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Standarder får världen att fungera
SIS (Swedish Standards Institute) är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig
sektor. Vi är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder är
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handel över gränser, bidrar till att processer och produkter blir säkrare samt effektiviserar din verksamhet.
Delta och påverka
Som medlem i SIS har du möjlighet att påverka framtida standarder inom ditt område
på nationell, europeisk och global nivå. Du får samtidigt tillgång till tidig information om
utvecklingen inom din bransch.
Ta del av det färdiga arbetet
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alla publikationer du behöver – allt från enskilda standarder, tekniska rapporter och standardpaket till handböcker och onlinetjänster. Genom vår webbtjänst e-nav får du tillgång till
ett lättnavigerat bibliotek där alla standarder som är aktuella för ditt företag finns tillgängliga.
Standarder och handböcker är källor till kunskap. Vi säljer dem.
Utveckla din kompetens och lyckas bättre i ditt arbete
Hos SIS kan du gå öppna eller företagsinterna utbildningar kring innehåll och tillämpning
av standarder. Genom vår närhet till den internationella utvecklingen och ISO får du rätt
kunskap i rätt tid, direkt från källan. Med vår kunskap om standarders möjligheter hjälper
vi våra kunder att skapa verklig nytta och lönsamhet i sina verksamheter.
Vill du veta mer om SIS eller hur standarder kan effektivisera din verksamhet är
du välkommen in på www.sis.se eller ta kontakt med oss på tel 08-555 523 00.

Standards make the world go round
SIS (Swedish Standards Institute) is an independent non-profit organisation with members from both the private
and public sectors. We are part of the European and global network that draws up international standards. Standards
consist of documented knowledge developed by prominent actors within the industry, business world and society.
They promote cross-border trade, they help to make processes and products safer and they streamline your
organisation.
Take part and have influence
As a member of SIS you will have the possibility to participate in standardization activities
on national, European and global level. The membership in SIS will give you the opportunity
to influence future standards and gain access to early stage information about developments
within your field.
Get to know the finished work
We offer our customers everything in connection with standards and their application. You
can purchase all the publications you need from us - everything from individual standards,
technical reports and standard packages through to manuals and online services. Our web
service e-nav gives you access to an easy-to-navigate library where all standards that are
relevant to your company are available. Standards and manuals are sources of knowledge.
We sell them.
Increase understanding and improve perception
With SIS you can undergo either shared or in-house training in the content and application
of standards. Thanks to our proximity to international development and ISO you receive
the right knowledge at the right time, direct from the source. With our knowledge about the
potential of standards, we assist our customers in creating tangible benefit and profitability
in their organisations.
If you want to know more about SIS, or how standards can streamline your
organisation, please visit www.sis.se or contact us on phone +46 (0)8-555 523 00
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Förord
Detta dokument (EN ISO 19157:2013) har utarbetats av ISO/TC 211 “Geographic information/Geomatics” I
samarbete med CEN/TC 287 “Geographic Information”. Sekretariatet hålls av BSI.
Denna Europastandard skall ges status av nationell standard, antingen genom publicering av en identisk text
eller genom ikraftsättning senast juni 2014, och motstridande nationella standarder skall upphävas senast juni
2014.
Det bör uppmärksammas att vissa beståndsdelar i detta dokument möjligen kan vara föremål för patenträtter.
CEN [och/eller CENELEC] skall inte hållas ansvarig för att identifiera någon eller alla sådana patenträtter.
Detta dokument ersätter EN ISO 19113:2005, EN ISO 19114:2005.
Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser skall följande länder fastställa denna Europastandard: Austria,
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien,
Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och
Österrike.
Ikraftsättningsnotering
Texten i ISO 19157:2013 har godkänts av CEN som EN ISO 19157:2013 utan någon ändring.
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Orientering
Geodata delas, utbyts och används i större utsträckning för andra ändamål än de som avsågs av producenterna.
Informationen om kvaliteten hos tillgängliga geodata är avgörande för processen att välja en datamängd
eftersom datavärdet är direkt relaterat till dess kvalitet. En användare av geodata kan ha flera datamängder att
välja mellan. Därför är det nödvändigt att jämföra kvaliteten hos datamängderna för att kunna avgöra vilken som
bäst uppfyller användarens krav.
Avsikten med att beskriva kvaliteten hos geodata är att förenkla jämförelsen och valet av den datamängd som
passar tillämpningens behov eller krav. Fullständiga beskrivningar av kvaliteten hos en datamängd uppmuntrar
delning, utbyte och användning av lämpliga datamängder. Med information om kvaliteten hos geodata kan en
dataproducent utvärdera hur bra en datamängd överensstämmer med kriterier som anges i produktspecifikationen och hjälper dataanvändare att utvärdera en produkts möjlighet att uppfylla kraven när det gäller
en speciell tillämpning. För denna utvärdering används tydligt definierade procedurer på ett konsekvent sätt.
För att kunna förenkla jämförelserna är det viktigt att resultaten i kvalitetsredovisningen uttrycks så de går att
jämföra och det måste finnas en gemensam förståelse för de datakvalitetsmått som har använts.
Dessa datakvalitetsmått ger medel för beskrivning av kvaliteten hos geodata genom jämförelse med den
verkligheten som data beskriver. Användningen av oförenliga mått gör det omöjligt att jämföra datakvaliteter.
Denna internationella standard standardiserar komponenterna och strukturerna för datakvalitetsmått samt
definierar datakvalitetsmåtten som används ofta.
Denna internationella standard visar att en dataproducent och en dataanvändare kan se datakvalitet ur olika
perspektiv. Målvärdet för datakvalitet kan uppställas med dataproducentens produktspecifikation eller med en
dataanvändares krav på datakvalitet. Om dataanvändaren kräver mer datakvalitetsinformation än den som
tillhandahållits av dataproducenten kan dataanvändaren följa dataproducentens processflöde för utvärdering av
datakvalitet för att få ytterligare information. I det här fallet behandlas dataanvändarens krav som en produktspecifikation för att använda dataproducentens processflöde.
Syftet med denna internationella standard är att tillhandahålla principer för att beskriva kvaliteten hos geodata
och begrepp för hantering av kvalitetsinformation för geodata, samt att ge ett konsekvent och standardiserat
sätt att avgöra och redovisa en datamängds kvalitetsinformation. Syftet är också att ge riktlinjer för utvärderingsprocedurer för kvantitativ kvalitetsinformation för geodata.

v
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Geografisk information – datakvalitet

1

Omfattning

Denna internationella standard anger principerna för att beskriva kvaliteten hos geodata. Den
–

definierar komponenterna som beskriver datakvalitet

–

anger komponenterna och innehållsstrukturen för datakvalitetsmått

–

beskriver allmänna procedurer för att utvärdera kvaliteten hos geodata

–

anger principerna för redovisning av datakvalitet.

Denna internationella standard definierar också en uppsättning datakvalitetsmått för användning vid utvärdering
och redovisning av datakvalitet. Den kan användas av dataproducenter som tillhandahåller kvalitetsinformation
för att beskriva och bedöma hur bra en datamängd överensstämmer med produktspecifikationen samt av dataanvändare som försöker avgöra om specifika geodata har tillräckligt hög kvalitet för deras tillämpning.
Den internationella standarden försöker inte definiera acceptabla minimikvalitetsnivåer för geodata.

2

Överensstämmelse

Alla produkter som gör anspråk på att överensstämma med denna internationella standard ska uppfylla alla
krav som beskrivs i den abstrakta testsviten som presenteras i bilaga A enligt följande:
a)

En process för utvärdering av datakvalitet ska klara testerna som sammanfattas i A.1

b)

Metadata som beskriver datakvalitet ska klara testerna som sammanfattas i A.2 och A.3

c)

Ett datakvalitetsdokument ska klara testerna som sammanfattas i A.4

d)

Ett datakvalitetsmått ska klara testerna som sammanfattas i A.5.

3

Normativa hänvisningar

Detta dokument hänvisar till följande refererade dokument som, i sin helhet eller delvis, är absolut nödvändiga
för tillämpningen av detta dokument. För daterade hänvisningar gäller endast den utgåva som angetts. För
odaterade hänvisningar gäller den senaste utgåvan (inklusive eventuella tillägg).
ISO/TS 19103:2005, Geografisk information – modellbeskrivningsspråk
ISO 19108:2002, Geografisk information – modell för att beskriva tidsaspekter
ISO 19115-1:2014, Geografisk information – metadata – del 1: Grundprinciper 1

1 Under utarbetande.

1
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ISO 19115-2:2009, Geografisk information – metadata – del 2: Utökning för bilder och rasterdata
ISO 19135:2005, Geografisk information – procedurer för registrering av enheter

4

Termer och definitioner

4.1
noggrannhet
graden av överensstämmelse mellan ett observerat, beräknat eller skattat värde och ett värde som betraktas
som sant
ANM. 1:

I denna internationella standard kan det sanna värdet vara ett referensvärde som har accepterats som sant.

[KÄLLA: ISO 3534-2:2006, 3.3.1, ändrad– originalanmärkningen har raderats. Ny ANM. 1 har lagts till.]
4.2
katalog
sammanställning av uppgifter (4.18) eller ett elektroniskt dokument eller pappersdokument som innehåller
information om sammanställningen av uppgifter
[KÄLLA ISO 10303-227:2005, 3.3.10, ändrad – anmärkningen har raderats.]
4.3
överensstämmelse
uppfyllande av specificerade krav [KÄLLA: ISO 19105:2000, 3.8]
4.4
målvärde för datakvalitet
ett eller flera tröskelvärden för datas kvalitet (4.21) vilka används för att avgöra hur väl en datamängd (4.8)
överensstämmer med användarkraven eller med kraven i dataproduktspecifikationen (4.6)
4.5
korrekthet
grad av överensstämmelse med fakta inom verklighetsutsnittet (4.24)
4.6
dataproduktspecifikation
detaljerad beskrivning av en datamängd (4.8) eller en datamängdsserie (4.9) tillsammans med ytterligare
information som möjliggör att den skapas, levereras till och används av en annan part
[KÄLLA: ISO 19131:2007, 4.7, ändrad – anmärkningen har raderats.]
4.7
typ av datakvalitetsmått
typ som används som utgångspunkt för att definiera datakvalitetsmått (4.21)
ANM. 1:

2

Typer av datakvalitetsmått är abstrakta datatyper. De kan inte användas direkt vid redovisning av datakvalitet.
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4.8
datamängd
identifierbar samling data
ANM. 1:
En datamängd kan vara en mindre gruppering av data som, även om den har vissa begränsningar t.ex. rumslig
utsträckning eller objekttyp (4.15), rent fysiskt befinner sig i en större datamängd. Teoretiskt kan en datamängd vara så liten
som ett enda objekt (4.11) eller ett objektattribut (4.12) som ingår i en större datamängd. En tryckt karta kan betraktas som
en datamängd.

[KÄLLA: ISO 19115-1:–, 4.3 ] 2
4.9
datamängdsserie
uppsättning av datamängder (4.8) som delar gemensamma kännetecken
[KÄLLA: ISO 19115-1:–, 4.10] 3
4.10
direkt utvärdering
metod för att utvärdera kvaliteten (4.21) hos en datamängd (4.8) baserat på inspektion av uppgifterna (4.18)
inom datamängden
4.11
objekt
abstraktion av verkliga fenomen
ANM. 1:
Kan förekomma på typnivå som en objekttyp (4.15) eller som (. objekt (4.13) som används när man avser en
förekomst.

[KÄLLA: ISO 19101:2002, 4.11]
4.12
attribut
egenskaper hos ett objekt (4.11)
ANM. 1:
Ett attribut har ett namn, en datatyp och en värdedomän som är knutna till det. Ett attribut för ett objekt (4.13)
har också ett attributvärde som hämtas från värdedomänen.

[KÄLLA: ISO 19101:2002, 4.12, ändrad – exemplen har raderats. ANM 1 har lagts till.]
4.13
objekt
förekomst av en viss objekttyp (4.15) vars attribut (4.12) har tilldelats värden
[KÄLLA: ISO 19101-1:–, 4.1.14] 4
4.14
objektoperation
operation som alla objekt av en viss objekttyp (4.15) kan utföra
[KÄLLA: ISO 19110:2005, 4.5 - ändrad, exempel och anmärkning har tagits bort.]

2 Har inte publicerats än.
3 Har inte publicerats än.
4 Har inte publicerats än.
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4.15
objekttyp
abstraktion av företeelser med gemensamma egenskaper
[KÄLLA: ISO 19156:2011, 4.7]
4.16
geodata
data med implicit eller explicit hänvisning till en plats i förhållande till jorden
[KÄLLA: ISO 19109:2005, 4.12, ändrad – anmärkningen har raderats.]
4.17
indirekt utvärderingsmetod
metod för att utvärdera kvaliteten (4.21) på en datamängd (4.8) baserat på extern kunskap
EXEMPEL Exempel på extern kunskap är tillkomsthistorik, t.ex. produktionsmetod eller ursprungsdata.

4.18
uppgift
något som kan beskrivas och beaktas separat
ANM. 1:
En uppgift kan vara en del av en datamängd (4.8), t.ex. ett objekt (4.11), objektrelation, objektattribut (4.12) eller
en kombination av dessa.

[KÄLLA: ISO 2859-5:2005, 3.4, ändrad– originalexemplet har raderats. ANM 1 har lagts till.]
4.19
metadata
information om en resurs
[KÄLLA: ISO 19115-1:–, 4.9] 5
4.20
metakvalitet
information som beskriver kvaliteten (4.21) hos datakvalitetsresultat
4.21
kvalitet
grad till vilken inneboende egenskap uppfyller krav [KÄLLA: ISO 9000:2005, 3.1.1, ändrad – originalanmärkningar har raderats.]
4.22
register
samling filer som innehåller identifierare som tilldelats enheter (4.18) med beskrivningar av tillhörande enheter
[KÄLLA: ISO 19135:2005, 4.1.9]
4.23
datakvalitetsdokument
självständigt dokument som i fritext detaljerat informerar om datakvalitetens (4.21) utvärderingar, resultat och
mått som har använts

5 Har inte publicerats än.
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4.24
verklighetsutsnitt
uppfattning av den verkliga eller hypotetiska värld som innehåller allt av intresse
[KÄLLA: ISO 19101:2002, 4.29]

5

Förkortade termer

5.1

Förkortningar

ADQR

aggregerade datakvalitetsresultat

AQL

accepterat kvalitetsgränsvärde [ISO 3534-2:2006]

RMSE

kvadratroten ur medelkvadratavvikelsen

UML

Unified Modeling Language

XML

Extensible Markup Language

5.2

Förkortningar för klasspaket

Förkortningar som används för att beteckna paket där en klass ingår. Förkortningarna anges före klassnamn
och förbinds med ett "_". Standarden där dessa klasser finns anges inom klamrar. Här följer en lista över
förkortningarna.

6

CI

Citat [ISO 19115-1:2014]

CT

Kataloger [ISO/TS 19139:2007]

DQ

Datakvalitet [ISO 19157]

DQM

Datakvalitetsmått [ISO 19157]

EX

Utsträckning [ISO 19115-1:2014]

GF

Allmänt objekt [ISO 19109:2005]

MD

Metadata [ISO 19115-1:2014]

QE

Utökad kvalitet [ISO 19115-2:2009]

RE

Registrering [ISO 19135:2005]

Översikt över datakvalitet

Arbete med datakvalitet innefattar att:
–

förstå begreppet datakvalitet i samband med geodata. Bilaga B är en beskrivning av datakvalitetsbegrepp som används för att fastställa komponenterna som används för att beskriva kvaliteten hos
geodata.

–

definiera målvärden för datakvaliteten i dataproduktspecifikationer eller baserade på användarkrav.
Upprättande av dataproduktspecifikationer beskrivs i ISO 19131:2007;

–

ange kvalitetsaspekter i applikationsscheman

–

utvärdera datakvalitet

–

redovisa datakvalitet.
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ANM. 1

Utvecklingen av applikationsscheman beskrivs i ISO 19109:2005.

En utvärdering av datakvalitet kan tillämpas på datamängdsserier, en datamängd eller en datadelmängd inom
en datamängd och dela gemensamma egenskaper så att kvaliteten kan utvärderas.
Datakvaliteten ska beskrivas med hjälp av datakvalitetsegenskaperna. Datakvalitetsegenskaperna och deras
beskrivningar används för att beskriva hur bra en datamängd uppfyller de kriterier som har angetts i dataproduktspecifikationen eller i användarkraven samt för att ge kvantitativ kvalitetsinformation.
När datakvalitetsinformationen beskriver data som har skapats utan en detaljerad dataproduktspecifikation eller
med en dataproduktspecifikation som saknar kvantitativa mått och beskrivningar kan dataelementet utvärderas
på ett icke-kvantitativ subjektivt sätt som ett beskrivande resultat för varje element.
Viss kvalitetsrelaterad information ges av syfte, användning och tillkomsthistorik. Denna information redovisas
som metadata i överensstämmelse med ISO 19115-1:2014.
ANM. 2
Syftet beskriver den logiska grunden för att skapa en datamängd och innehåller information om dess avsedda
användning som eventuellt inte är samma som den faktiska användningen av datamängden. Användning beskriver
tillämpningarna som har använts sig av datamängden, antingen av dataproducenten eller av andra dataanvändare.
Tillkomsthistorik beskriver datamängdens historik och datamängdens livscykel från insamling och anskaffning via
sammanställning och härledning till dess nuvarande form. Denna allmänna icke-kvantitativa information är illustrativ för
användare och kan hjälpa till att fastställa datamängdens kvalitet, speciellt i fall där den används för en speciell tillämpning
som skiljer sig från den avsedda tillämpningen (se även 9.2.3).

Denna internationella standard konstaterar att kvantitativa datakvalitetsegenskaper kan vara associerade med
en kvalitet som kallas metakvalitet. Metakvalitet beskriver kvaliteten hos datakvalitetsresultat i form av
definierade egenskaper.
ANM. 3

Begreppet metakvalitet beskrivs i 7.5.

Figur 1 visar en översikt över datakvalitetsinformation.

Figur 1 – Begreppsmodell över kvaliteten hos geodata
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7
7.1

Komponenter för datakvalitet
Översikt över komponenterna

Avsnitt 7 beskriver datakvalitetskomponenterna. Figur 2 visar en översikt över komponenterna och sambanden
mellan dem. Se datakatalogen i bilaga C (normativt) för mer information om komponenterna och deras attribut.

Figur 2 – Översikt över datakvalitetskomponenterna
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7.2

Datakvalitetsenhet

När man beskriver kvaliteten hos geodata får olika kvalitetsegenskaper och olika datadelmängder beaktas. För
att beskriva dessa används datakvalitetsenheter. En datakvalitetsenhet är kombinationen av en omfattning och
datakvalitetsegenskaper, se figur 3.

Figur 3 – Datakvalitetsenhet
Datakvalitetsenheters omfattning anger utsträckningen, rumslig och/eller temporal, och/eller egenskaper som
identifierar de data utifrån vilka datakvaliteten ska utvärderas.
En datakvalitetsdelomfattning ska anges för varje datakvalitetsenhet. En datakvalitetsredovisning (metadata
eller datakvalitetsdokument) får omfatta flera datakvalitetsenheter eftersom datakvalitetsdelomfattningar ofta är
olika för enskilda datakvalitetsegenskaper. Dessa olika datakvalitetsdelomfattningar kan t.ex. vara rumsligt
separata, överlappa eller till och med dela samma utsträckningar.
Nationell anmärkning: I figur 3 representeras datakvalitetsomfattningen av attributet scope i klassen
DQ_DataQuality.
Här följer exempel på vad som definierar en datakvalitetsdelomfattning (se även MD_Scope i ISO 19115-1):
a)

en datamängdsserie

b)

en datamängd

c)

en datadelmängd som definieras av minst en av följande kännetecken:
1)

typer av uppgifter (grupper av objekttyper, objektattribut, objektoperationer eller objektrelationer)

2)

specifika uppgifter (grupper av objekt, attributvärden eller enskilda objektrelationer)

3)

geografisk utsträckning

4)

temporal utsträckning (tidsramen för referensen och noggrannheten för tidsramen).

7.3
7.3.1

Datakvalitetsegenskaper
Allmänt

En datakvalitetsegenskap är en komponent som beskriver en viss aspekt på kvaliteten hos geodata och dessa
har organiserats i olika kategorier. Kategorierna visas i figur 4.
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Figur 4 – Översikt över datakvalitetsegenskaperna
7.3.2

Fullständighet

Fullständighet definieras som brist eller övertalighet för objekt, attribut eller relationer. Den består av två datakvalitetsegenskaper:
–

övertalighet: för många förekomster i en datamängd

–

brist: för få förekomster i en datamängd.

7.3.3

Logisk konsistens

Logisk konsistens definieras som grad av överensstämmelse med logiska regler för datastruktur, attribut eller
relationer (datastrukturen kan vara begreppsbaserad, logisk eller fysisk). Om dessa logiska regler dokumenteras någon annanstans (t.ex. i en dataproduktspecifikation) bör källan refereras (t.ex. i utvärderingen av datakvalitet). Den består av fyra datakvalitetsegenskaper:
–

konceptuell konsistens: grad av överensstämmelse med applikationsschemat

–

domänkonsistens: grad av överensstämmelse med värdedomänerna

–

formatkonsistens: grad av överensstämmelse med fastställd lagringsstruktur

–

topologisk konsistens: grad av korrekthet i de topologiska egenskaperna.
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7.3.4

Lägesnoggrannhet

Lägesnoggrannhet definieras som noggrannhet i positionsangivelse inom ett rumsligt referenssystem. Den
består av tre datakvalitetsegenskaper:
–

absolut eller extern noggrannhet: lägesnoggrannhet i förhållande till övergripande system

–

relativ eller intern noggrannhet: noggrannhet i förhållande till närliggande objekt av samma dignitet

–

lägesnoggrannhet hos rasterdata: noggrannhet hos rumslig lägesbestämning i rasterdata.

7.3.5

Tematisk noggrannhet

Tematisk noggrannhet definieras som noggrannhet hos kvantitativa attribut och om kvalitativa attribut och
klassificeringar är korrekta. Den består av tre datakvalitetsegenskaper:
–

klassificeringsnoggrannhet: grad av korrekthet för företeelsers klassificering (t.ex. data från direkt
observation eller referensdata)

–

noggrannhet hos kvalitativa attribut: mått på om ett kvalitativt attribut är rätt eller fel

–

noggrannhet hos kvantitativa attribut: noggrannhet för kvantitativa attribut.

7.3.6

Temporal kvalitet

Temporal kvalitet definieras som kvaliteten för temporala attribut och temporala förhållanden mellan objekt. Den
består av tre datakvalitetsegenskaper:
–

mätning av tidsnoggrannhet: noggrannhet för redovisade tidmätningar

–

temporal konsistens: grad av korrekthet i tidsordningsföljd

–

temporal validitet: grad av korrekthet hos värden för tidsangivelser.

ANM

Tidmätningar kan vara antingen en definierad tidpunkt eller en tidsperiod.

EXEMPEL 33 mars är ett exempel på ogiltiga data.

7.3.7

Användbarhet

Användbarhet baseras på användarkrav. Alla kvalitetsegenskaper kan användas för att utvärdera användbarhet. Användbarhetsutvärdering kan baseras på specifika användarkrav som inte kan beskrivas med
kvalitetsegenskaper som beskrivs ovan. I det här fallet ska uppgiften om användbarhet användas för att beskriva
specifik information om huruvida en datamängd är lämplig för en viss tillämpning eller överensstämmer med en
uppsättning krav.
Det rekommenderas för uppgiften om användbarhet att använda alla tillämpliga beskrivningar av kvalitetsegenskaper (se 7.4) och att definiera kvalitetsmåtten som tillämpas i överensstämmelse med avsnitt 8 eller
bilaga D för att ge exakta uppgifter om utvärderingen.
EXEMPEL Med denna uppgift kan en dataproducent visa hur en datamängd är lämplig för olika identifierade användningar.
Uppgiften kan användas för att förklara överensstämmelse av datamängden för en viss specifikation.
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7.4

Beskrivningar av datakvalitetsegenskaper

7.4.1

Allmänt

En utvärdering av en datakvalitetsegenskap beskrivs enligt följande:
–

measure: typ av utvärdering

–

utvärderingsmetod: procedur som används för att utvärdera måttet

–

result: utfallet av utvärderingen.

Dessa visas i figur 5, och beskrivs i 7.4.2, 7.4.3 och 7.4.4.

Figur 5 – Beskrivningar av datakvalitetsegenskaper
7.4.2

Mått

En datakvalitetsegenskap ska bara hänvisa till ett mått genom en måttreferens (se figur 6), och tillhandahålla
en identifierare för ett mått som beskrivs någon annanstans (DQM_Measure.measureIdentifier, se 8.6.1)
och/eller tillhandahålla namnet och en kort beskrivning av måttet.
ANM.
Hela beskrivningen kan hittas i ett måttregister eller -katalog som kan vara en del av en dataproduktspecifikation
eller ett datakvalitetsdokument.

Figur 6 – Referens för datakvalitetsmått
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