turinio prieiti ar j
pakeisti suinteresuotas asmuo ar organizacija.
ISO 19135 6 skirsnyje „Registr tvarkymas“ apibr žtas registro tvarkymo procesas ir jo
elementai: registro steigimas, pasi lym svarstymas, pasi lymus teikian i organizacij
s rašas, skelbimas, vientisumas ir pasi lym registravimas. Pasi lymus teikian ios
organizacijos gali teikti paraiškas traukti, paaiškinti, pakeisti ir pašalinti esamus
elementus. 2.33 paveiksl lyje pavaizduotas pasi lym teikimo, tvirtinimo ir prašymo
registruoti geografin s informacijos elementus procesas.
Si lan ioji organizacija

Registro tvarkytojas

Kurti pasi lym
Si lan ioji organizacija

Registro tvarkytojas

Derinti su kitomis
si lan iosiomis
organizacijomis
[ Ne ]

Perži r ti
pasi lym

Kontrol s staiga

Paaiškinimas
arba
šalinimas?
[ Taip ]

[ Ne ]
[ Taip ]

Pasi lymas
baigtas?

traukti nauj
registruojam
element

Generuoti pasi lym
tvarkymo raš

Si lan ioji organizacija

[ Ne ]

Si lymas

Registro tvarkytojas

Registro savininkas

vertinti
pasi lym
Si lomas
pakeitimas?
[ Taip ]
Aptarti
pasi lym

Aptarti
pakeitim
Atnaujinti
b sen ir turin

Rezultatas
tinkamas?

[ Taip ]

[ Ne ]
Pateikti
prašym

Paskelbti
rezultat

Persi sti
prašym
Patvirtinti
prašym
Atnaujinti
b sen

Tvirtinimas

Paskelbti galutin
rezultat

Prašymas registruoti
2.33 pav. Registro tvarkymo procesas – pasi lym svarstymas

Registras yra tiesiog valdomas s rašas. J tvarkyti lengviau negu fiksuot dokument , nes
galima traukti naujus ir keisti arba šalinti esamus elementus. Registro elementas turi
„datos žym “, nurodan i , kada elementas buvo trauktas registr . Pašalinti elementai
išlieka registre – jie pažymimi kaip „nebenaudojami“ ir nurodoma j pašalinimo data.
„Pakeist “ registro element pradiniai variantai pažymimi kaip pakeisti kitais ir nurodoma j
pakeitimo data, o naujam elementui suteikiamas naujas identifikatorius. Pakeistame
elemente pateikiama nuoroda j pakeitus element . Tai reiškia, kad anks iau sukurtose
produkt specifikacijose visos nuorodos elementus išliks galiojan ios.
ISO 19135 standarto 8 skirsnyje „Registro schema“ pateiktos koncepcin registro model
apibr žian ios UML modeli schemos. 2.34, 2.35 ir 2.36 pav. pavaizduoti registro
elemento (RegisterItem) ir element klas s (ItemClass) koncepciniai modeliai.
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RE_RegisterOwner

RE_RegisterManager
+manager

1

1

Management
1..* +register

RE_SubmittingOrganization
+submitter

+owner

Sponsorship

Ownership
+register 1..*

1..*

+register

1..*

RE_Register
+ name : CharacterString
+ contentSummary : CharacterString
+ uniformResourceIdentifier[1..*] : CI_OnlineResource
+ operatingLanguage : RE_Locale
+ version[0..1] : RE_Version
+ dateOfLastChange[0..1] : Date
1..* +register
+register 1..*
1..* +register
Reference
+citation

{count of (version +
dateOfLastChange) >= 1}

Content
0..* +containedItem

0..*

RE_ReferenceSource

RE_RegisterItem

<<DataType>>
RE_Locale
+ name : CharacterString
+ language : LanguageCode
+ country : CharacterString
+ characterEncoding : MD_CharacterSetCode
+ citation : CI_Citation

ContentDescription
1..*

+containedItemClass
RE_ItemClass

<<DataType>>
RE_Version
+ versionNumber : CharacterString
+ versionDate : Date

2.34 pav. Registro (RE_Register) UML schema

© Nacionalin žem s tarnyba prie Žem s kio ministerijos, 2008

75

Geografin s informacijos standartai, specifikacijos ir metaduomenys. Mokomoji knyga
RE_ItemClass

RE_Register

1..* +register
+itemClass 1
Content
Categorization
1..* +desc ribedItem
0..* +containedItem
RE_RegisterItem
+ itemIdentif ier : Integer
+predecessor
+ name : CharacterString
0..*
/+ status : RE_ItemStatus
Modification
+ dateAccepted[0..1] : Date
+
0..* dateAmended[0..1] : Date
+successor+ def inition : CharacterString
+ description[0..1] : CharacterString
+ f ieldOf Application[0..1] : Set<RE_FieldOf Application>
+item
+ alternativ eExpressions[0..1] : Set<RE_Alternativ eExpression>
1
+item 1
+item 0..*
+item 1
Addition
Lineage
Amendment
+additionInf ormation
1..*
RE_AdditionInf ormation

Clarification

+amendmentInf ormation 0..*

+c larificationInf ormation
0..*

{status <> #notValid implies dateAccepted -> notEmpty }
{status = #superseded or status = #retired implies
dateAmended -> notEmpty }
<<enumeration>>
RE_ItemStatus
+ notValid
+ v alid
+ superseded
+ retired

Source

0..* 0..1 +specif icationSource
RE_Ref erence

{RE_Registered.specif icationSource.similarity <= 3}

R E_AmendmentInf ormation
RE_Clarif icationInf ormation

+specif icationLineage

1 +specif iedItem

<<CodeList>>
RE_Similarity ToSource
+ identical = 1
+ resty led = 2
+ contextAdded = 3
+ generalization = 4
+ specialization = 5
+ unspecif ied = 6

See 8.8.4 f or deriv ation of status.
{...
<<DataTy pe>>
RE_Alternativ eExpression
+ name : CharacterString
+ def inition[0..1] : CharacterString
+ description[0..1] : CharacterString
+ f ieldOf Application[0..*] : CharacterString
<<DataTy pe>>
RE_FieldOf Application
+ name : CharacterString
+ description[0..1] : CharacterString

2.35 pav. Registro elemento (RE_RegisterItem) UML schema

RE_Register
+register 1..*

+register

1..*

ContentDescription
+containedItemClass

1..*

RE_ItemClass
+ name : CharacterString
+ technicalStandard : CI_Citation
+ alternativeLanguages : Set<RE_Locale>
+itemClass

1..* +containedItemClass
SubregisterContentDescription

Content
1

Categorization
1..* +describedItem

+containedItem

0..*

RE_RegisterItem
+subregister

1..*

RE_SubregisterDescription

2.36 pav. Registro element klas s (RE_ItemClass) UML schema
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Metaduomenims tvarkyti galima sukurti metaduomen registro sistem . Šioje sistemoje
saugoma informacija apie registr , profiliui aktualius metaduomen elementus aprašanti
informacija ir kod s rašus bei j reikšmes aprašanti informacija. Tokias registr sistemas
gali sudaryti metaduomen
registro tvarkymo programa, valdymo programa,
metaduomen registro XML dokumentas ir metaduomen registro internetin s paslaugos.
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2.10 Išvados
Kuriant konkre i produkt ar paslaug specifikacijas, ISO 19100 grup s standartus
galima kombinuoti vairiais b dais. ISO 19101:2002 pamatinio modelio standartas nurodo,
kaip strukt ruoti geografin s informacijos standartus, kad b t galima universaliai naudoti
skaitmenin geografin informacij . Geoerdvin s standartizacijos procesui ir produktams
apibr žti pasirinkta modeliais grindžiamos architekt ros (MDA) paradigma. ISO 19101
aprašo keturis geoerdvini produkt , proces ir paslaug koncepcinio modeliavimo
lygmenis: meta-meta model , metamodel , taikom j model ir duomen model . Šie keturi
lygmenys apima visus etapus nuo nagrin jamo pasaulio abstrahavimo ir formalizavimo iki
produkto gamybos. ISO/TK 19100 standart grup aprašo modeliavim trimis apatiniais
lygmenimis.
MDA architekt rai tinkama modeliavimo kalba yra bendroji modeliavimo kalba. Be to, UML
paveldi daugialyg organizacin strukt r , o ja parašytas geoerdvines specifikacijas
galima patikslinti objekto apribojim kalba (OCL).
Šioje kurso dalyje aptar me bendruosius – organizacinius ir mokymo – ISO geoerdvinius
standartus. Trys pagrindiniai standartai buvo išnagrin ti išsamiai:
1 tema: ISO 19101:2002. Pamatinis modelis
2 tema: Apibr žia ISO 19100 grup s standart pagrind ir aprašo ryšius tarp
vairi standart
3 tema: ISO/TS 19103:2005. Koncepcini schem kalba
4 tema: Apibr žia ISO geografin s informacijos modeliavimui skirt
bendrosios modeliavimo kalbos profil
5 tema: ISO 19106:2004. Profiliai
6 tema: Pateikia rekomendacijas, kaip kurti, tvarkyti ir standartizuoti profilius
nacionaliniu ir organizacij lygmeniu
Visose tolesn se kurso dalyse aptariam standart terminus galima rasti ISO/TS 19104
terminologijos faile (http://www.isotc211.org/TC211_Terminology_Glossary-20060417Published.xls).
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Dalies klausimai savarankiškam darbui
1. Kokie yra ISO19100 dokument (TSt, TSp, TA) tipai?
2. Kokie keturi modeliais grindžiamos architekt ros metodo etapai naudojami ISO 19100
standartuose?
3.
kokias penkias sritis (kategorijas) skirstomi ISO 19100 grup s geografin s
informacijos standartai pagal ISO 19101?
4. Savais žodžiais paaiškinkite ISO 19101 standarte aprašyto pamatinio modelio turin .
5. Koki kalb profiliai apibr žti ISO/TS 19103 technin je specifikacijoje?
6. Kas yra „pagrindiniai“ standartai ir „funkciniai standartai“?
7. Kas yra geoerdvini duomen registras?
Privaloma literat ra:
Interoperability & Open Architectures: An Analysis of Existing Standardisation
Processes & Procedures, OGC White Paper,
http://www.personal.psu.edu/users/a/j/ajk279/Geog488Lesson6WhitePaper1.pdf.
Methodology and Guidelines on Use Case and Schema Development, Reference
Information Specifications for Europe (RISE),
http://www.eurogeographics.org/eng/documents/RISE19_Methodology_Guidelines_v1.
1.doc.
Markus SEIFERT, On the Use of ISO Standards in Cadastral Information Systems in
Germany, http://www.fig.net/pub/fig_2002/JS4/JS4_seifert.pdf.
Feature Data Dictionary Component, Registry of the International Hydrographic
Organization (IHO),
http://www.iho.shom.fr/COMMITTEES/CHRIS/TSMAD/TSMAD14/TSMAD14-7A.pdf.

Literat ra
ISO 19101:2002. Geografin informacija. Pamatinis modelis
ISO/TS 19104. Geografin informacija. Terminologija
ISO 19105:2000. Geografin informacija. Atitiktis ir bandymai
ISO 19106:2004. Geografin informacija. Profiliai
ISO/TA 19120:2001. Geografin informacija. Funkciniai standartai
ISO/TA 19122:2004. Geografin informacija / geoinformatika. Personalo kvalifikacija ir
atestavimas
ISO 19135:2005. Geografin informacija. Registravimo proced ros
ISO/TS 19103:2005. Geografin informacija. Koncepcini schem kalba
Bendroji modeliavimo kalba (UML), ISO/IEC 19501:2005(E), OMG

© Nacionalin žem s tarnyba prie Žem s kio ministerijos, 2008

79

Geografin s informacijos standartai, specifikacijos ir metaduomenys. Mokomoji knyga

Vartojami terminai
NWIP
AWI
WD
CD
DIS
FDIS
IS
TS
TR
Use case
Universe of discourse
Conceptual schema
Conceptual formalism
Conceptual schema language
Application schema
Feature catalogue
Metadata
Reference model
Base standard
Functional standard
Domain reference model
Meta-meta model
Meta-model
Standard’s module
Product specification
UML
OCL
Package diagram
Use case diagram
Class diagram
Association
Multiplicity and cardinality
Aggregation
Composition
Generalization
Dependency
Stereotype
Identifiers
Register

– NWIP
– AWI
– WD
– CD
– DIS
– FDIS
– TSt
– TSp
– TA
– užduotis
– nagrin jamas pasaulis
– koncepcin schema
– koncepcinis formalizmas
– koncepcini schem kalba
– taikymo schema
– objekt katalogas
– metaduomenys
– pamatinis modelis
– pagrindinis standartas
– funkcinis standartas
– srities pamatinis modelis
– meta-meta modelis
– metamodelis
– standarto modulis
– produkto specifikacija
– UML
– OCL
– paketo diagrama
– užduoties diagrama
– klasi diagrama
– asociacija
– kartotinumas ir kardinalumas
– agregavimas
– kompozicija
– apibendrinimas
– priklausomyb
– stereotipas
– identifikatoriai
– registras
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3 Turinio ir duomen kategorijos geoerdviniai standartai
ISO 19100 tarptautini standart turinio kategorijoje aprašyti geografiniai duomenys ir
susij formatai bei strukt ros. Šioje kurso dalyje nagrin sime vienuolika ISO standart .
Prad sime nuo vieno iš populiariausi – „ISO 19109. Taikymo schemos taisykl s“. Šiame
standarte apibr žtos taisykl s, kaip kurti duomen strukt ros schemas konkretiems
taikymams. ISO 19109 standarte taikomi ISO 19101 koncepcinio modeliavimo principai –
pavyzdžiui, kaip kurti taikymo schem iš išsamaus vektorinio modelio, sudaryto pagal „ISO
19107. Erdvin schema“. Šioje dalyje aptariami ir su ISO 19107 susij standartai,
pavyzdžiui, „ISO 19111. Pad ties erdv je nurodymas koordinat mis“. Kitas duomen
strukt r schemas, pavyzdžiui, tinklelius ir dengtis, aptarsime nagrin dami atitinkamus
standartus. Paskutinioji šios dalies tema susijusi su ISO 19131 – reikalavimais geografini
duomen produkt specifikacijoms. Šiame standarte pateikiami kitais ISO 19100
standartais pagr sti duomen produkt aprašai.
Dalies turinys
Turinio ir duomen kategorijos geoerdvini standart apžvalga
ISO 19109. Taikymo schemos taisykl s
ISO 19107. Erdvin schema
ISO 19137. Pagrindinis erdvin s schemos profilis
ISO 19108. Laikin schema
ISO 19111. Pad ties erdv je nurodymas koordinat mis
ISO 19112. Pad ties erdv je nurodymas geografiniais identifikatoriais
Dengtys ir rastriniai duomenys
ISO 19123. Dengties geometrijos ir funkcij schema
ISO 19101-2. Pamatinis modelis. 2 dalis. Vaizdai
ISO/TA 19121. Vaizdai ir rastriniai duomenys
ISO 19127. Geodeziniai kodai ir parametrai
ISO 19131. Duomen produkt specifikacijos
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3.1 Turinio ir duomen kategorijos geoerdvini standart apžvalga
ISO 19100 yra standart šeima, kuria stengiamasi apr pti visus vietos nustatymo
aspektus. Ankstesn je dalyje aptar me ISO 19100 grup s organizavimo ir mokymo
standart kategorij . Šie standartai (TSt) ir specifikacijos (TSp) – tai infrastrukt ra, kurios
pagrindu kuriami aukštesnio lygio TSt ir TSp – jie nurodo, kaip tinkamai taikyti standartus.
Be to, nagrin jome ir vien turinio kategorijos standart – ISO 19103. Dirbdami su ISO
19100 grup s standartais, turite žinoti UML žym jimo sistem – priešingu atveju
nesuprasite nei TSt, nei TSp.
Šioje dalyje nagrin sime ISO 19100 grup s turinio kategorijos TSt ir TSp. Juose aprašyti
geografiniai duomenys ir susij formatai bei strukt ros. Su metaduomenimis, objekt
katalogavimu ir kokybe susijusius standartus nagrin sime paskutin je kurso dalyje. Kitoje
kurso dalyje nagrin sime ISO 19100 paslaug (prieigos ir technologijos) TSt ir TSp. Ši
kategorija susijusi su duomen prieinamumu (bendru naudojimu, mainais) ir prieig prie
duomen suteikian iomis paslaugomis.

3.1 pav, ISO 19100 skirstymas kategorijas šiame kurse

ISO 19100 standartai nurodo metodus, priemones ir duomen valdymo paslaugas
( skaitant duomen apibr žtis ir aprašus), susijusius su duomen gavimu, apdorojimu,
analize, vaizdavimu, prieiga prie j ir j perdavimu. Kur manoma, ISO 19100 remiasi kitais
esamais IT standartais.
Šioje ir paskutin je kurso dalyse kalb sime apie turinio ir duomen kategorijos
geoerdvinius standartus. Pagrindinis duomen suderinamumo tikslas – kad gamintojai ir
naudotojai gal t keistis geografiniais duomenimis. Turinio kategorijos ISO standartuose ir
specifikacijose pateiktos bendros erdvini duomen strukt ros schemos ir sistema, kurios
pagrindu galima kurti geografinius duomenis naudojan ius šios srities taikymus (ISO
19109).
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3.2 pav, Du pagrindiniai suderinamumo aspektai. Šioje dalyje nagrin jamas pirmasis – turinys.

Paveiksl lyje (3.3) pav,) pavaizduotas pagrindinis geoduomen
turinys, kur aprašo ISO 19100 turinio kategorijos TSt ir TSp.

(geografinio produkto)

3.3 pav. Geoerdvin s informacijos turinys

Šiame kurse (3 ir 5 dalyse) bus aptariami ar pamin ti šie su turiniu susij standartai:
ISO 19103. Koncepcini schem kalba
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ISO 19107. Erdvin schema
ISO 19108. Laikin schema
ISO 19109. Taikymo schemos taisykl s
ISO 19110. Objekt katalogavimo metodika
ISO 19111. Pad ties erdv je nurodymas koordinat mis
ISO 19112. Pad ties erdv je nurodymas geografiniais identifikatoriais
ISO 19113. Kokyb s principai
ISO 19114. Kokyb s vertinimo proced ros
ISO 19115. Metaduomenys
ISO 19115-2. Metaduomenys. Vaizd ir rastrini duomen pl tiniai
ISO/TA 19121. Vaizdai ir rastriniai duomenys
ISO 19123. Dengties geometrijos ir funkcij schema
ISO 19124. Vaizd ir rastrini duomen komponentai
ISO 19127. Geodeziniai kodai ir parametrai
ISO 19130. Jutikli ir duomen modelis vaizdams ir rastriniams duomenims
ISO 19131. Duomen produkt specifikacija
ISO 19138. Duomen kokyb s matai

3.4 pav. Su turiniu susijusi standart organizavimas

Kad geriau suprastume erdvini duomen suderinamumo id j , pažvelkime
kit
„standart erdv s“ dalinimo (kategorizavimo) schem . Kaip jau min jome pirmoje kurso
dalyje, standartai b na dviej form – abstrakt s dokumentai ir konkre ios technin s
( gyvendinimo) specifikacijos. Be to, suderinamumo reikia dviejose duomen main srityse
– modeliuojant duomen turin (organizuojant duomen strukt r ) ir perduodant duomenis
paslaugomis. Paveiksl lyje (3.5 pav.) pavaizduotas geoerdvini standart skirstymas
kategorijas pagal šiuos du požymius – abstraktumo lygmen (TSt ar TSp) suderinamumo
aspektus:
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3.5 pav. Dar viena standart skirstymo kategorijas schema. Abstrakt s – teoriniai: projektavimo
gair s; gyvendinimo – praktiniai: programin s rangos „receptai“.

gyvendinimo
specifikacijos

Abstrakt s
modeliai

Paslaug inicijavimas
S saja:
ISO 19125-2 ir OGC, prieiga prie
paprast j duomen (SQL
funkcija)
ISO 19142 ir OGC WFS paslauga
ISO 19143 ir OGC filtr
kodavimas
Elgsena:
ISO 19125-1, paprastieji
duomenys: bendroji architekt ra
ISO 19119 – paslaugos

Informacijos perdavimas
Kodavimas:
ISO 19118 – kodavimas
ISO 1936, OGC geografinio žym jimo
kalba (GML)
FGDC erdvini duomen perdavimo
standartas (SDTS)
VPF, DIGEST
Turinys:
ISO 19109, bendrasis objekt modelis ir
schema
ISO 19107, erdvin schema (vadinamoji „
oji OGC tema: objekt geometrija“)
ISO 19108, laikin schema
ISO 19110, objekt katalogavimas

Pagal ISO 19100 duomen mainai tarp informacini sistem gali vykti dviem b dais:
pagal duomen perdavimo model (3.6 pav.) – duomen tiek jas sukuria duomen
rinkin , kuris perduodamas naudotojui. Duomen strukt ra ir turinys aprašoma
duomen rinkinio taikymo schemoje. Duomen rinkinys siun iamas vienu iš
perdavimo format .
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3.6 pav. Duomen mainai perdavimu (ISO 19109)

pagal s veikos model (3,7 pav) – naudotojo programa bendru ryšio protokolu
kei iasi informacija su tiek jo programa ir gauna duomenis per paslaugas. Taikymo
schema aprašo ne tik perduodam duomen strukt r ir turin , bet ir transakcijoje
dalyvaujan i s saj strukt r .

3.7 pav. Duomen mainai transakcijomis (ISO 19109)
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3.2 ISO 19109. Taikymo schemos taisykl s
Taikymo schema yra formalus koncepcinis vienam ar kitam taikymui reikalingos duomen
strukt ros ir turinio aprašymas. Taikymo schemoje pateikiami ir geografini , ir kit
susijusi duomen aprašai. Kituose skyriuose aptarsime išsamias ISO schemas.
Remiantis ISO 19109, pagal išsami ISO schem (ar kelias schemas) galima sudaryti
taikymo schem specifiniams organizaciniams atvejams.
Standartas „ISO 19109:2005. Geografin informacija. Taikymo schemos taisykl s“
apibr žia taikymo schem k rimo ir dokumentavimo taisykles, tarp j ir objekt
apibr žimo principus. šio standarto apimt patenka:
koncepcinis nagrin jamo pasaulio geoobjekt ir j savybi modeliavimas (panaši
s voka buvo aptarta 2 dalyje, nagrin jant ISO 19101);
taikymo schem apibr žimas;
koncepcini schem kalbos naudojimas taikymo schemoms (UML taip pat buvo
aptarta 2 dalyje, nagrin jant ISO 19103);
per jimas nuo koncepcinio modelio s vok prie taikymo schemos duomen tip ;
standartini schem iš kit ISO geografin s informacijos standart integravimas su
taikom ja schema.
Kad duomenys b t suderinami, kuriant taikymo schem reikia apibr žti standartines
taisykles. Pa ios taikymo schemos nestandartizuojamos – standartas nurodo tik tinkamo
taikymo schem k rimo taisykles. Jei reikalavimai duomenims panaš s, šios taisykl s
padeda taikom j priemoni naudotojams sukurti bendr taikymo schem s sajai tarp j
sistem ir duomen .
Šis tarptautinis standartas aprašo, kaip sukurti taikymo schem , integruojan i ISO 19100
grup s geografin s informacijos standartuose apibr žtas koncepcines schemas. Jame
pateiktos ne tik taikymo schem k rimo taisykl s, bet ir pavyzdžiai, kuriais galima
vadovautis.
ISO 19109 aprašytas taikymo schem k rimas yra už ISO 19106 rib . Taikymo schema
pagal apibr žim n ra profilis, bet j galima integruoti poaibius standartini schem ,
kurios yra profiliai.
3.2.1 7 skirsnis. Objekt apibr žimo principai
Taikymo schemoje apibr žiami:
duomen strukt ra ir turinys; tikslas – sudaryti kompiuteriui tinkam duomen
strukt ros apraš , leidžiant taikyti automatizuotas duomen valdymo proced ras;
duomen manipuliavimo ir apdorojimo operacijos; tikslas – vienodas ir teisingas
duomen supratimas, pasiekiamas dokumentuojant konkre ios taikomosios srities
duomen turin , kad b t galima iš duomen išgauti aiški informacij .
7 skirsnyje (panašiai kaip ISO 19101) nurodoma, kad objektas (geoobjektas) yra
pagrindinis geografin s informacijos vienetas ir, remiantis ISO 19109, objektai
modeliuojami pagal ketursluoksn architekt r (aptar me nagrin dami ISO 19101).
Skirtinguose modeliavimo lygmenyse objektai reiškia skirtingus dalykus (3.8 pav.).
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Architekt ros lygmuo
Meta-meta lygmuo
Metalygmuo
Taikomasis lygmuo

Duomen lygmuo

Termino „objektas“ reikšm
Objektas kaip bendra s voka, nenurodant konkre ios
b ties, tipo ar atvejo.
UML kalba išreikšto bendrojo objekt modelio (General
Feature Model) klas , klas s pavadinimas
„GF_FeatureType“ (bendrojo objekto tipas)
Konkretaus tipo objektas, atitinkantis tikrojo pasaulio
reiškin – pvz., „Kelias“ – konkretus bendrojo objekt
modelio „GF_FeatureType“ klas s atvejis taikomojoje
schemoje. Taikymo schemoje UML kalba išreikštas
rezultatas yra klas pavadinimu „Kelias“.
Objektas, vaizduojantis konkretaus objekt tipo
egzemplioriaus duomen rinkin , pavyzdžiui, „66
magistral “.

3.8 pav. Skirtingos termino „objektas“ reikšm s skirtinguose lygmenyse

Kaip jau min jome 2 dalyje, nagrin jamo pasaulio objekt modeliavim galima suskirstyti
šiuos etapus (3.9 pav, ir 3.10 pav.).

3.9 pav. Nuo tikrov s iki geografini duomen (ISO
19109)

3.10 pav. Nuo nagrin jamo pasaulio iki duomen (IS
19109)

Trumpai tariant, šiuos etapus sudaro:
numatomos taikomosios srities (nagrin jamo pasaulio) reikalavim apžvalga;
taikymo koncepcinio modelio sudarymas naudojant bendrojo objekt modelio
s vokas – objekt tip ir j savybi bei apribojim nustatymas;
taikymo schemos aprašymas formalia modeliavimo kalba (pavyzdžiui, UML ir OCL),
laikantis šiame TSt apibr žt taisykli ;
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formalios taikymo schemos ir kit standartini schem (erdvin s schemos, kokyb s
schemos ir kt.) apjungimas galutin taikymo schem .

3.11 pav. Ketursluoksn objekt modeliavimo architekt ra pagal ISO 19109

ISO 19109 standarte objektai (strukt ra ir elgsena) apibr žti atsižvelgiant j atvaizdavim
taikomosiose schemose apibr žtomis duomen strukt romis. Taikymo schemoje (ISO
19109) nurodoma login duomen strukt ra, taip pat galima nurodyti operacijas, kurias
leidžiama atlikti su duomenimis. Taikymo schema nenurodo, kaip duomenis organizuoti
fiziškai. Objekt tipai dokumentuojami objekt kataloge (ISO 19110). Taikymo schema
išreiškiama koncepcini schem kalba – UML (ISO 10103).
Bendrojo objekt modelio (GFM) s vokos apibr žtos ISO 19109. GFM yra realiojo
pasaulio vaizdui klasifikuoti skirt s vok modelis. ISO 19110 naudoja GFM objekt
katalogo strukt rai aprašyti. ISO 19117 šiomis s vokomis aprašo geografin s informacijos
pateikt .
ISO 19109 standarte išskiriami keturi bendrojo objekt modelio apibr žimo aspektai:
objekto tipas – apibr žimai ar aprašai, pagal kuriuos objektai priskiriami tipams
(pvz., „keliai“);
tipo atributai;
ryšiai tarp tip :
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objektus siejan ios rol s (association roles), apib dinan ios t objekt tip ;
objekt tipo elgsena.
Kitos GFM s vokos:
objekto asociacijos su savo tipu arba kitais objekt tipais;
generalizacijos ir specializacijos ryšiai su kitais objekt tipais;
objekt tipo apribojimai.
Pagrindin bendrojo objekt modelio dalis pateikta 3.12 pav,

3.12 pav. Bendrojo objekt modelio branduolys

ia GF_FeatureType (bendrojo objekto tipas) yra metaklas , iš kurios sudaromos atskir
objekt tip klas s. Objektai yra realiojo pasaulio reiškini abstrakcijos. Objekto tipas – tai
vis šio tipo objekt klas . Konkret s objektai yra tam tikros objekt tipo klas s objektai.
GF_PropertyType (bendrojo objekto savyb s tipas) yra metaklas , iš kurios gaunamos
visos objekt tipo savybi klas s, aprašan ios objekto charakteristikas, elgsen arba
asociacinius vaidmenis. GF_AttributeType (b. o. atributo tipas) yra objekto tipo atribut
apibr ž i
metaklas
. GF_AssociationRole (b. o. asociacinis vaidmuo) yra
GF_AssociationType (b. o. asociacijos tipui) priklausan i
vaidmen
metaklas .
GF_Operation (b. o. operacija) metaklas aprašo objekt tip elgsen operacijomis.
GF_AssociationType (b. o. asociacijos tipas) – asociacijas tarp objekt tip aprašanti
metaklas . GF_InheritanceRelation (b. o. paveldimumo ryšys) yra bendras ryšys tarp
bendresnio objekt tipo (supertipo) ir vieno ar keli siauresni objekt tip . GF_Constraint
(b. o. apribojimas) yra klas apribojim , kuriuos galima susieti su objekt tipais ir objekt
tip savyb mis.
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Atributuose saugoma visa statin informacija apie erdvines ir neerdvines objekto savybes.
Kai kurie atribut tipai pagal ISO 19100 gali b ti GF_AttributeType potipiai. Atributai yra
objekto s saja su kituose ISO 19100 standartuose numatytomis schemomis. Atributo tipui
pagal šias schemas suteikiami reikšm s tipo ir reikšmi domeno apibr žimai. Pavyzdžiui,
erdvinio atributo tipui (GF_SpatialAttributeType) reikšm s tipas ir reikšmi domenas bus
suteikti pagal GM_Object arba TP_Object apibr žim , aprašyt ISO 19107 erdvin s
schemos standarte.

3.13 pav. Objekt tip atribut UML schema

3.2.2 8 skirsnis. Taikymo schemos taisykl s
Taikymo schemos k rimo keturi etap procesui (žr. 3.13 pav.) reikia dviej taisykli
rinkini :
kaip atvaizduoti bendrojo objekt modelio s vokomis išreikštus objekt tipus
formaliais taikomosios schemos objektais;
kaip naudoti kituose ISO 19100 grup s standartuose nurodytas schemas.
Šios taisykl s aprašomos 8 šio ISO standarto skirsnyje.
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Kuriant didel informacijos model , darbas dažnai skaidomas nepriklausomas dalis, kurios
v liau sujungiamos pagal iš anksto nustatyt s saj . Viena dalis yra taikymo schema;
kitos dalys yra ISO 19100 grup s standartuose aprašytos standartin s schemos.
Paveiksl lyje pateiktas taikymo schemos ir standartini schem integravimo pavyzdys:

3.14 pav. Taikymo schemos integravimo pavyzdys

ISO 19109 taisykli pavyzdžiai:
taikymo duomen strukt ros turi b ti modeliuojamos taikymo schemoje;
taikymo schemos integravimas su kitomis standartin mis schemomis, kuri
reikia duomen strukt rai iki galo apibr žti, turi b ti aprašomas naudojant UML
priklausomybi mechanizm ;
turi b ti manoma sukurti objektus vis klasi , kuriomis taikymo schemoje
aprašomas duomen perdavimas, t. y. šios klas s negali b ti pritaikytas
„s sajos“ šablonas (<<interface>>);
8.7 Erdvin s taisykl s
8.7.1 Bendrosios erdvin s taisykl s
Taisykl :
1) Erdvini atribut tip reikšmi domenai turi atitikti ISO 19107 specifikacijas, kuriose
pateikiamos objekt erdvin ms charakteristikoms aprašyti skirtos koncepcin s schemos ir
šias schemas atitinkantys erdviniai operatoriai.
…
2) Objekto erdvin s charakteristikos aprašomos vienu ar daugiau erdvini atribut .
Taikymo schemoje erdvinis atributas yra objekto atributo potipis, o jo reikšmi sistematik
nurodo erdvin schema, ISO 19107.
...
3) Erdvinio atributo reikšm turi b ti erdvinis objektas. Erdviniai objektai skirstomi
geometrinius ir topologinius, ir abi šios klas s skirstomos primityvus, kompleksus ir (tik
geometriniai) agregatus.
3.15 pav. Ištrauka iš ISO 19109 taisykli skyriaus
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ISO 19109 prieduose pateikiami supaprastint duomen modeli pavyzdžiai iš vairi
taikom j sri i (pvz., komunalini paslaug sistema ir administraciniai vienetai).

© Nacionalin žem s tarnyba prie Žem s kio ministerijos, 2008

93

Geografin s informacijos standartai, specifikacijos ir metaduomenys. Mokomoji knyga

3.3 ISO 19107. Erdvin schema
Standartas „ISO 19107:2003. Geografin informacija. Erdvin schema“ nurodo,
kokiomis koncepcin mis schemomis turi b ti aprašomos geografini objekt erdvin s
charakteristikos, o taip pat pateikia šias schemas atitinkan i erdvini operacij rinkin .
ISO 19107 aprašo vektorin geometrij ir topologij iki trij matmen . Jame apibr žtos
standartin s erdvin s operacijos – prieiga, užklausos, valdymas, apdorojimas ir mainai,
atliekamos su ne daugiau negu trij topologini matmen ir ne didesn s dimensijos negu
trimat je erdv je išd styt erdvini (geometrini ir topologini ) objekt duomenimis ir
informacija.
Vektoriniai duomenys – tai erdvines geografini objekt charakteristikas išreiškiantys
objektai, sudaryti iš geometrini ir (arba) topologini primityv .
Taikymo schemoms standartas nurodo 39 tinkamus konkre i geometrini arba
topologini objekt suk rimo iš j klasi b dus. Geografiniai arba topologiniai objektai
skirstomi pagal tris požymius:
[1] duomen sud tingumo lyg ;
[2] dimensij ;
[3] funkcinio sud tingumo lyg .
Pirmasis kriterijus yra duomen sud tingumas. Nustatyti keturi sud tingumo lygiai:
geometriniai primityvai;
geometriniai kompleksai;
topologiniai kompleksai;
geometriškai gyvendinti topologiniai kompleksai.
Antrasis kriterijus yra dimensija. Yra keturi paprastos geometrijos lygiai:
[1] bema iai objektai;
[2] bema iai ir vienma iai objektai;
[3] bema iai, vienma iai ir dvima iai objektai;
[4] bema iai, vienma iai, dvima iai ir trima iai objektai.
Tre iasis kriterijus yra funkcinio sud tingumo lygis. Išskiriami trys lygiai:
tik duomen tipai;
paprastos operacijos;
pilnutin s operacijos.
Tre iasis kriterijus (funkcinis sud tingumas) susij s su sudedamaisiais b sim
elementais (atributais, asociaciniais vaidmenimis ir operacijomis).

tip

ISO 19107 geografiniai ir topologiniai objektai suskirstyti aštuonis paketus. Šakiniai
paketai atitinka šio TSt normatyvinius skirsnius. Šie skirsniai sudaryti atsižvelgiant UML
paketus.
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3. 16 pav. ISO 19107 geometrijos paketai

Lentel je (3.17 pav.) pateikta šio tarptautinio standarto paket santrauka. Standarte
apibr žti taikymo schemos geometrijos ir topologijos paketai. Pateikiamos nuorodos ir
kituose standartuose apibr žtus paketus, pavyzdžiui,
ISO 19111 pad ties erdv je
nurodymo koordinat mis paket bei ISO TS 19103 pagrindini tip paket . Standarte ši
paket aprašymai kartojami tik tiek, kiek pakanka, kad b t sudarytas išbaigtas ir
suprantamas galim erdvini schem vaizdas.
Skirsnio numeris

Paketo pavadinimas

Pagrindin s klas s

6
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
7.2
7.3
7.4

Geometrija
Geometrijos pagrindas
Geometriniai primityvai
Koordina i geometrija
Geometriniai agregatai
Geometriniai kompleksai
Topologija
Topologijos pagrindas
Topologiniai primityvai
Topologiniai kompleksai

geometrijos klas s
pagrindin s geometrijos klas s
geometriniai primityvai
koordina i geometrijos klas s
agregatai
geometriniai kompleksai ir junginiai
topologijos klas s
pagrindin s topologijos klas s
topologiniai primityvai
topologiniai kompleksai

3.17 pav. Geometrijos paketuose pateikiamos geometrijos turinio klas s ir j vidin s
priklausomyb s.

Geometrijos paketuose yra vairios koordina i geometrijos klas s. Visos jos iš
pagrindin s geometrinio objekto klas s GM_Object paveldi neprivalom asociacij su
koordina i atskaitos sistema. Visi geometrinio komplekso, junginio ar agregato elementai
susiejami su ta pa ia koordina i atskaitos sistema.
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Geometrijos pakete yra ir keli vidiniai paketai, atskiriantys primityvius geometrinius
objektus, agregatus ir kompleksus – vis j strukt ra daug sud tingesn , negu paprast
agregat .
Geometrijos klas s su specializacijos ryšiais pavaizduotos 3.18 pav.

3.18 pav. Pagrindin s geometrijos klas s su specializacijos ryšiais

Geometrijos pagrindo pakete (3.19pav.) yra geometrinio objekto (GM_Object) klas .
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3.19 pav. Geometrijos pagrindo paketas

Geometrinis objektas (3.20 pav.) yra koordina i geometrijos ir koordina i atskaitos
sistemos junginys. Apskritai, geometrinis objektas yra tiesiogine pad timi (DirectPosition)
nurodyt geometrini tašk rinkinys (žr. kit paveiksl l ). GM_Object ir GM_Primitive
visiškai abstrakt s ta prasme, kad joks taikymo schemos objektas ar strukt ra negali
sukurti ši objekt tiesiogiai. Ši klasi objektai turi b ti kurio nors neabstraktaus ši klasi
potipio objektai – pavyzdžiui, GM_Point, GM_Curve arba GM_Surface (geometrinio taško,
kreiv s arba paviršiaus) objektai. Geometrinio komplekso (GM_Complex) objekt ,
priešingai, gali tiesiogiai sukurti taikymo schema, ir jis neprivalo b ti kurio nors
neabstraktaus GM_Composite poklasio objektas.
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3.20 pav. Geometrijos objektas

Geometrini primityv pakete yra visi geometriniai primityvai ir j ribas aprašantys
pagalbiniai duomen tipai, pavyzdžiui, geometrinis taškas (3.21 pav.) ir geometrin kreiv .

3.21 pav. Geometrinio taško (GM_Point) primityvas

Geometrinis taškas yra bazinis geometrini objekt tipas, kur sudaro vienas ir tik vienas
taškas.
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3.22 pav. Geometrin s kreiv s (GM_Curve) primityvas

Geometrin kreiv (GM_Curve) (3.22 pav.) yra žemesnio lygio GM_Primitive potipis,
gautas iš orientuojamo geometrinio primityvo (GM_OrientablePrimitive) potipio. Ji yra
vienmat s geometrijos pagrindas. Kreiv s yra tolydžios ir sujungtos, o koordina i
sistemoje galima išmatuoti j ilg .
Koordina i
pav.).

geometrijos pakete yra tiesiogin s pad ties (DirectPosition) klas

(3.23

3.23 pav. Koordina i geometrijos paketo tiesiogin s pad ties klas (objektiniai duomen tipai)
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Tiesiogin s pad ties objektuose saugomos tam tikros pad ties koordinat s, nurodytos
kurioje nors koordina i sistemoje. Koordina i atskaitos sistem aprašo ISO 19111.
Koordina i geometrijos pakete apibr žti ir kiti erdvini objekt duomen tipai, pavyzdžiui,
esama taškin nuoroda (existing point reference), gaubtin (envelope), laužt (line string),
lankas, poligonas.
Geometrini agregat paketas aprašo laisv
Laikoma, kad agregatai neturi papildomos
geometriniams elementams „surinkti vien
objektais, kuriems pavaizduoti reikia daugiau
su tašk rinkiniu (pavyzdžiui, vaisi sodu).

kirstis galin i geometrini objekt jungim .
vidin s strukt ros ir skirti nurodyto tipo
viet “. Agregatai skirti atlikti operacijas su
negu vieno geometrinio objekto, kaip antai

Geometrini
kompleks
paketas aprašo geometrinius kompleksus – primityvi
nesusikertan i geometrini objekt rinkinius (toje pa ioje koordina i sistemoje).
GM_Complex yra geometriškai nesusikertan i paprast geometrini primityv rinkinys.
Be to, jei primityvas priklauso geometriniam kompleksui, tame komplekse egzistuoja ir
rinkinys primityv , kuri taškin s junga yra šio pirmojo primityvo riba.
Topologijos paketuose yra geometrijai skirtos topologini ryši klas s (3.24 pav.).

3.24 pav. Topologijos paketai, klas s, turinys ir vidin s priklausomyb s

Geriausia topologij naudoti geometrijos skai iavimams pagreitinti. Tuo tikslu objektai ir
geometriniai objektai tiesioginiai susiejami iš neišreikšt geometrini ryši gautais ir juos
atitinkan iais ryšiais. Kartais šios asociacijos gaunamos remiantis koncepcine geometrija,
kuri neatitinka objekt atvaizdavimo. Tod l kartu su geometrijos paketais reikia apibr žti ir
topologijos paketus.
Topologini klasi
klasi strukt ra.

diagramoje (3.25 pav.) pavaizduota pagrindini
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3.25 pav. Pagrindini topologini paket klasi strukt ros apžvalga

Pagrindin klasi diagramos klas yra topologiniai objektai (TP_Object). Po ja yra
topologini primityv (TP_Primitive) ir topologini kompleks (TP_Complex) klas s, viena
su kita susijusios panašiai kaip GM_Primitive su GM_Complex – topologinis kompleksas
yra organizuota topologini primityv strukt ra. Pagrindinis skirtumas tas, kad geometrinis
primityvas yra laisviau susietas su geometriniu kompleksu ir gali b ti atskiras, o topologinis
primityvas b tinai turi priklausyti bent vienam topologiniam kompleksui. Kryptinis
topologinis objektas (TP_DirectedTopo) privalo tur ti nuorod
topologin primityv
(TP_Primitive) ir orientacijos parametr . Kadangi manomos tik dvi orientacijos, tai
nepriklausomai nuo dimensijos kiekvienas primityvas susiejamas su dviem kryptiniais
topologiniais elementais. Kad b t išsaugotas objekt skai ius ir primityvas b t nat raliai
identifikuojamas teigiama orientacija, kiekvienas kiekvieno matmens primityvas
sukuriamas iš atitinkamo kryptinio topologinio objekto poklasio.
ISO 190107 8 skirsnis „Išvestiniai topologiniai ryšiai“ nurodo mechanizm , pagal kur
topologiniai ryšiai apib dinami kaip užklausoms naudojami operatoriai. Šiuos užklaus
operatorius galima apskai iuoti taikant geometriniam objektui (GM_Object) ir jo potipiams
apibr žtas aibi teorijos operacijas arba topologinei išraiškai (TP_Expression) apibr žtas
algebros operacijas.
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3.4 ISO 19137. Pagrindinis erdvin s schemos profilis
Standarto „ISO 19137:2007. Geografin informacija. Pagrindinis erdvin s schemos
profilis“ projekte apibr žtas pagrindinis ISO 19107 (erdvin s schemos) profilis.
Atsižvelgiant ISO 19106 (profiliai), nurodytas mažiausias geometrini element rinkinys,
kurio reikia taikymo schemoms efektyviai kurti. Dabartin dokumento b sena yra DIS
(tarptautinio standarto projektas).
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3.5 ISO 19108. Laikin schema
Standarte „ISO 19108:2002. Geografin informacija. Laikin schema“ apibr žtos
s vokos, kuriomis aprašomos laikin s geografin s informacijos charakteristikos. ISO
19108 yra pagrindas, kuriuo remiantis apibr žiami laikini objekt atributai, operacijos su
laikiniais objektais ir ši objekt asociacijos, o taip pat apibr žiami geografin s
informacijos metaduomen laikiniai aspektai. Jis nat raliai prideda prie erdvin s schemos
(ir geometrin s, ir topologin s) ketvirt matmen bei akcentuoja real laik , o ne
transakcijos laik .
Laikin schem sudaro du paketai (3.26 pav.).

3.26 pav. Du laikin s schemos paketai

Laikini objekt pakete apibr žti laikiniai geometriniai ir topologiniai objektai, naudojami
kaip objekt ir duomen rinkini laikin s charakteristikos. Objekto pad tis laike turi b ti
nurodyta laiko atskaitos sistemoje. Laiko atskaitos sistemos pakete pateikti laiko atskaitos
sistem aprašymo elementai.
Pagal ISO 19108 laikas matuojamas dviejose skal se – rangin je ir intervalin je. Rangin
skal suteikia informacijos tik apie santykin pad t laike, o intervalin suteikia pagrind
trukmei matuoti.
Laikini objekt schemos apžvalga pateikta 3.27 pav.
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3.27 pav. Laikini objekt schema

Laikiniai geometriniai ir topologiniai objektai skirti naudoti kaip objekt ir duomen rinkini
laikin s charakteristikos. Laikini objekt (TM_Object) klas – abstrakti klas , turinti du
poklasius. Laikinis primityvas (TM_Primitive) – tai abstrakti klas , vaizduojanti neišskaidyt
geometrin ar topologin laikin element . TM_Primitive klas turi du poklasius. Laikiniai
geometriniai primityvai (TM_GeometricPrimitive) suteikia informacij apie pad t laike.
Laikiniai topologiniai primityvai (TM_TopologicalPrimitive) suteikia informacij apie ryšius
laike. Laikiniai kompleksai (TM_Complex) yra laikini primityv junginiai.
Laikini objekt schema naudoja laiko atskaitos sistem paket (3.28 pav).

3.28 pav. Laiko atskaitos sistemos

Laiko atskaitos sistem pakete yra trys pla iai naudojami laiko atskaitos sistem tipai:
kalendoriai (kartu su laikrodžiais, kad laikin skyra b t geresn ), laiko koordina i
sistemos ir rangin s laiko atskaitos sistemos.
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3.6 ISO 19111. Pad ties erdv je nurodymas koordinat mis
Standarte „ISO 19111:2007. Geografin informacija. Pad ties erdv je nurodymas
koordinat mis“ pateikta koncepcin schema, skirta aprašyti pad ties nurodym
koordinat mis. ISO 19111 aprašo mažiausi kiek duomen , kurio pakanka vienmat ms,
dvimat ms ir trimat ms koordina i atskaitos sistemoms apibr žti. Taip pat šiame
standarte pateikta informacija, kaip pakeisti koordinates iš vienos koordina i atskaitos
sistemos kit .
ISO 19111 tinka ir geografin s informacijos gamintojams, ir naudotojams. Nors jis skirtas
skaitmeniniams duomenims, jo principus galima pritaikyti ir vairioms kitoms geografini
duomen formoms, pavyzdžiui, žem lapiams, schemoms ir tekstiniams dokumentams.
Geografin informacija turi erdvines charakteristikas, siejan ias duomenimis vaizduojamus
objektus su vietomis tikrajame pasaulyje. Erdvin s charakteristikos skirstomos
dvi
kategorijas:
aprašomos koordinat mis;
aprašomos geografiniais identifikatoriais (geografiniais pavadinimais).
koordinat mis. Koordinat s
Šis TSt aprašo tik pad ties erdv je nurodym
vienareikšmiškai tik tuo atveju, jei visiškai apibr žta koordina i atskaitos sistema, su kuria
šios koordinat s susietos. Koordina i atskaitos sistema – tai koordina i sistema, susieta
su Žeme arba kitu kosminiu k nu.
Visos duomen rinkinyje nurodytos koordinat s turi priklausyti tai pa iai koordina i
sistemai. Šios koordina i sistemos aprašas turi b ti pateiktas kartu su duomen rinkiniu.
Kartu su koordinatiniais duomenimis turi b ti pateikiama informacija, kurios pakanka, kad
koordinat s b t vienareikšm s. Ši informacija priklauso nuo koordina i sistemos tipo ir
orientavimo parametr tipo (daugiau informacijos rasite GII-06 kurso 4 dalyje).
Pagal ISO 19111 koordina i atskaitos sistema gali b ti vientisa arba sud tin (3.29 pav.
ir 3.30 pav.).

3.29 pav. Vientisa koordinatin atskaitos sistema (ISO 19111)

Pad ties trimat je erdv je horizontali ir vertikali dedamosios kartais gali b ti nurodomos
ne vienoje trimat je koordina i atskaitos sistemoje, o skirtingose koordina i atskaitos
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sistemose. Antrosios koordina i atskaitos sistemos orientavimo parametr ir koordina i
sistemos pavyzdžiai yra aukš i sistema ir ir gravitacinis aukštis. Daugiau informacijos
apie aukš i sistem rasite GII-06 kurso 4 dalyje.

3.30 pav. Sud tin koordina i atskaitos sistema

Šiame standarte apibr žiami koordina i atskaitos sistemos tipo, orientavimo parametr ,
pagrindinio dienovidžio, elipsoido ir kt. aprašymo elementai bei reikalavimai.
ISO 19111 standartas orientavimo parametrus skirsto
geodezinius, vertikalius ir
inžinerinius. Geodeziniai orientavimo parametrai nurodo koordina i sistemos ryš su
Žeme ir yra dvima i ar trima i sistem pagrindas. Tai horizontal s orientavimo
parametrai, išmatuoti nuo elipsoido centro. Dauguma atvej jiems reikia elipsoido
apibr žimo.
Vertikal s orientavimo parametrai nurodo gravitacinio aukš io ryš su vadinamuoju geoidu.
Geoidas yra vidutiniam j ros lygiui artimas paviršius.
Jei orientavimo parametrai n ra nei geodeziniai, nei vertikal s, pagal š standart jie bus
inžineriniai.
Koordina i atskaitos sistem aprašymo UML schema pavaizduota 3.31 pav.
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3.31 pav. Koordina i atskaitos sistemos

ISO 19111 koordina i sistemos UML modelis pateiktas 3,32 pav.
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3.32 pav. Koordina i sistema

Aprašant koordina i sistem , nurodomas pavadinimas, vienetai, kryptis ir aši tvarka. Šia
tvarka ir pateikiamos koordinat s duomen rinkinyje. Projekcini koordina i atskaitos
sistem koordinat s gaunamos konvertuojant koordinates.
Taip pat galima pateikti ir informacij apie operacijas su koordinat mis (konvertavim arba
transformavim ) jungiant skirting koordina i atskaitos sistem duomen rinkinius.
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3.7 ISO
19112.
Pad ties
identifikatoriais

erdv je

nurodymas

geografiniais

Standarte „ISO 19112:2003. Geografin informacija. Pad ties erdv je nurodymas
geografiniais identifikatoriais“ pateikta koncepcin schema, skirta aprašyti pad ties
nurodym geografiniais identifikatoriais. ISO 19112 nustato pad ties erdv je nurodymo
geografiniais identifikatoriais bendr model , apibr žia erdvin s atskaitos sistemos ir
esmines vietovardži s rašo komponentes.
ISO 19112 tinka ir geografin s informacijos gamintojams, ir naudotojams. Nors jis skirtas
skaitmeniniams duomenims, jo principus galima pritaikyti ir vairioms kitoms geografini
duomen formoms, pavyzdžiui, žem lapiams, schemoms ir tekstiniams dokumentams.
Šis TSt aprašo tik pad ties erdv je nurodym geografiniais identifikatoriais. Šis erdvin s
atskaitos b das kartais vadinamas netiesioginiu. Geografinius identifikatorius
naudojan iose erdvin s atskaitos sistemose pad tis nurodoma ne tiesiogiai koordinat mis,
o ryšiu su vieta, kuri savo ruožtu nurodoma vienu ar keliais geografiniais objektais. GIS
pasaulyje tokie erdvin s atskaitos tipai dar vadinami adres palyginimu (address
matching); laikoma, kad objektai susiejami su konkre ia vieta pagal geografinius
pavadinimus, nurodytus specialiai organizuotame erdvini duomen rinkinyje (daugiau
informacijos rasite GII-04 kurso 3 dalyje).
ISO 19112 galima naudoti, pavyzdžiui, sudarant vietovardži s rašus. Vietovardži
s rašas – tai katalogas, kuriame surašyti vienos ar keli klasi objektai, turintys
informacijos apie pad t . Vietovardži s rašas yra geografini identifikatori žodynas,
kuriame nurodytos ir j vietos bei kita aprašomoji informacija. Naudotojams vietovardži
s rašo paslaugas teikia, pavyzdžiui, NSDI – galima pagal vietovard ar pašto indeks
sužinoti geografin pad t . Gamtini ir žmogaus sukurt objekt geografiniai pavadinimai
susiejami su koordinat mis nurodytomis Žem s vietomis. Skaitmeniniuose vietovardži
s rašuose „pavadinimo“ s voka išpl sta iki bet kokios vietos ar objekto „atpažinimo
žym s“ – tai ir adresai, ir pašto indeksai, ir renginiai, ir t. t. Vietovardži s rašai dažniausiai
naudojami duomen paieškai, kai reikia:
rasti viet pagal vis pavadinim ar jo dal ;
rasti visas tam tikros srities vietas;
rasti visas vietas, tam tikru b du susijusias su žinoma vieta.
Prieigos prie vardini objekt objektinio modelio (vietovardži s rašo) specifikacijos ir
standartizacijos pagrindas yra du dokumentai:
OGC vietovardži s rašo gyvendinimo specifikacijos projektas„Vietovardži s rašo
paslauga.
WFS
paslaugos
gyvendinimo
specifikacijos
profilis“
(http://www.opengeospatial.org/standards/requests/36);
„ISO 19112:2003. Geografin
informacija. Pad ties erdv je nurodymas
geografiniais identifikatoriais“, nurodantis abstrakt vietovardži s rašo paslaugos
model .
ISO 19112 leidžia sudaryti vietovardži s rašus sistemingai ir nuosekliai.
Objekto pad tis erdv je nusakoma pagal kit objekt vietas (3.33 pav.).
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3.33 pav. Pad ties erdv je nurodymo geografiniais identifikatoriais s vokos

Erdvin s atskaitos pagal geografinius identifikatorius sistema turi susijus vieno ar keli
tip viet ir j geografini identifikatori rinkin . Ryšiai tarp ši viet gali b ti sudaromi
agreguojant arba skaidant dalis, ir gali sudaryti hierarchij .
Vietovardži s raše (3.34 pav.) surašytos visos vieno ar keli vietos tip vietos. Jame
pateikiama ir papildoma informacija apie kiekvienos vietos pad t . Pad tis gali b ti
nurodyta koordinat mis ir / arba aprašyta.

3.34 pav, Geografinius identifikatorius naudojanti erdvin s atskaitos sistema

Jei vietovardži s raše vieta nurodyta koordinat mis, tai galima transformacija iš
geografinius identifikatorius naudojan ios atskaitos sistemos
koordina i atskaitos
sistem . Jei vietovardži s raše vieta aprašyta, šis aprašymas yra nuoroda
kit
geografinius identifikatorius naudojan i atskaitos sistem , pavyzdžiui, pašto indeks .
Geografinius identifikatorius naudojan i erdvin s atskaitos sistem sudaro vienas ar keli
viet tipai (kurie gali b ti susij ), pavyzdžiui, administracini sri i , miest , vietovi , gatvi
ir pastat pavadinimai. Kiekviena vieta turi b ti vienareikšmiškai nurodyta geografiniu
identifikatoriumi.
Šioje erdvin s atskaitos sistemoje turi b ti nurodyti šie viet atributai:
Pavadinimas
Tema
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Identifikatorius
Apibr žimas
Naudojimo teritorija
Savininkas
Geografinius identifikatorius naudojan ios erdvin s atskaitos sistemos pavyzdys b t
Lietuvos nekilnojamo turto adresai. Ši sistem galima aprašyti taip:
Pavadinimas – Lietuvos nekilnojamo turto adresas
Tema – nekilnojamas turtas
Bendrasis savininkas – Lietuvos žem s kio ministerija
Naudojimo teritorija – Lietuva
Viet tipai – administracin sritis, miestas, vietov , gatv , nekilnojamas turtas

3.35 pav. Viet tip aprašo pavyzdys

Vietovardži s raše turi b ti aprašytos visos kiekvieno tipo vietos, naudojamos erdvin s
atskaitos sistemoje. Vietovardži s rašas privalo tur ti šiuos atributus:
Pavadinimas
Naudojimo teritorija
Priži r tojas
Gali b ti ir šie rašai:
Apimtis
Koordina i atskaitos sistema
Vietovardži s rašo pavyzdžiai:
C.1 Administracin s sritys
Administracini sri i pavadinim s rašas tur t b ti aprašytas taip:
2. identifikatorius – administracin sritis
3. apimtis – vietos valdžios sritys
4. naudojimo teritorija – Lietuva
5. priži r tojas – Žem s kio ministerija
6. koordina i atskaitos sistema – LKS 1994
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7. viet tipai – savivaldyb
Teisingo rašo pavyzdys:
geografinis identifikatorius – Žem s kioMinisterija
laikas – 19960401
kitas geografinis identifikatorius – CC
geografin apr ptis – 5300 2370, 5630 2470, 5460 3190, 5020 3060
pad tis – 5448 2583
administratorius – Žem s kio ministerija
aukštesnio lygmens vietos objektas – Lietuva
Pagal ISO 19109, erdvin atskait pagal geografinius identifikatorius sudarantys veiksmai
parodyti 3.36 pav.

3.36 pav. Erdvin s atskaitos pagal geografinius identifikatorius modelis, kai nurodomos koordinat s

Naudojant geografinius identifikatorius, objekto pad tis erdv je nustatoma pagal nuorod
tam tikr viet . Viet nurodo tekstin žym arba kodas. Jei duomen rinkinys priklauso
j
nuo geografinius identifikatorius naudojan ios atskaitos sistemos, koordinat s
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nerašomos tiesiogiai. Jei nurodyt viet koordinat s yra vietovardži s raše, šiuos
duomenis galima pavaizduoti geografiškai arba atlikti su jais geografines manipuliacijas.
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3.8 Dengtys ir rastriniai duomenys
Anks iau aptartos schemos aprašo vektorini duomen modeliavim . Ta iau ISO/TK 211
standartizuoja ir kitas duomen strukt ras, pavyzdžiui, vaizdus ir rastrinius duomenis. Ši
duomen standartai kuriami taip, kad der t su kitais ISO 19100 grup s geografin s
informacijos standartais.
Nevektorini duomen organizavim ir elgsen aprašantys standartai:
ISO 19101-2. Pamatinis modelis. 2 dalis. Vaizdai
ISO 19115:2003. Geografin informacija. Metaduomenys
ISO 19115-2. Metaduomenys. 2 dalis. Vaizd ir rastrini duomen pl tiniai
ISO/TA 19121:2000. Vaizdai ir rastriniai duomenys
ISO 19123:2005. Dengties geometrijos ir funkcij schema
ISO 19129. Vaizd , rastrini ir dengties duomen sistema
ISO 19130. Jutikli ir duomen modelis vaizdams ir rastriniams duomenims
Standartas „ISO 19115-2. Metaduomenys. 2 dalis. Vaizd ir rastrini duomen
pl tiniai“ dar kuriamas. Jis išple ia standart „ISO 19115:2003. Geografin informacija.
Metaduomenys“, apibr ždamas vaizd ir rastrini duomen schem bei papildomus
metaduomenis. Dabartinis ISO 19115 metaduomen standartas, kur nagrin sime 5
dalyje, palaiko tam tikrus geoerdvini vaizd aspektus, bet išsamus vaizd metaduomen
apibr žimas s moningai atid tas v lesniam laikui. Jei tik manoma ir tinka užduo iai,
naudokit s aprašytais elementais. ISO 19115 2 dalyje kartu su jau aprašytomis klas mis
bus pateiktas nauj vaizd element UML modelis. Nauji elementai neprieštaraus jau
naudojamiems gyvendinimo b dams.
Taip pat kuriama technin ataskaita „ISO 19129. Vaizd , rastrini ir dengties duomen
sistema“. Tai parengiamasis vaizd ir rastrini duomen standartizavimo darbas, skirtas
apibr žti ISO vaizd standart ryš su atskirais vaizd standartizavimo projektais.
Standarte „ISO 19130. Jutikli ir duomen modelis vaizdams ir rastriniams
duomenims“ pateikti mažiausi vaizd ir rastrini duomen geografinio orientavimo
reikalavimai. Jame bus aprašyti ši jutikli modeliai: lazerinio skaitymo (Lidar), radar
(SAR, InSAR), hidrografini sonar , linijini skaitymo matric , fotogrametrini kamer ir
popieriaus bei nuotrauk skaitytuv .
3.8.1 Bendrojo suderinamumo modelis
Istoriškai susiklost , kad geografiniai duomenys skirstomi
du pagrindinius tipus –
rastrinius ir vektorinius. Rastrai skirti tolydiems reiškiniams vaizduoti. Be rastr , yra ir kit
strukt r , tinkam vaizduoti tolydžiai erdv je kintan ius reiškinius – pavyzdžiui, tinkleliai
arba TIN.
ISO išleido geoinformacini standart modelius, skirtus bendram suderinamumui
užtikrinti. Ši pastang d ka buvo sukurti „bendresni “ geografin s informacijos modeli
apibr žimai. Šiuose modeliuose išskiriamos dvi geografin s informacijos r šys: ribos
(boundary) ir dengtys (coverage). Rib duomenys dažnai vadinami „vektoriniais
duomenimis“; paprastai jie orientuoti konkre ius objektus.
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ISO 19123 standarte vartojamas iš OGC abstrak ios specifikacijos paimtas terminas
„dengtis“, reiškiantis bet kok duomen atvaizd , kuriame reikšm s tiesiogiai priskiriamos
pad tims erdv je. Dengtis yra objektas, susiejantis pad tis tam tikroje apribotoje erdv je
(dengties srityje) su objekto atribut reikšm mis (iš dengties diapazono). Kitaip tariant, tai
ir objektas, ir funkcija. Pavyzdžiai – rastrinis vaizdas, poligon perdanga, skaitmenin
aukš i matrica (ISO 19123). Dengtys daugiausia b na rastrinio tipo.
Dengtimis galima priskirti objekto atribut vertes erdv s, laiko arba erdv laikio sritims, jei
objekto atribut tipai vienodi visose srities geografin se pad tyse. Dengties srit sudaro
tiesiogiai koordinat mis nurodom pad i rinkinys, kur galima apibr žti ne daugiau negu
trimis erdv s ir vieno laiko matmeniu. Deng i pavyzdžiai yra rastrai, netaisykling
trikampi tinklai, taškin s dengtys ir poligonin s dengtys. Dengtys yra pagrindin duomen
strukt ra daugelyje taikom j sri i , pavyzdžiui, nuotoliniuose tyrimuose, meteorologijoje,
o taip pat gylio, aukš io, dirvožemio ir augmenijos kartografijoje.
Dengt galima gauti iš tuos pa ius atributus turin i pavieni objekt rinkinio: dengties
reikšm s tam tikroje vietoje bus toje vietoje esan io objekto atribut reikšm s.

3.37 pav. Dengtys

OGC sistemoje apdengtis laikoma objekto poklasiu. Dengt galima naudoti ir kaip objekt
su vienar šiais atributais rinkin .
Yra dvi pagrindin s deng i kategorijos – diskre ios ir tolydžios.
Diskre ios dengtys iš esm s yra tiksliai to paties tipo objekt rinkiniai. Diskre ios dengties
funkcija yra taip pateikti jos rinkinio turin , kad b t patogu išrinkti vien ar daugiau
element pagal dengties erdv laikio koordinates. Papras iausias diskre ios dengties tipas
yra tik diskre iame tašk rinkinyje apibr žta dengtis. Apskritai, sritis yra aib netaisyklingai
išsid s iusi tašk ; pagrindin diskre i taškini dang paskirtis – suteikti pagrind
tolydžios dengties funkcijoms.
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Kaip ir matematikoje, tolydžios dengtys turi apibr žtas reikšmes visoje srityje, o diskre ios
– tik tam tikrose vietose. Tolydži deng i tipai pavaizduoti 3.38 pav. pav.

3.38 pav. ISO 19123 apibr žtos tolydžios dengtys

Pagal ISO 19100, rastrai, vaizdai ir rastriniai duomenys yra dengties tipai. Vaizdas yra
rastrin dengtis, kurios atribut reikšm s yra skaitin s fizikinio parametro vert s. Šie
parametrai išmatuojami prietaisu arba apskai iuojami pagal fizikin model . Rastriniai
duomenys gaunami dalinant tam tikr apr pt pagal nustatyt erdv s mozaik , ir
kiekvienam elementui priskiriama atributo reikšm .

© Nacionalin žem s tarnyba prie Žem s kio ministerijos, 2008

116

Geografin s informacijos standartai, specifikacijos ir metaduomenys. Mokomoji knyga

3.39 pav. Rastriniai duomenys

„Vaizdas“ (arba „skaitmeninis vaizdas“) apibr žtas standarte „ISO/IEC 12087-1. Bendroji
vaizd architekt ra“.
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3.9 ISO 19123. Dengties geometrijos ir funkcij schema
Standarte „ISO 19123:2005. Geografin informacija. Dengties geometrijos ir funkcij
schema“ apibr žta deng i (geometrijos ir funkcij ) koncepcin schema. Ši taikomoji
schema yra bendras pagal viet ir laik parametrizuojam reiškini modelis. Pateikiama
priemon , kuria galima atvaizduoti bet kok erdv je ir laike kintant reiškin . Apibr žiami
standartiniai reiškini užklaus pagal viet metodai, tinkami ir formul mis, ir tašk
rinkiniais aprašytiems reiškiniams.
ISO 19123 apibr žia ryšius tarp dengties srities ir jos atribut diapazono. Erdvin s srities
charakteristikos apibr žiamos, o atribut diapazonas n ra ISO 19123 tema.
Pagal š TSt dengtis yra objekto potipis. Dengtis yra objektas, kurio kiekvieno tipo atributas
turi kelias reikšmes, o geometrinio objekto atvaizdžio ribose kiekvienos tiesiogin s
pad ties vieno tipo atributas turi vien reikšm . Pavyzdžiui, miesto objekt galima
atvaizduoti dengtimi, kurios reikšm s kiekvienoje miesto vietoje b t gyventoj tankis,
žem s vert arba oro kokyb s rodiklis.
ISO 19123 standartui reik s septyni paket :
1. Dengties pagrindas
2. Sta iakampis tinklelis
3. Šešiakampis tinklelis
4. Diskre ios dengtys
5. Tyseno poligonas
6. TIN
7. Segmentin s kreiv s

3.40 pav. Deng i schemos paketai
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ia dengtis yra objektas, veikiantis kaip funkcija, kiekvienai savo erdv laikio srities
tiesioginiai pad iai pateikianti reikšmes iš savo diapazono . Diskreti dengtis – tai
dengtis, pateikianti to paties objekto atributo reikšmes kiekvienai tiesioginei pad iai,
patenkan iai bet kur atskir erdvin ir laikin objekt , esant dengties erdv laikio
srityje. Tyseno poligonas – tai poligonas, apgaubiantis vien plokštumoje išd styt
tašk rinkinio tašk taip, kad š poligon patekt visos tiesiogin s pad tys, esan ios
ar iau šio taško, negu bet kurio kito rinkinio taško. Netaisykling trikampi tinklas (TIN)
yra iš trikampi sudaryta mozaika. Tinklelis – tai tinklas, sudarytas iš dviej ar daugiau
kreivi rinkini , kurio vieno rinkinio kreiv s algoritmiškai kertasi su kit rinkini kreiv mis.
Kreiv yra vienmatis geometrinis primityvas, atitinkantis tolydži linij . Kreiv s
vadinamos tinklelio linijomis, j sankirtos taškai – tinklelio taškais, o tarpai tarp tinklelio
linij – tinklelio gardel mis.
Sta iakamp tinklel sudaro du ar daugiau vienodais tarpais išd styt linij rinkini , kuri
linijos kertasi su kit rinkini linijomis sta iu kampu. Šešiakamp tinklel sudaro
taisyklingieji šešiakampiai. Segmentini
kreivi dengtimis modeliuojami reiškiniai,
tolydžiai arba netolydžiai kintantys išilgai kreivi , galin i sudaryti tinkl . Segmentini
kreivi dengties erdv laikio sritis aprašoma kreivi rinkiniu ir apima visas tiesiogines
pad tis, priklausan ias visoms rinkinio kreiv ms.
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3.10 ISO 19101-2. Pamatinis modelis. 2 dalis. Vaizdai
Specifikacijoje „ISO/TS 19101-2:2004. Geografin informacija. Pamatinis modelis. 2
dalis. Vaizdai“ pateiktas geografini vaizd pamatinis modelis. Šis pamatinis modelis
nustato atliekam standartizavimo darb apimt ir kontekst . Apimtis yra rastriniai
duomenys, daugiausia d mesio skiriama vaizdams.
ISO 19101-2 technin specifikacija yra esamo ISO 19101 pamatinio modelio standarto
pl tinys; ji pagr sta informatikos moksle ir nuotoliniuose tyrimuose naudojamais modeliais
ir fotogrametrijos principais. Ši TSp kol kas kuriama.
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3.11 ISO/TA 19121. Vaizdai ir rastriniai duomenys
Technin je ataskaitoje „ISO/TA 19121:2000. Vaizdai ir rastriniai duomenys“
apžvelgiama, kaip geoinformatikos bendruomen šiuo metu naudoja rastrinius duomenis.
Jos tikslas – pasi lyti, kaip šiuos duomenis tur t aprašyti geografin s informacijos
standartai.
Šioje technin je ataskaitoje nurodyti kit ISO komitet ir kit standartizavimo organizacij
jau standartizuoti arba standartizuojami vaizd ir rastrini duomen aspektai, turintys
takos geografini rastrini duomen standartams ar galintys pad ti juos sukurti. Taip pat
aprašomi ši ISO ar kit organizacij standart komponentai, kuriuos galima suderinti su
ISO 19100 grup s geografin s informacijos / geoinformatikos standartais.
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3.12 ISO/TS 19127. Geodeziniai kodai ir parametrai
Šiuo metu nacionaliniuose standartuose, koordinuojan i organizacij standartuose ir
pramonin se specifikacijose yra daug geodezini kod ir parametr s raš . Bet mažai
aiškinama, kur šie kodai tinka ir kaip juos teisingai naudoti. Žinoti taikymo srit ir mok ti
tinkamai naudotis yra labai svarbu tod l, kad geografin s informacin s sistemos tapo
pla iau prieinamos ir ne kartografijos ir geodezijos specialistams.
Be to, ISO 19135 numato geografin s informacijos element registravimo proced ras. ISO
19111 aprašo elementus, kuri reikia koordina i atskaitos sistemoms arba koordina i
sistemoms aprašyti, kad b t galima vienareikšmiškai nurodyti ant Žem s paviršiaus ar
šalia jo esan i tašk pad t . ISO 19111 taip pat aprašo elementus, kuriais apibr žiamos
operacijos, kei ian ios koordinates iš vienos koordina i atskaitos sistemos kit .
Specifikacija „ISO/TS 19127:2005. Geografin informacija. Geodeziniai kodai ir
parametrai“ aprašo, kaip ISO 19135 registravimo proced ras reikia taikyti element
registrams, skirtiems nurodyti pad t erdv je koordinat mis pagal ISO 19111. Siekiant
pateikti taikymo ir tinkamo naudojimo nurodymus, kai kurie pasirinktiniai ISO 19111
elementai šioje specifikacijoje padaryti privalomais.
Ši technin specifikacija nustato geodezini kod ir parametr registravimo ir registr
prieži ros taisykles bei nurodo duomen elementus, kurie pagal ISO 19111 ir ISO 19135
turi b ti šiuose registruose. Rekomendacijos d l ši registr naudojimo, teisiniai aspektai,
istorini duomen tinkamumas, registr išsamumas ir registr prieži ra aprašomi pa i
registr specifikacijose.
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3.13 ISO 19131. Duomen produkt specifikacijos
Standarto „ISO 19131:2007. Geografin
informacija. Duomen
produkt
specifikacijos“ paskirtis – aprašyti reikalavimus geografiniams duomen produktams,
atsižvelgiant kitus ISO 19100 standartus. Taip pat šis standartas padeda kurti lengvai
suprantamas ir savo paskirt atitinkan ias duomen produkt specifikacijas.
ISO 19131 nurodyti devyni UML paketai – vieni privalomi, kiti pasirinktiniai.
Duomen produkto specifikacij sudaro išsamus duomen rinkinio arba duomen rinkini
grup s aprašymas ir pagalbin informacija apie tai, kaip š rinkin sukurti, pateikti kitai šaliai
ir naudoti. Ji yra tikslus duomen produkto techninis aprašymas, nurodantis, kokius
reikalavimus produktas turi ar gali atitikti. Ta iau duomen produkto specifikacija nurodo
tik koks tur t b ti produktas. D l vairi priežas i kuriant duomen rinkin gali tekti
daryti kompromis . Koks duomen rinkinio produktas gautas iš tikro, der t nurodyti
produkto metaduomenimis. Tai reiškia, kad duomen produkto specifikacijoje stipriai
atsispind s verslo modelis arba reikalavim modelis – o taikymo schema yra tik dalis
produkto specifikacijos.
Paveiksl lyje (iš ISO 19131) pavaizduota duomen produkto k rimo seka nuo
specifikacijos iki metaduomenimis aprašyto duomen rinkinio (3.41 pav.).

3.41 pav. Duomen produkto specifikacijos ryšys su metaduomenimis

ISO 19131 UML paketai pavaizduoti 3.42 pav. pav.
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3.42 pav. ISO 19131 paketai ir duomen produkto specifikacijos ryšys su metaduomenimis

Apskritai, produkto specifikacijoje skirtingoms produkto dalims galima kelti skirtingus
reikalavimus. Apimties nustatymo (DPS_ScopeIdentification) klas nurodo, su kuria
produkto dalimi susij s tam tikras reikalavimas. Tai gali b ti visa geografin apr ptis arba
apimties kodu nurodyta produkto dalis.
ISO 19131 nurodo, kad visose produkt specifikacijose turi b ti pateikti reikalavimai:
turiniui ir strukt rai;
atskaitos sistemai;
produkto pateikimui;
kokybei;
tapatumo nustatymo informacijai;
metaduomenims.
Turinio ir strukt ros pakete pateikti reikalavimai taikymo schemai: visiems duomenims
bendrai – pagal ISO 19109 (taikymo schemos taisykl s) ir ISO 19110 (objekt
katalogavimo metodika), o konkre iai deng i ir vaizd duomenims – pagal ISO 19123.
Projektavimo apribojimus bendrais bruožais apibr žia kai kurie INSPIRE duomen turinio
ir strukt ros principai (RISE– Reference Information Specifications for Europe: Europos
pamatin s informacijos specifikacijos):
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Duomenys turi b ti kaupiami vien kart ir tvarkomi tuo lygmeniu, kuriuo tai daryti
geriausia.
Turi b ti manoma derinti iš skirting Europos šaltini gaut erdvin informacij ir
bendrai j naudoti vairiose srityse.
Vienu lygmeniu sukaupta informacija turi b ti prieinama visais lygmenimis,
pavyzdžiui, išsami informacija naudojama išsamiems tyrimams, bendra –
strategin ms užduotims.
Sistemos konstrukcija vienaip ar kitaip riboja duomen turin . Su tuo susij s vienas
svarbus klausimas – ar duomen produktas turi tenkinti didel s ir nespecializuotos, ar
mažos ir specializuotos bendruomen s reikalavimus?
Atskaitos sistemos pakete nurodyta, kaip pasirinkti duomen produkto atskaitos sistem .
Tam tikros atskaitos sistemos gali reikalauti naudotojas. Paprastai pasirenkamos
nacionalin s arba vietin s atskaitos sistemos.
Daugum ši reikalavim galima vykdyti transformuojant koordinates (koordina i
transformavimo iš vienos sistemos kit paslauga pagal ISO 19111). Kitas klausimas: ar
koordina i transformavimo paslaugos kokyb tur s pastebimos takos duomen kokyb s
reikalavimams?
Dar vienas atskaitos sistem aspektas susij s su laiko atskaitos sistemomis. Dažnai
keliamas klausimas, ar iš viso yra koki nors reikalavim laikin ms geografin s
informacijos charakteristikoms, skaitant objekt atributus, operacijas su objektais ir
metaduomen elementus, kuriems priskiriamos laikin s vert s.
Pristatymo paket informacij sudaro dvi dalys – pristatymo terp ir pristatymo formatas.
Kuriant reikalavim model , gali dominti abi šios dalys. Ypa tod l, kad ši tema taip pat
susijusi su paslaug s sajomis, per kurias duomen produktai pateikiami naudotojui.
Duomen kokyb yra sud tingas klausimas. Dažnai turim duomen kokyb aprašoma
vos keliais sakiniais ir šie duomenys vargu ar atitinka kur nors standart . ISO/TK 211
standartizavo kokyb s model . Šis modelis yra metaduomen dalis, j sudaro informacija
apie duomen kokyb pagal 5 kokyb s požymius ir informacija apie duomen kilm .
Prieži ros informacijos paketas – pasirinktinis. Jame aprašomi gaut duomen
prieži ros principai ir kriterijai. Jie apima ir prieži ros bei atnaujinimo dažn (kas kiek laiko
duomen produktas kei iamas ar papildomas). Ši dalis, jei pateikiama, yra tiesiog žodinis
aprašymas – duomen specifikacijoje jos nenumatyta ir nereikia skaidyti smulkesnes
strukt ras.
Duomen gavimo informacijos paketas taip pat pasirinktinis. Jei ši dalis traukiama, joje
pateikiamas pareiškimas apie duomen gavim , tai yra, bendras duomen šaltini ir
proces aprašymas. Galima nurodyti konkret duomen gavimo proces arba leisti j
pasirinkti laisvai. Ši dalis, jei pateikiama, yra tiesiog žodinis aprašymas – duomen
specifikacijoje jos nenumatyta ir nereikia skaidyti smulkesnes strukt ras.
Pateikties informacijos paketas – pasirinktinis. Jei ši dalis jis traukiama, joje nurodoma,
kaip duomen rinkinio duomenis reikia pateikti – grafiškai kaip br žin ar kaip vaizd ,
išreikšt nuorodomis ISO 19117 atitinkant pateikties taisykli rinkin .
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Papildomos informacijos paketas taip pat pasirinktinis. Tai gali b ti vienas
sud tingesni dalyk , nes ia pateikiami visi reikalavimai, nenumatyti ISO 19131 ar jo
pamatiniuose standartuose. Tikimasi, kad galima daug ko išmokti iš neerdvin s srities
užduo i ir verslo modeli .
Verslo / reikalavim modelio atžvilgiu, ISO 19131 iš principo galima išpl sti taip, kad jis
apimt ir duomenis, ir paslaugas – to dažnai reikia, kad b t patenkinti visi naudotojo
reikalavimai. Atsižvelgiant ISO 19119 paslaug standart , galima sukurti panaš model –
duomen produkt specifikacijos UML model , kuris paslaugomis tiksliau aprašyt
reikalavim / verslo modelio rezultatus.
Pavyzdys, kai reikia paslaugos:
Naudotojo reikalavimas: duomenys Europos atskaitos sistemoje
Duomen produktas: duomenys nacionalin je atskaitos sistemoje
Pats duomen produktas šiuo atveju neatitinka naudotojo reikalavim , bet atitikt , jei
duomen transformavimo paslauga transformuotume duomenis iš nacionalin s Europos
atskaitos sistem . Galima pateikti kelis pavyzdžius, kai duomen produktas, toks koks yra,
neatitinka naudotojo reikalavim , bet vairiomis paslaugomis j galima transformuoti
reikiam model , pavyzdžiui, semantinio suderinamumo model ar ontologij .
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3.14 Išvados
Turinio kategorijos standartai – tai schemos ir reikalavimai, kurie nurodo, kaip modeliuoti
vektorinius ir rastrinius geoerdvinius duomenis.
ISO 19109 nustato tik taikymo schem k rimo ir dokumentavimo taisykles. Šiuose
standartuose nurodomi pagrindiniai principai, kuriais vadovaujantis pagal ISO 19100
grup s standartus galima kurti duomen modelius konkretiems atvejams.
Ši modeli aprašymams sudaryti naudojamas ISO 19103 apibr žtas UML profilis.
Erdvini objekt pad tis nurodoma arba koordinat mis, arba geografiniais identifikatoriais;
atitinkamos erdvin s atskaitos sistemos aprašytos ISO 19111 ir ISO 19112 standartuose.
Duomen
19131.

produkto specifikacija yra tikslus techninis produkto aprašymas pagal ISO

ISO 19123 standartas bando apibr žti bendr geoerdvini duomen model (paprastai
duomenys yra arba vektoriniai, arba rastriniai), kuris apjungt element ir „tolydžios“
dengties ( skaitant TIN, rastrinius duomenis ir kt.) s vokas.
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Dalies klausimai savarankiškam darbui
1. Kokiais dviem b dais informacin s sistemos gali keistis duomenimis? Kokios
papildomos informacijos reikia atlikti transakcijoms per internetines paslaugas?
2. Kas yra taikymo schema? Kaip ISO 19109 standarte apibr žtas taikymo schemos
k rimas? Kod l ISO 19109 nestandartizuoja pa ios taikymo schemos?
3. Kas yra GFM ir objekto tipas? Ar objekt klas s ir objekt tipai yra tas pat?
4. Kokie du informacijos tipai aprašyti ISO 19107 erdvin s schemos standarte? Koks
erdvini duomen modelio tipas apibr žtas šioje schemoje? Pagal kokius tris kriterijus
skirstomi ISO 19107 geometriniai arba topologiniai objektai? Kaip jie atitinka ISO
taikymo schemas?
5. Kokie du erdvin s atskaitos tipai numatyti ISO 19100 grup s standartuose?
6. Kas yra „dengtis“ ISO 19100 poži riu? Kokie du deng i tipai apibr žti ISO 19100
standarte? Ar Landsat vaizdus galima laikyti „dengtimis“?
7. Kokie techniniai reikalavimai aprašyti ISO 19131 standarte? Ar šie reikalavimai
sukuriami prieš gaminant produkt , ar j pagaminus?
Privaloma literat ra:
Chapter Two: Geospatial Data Development: Building data for multiple uses: The SDI
Cookbook, Editor: Douglas D. Nebert, Technical Working Group Chair, GSDI, Version
2.0 25 January 2004, page 13-23,
http://www.gsdi.org/docs2004/Cookbook/cookbookV2.0.pdf
Methodology & Guidelines on Use Case & Schema Development, Reference
Information Specifications for Europe (RISE), 2006,
http://www.eurogeographics.org/eng/documents/RISE19_Methodology_Guidelines_v1.
1.doc
Literat ra
ISO 19107:2003. Geografin informacija. Erdvin schema
ISO 19108:2002. Geografin informacija. Laikin schema
ISO 19109:2005. Geografin informacija. Taikomosios schemos taisykl s
ISO 19111:2007. Geografin informacija. Pad ties erdv je nurodymas koordinat mis
ISO 19112:2003. Geografin informacija. Pad ties erdv je nurodymas geografiniais
identifikatoriais
ISO/TA 19121:2000. Geografin informacija. Vaizdai ir rastriniai duomenys
ISO 19123:2005. Geografin informacija. Dengties geometrijos ir funkcij schema
ISO/TS 19127:2005. Geografin informacija. Geodeziniai kodai ir parametrai
ISO 19131:2007. Geografin informacija. Duomen produkt specifikacijos
ISO 19137:2007. Geografin informacija. Pagrindinis erdvin s schemos profilis
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Vartojami terminai
Interoperability
Transfer
Transaction
Application schemas
Feature type
GFM
Attribute type
Property type
Spatial schema
Geometric aggregate
Geometric complex
Geographic Identifier
Gazetteer
Coverage
Gridded Data
Quadrilateral Grid
Hexagonal Grid
Thiessen Polygon

– suderinamumas
– perdavimas
– transakcija
– taikymo schemos
– objekto tipas
– bendrasis objekt modelis (GFM)
– atributo tipas
– savyb s tipas
– erdvin schema
– geometrinis agregatas
– geometrinis kompleksas
– geografinis identifikatorius
– vietovardži s rašas
–dengtis
– rastriniai duomenys
– sta iakampis tinklelis
– šešiakampis tinklelis
– Tyseno poligonas

© Nacionalin žem s tarnyba prie Žem s kio ministerijos, 2008

129

Geografin s informacijos standartai, specifikacijos ir metaduomenys. Mokomoji knyga

4 Geoerdvini standart paslaug ir ataskait kategorijos
Taikymo schema sudaroma apjungiant tam tikr standartizuot koncepcini schem ,
sukurt pagal ISO 19107, ISO 19108, ISO 19110, ISO 19111, ISO 19112, ISO 19113, ISO
19115 ir ISO 19117, elementus. Kaip jie apjungiami, aprašyta ISO 19109. ISO 19100
serijos standartuose irgi apibr žtos bendrosios paslaugos, kuriomis galima pasinaudoti
kuriant geografin s informacijos taikymus. Bendrosios paslaugos bendrai apibr žtos ISO
19119 ir apr pia galimyb prieiti prie geografin s informacijos ir j apdoroti pagal bendr j
informacin model . Dvi paslaug sritys išsamiau apibr žtos ISO 19116 ir ISO 19117. ISO
19105, ISO 19106, ISO 19114 ir ISO 19136 apr pia gyvendinimo klausimus. ISO 19136
vartotojai kuria taikymo schemas geografin s informacijos semantikai užfiksuoti.
Šioje dalyje nesiekiama ištirti internetini žem lapi ir požymi paslaug architekt ros
arba erdvini schem modeliavimui ir duomen kodavimui naudojamos XML / GML
kalbos. ia aiškinami tik pagrindiniai internetini paslaug ir kodavimo principai. Jie
išsamiau aprašyti GII-08 kurso dalyje.
Dalies turinys
Geoerdvini standart paslaug ir ataskait kategorij apžvalga
ISO 19119. Paslaugos
ISO 19118. Kodavimas
ISO 19136. Geografin s informacijos žym jimo kalba
ISO 19116. Pad ties nustatymo paslaugos
ISO 19117. Pateiktis
ISO 19128. Interneto žem lapi serveri s saja
ISO 19142. Internetin s vektorini duomen paslaugos
ISO 19143. Filtr kodavimas
Paslaugos pagal pad t
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4.1 Geoerdvini standart paslaug ir ataskait kategorij apžvalga
Erdvini duomen infrastrukt rose geografin informacij galima rasti, prie jos prieiti ir ja
naudotis priimant sprendimus. ISO 19100 suteikia dar vien galimyb keistis duomenimis.
ISO informacini sistem suderinamumo modelis gali b ti naudojamas, kai vartotojo
taikomoji programa bendrauja su tiek jo taikom ja programa per bendr j bendravimo
protokol ir per paslaugas. Šiuo atveju vartotojo taikymo schemoje turi b ti aprašyta ne tik
duomen , kuriais kei iamasi, strukt ra ir turinys, bet ir transakcijoje dalyvaujan i s saj
strukt ra.
Pavyzdžiui, INSPIRE reikalaujama, kad kiekviena ES valstyb nar suteikt galimyb
naudotis nacionaliniais geoerdvin s informacijos rinkiniais. INSPIRE nurodyta, kad tinklo
paslaugos reikalingos norint keistis erdviniais duomenimis tarp ES valstybi staig .
INSPIRE numatytoje architekt roje naudojamos suderinamos paslaugos, kurios pad s
kurti, skelbti, rasti, gauti bei naudoti ir suprasti geografin informacij internetu visose
Europos S jungos ir Asociacijos šalyse vietos, nacionaliniu ir Europos lygmeniu. INSPIRE
remiasi geoerdviniais standartais. Šioje dalyje aptariami turimi ir dar kuriami geoerdviniai
standartai geoerdvin ms internetin ms paslaugoms, kuriais remiantis gali b ti v liau
gyvendinamos kai kurios pagal INSPIRE reikalaujamos tinklo paslaugos.
Geografini paslaug arba paskirstytojo žem lapi k rimo atveju informacija turi b ti
teikiama ir analizuojama naudojant vairias tiek j technologijas ir metodus. Šios
paslaugos gali b ti tokios:
Žem lapi (+ sluoksniai ir reljefas) paslaugos
Internetin s žem lapi paslaugos (WMS, WCS, WTS)
Geografini objekt paslaugos, transakcijos
Internetin s vektorini duomen paslaugos
Geografin s informacijos modeliai, kodavimas ir perdavimas
GML
Pateikimas, dinaminiai sutartiniai ženklai, simboliai ir t. t.
Vaizdavimas, stiliai ir kt. paslaugos
Duomen ir paslaug registras, atradimas ir sujungimas grandines
Katalogo paslaugos

4.1 pav. Paskirstytojo žem lapi k rimo arba geografini paslaug atveju „geo-serveri “ informacija
teikiama ir analizuojama naudojant vairias tiek j technologijas ir metodus
(http://www.isotc211.org/WorkshopLisbon/Dessard.ppt).
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Clients
Web Geo-Services
Imagery – Map Server
BaseMap – Map Server – BaseMap
RDBMS/GIS/non-GIS
Features Servers
Objects – GML/XML – Rendering
Rastre – Map Server
Topo – Map Server
Network – Map Server

Klientai
Internetin s geografin s paslaugos
Vaizdai – žem lapi serveris
žem lapi serveris
RDBVS / GIS / ne GIS
Vektorini duomen serveriai
Objektai – GML / XML – teikimas
Rastrini žem lapi serveris
Topografini žem lapi serveris
Tinklo žem lapi serveris

Standartai reikalingi geografini
internetini
paslaug
ir duomen
transakcij
suderinamumui užtikrinti. Standartais galima padidinti ver i grandin ir užtikrinti geresn
galimyb naudotis geografine informacija. Šie ISO/TC 211 ir OGC standartai ir
specifikacijos sukurtos geografini internetini paslaug suderinamumui užtikrinti:
Metaduomenys (ISO 19115,19139 / OGC);
WMS: internetin žem lapi paslauga (OGC / ISO 19128);
WFS: internetin vektorini duomen paslauga (+ filtrai) (OGC / ISO…pradžia);
objekt modelis, skaitant geometrin model (ISO 19109/110,19125 / OGC);
GML ir kodavimas (OGC / ISO 19136);
WCS, WTS: dengtys, reljefas (OGC);
katalogas / WRS: katalogas ir registras (ISO 19110 / OGC);
paslaug metaduomenys, modelis, grandin s sudarymas (ISO 19119 / OGC-OWS).
Kas yra interneto žem lapi serveris? WMS – tai paslauga, kuria esant poreikiui
dinamiškai kuriamas erdvin s atskaitos duomen žem lapis. WMS kontekste žem lapis
apibr žiamas kaip geografin s informacijos atvaizdas skaitmeninio vaizdo failo pavidalu,
kur galima rodyti kompiuterio ekrane. Taigi WMS pateikus prašym kuria ne tikr
geografin informacij , o žem lapius kaip rastrinius vaizdus, atvaizduojan ius toki
informacij .
OpenGIS interneto žem lapi serverio specifikacija ir ISO 19128 – tai s saj
specifikacijos, suteikian ios interneto klientams vienod prieig prie žem lapi serveri
teikiam žem lapi internete. Taigi WMS – tai paslaug s saj specifikacija, kuri:
leidžia dinamiškai kurti žem lap kaip vaizd , kaip grafini element rinkin arba
kaip geografini požymi duomen paket ;
atsako paprastas užklausas apie žem lapio turin ;
gali informuoti kitas programas apie žem lapius, kuriuos gali kurti, ir apie tai, d l
kuri iš j galima teikti tolesnes užklausas.
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4.2 pav. HTML internetin s žem lapi paslaugos

HTML
Internet / Intranet
Web Server
MySQL
Oracle
File

HTML
Internetas / intranetas
Internetinis serveris
MySQL
Oracle
Failas

Kas yra interneto vektorini duomen serveris? Internetin vektorini duomen paslauga
(WFS) suteikia prieig ir galimyb manipuliuoti geografiniais objektais, naudojantis HTTP
kaip pagrindiniu protokolu. WFS suteikia prieig prie vektorini duomen ir tod l iš esm s
skiriasi nuo WMS, kur kuriama daugiau rastrini geoerdvini duomen vaizd žem lapi
pavidalu. WFS galima išd styti pakopomis. Šia paslauga galima aptarnauti duomenis,
esan ius nutolusiame WFS. Perduodant geoerdvinius duomenis pasikeitimo formatas gali
b ti GML (Geography Markup Language). Šis formatas atitinka kai kurias GML taikymo
schemas. GML aprašyta toliau.
WMS sukuria vaizd , o WFS leidžia tiesiogiai naudoti ir gauti objekt duomenis bei su jais
susijusias savybes internetu. WFS – tai paslaugos s saja, aprašanti manipuliavim
duomenimis dirbant su geografiniais objektais. Manipuliavimo duomenimis veiksmai yra
susij su galimybe traukti, trinti, atnaujinti, rasti ir užklausti vektorinius duomenis,
atsižvelgiant erdvinius ir neerdvinius apribojimus.
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4.3 pav. WFS naudoja GML kaip geoerdvinio tinklo lingua franca. GML apibr žia turin : turinys ir
pateikimas nemaišomi.

Standardized Encoding
GML
Standardized Service Interfaces
Web Feature Server
Web XXX Server
XML DB
Oracle
File

Standartizuotas kodavimas
GML
Standartizuotos paslaug s sajos
Internetinis vektorini duomen serveris
Internetinis XXX serveris
XML DB
Oracle
Failas

4.4 pav. Suderinami geoerdvini duomen modeliai skelbiant per WFS
(http://www.isotc211.org/WorkshopLisbon/Dessard.ppt).
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Conceptualisation
Modelisation
Encoding
Publish / Exchange
Analysis / Business modeling
ISO19101

Konceptualizavimas
Modeliavimas
Kodavimas
Skelbimas / pasikeitimas
Analiz / verslo modelio k rimas
ISO19101

Concept of features and their properties
ISO19109

Objekt ir j savybi koncepcija
ISO19109

The General Feature Model
domain understanding and use cases
Modelise
Requirements
Restrictions
UML (ISO19109)
UML Meta Model

Bendrasis objekt modelis
srities suvokimas ir naudojimo scenarijai
Modeliuoti
Reikalavimai
Apribojimai
UML (ISO19109)
UML metamodelis

Concepts in conceptual
schema language
Guidelines to express
Features and Application
Schema in UML
Feature
Type
definition
Application
Schema
ISO 19100
Standards
Schemas
used in
integrated in
Convert
UML to GML Schema
conversion rules

Koncepcin s schem
kalbos s vokos
Objekt ir taikymo
schem išreiškimo
UML kalba gair s
Objekt
tip
apibr žimas
Taikymo
schema
ISO 19100
Standartai
Schemos
naudojama
integruojama
Konvertuoti
Schem konvertavimo
iš UML GML
taisykl s
GML (ISO19136)
XMLSchema
kaip schem kalbos s vokos
(W3C)
Kaip išreikšti objekt
tipus ir taikymo schemas
GML kalba
GML
objekt
tipai
GML
taikymo
schema
ISO, GML
ir sri i
tip
bibliotekos
Skelbti
OGC internetin s paslaugos
Internetas
Užklausos, pasikeitimas

GML (ISO19136)
Concepts of XMLSchema
as a schema language
(W3C)
How to express Features
Type and Application
Schema in GML
GML
Feature
Types
GML
Application
Schema
ISO, GML
and Domain
Types
libraries
Publish
OGC WebServices
Internet
Query, Exchange
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WebServices handling
access, security, queries
and serves GML

Internetin s paslaugos,
susijusios
su
prieiga,
užklausomis
GML kalba

(Web Feature Server)

saugumu,

(Interneto vektorini duomen serveris)
Duomenys

Data

Antrajame skyriuje, kalbant apie architekt rin pamatin model , aprašyti bendrieji paslaug
tipai, kuriuos teikia kompiuterin s sistemos, sugeban ios manipuliuoti geografine
informacija ir išvardyti paslaug s sajas. Šios paslaugos turi b ti suderinamos.

Koncepcinis modeliavimas

Architekt ros pamatinis modelis
(9 skirsnis)

(7 skirsnis)

Geografin s
informacijos paslaugos

• Vietos nustatymo paslaugos
• Pateiktis
• Paslaugos
• Kodavimas
Duomen

Duomen

Profiliai ir

administravimas

modeliai ir

funkciniai

• Katalogavimas
ties nurodymas
• Pad
koord.

Srities pamatinis modelis
(8 skirsnis)

ties nurodymas
• Pad
geogr. id.
• Kokyb
s vertinimo
• Kokyb
proced ros
Metaduomenys
•

operatoriai

• Erdvin schema
• Laikin schema
• Erdviniai operatoriai
• Taikomosios
schemos taisykl s

standartai

Profiliai
(10 skirsnis)

4.5 pav. Pamatinio modelio ir kit ISO 19100 serijos geografin s informacijos standart (ISO 19101)
santykis

Architekt ros pamatinis modelis sukurtas remiantis šiomis s vokomis: (1) ISO atvir j
sistem aplinkos (OSE) metodas standartizavimo reikalavimams nustatyti, apibr žtas
ISO/IEC TR 14252:1996, ir (2) atvirojo paskirstyto apdorojimo (ODP) pamatinis modelis,
aprašytas ISO/IEC 10746-1:1995. Taikant architekt ros pamatin model daugiausia
d mesio skiriama skai iavimo poži riui.
Architekt ros pamatinis modelis (4.6 pav.) yra atvir j sistem aplinkos (OSE) pamatinio
modelio specializuota atmaina, skirta geografin s informacijos paslaugoms paskirstytoje
skai iavimo aplinkoje (ISO 19101).
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4.6 pav. Architekt ros pamatinis modelis (ISO 19101)

GIS applications
Geographic information servines
Service Access
Information technology servines
Data sharing and transfer based on common
conceptual models
Legend
API – Application Programming Interface
HTI – Human Technology Interface
ISI – Information Services Interface
CSI – Communications Services Interface
NNI – Network-to-Network Interface

GIS taikymai
Geografin s informacijos paslaugos
Prieiga prie paslaug
Informacini technologij paslaugos
Dalijimasis duomenimis ir j perdavimas remiantis
bendrais koncepciniais modeliais
Sutartiniai ženklai
Taikom j program programavimo s saja
Žmogaus ir technologij s saja
Informacini paslaug s saja
Komunikacini paslaug s saja
Tinkl s saja

Taikomosios sistemos ir paslaugos vairiuose skai iavimo vietose sujungiamos tinklu.
Paslaugos – tai galimyb s manipuliuoti informacija, j transformuoti, valdyti ar teikti.
Paslaug s sajos – tai ribos, per kurias teikiamos paslaugos ir perduodami duomenys tarp
paslaugos ir taikomosios programos, išorinio saugojimo prietaiso, komunikacij tinklo ar
žmogaus.
Pirmiau pateiktame paveiksle parodytos keturios s sajos (ISO 19101).
Taikomojo programavimo s saja (API) – tai paslaug ir taikom j sistem s saja. Tai
s saja, kuria naudojasi taikomosios sistemos geografin s informacijos paslaugoms kurti.
Geografin s informacijos paslaug API standartizavimas yra svarbiausias ISO 19100
serijos geografin s informacijos standart atveju.
Komunikacini paslaug s saja (CSI) – tai s saja, per kuri taikomosios programos ir
paslaugos susisiekia su duomen perdavimo paslaugomis ir s veikauja tinkle. Per
speciali s saj (tinkl s saj ) galima sujungti vairius kompiuterinius tinklus.
Žmogaus ir technologij s saja (HTI) leidžia galutiniam vartotojui susisiekti su
kompiuterine sistema. Ši s saja apr pia grafines vartotoj s sajas ir klaviat ras.
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Per informacini paslaug
saugomi duomenys.

s saj

(ISI) teikiamos duomen

bazi

paslaugos ir nuolat

ISO 19100 serijos geografin s informacijos standartuose apibr žtos šešios bendr j
informacini technologij paslaug klas s, kurios yra ypa svarbios geografin s
informacijos poži riu.

4.7 pav. Šešios paslaug klas s (ISO 19101)

GIS Applications
Geographic Information Servines
Information Technology Servines
Legend
G – Geographic
IT – Information Technology
HS – Human Interaction Servines
MS – Model Management Servines
WS – Workflow / Task Servines
SS – System Management Services
PS – Processing Servines
CS – Communication Servines

GIS taikymai
Geografin s informacijos paslaugos
Informacini technologij paslaugos
Sutartiniai ženklai
Geografinis
Informacin s technologijos
S veikos su žmon mis paslaugos
Modeli valdymo paslaugos
Dokument srauto / užduo i paslaugos
Sistemos valdymo paslaugos
Apdorojimo paslaugos
Perdavimo paslaugos

Siekiama apibr žti geografin s informacijos paslaugas kiekvienoje iš šeši
bendrosios informacini technologij paslaugos neatitinka reikalavim .

grupi , kur

Geografin s informacijos modelis / informacijos valdymo paslaugos yra susijusios su
geografin s informacijos, skaitant koncepcines schemas ir duomenis, valdymu ir
tvarkymu. Konkre ios šiai klasei priskirtinos paslaugos nurodytos ISO 19119. Paslaugos.
Ši paslaug pavyzdžiai: užklausos ir atnaujinimo paslauga norint gauti geografin
informacij ir ja manipuliuoti bei katalog sudarymo paslauga požymi katalogams valdyti.
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Geografin s informacijos ir žmogaus s veikos paslaugos suteikia galimyb valdyti s saj
tarp žmoni ir geografin s informacijos sistem . Šiai klasei priskirtinas grafinis požymi
atvaizdavimas, aprašytas ISO 19117. Pateiktis.
Geografin s informacijos srauto / užduo i valdymo paslaugos skirtos su geografine
informacija susijusioms užduotims valdyti, skaitant geografin s informacijos ir paslaug
pirkimo ir pardavimo užsakym apdorojim . Šios paslaugos išsamiau aprašytos ISO
19119. Paslaugos.
Geografin s informacijos perdavimo paslaugos skirtos geografinei informacijai perduoti
kompiuteri tinkle. Perdavimo ir kodavimo paslaug reikalavimai išd styti ISO 19118.
Kodavimas.
Geografin s informacijos apdorojimo paslaugos skirtos geografinei informacijai apdoroti.
ISO 19116. Pad ties nustatymo paslaugos yra apdorojimo paslaugos pavyzdys.
Kiti pavyzdžiai: koordina i transformavimo, pervedimo
metrin sistem ir format
keitimo paslaugos.
Geografini informacini sistem valdymo paslaugos skirtos vartotoj ir veiklos valdymui.
Šios paslaugos išsamiau aprašytos ISO 19119. Paslaugos.
Nustatant geografin s informacijos paslaug ir paslaug s sajas derinius apibr žiami
geografin s informacijos standartizavimo reikalavimai. Standartizavimo reikalavimai
nustatomi konkre ios geografin s informacijos paslaugos s sajai. 14 pav. parodyti statiniai
santykiai, kuriais pagr stas šis poži ris.
Bet kokiam paslaug klasi ir paslaug s saj deriniui standartizavimo reikalavimus
galima nustatyti nurodant:
paslaugos gyvendinam funkcij ;
kaip geografin s informacijos paslauga iškvie iama ir bendravimui su paslauga
skirtas protokolo žinutes;
paslaugos siun iamos ar gaunamos informacijos metaduomen aprašym ;
paslaugos siun iamos ar gaunamos informacijos semantin turin ir kokybin s
informacijos aprašym ;
paslaugos siun iam ar gaunam duomen kodavim ar perdavimo format .
Šioje ir kitoje dalyje aptarsime kelis paslaug kategorijos standartus:
visa 4 dalis skirta geoerdvini standart (prieigos ir technologij
paslaug ir ataskait kategorijoms;
požymi katalog sudarymo paslauga bus aptarta 5 dalyje.
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4.2 ISO 19119. Paslaugos
ISO 19119:2005 „Geografin informacija. Paslaugos“ nustatyti ir apibr žti geografin s
informacijos paslaug s saj architekt ros modeliai bei pateikta santyki su atvir j
sistem
aplinkos (OSE) modeli
apibr žtis, kaip apibr žta ISO 19101. Šiame
tarptautiniame standarte (TSt) pateikta geografini paslaug taksonomija ir paslaug
taksonomij sudaran i geografini paslaug s rašas.
IS0 19119 nurodyta, kaip sukurti paslaug specifikacij neatsižvelgiant platform ir kaip
ja remiantis parengti paslaug specifikacij konkre iai platformai. TSt pateiktos geografini
paslaug atrankos ir specifikacij rengimo gair s neatsižvelgiant ir atsižvelgiant
platform .
ISO 19119 paslauga apibr žta kaip atskira funkcionalumo dalis, kuri tam tikras subjektas
teikia per s sajas. S saja – tai bet koks nurodytas subjekto elgsen charakterizuojan i
operacij rinkinys. Be to, operacija – tai transformacijos specifikacija ar užklausa, kuri
objekto gali b ti prašoma atlikti. Kiekviena operacija turi pavadinim ir parametrus.
Pagal ISO 19119 ISO 19100 serijos standartai priskiriami išpl stini
kategorijoms. Tai parodyta toliau esan ioje lentel je.
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Išpl stini OSE paslaug kategorija
Geografin s informacin s sistemos ir
žmogaus s veikos paslaugos
Geografinis modelis / informacijos
valdymo paslaugos

Geografin s informacijos srauto /
užduo i valdymo paslaugos
Geografin s informacijos apdorojimo
paslauga

Geografin s informacijos perdavimo
paslaugos
Geografin s informacijos sistemos
valdymo paslaugos

J atitinkantis ISO 19100 serijos
standartas
19117 Geografin informacija. Pateiktis
19128 Geografin informacija. Interneto
žem lapio serverio s saja
19107 Geografin informacija. Erdvin
schema
19110 Geografin informacija. Objekt
katalogavimo metodologija
19111 Geografin informacija. Pad ties
erdv je nurodymas pagal koordinates
19112 Geografin informacija. Pad ties
erdv je nurodymas pagal geografinius
identifikatorius
19115 Geografin informacija.
Metaduomenys
19123 Geografin informacija. Dengties
geometrijos ir funkcij schema
19125-1 Geografin informacija. Prieiga prie
paprast j duomen . 1 dalis. Bendroji
architekt ra
19128 Geografin informacija. Interneto
žem lapio serverio s saja
(n ra tinkamo ISO 19100 serijos standarto)
19107 Geografin informacija. Erdvin
schema
19108 Geografin informacija. Laikin
schema
19109 Geografin informacija. Taikymo
schemos taisykl s
19111 Geografin informacija. Pad ties
erdv je nurodymas pagal koordinates
19116 Geografin informacija. Pad ties
nustatymo paslaugos
19123 Geografin informacija. Dengties
geometrijos ir funkcij schema
19118 Geografin informacija. Kodavimas
(n ra tinkamo ISO 19100 serijos standarto)
(n ra tinkamo ISO 19100 serijos standarto)

4.8 pav. ISO 19100 serijos standart priskyrimas išpl stini OSE paslaug kategorijoms
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4.3 ISO 19118. Kodavimas
Tikruosius erdvinius duomenis b tina koduoti. Kodavimas atliekamas remiantis tam tikra
taisykle tam tikru formatu, kad kompiuteris gal t suprasti kod . Kei iantis erdviniais
duomenimis, kodavimas turi b ti atliekamas naudojant bendr kodavimo metod . Tai
vadinama duomen pasikeitimo kodavimo taisykle. Iš ties kiekvienos GIS vidinis
duomen formatas konvertuojamas bendr duomen format naudojantis konvertavimo
programine ranga. Šiuos duomenis gaunantis subjektas turi juos konvertuoti sistemos
vidin duomen baz . Ši bendroji duomen formato kodavimo taisykl yra kodavimo
taisykl .
ISO 19118:2005 „Geografin informacija. Kodavimas“ nurodyta, kaip apibr žti
kodavimo taisykles, naudojamas kei iantis geografiniais duomenimis ISO 19100 serijos
standartuose. Kodavimo taisykl leidžia koduoti taikymo schem ir standartizuot schem
apibr žt geografin informacij
perdavimui ir saugojimui tinkan i duomen strukt r ,
nepriklausan i nuo sistemos. XML kodavimo taisykl skirta naudoti kei iantis neutraliais
duomenimis ir sukurta remiantis XML kalba (eXtensible Markup Language) bei ISO / IEC
10646 simboli standartais.
Yra daug duomen kodavimo metod , bet jie tur t išlikti prasmingi ir ateityje bei suteikti
galimyb atvaizduoti vairias duomen strukt ras, kad juos b t galima pritaikyti ne tik tam
tikrai GIS. Geografin s informacijos standartuose XML naudojama kaip duomen
kodavimo metodas. Nors tarptautinis standartizuotas vairi dokument kodavimo metodas
yra HTML (Hyper Text Markup Language), XML laikoma tinkamiausiu kodavimo metodu,
kai reikia atsižvelgti dokumento strukt r . XML tinkamumas koduojant tokius duomenis,
skaitant diagramas, kaip erdvinius duomenis, taip pat pripažintas ir aprašytas ISO/TC 211.
XML – tai kodavimo metodas, kuriuo galima atvaizduoti duomen reikšm ir kuris kartu
leidžia vartotojui traukti naujas reikšmes. Kitaip tariant, XML dalis apibr žia XML turin , o
jos k r jas gali ši dal apibr žti. Tod l XML vadinama „extensible“, t. y. praple iam ja
kalba. Naudojant XML duomenys terpiami tarp žym mis (tags) vadinam kod , kuriais
paaiškinama duomen reikšm .
XML schema atitinka W3C standart , kuriuo apibr žiama XML dokumento strukt ra (žr.
http://www.w3.org/XML/Schema).
Kodavimo taisykl je nustatyti koduotin duomen tipai bei gaunamoje duomen
strukt roje naudojama sintaks , strukt ra ir kodavimo schemos. Gaunam duomen
strukt r galima išsaugoti skaitmenin se laikmenose arba perduoti naudojant perdavimo
protokolus.
Kodavimo taisykl – tai apibr žtas rinkinys specifikacij , kuriose nustatytas tam tikros
duomen
strukt ros kodavimas. Kodavimo paslauga – tai programin s rangos
sudedamoji dalis, kurioje gyvendinta kodavimo taisykl ir sukurta s saja su kodavimo ir
dekodavimo funkcijomis. Tai neatsiejama pasikeitimo duomenimis dalis.
Konvertavimo taisykl je (4.9 pav.) nurodyta, kaip duomenys vesties duomen strukt roje
konvertuojami
duomenis išvesties duomen strukt roje. Gali b ti du konvertavimo
taisykli tipai. Pirmasis – tai schem konvertavimo taisykl s, kuriose apibr žiamas
žem lapio sudarymo procesas naudojant UML schem ir kuriant išvesties duomen
strukt ros schem . Antrasis – tai pavyzdži konvertavimo taisykl s, kuriose apibr žiamas
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žem lapio sudarymo procesas naudojant pavyzdži
duomen strukt ros dalis.

modelio dalis ir kuriant gaunamos

4.9 pav. Du konvertavimo taisykli tipai

Application schema A
Application schema UML
Application schema XML
Schema conversion rules
Data structure schema (DTD, XSD) D
Internal database
Instance model i
Instance conversion rules
XML document d

A taikymo schema
UML taikymo schema
XML taikymo schema
Schem konvertavimo taisykl s
Duomen strukt ros schema (DTD, XSD) D
Vidin duomen baz
Pavyzdži modelis i
Pavyzdži konvertavimo taisykl s
XML dokumentas d

Konvertavimo taisykl s pagr stos tuo, kad taikymo schem klasi apibr žimai priskiriami
XML schem tipams ir kad pavyzdži modelio objektai priskiriami juos atitinkan ioms XML
dokumento element strukt roms. Pirmiau pateiktame paveiksle parodyti du konvertavimo
taisykli tipai.
Dokumento tipo deklaracijoje (DTD) nurodomi galiojantys XML elementai, j strukt ra ir
XML vienetai, kuriuos gali naudoti XML dokument klas . XML dokumente gali b ti išorinis
DTD poaibis, apibr žtas atskirame faile, ir (ar) vidaus DTD poaibis, apibr žtas kaip XML
dokumento antrašt s informacijos dalis. XML DTD mechanizmas kritikuojamas d l
semantinio išraiškingumo tr kumo. Tai problemai išspr sti sukurta XML schema (XSD).
XML schema – tai XML dokumentas, kuriame apibr žti leistini XML dokument elementai
ir strukt ros. Elemento modelio turiniui apibr žti gali b ti nustatomas tipas.
Schem konvertavimo taisykl se numatyta, kaip kurti XML schem dokument (XSD)
pagal UML kalba sukurt taikymo schem . XSD apibr žiami sud tiniai tipai, paprastieji
tipai ir element deklaracijos, kuriose aprašoma leistina XML dokumento strukt ra ir
duomenys. XML schem konvertavimo taisykl s apibr žtos ISO 19118. Pagrindinis XSD
tikslas yra užtikrinti, kad galiot XML dokumentai, sukurti naudojantis duomen
konvertavimo taisykl mis.
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XSD galima fiziškai pavaizduoti viename schemos dokumente arba suskirstant kelis
(pagalbinius) schem dokumentus. Logiškai tai reik t vadinti viena schema, kurioje
naudojamas importas arba XML schem mechanizmai.

4.10 pav. Modeliu pagr stos architekt ros metodo pavyzdys

UML model
XMI doc of UML model
XMI light of UML model
UML tool
XSLT-file 1
XSLT-file 2
Document
Data
Process
The conceptual UML model may
be mapped to many technologies
Java, C#, ...
XML; GML; WSDL,
DB, SQL, ...
J2EE, .Net, ... –

UML modelis
UML modelio XMI dokumentas
UML modelio XMI Light
UML rankis
XSLT-1 failas
XSLT-2 failas
Dokumentas
Duomenys
Procesas
Koncepcinis UML modelis gali
b ti sukurtas pagal vairias technologijas
Java, C#, ...
XML; GML; WSDL,
DB, SQL, ...
J2EE, .Net, ...

ISO 19118 rekomenduojama naudoti objekt valdymo grup s (OMG) sukurt XML
metaduomen pasikeitim (XMI) kaip elektronin metod taikymo schem duomenims
keistis. XMI – tai XML pasikeitimo standartas objektiškai orientuotiems metaduomen
modeliams keistis. XMI tikslas yra palengvinti UML modeli duomen pasikeitim tarp
vairi modeli k rimo priemoni neatsižvelgiant juos suk rusius gamintojus. Standartas
parengtas remiantis OMG metaobjekt priemon s ir CORBA duomen tipais. XMI
teoriškai gali b ti naudojamas kei iantis UML modeliais pagr stais duomenimis, bet jis n ra
sukurtas šiam tikslui.
XSLT – tai praple iamosios stili lenteli kalbos transformacijos (eXtensible Stylesheet
Language Transformations). XSL (Extensible Stylesheet Language) kalbos tikslas yra
kontroliuoti, kaip atrodo XML dokumentai. XSL – tai stili lenteli išraiškos kalba. Stili
lentel je nurodytos taisykl s, kaip turi b ti pateikiama XML dokument klas . Taigi stili
lentel je yra aprašyta, kaip XML elementus galima pateikti naudojant XML naršykl . ISO
19117 apibr žta XML schem pateiktis.
UML modelio ir XML schemos derinimo pavyzdys pateiktas 4.11 pav.
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4.11 pav. UML požymi modelis

CityMember
+cityMember
CityModel
dateCreated: date
Road
classification: CharacterString
number: CharacterString
linearGeometry: GM_Curve
River
centerLineOf: GM_Curve
Mountain
elevation: integer

Miesto elementas
+ miesto elementas
Miesto modelis
suk rimo data: data
Kelias
klasifikacija: simboli rinkinys
numeris: simboli rinkinys
linijine geometrija: GM_Curve
Up
centrin linija: GM_Curve
Kalnas
aukštis: sveikasis skai ius

<class name="Road" superClass="CityFeature" abstract="false">
<attribute name="classification" type="CharacterString"/>
<attribute name="number" type="CharacterString"/>
<attribute name="linearGeometry" type="GM_Curve"/>
</class>
<class name="River" superClass="CityFeature" abstract="false">
<attribute name="centerLineOf" type="GM_Curve"/>
</class>
<class name="CityModel" abstract="false">
<attribute name="dateCreated" type="Date"/>
<relationship name="cityMember" otherClass="CityFeature"
cardinality="0..*" collectionType="set"
aggregationType="composite"/>
</class>
4.12 pav. Kodavimas naudojant paprast XMI
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<complexType name="Road">
<sequence>
<element name="classification" type="CharacterString"/>
<element name="number" type="CharacterString"/>
<element name="linearGeometry" type="GM_Curve"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>
</complexType>
4.13 pav. ISO 19118 kodavimo pavyzdys taikant paprast XMI metod

Internetin s paslaugos teikiamos kaip XML užklausos ir atsakymo dokumentai, apibr žti
pagal DTD ir (ar) XML schem . Ta iau OGC „GML“ bendruomen nepritar ISO 19118
numatytam geoerdvini duomen kodavimo b dui. Priimtas naujas ISO/TC 211 darbinis
pasi lymas naujai suderintai kodavimo versijai sukurti – GML (Geography Markup
Language) ir ISO 19136.
XML gali perduoti bet kokius duomen tipus ir naudojama kuriant šias skirting paskir i
kalbas:
CML: Chemical Markup Language;
SBML: Systems Biology Markup Language;
RSS: Really Simple Syndication;
GML: Geography Markup Language;
ArcXML: Arc eXtensible Markup Language;
SVG: Scalable Vector Graphics;
VRML: Virtual Reality Modeling Language;
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4.4 ISO 19136. Geografinio žym jimo kalba

GML (Geography Markup Language) – tai ISO 19118 atitinkantis XML kodavimas
geografinei informacijai, sukurtai pagal ISO 19100 serijos standartuose naudojam
koncepcinio modeliavimo strukt r sumodeliuotai geografinei informacijai perduoti ir
saugoti apr piant erdvines ir neerdvines geografini objekt savybes. GML pirmiausia
sukurta internetin ms paslaugoms teikti. Svarbiausias GML tikslas yra turinys.
Iš pradži GML buvo sukurta kaip atvirosios GIS gyvendinimo specifikacija. V liau GML
tapo ISO/TC 211 darbiniu elementu ir greitai bus paskelbta kaip ISO 19136 standartas.
GML sukurta remiantis XML technologijomis (W3C). GML praple iama, ir šia kalba galima
apibr žti vis GML galimybi profilius (poaibius).
GML galima aprašyti geoerdvines taikymo schemas informacijos bendruomen ms bei kurti
ir priži r ti susietas geografines taikymo schemas ir duomen rinkinius. GML galima
perduoti ir saugoti taikymo schemas ir duomen rinkinius. Naudojant ši kalb padid ja
organizacij galimyb s dalytis geografin mis taikymo schemomis ir j aprašoma
informacija. GML leidžia dieg jams nuspr sti, ar taikymo schemos ir duomen rinkiniai turi
b ti saugojami gimt ja GML ar GML turi b ti naudojama tik schemoms ir duomenims
perduoti.
ISO 19136:2007 „Geografin s informacijos žym jimo kalba“ apibr žia XML schem
sintaks , mechanizmus ir nusistov jusias normas. Jeigu geografinei informacijai saugoti ir
perduoti naudojama UML kalba aprašyta ISO 19109 atitinkanti taikymo schema, ISO
19136 pateiktos tokios taikymo schemos ir GML taikymo schemos derinimo normin s
taisykl s.
ISO 19109 atitinkan ios UML taikymo schemos ir tam tikros GML taikymo schemos
derinimas vykdomas remiantis kodavimo taisykli rinkiniu. Šios kodavimo taisykl s yra
tokios pat, kaip nurodytosios GML 3.x (ISO 19136) E priede su eksperimentiniais
prapl timais. Schem kodavimo taisykl s pagr stos bendra id ja, kad taikymo schem
klasi apibr žimai priskiriami XML schem tipams ir element deklaracijoms, kad
pavyzdži modelio objektai b t priskiriami juos atitinkan ioms XML dokumento element
strukt roms.
GML 3 versija daugiau nei aštuonis kartus didesn nei GML 2 versijos bazin s schemos ir,
be dvima i linijini objekt , atvaizduoja geoerdvinius reiškinius. GML 3 versija apr pia
daugiau negu tik paprastuosius objektus ir užtikrina ISO 19100 serijos standart atitikt .
4.14 pav. pavaizduotas taikymo schem k rimas grynoje GML aplinkoje.
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Naudokite schem
kalb geografinei
informacijai
modeliuoti GML
taikymo schemoje
ir apibr žkite toki
schem taisykles

Apibr žkite standartinius elementus
tipus, naudotinus taikymo schemose
GML schemos

Užfiksuokite tikruosius objektus kaip
duomenis, atitinkan ius GML
taikymo schem
GML dokumentai

4.14 pav. GML schemos, taikymo schemos ir dokumentai – du schem (modeli strukt r ) ir
duomen kodavimo rinkiniai
Universe of Discourse
Model of feature types
Feature catalogue
Application schema
Data
Model of the Universe of Discourse in terms of the
concepts of the General Feature Model
Model of structure and content of data in terms of a
conceptual schema language
Data with logical structure to the applications
schema

Nagrin jamas pasaulis
Objekt tip modelis
Objekt katalogas
Taikymo schema
Duomenys
Nagrin jamo pasaulio modelis remiantis bendrojo
Objekt modelio s vokomis
Duomen strukt ros ir turinio modelis remiantis
koncepcine schem kalba
Login s strukt ros duomenys taikym schemoms
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4.15 pav. GML taikymo schemos
Cadastre, Land Use
Traffic and Transport
Telecom
Environment
GML Schemas
XML Technologies / W3C

Kadastras, žem s naudojimo paskirtis
Eismas ir transportas
Telekomunikacijos
Aplinka
GML schemos
XML technologijos / W3C

GML apibr žiami vair s vienetai, pvz., objektai, geometrija, topologija ir pan. naudojantis
GML objekt hierarchija, kaip parodyta UML diagramoje. GML sukuriamas koncepcinis
modelis remiantis ISO objekt modeliu. GML taikomoji ranga turi iš naujo panaudoti
koncepciniame modelyje apibr žtus GML objektus.

4.16 pav. GML klasi hierarchija
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Jeigu modeliuojate tam tikr objekt klas , jums reikalingas konkretus XML schem
dokumentas (XSD). Pavyzdžiui, jeigu modeliuojami geografiniai objektai, jums reikalingas
feature.xsd. Kiekvienas modelis atitinka tam tikrus ISO standartus (pvz., GML geometrijos
modelis atitinka ISO 19107). Viename dokumente gali b ti pateiktos kelios schemos.

4.17 pav. UML ir XML schemos derinimas (ISO 19136)

User-defined Application Schema (UML using ISO
19103 and ISO 19109)
GML extension to the profile (UML using ISO 19103)
ISO 19107 profile
ISO 19108 profile
well-defined mapping
GML Application Schema
Encoding Rules
(ISO 19136/18)
GML Schemas (XML Schema)
GML Application Schema (XML Schema)

Vartotojo apibr žta taikymo schema (UML remiantis
ISO 19103 ir ISO 19109)
GML profilio prapl timas (UML remiantis ISO 19103)
ISO 19107 profilis
ISO 19108 profilis
gerai apibr žtas žem lapio suk rimas
GML taikymo schemos
kodavimo taisykl s
(ISO 19136/18)
GML schemos (XML schema)
GML taikymo schema (XML schema)

Toliau esan iame paveiksle (4.18 pav.) parodytas modeliuojamas paprastasis objektas
gatv UML kalba. Gatv gyja abstraktaus GML objekto savybi ir iš naujo panaudoja
standartin GML erdvin geometrij ir tinkam nauj gatv s objekt strukt r . gydama
GML objekto savybi , gatv konvertuojama formal GML objekt .
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4.18 pav. UML schema, kurioje parodyta, kaip GML komponentai iš naujo naudojami konkre iais
atvejais. Diagramoje parašyta: „Gatv – tai geometrij ir savybes turin io GML objekto r šis“.

Toliau pateiktas (4.19 pav.) kelio objekto tip modeliavimo pavyzdys.
<Road gml:id="o.5r67ab">
<name>5</name>
<class>Highway</class>
<centerLine>
<gml:Curve>...</gml:Curve>
</centerLine>
<maintainer>
<auth:Authority gml:id=„o.1f32a3">
<name>LTDoT</name>
<type> DepartmentOfTransportaion
</type>
</auth:Authority>
</maintainer>
</Road>
4.19 pav.Kelio objekto taikymo schemos kodavimas GML kalba

Road
name
class
Highway
centerline
gml: Curve
maintainer
auth: Authority
name
LTDoT
Type
DOT

Kelias
pavadinimas
klas
Greitkelis
skiriamoji linija
gml: Kreiv
priži rinti staiga
auth: staiga
pavadinimas
Lietuvos transporto departamentas
Tipas
Transporto departamentas

Toliau pateiktas GML duomen kodavimo pavyzdys (4.20 pav.).
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Point<gml:LineString>
<gml:pointPropertyxlink:href = “…“/>
<gml:posList>100
200
150
300
677</:gml:posList>
</gml:LineString>

567

4.20 pav. GML kreiv
Linear Interpolation
Control Point can be a distinguished Point
Control Points

Linijinis interpoliavimas
Kontrol s taškas gali b ti skiriamasis taškas
Kontrol s taškai

Objektas yra šalutinis savyb s elementas arba savyb s elemento požymis, susietas
nuoroda xlink:href. xlink:href požymis reiškia, kad savyb s reikšm yra susietas objektas.
Objektas gali b ti to paties GML dokumento arba tam tikros interneto ar intraneto vietos
dalis.
Toliau pateiktas GML aprašytos mokyklos pavyzdys (4.21 pav.).
<Feature fid="142" featureType="school" >

<Description>Lithuanian Middle School</Description>>
<Property Name="NumFloors" type="Integer" value="3"/>
<Property Name="NumStudents" type="Integer" value="987"/>
<Polygon name="extent" srsName="epsg:27354">
<LineString name="extent" srsName="epsg:27354">
<CData>
491888.999999459,5458045.99963358 491904.999999458,5458044.99963358
491908.999999462,5458064.99963358 491924.999999461,5458064.99963358
491925.999999462,5458079.99963359 491977.999999466,5458120.9996336
491953.999999466,5458017.99963357
</CData>
</LineString>
</Polygon>
</Feature>
4.21 pav. GML dokumento poligon požymis

Modeliuojant ir koduojant GML kalba galima kurti taikom j schem koncepcin dizain . Ja
gali naudotis programin s rangos k r jai. Pagalba taikymo schem projektuotojams:
taikymo schem taisykl s:
XML schem naudojimo gair s;
GML dokumentus papras iau aiškinti naudojant programin rang („GML
analizatorius“);
rankiai konvertuojant iš UML ar kit modeliavimo kalb
GML (yra atvirojo kodo
ranki );
GML profili naudojimas taikymo schemose:
taikymo programos naudojamo GML poaibio deklaravimas;
pa ioje GML yra paprastas rankis, leidžiantis kurti GML profil automatiškai.
Pagalba programin s rangos k r jams:
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yra XML analizatoriai, XSLT procesoriai ir pan. ( skaitant atvirojo kodo); kadangi
XML apskritai populiari, daugelis k r j žino, kaip dirbti su XML dokumentais ir juos
apdoroti;
kuriami GML analizatoriai (pvz., GML suprantantys XML analizatoriai, kurie
supranta GML model ir sintaks );
paskutini j versij pagrindiniai GIS produktai turi diegt GML atpažinimo funkcij ;
be to, yra nemažai nauj produkt , užtikrinan i OGC internetini paslaug s sajas
ir aptarnaujan i GML dokumentus.
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4.5 ISO 19116. Pad ties nustatymo paslaugos
ISO 19116:2004 „Geografin informacija. Pad ties nustatymo paslaugos“ apibr žta
duomen strukt ra ir s sajos turinys, leidžiantis pad ties suteikimo prietaisui (prietaisams)
ir pad ties naudojimo prietaisui (prietaisams) s veikauti, kad pad ties naudojimo
prietaisas (prietaisai) gal t gauti ir nedviprasmiškai interpretuoti pad ties informacij bei
nustatyti, ar rezultatai atitinka vartotojo reikalavimus. Pagal š standart galima integruoti
pad ties informacij naudojant vairias pad ties nustatymo technologijas kuriant vairias
geografin s informacijos taikom sias programas.
Pad ties nustatymo paslaugos – tai b das gauti informacij apie taško ar objekto pad t .
Teikiant pad ties nustatymo paslaugas galima sukurti kelis pasteb jim tipus: pad tis,
orientavimas (poži ris), jud jimas ir sukimasis (jud jimas kampu).

4.22 pav. Pad ties nustatymo paslaug s saja leidžia perduoti duomenis apie pad t vairioms
pad ties nustatymo technologijoms ir vartotojams (ISO 19116)
Positioning Technologies
Satelite
Inertial
Optical
Linear
Integrated
Evolving
(Position providing device)
General
Technology Specific
(Position using device)
Geographic Information Users
Cartography
Surveying
Navigation
Intelligent Transportation System
Evolving

Pad ties nustatymo technologijos
Palydovin s
Inercin s
Optin s
Linijin s
Integruotos
Besivystan ios
(Pad ties suteikimo prietaisas)
Bendrai
Susij s su konkre ia technologija
(Pad ties naudojimo prietaisas)
Geografin s informacijos vartotojai
Kartografija
Matavimai
Navigacija
Intelektualioji transportavimo sistema
Besivystan ios
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Construction
Agriculture
Dispatch

Statyba
Žem s kis
Skirstymas

Nors ISO 19116 apibr žtos pad ties nustatymo technologijos daug kuo skiriasi, jose yra
svarbios informacijos, kuri yra bendra ir tenkina bendruosius ši taikymo sri i , toki kaip
pad ties duomenys, steb jimo laikas ir tikslumas, poreikius.
Pad ties nustatymo paslaugos s saja vykdomos ši paslaug k rimo, nustatymo, gavimo
ir naikinimo operacijos, kai reikia perteikti informacij apie konfig racij ir steb jimus.
Šiame standarte numatyta pad ties paslaug s saja užtikrinamos duomen strukt ros ir
operacijos, leidžian ios erdv je orientuotoms sistemoms, tokioms kaip GIS, naudoti šias
technologijas efektyviau užtikrindamos
vairi
diegim
ir
vairi
technologij
suderinamum .
Viena iš pirm j pad ties nustatymo paslaugos operacij yra getObservation, gr žinanti
PS_Observation pavyzd . PS_Observation klas s savyb s: pad ties nustatymo rezultat
reikšm s, poslinkis ir objekt tapatyb .
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4.6 ISO 19117. Pateiktis
Pateiktis yra informacijos pateikimas žmon ms. ISO 19117:2005 „Geografin
informacija. Pateiktis“ – tai abstraktus dokumentas, kuriame pateiktos bendros gair s
apie duomen rinkinio požymi vaizdavimo mechanizm . ia neapr ptas kartografini
simboli standartizavimas ir j geometrijos ir funkcij aprašymas.
Pateikties informacija tvarkoma kaip pateikties specifikacijos ir taikoma remiantis tam
tikromis pateikties taisykl mis, kaip apibr žta šiame standarte. Pateikties taisykl s
taikomos objektams norint nustatyti, koki pateikties specifikacij naudoti. Pateikties
specifikacija – tai rinkinys operacij , taikom objektui, kai reikia j pateikti.
Pateikties mechanizmas (4.23 pav.) leidžia aprašyti t pat duomen rinkin skirtingai
nekei iant paties duomen rinkinio. Schemos apibr žtyje aprašoma žmon ms suprantama
geografin s informacijos pateiktis, skaitant simboli aprašymo metodik bei schem ir
taikymo schem derinim .

4. 23 pav. Pateikties specifikacijos ir pateikties taisykl s n ra duomen rinkinio dalis. XSLD
naudojamas GML duomenims pateikti (http://www.galdosinc.com/files/MakingMapsInGML2.pdf).
Map portrayed in SVG or VML etc. in Web
browser
Stylesheet
Styling Engine
Map Style Library
GML Features
Web Feature Server

Žem lapis, pateikiamas SVG ar VML ir pan. interneto
naršykl je
Stili lentel
Stili k rimo prietaisas
Žem lapi stili biblioteka
GML požymiai
Interneto vektorini duomen serveris

Pateikties specifikacijos ir pateikties taisykl s n ra duomen rinkinio dalis. Pateikties
taisykl s saugomos pateikties kataloge. Pateikties katalogas – tai vis apibr žt
pateik i rinkinys. Pateikties taisykl s kuriamos v liau taikytin objekt klasei ar objekt
pavyzdžiams. Pateikties specifikacijos gali b ti saugomos kitur pateikiant standartin
nuorod , pvz., tinklo URL.
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4.24 pav. Pateikties UML diagramos pagal ISO 19117
Dataset
Feature
portray
portrayed by
Portrayal catalogue
Feature portrayal
used in
has
External function
using
Portrayal rule
used in
using
Portrayal specification

Duomen rinkinys
Objektas
pateikti
pateik
Pateikties katalogas
Objekt pateiktis
naudojama
turi
Išorin funkcija
naudojant
Pateikties taisykl
naudojama
naudojant
Pateikties specifikacija
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'RULES FOR POINT FEATURES
pr3: PortrayalRule
{
ruleName="Tree"
priority="110"
description"Use Tree symbol"
queryStatement=("FACC_CODE='Tree'")
portrayalAction=("ISO_STYLE.SYMBOL_STYLE.Tree")
}
pr4: PortrayalRule
{
ruleName="GeodeticPoint"
priority="110"
description"Use GeodeticPoint symbol"
queryStatement=("FACC_CODE='GeodeticPoint'")
portrayalAction=("ISO_STYLE.SYMBOL_STYLE.GP")
}
} 'end PortrayalRule_Sets
} 'end FeaturePortrayal_Sets
} 'end PortrayalCatalogue
4.25 pav. Taško požymi pateikties taisykli pavyzdys
GM_point (from Spatial schema)
1+ position
<<Feature>> Point
<<Feature>> Tree
<<Feature>> Geodetic Point

GM_point (iš erdvin s schemos)
1+ pad tis
<<Objektas>> Taškas
<<Objektas>> Medis
<<Objektas>> geodezinis taškas
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4.7 ISO 19128. Internetinio žem lapio serverio s saja
ISO 19128:2005 „Geografin informacija. Internetinio žem lapio serverio s saja“
aprašyta georeferencijuot žem lapi dinamiško k rimo naudojant geografin informacij
paslaugos elgsena. Jame nurodyta, kaip gauti serverio si lom žem lapi aprašym , gauti
žem lap ir užklausti server apie žem lapyje rodomus objektus. ISO 19128 taikomas
grafiniu formatu pateikiamiems žem lapiams. Jis nenaudojamas tikriesiems objekt
duomenims ar dengties duomen reikšm ms gauti.
Dokumente aprašytos standart atitinkan ios WMS palaikomos operacijos. Jos yra šios:
GetMap: nurodyti bendravimo protokolai, kuriais daugelis žem lapio vaizd
internete sujungiami vien vaizd ;
GetCapabilities: aiškinama, k gali atlikti žem lapi serveris (kad integruotojai
žinot , ko reikalauti);
GetFeatureInfo: nurodyta, kaip prašyti papildomos informacijos apie žem lapio
objektus internete;
DescribeLayer: aprašyti kiekvien sluoksn sudarantys duomenys.
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4.8 ISO 19142. Internetin s vektorini duomen paslaugos
ISO 19142:2009 „Internetin s vektorini duomen paslaugos“ apibr žtos internetini
paslaug s sajos, leidžian ios gauti ir atnaujinti GML kalba koduotus geoerdvinius
duomenis. Standart kuria ISO 19142-19143 projekto grup , dirbanti kartu su OGC
internetini vektorini duomen paslaug perži ros darbo grupe. Jis atitinka Atvirosios GIS
internetini vektorini duomen paslaug gyvendinimo specifikacijos 1.2 versij .
Dokumente aprašytos standart atitinkan ios WFS palaikomos operacijos. Jos yra šios:
GetCapabilities: internetin s vektorini duomen paslaugos turi sugeb ti aprašyti
savo galimybes. Konkre iai turi b ti nurodyta, kokius objekt tipus paslauga gali
aptarnauti ir kokias operacijas palaiko kiekvienas objekt tipas;
DescribeFeatureType: internetin vektorini duomen paslauga tur t prireikus
sugeb ti aprašyti bet kokio objekto tipo, kur ji gali aptarnauti, strukt r ;
GetFeature: internetin vektorini duomen paslauga tur t sugeb ti vykdyti
prašym pateikti objekto pavyzdžius. GetFeature užklausoje tur t b ti nurodyta,
koki objekt tip prašoma ir kokie apribojimai (erdviniai ir neerdviniai) taikomi
tiems objekt tipams;
GetGmlObject: internetin vektorini duomen paslauga gali taip pat vykdyti
prašym pateikti elemento pavyzdžius pasitelkiant XLinks, susijusius su XML
identifikatoriais. Be to, klientas turi sugeb ti nurodyti, ar reikia taip pat pateikti
gr žinamus elemento duomenis trauktus XLinks;
Transaction: internetin vektorini duomen paslauga gali taip pat vykdyti sandori
prašymus. Sandorio prašym sudaro objektus modifikuojan ios operacijos, t. y.
geografini objekt k rimo, atnaujinimo ir trynimo operacijos;
LockFeature: internetin vektorini duomen paslauga gali taip pat apdoroti vieno
ar daugiau objekto tipo pavyzdži blokavimo prašym sandorio laikotarpiui. Taip
užtikinamas atskiromis dalimis vykdom sandori palaikymas.
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4.9 ISO 19143. Filtr kodavimas
ISO 19143:2009 „Filtr kodavimas“ aprašytas XML kodavimas, kur naudos internetin
vektorini duomen paslauga. Standartas atitinka OGC filtr kodavimo gyvendinimo
specifikacijos 1.2 versij . Dokumente aprašytas nuo sistemos nepriklausan ios
predikatin s sintaks s kodavimas XML kalba. Terminas „filtras“ naudojamas aprašant š
kodavim , nes tokia predikatin sintaks paprastai naudojama užklaus operacijose
nurodant, kaip reikia filtruoti duomenis pirminiame duomen rinkinyje galutiniam rinkiniui
sukurti.
Laikoma, kad toks kodavimas nepriklauso nuo sistemos, nes naudojama daug XML
ranki , XML koduoto filtro išraišk galima lengvai patvirtinti, analizuoti ir v liau
transformuoti bet koki predikatin kalb , kuria reikia gauti ar modifikuoti toje pa ioje
nuolatin je objekt saugykloje saugomus objektus.
Šiame dokumente aprašytas filtr kodavimas yra bendras komponentas, kur gali naudoti
kelios internetin s paslaugos. Bet kokia paslauga, kuriai reikia teikti internetu prieinamoje
saugykloje saugom objekt užklausas, gali naudotis šioje specifikacijoje aprašytu XML
filtr kodavimu. Jis naudojamas ISO 19142 koduojant objekt tip s lygas, kai teikiama
užklausa internetinei vektorini duomen paslaugai.
Standart kuria ISO 19142-19143 projekto grup , dirbanti kartu su OGC internetini
vektorini duomen paslaug perži ros darbo grupe. Praktiškai abiej organizacij
ekspertai dalyvauja ir renkasi ISO arba OGC susirinkimuose.
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4.10 Paslaugos pagal pad t
Paslaugos pagal pad t (LBS) yra technologija, kurioje susijungia informacin s
technologijos, GIS ir ITS. Tik tina, kad šioje srityje susiformuos didžiul rinka – sekimo,
kelio atradimo ir nukreipimo, notifikavimo ir persp jimo paslaug rinka.
LBS susijungia technin
ranga ir belaidžiai komunikacij tinklai su geografin s
informacijos taikomosiomis programomis teikiant informacij apie pad t klientams. Ši
technologija skiriasi nuo mobili j pad ties nustatymo sistem , toki kaip pasaulin s
pad ties nustatymo sistemos (GPS), tuo, kad LBS teikia daugiau taikymo srit orientuot
pad ties paslaug .
Terminas „paslaugos pagal pad t “ vartojamas norint apibr žti daugel taikymo atvej . Juo
dažnai aprašomos situacijos, kai mobilieji vartotojai jungiasi prie interneto per žmogaus ir
kompiuterio s sajos prietais , turint prieig prie daugelio pad ties nustatymo prietais ar
paslaug . Pla i ja prasme pad ties paslaugas galima laikyti bet kokiomis kitomis
paslaugomis, užklausomis ar procesais, kuri rezultatas priklauso nuo paslaug ir (ar)
kokius nors kitus daiktus, objektus ar asmenis (dažnai vadinam taikiniais) užsakan io
kliento pad ties.
ISO rengia kelias pad ties paslaug
informacija apie jas.

standartizavimo specifikacijas. Toliau pateikta

ISO 19132 „Paslaugos pagal pad t . Pamatinis modelis“ ataskaitos tikslas yra
nustatyti, kaip ISO/TC 211 gal t tvarkyti LBS standart rengim ir nustatyti sritis, kuriose
gali reik ti LBS standart . Atsižvelgiant did jant LBS populiarum ir buvim , nesant
standart , paslaugos ir paslaug kokyb gali suprast ti, o tai tur s labai neigiam
pasekmi mobiliajam vartotojui.
Paslaug pagal pad t pamatinio modelio tikslas yra sukurti abstrakt
model ,
nepriklausant nuo gyvendinimo ir perdavimo paradigm , kuris leist kurti integruotas
paslaugas šiandien, kartu ruošiantis ateities apdorojimo ir perdavimo realij poky iams.
ISO 19133:2005 „Paslaugos pagal pad t . Sekimas ir navigacija“ aprašyti duomen
tipai ir su jais susijusios operacijos, gyvendinant sekimo ir navigacijos paslaugas. Jo
tikslas – nurodyti internetines paslaugas, kuriomis galima naudotis pasitelkiant belaidžio
ryšio prietaisus per internete diegt atstovaujan i taikom j programin rang , bet
kurios b t galimos ne tik toje aplinkoje.
ISO 19134:2006 „Paslaugos pagal pad t . Daugelio transporto priemoni r ši
maršruto nustatymas ir navigacija“ aprašyti duomen tipai ir su jais susijusios
operacijos, gyvendinant maršruto nustatymo ir navigacijos paslaugas pagal vairi
transporto priemoni r ši pad t . Jo tikslas – nurodyti internetines paslaugas, kuriomis
galima naudotis pasitelkiant belaidžio ryšio prietaisus per internete diegt atstovaujan i
taikom j programin rang , bet kurios b t galimos ne tik toje aplinkoje. Standartas
sukurtas remiantis dviej ar daugiau standartizuot vienos r šies sekimo, maršruto
nustatymo ir navigacijos paslaug suderinamumu.
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<<Application Schema>>
Multimodal Travel Guide
System
(from Logical View)

ISO 19133 LBS Tracking
and Navigation
(from Logical View)

ISO 19134 LBS Multimodal
Routing and Navigation
(from Logical View)

ISO 19107 Spatial
Schema
(from Logical View)

ISO 19112 Location
by Identifier
(from Logical View)

ISO 19108
Temporal Schema
(from Logical View)

ISO 19111 Spatial
Referencing by Coordinates
(from Logical View)

ISO 19103 Conceptual
Schema Language
(from Logical View)

4.26 pav. Daugelio transporto priemoni r ši kelioni gairi sistemos taikymo schemos pavyzdys
remiantis ISO standartais ir specifikacija
<<Application Schema>>
Multimodal Travel Guide
System
(from Logical View)
ISO 19133 LBS Tracking and Navigation (from
Logical View)
ISO 19134 LBS Multimodal Routing and Navigation
(from Logical View)
ISO 19107 Spatial Schema (from Logical View)
ISO 19108 Temporal Schema (from Logical View)
ISO 19112 Location by Identifier (from Logical View)
ISO 19111 Spatial Referencing by Coordinates (from
Logical View)
ISO 19103 Conceptual Schema Language (from
Logical View)

<<Taikymo schema>>
Daugelio transporto priemoni
r ši
planavimo sistema (loginis vaizdas)

kelion s

ISO 19133 LBS sekimas ir navigacija (loginis
vaizdas)
ISO 19134 LBS daugelio transporto priemoni r ši
maršruto nustatymas ir navigacija (loginis vaizdas)
ISO 19107 Erdvin schema (loginis vaizdas)
ISO 19108 Laiko schema (loginis vaizdas)
ISO 19112 Pad tis pagal identifikatori (loginis
vaizdas)
ISO 19111 Erdvinio pamatinio lygio nustatymas
pagal koordinates (loginis vaizdas)
ISO 19103 Koncepcin
schem
kalba (loginis
vaizdas)
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4.11 Išvados
Duomen modeliavimui, pasikeitimui ir sandoriams suderinti Modeli derinimo grup (ISO)
ir Dokumentavimo komitetas (OGC) turi sukurti šiuos dokumentus:
gerai apibr žt ir tiksli UML modeli taisykl s (ISO 19103. Koncepcini schem
kalba);
taisykl s, kaip modeliuoti naudojant konkre ias taikom sias programas (ISO 19109.
Taikymo schem taisykl s);
taisykl s, kaip modeliuoti paslaugas kuriant modelius neatsižvelgiant ir atsižvelgiant
platform (ISO 19119. Paslaugos);
automatinis modeli kodavimas XML kalba ir kitais formatais (pvz., binariniu,
patentuotu) (ISO 19118. Kodavimas), OGC GML;
taisykl s, kaip kurti žem lapius naudojant nuo platformos priklausan ius modelius,
parengtos svarbiausioms platformoms: internetin s paslaugos / XML, CORBA,
J2EE/EJB, SQL ir kt.;
rankius palaikan io ir ranki poži riu neutralaus pasikeitimo diagramomis
formatas, kuris suteikt pl tros ir naudojimo pranašum .
Pereiti nuo bendrojo XML kodavimo prie GML naudinga d l keli priežas i :
galima koduoti model , kad jis atitikt visuotinai pripažintus ISO ir OGC standartus ir
specifikacijas;
sukuriamas labai reikalingas projektavimo modelis, išsprendžiantis daug su
nuoseklumu susijusi klausim ;
ISO 19136 apjungia daugel ISO TC 211 standart vienoje modeliavimo aplinkoje.
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Dalies klausimai savarankiškam darbui:
1.
2.
3.
4.

Kokio tipo žem lapius kuria WMS kliento kompiuteryje?
Kokius duomenis WFS teikia klientui (analizuoja)?
Kaip ISO standartuose apibr žtos paslaugos ir s sajos?
Kam naudojama DTD ir (ar) XML schema ir kaip jos susijusios su XML ar GML
dokumentais?
5. Ar gali pateikties specifikacijos ir pateikties taisykl s b ti GML dokumento dalis?
Privaloma literat ra:
Johansson J., Standardised Access to Geospatial Information and Services,
Master's Thesis Project, 2006,
http://www.cs.umu.se/education/examina/Rapporter/JonasJohansson.pdf
Chapter 5: Encoding Specification, User's Manual for Spatial Data Product
Specification Description, 2002, http://www.gsi.go.jp/ENGLISH/RESEARCH/GIS/jsgimanual.pdf
Lake, R., GML and Building the GeoWeb, 2006,
http://www.isotc211riyadh.org.sa/present/BuildingGeoWebRiyadhISONov2006.pdf
Literat ra
ISO 19119. Paslaugos
ISO 19116. Pad ties nustatymo paslaugos
ISO 19118. Kodavimas
ISO 19136. Geografinio žym jimo kalba (Geography Markup Language)
ISO 19117. Pateiktis
ISO 19128. Internetinio žem lapio serverio s saja
ISO 19142. Internetin s vektorini duomen paslaugos
ISO 19143. Filtr kodavimas
ISO 19132. Paslaugos pagal pad t . Pamatinis modelis
ISO 19133. Paslaugos pagal pad t . Sekimas ir navigacija
ISO 19134. Paslaugos pagal pad t . Daugelio transporto priemoni r ši
nustatymas navigacija
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Vartojami terminai
Service
Interface
Web Map Server
Web Feature Server
API
XML
DTD
XSD
Extensible Stylesheet Language
GML
Encoding
Portrayal
Filter Encoding
LBS

– paslauga
– s saja
– interneto žem lapio serveris
– interneto vektorini duomen serveris
– API
– XML
– DTD
– XSD
– XSL
– GML
– kodavimas
– pateiktis
– filtr kodavimas
– LBS
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5 Geoerdvini standart metaduomen ir kokyb s kategorija
Valdant geoerdvinius duomenis metaduomen vaidmuo yra vairus ir labai svarbus
naudojant duomenis EDI sistemoje bet kuriuo lygiu. ISO 19115 metaduomenys yra
geriausiai žinomas ISO 19100 grup s standartas. Šioje dalyje aptariamos kelios temos,
susijusios su metaduomenimis ir atitinkamomis standartizavimo pastangomis, bei
duomen kokyb s principai ir proced ros.
Šios dalies pradžioje išsamiai aptariamos geoerdvini metaduomen , geoerdvini
metaduomen standart ir geoerdvini metaduomen
ranki temos. Jos apima:
geoerdvinio standartizavimo funkcijas, turin ir organizavim ; ISO 19115 ir ISO 19139
metaduomen standart ir specifikacij ; ISO 19115 strukt r ir turin ; metaduomen
k rimo proces ir metaduomen valdymo rankius. Visa tai aptariama su esmin mis
detal mis.
Toliau šioje dalyje apib dinamas objekt katalogo metodologijos standartas, kokyb s
princip standartas, kokyb s vertinimo proced r standartas ir duomen kokyb s mat
standartas. Šioje dalyje aptariami tik pagrindin s ši standart turinio ypatyb s. Kai kurie
kokyb s elementai pateikti skyrelyje „Metaduomen vienet pavyzdžiai“.
Dalies turinys
Apibr žimai
Geoerdvini duomen metaduomenys, geografinis taikymas ir paslaugos
Geoerdvini metaduomen standartai
Geoerdvini metaduomen rankiai
Objekt katalogas
Kokyb s standartai
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5.1 Apibr žimai
Šioje dalyje aptarsime paslaug informacij . Ši paslaug informacija apima informacijos,
kuri palengvina paslaugos s veik , dalis. Prieš aptariant paslaugos informacij ir jos
standartus bei specifikacijas reikia apibr žti tam tikrus bendruosius terminus. Šie terminai
susij su paslaugos informacijos organizavimu. Norint aiškiai suprasti paslaugos
informacijos pob d ir s veik , reikia žinoti ši termin apibr žimus.
Tiesiogine prasme metaduomenys yra duomenys apie duomenis. Metainformacija
padeda palaikyti ryš tarp apdorojamos informacijos (arba apdorojimo instrukcij )
strukt ros, sintaks s ir semantinio turinio. Metaduomenys yra terminas, kuris naudojamas
aprašyti duomen rinkinio informacijos ar charakteristik suvestin . Metaduomenys yra
susijusi informacijos dalis (arba aprašas), padedanti geriau suprasti pagrindin
informacijos dal ir suteikianti jai daugiau prasm s.
Metaduomenys yra informacija, apib dinanti:
Kokiu formatu pateikiami šaltiniai (pvz., skaitmeninis atvaizdas, atspausdinta
ataskaita ir t. t.)?
Kas suk r ir kokiu tikslu?
Kada ji buvo sukurta?
Kur taikomi duomenys, t. y. geografinis kontekstas?
Kaip jie gaunami (pvz., fail atsisiuntimas, atspausdinta kopija siun iama
paštu)?
Kiek kainuoja j gauti?
Geoerdvini metaduomen rašus sudaro pagrindin s bibliotekos katalogo elementai,
pavyzdžiui, pavadinimas, santrauka ir spausdinimo duomenys; geografiniai elementai,
pavyzdžiui, geografin apimtis ir projekcij informacija; bei duomen baz s elementai,
pavyzdžiui, atribut žymi apibr žimai ir atribut domeno vert s ir t. t.
Katalogas yra sutvarkytas, išsamus ir informatyvus sistemiškai sutvarkyt
kuriuos galima sunumeruoti pagal konkre i numeravimo schem , s rašas.

element ,

Tezauras yra labai svarbi tam tikros žini srities termin (kuriuos sudaro vienas arba
daugiau žodži ) ir su jais susijusi termin (pavyzdžiui, sinonim ), s rašas.
Kontroliuojamas žodynas yra kruopš iai atrinkt žodži ir frazi , kurios vartojamos
žymint informacijos vienetus, kad b t galima lengviau j ieškoti, s rašas.
Vietovardži s rašas yra geografinis žodynas, svarbi informacijos apie vietas ir
vietovardžius nuoroda (toponimika).
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5.2 Geoerdvini
paslaugos

duomen

metaduomenys, geografinis taikymas ir

Per pastaruosius 15 met terminas metaduomenys prad tas pla iai vartoti. Bibliotekos
katalogai nurodo pripažint vairov metaduomen , kurie dešimtme iais buvo naudojami
kaip rinkini valdymo ir šaltini nustatymo rankiai. Žem lapio legenda yra vienas iš
metaduomen , kuriuose, be kit dalyk , yra informacijos apie žem lapio leid j ,
paskelbimo dat , žem lapio tip , žem lapio apraš , erdvin s atramos charakteristikas,
žem lapio mastel ir jo tikslum . Šie aprašomosios informacijos tipai taip pat taikomi
skaitmeniniams geoerdvini duomen failams. Geoerdviniai metaduomenys yra naudojami
dokumentuoti skaitmeninius geografinius šaltinius, pvz., Geografin s informacijos
sistemos (GIS) failus, geoerdvini duomen bazes ir Žem s vaizdus.
Metaduomenys – tai pagrindin bet kokio geoerdvini duomen rinkinio dalis. Juose
pateikiama esmin informacija apie duomen rinkinio paskirt , viet , turin ir kilm .
Modernioji GIS programin
ranga ir analitikai vis labiau remiasi metaduomenimis
duomenims sisavinti, vaizduoti ir valdyti. Turb t svarbiausia yra tai, kad metaduomenys –
tai vartojamoji informacija, reikalinga spar iai augan iai geoerdvini duomen rinkai, kuri
padeda aptikti pasiekiamus geoerdvini duomen šaltinius ir vertinti j tinkamum
konkre iai paskir iai. Metaduomenys skatina duomen
atskaitomyb
ir apriboja
atsakomyb . Laiku užfiksuoti metaduomenys yra itin svarb s viso duomen rinkinio
kokybei. Metaduomenys – tai geriausia duomen tvarkymo bei geoerdvini informacini
moksl praktika.
Daugeliui šiuolaikini geoerdvini duomen fail yra priskirti tam tikri metaduomenys.
Geoerdvin s informacijos srityje tai paprastai reiškia atsakymus klausimus: k , kas, kur,
kod l, kada ir kaip apie duomenis. Pagrindinis skirtumas tarp geoerdvini duomen ir
metaduomen rinkini , surinkt bibliotekoms, akademijoms, vairi sri i specialistams ir
kt., yra erdvinio komponento arba elemento kur pabr žimas.
Kaip jau min ta pirmiau, Nacionalin erdvini
susideda iš ši komponent :
Prieigos prie duomen politika
Informacijos centras
Metaduomenys
Duomen apsauga
Geoerdviniai duomenys
Bendradarbiavimas
Vadovavimas
Standartai
Ryši tinklas (pvz., portalas)

duomen

infrastrukt ra (NEDI) (5.1 pav.)
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Informacin politika

Teisin sistema

Ryši tinklas – portalas
Informacijos centrai (katalogai)
Metaduomenys
Baziniai
žem lapiai

Teminiai žem lapiai
Standartai

5.1 pav. Nacionalin s EDI komponentai

Kaip matote iš pirmiau pateiktos iliustracijos, metaduomenys – tai pagrindinis NEDI
elementas. Šalys deda pastangas gyvendinti nacionalines EDI, kai kurios šalys,
siekdamos sudaryti arba palaikyti savo nacionalinius metaduomenis ir susijusius
standartus, ši sistem naudoja met metus.
5.2.1 Geoerdvini metaduomen vaidmenys
Metaduomen vaidmenys geoerdvini duomen valdymo atžvilgiu gali b ti skirstomi
keturias pagrindines dalis:
duomen mainai, atradimas ir pakartotinis naudojimas;
duomen archyvavimas, palaikymas ir naujinimas;
duomen atskaitomyb ir vertinimas;
duomen atsakomyb .
Duomen mainai, atradimas ir pakartotinis naudojimas:
Metaduomenys – tai pagrindin pasiekiam geoerdvini duomen šaltini aptikimo
internetu priemon . Metaduomenys – tai pagrindinis viešosios informacijos šaltinis,
nes tai – netechninio pob džio technini duomen pateikimo priemon .
Koordinuotas metaduomen
k rimas leidžia išvengti pastang
dubliavimo,
užtikrinant, kad organizacija gerai žinot apie duomen rinkini egzistavim .
Per internetinius duomen katalogus vartotojai gali išd styti metaduomen
dokumentacij apie savo turimus duomenis bei rengti užklausas esamiems
duomenims gauti, naudodami metaduomen parametrus, pvz., geografija, laikas ir
tema.
Aptik potencialius duomen šaltinius, vartotojai gali pasiekti metaduomenis ir
sužinoti daugiau apie duomen turin ir j strukt r , išd styti geoerdviškai, nustatyti
versijas, pasiekiamum ir apribojim bei geriau vertinti duomen tinkamum j
konkre ioms reikm ms tenkinti.
Duomen archyvavimas, palaikymas ir naujinimas:
Duomenys – pats brangiausias GIS komponentas. Metaduomenys – tai b das
išlaikyti duomen investicij vert . Tai ypa svarbu vietinei bei regioninei valdžiai,
kurioms b dinga sparti kadr kaita.
Metaduomenys leidžia organizacijoms pagal specifinius kriterijus išgauti vidinius
duomen šaltinius bei rengti globalias redakcijas ir kasmetinius naujinius.
Duomen valdymas ir palaikymas naujinant, archyvuojant ar šalinant gali b ti
atliekamas naudojant laikinius bei duomen apdorojimo metaduomen elementus.
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Metaduomenys gali apibr žti duomen proces j b sen ir b ti naudojami
duomenims valdyti.
Laikiniai metaduomen elementai gali b ti naudojami, siekiant identifikuoti
duomenis, kurie buvo sukurti tam tikru laikotarpiu, pvz., „prieš penkerius metus ar
anks iau“, administracinius vykius, pvz., naujo duomen standarto sigaliojimas,
kuris pakeit duomen organizacijos principus, ir pan.
Duomen atskaitomyb ir vertinimas:
GIS duomen k rimo užduot iš duomen gamintoj per m duomen vartotojai.
Vartotoj poži riu metaduomenys – tai žyma, reikalinga vertinti pasiekiamus
duomen produktus. Gamintoj poži riu metaduomenys – tai priemon deklaruoti
duomen apribojimus, atliekanti atsakomyb s draudimo funkcij .
Be metaduomen yra sunku nustatyti, kokie egzistuoja erdviniai duomenys, kokia
yra j kokyb , kaip jie tinka konkre iai paskir iai ir su kuo susisiekti, norint gauti
tokius duomenis.
Metaduomenys gali palaikyti duomen kokyb bei patikimumo vertinim ir patvirtinti
autentiškum , informuodami apie tai, kas ir kaip suk r duomenis bei raš
metaduomenis.
Metaduomen apdorojimo elementai gali b ti naudojami, siekiant nustatyti
duomenis, sukurtus naudojantis pasenusiu šaltiniu arba analitin mis
metodologijomis, kurios nebelaikomos šiuolaikiškomis ir adekva iomis.
Duomen atsakomyb :
Metaduomenys turi teikti informacij apie tinkam ir netinkam duomen
pritaikym .
Duomen naudojimo apribojimai gali apimti duomen mastelio, geografijos ar
laikinius suvaržymus.
Atsakomyb s pareiškimus turi rengti teisininkai, nes b tina visapusiškai išd styti
teisinius duomen naudojimo reikalavimus.
5.2.2 Metaduomen turinys
Bendruoju atveju galima apibr žti tris pagrindinius metaduomen tipus (NISO, 2004):
Aprašomieji metaduomenys apib dina paskirties šaltin , pvz., atradimas ar
nustatymas.
Apima šiuos elementus: pavadinimas, santrauka, autorius ir raktažodžiai.
Strukt riniai ir techniniai metaduomenys nurodo, kaip sudaryti jungtiniai objektai.
Apima: failo dyd , reikaling programin rang , fail tipus, pateikties
instrukcijas ir t. t.
Administraciniai metaduomenys (t. y. „meta-metaduomenys“) pateikia informacij ,
padedan i valdyti šaltin , pvz., kada ir kaip jis buvo sukurtas bei kas turi prieigos
teises. Egzistuoja keli administracini metaduomen poaibiai, kurie kartais
pateikiami kaip atskiri metaduomen tipai:
Teisi metaduomenys tvarko intelektualiosios nuosavyb s teises (pvz.,
autoryst , naudojimo privilegijos ir pan.).
Valdymo metaduomenys – tai paprastai nuosavyb s teises turinti agent ra,
sumok ta kaina, cirkuliacijos apribojimai ir kt.
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Išsaugojimo metaduomenys – tai metaduomenys, kuriuose kaupiama
informacija, reikalinga šaltiniui archyvuoti ir išsaugoti.
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5.3 Geoerdvini metaduomen standartai
Egzistuoja daug metaduomen tip vairiais išd stymais. Siekiant duomenis valdyti ir
bendrai juos naudoti visiškai efektyviai, b tina užtikrinti, kad duomen teik jai ir j
vartotojai duomen rinkiniams apibr žti naudot bendrus metaduomen elementus. Tam,
kad duomen main procesas vykt sklandžiau bei b t sukurtas bendras pagrindas
organizacini metaduomen specifikacijoms bei rinkimo rankiams kurti, reikalingas
metaduomen standartas.
Kurdamos nacionalinius standartus atitinkan ius metaduomenis, organizacijos gali
dalyvauti Globaliojo erdvini
duomen
informacijos centro veikloje. Dalyvavimas
motyvuoja agent r ir išlaisvina jos darbuotojus nuo b tinyb s atsakyti
duomen
užklausas.
Geografini
metaduomen
standartai formuoja bendr
geografin s informacijos
dokumentavimo karkas terminologijos, apibr žimo ir strukt ros aspektais. Siekiant
duomen vartotojams užtikrinti galimyb operatyviai atlikti palyginimo operacijas ir spr sti
apie vairi šaltini duomen tinkamum , rekomenduojama išlaikyti metaduomen turin ir
stili . Idealiu atveju metaduomen strukt ros ir apibr žimai turi remtis standartu. vair s
standartai yra tikrai turinio standartai.
standartus traukta informacija turi palaikyti ši duomen arba paslaug naudojim (OGC,
2007):
Atradimas – duomenys, reikalingi nustatyti ir aptikti geografini duomen rinkinius,
egzistuojan ius tam tikroje geografin je teritorijoje.
Prieiga – duomenys, reikalingi gauti nustatyt geografini duomen rinkin .
Tinkamumas paskir iai – duomenys, reikalingi siekiant nustatyti, ar geografini
duomen rinkinys atitinka vartotojo poreikius bei juos tenkina, tinkamai pritaikant
geografin informacij .
Perk limas – duomenys, reikalingi siekiant gauti geografini duomen kopij .
5.3.1 Kokios organizacijos kuria geoerdvini metaduomen standartus?
Siekiant sukurti nacionalinius bei tarptautinius standartus, susijusius su metaduomen
sud timi, dedama daug pastang . Standartizacijos srityje veikia daug organizacij ir
grupi . Detalius metaduomen standartus, išsamiai apibr žian ius visus vairiausi
geoerdvini duomen aspektus, rengia kelios organizacijos. Taip pat rengiami ir ši
standart profiliai, kurie yra tarptautiniu lygiu naudotini pamatiniai modeliai. Plataus
tarptautinio pritaikymo ir panaudojimo metaduomen standart , kurie suteikia išsami
informacij apie visus pirmiau pamin tus metaduomen lygius, yra tik keletas arba jie yra
rengimo stadijoje. Šiame skyriuje minimos tokios standartizacijos pastangos:
Dublin Core – „Penkiolika šaltini atradimo b d “, rengia tarptautin bendruomen .
Skaitmenini geoerdvini metaduomen turinio standartai (CSDGM), rengia JAV
Federalinis geografini duomen komitetas (FGDC).
TK 287 pirminis standartas „ENV (Euro-Norme Voluntaire) 12657 geografin
informacija – Duomen aprašymas – Metaduomenys“, rengia CEN.
ISO 19115 ir 19139 – Metaduomen standartai ir gyvendinimo specifikacija.
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Metaduomen iniciatyva Dublin Core (DCMI, http://dublincore.org/) siekia palengvinti
elektronini šaltini atradimo proces . Kilusi iš autori generuojamo interneto šaltini
aprašymo, ji pritrauk formali šaltini aprašymo bendruomeni (muziej , bibliotek ,
vyriausybini agent r ir komercini organizacij ) d mes . DCMI sudedamosios dalys – iš
tarptautin s bendruomen s nari susidedan ios darbini interes grup s ir komitetai.
Grup s aktyviai taiko atvirojo konsensuso k rimo proces . Egzistuoja trylika „pagrindini
organizacij -nari “, skaitant CNI (Tinklo informacijos koalicija), DSCT (Paskirstyt j
sistem technologij centras), Nacionalin Kanados bibliotek , OCLC („Online Computer
Library Center, Inc.“) bei kt. „Dublin Core“ metaduomenys yra skirti palaikyti bendrosios
paskirties šaltini atradimo proces .
DCMI si lo paprastus standartus, palengvinan ius informacijos radim , bendr naudojim
ir valdym . Dublino pagrindini metaduomen element rinkinys susideda iš 15 element
bei dviej apibr žiam j žodži klasi : element rafinavimo (24) ir kodavimo schem (20).
Visi elementai yra pasirinktini, pakartojami ir išple iami. Paprastas bazinis aprašymo
ver i rinkinys su išpl timo galimybe gali potencialiai tur ti daugiau funkcij . DCMI
informacijai strukt rizuoti naudoja HTML bei RDF/XML formatus, o paieškai ir išgavimui –
Z39.50.
Vienas iš DCMI element – tai dengimas (coverage). Šis DCMI elementas palaiko tik
bazin geoerdv s apibr žt . DCMI dengimas – tai erdvin arba laikin šaltinio tema,
erdvinis šaltinio pritaikomumas arba jurisdikcija, kuriai esant šaltinis yra reikšmingas.
Erdvin tema gali b ti vardinta vieta arba geografin mis koordinat mis apibr žta pad tis.
Laiko periodas – tai vardintas laikotarpis, data arba dat intervalas. Jurisdikcija gali b ti
tam tikra administracin institucija ar geografin vieta, kuriai taikomas šaltinis.
Rekomenduojama naudoti kontroliuojam žodyn , pvz., Geografini pavadinim tezaur
[TGN]. Kur tinka, vietoj skaitini identifikatori (koordina i rinkini ar dat interval ) gali
b ti
naudojami
vardintos
vietos
arba
laikotarpiai
(http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html).
DCMI penkiolikos element aprašai buvo formaliai traukti ISO standart 15836-2003
(2003 m. vasaris http://www.niso.org/international/SC4/n515.pdf). „Dublin Core“ elementai
gali b ti kildinami iš išsamesni ISO 19115 metaduomen modeli , jie palaiko geoerdvin s
informacijos atradim knygose, ataskaitose ir kituose internete esan iuose objektuose.
Kiti standartai egzistuoja platesniu metaduomen
geoerdvine informacija.

poži riu, kuris neb tinai apsiriboja

Skaitmenini geoerdvini metaduomen turinio standartus (CSDGM) JAV Federalinis
geografini duomen komitetas (FGDC) patvirtino 1994 m. ir pakoregavo 1998 m. (FGDCSTD-001-1998, http://www.fgdc.gov/). Metaduomen rinkiniai yra išd styti adresu:
http://www.fgdc.gov/metadata/csdgm/, juos palaiko FGDC. Tai nacionalinis erdvini
metaduomen standartas, sukurtas siekiant palaikyti Nacionalin s erdvini duomen
infrastrukt ros (NSDI) veikl .
CSDGM susideda iš 334 atskir metaduomen element . Standartas informacijai
strukt rizuoti naudoja SGML bei XML formatus, o paieškai ir išgavimui – Z39.50.
Pagrindin s CSDGM dalys:
Identifikavimo informacija
Duomen kokyb s informacija
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Erdvini duomen organizavimo informacija
Erdvini nuorod informacija
Vienet ir atribut informacija
Platinimo informacija
Metaduomen nurodymo informacija
Citavimo informacija
Laikotarpio informacija
Kontakt informacija
CSDGM standartas yra priimtas bei gyvendinamas ir kitose šalyse (pvz., JK, Kanadoje),
tai atliekama per Nacionalin geografini duomen sistem (NGDF).
Šiuo metu FGDC harmonizuoja CSDGM su ISO 19115 metaduomen standart šaltiniais.
Šiuo metu galima laisvai perži r ti ir komentuoti ISO 19115 Šiaur s Amerikos profil (NAP)
(http://www.fgdc.gov/standards/projects/incits-l1-standards-projects/NAPMetadata/NAP_Metadata). ISO 19115 elementai artimai atitinka FGDC-STD-001-1998,
2.0 versijos elementus. Viešajai visuomenei ir atsakingai institucijai patvirtinus šiuos
metmenis standartu, jis bus vienu metu patvirtintas ir išleistas kaip Amerikos nacionalinis
standartas (ANS) bei Kanados nacionalinis standartas. ANS gaus pavadinim „JAV ISO
19115:2003 Nacionalinis profilis, Geografin informacija – metaduomenys“. Po ANS
išleidimo JAV Nacionalinis profilis pakeis dabartin CSDGM, FGDC-STD-001-1998, 2.0
versij .
1998 m. CEN pirminio standarto Techninis komitetas 287 pri m dokument „ENV (EuroNorme Voluntaire) 12657 Geografin informacija – Duomen
aprašymas –
Metaduomenys“
(http://forum.afnor.fr/afnor/WORK/AFNOR/GPN2/Z13C/indexen.htm).
CEN TK 287 v l susirinko 2003 m., siekdamas išspr sti Europos ISO/TK 211 standart
profili k rimo klausim . 2005 m., CEN TK 287 kaip ISO 19115 profil išleido dokument
„EN ISO 19115 Geografin informacija – Metaduomenys“ (ISO 19115:2003).
Atvirasis geoerdvinis konsorciumas kaip sav j metmen „OpenGIS specifikacijos
santraukos“ dal pri m ISO 19115 ir m naudoti j kaip modelio santrauk
metaduomen valdymui konsorciumo viduje. OGC artimai bendradarbiauja su FGDC ir
ISO/TC 211 bei kuria formalius globali j erdvini metaduomen standartus. OGC kuria
Vaizd metaduomen specifikacijas, kurios ateityje gali b ti priimtos kaip ISO 19115, 2 d.
standartas bei teikia su vaizdais susijusius metaduomen elementus. Tarp j – algoritm ir
apdorojimo, antžemini gardeli savybi bei misijos / platformos / jutikli identifikavimo
aprašai. ISO pri mus 19115 2 d., bus išpl tota ISO 19139 2 d., kuri pateiks vaizd
metaduomen XML parengt .
5.3.2 ISO 19115 ir 19139 – metaduomen standartai
Vienas iš teigiam globalizacijos reiškinio rezultat – šali motyvavimas palaikyti
tarptautinius standartus, pvz., ISO metaduomen standartus. Tarptautin bendruomen
per Tarptautin standartizacijos organizacij (ISO) pareng ir patvirtino tarptautinius
metaduomen standartus.
ISO metaduomen standartai buvo išvesti iš vairios nacionalini institucij informacijos bei
atitinkam metaduomen standart pareng i , pasitelkiant metaduomen programin
rang . Veikloje dalyvavo šios organizacijos: 33 ISO/TK 211 Pagrindin s šalys nar s, 14
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stebin ios/asocijuotosios šalys nar s, 10 vidaus ryši tarnyb (kiti ISO komitetai) bei 14
išor s ryši tarnyb , skaitant OGC.
ISO Techninis komitetas TK 211 pareng ISO standart 19115, Geografin informacija –
Metaduomenys. Jis buvo skirtas naudoti tarptautiniu mastu bei siek patenkinti vis gerai
žinom metaduomen standart reikalavimus. ISO 19115 yra daugiau „atradimo“
(paieškos) nei „žym jimo“ (naudojimo) standartas.
ISO 19115 – tai turinio (content) standartas, nagrin jantis, kokia informacija turi b ti
traukiama metaduomenis. Jis leidžia išsamiai aprašyti geografinius šaltinius, ta iau jame
yra nedaug privalom j element . Egzistuoja iki 400 metaduomen element (86 klas s,
282 atributai, 56 ryšiai). ISO 19115 pateikia abstrakt arba login model , kuriuo remiantis
galima organizuoti geoerdvinius metaduomenis. Jis nesi lo griežto atitikties išbandymo
priemoni , nes nepateikia normatyvini gairi , skirt
standart traukt metaduomen
formavimui.
Gretutin specifikacija ISO 19139 – standartizuoja 19115 metaduomen išraišk ,
pasitelkiant XML ir apima iš ISO 19115 išvest login model (UML). ISO standartas 19139,
Geografin informacija – Metaduomenys – gyvendinimo specifikacija pateikia XML
schem , kuri apib dina, kaip ISO 19115 metaduomenys turi b ti laikomi XML formatu.
Kai kuriais atvejais, rengdama ISO 19115 ir 19139 standartus, ISO metaduomen projekto
komanda dirbo su kit darbini komponent projekt komandomis. Pavyzdžiui, kurdama
metaduomen kokyb s paket , komanda bendradarbiavo su Darbinio elemento 13
Duomen kokyb s princip komanda bei Darbinio elemento 14 Kokyb s vertinimo
proced r komanda; kurdama Erdvin s pateikties elementus – su Vaizd ir tinklelio
komanda; kurdama Atskaitos sistemos informacij – su Erdvin s atskaitos koordina i ir
Erdvin s atskaitos geografini identifikatori komandomis; kurdama Vaizdavimo katalog
– su Vaizdavimo projekto komanda bei Taikymo schem – su Taikym taisykli komanda.
ISO 19115: Geografin informacija – metaduomen standartas
ISO 19115 metaduomenys yra geriausiai žinomas ISO 19100 grup s standartas. ISO
19115 kaip tarptautinis standartas buvo išleistas 2003 m. Jame pateikiama schema, skirta
aprašyti geografin informacij ir paslaugas. Be to, jame pateikiama informacija apie
skaitmenini geografini duomen identifikavim , apr pt , kokyb , erdvin ir laikin
schem , erdvin atskait bei platinim .
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Koncepcin s schemos kalba
Metamodelio
lygmuo
Taikomojo modelio lygmuo

Susideda iš

Metaduomen
schema
Schema
atitinka

oAtvaizduoja
Atstovaujama
schema

Atvaizduoja
Metaduomen elemento apibr žtis

Atitinka
Atvaizduojama
schema

Taikymo schema

Metaduomen duomen rinkinys
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lygmuo
Apib dina

Apib dina turin

Apib dintas
duomen
rinkinys

Duomen
rinkinys

Apib dintas
duomen
rinkinys

5.2 pav. ISO 19101 standarte pateikiami metaduomen ryšiai

Iliustracijoje koncepcin s schemos kalba metamodelio lygiu atitinka metaduomen
schem – standartizuot schem taikomojo modelio lygiu. Metaduomen schema – tai
standartizuota schema, aprašyta standarte ISO 19115. Ši schema pateikia metaduomen
rinkinio metaduomen element apibr žtis (arba metaduomen element tipus).
Metaduomen rinkinys apib dina duomen rinkinio administravim , organizavim ir turin
duomen lygiu. Metaduomen rinkinys pateikia b tin informacij , kuri padeda palaikyti
prieig prie duomen rinkinio bei jo perdavim .
Taikymo schema gali b ti metaduomen rinkinio nuoroda arba jo dalis. Iliustracijoje
metaduomen rinkinys pavaizduotas atitinkantis standartizuot metaduomen schem .
ISO 19115 taikomas duomen rinkini katalogavimo, informacijos centro veikloms bei
išsamiam duomen rinkini aprašymui vairiose geografiniuose taikymuose. Jis taip pat
taikomas aprašant geografini duomen rinkini ir duomen rinkini sek elementus, kartu
su geografiniais objektais ir atributais (objekt ypatyb mis). Jis taip pat gali b ti taikomas
kitokios formos geografiniams duomenims, pvz., žem lapiai, diagramos ir teksto
dokumentai. ISO 19115 naudoja ši pripažint turinio tip metaduomen dokumentacij
(ISO, 2007):
Duomenys ir žem lapiai gyvai – 001
Atsisiun iami duomenys – 002
Atjungtiniai duomenys – 003
Statiniai rastriniai žem lapiai – 004
Kiti dokumentai – 005
Pritaikymas – 006
Geografin s paslaugos – 007
Informacijos centras – 008
Žem lapio failas – 009
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Geografin veikla – 010.
ISO 19115 taip pat traukti šie OGS bei ESRI produktai:
WCS deng i duomen paslauga
WFS vektorini duomen paslauga
WMS rastrini vaizd paslauga
„ArcIMS“ rastrini vaizd paslauga
„ArcGIS“ serverio rastrini vaizd paslauga
Šis tarptautinis standartas apibr žia:
Privalom sias ir s lygines metaduomen skiltis, metaduomen vienetus ir
metaduomen elementus.
Minimal metaduomen , reikaling tenkinti visoms metaduomen programoms
(duomen atradimo, duomen tinkamumo naudoti nustatymo, duomen prieigos ir
perdavimo bei skaitmenini duomen naudojimo), rinkin .
Papildomus metaduomen
elementus, leidžian ius išsamesn
standartin
geografini duomen aprašym (jei reikia).
Metaduomen išpl timo specializuotiems poreikiams tenkinti metod .
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ISO 19115: 6 skirsnis – reikalavimai
Standartas ISO 19115 apima privalomuosius skirsnius (skiltis) t. y.: žang , apr pt , atitikt ,
normatyv nuorodas, terminologij ir apibr žimus, simbolius ir termin santrumpas bei
priedus, ta iau standarto pagrindas – tai 6 skirsnis: Reikalavimai. Šis skirsnis – tai
metaduomen turinys. Š skirsn išanalizuosime išsamiai.
6 skirsnyje pateikiamos toliau aptariamos skiltys:
Metaduomen pritaikymo skiltyje aprašomas UML modelis, apibr žiantis, kaip
metaduomenys yra taikomi paprastiesiems bei suminiams duomen rinkiniams,
objektams ir atributams.
Metaduomen paket skiltyje apibr žiamas metaduomen paketas ir vienet ryšiai,
ia taip pat traukti apr pties, citavimo aprašymai bei atsakingos šalies informacija.
Metaduomen paketuose naudojami metaduomen tipai ir duomen žodynas
(kod s rašai).
Rekomenduojami pagrindiniai geografini duomen rinkini metaduomenys
paprasta kalba išd sto trump rekomenduojam metaduomen element s raš .
Metaduomen pritaikymo skiltis
Metaduomen reikalavim skirsnio pritaikymo informacijos skiltyje apibr žiama, kaip
metaduomenys yra siejami su geografine informacija. Toliau pateikiamame UML modelyje
apibr žiama, kaip metaduomenys pritaikomi duomen rinkiniams, suminiams duomen
rinkiniams ir bendriesiems objekt tipams. Iliustracijoje matote UML klas s diagram ,
apibr žian i geografin s informacijos klases, kurioms metaduomenys yra taikomi.

5.3 pav. Metaduomen pritaikymo UML modelis (DS = duomen rinkinys, GF = bendrasis objektas,
ISO 19115)
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Duomen rinkinys
Metaduomenys

arba
arba

arba

Tyrimas,
rinkimas ...
XYZ taškai
Trimat s savyb s
Kont rai

5.4 pav. Metaduomen pritaikymas (Danko, D., ESIP Federacijos susitikimas, 2007)

Toliau pateikiami keli su pirmiau išd stytu modeliu susij apibr žimai: Duomen rinkinys
– tai identifikuojama duomen kolekcija (ISO 19115). Geografini duomen rinkinys – tai
duomen rinkinys su geometriniu b du perteiktais objektais (OGC, 2006). Objektas arba
objekto pavyzdys – tai atskiro realiojo pasaulio reiškinio abstrakcija. Objektas gali b ti
perteikiamas kaip tipas ar pavyzdys. Geografinis objektas – realiojo pasaulio reiškinio,
susijusio su vieta Žem je, pateiktis. Objekto atributas – tai objekto charakteristika.
Objekto atributas turi prijungt pavadinim , duomen tip ir ver i domen . Objekto
pavyzdžio atributas taip pat turi iš ver i domeno paimt atributo vert . Su objektais
susijusios „geometrijos“ – tai tik vieno tipo objekto atributas. Objekto tipas apib dina
taikymo schemos metaklas s taisykles, kurios yra naudojamos perteikiant objekt klases
(pvz., „kelias“, „up “ arba „pastatas“).
Pirmiau pateiktoje schemoje nurodyta, kad duomen rinkinys (DS_DataSet) turi tur ti
vien arba kelis susijusius metaduomen vienetus (MD_Metadata). Metaduomenys gali
b ti papildomai susij su Objektu, Objekto atributu, Objekto tipu, Objekto ypatyb s tipu
(metaklas , apib dinta pagal Objekto asociacijos vaidmen , Objekto atributo tip bei
Objekto operacij ) bei duomen rinkini sumomis (DS_Aggregate). Duomen rinkinio
sumos gali b ti nurodomos (antrin
klasifikacija) kaip bendrosios asociacijos
(DS_OtherAggregate), duomen sekos (DS_Series) arba speciali veikla (DS_Initiative).
MD_Metadata taip pat taikomi kitoms informacijos ir tarnyb klas ms, kurios šioje
diagramoje neparodytos.
Metaduomen paketai
Metaduomenis sudaro viena arba kelios Metaduomen skiltys (UML paketai), kuriose yra
vienas arba keli Metaduomen vienetai (UML klas s). Sukurta vienuolika pagrindini
Geografini metaduomen paket . Su UML modeliais kiekvienam paketui yra apibr žtas
išsamus geografin s informacijos metaduomen turinys. Kiekviename pakete yra vienas
arba keli vienetai (UML klas s), kuriuos galima konkretizuoti (antrinis klasifikavimas) arba
apibendrinti (superklasfikavimas). Vienetuose numatyti elementai (UML klas s atributai),
kurie identifikuoja diskre iuosius metaduomen blokus. Vienetai gali b ti susij su vienu
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arba keliais kitais vienetais. Vienetai gali b ti grupuojami arba kartojami, taip siekiant
atitikti: privalomuosius šio Tarptautinio standarto reikalavimus; papildomus vartotojo
reikalavimus. Metaduomenys yra išsamiai apibr žti kiekvieno paketo UML modelio
diagramose ir duomen žodyne, juos galima rasti atitinkamai A ir B prieduose. Toliau
pateiktuose metaduomen paketuose yra:
MD_Identifikavimo informacija
MD_Šaltini apribojimo informacija
MD_Informacija apie duomen kokyb (susijusi su ISO 19113,14)
MD_Palaikymo informacija
MD_Erdvin s pateikties informacija
MD_Atskaitos sistemos informacija (susijusi su ISO 19108, 11, 12)
MD_Turinio informacija (susijusi su ISO 19110, 21, 23, 24)
MD_Vaizdavimo katalogo informacija
MD_Platinimo informacija
MD_Metaduomen išpl timo informacija
MD_Taikymo schemos informacija (susijusi su ISO 19109)
Metaduomen
asmuo ryšiams
Identifikacin inf.
Turinio inf.
Platinimo inf.
Metaduomen
vienetas
Info nustat.
MD_Metadata

Kalba
Simb. rinkinys
Hierarchija
Standarto pav.
Versija
Data
...

Erdvin pateiktis

Atsakinga šalis

Interneto
šaltinis

Duom. kokyb s inf.
Atskaitos sistema

Citata

Metaduom. palaik.
Šaltini aprib. inf.
Taikymo schemos inf.
Vaizdav. katalogo info

Privalomas
S lyginis arba
pasirenkamas

Išpl timo inf.

5.5 pav. ISO 19115 metaduomen paket organizavimas

Identifikavimo informacija apima duomenis unikaliai identifikuojan i
informacij .
Identifikavimo informacijoje pateikiamos žinios apie šaltinio citavim , santrauk , paskirt ,
akreditavim , b sen
bei asmenis ryšiams. Pavyzdžiai: pavadinimas, dengiama
geografin teritorija, šiuolaikiškumas bei duomen gavimo arba naudojimo taisykl s.
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5.6 pav. Išsami duomen identifikavimo antrinio paketo (iš MD_Identifikavimo paketo) informacija ir
metaduomen vienetai (UML klas s)

5.7 pav. Apr pties duomen tipai. Šio paketo duomen tipas – tai atskaitos vieneto erdvines ir laiko
charakteristikas apib dinan i metaduomen element suma.
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5.8 pav.MD_TopicCategoryCode

Duomen kokyb s informacija – tai bendrasis duomen rinkinio kokyb s vertis.
Pavyzdžiai: pad ties ir atribut tikslumas, išsamumas, nuoseklumas, informacijos šaltiniai
ir duomen gamybos metodai. Vienetas DQ_DataQuality yra papildomas, jame
apib dinamas kokyb s vertinimas. DQ_DataQuality yra suminis, jis susideda iš
LI_Lineage ir DQ_Element. DQ_Element gali b ti apib dinamas kaip DQ_Completeness,
DQ_LogicalConsistency,
DQ_PositionalAccuracy,
DQ_ThematicAccuracy
ir
DQ_TemporalAccuracy. Šie penki vienetai atstovauja duomen kokyb s Elementus ir gali
toliau b ti klasifikuojami duomen kokyb s antrinius elementus. Vartotojai gali traukti
papildomus pirminius bei antrinius duomen kokyb s elementus, atlikdami DQ_Element ar
atitinkamo antrinio elemento antrin klasifikacij .
Erdvin atskaitos informacija – tai duomen rinkinio koordina i atskaitos r mo ir
kodavimo aprašymas. Pavyzdžiai: žem lapio projekcij ir tinklelio koordina i sistem
pavadinimas ir parametrai, horizontalios ir vertikalios charakteristikos bei koordina i
sistemos skyra.
Platinimo informacija apima duomenis apie šaltinio platinim bei jo gavimo parinktis.
Pavyzdžiai: platintojo informacija ryšiams, galimi formatai, informacija apie tai, kaip gauti
duomen rinkinius internetu arba fizin je laikmenoje (pvz., kaset je ar kompaktiniame
diske) bei duomen gavimo mokes iai.
Išple iamumas – standartas, duomen reng jams arba vartotoj bendruomenei si lantis
metodologij ir proces profiliuoti bei išpl sti metaduomen standart už pagrindinio
standarto rib , siekiant atitikti individualius organizacijos bei disciplinos metaduomen
reikalavimus.
Apribojimai pateikiami metaduomen apribojim informacijos skiltyje, per teisinius ir (arba)
saugos apribojimus. Pavyzdžiai: apribojimai, suvaržymai arba šaltinio tinkamumo
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paskir iai pareiškimas, taip pat – teisiniai apribojimai arba prielaidos, reikalingos naudotis
šaltiniu arba pasiekti metaduomenis.
Palaikymo informacija – tai informacija apie poky i dažn ir šaltinio priedus, trauktus po
pradinio užbaigimo, suplanuot šaltinio patikros dat , taip pat – už šaltinio palaikym
atsakingo asmens ar organizacijos identifikacij ir bendravimo b dus.
Erdvin s pateikties informacijos skiltyje pateikiami duomenys apie mechanizmus, kurie yra
naudojami atstovauti duomen rinkinio erdvin informacij .
Turinio pakete pateikiama informacija, identifikuojanti naudojam objekt katalog
(MD_FeatureCatalogueDescription) ir (ar) informacij , apib dinan i dengimo duomen
rinkinio
turin
(MD_CoverageDescription).
Abu
aprašym
vienetai
yra
MD_ContentInformation vieneto poklasiai. MD_CoverageDescription gali b ti poklasiu
MD_ImageDescription
pavidalu
bei
tur ti
sum
MD_RangeDimension.
MD_RangeDimension gali papildomai b ti poklasiu MD_Band pavidalu.
Vaizdavimo katalogo informacijos skiltyje aprašomi atributai, teikiantys informacij apie
tai, kaip reikia identifikuoti ir aptikti vaizdavimo katalog . Pavyzdys: vaizdavimo katalogo
bibliografin s citatos.
Taikymo schemos informacijos skiltyje aprašomi atributai, teikiantys informacij apie
duomen rinkiniui vystyti naudojam taikymo schem . Pavyzdžiai: taikymo schemos
citatos, schemos kalbos identifikacija, visa taikymo schema, pateikiama ASCII failo,
grafinio failo ar programin s rangos vystymo failo pavidalu.
Pl timo informacijos pakete pateikiami duomenys apie specifinius vartotojo pl tinius.
Standarte kartojasi toliau išd styti elementai. D l šios priežasties taikymo profilyje
pageidautina juos rasti dokumento pabaigoje.
CI_Citation
CI_ResponsibleParty
MD_Distributor
Citavimo skiltyje aprašomi atributai, pateikiantys informacij
nuorodas.

apie bibliografines šaltinio

Atsakingos šalies skiltyje aprašomi atributai, patiekiantys informacij
atsakingus asmenis ir šalies vaidmen šaltinyje.
Interneto šaltini skiltyje aprašomi atributai, patiekiantys informacij
esan ius šaltinius.

apie už šaltinius
apie internete

Strukt ra ir ryšiai tarp 11 pagrindini Geografini metaduomen paket ir MD_Metadata
vienet rinkinio informacijos klasi pateikiama tolesniuose ISO metaduomen UML
modeliuose (5.9 pav.).
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MD_ReferenceSystem
MD_ReferenceSystem
atskaitossystem
sistemos
info)
(from(iš
Reference
information)

<<Abstract>>
<<Abstract>>
MD_SpatialRepresentation
MD_SpatialRepres entation
(iš erdvin
s pateikties information)
info)
(from Spatial
representation
+spatialRepresentat ionInfo
DQ_DataQuality
DQ_DataQuality
(iš(from
duomen
kokyby)s)
Dat aQualit

0..n

+referenceSystemInfo

0..n

MD_MetadataExtensionInformation
MD_MetadataExtensionInformation
(iš metaduomen išpl timo info)
(from Metadata extension information)
0..n

+metadataExtensionInfo

0..n

+dataQualityInfo

MD_Distribution
MD_Distribution
(iš platinimo info)
(from Distribution information)

0..1

+distributionInfo

+contentInfo
MD_ContentInformation
MD_ContentInformation
(iš turinio
info)
(from Cont
ent information)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

MD_Metadata
MD_Metadata
objekto
info)
(iš
metaduomen
(from
Metadata entity
set rinkinio
information)
fileIdentifier [0..1] : CharacterString
language [0..1] : CharacterString
characterSet [0..1] : MD_CharacterSetCode = "utf8"
parentIdentifier [0..1] : CharacterString
hierarchyLevel [0..*] : MD_ScopeCode = "dataset"
hierarchyLevelName [0..*] : CharacterString
contact : CI_ResponsibleParty
dateStamp : Date
metadataStandardName [0..1] : CharacterString
metadataStandardVersion [0..1] : CharacterString

MD_MaintenanceInformation
MD_MaintenanceInformation
(iš palaikymo info)
+metadataMaintenance (from Maintenance
information)
0..1

+resourceMaintenance

<<Abstract>>
<<Abstract>>
MD_Identification
MD_Identification
(iš identifikavimo info)
1..n (from Identification information)

+identificationInfo

0..n

+metadataConstraints
0.. n
+portrayalCatalogueInfo

0..n

0..n

MD_PortrayalCatalogueReference
MD_PortrayalCatalogueReference
(iš vaizdav. katalogo info)
(from Portrayal catalogue information)

+applicationSchemaInfo

0..n

MD_ApplicationSchemaInformation
MD_ApplicationSchemaInformat ion
(iš taikomosios schemos info)
(from Application schema information)

0..n +resourceConstraints
MD_Constraints
MD_Const raints
(iš apribojim info)
(from Constraint information)

SCondit
lyginiai
pareiškimai:
ional
statements :
language
dokumentuojama,
žia
language:(kalba):
document
ed if not definedjei
byneapibr
t he encoding
kodavimo
standard standartas
characterSet
(simb.
rinkinys):
dokumentuojama,
jei
charac terSet: document ed if ISO 10646-1 not used
nenaudojamas ISO 10646-1 ir neapibr žia kodavimo
and not defined by t he encoding standard
standartas
hierarc hyLevel: document ed if hierarchyLevel not
hierarchyLevel (hierarchijos lygis): dokumentuojama, jei
equal t o " dataset"?
hierarchyLevel
nelygu duomen rinkiniui?
hierarc
hyLevelName: dokumentuojama,
documented if hierarchyLevel
hierarchyLevelName:
jei
not
equal
t
o
"
dataset"
hierarchyLevel nelygu ?duomen y rinkiniui?

5.9 pav. Metaduomen paket išd stymas: metaduomen vienet rinkinio informacija

Informacij apie metaduomen
komponent .

vienet

rinkin

pateikia maždaug 400 atribut

ir

Visi antriniai metaduomen paket elementai loginiame modelyje yra kuriami klasi ir
atribut pavidalu. Šias klases galima sutvarkyti hierarchiniu principu, žr. tolesn pavyzd :
Metaduomen žodynas, duomen tipai ir kod s rašai
ISO 19115 išleistas UML diagram pavidalu. Šiuos UML modelius palaiko duomen
žodynas. Duomen žodynas formuoja bendr j metaduomen terminologijos ir apibr ž i
rinkin , kuris visiškai apib dina kiekvien klas , atribut , asociacij ir kt. Šis duomen
žodynas buvo sukurtas pagal taisykles, nustatytas standarte ISO 11179, kur pareng
ISO/IEC JTC1 SC32. Jame pateikiami duomen tipai ir kod s rašai.
B priede pateikiamos metaduomen schem element ir vienet apibr žtys. Šis žodynas
(5.10 pav.) kartu su A priede pateikiamomis diagramomis visiškai apibr žia bendr j
abstrakt j metaduomen model . Šis duomen žodynas apib dina 6 skirsnyje ir A priede
apibr žt metaduomen charakteristikas. Žodynas apibr žtas hierarchijoje, siekiant sukurti
ryšius bei tinkamai organizuoti informacij .
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Pav./vaidm. Trumpas
pav.
pav.
29 MD_Identific Ident
ation

30 citation

idCitation

31 abstract

idAbs

32 purpose

33 credit

34 statusCode

Apibr žtis
Bazin
informacija,
reikalinga
unikaliai
identifikuoti
šaltin
Šaltinio citav.
duomenys

Trumpa
pasakojamoji
santrauka
idPurp
Šaltinio
k rimo
paskirties
ketinim
santrauka
idCredit
Prie šaltinio
k rimo
prisid j
asmenys
idStatCode Šaltinio
b sena

sipar./
s lyga

Didž.
pasirod.
sk.
Naudokite Naudokite
sipareigoji atskaitos
m iš
obj.didž.
atskaitos
pasirod.
obj.
sk.

Duom. tipas

Domenas

Eil. 30-41
Aggregated
Class
(MD_Metadata
<<Abstract>>)

M

1

Class

CI_Citation
<<DataType>>
(B3.2)
CharacterStri Laisvas tekstas
ng

M

1

O

1

CharacterStri Laisvas tekstas
ng

O

1

CharacterStri Laisvas tekstas
ng

O

N

Class

MD_ProgressC
ode
<<CodeList>>
(B.6.26)

5.10 pav. Metaduomen žodyno pavyzdžiai

Duomen žodyne duomen tipas apib dina konkre i ver i rinkin , atstovaujant
metaduomen elementus. Pavyzdžiui, integer (sveikasis skai ius), real (realusis skai ius),
string (teksto eilut ), DateTime (data ir laikas) bei class (klas ). Duomen tipo atributas
taip pat naudojamas apibr žti metaduomen vienetus, stereotipus ir metaduomen
asociacijas.
element
vertes, ISO
Siekiant standartizuoti leistinas tekstines metaduomen
metaduomenyse naudojami kod s rašai (5.11 pav.). Kod s rašas – tai atviras ver i
s rašas. Tai – lankstus mechanizmas, leidžiantis pagal poreik išpl sti kod s rašus.

5.11 pav. Duomen tip ir kod s raš pavyzdžiai

Pavyzdžiui, Citavimo duomen tipo atributai buvo išvesti iš vairi bibliotek bendruomeni
– anglo-amerikie i , suomi , DIN bibliotek standarto ir kt. Kod s rašai gali b ti pla iai
naudojami, siekiant vartotojams suteikti galimyb rinktis iš gerai suformuot s raš .
Papildomai egzistuoja daug „laisvojo teksto“ lauk ir vartotojai gali traukti daug kod
s raš bei pateikti geras rekomendacijas, k reik t
rašyti lauke. Kod s rašai
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bendruomeni profiliuose yra išple iami. Tais atvejais, kai negalima išpl sti s rašo,
naudojamas duomen tip s rašas (pvz., savait s dienos). Kiekvienam s rašo elementui
suteikiamas numeris, kur realizuotojai naudoja bendram kalbiniam / semantiniam veikimui
užtikrinti.
Domeno
Apibr žimas
kodas
1.
SpatRepTypCd Metodas, duomen rinkinyje
MD_SpatialRepresentation
naudojamas pateikti geografin
TypeCode
informacij
Geografiniams duomenims perteikti
2. vector
001
yra naudojami vektoriniai duomenys
Geografiniams duomenims perteikti
3. grid
002
yra naudojami tinklelio duomenys
Geografiniams duomenims perteikti
4. textTable
003
naudojami duomenys teksto arba
lentel s pavidalu
5. tin
004
Trikampis netaisyklingas tinklas
6. stereoModel
005
Trimatis rodinys, suformuotas
susikirtus homologiškiems
persidengian i vaizd poros
spinduliams
7. video
006
Scena iš vaizdo rašo
Pavadinimas

5.12 pav. MD_SpatialRepresentationTypeCode pavyzdys <<Kod s rašas>>

Pagrindini metaduomen skiltis
ISO 19115 pateikiamas didelis metaduomen element , reikaling vairiose geografin s
informacijos taikymuose, pasirinkimas. ISO 19115
vien standart sujungia gerai
žinomus šaltinius, pvz., FGDC metaduomen s rašas. ISO 19115 metaduomen modelis
išskiria maždaug 20 pagrindini metaduomen element , o išsamiame s raše – apie 400
element (ISO/TK 211, 2005). Šio bendro apibr žt element rinkinio naudojimas skatina
geografini duomen vartotoj bei reng j bendradarbiavim visame pasaulyje.
Profiliavimo tikslais ISO 19115 metaduomen elementus galima suskirstyti pagal kiekvieno
elemento s lygiškum :
Pagrindiniai metaduomenys:
Privalomieji (M) elementai:
Metaduomen elementai turi b ti dokumentuojami.
S lyginiai (C) elementai:
Nurodoma elektroniniu b du valdoma s lyga, kuriai esant bent vienas
metaduomen elementas yra privalomas. Terminas „s lyginis“ yra
naudojamas vienu iš trij atvej :
Išreiškiant pasirinkimo iš dviej ar daugiau parink i galimyb .
Bent viena parinktis yra privaloma ir turi b ti dokumentuota.
Metaduomen
elemento
dokumentavimas,
jei
sudokumentuotas kitas elementas.
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Metaduomen elemento dokumentavimas, jei sudokumentuota
konkreti kito metaduomen elemento vert .
Papildomi (O) elementai:
Metaduomen elementas, kur galima dokumentuoti arba ne. Papildomi
metaduomen elementai buvo apibr žti, siekiant pateikti gaires asmenims,
pageidaujantiems išsamiai dokumentuoti savo duomenis.
„Pagrindiniai metaduomenys“ arba „Atradimo metaduomenys“ – tai ribotas minimalus
metaduomen rinkinys, kur organizacijos turi naudoti, siekdamos skleisti žinias apie
pasiekiamus geoerdvinius duomenis, j suvokim ir prieinamum . Pagrindiniai elementai –
tai tokie metaduomen elementai, kurie (siekiant atitikti ISO 19115) turi b ti traukiami
kiekvien nacionalin profil .
Standarte apibr žti keli elementai, sudarantys jo pagrind , ta iau tik pus j yra privalomi.
Pagrindiniai elementai – tai apie 50 užpildom lauk . Siekiant atitikti išsamaus
apib dinimo reikalavimus, pagrindini element gali nepakakti. ISO 19115 standarto
pagrindiniai metaduomen elementai pateikiami 5.13 pav.
Privalomieji elementai:
Duomen rinkinio pavadinimas
Duomen rinkinio nuorodos
data
Duomen rinkinio kalba
Duomen rinkinio temos
kategorija
Santrauka
Metaduomen asmuo ryšiams
Metaduomen data

S lyginiai elementai:
Už duomen rinkin atsakinga šalis
Geografin vieta (koordinat s)
Duomen rinkinio simboli rinkinys
Erdvin skyra
Platinimo formatas
Erdvin s pateikties tipas
Atskaitos sistema
Kilm s pareiškimas
Interneto šaltinis
Metaduomen failo identifikatorius
Metaduomen standarto pavadinimas
Metaduomen standarto versija
Metaduomen kalba
Metaduomen simboli rinkinys
Papildomos apimties informacija (vertikal. /
laikin.)

5.13 pav. ISO 19115 pagrindiniai metaduomen elementai

Duomen rinkinio pavadinimas (M)
(MD_Metadata >
MD_Identification.citation >
CI_Citation.title)
Duomen rinkinio nuorodos data (M)
(MD_Metadata >
MD_Identification.citation >
CI_Citation > CI_Date.date ir
CI_dateType)
Už duomen rinkin atsakinga šalis (O)

Erdvin s pateikties tipas (O)
(MD_Metadata >
MD_DataIdentification.spatialRepresentat
ionType)
Atskaitos sistema (O)
(MD_Metadata > MD_ReferenceSystem)

Kilm s pareiškimas (O)
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(MD_Metadata >
MD_Identification.pointOfContact >
CI_ResponsibleParty)
Geografin duomen rinkinio vieta
(pagal keturias koordinates arba
geografin identifikatori ) (C)
(MD_Metadata >
MD_DataIdentification.geographicBox
arba
MD_DataIdentification.geogrphicIdentifier)
Duomen rinkinio kalba (M)
(MD_Metadata >
MD_DataIdentification.lauguage)
Duomen rinkinio simboli rinkinys (C)
(MD_Metadata >
MD_DataIdentification.characterSet)
Duomen rinkinio temos kategorija (M)
(MD_Metadata >
MD_DataIdentification.topicCategory)
Erdvin duomen rinkinio skyra (O)
(MD_Metadata >
MD_DataIdentification.spatialResolution >
MD_Resolution.equivalentScale arba
MD_Resolution.distance)
Duomen rinkin apib dinanti
santrauka (M)
(MD_Metadata >
MD_Identification.abstract)
Platinimo formatas (O)
(MD_Metadata > MD_Distribution >
MD_Format.name ir MD_Format.version)
Papildoma duomen rinkinio apr pties
informacija (vertikali ir chronologin )
(O)
(MD_Metadata >
MD_DataIdentification.extent >
EX_Extent)

(MD_Metadata > DQ_DataQuality >
LI_Lineage.statement)
Interneto šaltinis (O)
(MD_Metadata > MD_Distribution >
MD_DigitalTransferOption.onLine >
CI_OnlineResource)

Metaduomen failo identifikatorius (O)
(MD_Metadata.fileIdentifier)
Metaduomen standarto pavadinimas (O)
(MD_Metadata.metadataStandardName)
Metaduomen standarto versija (O)
(MD_Metadata.metadataStandardVersion)
Metaduomen kalba (C)
(MD_Metadata.language)

Metaduomen simboli rinkinys (C)
(MD_Metadata.characterSet)
Metaduomen asmuo ryšiams (M)
(MD_Metadata.contact >
CI_ResponsibleParty)
Metaduomen data (M)
(MD_Metadata.dateStamp)

5.14 pav. Pagrindiniai geografini duomen rinkini metaduomenys

Daugelis šali tam tikru lygiu naudos kai kuriuos iš ši element , ta iau – ne kiekvienam
duomen rinkiniui. Tod l tam tikri nacionaliniai metaduomen standartai turi atitikti ISO
19115. Kai kurie elementai ISO 19115 standarte pateikiami kaip papildomi, kiti
nacionaliniam metaduomen standartui yra privalomi. Pavyzdžiai: metaduomen standarto
pavadinimas, metaduomen standarto versija, duomen rinkinio paskirtis, duomen
rinkinio pažanga, duomen rinkinio palaikymas ir atnaujinimo dažnis.
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Metaduomen priedai
Prieduose (5.15 pav.) pateikiama išsami informacija. Pridedami dviej
normatyviniai ir informaciniai.
Normatyviniai
Metaduonen schemos
Abstraktaus objekto modelis (UML)
Duomen žodynas ir kod s rašai
Pl tiniai ir profiliai
Abstrak iojo bandymo paketas
Išsamaus duomen rinkinio
metaduomen pritaikymo profilis

r ši

priedai:

Informaciniai
Metaduomen pl tinio metodologija
Metaduomen gyvendinimas
Hierarchiniai metaduomen lygiai
gyvendinimo pavyzdžiai

5.15 pav. Metaduomen priedai

5.3.2.1 Keli lygi metaduomenys
Hierarchinio išd stymo galimyb leidžia tinkamai tvarkyti metaduomenis. D l šios
priežasties, siekiant palaikyti metaduomen paveldimumo, vedimo, naujinimo ir ataskait
rengimo funkcijas, duomen sekos, duomen rinkinio arba objekto lygiais b tinas
duomen rinkinio skaidymo gylis ir programin s rangos katalogavimo rankiai. Duomen
rinkinys susideda iš šimt savybi , t. y. duomen bazini blok . Atskiri duomen
rinkiniai – tai duomen sekos dalys. Duomen seka – tai vienodos produkto
specifikacijos duomen rinkini kolekcijos (ISO 19115 priedai F ir H).
Kiekvienam metaduomen lygiui galima parengti daugialygius metaduomenis, toliau
pateikiami kiekvieno iš j pavyzdžiai:
Duomen seka – pelkynai
Tai gali b ti „projekto“ lygio metaduomenys, pvz., paskirtis ir platinimo
informacija.
Duomen rinkinys, skirtas vienai geografinei teritorijai – Vankuverio salos pelkynai
Tai gali b ti „vietos“ lygio metaduomenys, pvz., geografin apr ptis ir specifiniai
vietos duomen rinkimo metodai.
Objekto tipas – pelk
Tai gali b ti „objekto“ lygio metaduomenys, pvz., objekto schema (vienetai ir
atributai) ir objekto klas s „pelk “ tikslumo matmenys.
Vienas objekto pavyzdys – Nanaimo pelk
Tai gali b ti specifiniai objekto metaduomenys, pvz., lauko patikros metodai,
datos ir pelk s specifinio objekto ver iai.
Atributo tipas – druskingumas
Tai gali b ti atributo lygio metaduomenys, pvz., metodai, naudojami siekiant
nustatyti druskingum ir specifiniai atribut apibr žimai.
Atskiras atributo pavyzdys – faktinis Nanaimo pelk s druskingumo matmuo
Tai gali b ti specifiniai atribut metaduomenys, pvz., vairios bandini vert s bei
ver i vidurki skai iavimo metodai arba duomen rinkin traukta v lyva vert .
Be to, to paties tipo objekte galima sukurti metaduomen hierarchij . Pavyzdžiui, skirtingi
metaduomenys gali b ti fiksuojami skirtingo mastelio žem lapiuose.
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ISO 19115 standarto H priede pateikiami metodai, skirti efektyviai tvarkyti duomen
rinkini su skirtingais reikalavimais atskiriems lygiams metaduomenis.
5.3.3 Metaduomen vienet pavyzdžiai
Toliau pateikiamas UML modelis, kuriame rasite kai kuriuos ISO 19115 metaduomen
paket ir element pavydžius:

5.16 pav. UML atskaitos sistemos paketo schema

X.X. Atskaitos sistemos informacija
X.X.1. vadas
Šioj skiltyje aprašomi atributai, pateikiantys informacij apie atskaitos sistemos duomenis.
Tipas: MD_ReferenceSystem
Aprašymas: naudojam erdvini ir chronologini atskaitos sistem identifikacija.

XX pav. Atskaitos sistemos informacija
Toliau patiekiamuose atributuose rasite informacij apie atskaitos sistem .
6.8.2. Atskaitos sistemos identifikatorius (M)
Tipas: RS_Identifier
Aprašymas: atskaitos sistemos identifikatorius.
BP: jei registre neaprašyta koordina i atskaitos sistema (CRS) ir n ra identifikatoriaus,
tuomet CRS turi b ti apib dinta pagal ISO 19111 ir ISO/TS19127. Tuomet ia nuorodos tikslais turi
b ti apibr žiamas ir naudojamas kodas. Duomen rinkinys su horizontalia ir vertikalia CRS turi
naudoti sud tin atskaitos sistem su horizontalia CRS, dokumentuota pirm ja ir vertikalia CRS,
dokumentuota antr ja.
Pastaba: CRS identifikatorius turi b ti paimtas iš registro, pvz., EPSG (www.epsg.org).
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XX pav. Atskaitos sistemos identifikatorius
6.8.2.1. Institucija (O)
Tipas: CI_Citation (žr. 6.14)
Aprašymas: šalis, atsakinga už atskaitos sistemos šaltinio palaikym .
BP: griežtai rekomenduojama pateikti informacij ryšiams (žr. X.XX.X contactInfo).
6.8.2.2. Kodas (M)
Tipas: laisvas tekstas
Aprašymas: simbolin vert , identifikuojanti šaltinio atskaitos sistem .
6.8.2.3. Kodo tarpas (O)
Tipas: laisvas tekstas
Aprašymas: organizacijos ar šalies, atsakingos už atskaitos sistemos šaltin , pavadinimas.
6.8.2.4. Versija (O)
Tipas: laisvas tekstas
Aprašymas: cituojamos atskaitos sistemos versija.
5.17 pav. Atskaitos sistemos metaduomen informacijos turinys (pastabos: (O, *) = papildomas,
pasikartojantis; (M, *) = privalomas, pasikartojantis; (C, *) = s lyginis, pasikartojantis), (ISO 19115)
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5.18 pav. Bendroji duomen kokyb s paketo UML schema
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5.19 pav. Duomen kokyb s klas s ir poklasiai (kilm s informacija arba informacijos apie vykius
stoka ir šaltinio duomenys, panaudoti parengti nurodytos apibr žties duomen rinkin ).

X.X. Duomen kokyb s informacija
X.X.1. vadas
Šioje skiltyje aprašomi atributai ir komponentai, pateikiantys informacij
duomen kokyb .
Tipas: DQ_DataQuality
…
X.X.10. Absoliutus išorinis pozicinis tikslumas
Tipas: DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy
Aprašymas: duomen rinkinio metod , proced r , dat , atitikties rezultat
kiekybini rezultat ir pozicinio matavimo datos aprašymas.

apie

arba

X.X.10.1. Priemon s pavadinimas (O, pasikartojantis)
Tipas: laisvas tekstas
Aprašymas: duomenims taikomo bandymo (siekiant užtikrinti duomen kokyb )
pavadinimas.
X.X.10.2. Priemon s identifikacija (O)
Tipas: MD_Identifier (žr. X.XX)
Aprašymas:
kodas, nustatantis registruot
standartin
duomen kokyb s
proced r .
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X.X.10.3. Priemon s aprašymas (O)
Tipas: laisvas tekstas
Aprašymas: priemon s, pritaikytos duomen
aprašymas.

rinkiniui, siekiant užtikrinti kokyb ,

X.X.10.4. vertinimo metodo tipas (O)
Tipas: Kod s rašas napDQ_EvaluationMethodTypeCode
Aprašymas: metodo tipas, naudotas siekiant vertinti duomen rinkinio duomen
kokyb .
BP: iš napDQ_EvaluationMethodTypeCode pasirinkite vertinimo metodo tip .
X.X.10.5. vertinimo metodo aprašymas (O)
Tipas: laisvas tekstas
Aprašymas: duomen rinkiniui pritaikyto vertinimo metodo aprašymas.
X.X.10.6. vertinimo proced ra (O)
Tipas: CI_Citation (žr. X.XX)
Aprašymas: vertinimo proced ros citata.
BP: griežtai rekomenduojama pateikti informacij ryšiams (žr. 6.15.5 contactInfo).
X.X.10.7. Data ir laikas (O, pasikartojantis)
Tipas: data ir laikas (žr. pried X – X.X)
Aprašymas: data ir laikas, kuriuo užbaigtas bandymas.
BP: data ir laikas negali palaikyti trukm s aprašymo, leidžiamas tik vienas laikas.
X.X.10.8. Rezultatas (M,2)
Tipas: DQ_QuantitativeResult (žr. X.X.XX) ir / arba DQ_ConformanceResult (žr.
X.X.XX)
Aprašymas: vert (- s), gauta(-os) iš duomen kokyb s bandymo arba rezultatas,
gautas pagal nurodyt / priimtin kokyb s atitikties lyg pritaikius duomen kokyb s
vertinimo priemon .
5.20 pav. Ištrauka iš Duomen kokyb s paketo turinio (ISO 19115)
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Pav./vaidm. pav.

Trumpas pav.

Apibr žtis
Elemento chronologini
nuorod teisingumas
(pranešimas apie klaid
laiko matavimuose)
Tvarking vyki ar sek
teisingumas (jei pranešama)

sipar./
s lyga
Naudokite
sipareigojim iš
atskaitos objekto

121 DQ_AccuracyOfATime
Measurement

DQAccTime
Meas

122 DQ_TemporalConsistency

DQTempConsis

123 DQ_TemporalValidity

DQTempValid

Duomen galiojimas laiko
atžvilgiu

Naudokite
sipareigojim iš
atskaitos objekto

124 DQ_ThematicAccuracy

DQThemAcc

Naudokite
sipareigojim iš
atskaitos objekto

125 DQ_ThematicClassification
Correctness

DQThemClass
Cor

Kiekybini atribut tikslumas
ir nekiekybini atribut bei
objekt klasifikacijos ir j
ryši teisingumas
Klasi , priskirt objektams
ar j atributams, palyginimas
su diskurso visata

126 DQ_NonQuantitativeAttribute
Accuracy

DQNonQuanAtt
Acc

Nekiekybini atribut
tikslumas

Naudokite
sipareigojim iš
atskaitos objekto

Naudokite
sipareigojim iš
atskaitos objekto
Naudokite
sipareigojim iš
atskaitos objekto

Didž.
pasirod. sk.
Naudokite
didž. pasirod.
sk. iš atskaitos
objekto
Naudokite
didž. pasirod.
sk. iš atskaitos
objekto
Naudokite
didž. pasirod.
sk. iš atskaitos
objekto
Naudokite
didž. pasirod.
sk. iš atskaitos
objekto
Naudokite
didž. pasirod.
sk. iš atskaitos
objekto
Naudokite
didž. pasirod.
sk. iš atskaitos
objekto

Duom. tipas

Domenas

Specified Class
(DQ_Temporal
Accuracy)

Eil. 100-107

Specified Class
(DQ_Temporal
Accuracy)

Eil. 100-107

Specified Class
(DQ_Temporal
Accuracy)

Eil. 100-107

Specified Class
(DQ_Element)
<<Abstract>>

Eil. 100-107

Specified Class
(DQ_Thematic
Accuracy)

Eil. 100-107

Specified Class
(DQ_Thematic
Accuracy)

Eil. 100-107

5.21 pav. Ištrauka iš Duomen kokyb s elemento informacijos duomen žodyno, B priedo skilties
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5.22 pav. Turinio informacijos paketas su kod s rašu
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Metaduomen pavyzdys (ESRI stiliaus lape)

5.23 pav. „ArcCatalog“ ESRI stiliaus lapo metaduomen pateikties antrašt
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5.24 pav. Ištrauka iš „ArcCatalog“ ESRI stiliaus lapo metaduomen pateikties

5.3.4 ISO metaduomenys: 19139 XML schema
Siekiant kad metaduomenys b t tikrai naudingi, juos turi nuskaityti ir jais keistis
programin ranga, indeksuojanti, ieškanti ir išgaunanti metaduomen rašus. Norint tai
pasiekti, metaduomen rašas turi b ti prieinamas gerai strukt rizuotu bei patikimu
formatu. Formatas turi nepriklausyti nuo programin s ir technin s rangos, jis turi atitikti
konkret standart , b ti lankstus ir imlus pl tiniams.
XML atitinka šiuos reikalavimus. Metaduomen rašas – tai informacijos failas, paprastai
pateikiamas XML dokumento pavidalu, kuris išgauna pagrindines duomen arba
informacijos šaltinio charakteristikas. XML yra paprastojo teksto formatas, nepriklausantis
nuo skai iavimo platform , rinkos dalyvi ir programin s rangos. XML yra taip vadinama
„meta-žym jimo kalba“, kuri buvo sukurta siekiant perteikti duomenis. Ji yra naudojama
traukti duomenis failus ir v liau:
rodyti interneto naršykl se,
keistis internetu tarp skirting kompiuteri program ir bendrovi ,
saugoti ir išgauti iš duomen bazi .
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Yra prieita susitarimo, kad metaduomenys turi b ti mainomi XML formatu, atitinkan iu
Dokumento tipo deklaracij (DTD) arba v lesniuoju XML dokument schemos (XSD)
formatu.
Ankstyvuose ISO 19115 metmenyse priedo forma su dokumento tipo aprašu buvo traukta
gyvendinimo informacija. Ta iau, kuriant ISO 19115, XML naudojimo praktika pasislinko
nuo DTD XML schemos pus . Siekiant nestabdyti ISO standarto pažangos, buvo
nuspr sta paruošti atskir technin specifikacij su XML schema, kuri b t galima
naudoti generuojant su ISO 19115 suderinamus XML metaduomenis. Šis projektas
patvirtintas ISO 19139 pavidalu.
ISO standartas 19139 Geografin informacija – Metaduomenys – gyvendinimo
specifikacija si lo XML Schem arba Dokumento tipo apibr žt (DTD), kuri nurodo, kaip
ISO 19115 metaduomenys turi b ti rašomi XML formatu. Dokumento tipo apibr žtis (DTD)
arba XML dokument schema apibr žia strukt rini taisykli ir ryši rinkin bei leidžia
patvirtinti metaduomen strukt ras ir kodus. Šis dokumentas tur t valdyti XML
gyvendinim ISO 19115 standarte: jis naudoja ISO 19118 taisykles iš ISO 19115 UML
schem rengti ISO 19139 XML.
Iš esm s egzistuoja trys metaduomen pateiktys, kurios turi b ti palaikomos sistemose:
fizin pateiktis duomen baz je arba fail sistemoje;
kodavimo pateiktis, skirta persi sti metaduomenis tarp program (pvz., XML su
strukt rin mis taisykl mis, gyvendinamomis kontroliuojant DTD arba XSD fail
bei patvirtinant dokumento strukt r );
rodinio pateiktis konkre iame stiliuje, pasinaudojant standarto pasek ju XSL,
kuris yra tinkamas vartotoj perži rai. Toliau pateikiama diskusija apie XSL.
Metaduomen sistemos gali palaikyti metaduomen k rimo ir saugojimo, standartinio
kodavimo ir main funkcijas bei leisti ataskait rodinius. T sinys – ISO 19139 technin
specifikacija – anotuojamo XML dokumento schemos forma si lo normatyvias gaires. Be
to, si loma, kaip metaduomenys turi b ti strukt rizuojami XML pavidalu tvirtinimo ir main
operacijoms atlikti. Metaduomen rašas gali b ti perteikiamas vairiais b dais, iš tos
pa ios vienos strukt rizuotos koduot s.
Strukt riniams metaduomenims turi b ti numatyta nagrin jamumo galimyb . Tai reiškia,
kad metaduomen standartiniai elementai turi b ti aiškiai atskirti vienas nuo kito. Nagrin ti
informacij – tai analizuoti, suskaidant j ir atpaž stant komponentus. Be to, element
vert s turi b ti aiškiai susijusios su atitinkam element pavadinimais. Element
pavadinimai taip pat turi b t aiškiai susij tarpusavyje, kaip ir standarte. Metaduomenys
paprastai išd stomi tam tikra hierarchija, kaip elementai standarte. Jie turi elementams
naudoti standart pavadinimus kaip b d nustatyti informacij , pateikiam element
vert se. Metaduomen nagrin jimo galimyb patvirtina j bendr naudojim . Siekiant XML
faile kontroliuoti nagrin jamum arba metaduomen strukt r , yra naudojami DTD arba
XSD.
DTD apibr žia žymas, apribojimus, atributus, strukt r , domenus ir kt. Žymos XML
dokumentuose naudojamos kaip skyrikliai. XML dokumentai apib dina turin (duomen
rinkinio metaduomenis), DTD apibr žia XML dokumento strukt r . DTM galima rasti:
dokumente, tame pa iame aplanke / kompiuteryje . serveryje (pvz., „C:\My
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Documents\My_Metadata.dtd“)
arba
http://www.opengis.net/geographicMetadata.dtd).

internetu

(pvz.,

adresu

Metaduomen XML schema publikuojama kaip papildomas ISO 19139 standarto
dokumentas. 6.4.8 skiltyje pateikiamas išsamus kod s raš gyvendinimo aprašymas.

XML dokumentas 1 XML dokumentas 2
5.25 pav. Atskiri XML kodavimo dokumentai gali b ti patvirtinami naudojant vien DTD schem

Paprastai sukuriamas vienas teksto failas kiekvienam metaduomen rašui. Tipiškai
informacijos vedimui palengvinti bei siekiant, kad metaduomenys atitikt standart , yra
naudojama programa. XML palaiko nuosekl bei tvirt
gyvendinim , naudojant
programin s rangos priemones: formavimo ir main , metaduomen ištraukimo ir kitus
automatizuotus objektus. Naujuosius metaduomen formatus (XML, DTD, XSD, XSL)
skaitmenin s geoerdvin s technologijos (GIS, nuotolinis skaitymas, CAD, GPS ir kt.)
palaiko geriau. Anks iau metaduomenys buvo kuriami vairiais formatais (txt, doc, html,
kt.), j strukt ra ir palaikymas buvo silpnesni.

5.26 pav. Metaduomen failo XML rodinys „ArcCatalog“ aplinkoje

5.3.5 ISO metaduomen standarto profiliavimas
Kaip buvo min ta 1 dalyje, nereikia išradin ti nepriklausom standart : daug geriau
pasirinkti (kur manoma) tarptautinius standartus. Tarptautiniai standartai pasižymi itin
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išsamiais metaduomen elementais, kurie kartais yra išsamesni nei reikalauja erdviniai
duomenys. Ta iau, siekiant atitikti nacionalinius poreikius, galima sukurti unikalius
profilius. Norint sukurti puik standartini žym profil , reikia d ti daug pastang .

Viešoji
visuomen

Minimal s
metaduomenys

Išsamesni
metaduomenys

Pilni
metaduomenys

Vartotoj
skai ius

GIS
ekspertai

5.27 pav. Metaduomen išsamumas

ISO 19115 metaduomen standartas tapo „statybiniu kodu“ konstruoti nacionalinius
metaduomen standartus. Kiekvienas ISO narys gali sukurti nuosav ISO 19115 profil su
s lyga, kad jame bus pagrindiniai elementai. Daugelis valstybi , region ir bendruomeni
savo nacionaliniams standartams adaptuoja ISO 19115 arba ISO 19139 profilius.
Kiekvienas profilis tam tikru lygiu modifikuoja originalius 19115 arba 19139 standartus bei
paprastai jis turi nuosav XML Schem ar Dokumento tipo apibr žt (DTD), apib dinan i ,
kaip pagal t profil turi b ti formuojami metaduomenys.
Nacionaliniame profilyje gali b ti:
visi ISO pagrindiniai elementai;
laisvai nustatomas nepagrindini ISO element rinkinys;
galimai ISO neegzistuojantys elementai.
Dvi paskutin s tinkinimo parinktys gali apimti s lygin naujinim , išpl tim ir (arba) sukurti
kod s rašus.
Nacionalinis ISO 19115 Metaduomen standarto profilis
Nacionalinis ISO 19115 Metaduomen standarto profilis
Išpl timo taisykli
pavyzdys
Išpl sti
metaduomenys

Pgr.

Elementai

Pl tiniai

Visi išsamaus duomen
rinkinio metaduomenys.
Profilis iš ISO 19115

Visi
pagrindiniai
metaduomenys

5.28 pav. Nacionalinio profilio k rimas

Pagal ISO 19115 C pried profilio k rimo taisykl s yra tokios:
1) Prieš kurdamas profil , vartotojas turi peržvelgti registruotus profilius.
2) Profilis turi atitikti išpl tim apib dinan ias taisykles.
3) Profilis neturi keisti metaduomen elemento pavadinimo, apibr žimo ar duomen
tipo.
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4) Profilyje turi b ti:
pagrindiniai metaduomenys, surinkti skaitmeniniam geografiniam duomen
rinkiniui;
visi privalomieji metaduomen elementai visose metaduomen skiltyse;
visi s lyginiai metaduomen elementai visose privalomose skiltyse, jei
duomen rinkinys atitinka metaduomen elemento reikalaujam s lyg ;
visi privalomieji metaduomen elementai visose s lygin se skiltyse, jei
duomen rinkinys atitinka skilties reikalaujam s lyg ;
visi s lyginiai metaduomen elementai visose s lygin se skiltyse, jei
duomen rinkinys atitinka metaduomen elemento ir skilties reikalaujam
s lyg .
5) Ryšiai (kaip pateikta A priede) turi b ti apibr žti taip, kad b t galima nustatyti
strukt r ir schem .
6) Profilis turi b ti padaromas pasiekiamu visiems, kurie gauna metaduomenis,
sukurtus pagal tok profil .
ISO profiliai pasižymi dydžio kei iamumu, jie buvo naudojami kuriant vairi paskir i
profilius. Išsamus metaduomen profilis gali dirbti per vien DTD rinkin , galint aptarnauti
daug metaduomen XML dokument . ISO standartinis DTD pateikiamas globaliai
pasiekiamoje interneto svetain je adresu: http://www.esri.com/metadata/esriprof80.dtd.
XML metaduomen dokumentuose gali b ti neribotas metaduomen kiekis, jie su DTD
dirbs tol, kol juose bus minimaliai DTD reikalaujami privalomieji elementai.
ISO Metadata.dtd

DCW.xml
Rekomenduojami
pagrindiniai
metaduomenys

NATO Specific.dtd
VMap 1-NL.xml
Schipol
Environmental NATO katalogavimo profilis,
North Sea
Soundings.xml Impact data.xml apimantis ISO

Tik 12 privalom j
metaduomen
element

Visi išsam s
metaduomenys,
susidedantys iš daugiau
nei 300 metaduomen
element

rekomenduojamus pagrindinius
metaduomen elementus plius
papildomai pasirinktuosius.
NATO DTD apibr žia NATO
specifinius metaduomenis ir
kod s rašus.

5.29 pav. Profili pritaikymo pavyzdžiai

ISO 19115 C priedas pateikia taisykles, skirtas apibr žti ir pritaikyti papildomus
metaduomenis, siekiant geriau atitikti specialius vartotoj poreikius. F priede pateikiamos
metaduomen išpl timo gair s, o papildomi metaduomen elementai turi b ti apibr žiami
pagal taisykles, išd stytas C priede.
ISO 19115 E ir F prieduose pateikiamas pavyzdys, kaip reikia kurti Išsamaus duomen
rinkinio metaduomen pritaikymo profil bei Metaduomen išpl timo metodologija.
5.3.5.1 Profilio gyvendinimo procesas
Veiksmai, reikalingi siekiant gyvendinti profil :
Metaduomen profili metmen k rimas (ISO 19115, F priedas)
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DTD k rimas ir kodavimas ir (arba) XML dokumento (XSD) schemos
XSL schem k rimas ir kodavimas
Daugiafunkcini metaduomen rankio modeliavimas ir gyvendinimas

5.30 pav. Metaduomen XML rašo strukt ra (www.marine-geo.org)

Siekiant atlikti pirmuosius tris veiksmus (koncepcinis, loginis ir fizinis (DTD ir XSL)
metaduomen modeliai), galima naudoti UML rankius. XML DTD schema standartin ms
metaduomen formoms rengiama su UML. Siekiant lankstumo, DTD aplinkoje visi
metaduomen komponentai yra apibr žiami kaip elementai, ta iau domenai yra atributai.
Kadangi metaduomen rankis yra grindžiamas internetu, strukt ra turi atitikti interneto
aplink . Tod l metaduomenims pateikti interneto naršykl se yra parengiami XSL failai.
XSL schemos taip pat koduojamos lanks iai, kadangi vartotojai gali pageidauti nematyti
metaduomenyse nulini duomen arba nesusijusi element .

5.31 pav. Stiliaus lapo (XSL) pasirinkimas „ArcCatalog“ aplinkoje

5.3.6 Metaduomen pavertimas geoerdvin s gamybos proceso dalimi
Metaduomen k rimas turi b ti trauktas duomen k rimo užduo i srauto proces .
Metaduomen išgavimas ir gamyba gali b ti paskirstomi duomen k rimo proceso eigoje.
Atsakomyb už metaduomen gamyb paskirstoma atsakingiesiems už atskirus proceso
etapus. Metaduomen surinkimo rankiai turi b ti kuriami arba pritaikomi taip, kad atitikt
specifines organizacijos reikmes.
Pagrindin s metaduomen panaudojimo sritys:
Organizacijos vidini investicij erdvinius duomenis organizavimas ir palaikymas.
Informacijos apie organizacijos duomen išteklius teikimas duomen katalogams,
informacijos centrams ir brokeriams.
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Informacijos teikimas siekiant apdoroti ir interpretuoti duomenis, gautus iš išor s
šaltinio.
Organizacijos vidin s metaduomen standart naudojimo iniciatyvos gali b ti pritaikomos
konkre ioms darbin ms aplinkoms. Pagrindiniai metaduomenys pateikia pakankamai
informacijos, kad užklaus jas sitikint , kokie duomenys tinka specifinei paskir iai tenkinti.
Jei, apsvars ius pagrindinius metaduomenis, reikia papildomos informacijos apie
individualius duomen rinkinius, tada galima traukti išsamesnius bei labiau specifinius
metaduomenis. Yra galimyb , kad organizacijos nor s sukurti metaduomenis skirtinguose,
ta iau vienas kit
papildan iuose lygiuose – viename lygyje bus pagrindiniai
metaduomenys išor s naudojimui, o naudojimui viduje bus parengti išsamesni
metaduomenys. Siekiant išvengti pastang dubliavimo, abiems sritims bendri elementai
gali b ti pažymimi.
Metaduomen organizavimo ir palaikymo metu asmuo, dokumentuojantis duomen rinkin ,
turi gerai suvokti paklaid analiz ir duomen kokyb s vertinimo proces , šaltinio
duomen pob d ir apribojimus bei vis atribut apibr žtis bei domenus. Netgi kiekvieno
komandos nario našas turi b ti fiksuojamas ir turi b ti palaikoma individuali atskaitomyb ,
kuri paprastai grupiniuose projektuose pradingsta. Taip pat turi b ti fiksuojami duomen
apdorojimo veiksmai ir kintamieji. Metaduomen k rimo procesai turi b ti pažym ti
duomen gamybos užduo i srautuose (5.32 pav.).
Duomen k rimo etapas
Duomen planavimas

Duomen apdorojimas
Duomen analiz

Metaduomen informacija
Identifikavimo informacija
Pavadinimas, autorius, santrauka, paskirtis, raktažodži
laikotarpis
Duomen organizavimas
Gardel , rastras, vektorius
Erdvin s atskaitos sistemos
Koordina i sistema ir bazin atskaitos sistema
Vienetai ir atributai (planuojama)
Duomen kokyb
Išsamumas, pad ties tikslumas, geografinio apdorojim
veiksmai
Duomen kokyb
Atribut tikslumas, analiz s veiksmai
Vienetai ir atributai (rezultatai)
Metaduomen nuoroda

5.32 pav. Užduo i srautams priskirti metaduomenys (Wayne, 2005)

Metaduomenys geoerdvini duomen reng jams (organizacijoms ir individams) si lo daug
pranašum . Ta iau, siekiant pagaminti kokybiškus metaduomenis, reikalingi papildomi
ištekliai ir esam duomen k rimo proced r bei politikos poky iai.
Vienok egzistuoja tam tikros metaduomen k rimo kli tys: pvz., metaduomen standartai
pernelyg plat s ir sunkiai gyvendinami; metaduomen gamybai reikia laiko ir kit ištekli ;
egzistuoja nedaug išmatuojamos metaduomen gamybos naudos ir pan.
geoerdvini duomen pl tros proces ,
Siekiant geriau integruoti metaduomen gamyb
galima pasinaudoti šiomis darbin mis priemon mis: kurti administracij bei personalo
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paramos skyrius, sukurti organizacinius metaduomen ruošinius, sugretinti metaduomen
laukus su užduo i srautu ir paskirstyti gamyb , išpl toti / integruoti metaduomen
surinkimo rankius bei sukurti metaduomen proced ras ir politik (Wayne, 2005).
ISO19115 G priede pateikiama metaduomen gyvendinimo ir valdymo metod bei id j
apžvalga. Šios priemon s atlieka ieškos ir išgavimo, metaduomen main bei pateikimo
funkcijas.
5.3.7 Tezauras ir kontroliuojami žodynai
Ieškodamas informacijos, pagal informacijos paiešk apib dinan ius žodžius užklaus jas
gali nerasti joki nuorod . Ši problem galima išspr sti, naudojantis tezauru.
Metaduomen ir kit elektronini dokument kontekste tezauras – tai priemon ,
organizacijai leidžianti išgauti informacij iš elektronini šaltini . Pavyzdžiui, jis suteikia
galimyb ištraukti patobulint informacij , vykdant s kming paiešk su sinonimais.
Nuosekli metaduomen paieška pasiekiama tuomet, jei visi metaduomenis kuriantys
asmenys naudojasi tuo pa iu tezauru. ISO 19155 apibr žia lauko žodyno turinio gaires.
Kontroliuojamas žodynas yra kruopš iai atrinkt žodži ir frazi , kurios naudojamos žymint
informacijos vienetus, kad b t galima lengviau juos rasti ieškant, s rašas. Kaip min ta
anks iau, ISO 19155 si lo išsam duomen žodyn ir kod s rašus, kurie buvo išvesti iš
vairi bibliotek standart .
Administracin zona:
Kod s rašai:
http://mycodeLists.cl/adminAreas
Kod s rašo vert : Utenos
Alt. kodo išraiška: 6

Adm. zonos kod
s rašas:
http://mycodeLists.cl/ad
minAreas
1. Utenos r. sav.
2. Neringos sav
3. Kelm s r. sav.
4. Rietavo sav.

5.33 pav. Kod s rašais kontroliuojamas žodynas

Siekiant pagerinti paieškos rezultat kokyb , standartini profili žodynui užpildyti galima
naudoti raktažodžius thesauri (tezauras) (pvz., teminis tezauras CERES,
http://www.ceres.ca.gov/thesaurus/), gazeteers (geografijos vadovai) (pvz., GNIS
http://geonames.usgs.gov/redirect.html, kt.) bei resource types controlled vocabularies
(kontroliuojam žodyn (ISO, kt.) ištekli tipai).
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5.4 Geoerdvini metaduomen

rankiai

Siekiant efektyviai gyvendinti metaduomen gamybos proced r , reikalingi informacijos
surinkimo rankiai. Metaduomen
rankiai – tai funkcijos, skirtos vesti ir taisyti
metaduomenis bei naudmenos, skirtos atlikti metaduomen pirminio apdorojimo,
ištraukimo, v lesnio apdorojimo, patvirtinimo ir perži ros operacijas. Specifini vietini
metaduomen profiliams kurti naudojami keli metaduomen rankiai.
Metaduomen rankiai turi b ti pasirenkami ir (arba) sukuriami taip, kad atitikt specifines
organizacijos reikmes. Tokie rankiai apima:
specialiai sukurt ir suprogramuot rang ;
esam programin rang :
laikinai nemokama programin
ranga: susid rusios su federaliniais
metaduomenims taikomais reikalavimais, daugelis vyriausybini organizacij
suk r vidines metaduomen gamybos programas. Daugelis ši program
yra viešai prieinamos visuomenei.
komercin metaduomen programin
ranga, kuri yra skirstoma
dvi
kategorijas: atskira ir vidin GIS.
Atskiri produktai bendruoju atveju leidžia vartotojui „išgauti“ tam tikr metaduomen
informacij tiesiogiai iš geoerdvini duomen rinkinio ir pateikia vartotojo s saj
papildomiems duomenims vesti. Šios programos – tai paprastai patikimi gamybos rankiai,
palengvinantys ruošini ir bibliotek rengim bei suteikiantys s veikos su vairiais
duomen tipais galimybes. Jos paprastai yra naudingos organizacijoms, gaminan ioms ir
valdan ioms duomenis su keliomis duomen k rimo programomis.
GIS programin s rangos k r jai prad jo ISO 19115 traukimo savo sistemas veikl ,
suteikdami galimyb automatizuotai fonine veiksena generuoti metaduomen elementus
GIS duomen naujinimo metu. Vidiniai GIS produktai tai pat leidžia naudotis duomen
vedimo s saja, ta iau d l savo pob džio tiesiogiai iš duomen rinkinio gali ištraukti
daugiau informacijos. Kai kurios metaduomen valdymo sistemos naudoja duomen
bazes, taip siekiant iki minimumo sumažinti vartotojo vedimo poreik .
vairioms vartotoj bendruomen ms yra sukurta daug metaduomen rengykli , skirt
vairioms kompiuteri platformoms. Laikui b gant sp ta vertinti j suderinamum ir
veikim . Hugh Philips palaikomoje nepriklausomoje metaduomen programin s rangos
vertinimo interneto svetain je pateikiama apžvalga ir nuorodos
rankius, skirtus
geoerdviniams duomenims tvarkyti. Ši svetain valdo Viskonsino žem s informacijos
centras (http://sco.wisc.edu/wisclinc/metatool/).
Ieškodami metaduomen
gamybos programos, vartotojai tur t
funkcionalum :
Kokios ypatyb s jums svarbiausios?
Metaduomen k rimas
Metaduomen taisymas
Metaduomen publikavimas
Metaduomen jungimas su duomenimis
Ruošini k rimas ir naudojimas
Nesud tinga vartotojo s saja
Patikimos pagalbos sistemos ir mokymo priemon s
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Ar metaduomen rengykl rašo arba eksportuoja metaduomenis XML format ?
Ar metaduomen rengykl naudoja Dokumento tipo deklaracijos (DTD) bei XML
dokumento schemos (XSD) pateiktis, padedan ias vertinti metaduomen strukt r
ir turin ?
Ar metaduomen rengykl naudoja XSL stili lapus, padedan ius perteikti
metaduomen turin ? Kokie stili lapai palaikomi?
Ar programa turi vidin duomen / metaduomen valdymo naudmen , kuri palaiko
automatinio duomen rinkinio ypatybi (pvz., apr ptis, projekcija, atribut etiket s,
kt.) ištraukimo galimyb ?
Ar jums reikia rankio, kuris palaikyt vien arba kelis ISO profilius ar pl tinius?
Ar jums reikia rankio, kuris b t nesunkiai paskirstomas partneriams?
Ar metaduomen rankis palaiko konversij iš vien duomen standart kitus?
Bendruoju atveju metaduomenys yra renkami naudojant metaduomen rengykl , kuri
vartotojui suteikia galimyb naudotis vedimo formomis vesti, naujinti bei išvesti
metaduomenis. Metaduomen valdymo sistema gali b ti pasirinkta pagal organizacijos
kompiuteri aplink , verslo praktik ir kompetencij .
5.4.1 Metaduomen

traukimas ESRI „ArcGIS ArcCatalog“

savo produktus metaduomen rankius yra trauk arba atskirus metaduomen rankius
pareng keli pirmaujantys GIS programin s rangos k r jai. Pavyzdžiui, ESRI ir
„Intergraph“ yra registruotieji ISO perži r tojai ir palaiko per jim . ESRI „ArcCatalog“ si lo
ISO stiliaus metaduomen parinktis. „Intergraph“ rengia ISO konversijos rank .
ESRI „ArcGIS ArcCatalog“ pateikia metaduomen valdymo rankius, apiman ius šias
funkcijas:
metaduomen k rimo ir taisymo;
duomen paieškos ir atradimo;
automatinio duomen ypatybi ištraukimo iš ESRI duomen ;
automatinio metaduomen naujinimo, taisant duomenis (sinchronizacija);
metaduomen jungimo su duomenimis eksportavimo metu;
metaduomen k rimo ISO (ne JAV profiliu) ir CSDGM formatais.
Kadangi egzistuoja daug metaduomen standart ir profili , „ArcGIS“ metaduomenims
nereikia atitikti jokio specialaus standarto. Ta iau jis si lo parinkt gaminti metaduomenis,
kurie atitikt special standart . Pavyzdžiui, XML kodas, sugeneruotas naudojant ISO
„ArcCatalog“ metaduomen rengykl , atitinka DTD išd styt strukt r , kuri sek galutin
ISO 19115 standarto metmen versij .
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5.34 pav. „ArcCatalog“ metaduomen valdymo rankiai

Tikimasi, kad pla iai paplit s ISO 19115/19139 metaduomen standart pritaikymas toliau
skatins tarptautin s laisv ir komercini ranki baz s, atitinkan ios vien standart , pl tr .
5.4.2 Metaduomenys: išvados
ISO 19115 pl tra yra grindžiama tvirtu nacionalin s, regionin s ir informacin s
bendruomeni standart pagrindu. J naudoja daug subjekt visame pasaulyje, jis pra jo
formalaus k rimo proceso ciklus.
ISO 19115 standartas yra grindžiamas harmonizuotu objekt modeliu, kuris yra sukurtas
siekiant atitikti vairius reikalavimus. Siekiant jungti vairias kalbas, standarte pla iai
naudojami kod s rašai. ISO 19115 – tai rekomenduojamas pagrindas su visiškai išsamiu
profiliu.
ISO 19115 metaduomenys yra išsam s. Didžioji dalis to, ko jums reikia, ia jau yra. Pagal
ISO 19115 metaduomen standarto santrauk galima adaptuoti arba sukurti nacionalin
ISO 19139 technin s specifikacijos profil . Metaduomen apibr žimo ir j gyvendinimo
pl tros procesas progresuoja toliau.
Ta iau gali egzistuoti situacija, kad nerasite to, ko jums reikia. Yra rizika, kad naujiems
metaduomen elementams apibr žti bus naudojami papildomi mechanizmai, net jei
egzistuoja standartiniai mechanizmai, atitinkantys j s
poreikius. Siekiant pad ti
metaduomenis naudoti nacionaliniuose profiliuose, reikalingi „pagrindini “ metaduomen
ekspertai.
B dami GIS profesionalais, metaduomenis tur tum te kurti visada, kai kuriate arba taisote
nauj duomen rinkin , kur naudos kiti. Duomenys, kuriuos gausite internetu, dažniausiai
jau tur s savo metaduomenis.
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5.5 Objekt katalogas
Bendradarbiavimo duomen valdymo srityje užduotis apima kelias aktualias sritis:
Technin : „technin s / programin s rangos suderinamumas“
Institucin : „ sipareigojim taisykl s“
Politin : „reikalingi bendri sprendimai“
Teisin : „kas leidžiama ir kas – ne“
Semantin : „bendras duomen supratimas“
objekt katalogai;
metaduomenys

Taikomoji
schema

Duomen
produkto
specifikacija

Duomen
rinkinys

Prieiga

Tarnybos
Metaduomenys

Savybi
katalogas

Receptas

Duomen
produktas

Paketas
(fizinis)

Strukt ra
(login )

Turinys
(fizinis)

Duomenys

5.35 pav. Metaduomen ir objekt katalog pozicionavimas

Metaduomen palaikymas ir standartai buvo aptarti ankstesniuose skyriuose. Bendram
katalog naudojimui reikalinga kita informacija apie duomen organizavim . Objekt
katalogai, apibr žiantys objekt tipus, j operacijas, atributus ir ryšius, atspindimus
geografiniuose duomenyse, yra b tini, siekiant duomenis paversti naudinga informacija
(ISO 19110). Objekt kataloguose laikomi objekt tip , objekt atribut ir objekt
asociacij , esan i viename arba keliuose geografini duomen rinkiniuose, apibr žimai ir
aprašymai bei galimos pritaikyti objekt operacijos.
Geografiniai objektai – tai realiojo pasaulio reiškiniai, susieti su vieta Žem s atžvilgiu, apie
kuri duomenys renkami, palaikomi ir platinami. Objekt katalogai skatina geografini
duomen platinim ir bendr naudojim bei si lo geresn duomen turinio ir reikšm s
supratim . Jei geografini duomen tiek jai ir vartotojai vienodai nesupras realaus
pasaulio reiškini , kuriuos perteikia duomenys, vartotojai negal s naudingai išnaudoti
pateikt duomen (ISO 19110).
Bet koks geografini duomen rinkinys – tai sud tingo ir vairaus pasaulio abstrakcija.
Objekt katalogas niekuomet negal s perteikti geografin s realyb s gausos. Ta iau toks
objekt katalogas konkre i abstrakcij duotajame duomen rinkinyje gal s pateikti
aiškiai, tiksliai ir vartotojams suprantama bei pasiekiama forma.
Objekt katalogas formuoja apibr ž i rinkinio saugykl , kurioje klasifikuojami konkre iam
visatos diskursui svarb s realiojo pasaulio reiškiniai. Katalogas si lo priemones suskirstyti
tokius reiškinius atstovaujan ius duomenis kategorijas. Taip gaunama informacija bus
vienareikšm , suvokiama ir maksimaliai manomai naudinga.
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paslaugas orientuotoje geoerdvini duomen architekt roje katalogas užtikrina objekt
aprašus, kurie naudojami ieškant ir išgaunant metaduomenis. Objektas – tai realiojo
pasaulio reiškinio abstrakcija su bendromis ypatyb mis. Reiškin „Eifelio bokštas“ su
panašiais kitais reiškiniais galima suklasifikuoti objekt tip „bokštas“. Objekt kataloge
bazinis klasifikacijos lygis b t objekto tipas (pvz., „bokštas“).
Pritaikymas
vartotojams

Klientai

EC, MS, nacionalin s
institucijos, pilie iai
Prieiga prie transformuot duomen ,
vaizd , žem lapi , ataskait ,
daugialyp s terp s turinio

Interneto naršykl
„ActiveX“ komponentai
GIS programin ranga
Valdymo inf. sistema

Metaduomen paieška ir išgavimas
duomenims ir tarnyboms

Katalogai

Tarpin
programin ranga
Geo-apdorojimo
paslaugos

Metaduomen naujinimas

Tiesiogin
duomen
prieiga

Kiti duomenys
Turinio
saugyklos

Pvz., administraciniai,
statistiniai, ataskaitos

Dengtys

Savyb s

Paslaug grandin : ieška,
rodymas, prieiga,
e. prekyba

Serveriai

Paskirstytieji geografiniai atskaitos duomenys

5.36 pav. Koncepcinis paslaugas orientuotos geoerdvini duomen architekt ros modelis

Egzistuoja trys susij ISO 19100 serijos standartai, kurie buvo išanalizuoti kuriant ir
palaikant objekt katalogus. Tai yra:
ISO 19109 Geografin informacija: taikymo schem taisykl s
ISO 19110 Geografin informacija: objekt katalogavimo metodologija
ISO 19115 Geografin informacija: metaduomenys
ISO 19109 ir 19115 buvo aptarti ankstesn je dalyje. Šioje dalyje bus išd stytas ISO 19110
standartas bei jo ryšiai su kitais dviem ISO standartais. Toliau pateikiamoje iliustracijoje
matote ryšius tarp objekt katalogo, objekt , taikymo schemos, metaduomen ir duomen .
Taikymo
schema

Atitinka

Grindžiama

Savybi
katalogas

Apibr ž

Duomen
rinkinys

Metaduomenys
Apib dina

Kolekcija

Savyb s
Koduojama kaip

Duomenys
Fizinis

Loginis
5.37 pav. Ryšiai tarp ISO 19109, 19110 ir 19115
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5.5.1 ISO 19110: Objekt katalogavimo metodologija
ISO 19110:2005 – Objekt katalogavimo metodologija si lo standartin karkas , kuriuo
remiantis galima organizuoti ir geografini duomen rinkinio forma teikti ataskaitas apie
realiojo pasaulio reiškinius. Šis standartas apibr žia objekt
tip
katalogavimo
metodologij ir nurodo, kaip objekt kataloge tvarkoma objekt tip klasifikacija bei
pateikiama geografini duomen rinkinio vartotojams (ISO 19110).
ISO 19110 yra taikomas:
kuriant objekt tip katalogus anks iau nesukataloguotuose domenuose;
koreguojant esamus objekt katalogus, kad jie atitikt standartin praktik .
ISO 19110 tenkina skaitmenine forma pateikiam objekt tip katalogavimo poreik .
Objekt katalogas pasiekiamas elektronine forma – iš bet kurio geografini duomen
rinkinio, kuriame yra objekt tipai. Kataloguojant kitas geografini duomen formas, jo
principus galima išpl sti.
Geografiniai objektai pasirodo dviem lygiais: pavyzdžiais ir tipais. Pavyzdžio lygiu
geografinis objektas atstovaujamas kaip atskiras reiškinys, susietas su geografin mis ir
laiko koordinat mis; jis gali b ti vaizduojamas konkre iu grafiniu simboliu. Šie individual s
objekt pavyzdžiai yra grupuojami bendr j charakteristik klases – objekt tipus.
Kaip jau min ta pirmiau, bazinis klasifikacijos lygis ISO 19110 objekt kataloge yra
vadinamas objekto tipu („bokštas“, n ra specifinis objektas kaip „Eifelio bokštas“). Šis
standartas netaikomas individuali kiekvieno tipo pavyzdži perteikimui, jis neapima
erdvin s, laikin s ir vaizdavimo schem (kaip nurodyta ISO 19107, ISO 19108 ir ISO
19117). Be to, jis neapima objekt pavyzdži surinkimo kriterij .
ISO 19910:2005 gali b ti naudojamas kaip pagrindas apibr žiant konkre ioje taikymo
srityje modeliuojam visatos diskurs arba standartizuojant bendruosius realiojo pasaulio
reiškini aspektus, modeliuojamus daugiau nei vienoje taikymo srityje. Objekt katalogas
pateikia realyb s abstrakcij , perteikiam vienu ar keliais geografini duomen rinkiniais
(kaip apibr žta reiškinio klasifikacijoje).
Objekt katalogo ISO 19110 standartai si lo šias gaires:
Objekt katalogo ruošin organizacijos objekt katalogo informacijai:
Ruošinys pateikiamas objekt katalogo turinio lentel s pavidalu
Kiekvienam turinio elementui išd stomi sipareigojimai ir s lygos (M, C, O)
Ruošinys apibr žia ši komponent semantik ir atributus:
Objekt katalogo element – objekt katalogo identifikacija ir informacija
ryšiams
Objekto tipo – realiojo pasaulio reiškinio klas su bendromis ypatyb mis
Objekto operacijos – operacijos, kurias gali atlikti kiekvienas objekto tipo
pavyzdys
Objekto atributo – objekto tipo charakteristika
Atributo vert s – s raš traukto objekto atributo ver i domeno vert
Objekt asociacijos – ryšiai, susiejantys objekto tipo pavyzdžius su to paties
arba kito objekto tipo pavyzdžiais.
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Objekt katalogas – tai katalogas, kuriame laikomi objekt tip , objekt atribut ir objekt
asociacij , esan i viename arba keliuose geografini duomen rinkiniuose, apibr žimai ir
aprašymai bei galimos pritaikyti objekt operacijos (ISO 19110).
Objekt atributai si lo galimybes matuoti objekto b sen , jam b gant laikui išreiškiant tam
tikras elgsenos r šis – ne tik statinius skirtum tarp objekt duotuoju laiko momentu
rodiklius. Kai kurie objekt atributai yra išvedami tiesiogiai iš objekt operacij . Pavyzdžiui,
eismo srauto apimtis tam tikroje kelio atkarpoje yra jo elgsenos matmuo. Visos keli
atkarpos pasižymi transporto priemoni srauto praleidimu, o tai ši ypatyb paver ia
objekto apibr žties dalimi.
Objekt operacijos yra pateikiamos kaip ketvirtas pagrindinis objekt klasifikacijos
aspektas (kartu su objekt tipais, su kiekvienu tipu susijusiais atributais bei ryšiais tarp
tip ). Egzistuoja dviej r ši objekt operacijos: steb tojo ir konstruktoriaus funkcijos.
Steb tojo funkcijos pateikia atribut dabartines vertes. Konstruktoriaus funkcijos traukia
veiksmus, kurie kei ia tas vertes. Pavyzdžiui, steb tojo funkcija gali b ti naudojama tilto
aukš iui apskai iuoti. Tilto paviršiaus perklojimas – tai konstruktoriaus funkcija, kuri
pakei ia tilto pavirši ir taipogi paveikia su tiltu susijus keli ir eism . Šio bendrojo karkaso
r muose objekt operacijos (taip pat vadinamos „elgsenomis“ arba „funkcijomis“) paprastai
traukiamos kaip apibr žimo kriterij dalis ir yra išreiškiamos tik nat rali kalbos apibr ž i
terminais.
Objekt ryšiai tarp tip gali b ti dviej r ši : apibendrinimo arba asociacijos. Asociacijos
gali traukti sumas arba kitus loginius ryšius. Objekt operacijos, atributai ir asociacijos –
tai ypatyb s, paveldimos apibendrinant ryšius. Pavyzdžiui, objekto tipas „tiltas“ gali
priklausyti bendrajai keli objekt „transporto objektai“ klasei bei bendrajai navigacijos
objekt „pavoj “ klasei.
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31
32

Objekt katalogo
elementas

Apibr žtis

sipareigo-jimas / s lyga

Objekto
atributas

Objekto tipo charakteristika

C / objekto atributo
pavadinimas pateikiamas
„objekt atribut
pavadinim “ s raše?
M
C/ apibr žimas nepateiktas
apibr žim šaltinyje?
O
C/ apibr žimas nepateiktas
apibr žim šaltinyje?

Pavadinimas
Apibr žtis

33
Kodas
34 Vert s duomen
tipas

Teksto eilut , unikaliai identifikuojanti katalogo objekto atribut
Objekto atributo apibr žimas nat ralia kalba
Kodas, unikaliai apibr žiantis katalogo objekto atribut
Atribut ver i duomen tipas

Didž.
pasirod.
sk.
N

Duom.
tipas

Domenas

1
1

Tekstas Laisvas tekstas
Tekstas Laisvas tekstas

1
1

Tekstas Laisvas tekstas
Tekstas Laisvas tekstas

5.38 pav. Ištrauka iš objekt katalogo turinio ruošinio

Objekt katalogo ruošinys taip pat iliustruojamas UML paketo forma.

5.39 pav. Koncepcinis objekt katalogo modelis (ISO 1910)

Šioje iliustracijoje yra trauktas Bendrojo objekt modelio (GFM, ISO 19109) branduolys,
iliustruojantis, kaip objekt katalogo s vokos yra realizuotos Bendrojo objekt modelio
elementais. Objekto tipas realizuoja GFM metaklas s objekto tip . Objekto atributas
realizuoja GFM metaklas s atributo tip . Objekto asociacija realizuoja GFM metaklas s
asociacijos tip . Asociacijos vaidmuo realizuoja GFM metaklas s asociacijos vaidmen .
Objekt katalogo ryšio „potipis“ realizuoja GFM klas s paveldimumo ryšio „specializacijos“
vaidmen . Objekt operacija realizuoja GFM metaklas s operacij (ISO 19110).
Pripaž stama, kad geografin informacija yra suvokiama subjektyviai ir kad jos suvokimas
priklauso nuo konkre ios taikymo srities poreiki . Konkre ios taikymo srities poreikiai
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b tent ir apibr žia b d , kuriuo konkre ios klasifikavimo schemos pavyzdžiai yra
grupuojami tipus. Standarte ISO 19109, Geografin informacija – Taikymo schemos
taisykl s nurodyta, kaip turi b ti tvarkomi duomenys, siekiant atspind ti konkre ius
pritaikymo sri i su panašiais duomen reikalavimais poreikius.
Kaip min ta ankstesn je dalyje apie ISO 19109, taikymo schema si lo formal apraš ,
kuris pateikiamas duomen modelio pavidalu arba duomen strukt ros formal j apraš
bei duomen rinkinio turin . ISO 19109 si lo konkre iai paskir iai parengt metod .
Objekt katalogas pagal normalizuot dokument pateikia objekt inventori .
Tolesn je ištraukoje rasite Kli i
pavyzdžius iš objekt katalogo.

5.40 pav. Kli

i objekt tipas

5.41 pav. Kli

i objekt atributas

objekt

tip

(5.40 pav.) ir Kli
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5.42 pav. ISO 19115 pilnuose metaduomenyse traukti katalogo elementai ir strukt ros

5.43 pav. Kli

i metaduomen pavyzdys: palaikymo informacija

ISO 19100 kartu su Atvirojo geoerdvinio konsorciumo (OGC) specifikacijomis leidžia
pasiekti skaitmenini produkt ir paslaug standartizacij . Taigi, ISO 19109 tarnauja
duomen apraš standartizacijai objekt kataloguose, o OGC pateikia specifikacij , kaip
kurti objekt katalogavimo tarnybas.
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Duomen
produktas

Tarnybos

5.44 pav. ISO standartai ir OGC specifikacijos apibr žia paslaugas orientuotos geoerdvini
duomen architekt ros katalogavimo produkt ir proces

5.5.2 ISO 19110: „OpenGIS“® katalogo tarnyb specifikacija
„OpenGIS“®
katalogo
tarnyb
specifikacija
„07-006r1“,
2007
(http://www.opengeospatial.org/standards/cat) per abstrakcijos ir specifini pritaikymo si i
modelius apibr žia s sajas tarp klient ir katalogavimo paslaug . Katalogavimo tarnybos
palaiko galimyb publikuoti ir ieškoti aprašomosios informacijos kolekcij (metaduomen )
duomenims, paslaugoms ir susijusiems informaciniams objektams. Kataloguose esantys
metaduomenys atstovauja šaltini charakteristikas, kurioms galima teikti užklausas ir
pateikti vertinimui bei žmoni
ir program
atliekamam tolesniam apdorojimui.
Katalogavimo tarnybos reikalingos siekiant palaikyti atradim ir susiejim su informacijos
bendruomen je esan iais registruotais informacijos šaltiniais (OGC, 2007).
OGC 07-006r1 specifikacija apibr žia (OGC, 07-006r1):
Katalogo abstrakcijos informacijos modelis si lo:
Užklaus kalb palaikym :
OGC Bendrojo katalogo modelio užklaus galimyb s si lo minimal
duomen tip ir užklausos operacij rinkin , kuris yra suderinamas su
IGC katalogo diegtimis.
Minimalioji užklausos kalbos sintaks SQL SELECT (pasirinkimas)
pareiškime yra grindžiama SQL s lyga WHERE (kur).
OGC_Bendrojo katalogo užklausos kalb perkeliamos užklaus kalb
diegtys – tai OGC filtro specifikacijos ir CIP bei GEO profili Z39.50 1
tipo užklausos.
Pagrindin katalogo schem :
Metaduomen schema (strukt ros, ryšiai ir apibr žtys) pateikia
bendr žodyn , kuris palaiko iešk , išgavim , rodym ir aprašo bei
aprašomojo objekto asociacij .
Geografini duomen rinkinius tvarkantys katalogai turi atitikti
publikuot
metaduomen
standartus ir koduotes, pvz., ISO
19115:2003 ir – per ISO 19139 arba jo profilius – palaikyti XML
koduot . Paslaug metaduomen elementai turi atitikti ISO 19119.
Bendrojo katalogo s sajos modelius:
Paslaug s saja – tai bendra riba tarp automatizuotos sistemos arba
žmogaus ir kitos automatizuotos sistemos arba žmogaus (ISO 19101).
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„OGC 07-006r1“ apibr žia standartines programavimo s sajas (API)
katalogo raš k rimui, naujinimui, šalinimui ir užklaus teikimui.
Specifikacija virš esam serveri (CORBA, Z39.50 ar HTTP) užtikrina
abstrak i j tarnyb rinkin , kurios palaiko geoerdvin s informacijos ir
susijusi
šaltini
katalog
atradim , prieig , technin
prieži r
ir
organizavim .
Apibr žtos s sajos vartotojams arba taikomosioms programoms leidžia rasti
informacij , esan i pla iai paskirstytose kompiuteri aplinkose, skaitant
žiniatinkl . Visus elgsenos reikalaujan ius seansus išreiškia dinaminis
bendravimo b senos ir b senos per jimo modelis. Modelis išreiškia b senas
bei pranešimus, kurie suaktyvina b senos poky ius.
šios specifikacijos susijusias s lygas yra trauktos dieg i projektavimo
gair s. Kiekvienoje protokolo sietyje yra pasirinktame protokole pasiekiam
konstrukcij bendr j s saj , operacij ir parametr atvaizdžiai. Taikomieji
profiliai yra skirti papildomai dokumentuoti dieg i pasirinkimus.
Kliento
programa
OGC katalogo
s saja

Paskirstytoji
paieška

Katalogo
tarnyba

Metaduomen
saugykla

OGC tarnyb
s sajos

Apib dina

Šaltinis

5.45 pav. Pamatinio modelio architekt ra (OGC, 07-006r1)

Pirmiau pateikta iliustracija atspindi Atskaitos architekt r , kuri naudojama OGC katalogo
s sajos pl trai. Architekt rai b dingas daugiasluoksnis klient ir serveri išd stymas.
Siekiant užtikrinti konteksto egzistavim , architekt ra pateikia ne tik katalogo s sajas.
Paryškintos linijos iliustruoja OGC katalogo ir Objekt s saj apr pt .
Programos klientas su Katalogo tarnyba rodomas naudojant OGC katalogo s saj .
užklaus , gali ištraukti vien iš trij šaltini : vietin
Katalogo taryba, reaguodama
Katalogo tarnybos Metaduomen saugykl , Šaltinio tarnyb arba kit Katalogo tarnyb .
S saja vietin Metaduomen saugykl Katalogo tarnybos atžvilgiu yra vidin . S saja
Šaltinio tarnyb gali b ti privati arba OGC s saja. S saja tarp Katalogo tarnyb – tai OGC
Katalogo s saja. Šiuo atveju Katalogo tarnyba veikia kaip klientas ir kaip serveris.
Duomenis, gaunamus iš OGC Katalogo tarnybos užklausos, apdoroja užklaus pateikianti
Katalogo tarnyba ir atitinkama gr žina juos originaliai Katalogo užklausai.
Interneto katalogo tarnybai apibr žtos tokios operacijos:
GetCapabilities: pateikia tarnybos metaduomenis
DescribeRecord: leidžia klientams gauti katalogo IM schemos aprašym
GetDomain: leidžia klientams atrasti API parametr eigos vert s tarp bei kit
informacijos modelio element
GetRecords: pirminis užklausos katalogui teikimo metodas. Palaiko paskirstyt sias
užklausas
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GetRecordById: patogi užklausa, siekianti gauti rašus pagal j identifikatorius
Push: pirminis metodas, skirtas katalogo rašams kurti, naujinti ir šalinti
Pull: leidžia katalogo tarnyboms išgauti internetu pasiekiamus metaduomenis ir
registruoti juos kataloge. Palaiko šaltinio periodinio pakartotinio ištraukimo funkcij .
5.5.3 ISO 19110: Objekt katalogas: išvados
Objekt katalogai – tai kertiniai bendro naudojimo akmenys. Objekt katalogai yra svarbios
semantikos saugyklos. Neturint bendros semantikos, bendro naudojimo principo pritaikyti
ne manoma. Objekt katalogai – tai bendro naudojimo galintojai. Standartizuotos
ISO/OGC erdvini
duomen
infrastrukt ros suteikia galimyb
atlikti bendruosius
georeferencin s informacijos mainus.
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5.6 Kokyb s standartai
Kokyb – bet kurio produkto esmin ypatyb . Geoerdvini duomen kokyb – svarbi
duomen patikimumo, bendro naudojimo ir atskaitomyb s visais duomen k rimo,
platinimo ir naudojimo etapais informacija. Produktas turi atitikti specifinius reikalavimus,
taikomus jo naudojimo paskir iai. Siekiant palaikyti gamybos proceso produkto kokyb
laiko eigoje, reikia taikyti standartizacijos procesus. Tarptautiniai ISO 9000 serijos
standartai sprendžia kokyb s valdymo klausimus ir apib dina gaires, terminus bei kokyb s
modelius (ISO 9000, 2000).
ISO 9001:2000 standarte nurodyti reikalavimai kokyb s valdymo sistemai bet kurios
organizacijos, kuri nori pademonstruoti savo geb jim nuosekliai tiekti produkt , atitinkant
kliento bei taikomus teisinius reikalavimus. Standartas yra naudojamas atestavimo bei
sutartiniais tikslais, organizacijos kokyb s valdymo srityje.
gyvendinant geoerdvin s informacijos kokyb s valdymo sistem , reikia diegti šiuos ISO
9000 serijos standart principus:
d mesys klientui;
vadovavimas;
žmoni traukimas;
procesinis poži ris;
sisteminis poži ris valdym ;
nuolatinis tobul jimas;
faktinis poži ris sprendim pri mim ;
abipusiai naudingi ryšiai su tiek jais.
ISO 19101 standarte pateikiamas grafinis esmini geografini duomen kokyb s santyki
aprašas. Kokyb išsamiai aprašoma ir kituose ISO kokyb s standartuose.
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Koncepcin s schemos kalba

Atitinka

Metamodelio lygmuo
Taikomojo modelio
lygmuo

Atstovaujama schema

Kokyb s schema

Apimamas
elementas

Apimamas
elementas

Duomen kokyb s elementas

Duomen kokyb s apžvalgos elementas

Taikomojo modelio
lygmuo
Duomen lygmuo

Pateikiami kiekybiniai
kokyb s apibr žimai

Pateikiamas aprašymas

Pateikiami nekiekybiniai
kokyb s apibr žimai

Pateikiamas aprašymas

Duomen kokyb s aprašymas

Kokyb s aspekt apib dinimas

Apib dintas
duomen
rinkinys

Duomen
rinkinys

5.46 pav. Duomen kokyb ir geografin informacija (ISO 19101)

Duomen kokyb s elementai ir duomen kokyb s apžvalgos elementai apibr žiami
kokyb s schemoje – standartin je taikymo modelio lygio schemoje. Konkre i duomen
kokyb s element kokyb s informacija (apib dinanti kiekybin kokyb s informacij ) ir
duomen kokyb s apžvalgos elementai (apib dinantys nekiekybin kokyb s informacij )
pateikiami duomen kokyb s apraše, kuris laikomas duomen lygyje. Duomen kokyb s
aprašai pateikia ši komponent kokyb s informacij :
geografini duomen rinkini ir
atskir objekt , objekt atribut arba objekt ryši .
Kokyb s informacija geografiniams duomenims gali b ti pateikiama arba nepateikiama,
d l šios priežasties šis ryšys traktuojamas kaip neprivalomas.
ISO/TK 211 darb programoje numatyti keli darbiniai elementai, susij su geoerdvin s
informacijos kokyb s aspektais. ISO/TK 211 pateikiama standart seka, nagrin janti
vairius geografini / geomatini duomen rinkini produkt aspektus. ISO/TK 211
Komitetas pareng kelis tarptautinius standartus, kuriuose sprendžiami kokyb s klausimai.
Tai yra:
ISO 19113:2002 Geografin informacija – Kokyb s principai
ISO 19114:2003 Geografin informacija – Kokyb s vertinimo proced ros
ISO/TS 19138:2006 Geografin informacija – Duomen kokyb s matai
Be to, geoerdvini duomen metaduomen standarte ISO 19115 yra duomen kokybei
skirtas paketas. Metaduomen kokyb s elementai šios dalies metaduomen skiltyje yra
pateikiami kaip pavyzdžiai. ISO 19115 standarte rasite tik UML diagram , modeliuojan i
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duomen kokyb s s vokas. Metaduomen
kokyb s vertinimo rezultatus.
Šioje skiltyje pristatoma esam
b dai.

Taikomoji
schema

Duomen
produkto
specifikacija

Objekt
katalogas

standart

apžvalga ir j

s veikos

Prieiga

Tarnybos
Metaduomenys

su kokybe susijusi

Receptas

Duomen
produktas

Duomen
rinkinys

elementai yra apibr žti taip, kad pateikt

Paketas
(fizinis)

Strukt ra
(login )

Turinys
(fizinis)

Duomenys

5.46 pav. Kokyb s standart pozicionavimas (duomen produkto specifikacija)

Toliau pateikiamoje iliustracijoje (5.47 pav.) išd styti su kokybe susij ISO standartai
Apib dina bandymo
proceso karkas

19113: Apib dina
bandytinus kokyb s
elementus
19138: Nurodo
bandymo mat
registr

19115 ir
19139:
Apib dina
metaduomen
strukt r

19114:
Apib dina
kokyb s
vertinimo
ataskait

5.48 pav. Naudojimas – produkto specifikacijos / duomen modeliai

5.6.1 ISO 19113: kokyb s princip standartas
Duomen rinkinio kokyb apib dina, kaip artimai faktinio duomen rinkinio informacija
apib dina realiojo pasaulio situacij . Realusis pasaulis yra pernelyg sud tingas, kad j b t
galima suvokti kaip visum . J manoma tik modeliuoti pagal vartotojo reikalavimus kaip
produkto specifikacij . Produkto specifikacija apibr žia duomen rinkinio strukt r ir turin .
Tai ISO/TK komandos vadina diskurso visata. Bet kokie skirtumai tarp faktini duomen ir
diskurso visatos idealo gali b ti traktuojami kaip paklaida. Priklausomai nuo paklaid
pob džio, ISO 19113 jas kategorizuoja vairius pirminius bei antrinius elementus.
Diskurso visata – tai realiojo arba hipotetinio pasaulio rodinys, apimantis visus
dominan ius dalykus (ISO 19104). Diskurso visata – tai abstrakti s voka, atspindinti tikslin
duomen rinkin , skirt išgauti geografin realyb . Jis gali b ti sivaizduojamas labiau kaip
idealus, o ne kaip egzistuojantis duomen rinkinys. Faktiniai duomenys turi kaip manoma
labiau atitikti ši diskurso visat .
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ISO 19113:2002 numato principus, apibr žian ius geografini duomen kokyb . Jis
nurodo kokyb s informacijos pateikimo komponentus bei si lo poži r duomen kokyb s
informacijos organizavim .
Duomen reng jai gali naudoti š tarptautin standart , kai:
nustato ir pateikia kokyb s informacij ;
vertina duomen rinkinio kokyb :
kartu su ISO 19114, kuris si lo karkas , skirt vertinti duomen rinkinio
kokyb ;
kurdami produkto specifikacijas ir vartotoj reikalavimus;
nustatydami taikymo schemas:
ISO 19114 ir ISO 19114 kartu apib dina schemas, skirtas kokyb s
informacijai pateikti.
ISO 19113 yra taikomas duomen gamintojams, kurie pateikia kokyb s informacij ,
apib dinan i ir vertinan i , kaip gerai duomen rinkinys atitinka savo diskurso visatos
atvaizd , (kaip yra nurodyta produkto specifikacijoje – formaliai ar numanomai); bei
vartotojams, siekiantiems nustatyti, ar konkret s geografiniai duomenys yra pakankamos
kokyb s ir atitinka j vartojimo paskirt . Š tarptautin standart turi vertinti organizacijos,
susijusios su duomen gavimo ir pirkimo veikla – tokiu b du, kad b t galima realizuoti
produkto specifikacijos ketinimus. Be to, jis papildomai gali b ti naudojamas apibr žiant
taikymo schemas ir aprašant kokyb s reikalavimus (ISO 19113).
Be to, kad ISO 19113 principus galima taikyti skaitmeniniams geografiniams duomenims,
juos taip pat galima išpl sti bei nustatyti, rinkti ir teikti geografini duomen rinkinio
kokyb s informacij . Šie principai papildomai gali b ti išple iami ir naudojami siekiant
nustatyti, surinkti ir pateikti kokyb s informacij apie duomen rinkini sekas ar mažesnes
duomen grupuotes, kurios poaibi pavidalu priklauso duomen rinkiniui (ISO 19113).
Nors ISO 19113:2002 yra taikomas skaitmeniniams geografiniams duomenims, jo principai
gali b ti išple iami ir pritaikomi vairioms kitoms geografini duomen formoms, pvz.,
žem lapiams, diagramoms ir teksto dokumentams.
ISO 19113:2002 nesiekia apibr žti minimalaus geografini duomen kokyb s priimtinumo
lygio. ISO 19113 standartizuoja pavadinimus ir schem , pagal kuri galima kategorizuoti
visus duomen rinkinio skirtumus ir atitinkam diskurso visat . ISO 19113 standarte
apibr žtas toliau pateikiamas komponent s rašas, kuris yra naudojamas siekiant
kategorizuoti duomen kokyb s aspektus.
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Išsamumas – objekt , j atribut ir ryši buvimas arba nebuvimas:
viršijimas: duomen rinkinyje per daug duomen
praleidimas: duomen rinkinyje tr ksta duomen
Loginis nuoseklumas – duomen strukt ros, atribucijos ir ryši logini taisykli
laikymasis (duomen strukt ra gali b ti koncepcin , login arba fizin )
konceptualus nuoseklumas – koncepcin s schemos taisykli laikymasis
domeno nuoseklumas – ver i domen ver i laikymasis
formato nuoseklumas – laipsnis, iki kurio duomenys rašomi pagal fizin duomen
rinkinio strukt r
topologijos nuoseklumas – aiškiai koduojam topologini duomen rinkinio
charakteristik teisingumas
Pozicinis tikslumas – toliau išvardyt objekt pozicij tikslumas:
absoliutusis arba išorinis tikslumas – pateikt koordina i ver i artimumas toms,
kurios yra priimtos kaip teisingos
santykinis arba vidinis tikslumas – duomen rinkinio objekt santykini pozicij
artimumas atitinkamomis j santykin ms pozicijoms, kurios yra priimtos kaip
teisingos
tinklelio duomen pozicijos tikslumas – tinklelio duomen pozicijos ver i
artimumas vert ms, kurios yra priimtos kaip teisingos
Laikinis tikslumas – objekt laikini atribut ir laikini ryši tikslumas:
laiko matmens tikslumas – laikini elemento nuorod tikslumas (laiko matmens
klaidos pranešimas)
laikinis nuoseklumas – tvarking vyki ar sek teisingumas (jei pranešama)
laikinis galiojimas – duomen galiojimas laiko atžvilgiu
Teminis tikslumas – kiekybini , nekiekybini atribut bei objekt ir j ryši klasifikacijos
tikslumas:
klasifikacijos teisingumas – objektams arba j atributams priskirt klasi
palyginimas su diskurso visata (pvz., žem s tiesa arba atskaitos duomen
rinkinys)
nekiekybini atribut teisingumas
kokybini atribut tikslumas
5.49 pav. ISO 19113 standarto duomen kokyb s aspekt kategorizavimo pirminiai ir
antriniai elementai
5.6.2 ISO 19114: Kokyb s vertinimo proced r standartas
ISO 19113 pateikia tik principus, kaip kokyb s terminais galima apib dinti geoerdvinius
duomenis. ISO 19114:2003 si lo gaires faktini duomen rinkini kokyb s vertinimui. Šis
tarptautinis standartas pateikia proced r karkas , kuriuo galima nustatyti ir vertinti
kokyb , pritaikom skaitmenini geografini duomen rinkiniams, atitinkantiems ISO
19113 duomen kokyb s principus.
Dalis ISO 19114 formuoja karkas , skirt vertinti ir pateikti duomen kokyb s rezultatus –
tik kaip duomen kokyb s metaduomenis arba – taip pat – ir kaip kokyb s vertinimo
ataskait . ISO 19114 taikomas duomen reng jams, teikiantiems kokyb s informacij apie
tai, kaip gerai duomen rinkinys atitinka produkto specifikacij bei duomen vartotojams,
siekiantiems nustatyti, ar duomen rinkinyje yra pakankamos kokyb s duomen , kurie
atitikt konkre i j panaudojimo paskirt .
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Šis tarptautinis standartas pripaž sta, kad duomen reng jas ir j vartotojas t pa i
duomen kokyb gali matyti iš skirting poži rio tašk . Kokyb s atitikties lygius galima
nustatyti per duomen reng jo produkto specifikacij arba duomen vartotojo duomen
kokyb s reikalavimus. Jei duomen vartotojui reikia daugiau duomen kokyb s
informacijos nei pateikia duomen reng jas, duomen vartotojas gali susipažinti su
duomen reng jo kokyb s vertinimo procesu ir taip gauti papildom informacij . Šiuo
atveju duomen vartotojo reikalavimai duomen reng jo proceso naudojimo atžvilgiu yra
traktuojami kaip produkto specifikacija.
Šio teiginio r muose ISO 19114 taikomas duomen reng jams, teikiantiems kokyb s
informacij apie tai, kaip gerai duomen rinkinys atitinka produkto specifikacij bei
duomen vartotojams, siekiantiems nustatyti, ar duomen rinkinyje yra pakankamos
kokyb s duomen , kurie atitikt konkre i j panaudojimo paskirt .
ISO 19114 standarto 6 skirsnis apibr žia penkis kokyb s vertinimo etapus. Kokyb s
vertinimo procesas – tai seka veiksm , kuri imamasi kokyb s vertinimo rezultatui
parengti. Kokyb s vertinimo procesas gali b ti naudojamas vairiuose produkto gyvavimo
ciklo etapuose, kiekviename etape iškeliant skirtingus tikslus. ISO 19114 standarte
numatyti gyvavimo ciklo etapai – tai specifikacija, gamyba, pristatymas, naudojimas ir
naujinimas. ISO 19114 standarto B priede apib dinamos kelios specifin s su duomen
rinkiniu susijusios operacijos, kurioms taikomos kokyb s vertinimo proced ros. Duomen
kokyb s vertinimo procesai yra taikomi statiniams ir dinaminiams (kurie dažnai gauna
naujinius) duomen rinkiniams. C priede apib dinamas proceso taikymas vertinant
dinamini duomen rinkini duomen kokyb .
Duomen rinkinys, kaip
nurodyta apr ptyje

Produkto specifikacija
arba vartotojo reikalavimai

Pritaikomo duomen kokyb s pirminio
bei antrinio element ir duomen
kokyb s apr pties nustatymas

Duomen kokyb s priemon s nustatymas

Atitikties kokyb s
lygis

Duomen kokyb s vertinimo
metodo parinkimas ir pritaikymas

Duomen kokyb s rezultato apib dinimas
Atitikties apib dinimas
Duomen kokyb s
rezultatai (kiekybiniai)

Duomen kokyb s rezultatai
(tenkina / netenkina)

5.50 pav. Penki duomen kokyb s vertinimo ir rezultat pateikimo proceso srauto etapai pagal ISO
19114 (Jaos, 2006)
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Proceso
Veiksmas
etapas
1
Konkre i duomen
kokyb s pirminio,
antrinio element ir
duomen kokyb s
apr pties nustatymas
2

Duomen kokyb s mato
nustatymas

3

Duomen kokyb s
vertinimo metodo
pasirinkimas ir taikymas

4

Duomen kokyb s
rezultato nustatymas

5

Atitikties nustatymas

Aprašas
Bandytini duomen kokyb s pirminis,
antrinis elementai ir duomen kokyb s
apr ptis yra nustatoma pagal ISO 19113
reikalavimus. Skirtingi bandymai kartojami
tiek kart , kiek reikalauja produkto
specifikacija arba vartotojo reikalavimai.
Duomen kokyb s matmuo, duomen
kokyb s vert s tipas ir (jei tinka) duomen
kokyb s vert s blokas nustatomi kiekvienam
atliekamam bandymui. ISO 19113 standarto
D priede pateikiami pirminiams ir antriniams
duomen kokyb s elementams taikom
mat pavyzdžiai. Šalia ši pavyzdži tame
pa iame priede rasite vartotojui skiriam
matopasirinkimo pagalb .
Kiekvienai nustatytai duomen kokyb s
priemonei yra pasirenkamas duomen
kokyb s vertinimo metodas.
PASTABA: rezultat erdvinis aprašas
(pasiekiamas rezultatus interpoliavus
erdviniu b du, pavaizdavus grafiškai ir t.t.)
gali b ti naudingas bei atitinkantis ne
rezultat , bet kit (nors ir susijus ) duomen
rinkin .
Kiekybinis duomen kokyb s rezultatas,
duomen kokyb s vert arba duomen
kokyb s ver i rinkinys, duomen kokyb s
ver i blokas ir data – tai metodo taikymo
išvestys.
Jei produkto specifikacijoje arba vartotojo
reikalavimuose yra nustatytas atitikties
kokyb s lygis, siekiant nustatyti atitikt su juo
yra palyginamas duomen kokyb s
rezultatas. Atitikties duomen kokyb s
rezultatas (atitikta/ neatitikta) – tai kiekybinio
duomen kokyb s rezultato palyginimas su
atitikties kokyb s lygiu.

5.51 pav. ISO19114 proceso etapai

ISO 19131 standartas nurodo, kaip kokyb s vertintojas turi parengti kokyb s vertinimo
element produkto specifikacij . Kokyb s vertintojas turi nuspr sti:
Kurias duomen rinkinio dalis reikia vertinti (apr ptis):
Ši duomen rinkinio vertinimo dalis yra vadinama duomen kokyb s
apr ptimi
Kokius duomen kokyb s aspektus (duomen kokyb s pirminius ir antrinius
elementus) reikia vertinti
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Kokios pasirenkamos duomen kokyb s priemon s:
2 etape pateikiama duomen kokyb s priemoni svarba.
Pasirinkite tinkamus vertinimo metodus, kurie atitikt pasirinktus duomen kokyb s
matus.
Pritaikomas vertinimo metodas, kurio paskirtis – vertinti duomen kokyb s
rezultat , kur galima panaudoti sprendžiant, ar duomen rinkinys atitinka tam tikrus
kokybinius reikalavimus, išreikštus atitikties kokyb s lygiu arba pateikti vert
metaduomen pavidalu specifin je kokyb s ataskaitoje.
Duomen kokyb s vertinimo proced ra užbaigiama vieno ar daugiau duomen kokyb s
vertinimo metod pritaikymu. Duomen kokyb s vertinimo metodai yra skirstomi dvi
pagrindines klases: tiesioginius ir netiesioginius. Tiesioginiai metodai nustato duomen
kokyb lyginant duomenis su vidine ir (arba) išorine atskaitos informacija. Netiesioginiai
metodai leidžia daryti išvad arba vertinti duomen kokyb naudojant informacij apie
duomenis, pvz., j kilm . Tiesioginio vertinimo metodai toliau klasifikuojami pagal
informacijos, reikalingos atlikti vertinim , šaltin : vidinius ir išorinius.
Visi duomenys, reikalingi atliekant vidin tiesiogin duomen kokyb s vertinim , vertinamo
duomen rinkinio atžvilgiu yra vidiniai. Išoriniam tiesioginiam kokyb s vertinimui reikalingi
išbandomam duomen rinkiniui išoriniai atskaitos duomenys. Abiej (vidinio bei išorinio)
vertinimo metod atveju egzistuoja dvi aplinkyb s: automatizuota arba neautomatizuota ir
pilna patikra arba atranka.
Vis kokyb s vertinim pagrindas – produkto specifikacija, nes ji apibr žia diskurso visat ,
kuri yra duomen kokyb s nustatymo atskaitos taškas. ISO 19114 standarte pateikiami
priedai su duomen kokyb s vertinimo pavyzdžiais. ISO 19114 standarto B priede
pateikiami produkto gyvavimo ciklo, kurio metu gali b ti taikomos kokyb s vertinimo
proced ros, pavyzdžiai. ISO 19114 standarto F priede iliustruojama kokyb s vertinimo
proced ra, naudojama matuojant nacionalinio topografinio duomen rinkinio temin
tikslum ir išsamum . ISO 19114 I priede aprašomas išsamios kiekybin s kokyb s
vertinimo ataskaitos turinys. Kokyb s vertinimo ataskaitoje pateikiami išsamesni
duomenys apie kokyb s rezultatus ir proced ras, naudotas jiems apskai iuoti, nei yra
fiksuojami metaduomenyse.
Kokyb s vertintojas turi apsvarstyti šiuos klausimus:
Bandymo apr ptis:
Bandymo užduoties apr pties suvokimas prieš pradedant:
Duomen seka, duomen rinkinys arba duomen elementas
Bandymo taškai sistemos architekt ros atžvilgiu
B tina aiškiai žinoti, kas bandoma:
Duomenys ar procesas
Produkto specifikacija ir palaikomi duomenys neb tinai sutampa
B tina nuspr sti d l dokumentacijos ir ataskaitos format
Bandymo projektas:
Reikia tinkamai naudoti atrankos metod
Atsitiktin s prielaidos neb tinai tinka
Pilna patikra gali b ti brangi ir trukti ilgai
Reikia aiškiai apsibr žti bandymo blok :
Geografiniams objektams gali reik ti išmatuoti kontekst
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Objektai bandini ribose gali b ti suskaidyti
Bandym rengimas:
Automatizacija gali sutaupyti laiko, ta iau j gali trukti ilgai parengti
Reikia užtikrinti, kad vairi sistem proceso patikrinimai veikt
palyginamais elementais

su

Atitikties nustatymas:
Pri mimo kokyb s ribos (AQL) turi b ti apibr žiamos nepriklausomai nuo
bandym
Ataskait rengimas:
Reikia patikrinti, ar vartotojai supranta ISO kokyb s terminologij
Reikia užtikrinti, kad bandymai b t adekva iai apibr žti
Reikia išsiaiškinti, ar gerai suvokiamas rezultat mastas
Dideliame duomen rinkinyje nedidelis klaid procentas reikš, kad
paveikta daug objekt

yra

5.6.3 ISO 19138: Duomen kokyb s mat standartas
Duomen kokyb s matai turi b ti apibr žiamos taip, kad b t galima palyginti kokyb s
informacijos rezultatus. Kokyb s vertinimo rezultatai turi b ti išreiškiami per duomen
kokyb s matus.
ISO 19113 standarte pateikiami tik principai ir duomen kokyb s antrini element lygiai.
Siekiant paversti duomen kokyb s vertinimo rezultatus taikomaisiais, svarbu naudoti
standartizuotus duomen kokyb s matus. ISO 19138 pateikia strukt r , nurodan i , kaip
galima sukurti duomen kokyb s matus.
ISO/TS 19138:2006 apibr žia duomen kokyb s mat rinkin . J galima naudoti, rengiant
duomen kokyb s ataskait apie ISO 19113 standarte nustatytus duomen kokyb s
antrinius elementus. Kiekvienam duomen kokyb s antriniam elementui yra apibr žiami
daugialypiai matai, o pasirinkimas, kuri naudoti, priklausys nuo duomen tipo ir j
naudojimo paskirties.
Duomen kokyb s matai yra strukt rizuojami taip, kad b t palaikomi registre, kurtame
pagal ISO 19135. ISO/TS 19138:2006 nem gina aprašyti vis manom duomen
kokyb s mat – tik dažniausiai naudojam rinkin .
Normatyviniame priede ISO/TS 19138:2006 si lo pagrindinius kokyb s matus: juos galima
naudoti kaip pradin vest , kuri galima pasiekti teikiant užklaus duomen kokyb s
matams. Egzistuoja tam tikri principai, kuriuos galima taikyti daugeliui duomen kokyb s
mat . Pavyzdžiui, per Bulio tipo klaidos klasifikacij galima sužinoti, ar kas nors yra
teisinga, ar ne arba suskai iuoti visas tos pa ios kategorijos klaidas. Skai iavim rezultat
galima panaudoti kaip mat šiam konkre iam duomen kokyb s aspektui. ISO 19138
standartas si lo su skai iavimais susijusi duomen kokyb s pagrindini mat rinkin , kur
galima naudoti sudarant duomen kokyb s mat be nereikalingo dubliavimo.
Taip pat egzistuoja duomen kokyb s pagrindiniai matai, skirti su neapibr žtumu
susijusioms temoms. Jie gali b ti naudojami, apibr žiant vieno arba daugiau atsitiktini
matmen kintam j neapibr žtum . Siekiant sukonstruoti faktini duomen kokyb s
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matus, bet kokiai kiekybinio atributo vertei, neapibr žtumui ar poziciniam tikslumui reikia
nustatyti atsitiktinius kintamuosius.
Standarte si lomus pagrindinius matus galima naudoti kuriant naujus matus, atitinkan ius
vartotoj reikalavimus. Naujus duomen kokyb s matus kuriantys asmenys (pvz., registro
palaikymo proceso metu) turi patikrinti ir nustatyti, ar egzistuoja duomen kokyb s
pagrindinis matas, kuriuo b t galima gr sti nauj duomen kokyb s mat .
Kiekvien duomen kokyb s mat apib dina 13 komponent (5.52 pav.). Kaip kurie iš j
yra pasirinktiniai. Šie komponentai yra apibr žti pagal geografin s informacijos element
registracijos standart ISO 19135.
Eilut
1
2

Komponentas
Aprašas
Pavadinimas
Neteisingai klasifikuot objekt skai ius
Pseudonimas
–
Duomen
kokyb s
3
Kokyb s elementas, kuriam taikomas matas (teminis tikslumas)
elementas
Duomen
kokyb s
4
Klasifikacijos teisingumas
antrinis elementas
kokyb s
Duomen
Klaid skai iavimas, procentai ir kt.
5
pagrindinis matas
Skai iavimo
metodo
apibr žimas
(pvz.,
neteisinga
6
Apibr žimas
suklasifikuot objekt skai ius)
7
Aprašas
Naudotos formul s ir kt.
8
Parametras
–
kokyb s
Duomen
9
Pvz., sveikasis skai ius. Dubliuoja ISO 19114 apraš .
vert s tipas
Duomen
kokyb s
10
–
vert s strukt ra
11
Šaltinio nuoroda
Išorin nuoroda (jei taikoma)
12
Pavyzdys
–
13
Identifikatorius
Pvz., 62
5.52 pav. Duomen kokyb s mat pavyzdžiai: neteisingai klasifikuot objekt skai ius
Registras – tai pageidaujamas b das teikti duomen kokyb s matus, nes juos gali
išnaudoti vartotojas ir programin ranga. Programin ranga šiame registre gali b ti
nurodoma siekiant išvengti pasikartojan i to paties mato apraš . Duomen kokyb s mat
rinkinys d l spar iai besivystan ios geoinformatikos srities turi b ti išple iamas. Taigi,
spausdintas standartas yra perži rimas tiks kas 5 metus. Bet ši problem gali išspr sti
interneto saugyklos rankis. ISO 19135 standartas suteikia visus organizacinius
reikalavimus, reikalingus nustatyti ir palaikyti tok interneto registr . Registravimo institucija
registr , esam mat
gali b ti atsakinga už nauj duomen kokyb s mat traukim
keitim arba šalinim .
5.6.4 Duomen kokyb s standartai: išvados
Egzistuoja daug su kokybe susijusi standart , kurie priklauso ISO/TK 211 parengtai ISO
19100 serijai. Skirtingos ši standart funkcijos turi vertinti ISO 9000 kokyb s valdymo
© Nacionalin žem s tarnyba prie Žem s kio ministerijos, 2008

230

Geografin s informacijos standartai, specifikacijos ir metaduomenys. Mokomoji knyga

principus. Tarp
s raš
traukt standart stebimi tam tikri smulk s techniniai
nesuderinamumai. ISO/TK 211 žino apie ši atvir užduot ir prad jo d ti pastangas
harmonizuoti s raš trauktus standartus.
Viešai prieinamas duomen kokyb s priemoni registras yra svarbus standartin ms laiku
atliekamoms palaikymo operacijoms vykdyti. Tokio registro gyvendinimas ir publikavimas
geografin s bendruomen s naudojimo tikslais taip pat išlieka atviru klausimu.
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Dalies klausimai savarankiškam darbui:
1. Kas yra geoerdviniai duomenys ir kaip jie naudojami?
2. Kokie metaduomen standartai priimti OGC?
3. Kokie ryšiai sieja ISO 9115 ir ISO 9139? Kokius dokumentus galima traktuoti kaip
standart ir kokios r šies dokumentai atrodo labiau kaip specifikacija?
4. Kas yra atradimo metaduomenys? Pateikite šio termino ISO sinonim .
5. Kas yra objekt katalogas ir kam jis skirtas? Kokie ryšiai sieja katalog ir
metaduomenis?
6. Koks skirtumas tarp ISO „objekto“ ir „objekto tipo“?
7. Kas yra diskurso visata? Kaip ji naudojama apibr žiant kokyb s principus?
8. Kokie standartai apibr žia geoerdvinius duomenis ir proceso kokyb ? Kaip kurti ryšius
tarp j ? Kokie ryšiai sieja šiuos standartus ir metaduomenis?
Privaloma literat ra:
3 skyrius: Metadata -- Describing geospatial data ir 4 skyrius: Geospatial Data
Catalogue -- Making data discoverable, Developing Spatial Data Infrastructures: The
SDI Cookbook, redaktorius: Douglas D. Nebert, Technical Working Group Chair, GSDI,
2.0 versija, 2004 m. sausio 25 d.
http://www.gsdi.org/docs2004/Cookbook/cookbookV2.0.pdf.
Introduction to Metadata for NJDEP Employees,
http://www.state.nj.us/dep/gis/metadata/intro_metadata/frame.htm.
IDEC, ISO 19115 – compatible metadata schema, http://www.geoportalidec.net/geoportal/eng/docs/perfilideceng.pdf
OpenGIS® Catalogue Services Specification 07-006r1, 2007,
(http://www.opengeospatial.org/standards/cat).
Literat ra
3 skyrius: Metadata -- Describing geospatial data ir 4 skyrius: Geospatial Data
Catalogue -- Making data discoverable, Developing Spatial Data Infrastructures: The
SDI Cookbook, redaktorius: Douglas D. Nebert, Technical Working Group Chair, GSDI,
2.0 versija, 2004 m. sausio 25 d.
ISO 9000:2005, Kokyb s valdymo sistemos – Pagrindai ir žodynas.
ISO 9001:2000, Kokyb s valdymo sistemos – Reikalavimai.
ISO 9004:2000, Kokyb s valdymo sistemos – Veiklos tobulinimo gair s.
ISO 19113:2002, Geografin informacija – Kokyb s principai.
ISO 19114:2003, Geografin informacija – Kokyb s vertinimo proced ros.
ISO 19114:2003/Cor. 1:2005, Geografin informacija – Kokyb s vertinimo proced ros
– Corrigendum 1.
ISO 19115:2003 19115, Geografin informacija – Metaduomenys.
ISO 19115:2003/Cor. 1:2005, Geografin informacija – Metaduomenys – Corrigendum
1.
ISO 19131:2006, Geografin informacija – Produkto specifikacija.
© Nacionalin žem s tarnyba prie Žem s kio ministerijos, 2008
232

Geografin s informacijos standartai, specifikacijos ir metaduomenys. Mokomoji knyga

ISO 19135:2005, Geografin informacija – Element registravimo proced ros.
ISO 19138:2006, Geografin informacija – Duomen kokyb s matai.
ISO/TS 19139:2007, Geografin informacija – Metaduomenys – XML schemos
gyvendinimas
OpenGIS® Catalogue Services Specification 07-006r1, 2007,
(http://www.opengeospatial.org/standards/cat).
Joos, G., Data Quality Standards, Proceeding of XXIII FIG Congress, 2006.
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Vartojami terminai
Metadata
Thesaurus
Controlled Vocabulary
Dublin Core
CSDGM
Metadata application
Metadata packages
Metadata datatypes and codelists
Core or Discovery metadata
Geospatial Metadata Tools
Universe of discourse
Feature
Feature type
Feature catalogue
Feature attribute
Feature association
Feature operation
Data product
Service
Service interface
Quality principles
Quality evaluation procedures
Data quality measures
Completeness
Logical consistency
Positional accuracy
Temporal accuracy
Thematic accuracy

– metaduomenys
– tezauras
– kontroliuojamas žodynas
– „Dublin Core“
– CSDGM
– metaduomen pritaikymas
– metaduomen paketai
– metaduomen duomen tipai ir kod
s rašai
–
pagrindiniai
arba
atradimo
metaduomenys
– geoerdvini metaduomen rankiai
– nagrin jamas pasaulis
– objektas
– objekto tipas
– objekt katalogas
– objekto atributas
– objekto asociacija
– objekto operacija
– duomen produktas
– paslauga
– paslaugos s saja
– kokyb s principai
– kokyb s vertinimo proced ros
– duomen kokyb s matai
– išsamumas
– loginis nuoseklumas
– pozicinis tikslumas
– laikinis tikslumas
– teminis tikslumas
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