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1 Tvùrèí díla a prostøedí digitálních systémù

Svìtová komunita nakladatelù, knihkupcù, knihovníkù a informaèních pracovníkù je ji po nìkolik desetiletí
zvyklá na profesionální vyuívání významných údajù typu
jednoznaèných identifikátorù produktù sféry vydavatelù,
jako jsou standardní èísla ISBN pro kniní tituly (od roku
1972), ISSN pro seriály (od roku 1975) nebo ISMN pro
titìné hudebniny (od roku 1995). V uvedených pøípadech
lo o identifikátory tradièních bibliografických jednotek,
je znaènì usnadnily jejich komunikaci prostøednictvím
klasických, automatizovaných, bibliografických èi katalogizaèních bází dat. Pro pøidìlování tìchto identifikaèních èísel máme v provozu i v ÈR své národní agentury.
V roce 1986 do rodiny standardních identifikátorù pøibyl
jeden specifický kód ISRC pro zvlátní popisnou jednotku (entitu) - zvukový záznam, který se uplatòuje zatím
pouze v zahranièí. V roce 1994 si potøeby informaèních
systémù ve vìdì a technice vyádaly standardní èíslo ISRN
pro vìdeckovýzkumné a technické zprávy jako nejvýznamnìjí reprezentanty oblasti edé literatury.
Mezinárodní organizace ISO vak delí dobu pracuje
také na dalích standardech s oznaèením ISAN a ISWC,
novì pak i na ISTC. Jde o standardy, které budou vìnovány identifikaci ji nikoliv dalích konkrétních produktù
vydavatelské èinnosti nebo záznamù jedineèných provedení hudebních dìl, nýbr identifikaci tvùrèích dìl samotných jako nehmatatelných entit. Jsme svìdky posunování zájmu informaèních systémù, respektive spoleènosti,
smìrem k novým typùm popisných jednotek. Vznik tìchto standardù byl vyvolán jednak objektivní potøebou sféry
organizací, které na národních i mezinárodní úrovni øídí
správu autorských práv, jednak potøebami rozvoje elektronického obchodu s intelektuálním vlastnictvím
v novodobých systémech realizovaných v prostøedí poèítaèových sítí. Následující èlánek je vìnován pøedevím
pøípravì výe zmínìných nových standardù s uvedením
oblastí a systémù, které je budou po roce 2000 aktivnì
vyuívat a které se také na pøípravì uvedených standardù
aktivnì podílejí. Pùjde o novodobé systémy, které
v tradièních podmínkách z objektivních dùvodù nemohly
existovat. A souèasné moderní informaèní technologie
zpùsobily, e mùe nastat jejich (témìø revoluèní) rozvoj,
který obohatí dosavadní pestrou mozaiku informaèního
svìta. Tyto systémy budou v první øadì slouit svým vlastním potøebám, stanou se vak také významnými zdroji in-
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Otázkám autorských práv je, jak dokládá poèetná zahranièní i domácí literatura, vìnována v posledních letech
intenzivního rozvoje informaèních technologií a budování
elektronických systémù, sítí a jejich slueb znaèná pozornost. Vymoenosti digitálních technologií, které kadý den
nesmírnì ulehèují a zefektivòují práci milionù uivatelù informací v celosvìtovém mìøítku, staví pøed jinou kategorii
èlenù spoleènosti - majitele práv k uívání tìchto informací
- øadu starostí a nevyjasnìných otázek. Je známo, e sice
neustále narùstá poèet uití urèitého tvùrèího díla, ten vak
nepøináí jejich tvùrcùm a majitelùm práv adekvátní efekt
v podobì patøièné finanèní odmìny. V jednotlivých státech
uivatelé nejen e èasto neplatí majitelùm práv za uití díla,
mnohem závanìjí vak je protizákonné zneuívání tvùrèích dìl v podobì pirátské sekundární výroby produktù
s tìmito díly (digitální kopírování zvukových nosièù, videokazet, poèítaèových programù, datových souborù aj.) i jejich následného nepovoleného prodeje.
Není divu, e majitelé práv a jejich profesionální organizace národní a mezinárodní úrovnì vyvíjejí v posledních
5-6 letech øadu aktivit a projektù vìnovaných otázkám úèinné
ochrany práv a kontroly uívání tvùrèích dìl v prostøedí digitálních systémù a poèítaèových sítí. Tyto aktivity míøí cílenì k vybudování efektivních systémù elektronického øízení práv (angl. Electronic Copyright Management Systems,
ECMS). Prioritou odborníkù v dané oblasti je elektronické
sledování (monitorování) uívání práv. To se toti jeví prostøedkem, který z druhé strany napomáhá èi stimuluje produkci hodnotných nových informací (dìl) i trhu s tìmito
informacemi, který posiluje vzájemný vztah mezi majiteli
práv a uivateli informací. Jak známo rovnováha tohoto
vztahu se po nástupu Internetu silnì naruila (autorsky chránìná díla se nevídanou mìrou kopírují, transferují, ukládají
a dokonce mìní proti originálùm). Více ne 500 let tradièního fair uívání práv s nástupem digitálních systémù
skonèilo. Jak na 3. hodnotící konferenci projektu INDECS
(viz èást 3), konané v bøeznu tohoto roku v Sydney, poznamenal M. Frazer, Gutenberg by nìco takového nikdy nemohl pøedvídat [5, s. 2].
Dosavadní monitorovací techniky uívání práv mají
zatím jen náhodný charakter a nepøináejí pro jejich majitele vèetnì autorù dìl ádoucí efekt a výsledky. Navíc malé
riziko postihù za poruování autorských práv vede v øadì
pøípadù k iroce rozíøenému nerespektování zákonù
o autorských právech. Zástupci organizací pro správu práv
jsou vak pøesvìdèeni, e se zmìnou nových komunikaèních technologií je nezbytné zmìnit i metody monitorování práv. Pøedpokládají, e pomocí novodobì koncipovaných a zabezpeèených systémù elektronicky øízených práv
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se vrátí monost pro získávání autorských odmìn za uívání dìl, co napomùe, jak bylo výe ji uvedeno, tvorbì
nových hodnotných dìl.
Ztrátu kontroly nad právy k uívání tvùrèích dìl povaují majitelé práv za výzvu k budování nových systémù
elektronické správy práv vèetnì aplikace nových monitorovacích technik. Bude nutné zdokonalit a zrychlit získávání práv k uívání dìl, zajistit autorizované pøístupy
k informacím, pøipravit a uvést do provozu nové systémy
identifikace dìl v celosvìtovém rámci vèetnì jejich jednoznaèných identifikátorù pomocí mezinárodních standardù, jako jsou ISWC, ISAN aj., øeit otázky kontroly distribuce dokumentù v digitálním prostøedí (tento problém
se týká napøíklad i knihoven, které se promìòují ve významné poskytovatele informací v rámci slueb elektronického dodávání plných textù), zabezpeèit kontrolu uívání dìl a prevenci proti jejich zneuívání apod.
K nejvýznamnìjím dílèím projektùm, které smìøují
k budování systémù elektronického øízení práv, patøí pøedevím iniciativa Mezinárodní konfederace spoleèností pro
správu práv k provozování hudebních dìl CISAC nazvaná Spoleèný informaèní systém (viz dalí 2. èást textu)
a také projekt INDECS (viz 3. èást textu), vìnovaný pøípravì datového modelu pro systémy elektronického øízení práv, resp. dalí návazné komplexní systémy elektronického obchodu s intelektuálním vlastnictvím. Øeením
dùleitých otázek elektronického obchodu v síovém prostøedí se zabýval projekt IMPRIMATUR (Intellectual
Multimedia Property Rights Model And Terminology for
Universal reference, http://www.imprimatur.net/) a vìnuje se jim také významná iniciativa a formující se obecný
systém pro identifikaci digitálních objektù DOI (Digital
Object Identifier, http://www.doi.org/). Vechny uvedené
projekty spolu více èi ménì souvisejí. S ohledem na to, e
tento èlánek pøináí pøedevím informace o pøipravovaných nových mezinárodních standardech ISAN a ISWC,
budou v následujících èástech blíe charakterizovány první
dvì z uvedených iniciativ: první proto, e CISAC je vùdèí
organizací podílející se na pøípravì norem ISWC a ISAN,
druhá proto, e podstatným prvkem, který hraje dùleitou
roli v datovém modelu v rámci specifikace metadat i jejich komunikace v poèítaèových sítích, je právì jednoznaèný identifikátor tvùrèích dìl.
2 Co je CIS
CIS (Common Information System, Spoleèný informaèní
systém) je jedním z významných projektù budování globálního systému informací o tvùrèích dílech a jejich tvùrcích a
majitelích práv v soudobé informaèní spoleènosti. Jeho iniciátory jsou významné organizace pro správu autorských
práv hudebních, audiovizuálních, vizuálních a literárních a
dramatických dìl, které vidí jeho existenci jako nezbytnou
podmínku dalího fungování tìchto organizací v období
digitální komunikace informací. Projekt CIS je ji 7. rokem
(od roku 1994) veden mezinárodní konfederací CISAC
(Confédération Internationale des Sociétés dAuteurs et de
Compositeurs = International Confederation of Societies of
Authors and Composers, http://www.cisac.org/). CISAC,
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která byla zaloena ji v roce 1926, zahrnuje k roku 2000
180 organizací z 95 zemí svìta s celkovým roèním objemem autorských honoráøù ve výi zhruba 5 miliard USD
[1, s. 1]. Vznik a rozvíjení projektu CIS je objektivní reakcí
organizací pro správu autorských práv na narùstající problémy systému ochrany tìchto autorských práv (copyrightu) v podmínkách digitální distribuce tvùrèích dìl. Tradièní
licenèní mechanismy, které fungovaly relativnì úspìnì od
poèátkù rozhlasového vysílání (20. léta 20. století) - kolektivní licence na veøejné roziøování dìl, práva na reprodukce dìl aj., ji dnes nepostaèují ani k dostateèné ochranì autorských práv ani k efektivnímu rozvoji nového
elektronického obchodu v oblasti intelektuálního vlastnictví v prostøedí sítì Internet.
V rámci projektu CIS by mìla být definována a zavedena øada norem, je by umonily efektivní komunikaci
informací (dat) a jejich vzájemné sdílení mezi sesterskými organizacemi. Podstatnou roli v projektu hraje vzájemná spolupráce, která znaènì redukuje dosavadní úsilí a
prostøedky vynakládané ze strany jednotlivých organizací
na rozvoj jejich dílèích systémù. CIS by mìl zajistit zpracování velkých objemù komplexních transakcí, které bude
digitální distribuce v nejblií i vzdálenìjí budoucnosti
produkovat. Mìl by být zárukou efektivního sdílení informací o tvùrèích dílech a majitelích autorských práv napøíè
informaèními dálnicemi. Projekt CIS je prezentován
v rámci webovských stránek konfederace CISAC.
Strukturu projektu CIS tvoøí v souèasné dobì na nejnií úrovni 12 pracovních skupin (Working Groups), které se na pravidelných schùzkách (zhruba 5x roènì) zabývají jednotlivými procesy fungování budoucího systému.
Výsledky a doporuèení pøedkládají výkonnému výboru CIS
(CIS Steering Committee), který je tvoøen 23 odborníky a
13 pozorovateli z rùzných zemí svìta. Výkonný výbor pak
svá vlastní doporuèení pøedkládá Výkonnému úøadu
CISAC (CISAC Executive Bureau) [1, s. 3]. Podstatné
otázky rozvoje CIS jsou probírány i na pravidelných konferencích CISAC. I letoní konference CISAC 2000
(http://www.cisac2000.com/), která probìhne 24.-27. záøí
v Chile, nabízí v tomto smìru velmi zajímavý program.
Pracovní skupiny jsou rozdìleny do 2 kategorií: a) skupiny zabývající se obecnými procesy CIS a b) skupiny
zabývající se rozvojem jednotlivých aplikací a vytváøením jednotlivých databázových zdrojù CIS. Prví tøi skupiny se zabývají otázkami funkcí a modelu celého systému
CIS, interoperabilitou a integritou dat (základní datový
model byl pøipraven v rámci projektu INDECS, na nìm
CISAC participoval) a otázkami infrastruktury komunikace dat v poèítaèové síti. Dalí skupiny (4-12) analyzují
a vyhodnocují øadu specifických témat. Jde napøíklad
o problematiku tvorby dat o vech úèastnících systému èi
tvorby dat metadat pro hudební díla, dále problematiku
kategorie majitelù práv audiovizuálních dìl (vèetnì propojení na plánovanou databázi audiovizuálních dìl ISAN),
otázky identifikace literárních a vizuálních dìl, vazby mezi
databázemi zvukových nosièù, zvukových záznamù a hudebních dìl a rovnì otázky budování dùleité databáze
dohod mezi zainteresovanými stranami vèetnì moností
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uplatnìní budoucího standardního kódu pro dohody ISAC
(International Standard Agreement Code).
Z hlediska metodologického projekt CIS zahrnuje:
1. analýzu funkcí jednotlivých entit, tj. tvùrèích dìl (hudebních, audiovizuálních aj.), zainteresovaných stran
(fyzické osoby a korporace díla tvoøící a vlastnící) a
samotného vlastnictví (dohody urèující správu práv);
tøetí entita je, ve srovnání s jinými informaèními systémy, typická právì pro systémy správy intelektuálního vlastnictví
2. postupné zavádìní identifikátorù, tj. systémù standardizovaných èísel nebo kódù (ISWC, ISAN, ISAC aj.)
3. uvedení standardù pro metadata a definování datové
struktury (viz struèný popis projektu INDECS ve 3.
èásti)
4. návrh a vytvoøení komunikaèní architektury pro sdílení dat a
5. pøípravu jednotlivých aplikaèních programù k zajitìní
provozu systému.
Plán projektu CIS je postupnì realizován v rámci tzv.
Sítì dìl (WorksNet), která zahrne identifikaèní databáze jednotlivých typù dìl, databázi jejich tvùrcù a majitelù
práv a databázi dohod [4]. Uivatelé sítì by mìly být schopni snadno identifikovat díla a získat povolení k jejich uívání, mìla by se znaènì zrychlit cesta informace od uivatele díla smìrem k organizaci, která je odpovìdná za
vybírání a distribuci autorských honoráøù jejich pøíjemcùm, tj. tvùrcùm èi majitelùm práv. Vekerá data by mìla
být dostupná ve standardním formátu, aby byla moná i
efektivní správa a ochrana autorských práv.
K dnenímu dni jsou ji v rámci Sítì dìl k dispozici a
rozvíjejí se následující nejvýznamnìjí 4 databázové zdroje:
 Databáze zainteresovaných stran IPI (Interested Party
Information), která je provozována výcarskou spoleèností pro správu autorských práv hudebních dìl SUISA
(Swiss Society for the Rights of Authors of Musical
Works, http://www.suisa.ch/); databáze navazuje na døívìjí známou databázi CAE (Compositeur, Auteurs, Editeurs), je byla omezena pouze na oblast hudebních dìl;
IPI bude dle plánu zahrnovat záznamy vekerých fyzických osob a korporací, je jsou v roli tvùrcù nebo majitelù práv s tím, e bude postupnì zahrnovat údaje ze
vech oblastí tvùrèích dìl; pro registraci zainteresovaných stran se pøedpokládá i zavedení jednoznaèných
identifikátorù IPIN (Interested Party Information Number). Tento identifikátor vlastnì pøipomíná ve svìtì knihovníkù dlouho diskutovaný, zatím vak nerealizovaný
identifikátor ISADN (International Standard Authority Data Number) pro záznamy autorit, s ním se poèítá i ve struktuøe UNIMARC/A. Je zøejmé, e dvì komunity vlastnì dìlají nebo mají v plánu dìlat toté: databázi
záznamù o tvùrcích dìl. Komunita tvùrcù a majitelù práv
vak ji bázi buduje delí dobu a nadále ji zdokonaluje
pro podmínky provozu na WWW. IPI je ji dnes dostupná pro oprávnìné uivatele také pøes WWW.
 Databáze informací o hudebních dílech WID (Works
Information Database), která je od roku 1998 provo-
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zována v rámci Centra informací o dílech (Works Information Center) na serveru americké spoleènosti pro
správu práv hudebních dìl ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers, http://
www.ascap.com/); její budování navázalo na pøedchozí produkt spoleènosti, který byl znám pod zkratkou
WWL (World Works List); pro registrované uivatele
je databáze dostupná jak na CD-ROM, tak pøes Internet; pøedpokládá se její budoucí naplòování záznamy
ze zdrojových bází jednotlivých spoleèností; zvauje
se i budování derivátù centrální databáze ve stanovených regionech; klíèovým prvkem záznamù databáze
se po zveøejnìní normy ISWC pro hudební díla stane
jejich jednoznaèný identifikátor ISWC (o systému
ISWC viz èást 4.2). Báze WID má spolu s dále uvedenou bází AVI klíèový charakter pro provoz celého budoucího systému CIS. Hypoteticky lze uvést, e by se
v budoucnu záznamy metadat o dílech z báze WID
mohly stát základem pro tvorbu záznamù vech dalích systémù, tedy napøíklad i knihovnických.
Databáze informací o audiovizuálních dílech AVI (Audio Visual Information) je databází, která se buduje od
roku 1994 (pùvodnì lo o anglo-americký projekt, postupnì se vak pøipojily dalí zemì); jednotlivé záznamy
jsou zasílány do Centra pro AV Index, které bylo zøízeno
pøi britské spoleènosti pro správu autorských práv hudebních dìl PRS (Performing Right Society, http://
www.prs.co.uk/); databáze je dostupná na magnetických
páskách a CD-ROM, online zpøístupòování pøes WWW
se pøipravuje; pøedpokládá se budoucí integrace stávající
registraèní databáze s plánovanou databází ISAN (po pøijetí normy ISAN a zahájení její oficiální implementace
v systémech - o systému ISAN viz èást 4.1 dále v textu).
Databáze uívaných a rozvíjených standardù CSD (CIS
Standards Database) je specifickou bází projektu CIS;
zahrnuje vekeré seznamy uívaných kódù v systému CIS,
definice ve slovnících, datové modely a dalí dokumenty,
které vzely z práce pracovních komisí CIS; databáze je
od roku 1998 k dispozici pro registrované uivatele opìt
v rámci serveru výcarské organizace SUISA (http://
csd.suisa.ch/). Pøedpokládá se, e vechny seznamy budou plnì vyuity v rámci provozu budoucího systému pøes
WWW pøi komunikaci metadat mezi jeho jednotlivými
komponentami (dle modelu pøipraveného v rámci projektu INDECS - viz dalí 3. èást textu).

Z hlediska koncepce systému CIS, resp. Sítì dìl, bude
nutné vybudování jetì dalí dùleité a specifické databáze dohod a termínù (Agreements and Schedules Database),
bez ní by celý systém nemohl fungovat. Jednotlivé otázky jsou rozpracovávány v rámci pøísluné pracovní skupiny. Pøedpokládá se i návrh budoucího standardizovaného
kódu pro dohody ISAC, který se stane podstatnou souèástí metadat popisujících dohody.
Novým smìrem v rozvoji projektu CIS je také výzkum
v oblasti úèinné kontroly a ochrany tvùrèích dìl komunikovaných v digitální podobì pøes Internet nebo jiné datové
sítì. Jde o zavádìní identifikátorù pøímo do digitálních ob-
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jektù a jejich správu, zajitìní automatického monitorování
tvùrèích dìl v digitálních objektech, automatické sledování
autorizované manipulace s digitálními objekty a jejich modifikace, pøedcházení neautorizovanému autorskému právu a podporu transakcí (pøedávání dìl, penìních hodnot a
licencí) mezi zainteresovanými stranami v prostøedí elektronického obchodu. Èlenové CISAC se úèastní (soubìnì
s CIS) øady aktivit a projektù v oblasti elektronického obchodu a rozvíjení systémù elektronického øízení copyrightu
(ECMS, Electronic Copyright Management System). Významná je napøíklad úèast na rozvíjení mezinárodní normy
ISO/IEC 14496 MPEG 4 vìnované kódování a dekódovaní audiovizuálních dat. Ve standardu se poèítá ji se zavedením souboru identifikaèních dat vèetnì identifikátoru
ISAN. CISAC byl také partnerem, jak bylo ji výe v textu
zmínìno, projektu IMPRIMATUR, který financovala Evropská unie. Výzkum, který byl ukonèen v roce 1998, byl
vìnován otázkám øízení a ochrany intelektuálního vlastnictví v podmínkách elektronického obchodu (blií informace jsou obsaeny v rámci webovského sídla projektu,
http://www.imprimatur.net/). Jako pøidruený partner se
CISAC úèastní i dalího významného projektu INDECS,
který je vìnován podstatným otázkám modelu a interoperability metadat v systémech elektronického obchodu
s intelektuálním vlastnictvím. Termín interoperabilita
(v èetinì se zatím nevyskytuje jeho uspokojivý ekvivalent)
je v rámci projektu INDECS chápán jako schopnost maximálnì moného automatického vyuití informací (metadat)
pocházejících z jednoho kontextu (systému, subsystému,
agendy, databáze, entity apod.) v libovolném kontextu jiném [17, s. 3].
3 Projekt INDECS a jeho význam pro systémy
informací o intelektuálním vlastnictví
Pod zkratkou INDECS, resp <indecs> (Interoperability
of Data in E-Commerce Systems, http://www.indecs.org/) se
skrývá významná mezinárodní iniciativa (projekt) organizací zabývajících se správou autorských práv, která probíhala
od listopadu 1998 do bøezna 2000 za finanèní podpory Evropské unie v rámci programu INFO2000. Prezentace výsledkù projektu je k dispozici na WWW, jako i v sérii èlánkù
[viz napø. titul è. 16]. INDECS pøedstavuje snahu o sjednocení úsilí, které v posledních letech vynakládala øada tìchto
organizací na pøípravu elektronických provozù agend pro
správu autorských práv. Cílem projektu bylo vytvoøení rámce pro standardy metadat, jen by podpoøil síový elektronický obchod v oblasti intelektuálního vlastnictví. Na základì konsensu smìøoval k definování základních nástrojù a
standardù nezbytných k zajitìní rùzných typù interoperability mezi jednotlivými systémy. Projekt pøedpokládá podporu interoperability minimálnì v pìti smìrech [17, s. 3-4]:
 napøíè médii (jako jsou knihy a seriály, zvukové, vizuální èi audiovizuální záznamy, poèítaèové programy,
abstraktní tvùrèí díla apod.)
 napøíè funkcemi (jako jsou katalogizace, zjiování èi
vyhledávání informací, øízení toku dìl a práv aj.)
 napøíè úrovnìmi metadat (od jednoduchých forem ke
sloitìjím a naopak)
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napøíè sémantickými a lingvistickými bariérami a
napøíè rùznými technologickými platformami.

Jádrem projektu INDECS je návrh obecného datového modelu pro potøeby elektronického obchodování
v oblasti intelektuálního vlastnictví (projekt je zamìøen
pøedevím na jednotky chránìné na bázi autorských a pøíbuzných práv, tj. díla definovaná podle Bernské konvence, provedení dìl, fonogramy a jejich vysílání podle Øímské konvence a kritické a vìdecké publikace, tak jak jsou
definovány Evropskou smìrnicí harmonizující podmínky
ochrany autorského práva; nezahrnuje, aèkoliv je to
v principu moné, patenty) [17, s. 27].
Na základì modelu je podán návrh standardu pro metadata potøebná k identifikaci jednotlivých entit a dále návrh specifikace slueb, které budou poadovány v systému
øízení práv a obchodování v globálním mìøítku. Entity jsou
v projektu INDECS iroce definovány, co je velmi pøíznaèné, jako nìco, co má identitu - mùe jít nejen o vìci èi bytosti vnímatelné smysly, ale i o pojmy a vztahy
(relace) mezi entitami [17, s. 9-10]. Pøi pøípravì modelu
byla zohlednìna øada jiných ji existujících specifikací metadat, jako je napø. specifikace metadat známého Dublinského jádra (DC, http://purl.oclc.org/dc/) pøipravená pro
potøeby vyhledávání informací na WWW, specifikace
metadat databází projektu CIS (viz 2. èást textu), ale také
napøíklad nová a progresivní knihovnická specifikace známá pod zkratkou FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) pocházející z dílny IFLA [6].
Východiskem navreného modelu jsou 3 pøedpoklady
pro fungování elektronického obchodu:
1. lidé dìlají výtvory (pojem výtvor je irí ne pojem
dílo)
2. lidé uívají výtvory
3. lidé dìlají obchody s výtvory.

Obr. 1: schéma základního datového modelu projektu
<indecs>
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Datový model INDECS (viz schéma na obr. 1 pøevzaté ze základní prezentace projektu na WWW [8])
s ohledem na tato východiska a stanovené funkce zahrnuje celkem 3 základní (1-3) a 4 podpùrné entity (a-d):
1. osoby (persons) fyzické nebo právnické, které tvoøí
nebo uívají výtvory
2. výtvory (creations), a to abstraktní díla, zaznamenaná
nebo nezaznamenaná provedení dìl, konkrétní fyzické èi digitální manifestace dìl nebo artefakty
3. dohody (agreements) mezi osobami, je umoòují vyuívání výtvorù v souladu se stanovenými právy (dohody obsahují rùzné typy povolení èi zákazù k uívání
výtvorù, poadavkù na jejich uívání nebo rùzné typy
pøevodù práv)
a) událost (event), tj. klíèová akce tvorby, transformace, produkce, publikování, roziøování a vyuívání výtvorù vèetnì plateb za jejich uití
b) èas (time), tj. doba, po kterou je výtvor dle stanovených práv vyuíván
c) místo (place), tj. prostor, v rámci nìho je výtvor
dle stanovených dohod vyuíván
d) práva (rights) k vyuívání výtvorù.
Jednotlivé entity, popsané pøíslunými metadaty, jsou
navzájem propojeny vazbami. V rámci modelu systému se
pøedpokládá budování 3 databází (zde srovnej s aktuálními
i plánovanými databázemi projektu CIS): 1. databáze záznamù o zainteresovaných stranách (osobách fyzických nebo
právnických) s pøíslunými vazbami mezi nimi, 2. databáze
záznamù o výtvorech s vzájemnými vazbami a 3. databáze
dohod mezi zainteresovanými stranami. Metadata budou
komunikována z jedné báze do druhé, resp. z databází do
vnìjího okolí systému, ale i smìrem opaèným. Osoba (korporace nebo fyzická osoba), která bude chtít nìco dìlat
s nìjakým dílem, bude muset takovou akci realizovat v rámci
dohody ji formulované v tomto databázovém systému
v souladu s právy (oprávnìní pramenící z nìjaké legislativy nebo mezinárodní úmluvy). Dohoda obsáhne pøesnou
definici akce stanovenou pro danou osobu k jejímu výkonu
v rámci nìjakého místa a pro stanovené období. Celý systém by mìl umonit jak bezpeènou a jednoznaènou identifikaci osob, výtvorù a dohod (na základì identifikátorù
i metadat), tak automatickou realizaci plateb za uívání dìl
a jejich distribuci autorùm a majitelùm práv, bezpeèné monitorování oprávnìní uívání dìl, odhalování neoprávnìného uívání dìl apod.
Model velmi detailnì rozpracovává charakteristiky
kadé entity, tj. jejich atributy a pøísluné hodnoty. Definuje hlavní prvky (metadata), které se stanou základem
jednotlivých databází a automatické smìny dat. Patøí k nim:
 návìtí entity (tj. identifikátor jako podstatný prvek a
jméno)
 mnoství entity (rozmìr, doba trvání apod.)
 forma entity (napøíklad ánr, pouitý jazyk apod.)
 typ entity
 role entity (vykonávaná funkce ve vztahu k jiné entitì)
Pøedpokladem funkèního systému je jeho schopnost
integrovaným zpùsobem zpracovávat komplex metadat pro
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vechny moné typy výtvorù, a to jak abstraktní, tak i konkrétní. Projekt zdùrazòuje øadu principù metadat INDECS:
modulární vzájemnou závislost rùzných schémat metadat,
aplikaèní nezávislost metadat, funkèní granularitu (jednotlivá metadata mohou být vyuívána rùznì v rùzných situacích), zavedení i vìtího mnoství jednoznaèných identifikátorù (striktním poadavkem elektronického obchodu
je, e ve musí být jednoznaènì identifikováno - osoby,
výtvory i dohody), tvorbu metadat, která by mìla probíhat
co moná nejblíe daného zdroje, zajitìní adekvátního
pøístupu k metadatùm ze strany uivatelù aj.
Kromì datového modelu pøinesl projekt INDECS i
dalí hmatatelné výsledky. Bylo provedeno mapování
(promítnutí) specifikace metadat INDECS do celkem 11
jiných specifikací vèetnì specifikace DOI. Dále bylo pøipraveno praktické øeení jedineèného rozliování fyzických i právnických osob (pro potøeby databází zainteresovaných stran v procesu elektronického obchodu). Pro
budoucí komunikaci dat v elektronickém prostøedí byla
provedena rozvaha o promítnutí metadat INDEC do
schématu RDF/XML (Resource Description Framework,
http://www.w3.org/RDF/) vèetnì praktického øeení pøevodu metadat z jednoho schématu do druhého (pøíprava
registrù metadat dostupných v síti jako tzv. prostorù jmen,
angl. namespaces). Øada návrhù vzelých z projektu byla
zaslána k posouzení do pracovních komisí rùzných normalizaèních organizací (mezinárodních ISO a IEC - podnìtné návrhy ly zejména komisi pøipravující formát
MPEG 7, americké NISO a také internetovým organizacím WC3 a IETF).
4 Pøíprava nových mezinárodních standardních
èísel a kódù
Jak vyplynulo z pøedchozích èástí textu, v dobøe zabezpeèených a efektivnì fungujících elektronických systémech správy práv a elektronického obchodu budou velmi dùleitou roli hrát mezinárodnì uznávané identifikátory
jednotlivých entit. Bez nich si nelze pøedstavit provoz takových systémù. K nejdùleitìjím patøí v souèasné chvíli identifikátory pro tvùrèí (kreativní) díla. I proto je jim
vìnována znaèná pozornost ze strany mezinárodní organizace ISO. Ve dvou dále uvedených dílèích èástech jsou
popsány pøípravy dvou z nich - standardù ISAN a ISWC,
které budou dle posledních zpráv publikovány v prùbìhu
podzimních mìsícù roku 2000.
4.1 Mezinárodní standardní èíslo audiovizuálních
dìl ISAN
Mezinárodní norma ISAN (International Standard
Audiovisual Number, http://www.isan.org/) je pøipravována od roku 1996 (s pøedchozí pøípravou od roku 1994),
kdy byl pøedloen první návrh textace projektu ISAN ze
strany spoleèností producentù a autorù audiovizuálních dìl
AGICOA (Association de Gestion Internationale Collective des Oeuvres Audiovisuelles = Audiovisual Producer
Associations, http://www.agicoa.org/) a CISAC. Oficiál-
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nì byl projekt normy zaregistrován v ISO pod èíslem
15706 v lednu 1997. V kvìtnu 1997 pøedloila jiný návrh
normy ISAN také mezinárodní federace FIAPF (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Film
= International Federation of Film Producer Organization, http://www.fiapf.org/). Oba návrhy byly po dohodì
slouèeny do jediného dokumentu, který je prùbìnì rozpracováván ustanovenou pracovní skupinou ISO/TC 46/
SC9 Working Group 1 [13] pod vedením FIAPF, CISAC
a AGICOA. V souèasné dobì probíhá pøíprava koneèného návrhu normy (FDIS) ISAN.
Norma ISAN by se mìla stát jádrem budování celosvìtového systému jednoznaèné identifikace audiovizuálních dìl. Systém ISAN by mìl slouit potøebám øady poèítaèových aplikací (mùe se uplatnit napøíklad jako
pomocník pøi pøidìlování autorských honoráøù, mùe pomáhat pøi sledování uívání dìl nebo sledování pirátské
výroby audiovizuálních dìl apod.). Èíslo ISAN vak nemá
ádné právní dùsledky nebo význam a nemùe být spojováno s ádným procesem registrace autorských práv nebo
s evidencí vlastnictví práv k nìjakému audiovizuálnímu
dílu. Mìlo by jít o systém dobrovolného pøidìlování èísel,
a to na základì poádání. Princip dobrovolnosti je èasto
zdùrazòován v prozatímní pøípravné dokumentaci [10].
Systém èíslování bude slouit pøedevím potøebám prùmyslu a obchodu v oblasti audiovizuálních dìl. Jeho základní produkt, tj. mezinárodní databáze audiovizuálních
dìl ISAN, by vak mohla slouit jako zdroj dùleitých informací i pro dalí uivatele informaèních sítí a systémù.
Základním definovaným termínem pøipravované normy
ISAN je pojem audiovizuální dílo. Je vymezen jako dílo
sestávající ze sledu spojených obrázkù s/nebo bez doprovázejícího zvuku, které je urèeno k zobrazení jako pohyblivý obraz a/nebo poslechu prostøednictvím vyuití pøísluných zaøízení, bez ohledu na nosiè poèáteèní nebo následné
fixace díla [9, audiovisual work] a bez ohledu na systémy
a sítì, které budou tato díla pøenáet smìrem k uivatelùm
(satelit, online sluby, Internet apod.). Problémem této, jak
je nìkdy oznaèována, pragmatické definice v aktuální chvíli
je, e zuuje termín audiovizuální dílo v podstatì na filmy a videozáznamy vèetnì dnes nezmìrné televizní produkce, to znamená, e jde o pohyblivé obrázky. Není vylouèeno, e by to nìkdy pøi aplikaci normy do praxe mohlo
vést i urèitým nedorozumìním (srovnej té definice
z pøipravované normy ISAN s definicemi normy ISO 512711, která je vìnována terminologii v oblasti audiovizuálních dokumentù). Vzhledem k tomu, e proces schvalování
normy ISAN jetì není u konce, je moné v koneèném znìní definic oèekávat jetì i pøípadné úpravy.
Text základní normy i následná pøíruèka budou blíe
specifikovat jednotlivé typy audiovizuálních dìl, které èísla
ISAN obdrí, i typy, které jej získat nebudou moci. Dokumentace k normì uvádí napøíklad následující kategorie
audiovizuálních dìl k pøidìlení èísla ISAN: dlouhometrání a krátkometrání filmy, filmy o filmu, prùmyslové,
výukové a instruktání filmy, rùznorodá televizní produkce vèetnì televizních seriálù a jejich epizod, záznamy ivých událostí (sportovních, kulturních aj. akcí) nebo slo-
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ená díla a pøípadnì multimédia, pokud obsahují nìjaký
audiovizuální prvek. Aplikace kategorie multimédium
v rámci této normy bude v praxi zøejmì sloitou záleitostí. Èíslo ISAN, naopak, nebude pøidìlováno neaudiovizuálním prvkùm audiovizuálního díla, tj. napøíklad jeho
nosièi, scénáøi díla nebo jednotlivému obrázku audiovizuálního díla, resp. fotografii poøízené z filmu [10], ale
také èistì zvukovým dílùm, statickým obrázkùm apod.
Specifickým problémem v definování objektu pro pøidìlování èísel ISAN je otázka verzí audiovizuálních dìl.
V textu normy nebo základní pøíruèce systému ISAN bude
nutné specifikovat, kterým verzím díla se bude èíslo pøidìlovat a kterým nikoliv (modifikované verze díla, plné a
zkrácené, barevné a èernobílé, jazykové verze díla, digitalizované verze pùvodních analogových dìl apod.).
S ohledem na problematiku typologie audiovizuálních
dìl norma ISAN také definuje termín sloené audiovizuální dílo jako dílo, které se skládá z více jiných audiovizuálních dìl nebo èástí jednoho audiovizuálního díla,
z nich kadá je nepodstatná ve vztahu k celému sloenému audiovizuálnímu dílu [9, composite audiovisual work].
Pøíkladem mùe být nìjaký hlavní film, který obsahuje èásti
animovaných kreslených filmù nebo jiných filmových klipù; nebo sem patøí televizní program, který obsahuje stopá z døíve natoèeného filmu, z epizody televizního seriálu nebo jiných audiovizuálních dìl.
V normì bude blíe vymezen pojem seriálové audiovizuální dílo jako audiovizuální dílo produkované
v jednotlivých epizodách nebo èástech, je jsou vzájemnì
spojeny a mají zpravidla spoleèný název seriálu [9, serial
audiovisual work]. V pøípadì tohoto termínu je ádoucí nezamìòovat jej významovì s knihovnickým, resp. katalogizaèním termínem seriál jako kategorií druhu dokumentu.
Èíslo ISAN se bude skládat celkem z 16 èíselných znakù
[10]. 15 èíslic, které tvoøí identifikátor díla, nebude mít ádný obsahový význam. Nepùjde o ádné kódování, èíslice
nebudou prezentovat ádný typ popisné informace o díle.
Poslední èíslice má kontrolní funkci pro výpoèet správnosti
identifikátoru ISAN. Bude vypoèítávána podle speciálního
vzorce v souladu s mezinárodní normou ISO 7064 [9, check
digit]. Mechanismus výpoètu bude blíe specifikován
v pøíruèce systému ISAN. Zobrazení èísla mùe vypadat takto (uvedené èíslo není reálné, slouí pouze jako ukázka):
ISAN 034425355240068-8
nebo
ISAN 0344253552400688
Interpunkce (spojovník) nehraje v uvedeném pøíkladì
ádnou roli. Èíslo mùe být zobrazeno s/nebo bez ní.
Standardní èíslo ISAN by u audiovizuálních dìl
v analogovém formátu mìlo být bezpeènì zafixováno na
matrici díla a jiných archivních kopiích. Pro starí díla se
pøedpokládá zajitìní bezpeèné vazby mezi dílem a záznamem tohoto díla v nìjaké databázi, která obsáhne èíslo ISAN. Èíslo lze tisknout také na obal matrice, pokud to
je moné [10], a mùe ho obsahovat také jakákoliv doprovodná dokumentace k audiovizuálnímu dílu. Mezi odbor-
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níky CISAC a AGICOA se vedou diskuse o monostech
retrospektivního pøidìlování èísel ISAN do záznamù, které ji mají tyto organizace uloeny ve svých databázích.
Pro audiovizuální díla v digitální podobì (napø. na discích DVD = Digital Versatile Discs, resp. DVD-Video,
nebo novém typu disku DIVX, který funguje na bázi modelu video na poádání) by mìlo být èíslo ISAN zakódováno v pøísluné matrièní kopii díla. To by umonilo
pøenos (transfer) tohoto èísla do jakékoliv dalí následné
legálnì vyrobené kopie díla. Známé standardy MPEG 2,
MPEG 4 a i novì pøipravovaný MPEG 7, urèené pro kódování audiovizuálních a multimediálních objektù, ji zajiují patøièné místo pro identifikátor ISAN.
Systém ISAN bude øízen, stejnì jako dalí podobné systémy (ISBN, ISSN, ISMN, ISRC aj.), mezinárodní agenturou ISAN. Tuto funkci by mìla vykonávat pravdìpodobnì
nìkterá z významných mezinárodních organizací pùsobících
v oblasti prùmyslu pro audiovizuální dokumenty (kandidatura organizace FIAPF nebo AGICOA není vylouèena).
Mezinárodní agentura bude koordinovat èinnosti v rámci
celého systému a udrovat centrální registraèní databázi
ISAN. Bude rovnì ustanovovat a kontrolovat èinnost regionálních agentur ISAN. Regionální agentury budou zajiovat dùleitou agendu pøíjmu a zpracování pøihláek
k pøidìlení èísla ISAN a koneènì i pøidìlení samotných èísel. V rámci zpracování pøihláek budou regionální agentury zodpovìdné za zpracování, resp. kontrolu metadat (popisných informací) k audiovizuálnímu dílu, je budou
ukládány v regionální databázi a poté transferovány do
mezinárodní centrální databáze. Základní specifikace metadat by proto mìla být buï základní souèástí textu normy,
nebo následné pøíruèky k systému ISAN. Lze oèekávat, e
k popisu audiovizuálního díla jako nehmatatelné entity budou mezi metadaty figurovat, kromì identifikátoru ISAN,
názvy, tvùrci díla, typ audiovizuálního díla aj.
Vichni potenciální adatelé o èíslo ISAN musejí být,
døíve ne poprvé poádají o pøidìlení èísla ISAN, registrováni u regionální agentury ISAN, která o nich vytvoøí
záznam v registraèní databázi. Norma ISAN proto také
definovala v èásti definic specifický termín registrovaný úèastník, který se ji objevil i v normì ISRC pro zvukové záznamy. Je definován jako producent nìjakého audiovizuálního díla, autorizovaný zástupce takového
producenta nebo jiná taková entita èi individuální osoba
[9, registrant]. Pøedregistrace úèastníka systému je velmi
dùleitá z dùvodu minimalizace pøíleitosti pro piráty
k získání legitimního èísla ISAN pro kradené dílo [10].
Pøedpokládá se, e vechny agentury budou pùsobit
jako nevýdìleèné organizace. Za pøidìlení èísla ISAN se
plánuje vybírání malého poplatku. Poplatky se budou pravdìpodobnì vybírat i za následné sluby agentur (napøíklad reere a výstupy z databáze ISAN apod.).
4.2 Mezinárodní standardní kód pro tvùrèí
hudební díla ISWC
Identifikace audiovizuálních dìl jako jediné kategorie
tvùrèích dìl bude díky øadì jejich specifických vlastností,
specifickému postavení a významu v soudobé komunika-
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ci informací pokryta samostatnou normou ISAN. Pro identifikaci ostatních kategorií tvùrèích dìl, tj. hudebních, literárních, dramatických a vizuálních se pøedpokládá postupná pøíprava skupiny mezinárodních norem, která má
podle pùvodního zámìru nést základní spoleèný název
Mezinárodní standardní kód pro díla (International Standard Works Code, prezentaci viz té v rámci sídla CISAC,
http://www.iswc.org/). V dokumentaci k pøípravì tìchto norem se pod zkratkou ISWC nìkdy také objevuje plný anglický název Information System Works Code (Informaèní
systém pro kódy dìl), který dokládá pùvodní zámìr tvorby
skupiny nìkolika podobných norem (vznikl na pùdì CISAC).
Nicménì, v souèasné chvíli se za zkratkou ISWC skrývá
v plném tvaru pøedevím výraz International Standard Musical Work Code (Mezinárodní standardní kód pro hudební
díla). Jde zároveò o název návrhu normy ISO 15707 [11],
která je jako první ze série norem ISWC vìnována pouze
tvùrèím dílùm z oblasti hudby. V tuto chvíli není jasné, jaké
bude pøesné oznaèení a název normy pro kódy dìl literárních
a dramatických nebo vizuálních. Podle pùvodního plánu mìl
kód pro hudební dílo obsahovat prefix T, pro literární dílo
prefix L a pro vizuální dílo prefix V. Písmeno T, které
zastupuje poèáteèní písmeno anglického slova tune = nota
nebo tón, se nezdá být astnou volbou, protoe mnemotechnicky míøí spíe ke slovu Text. Navíc se v tomto roce objevil nový projekt 21047 ISTC (International Standard Textual Work Code), který má být vìnován textovým dílùm
dostupným v digitálním prostøedí [12]. Jak je vidìt, návrh
této nové normy má ji písmeno T zaøazeno pøímo
v základní zkratce. Vztah této navrhované normy k normì
ISWC prozatím nebyl blíe specifikován. Nicménì není vylouèeno, e zkratka ISWC nakonec zùstane pouze pro hudební díla a dalím budou pøidìleny názvy a zkratky jiné.
Mezinárodní norma ISWC je, stejnì jako norma ISAN,
pøipravována od roku 1996 (s pøedchozí pøípravou od roku
1994). První návrh textace projektu ISWC byl pøedloen
ze strany Spoleèné komise (Joint Committee) ji výe
zmínìné konfederace CISAC a mezinárodního úøadu
BIEM (Bureau International des societies gerant les droits dEngregistrement et de Reproduction Mechanique =
Bureau for the Administration of Mechanical Rights,
http://ourworld.compuserve.com/homepages/biem/). Konkrétnì pro obì korporace návrh normy ISWC pøipravil
Godfrey Rust, který je pokládán za jejího duchovního otce
[15, s. 7]. Jmenovaný byl také jedním z lídrù projektu INDECS (viz výe v textu), take i v tomto smìru je zdùraznìna souvislost normy ISWC a daného projektu. Jedním
z východisek návrhu normy ISWC se stala ji existující
norma ISO 10957 ISMN (International Standard Music
Number) z roku 1993 pro titìné hudebniny. Uplatnìní
slova kód v názvu normy ISWC pak bezprostøednì ovlivnila také ji existující norma ISO 3901 ISRC (International Standard Recording Code) z roku 1986, která je vìnována zvukovým záznamùm a hudebním videozáznamùm.
Konfederace CISAC navíc ji provozuje svùj neoficiální
systém ISWC v rámci vybraných subsystémù projektu
CIS. Pøedpokládá se, e publikované partitury budou mít
v budoucnu vytitìno nejen èíslo ISMN, ale i kód ISWC,

153

a stejnì tak na nosièích zvukových záznamù budeme moci
v budoucnu vídat jak kód ISRC, tak kód ISWC. Oficiálnì
byl projekt normy ISWC zaregistrován v ISO pod èíslem
15707 v lednu 1997 a od kvìtna tého roku je prùbìnì
rozpracováván ustanovenou pracovní skupinou ISO/TC
46/SC9 Working Group 2 [14]. V souèasné dobì probíhá
pøipomínkové øízení návrhu normy (DIS ISWC).
Norma ISWC by se mìla stát významným nástrojem jedineèné identifikace hudebních dìl pøedevím v prostøedí
poèítaèovì zaloených informaèních systémù a jejich databází, ale i v dalích agendách práce s dokumenty. Vzhledem
k tomu, e jednotkami identifikace budou nehmatatelná díla
a nikoliv následné konkrétní produkty obsahující tato díla,
mìl by nový standardní kód hrát velmi významnou úlohu
v první øadì v rámci výmìny informací mezi tvùrci, spoleènostmi pro správu práv a nejrùznìjími kategoriemi uivatelù tvùrèích dìl. ISWC by mìl napomoci pøi efektivnìjím
øízení autorských práv (copyrightu) v celosvìtovém mìøítku.
Základním termínem, který bude nutnì v normì v èásti
termínù a definic specifikován, je pojem dílo. To souvisí
s pùvodním projektem irího zábìru dìl pro ISWC (ISAN
termín dílo nedefinuje). Dle volnì dostupné dokumentace
[9] je dílo v pøipravované normì definováno jako výrazný,
abstraktní intelektuální výtvor, jeho existence se projevuje
prostøednictvím jednoho nebo více vyjádøení {angl. expression} (napø. rukopis partitury skladatele nebo provedení díla
nìjakým orchestrem) nebo konkrétního projevu {angl. manifestation} (napø. nìjakého objektu, tj. záznam koncertu
na kompaktním disku s kódem ISRC, publikovaná partitura a èíslem ISMN) [9, work]. Je zøejmé, e terminologie
této normy koresponduje s definicemi uvedenými v jedné
z významných publikací IFLA posledních let Funkèní poadavky na bibliografické záznamy [6]. Pøipomeòme dùsledné rozliování 4 entit (jednotek), je se dnes mohou stát
pøedmìtem popisu: 1. díla, 2. vyjádøení díla, 3. konkrétního projevu díla a 4. exempláøe konkrétního projevu díla
(v anglické terminologii jde o pojmy work - expression manifestation - item) [6, s. 12-23]. Pro normu ISWC je
podstatná první entita, která má abstraktní charakter. Ta bude
také základní jednotkou identifikace a popisu díla prostøednictvím definovaných metadat v databázích novì budovaných systémù elektronického øízení práv.
Druhý ústøední pojem v normì ISWC hudební dílo
je definován jako dílo sloené z kombinace zvukù s/nebo
bez doprovázejícího textu [9, musical work]. Pro potøeby konkrétního zavedení standardního kódu ISWC do praxe bude nutné buï v textu normy nebo v následné pøíruèce k systému pøesnìjí rozpracování základních pojmù.
Bude nutné specifikovat otázku pøidìlování nebo nepøidìlování kódu rùzným verzím hudebního díla, relativnì
samostaným èástem nìjakého hudebního díla, dílùm sloeným z nìkolika jiných hudebních dìl apod.
Samotný kód ISWC pro hudební díla je, podle dosavadní dostupné dokumentace [3, s. 1], sloen z 11 znakù:
jednopísmenného prefixu T (první písmeno anglického
slova tune), následovaného 9 èíslicemi a 1 èíslicí kontrolní. Kód se mùe objevovat na konkrétních produktech
hudebního díla (na titìných partiturách vedle èísla ISMN,
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na zvukovém nosièi vedle èísla ISRC apod.) v následujících podobách:
ISWC T-034.524.680-1
nebo
ISWC T 034524680 1
Kódy vak mohou být v pøípadì digitální formy hudebního produktu zakódovány tak, e nebudou viditelné
lidským okem (metody ifrování nebo watermarkingu).
Jde o metody, s nimi se poèítá jako s významným nástrojem monitorování uívání autorských práv.
9 èíslic pøedstavujících identifikátor díla nemá mít ádný obsahový význam. Interpunkce uvedená v pøíkladu
(spojovníky a teèky) nehraje ádnou roli a èíslo bude moné uvádìt i bez ní. Poslední èíslice má, stejnì jako u èísla
ISAN, funkci kontroly správnosti identifikátoru ISWC a
bude vypoèítávána podle speciálního vzorce v souladu
s mezinárodní normou ISO 7064 [9, check digit]. Mechanismus výpoètu bude blíe specifikován v pøíruèce systému ISWC.
Kódy by mìly být v rámci dobøe fungujícího systému
spojeny s metadaty, která budou hudební dílo popisovat.
Metadata budou na základì údajù dodaných samotnými
tvùrci vytváøet nebo upravovat pracovníci národní nebo
regionální agentury pro správu práv. Základní specifikace
metadat pro hudební díla (na irí bázi se na specifikaci
pracovalo i v rámci projektu INDECS) bude zøejmì souèástí textu normy s bliím rozvedením v pøíruèce
k systému. Lze oèekávat, e mezi základní prvky metadat
pro hudební díla budou vedle základního identifikátoru
patøit názvy dìl, jejich tvùrci (skladatelé a autoøi textù)
nebo typ a verze díla. Metadata se budou ukládat
v mezinárodní centrální databázi, která je ji vlastnì
v rámci systému CIS v provozu - zatím pod oznaèením
WID [4, s. 2] na serveru americké spoleènosti ASCAP se
sídlem v New Yorku. Pøístup do databáze je moný i pøes
WWW, ovem jenom pro autorizované uivatele.
V rámci celkové organizace systému se pøedpokládá
existence Mezinárodní agentury ustanovené s nejvìtí
pravdìpodobností na pùdì organizace, která z hlediska
obsahu vede celý projekt, tj. mezinárodní konfederace
CISAC se sídlem v Paøíi. Zøejmì stejným zpùsobem jako
u jiných ji fungujících systémù bude mít na starosti celkové øízení a koordinaci èinností systému, pøidìlování blokù èísel pro regionální nebo jinak vymezené agentury a
údrby databáze. Regionální agentury ISWC budou mít
na starosti pøidìlování kódù ISWC jednotlivým dílùm, a
to na základì ádosti, a dále tvorbu záznamù metadat a
jejich transfer do centrální mezinárodní databáze.
Kódy ISWC budou pøidìlovány pouze dílùm, jejich
tvùrci budou mít identifikátor IPI vèetnì záznamu o subjektu v centrální mezinárodní databázi, kterou pro systém
CIS ji nyní provozuje výcarská organizace SUISA (viz
výe popis systému CIS v 2. èásti). Vichni èlenové spoleèností sdruených v CISAC budou mít kód IPI pøidìlen
automaticky, neèlenové jej pak získají pøi vyøizování ádosti o pøidìlení kódu ISWC. Díla vzniklá v minulosti
budou moci ISWC získat takté [3, s. 1-2].
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