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Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62656-1:2015. Má stejný status jako oficiální
verze

This standard implements the English version of the European Standard EN 62656-1:2015. It has the
same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část IEC 62656 specifikuje logickou strukturu souboru tabulkových procesorů (elektronicky
zpracovatelných datových tabulek), použitých jako „datová pole“, pro definování, přenos
a zaznamenání ontologie (určení
a výskytu) produktu. Takové popisy ontologie se v různé literatuře nebo oborech někdy nazývají
„referenční
slovníky“. Logická datová struktura uvedená v této normě se nazývá „ontologický model s datovými
poli“ nebo zkráceně „POM“ (Parcellized Ontology Model. Tento ontologický model zohledňuje
modelování nebo modifikování ontologického modelu jako souboru dat o výskytu, což umožňuje
vyvíjet ontologický model v průběhu času.

Tato část IEC 62656 také obsahuje standardní vztahy mezi metadaty slovníkových datových polí ve
formátu tabulkového procesoru, který odpovídá této normě, a metadaty uvedenými v IEC 61360-2
v rámci modelu EXPRESS pro výměnu slovníku.

Tato norma úzce souvisí s ISO 13584-35 a je navržena jako nadřazená pravidla nebo zobecnění normy
ISO 13584-35. Hlavní rozdíl mezi touto normou a ISO 13584-35 je, že norma IEC umožňuje aktualizace
a vývoj meta-slovníku složeného z meta-tříd a jejíž pomocí jsou změny a vývoj ontologického modelu
provedeny jako aktualizace a modifikace meta-slovníku.

IEC 62656 se společným názvem Normalizovaný produktový registr a přenos dat tabulkovými



procesory sestává z těchto samostatných částí:

– Část 1: Logická struktura datových polí

– Část 2: Pokyn k použití spolu s IEC CDD

– Část 3: Rozhraní pro obecný informační model 
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Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje český překlad kapitoly
1, termínů a jejich definic v kapitole 3, a také některých vysvětlujících obrázků. 

DŮLEŽITÉ Logo „barva uvnitř“ na titulní straně této publikace uvádí, že obsahuje barvy, které jsou
považovány za užitečné pro správné pochopení jeho obsahu. Uživatelé proto mají zvážit tisk tohoto
dokumentu pomocí barevné tiskárny.
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