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Současnost a výhled komise IEC TC 3

Jaké je poslání komise IEC TC 3?

Jednou z prvních komisí, které IEC vy-
tvořila, je technická komise TC 3 (zal. 1906) 
s názvem Informační struktury, dokumen-
tace a grafické značky. V oblasti produk-
tového inženýrství (konstrukci výrobků, 
systémů a instalací) se TC 3 zabývá infor-
mačními strukturami, dokumentací a jed-
notlivými dokumenty, jakož i grafickými 
značkami pro použití ve schématech a také 
značkami pro použití na zařízeních. Pojem 
informační struktury zde vyjadřuje sku-
tečnost, že správa informací je v současné 
době dominantním aspektem v porovnání 
s dřívějším zaměřením na ruční zpracová-
ní dokumentů a dokumentace. Z těchto dů-
vodů je tato komise charakterizována jako 
horizontální komise.
Činnost komise TC 3 zahrnuje především 
oblasti:
– strukturování předmětů, dokumentů a do-

kumentace, identifikační systémy,
– zpracování a prezentace informačního ob-

sahu dokumentů,
– správy dokumentů a dokumentace,
– grafické značky pro použití na výrobcích 

a zařízeních,
– grafické značky na schématech,
– modelování informačních systémů apliko-

vaných počítačem,
– klasifikace datových prvků podle vlastnos-

tí produktů,
– požadavky na výrobky během jejich život-

nosti apod.
Na této činnosti se komise TC 3 podí-

lí společně se dvěma svými subkomisemi 
s označením SC 3C a SC 3D.

Práce komise je ovlivňována vnějším ob-
chodním prostředím. Proto musí brát v úva-
hu takové faktory jako např.:
– skutečnost, že dokumentace je součástí ja-

kékoliv dodávky produktu (výrobku, sys-
tému či instalace), a to od uvedení na trh 
až po jeho likvidaci,

– integrace dokumentů a dokumentace, zís-
kávaných z různých zdrojů a ve více-dis-
ciplinárním prostředí,

– vlivy informačních technologií,
– nárůst elektronického obchodování (e-com - 

merce) apod.

Trh především velkou měrou využívá tra-
diční dokumentaci a standardní značky, např. 
podle norem IEC 60617, 60417 a IEC 61082.

Zákazníky výstupů komise TC 3 jsou 
jak strojírenské firmy, tak softwarové vývo-
jářské společnosti, správci dat a dokumen-
tů, akademické instituce atd., ale také další 
technické komise (TC a SC) v rámci IEC. 
Mezi ně patří např.: TC 2, TC 3, TC 9, TC 
13, TC 16, TC 17, SC 17B, SC 17D, TC 21,  
SC 22E, TC 23, SC 23B, SC 23E, SC 23H, 
SC 23J, TC 26, TC 29, SC 34A, SC 34B, 
SC 34C, SC 34D, TC 44, TC 47, SC 48B, 
TC 61, SC 61E, SC 61F, SC 61J, TC 62,  
SC 62A, SC 62B, TC 64, TC 66, TC 72, TC 
74, TC 76, SC 77A, TC 78, TC 80, TC 85, 
TC 96, TC 100, TC 101, TC 108. Ale exis-
tují i další technické komise, které se za-
jímají o směrnice, jakým způsobem poža-
davky dokumentačních norem zahrnout do 
jiných norem.

Přestože jsou normy TC 3 klasifikovány 
jako horizontální, což obvykle znamená, že je 
norma zpracována pro potřebu dalších tech-
nických komisí; nejdůležitějším zákazníkem 
pro normy, které vypracovala TC 3, je pře-
devším průmysl.

Například normy IEC 60417 DB a IEC 
60617 DB (databázové normy) se jako re-
ferenční používají přinejmenším ve 22 stá-
tech, kterými jsou: Belgie, Česká republika, 
Dánsko, Finsko, Francie, Nizozemsko, Irsko, 
Kanada, Kypr, Lucembursko, Malta, Němec-
ko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakous-
ko, Slovensko, Spojené království, Španěl-
sko, Švédsko, Švýcarsko a Ukrajina. Je tomu 
tak i u Datového slovníku komponentů IEC 
61360 (IEC Component Data Dictionary; 
IEC CDD). Mnohé z norem, které produku-
je TC 3 a její subkomise, se staly evropskými 
normami (EN) a jsou na ně odkazy v jiných 
evropských normách, které jsou harmonizo-
vány s evropskými směrnicemi, a tím záro-
veň i nařízeními vlády ČR.

Normy vztažené k informačním techno-
logiím (např. IEC 61360, IEC 81714, IEC 
82045, ISO 10303-210, -212) jsou koncipo-
vány jako normy provozní, tedy normy urče-
né k použití v praxi. Poskytují možnost ko-
munikovat mezi systémy CAD (Computer 
Aided Design – konstruování), CAE (Compu-

ter Aided Engineering – strojírenství), CAM 
(Computer Aided Manufacturing – výroba), 
PDM (Product Data Management – správa), 
EDM (Electronic Document Management – 
elektronická správa dokumentů) a ostatními 
souvisejícími systémy. Tyto normy jsou po-
tenciálním zdrojem pro vývoj velmi účinných 
inženýrských nástrojů a metod. Jako takové 
se nikdy nebudou prodávat ve velkém množ-
ství, nicméně pro průmysl budou ještě důle-
žitější než tradiční normy. Kromě toho ne-
mohou být řádně vytvořeny bez aplikační-
ho know-how.

Současným požadavkem na normy je také 
jejich elektronická distribuce v IT sítích. Nor-
my typu soubor položek (collection of item), 
pro které byly zřízeny databáze, vyhověly to-
muto požadavku tím, že průmyslovým uživa-
telům nabízejí placený přístup k umístění na 
webových stránkách.

Tím se také současné poměry na trhu liší 
od poměrů před 30 lety. Tehdy existoval po-
žadavek na specializované a na určitý sek-
tor úzce zaměřené normy, pro jejichž zpra-
cování byl průmysl schopen pohotově zajis-
tit odborníky.

Ze současného hlediska již bylo mnoho 
potřebných norem vypracováno a vyžadují 
pouze stálou údržbu, což v podstatě předsta-
vuje jen administrativní práce. Naproti tomu 
přechod od produktově orientovaného k sys-
témově orientovanému přístupu k normám 
(včetně vlivu informačních technologií) vede 
ke slučování dřívějších jednotlivých norem. 
Požadovaná integrace tak nutně nepotřebuje 
účast podnikových expertů.

Jaký je současný stav této oblasti 
ve světě?

V oblasti vlastností, které charakterizují 
výrobky, stanovuje norma IEC 61360 a ISO 
13584 (Průmyslové automatizační systémy 
a integrace – Část knihovny – Parts library 
(PLIB)) požadavky, na které může počítač re-
agovat, tj. na typy datových prvků (Data Ele-
ment Types (DETs)). Tyto DETs jsou shro-
mažďovány v referenčních slovnících, jako 
je IEC 61360 (IEC CDD). Rozšířená a vý-
konnější verze IEC CDD, která byla dána do 
používání v roce 2010, je výsledkem spolu-
práce s IEC CO a IEC SC 3D.

Ve větší míře se objevují nové obchodní 
příležitosti pro přímé použití norem, přičemž 
katalogy průmyslových produktů mohou být 
založeny na referenčních slovnících a porov-
návány s normami. Ve Francii vyvíjí několik 
velkých podniků, vedených francouzským 
automobilovým průmyslem, experimentál-
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ní normu ve spolupráci s AFNOR, členem 
ISO. Tato norma, je-li to možné a je kompa-
tibilní s PLIB, využívá normalizované refe-
renční slovníky.

V Německu, DIN jako člen ISO, a prů-
myslová konsorcia využívají PLIB a IEC 
61360. Pro určování vlastností a klasifika-
ci výrobků je nejvíce používaným slovní-
kem v Evropě ecl@ss. Je podporován vel-
kými evropskými společnostmi a pokrývá 
mnoho průmyslových oborů. Slovník se 
stal kompatibilním s PLIB a uvažuje se, že 
se stane základem pro specifikování vlast-
ností výrobků v mezinárodních normali-
zovaných referenčních slovnících, jako je 
IEC 61360 DB.

Skupina PROLIST® pracuje na řízení pro-
cesů a elektrickém zařízení ve zpracovatel-
ských závodech. U procesů inženýrských 
prací pro obchodní jednání (transactional en-
gineering processes), jako elektronické po-
žadavky na nabídky ceny nebo elektronické 
nabídky, spoléhá PROLIST na normalizova-
ný slovník. Velké podniky a jejich dodavate-
lé začali tyto procesy implementovat. V sou-
časné době vypracovává IEC SC 65E návrhy 
na připojení obsahu ke slovníku IEC 61360, 
začínajícího oblastí měřicí přístrojové tech-
niky se zamýšleným rozšířením pro nízko-
napěťová zařízení, např. pro pohony motorů.

V Japonsku je běžně odkazováno na ISO 
13584 a IEC 61360 jako na základ pro elek-
tronické konstruování a inženýrské práce, 
převážně v elektronické oblasti, jakož i v do-
ménách elektrických strojů a elektrického 
měření. Slovníky vyvinuté i udržované ob-
sahují slovník ECALS od JEITA, slovník Je-
Marche japonské Asociace elektrických vý-
robců (JEMA) a ISO 13584-501: Referenč-
ní slovník pro měřicí přístroje – Registrační 
postup organizace JEMIMA.

V současné době nejsou normy používá-
ny výhradně v projektech IEC, ale norma pro 
Generické specifikace informací o výrobcích 
(Generic Specification of Information on Pro-
ducts – GSIP) se může stát podpůrnou nor-
mou, rovněž jako rigorózně definované typy 
datových prvků v IEC 61360 DB. Průmy-
sl požaduje, aby další produktové technické 
komise rovněž stanovily DET mající vztah 
k jejich činnosti, přestože z hlediska členů 
příslušných technických komisí není podpo-
ra tak intenzivní. Jsou však plánovány spo-
lečné projekty s IEC TC 17 a IEC TC 111.

V oblasti grafických značek pro schéma-
ta dřívější normy a další podklady ve sku-
tečnosti nezaniknou, protože jsou zafixová-
ny ve školních učebnicích, a tím jsou uvá-
děny do života pro další generace. Podobná 
konzervační tendence je zřejmá také u systé-
mů CAD, předávaných s knihovnami znaků 
staršího původu.

V oblasti správy dokumentů podává 
Zpráva o správě dokumentů (3/840/DC) vy-
čerpávající seznam dalších organizací, kte-
ré vytvářejí specifikace a normy ve stej-
né oblasti.

V oblasti grafických značek pro použití 
na zařízení by některé normy IEC, vytvořené 
výrobkovými komisemi nezávisle na SC 3C, 
měly být sladěny s IEC 604127 DB, s při-
hlédnutím k IEC 80416-1.

Jaké jsou trendy v technice?

Informační technika změnila způsob prá-
ce také v oblasti tvorby dokumentů a přechod 
k dokumentaci na bázi počítačů byl v podsta-
tě dokončen. V současné době je pozornost 
zaměřena na plně elektronickou správu, dis-
tribuci a použití dokumentace, jakož i na in-
formace nutné pro automatizované vytváře-
ní dokumentace.

Počítačové sítě jsou využívány nejen jako 
prostředek pro distribuci hotových dokumen-
tů, ale mezi spolupracujícími partnery také 
jako nástroj při procesu konstruování. V to 
počítáme různé subjekty (dodavatelé, zákaz-
níci a další organizace a instituce), které se 
účastní inženýrských prací a výroby výrob-
ků. Použití informační techniky (IT) umožňu-
je změnit metodu práce ze sekvenčně oriento-
vané na souběžně orientovanou. Pro docílení 
takové funkčnosti je nezbytné, aby informace 
byly v takovém formátu, že je možné je číst 
a ukládat počítačem, ale také je interpretovat 
ve formátu, kdy počítač může reagovat závis-
le na jejich obsahu.

Při práci komise se používají implemen-
tované běžné nástroje IT, přičemž cílem je 
další zlepšování pracovních postupů. Mnohé 
z vytvořených norem se skládají ze základ-
ních či metodických částí a souborů položek 
(collection of items), kde byly tyto metody již 
použity. Příkladem jsou grafické značky pro 
schémata (IEC 60617 DB), grafické znač-
ky pro použití na zařízení (IEC 60417 DB), 
druhy dokumentace (IEC 61355 DB) a typy 
datových prvků pro elektrické komponety  
(IEC 61360 DB).

Se základními a metodickými částmi lze 
snadno zacházet podle standardní procedury, 
včetně dlouhých cyklů údržby. Avšak soubor 
položek je třeba efektivně spravovat v da-
tabázích s přístupem přes webové stránky. 
S upraveným pracovním postupem (work-
flow, tok práce) je možné v databázi norma-
lizovat položky mnohem rychleji. Před ně-
kolika lety byly vypracovány příslušné pro-
cedury a byly použity pro normy IEC 60617 
DB i pro IEC 60417 DB, IEC 61360 DB  
a IEC 61355 DB.

Zavedení norem v databázovém formátu 
změnilo názor na to, co může být normou. 
U norem udržovaných v databázích je obsah 
takové databáze skutečná norma, popř. běž-
né publikace na papíře nebo CD-ROM jsou 
výstupy (výtisky) provedené v určité reál-
né době.

Pro normy v databázovém formátu poža-
duje především průmysl prezentaci obsahu 
v různých jazykových mutacích. Zkušební 
implementace IEC 60417 DB a IEC 61360 
DB ukázaly, že je to zvládnutelné, jestliže 

příslušný národní komitét zajistí svůj jazy-
kový obsah. To přináší pro národní komité-
ty nové obchodní příležitosti v oblasti pub-
likování norem a také průmyslu při zavádění 
typů datových prvků do počítačů v různých 
jazycích.

Jaké jsou trendy trhu?

Tradiční dokumentace a normy značek 
se zaměřily na to, jak by věci měly člověku 
připadat (komunikace člověk–člověk). Nyní 
je stále důležitější zjišťovat význam a vyjá-
dřit jej takovým formálním způsobem, že 
jej může zpracovat i počítač (komunikace 
člověk–stroj (počítač) a komunikace stroj– 
–stroj (počítač–počítač)). Toto mají na zře-
teli práce na informačních modelech a na 
typech datových prvků. Je třeba zdůraznit, 
že jsou zapotřebí obě tyto skupiny konzis-
tentních norem.

Celosvětově rychle narůstají požadavky 
na takové informace, na které může počítač 
reagovat. Pocházejí od poskytovatelů původ-
ních informací (OIPs), tvůrců přidané hodno-
ty (VAPs) a výrobců zařízení pro různé ob-
chodní funkce pro správu a výměnu informa-
cí o technických produktech.

Ale také narůstá potřeba lidského rozhra-
ní, které je jazykově nezávislé jak z pohledu 
výrobců, tak koncových uživatelů. Grafické 
značky hrají významnou roli tím, že umož-
ňují zjištění stavu/statutu zařízení, funkčního 
ovládání zařízení, instrukcí a zacházení se za-
řízením apod. nezávisle na jazyku.

Výrazným trendem je používání grafic-
kých značek na obrazovkách a displejích, 
např. na obrazovkách reagujících na dotyk. 
V tomto ohledu musí být zajištěna konzis-
tence mezi rozhraním hardwaru a softwaru.  
ISO 80416-4 byla vypracována společně 
s ISO/TC 145, aby poskytla pokyny pro osvo-
jení grafických značek pro použití na disple-
jích a obrazovkách (ikony). Podle této nor-
my by všechny grafické značky měly být po-
užívány pro rozhraní hardwaru a softwaru se 
stejným významem. Z hlediska stále narůs-
tající funkčnosti a složitosti zařízení vyrábě-
ného v současné době a ve spojení se zmen-
šováním jsou grafické značky nezbytnou sou-
částí lidského rozhraní. Generické a základní 
grafické značky je možné použít efektivně 
v mnoha rozličných oblastech.

Místem, kde se grafické značky na obra-
zovkách hojně používají, je např. oblast do-
hlížecích systémů s displejem pro operátora. 
Značky používané v tomto rozhraní systém– 
–člověk mají často dynamický význam, tzn. 
mohou měnit tvar, barvu nebo jiný vzhled, 
aby znázornily různé stavy objektu. Dyna-
mické znázornění značek však není dosta-
tečně normalizováno. Proto se TC 3 rozhod-
la ustavit účelovou skupinu (task group), 
která má za úkol prozkoumat možnosti, jak 
normalizovat znázornění dynamické grafic-
ké značky.

(dokončení příště)


