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 گفتارپیش

 و شامل ترجمه شدهنیتدوتهیه و « معادل یکسان»المللی زیر به روش بر مبنای استاندارد بین استاندارداین 

 المللی مزبور است:یکسان استاندارد بینباشد و معادل تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می
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 مقدمه

دغام با ا ژهیها، بوداده لیو تحل هیو تجز تیریمد یبرا یاانهیرا ینرم افزارها و سخت افزارها ریاخ یهاشرفتیپ

ن شاده در سراسار جهاا یاطالعات رقاوم یهاگسترده استفاده از راه حل شیبه افزا، منجر یمشاهدات مکان

)ابعااد(  یهابهدر تمام جن باًیو ارتباطات مکانی بین اشیاء، تقر یاطالعات مکان تیحاصل از اهم یاست. آگاه

و  یانها در خارج از علم اطالعات مکااز تخصص یعیوس فی، افراد با ط ندهیطور فزاگذار است. به ریجامعه تأث

و  یدگیچی، پعدادت شیبا افزا باشند.یم یرقوم یارتقا و تغییر اطالعات مکان د،ی، تولاطالعات، در حال یفناور

ز پایش مناابع بایش ا نیهای اای برای برای درک کلیه جنبه، اهمیت وجود شیوهیاطالعات مکان عتنوع مناب

 گردد.نمایان می

و  یااناهیرا زیاساتفاده در آناال یجهاان بارا یهااز مادل یبرخ انگرینما یرقوم یمکان یهامجموعه داده کی

 سااده ب،یابه تقر ازیاست که ن یانتزاع یاطالعات است. هر توصیفی از واقعیت، همیشه مدل یکیگراف شینما

از  ناانیاطم یممکن اسات. بارا «ینماها» اریاز بس یکیتنها  شهیها دارد و هماز جنبه یو حذف برخ یساز

صاورت کامال هبایست بها میداده جادیمؤثر در ا یهاتیمفروضات و محدود دیها ، باعدم سوءاستفاده از داده

گیرناد. های مکانی توسط کسانی غیر از تولیدکنندگان آن مورد استفاده قرار میمستندسازی شوند. نوعا داده

 و اتیفرضا نماوده تاا کااربران بتوانناد فیدهاد تاا مناابع را توصایم اامکاان ر نیاکننده ا دیفراداده به تول

نمایناد. مستندساازی ها را درک نموده و کاربردپذیری آنرا برای مصرف مورد نظار خاود ارزیاابی تیمحدود

زد تاا سااادر میقمناسب، درک بهتری از داده را برای کسانی که با آن آشنایی ندارند فراهم ساخته و آنها را 

 دگاندکننایتول اریارا در اخت یشاتریداناش ب حیمستندات صاح نیبندند. همچنبکار هصورت صحیح بهب راآن

و  یروزرسان، بهیازس رهی، ذخدیدهند تا تولیامکان را م نیآنها قرار داده داده و به آنها ا ینگهدار یدانش برا

 کنند. تیریها را بهتر مداستفاده مجدد از داده

 فیاا هر ردبا مکان مرتبط ب یاو جداول سازه یجدول یهاعنوان دادهمعموالً به یمکان یهامجموعه داده کی

م بار وب، مفهاو یمقاصاد تحاول مبتنا یشود. بارایشبکه در نظر گرفته م کیدر  کسلیپ ایجدول  کیدر 

باشاد  یاشده یبندبسته تبسط داد و تا شامل هر محصول اطالعا یاتوان بطور گستردهیمجموعه داده را م

 دف در نظارو ها فی، که با توجه باه دامناه آن، تاألردیواحد مورد استفاده قرار گ کیعنوان که قرار است به

، باشد ینمکا ریتفاس ایکه شامل مشاهدات  ی، هر سندعیوس ینما نیشود. در ا یم فیگرفته شده از آن تعر

 بدون ساختار. ایباشد  یسند ساختار نیا ، چهدکر ریتعب یمجموعه داده مکان کیتواند یم

 سیسارو یهایو توسعه طراح شرفتیدر حال پ نترنتیا قیشده در حال تحول از طر عیتوز یاطالعات سامانه

از  یاریشوند و بسایپردازش مهم اطالق م تیقابل ایگرا است که در آن خدمات وب به عنوان منبع اطالعات 

ز استفاده ا کشف و یبرا خدمات نیا فیدهند. توصیبر مکان را ارائه م ینعملکرد مبت ایخدمات اطالعات  نیا

 شود. یم یکار برد مهم فراداده تلق کیآنها به 
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ع شاامل منااب نیباشند. اینم یهستند که به شکل رقوم یشامل منابع یبا مرجع مکان یقابل توجه اطالعات

 از یبرخا فیتوص یشده برا یآورجمع یآثار باستان ریسا ایها نمونه نیچنها و مرجع انواع مختلف و همنقشه

 نینچ یبرا تاندارداس نیارائه شده در ا دهفرادا یواژه نامه است. شما ای یکیولوژی، بیکیزیف -نیزم یهاجنبه

 کاربرد دارد. زین یمنابع

 داشته باشد. یمکانتواند وسعت یاست که م یمنابع ایاطالعات  فیتوص یبرا ییارائه الگواستاندارد  نیا هدف

 زانیررناماهباطالعات،  سامانه گرانلیدر نظر گرفته شده است که توسط تحلاستاندارد  نیااز  رقسمت مد نظ

 یابار یت اساسااصول و الزاما فیموارد به منظور تعر ریو سا یاطالعات یهاسامانهدهندگان ها و توسعهبرنامه

 نیب ها و روابطآن اتیفراداده، خصوص یهامولفهاستاندارد  نیااستاندارد منابع اطالعات استفاده شود.  فیتوص

 نیایعتو مراحال توساعه را  فیاز اصاطالحات فاراداده، تعاار یکند و مجموعه مشاترکیم فیها را تعرمولفه

 کند.یم

تاوان از یاست، اماا م یوسعت مکان یاست که دارا یاطالعات رقوم فیتوصاستاندارد  نیا یهدف اصل اگرچه

ت ، مشخصااییایاجغرافری، ابتکارات، نرم افازار، اطالعاات غیانواع منابع از جمله مرجع متن فیتوص یآن برا

دارناد. ن یاستفاده کرد که وساعت مکاان یاتمنابع اطالع فیتوص یتوان از آن برایم یعنیمحصول و مخازن، 

ها. در صورت لزوم کتابخانه یبرا  Dublin Coreفراداده خود هستند، مانند  یارهایمع یها دارااز حوزه یبرخ

  شوند. لیپروفا Schema Community کی جادیا یتوانند برایماستاندارد  نیاو  ییاستانداردها نیچن

 پردازد:می ریبه موارد زاستاندارد  نیا

 توصیف کنند. یترمکانی خود را بنحو مناسبهای دهد تا دادهبه تولیدکنندگان این امکان را می -الف

 بخشد.را تسهیل می یسازماندهی و مدیریت فراداده برای منابع اطالعات -ب

  تری های بسایار ماوثرهای مکانی را بکمک خصوصیات پایه آنها به شایوهسازد تا دادهکاربران را قادر می  -پ

 بکار گیرند.

 بخشد. نرا تسهیل میجستجو، بازیابی و بکارگیری مجدد آ  -ت

 . ندینما یابیمورد نظر ارز یکاربر یامکانی را بر یهاسازد که تناسب دادهکاربران را قادر می -ث

 یهاز جنباها یبرخا یتار بارا قیادق یها. مادلدینمافراداده اهداف کلی فراداده را تعریف میاستاندارد  نیا

شاده  فیتعر ISO یایجغراف یاستانداردها ری، در ساریتصاو ای، ساختار داده تیفیمنابع، از جمله ک حاتیتوض

اساس ه خاص برکاربر دامن یافزودن یهابرنامه یشرح داده شده، امکان اجرا نجایکه در ا یااست. مدل فراداده

 کند.یم رینرم افزار با استفاده از آن پسوندها امکان پذ یدر اجرا لیتسه یمشترک را برا یالگو کی

 نیاست. ا ISO 19115: 2003 / Cor 1: 2006و  ISO 19115: 2003 استانداردهای نظر دیتجداستاندارد  نیا

 تیری، کاربرد مادیدسترس یبرا نترنتیجهت استفاده از ا رییاطالعات و تغ یدر فناور شرفتینظر از پدیتجد
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استفاده در آن ارائاه شاده  بقهبر هشت سال سا یدر مرجع و کاربر جداگانه مبتن یبازنگر نیفراداده و همچن

 است.

آن  UML یهاها و مولفه، کالسهااست. بسته دیجد خیبا نام و تار یکامالً مستقل از نسخه قبلاستاندارد  نیا

 :ISO 19115: 2003 / Cor 1اساتاندارد  از UMLاسات.  ینسبت به نساخه قبلا یمتفاوت یهاشناسه یدارا

ماناد.  واهادخ یدر دساترس بااق ISO / TC 211 اساتاندارد زهیهارمونمادل تیریدر مخزن گروه ماد 2006

شاود. یمبادل ارائاه م سیسارو کیبا استفاده از  ( یقبل یاستفاده از نسخه ها یبه عقب )سازگار یسازگار

 استفاده کنند. یتوانند از نسخه قبلیموارد فوق متاداده گذشته م

ز آن اتوان یم نکند. رییبماند و تغ یممکن است با داده باق حاتیتوض نیمنابع است. ا فیداده توصاز متا هدف

 مطاابق باا یمیقاد یهاااز داده یادیاز ریها استفاده کرد. مقاد)کشف( داده یها و جستجوداده ریتفس یبرا

 ایا یمل یهالیشود( در پروفا یم دی)که هنوز تول دتریجد یهاموجود است و دادهنسخه قبلی این استاندارد 

خواهاد  یقشده باا فیها همانطور که در حال حاضر تعرداده نیوجود دارد. ا استاندارد نیا ینسخه قبل یامنطقه

 ماند.

باا  ،افتاهیگساترش  یفیتوصا یهاا تیابا استفاده از قابل دیبه مشخصات محصول جد دیجد یهاداده دیتول 

رد. داده مخاتلط وجاود دا طیمحا کیا، ایان اساتاندارد یشاود. باا معرفایسااخته ماساتاندارد  نیااصالح در 

اداده را باشند مت قادر دی، با نندکیم یبانیپشت استاندارد نیا یکه از کشف داده ها مطابق با بازنگر ییهاسامانه

ف شاوند. مختلط کش طیمح کیها در کنند تا همه داده ریو تفس ییشناسااستاندارد  نیا ینسخه قبلدر فرم  زین

 زیااده را نانند فرادبتو دیکنند ، بایم یبانیپشت استاندارد نیا یها مطابق با بازنگرداده ریکه از تفس ییهاسامانه

 یهاه از شناساهشوند. استفاد ریها تفسکنند تا همه داده ریو تفس شناسندب زیناستاندارد  نیا ینسخه قبلدر فرم 

 کند.یم لیامر را تسه نیاصالح شده و نحوه اصالح استاندارد فراداده ا یهامولفه یجداگانه برا

 نیااده نساخه اصاالح شا نیاموارد فراداده به ا لیعقب و سهولت تبدبه یاز سازگار نانیکمک به اطم یبرا

 : استاندارد

 نشده است. جادیا دیجد یعنصر اجبار چیه -

 شده یدیجد نیگزیداشت حذف شده و جا رییبه تغ ازیعنصر فراداده ن کی فیاگر تعر -

شود. یم نیگزیجا دیداشته باشد، حذف شده و با عنصر فراداده جد رییبه تغ ازیعنصر فراداده ن کی فیتعر اگر

 .مورد استفاده قرار نگرفت میمفاه ریسا یفراداده برا یهانام مولفه

 تر شد.فراداده گسترده یهااز مولفه یبرخ فیتعر -

آنهاا  فیاعرتفتند اما نام و کرد مجددا مورد استفاده قرار گر ریینوع داده آنها تغ کهیفراداده زمان یهامولفه -

 ثابت ماند.

 شوند.یشوند، نگه داشته میشده نگه داشته م نیگزیکه در استاندارد جا یبیبه همان ترت ماندهیصفات باق -
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ر آنها د ینیزگیو جا یمیقد یهامولفه نیب یو نقشه بردار دیجد یهاحذف شده، مولفه یهااز مولفه یستیل -

 ارائه شده است. چپیوست 

 رسد.یبه حداقل م UML یبازساز -

 عمده: راتییتغ خالصه

 حذف شد. «یفراداده اصل»مفهوم  -

 :ISO 19119: 2005 / Amd 1و  ISO 19119: 2005 استانداردهای فراداده خدمات اضافه شده، برگرفته از -

 ؛2008

 شد. منتقل ISO 19157 استاندارد داده به تیفیک -

 اضافه شده است. یخدمات ریو غ یکشف منابع خدمات یفراداده برا فیتوص یبرا جپیوست  -

 اند.ها اضافه شدهتسیاز کدل یاریبس -

 فراهم شده. بیرتفراداده به ت یها و کدهامولفه یبرا «کد دامنه»و  «نام کوتاه»استفاده از  -

 ارائه شده است. چ وستیدر پ راتییکامل در مورد تغ حاتیتوض
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 هاخدمت – ياطالعات مکان

 هدف و دامنۀ كاربرد 

. این باشدمیانی واره مورد نیاز برای توصیف اطالعات و خدمات مکتعریف طرحاستاندارد  ینهدف از تدوین ا

کانی و رجع ممراجع به شناسایی، دامنه، کیفیت، طرحواره مکانی و زمانی،  یاستاندارد همچنین اطالعات

 دهد.مکانی رقومی ارائه می هایتوزیع داده

 ربرد پذیر است:المللی برای موارد زیر کااین استاندارد بین

 های دادهها، فعالیتهای مرکز هماهنگی، توصیف کامل مجموعهداده مجموعه بندیفهرست -

 مکانی، سری مجموعه داده و عوارض خاص مکانی و خصوصیات عوارض یهاداده مجموعه -

 پردازد:استاندارد به تعریف موارد زیر می این

 اجزاء موجودیتها و بخشهای اجباری و مشروط مربوط به فراداده -

تن داده، افدهی به طیف کاملی از کاربردهای فراداده )یکمترین مجموعه فراداده مورد نیاز برای خدمات -

 می(مورد نظر، دسترسی داده، تبادل داده و کاربرد داده رقو یتعیین تناسب داده برای کاربر

 .ازیو استاندارد از داده مکانی، در صورت ن اجزای اختیاری فراداده، به منظور توصیف کاملتر -

 خاص. یهاازین نیای برای بسط فراداده به منظور تامشیوه -

های داده توان به سایر فرمرا میاصول آن یکاربردپذیر است ولهای رقومیاین استاندارد برای داده اگرچه

 های غیرمکانی تعمیم داد.مکانی، از قبیل نقشه، مستندات متنی و همچنین داده

 داده صادق نباشند. گریفرمها د یبرخی از اجزای اجباری فراداده ممکن است برا -يادآوري

 تطابق 

 تطابق زاماتال  

در  کهآن به ات وابستهالزام یباید تمام رد،دارا  داستاندار این یهاباکالسکه ادعای تطابق  ایفرادادههر 

 است را داشته باشد. شدهدادهتوضیح  الف پیوست

 باشد. ب پیوستو  6مطابق بند  دیبا فراداده

معتبر در  UML یهامدلوجود داشته باشد،  ب پیوستو  6 دربند شدهارائه UML یهامدلاگر اختالف بین 

 .شوندنظر گرفته می

 .است تعریف و ارائه شود شدهمشخص ث پیوستکه در  طورهمانتوسط کاربر باید  شدهفیتعر فراداده
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 .باشد 6 دربندباشد باید مطابق با قوانین ق با این استاندارد ای که مطابهر نمایه

مطابق با این  شدهفیتعر یهادادهمجموعه  .کندیمتعریف  هادادهرا برای توصیف  فراداده استاندارداین 

 .تاندارد هماهنگ باشدقبلی این اس یهانسخهمطابق با  هاداده یهامجموعهممکن است با سایر  استاندارد

خود را  یهاحوزهدر  وظیفه تعیین جزئیات سازگاری به سابقه استاندارداین  یامنطقهخاص یا  یهالیپروفا

یا  استانداردن مطابق با ای شدهفیتعربندهای انطباق برای خدماتی که با استفاده از ابرداده  .دارند

یا مشخصات خدمات  هالیپروفا، الزم است تا در آن انددشدهیتول استانداردکه بر اساس این  ییهالیپروفا

 .فراهم شود هاآنتعریف شوند تا امکان سازگاری به عقب در دامنه 

 نظري يهاآزمون مجموعه 

 یهامؤلفهو  هاکالس، الف پیوستدر  ینظر یهاآزمونبا استفاده از مجموعه  تطابقاهداف آزمون  یبرا

 شوند. یتلق یاریاخت ای، مشروط ی، اجبارمحصول یکاربرد رمجموعهیمطابق ز دیبا محصول

 مراجع الزامي 

 اسات. شادهدادهاع ها ارجاالزامی به آن صورتبهدر مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد 

 شوند.، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب میبیترت نیبد

ی رهای بعدی آن براها و تجدیدنظباشد، اصالحیه شدهدادهبه مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع  کهیدرصورت

اسات،  شادهادهدهاا ارجااع در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار باه آن .آور نیستین استاندارد الزاما

 آور است.های بعدی برای این استاندارد الزامهمواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه

 استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

3-1 ISO/TS 19103:2005, Geographic information — Conceptual schema language 

3-2 ISO 19106:2004, Geographic information — Profiles 

3-3 ISO 19107:2003, Geographic information — Spatial schema 

3-4 ISO 19108:2002, Geographic information — Temporal schema 

3-5 ISO 19109:2005, Geographic information — Rules for application schema 

3-6 ISO 19110:2005, Geographic information — Methodology for feature cataloguing 

3-7 ISO 19111:2007, Geographic information — Spatial referencing by coordinates 

3-8 ISO 19111-2:2009, Geographic information — Spatial referencing by coordinates — Part 

2: Extension for parametric values 

3-9 ISO 19112:2003, Geographic information — Spatial referencing by geographic identifiers 

3-10 ISO 19119, Geographic information — Services 

3-11 ISO 19157:2013, Geographic information ― Data Quality 

3-12 IETF RFC 3986:2005, Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax 
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 هانوشتاصطالحات و تعاريف، كوته 

اصطالحات و تعاریف زیر  ،ISO/TS 19103:2005استاندارد  اصطالحات و تعاریفبر  عالوه ،استاندارد این در

 رود:کار میبه

  

 مرجع

Citation 

 .کندیمجلب  گریبه منبع د منبع کیکاربر را از  ایاست که توجه خواننده  یشامل اطالعات یاطالعات ءیش

 [ISO 24619:2011استاندارد  3.1.16 بند ریز]منبع: 

  

 نوع داده

data type 

 دامنه. نیبر روی مقادیر ا مجاز اتیخصوصیات یک دامنه مقادیر، همراه با عمل

 [ISO/TS 19103:2005استاندارد  4.15 بند ریز]منبع: 

 GM_Pointعدد صحیح، عدد حقیقی، بولی، رشته، تاریخ و  -مثال

 شود.مشخص می «صحیح» مثالًنوع داده با یک اصطالح،  –يادآوري

  

 مجموعه داده

dataset 

 .را گویند از داده صیتشخقابل یامجموعه

باشد که به کمک برخی قیود از قبیل گستره مکانی یا نوع عارضه  از داده یترکوچک گروه تواندمی داده مجموعه -يادآوري

 ریزنها )تواند به کوچکی یک عارضه تتئوری، یک مجموعه داده می ازنظرباشد.  محدودشده تربزرگدر درون یک مجموعه داده 

ت نقشه کاغذی یا چار اشد. یکاست، ب تربزرگ( یا اطالعات توصیفی یک عارضه که در درون یک مجموعه داده 4-5 بند

 یک مجموعه داده در نظر گرفته شود. عنوانبهتواند می

  

 سري مجموعه داده

dataset series 
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 شترکی هستند.داده که دارای مشخصات فنی م تعدادی مجموعه

  

 عارضه

feature 

 .باشدیم یواقع یایدن یهادهیپداز  یانتزاع

 [ISO 19101:2002استاندارد  4.11 بند ریز]منبع: 

  

 متن آزاد

free text 
 شوند. انیچند زبان ب ای کیبه  توانندیکه م یاطالعات متن

  

 شبکه

grid 

اعده قهای دیگر طبق دو یا چند مجموعه از خطوط منحنی که در آن اعضای هر مجموعه با اجزای مجموعه

 .مشخصی تقاطع دارند

 [ISO 19123:2005استاندارد  4.1.23 بند ریز]منبع: 

  

 ابطر

interface 

 .کندرا توصیف می موجودیتار یک ( که رفت4-15 بند ریز) گذاری شدهنام عملیاتمجموعه 

  

 نهیشیپ

lineage 

را  (4-17 بند ریزمنبع ) کی دیدر تول کاررفتهبه دیتول ی( )ها ندی( منبع )ها( و فرآ4-16 بند ریزمنشأ، )

 گویند.
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 فراداده

metadata 

 را گویند. (4-17 بند ریز) منبعاطالعات درباره یک 

  

 فراداده جزء

metadata element 

 را گویند. (4-10 بند ریز) از فراداده ییمجزاواحد 

 هستند. کتایکالس فراداده،  تیاجزای فراداده در یک موجود -1يادآوري 

 است. UMLتناظر در اصطالحات  ایو  یفیمعادل اطالعات توص -2 يادآوري

 .است شدهاشارهفراداده  یاجزا عنوانبه درمجموعو روابط کالس  یفیاطالعات توصبه  -3 يادآوري

  

 موجوديت فراداده

metadata entity 

 کنند.ز داده را توصیف میا یکه جنبه یکسان (4-11 بند ریز)ای از اجزای فراداده مجموعه

 فراداده باشد. تیچند موجود ای کیشامل  تواندیم -1 يادآوري

 است. UMLمعادل کالس در اصطالحات  -2 يادآوري

  

 بخش فراداده

service chain 

و اجزا  (4-12 بند ریز) هاتیموجودای از که مشتمل بر مجموعه (4-10 بند ریز)از فراداده  یارمجموعهیز

 .(4-11 بند ریز)است  به همفراداده مرتبط 

 UMLمعادل بسته در اصطالحات  -يادآوري

  

 مدل

model 
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 است. های واقعیتانتزاعی برخی از جنبهصورت 

 [ISO 19109:2005استاندارد  4.14 بند ریز]منبع: 

  

 اتیعمل

operation 

 شود. فراخواندهآن  یاجرا یبرا یش کیکه ممکن است  وجوپرس ای لیتبد یهایژگیو

 از پارامترهاست. ستیل کینام و  یدارا اتیعمل کی -يادآوري

 [ISO 19119:2005استاندارد  4.3 بند ریز]منبع: 

  

 منشأ

Provenance 

 استفاده کرده است. ایو  یانباشته، نگهدار جاد،یکه مدارک را ا یفرد ایسازمان 

 [ISO 5127:2001استاندارد  4.1.1.10 بند ریز]منبع: 

  

 منبع

Provenance 

 سازد.یا ابزاری که یک نیازمندی را برآورده می یموجود

 ایفرد  ،افزارمنر(، مدارک، طرح، 4-18 بند ریز(، خدمات )4-4 بند ریز(، سری مجموعه داده )4-3 بند ریز)مجموعه داده : مثال

 سازمان.

  

 خدمات

Provenance 

-8 بند ریز) شودیم سریرابط کاربر م کی قیاز طر تیموجود کیکه توسط  ییاز عملکردها یبخش مشخص

4.) 

 [ISO 19119:2005استاندارد  4.1 بند ریز]منبع: 
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 هاو نشانه هانوشتكوته 

 روند:کار میهای اختصاری زیر بهها و صورتنوشتکوته استاندارداین در 

 نوشتكوته 

 Object constraint language OCL یش تیزبان محدود

 Open Geospatial Consortium OGC 

 Unified Modelling Language UML کپارچهی یسازمدلزبان 

 Extensible Markup Language XML ریپذتوسعه یگذارنشانهزبان 

 

 بسته -نوشتكوته 

م کاه قبال از ناا یدوحرفاکالس است، از یک عالمت اختصااری  کیکه شامل  یابستهمشخص کردن  یبرا

در  هااکالسکاه  یالمللنیب. نام استاندارد شودیم، استفاده شودیمبه آن متصل  "_"کالس قرار داشته و با 

 است. هدر ذیل آمد نوشتکوتهاز این  یفهرستاست.  شدهدرجآن قرار دارند، در پرانتز 

 Citation (ISO 19115-1) CI مرجع

 Data Quality (ISO 19157) DQ داده تیفیک

 Dataset (ISO 19115-1) DS مجموعه داده

 Extent (ISO 19115-1) EX گستره

 Feature Catalogue (ISO 19110) FC کاتالوگ عارضه

 General Feature (ISO 19109) GF یعارضه کل

 Geometry (ISO 19107) GM هندسه

 Lineage (ISO 19115-1) LI نهیشیپ

 Lineage extended (ISO 19115-2) LE افتهیمیتعم نهیشیپ

 Metadata (ISO 19115-1) MD فراداده

 Polylinguistic Text (ISO/TS 19103) PT چندزبانهمتن 

 Reference System (ISO 19115-1) RS مرجع سامانه

 Spatial Coordinates (ISO 19111) SC یمختصات مکان

 Metadata for Services (ISO 19115-1) SV خدمات یفراداده برا

 Temporal (ISO 19108) TM زمانمند
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 الزامات فراداده 

 منابع يفراداده برا  

ه ه در ادامک یموارد یا. فراداده برکندیمانواع منابع را مشخص  فیتوص یبرا ازیموردنفراداده  استاندارداین 

 یو اجزا هاداده(؛ مجموعه هادنبالهمثال:  ی)برا هاآن یاز منابع و اجزا یامجموعهاست:  یآمده است کاربرد

 ریاده غد؛ خدمات؛ مجموعه افزارتسخ؛ افزارنرمعارضه(؛  یفیمثال: عارضه و نوع اطالعات توص ی)برا هاآن

نابع م گریواع دان یبرا یاریاخت طوربهو  ییایجغراف یهادادهمجموعه  یانواع منابع. فراداده برا گریو د یمکان

 است. هیقابل ته

 فراداده يریكارگبهاطالعات  

ار رفته است، فراداده بک هاآناطالعاتی را که برای  یهاکالساست که  UML، یک نمودار کالس 1شکل 

بایست از منابع می ی( و تجمعDS_Resourceکند که یک منبع )کند. این شکل مشخص میتعریف می

به  تواندیاختیاری م صورتبه( مرتبط باشند. فراداده MD_Metadataدارای یک یا چند مجموعه فراداده )

ط ه توسک فرا کالسعارضه )یک  یفیت توصعارضه، نوع عارضه، نوع اطالعا یفییک عارضه، اطالعات توص

شود( مرتبط باشد. متد سازی میعارضه و عملکرد عارضه نمونه یفینقش تناظر عارضه، نوع اطالعات توص

 کیاست.  شدهفیتعر ISO 19109 استاندارد در یفیعارضه و اطالعات توص یهانمونهمرتبط کردن فراداده به 

 (رمجموعهیز) ژهی( وSV_Serviceخدمت ) کیو  (DS_Aggregate) عی(، تجمDS_Datasetمجموعه داده )

ناظر ت کیمانند  ییهارکالسیمنبع ممکن است از تجمع ز عیتجم کی( هستند. DS_Resource) مرجع کی

( حاصل DS_Initiativeخاص ) تیفعال کی ای( DS_Seriesمجموعه داده ) یسر کی ،(…DS_Other) یکل

که  ی، مربوط به موارداندشدهصمشخ( DS-Series( )رگروهیمجموعه )ز عنوانبهکه  یعیشود. منابع تجم

ز اباشند که  ییهادادهمجموعه  هاآنمثال، ممکن است  یرا به ارث برده. برا هستمشترک  یهابخش یدارا

مشترک  دیمشخصات تول یدارا ایو  گرفتهنشئت( DS_Platform(، پلتفرم )DS_Sensor) گرحس کی

(DS_ProductionSeries .باشند )MD_Metadata از منابع و خدمات که در  یعیبرای گستره وس

(MD_ScopeCode )رودیم، به کار اندشدهمشخص (B.3.28 .)1ب مدل در جدول  نیا یداده برا نامهواژه 

 آمده است.
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 كاربرد فراداده -1شکل 

 هايوابستگفراداده و  ياساس يهابسته 

 UMLچند  ای کیبا استفاده از استاندارد  یالمللنیبسازمان  یمجموعه اطالعات مکان یاستانداردها

 نیدر چند شدهفیتعر می، مفاهاستاندارد نی. ااندشده ینگهدار کپارچهی UMLمدل  کیو در  شدهفیتعر

را  استاندارد نیمرتبط به ا ISO/TC 211 استاندارد یهابسته 2. شکل ردیگیمرا به کار  گریبسته استاندارد د

جزء جداگانه از اطالعات  کیو هر بسته  اندشدهفیتعردو بسته  ای کیدر  هافراداده. اصول دهدیمنشان 

وجود دارد:  استاندارد نیدر ا شدهفیتعرو فراهم کردن فراداده  فیتعر یبسته برا 13. کندیمفراداده را فراهم 

 ع،یاطالعات محتوا، اطالعات توز نه،یشیاطالعات پ ود،یق، اطالعات ییاطالعات فراداده، اطالعات شناسا

، اطالعات کاربرد فراداده، اطالعات یریاطالعات کاتالوگ تصو ،یمکان شیمرجع، اطالعات نما سامانهاطالعات 

بسته وجود دارد: اطالعات ارجاع،  4کاربرد، اطالعات بسط فراداده و اطالعات فراداده خدمات.  وارهطرح

. هر بسته هابسته گریدر د شدهاستفادهمجموعه حروف و اطالعات گستره  یسازیبوم ول،اطالعات مسئ

موارد کاربرد  یهایازمندینبرآورده کردن  منظوربهفراداده  یمجزا یهامؤلفه هیته یممکن است برا ییتنهابه
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مجموعه  کی هیته یبرا دیاطالعات شناسه با یهابستهفراداده و  یبستهخاص استفاده شوند اما حداقل 

 اضافه شوند. یلیفراداده تکم لیزمان تشک دیبا هابسته ریفراداده کامل استفاده گردند. سا

 
 هايوابستگفراداده و  يادیبن يهابسته -2شکل 

و رواباط بساته  مشخصاه زباان يساازيبومارجاع و مسئول، اطالعات كاربرد فراداده، اطالعاات  

 شدهدادهاطالعات بسط 

ت کاربرد و اطالعا شدهدادهمشخصه زبان، اطالعات بسط  یبسته: اطالعات ارجاع و مسئول، اطالعات بومچهار 

 .(3)شکل  شوندیماستفاده  گرید یهابستهفراداده توسط  هیفراداده هنگام ته
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عات بسط اطال يهابستهزبان، اطالعات كاربرد فراداده و روابط  يع و مسئول، اطالعات بوماطالعات مرج -3شکل 

 شدهداده

 كالس فراداده منبع همراه با بسته يهااگراميد 

 مقدمه 

 یکاه خاود داراکاالس اسات  یتعداد ای کیکه شامل  باشدیمچند بسته فراداده  ای کیفراداده متشکل از 

 یهارابطاهفاراداده، باا نمااد  یهااکالس نیفراداده و روابط ب یهابسته نیهستند. روابط ب یفیاطالعات توص

اجازا فاراداده در نظار  عنوانباه درمجموعو روابط کالس  یفی. اطالعات توصاندشدهمشخصو تجمع  بیترک

 یبارا یکلا یاز مادل انتزاعا ییهاابخش ینماهاا 6-6-3و  6-5-2 یبندها ریز ی. نمودارهاشوندیمگرفته 

کاد  یهافهرست، اجزا، انواع داده و هاکالسفراداده از  UMLبسته  کی. هر نمودار، دهندیمفراداده را نشان 

، باا بادون اطالعاات اندشادهمشخص گارینماودار د کیامرتبط که در  یهاکالس. دهدیم شیامرتبط را نم

شده، توسط نام بسته با )::(  آوردهطور کامل که در آن مشخصاتشان به یابستهو  اندشدهداده شینما یفیتوص

هر بسته  یبرا رتبطداده م نامهواژه کیو  UMLمدل  یتوسط نمودارها کامل طوربه. فراداده اندشدهمشخص
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 یاهاداف ساازمان یهستند کاه بارا ییهاکالس)که  یانتزاع یهاکالساست. نام  شدهمشخصب  مهیدر ضم

 است. شدهدرج مورب صورتبه( اندشده یسازادهیپ هاآن یهاکالس ریفقط ز یعنی، اندشدهفیتعر کیشمات
 فاده از جزقط در صورت استاجزا ف نیداشته باشند. ا یاجزا اجبار توانندیم یاریاخت یها، کالسموارد یدر بعض -يادآوري

 .شوندیم یاجبار یاریاخت

 (MD_Metadataاطالعات فراداده ) 

 اتیكل 1-2-5-6

ا مشخص خود فراداده ر منبع و کیاز فراداده کامل  یانمونه فیتوص یبرا وارهطرح اطالعات فراداده،بسته 

 آمده است. 2-( در جدول ب4نمودار )شکل  نیا یداده برا نامهواژه. کندیم

 يمفهوم هايطرح 2-2-5-6

 4در شکل  یکالس فراداده فرع 12 عیو تجم MD_METADATAتوسط  شدهلیتشکفراداده کامل 

 است. شدهفیتعر ISO 19157استاندارد در  DQ_DataQualityاست. کالس  شدهمشخص

 
 فراداده وارهطرحكالس  -4شکل 
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 فراداده درباره فراداده 3-2-5-6

 5است که اطالعات مربوط به فراداده را مطابق شکل  یفیشامل اطالعات توص MD_Metadataکالس 

 قرار دارد. 2-نمودار در جدول ب نیا یداده برا نامهواژه. کندیممشخص 

 
 فراداده يهاكالسفراداده مربوط به  -5شکل 

 (MD_Identification) يياطالعات شناسا 

 اتیكل 1-3-5-6

. کنندیممنبع را فراهم  کی ییشناسا یرا برا یفردمنحصربهاطالعات  ،ییاطالعات شناسا

(MD_Identification )عنوانبه تواندیم MD_DataIdentification ای SV_ServiceIdentification 

 رمل دبسته کا .کنندیممنبع کمک  ییاز هفت کالس فراداده است که به شناسا یمشخص شود و اجماع

 آمده است. 3-نمودار در جدول ب نیا یداده برا نامهواژهاست.  شدهداده شینما 6شکل 
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 يياطالعات شناسا يهاكالس 2-3-5-6

 
 يياطالعات شناسا يهاكالس -6شکل 

 يياطالعات شناسا يكدهافهرست  3-3-5-6

فهرسات  نیاا یداده برا نامهواژه. کندیماستفاده  7در شکل  شدهمشخص یکدهااز فهرست  ییبسته شناسا

 آمده است. 3-در ب کدها
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 يياطالعات شناسا يكدهافهرست  -7شکل 

 (MD_Constraints) ودیاطالعات ق  

را ارائاه  منباع دهفارادادر مناابع و  شادهدادهقارار  یتیو امن یقانون یهاتیمحدودبسته فراداده  نیا -

/  و MD_LegalConstraints عنوانبه تواندیماست که  MD_Constraintsو شامل  کندیم

 شادهداده شینماا 8شود. بسته کامال در شاکل  فیتعر زین MD_SecuranceConstraints ای

 آمده است. 4-نمودار در جدول ب نیا یداده برا نامهواژهاست. 
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 ودیاطالعات ق يهاكالس -8شکل 

 (LI_Lineage) نهیشیاطالعات پ 

. کندیم یبانیمنبع پشت کی دیدر تول کاررفتهبه دیتول یندهایبسته از ارائه فراداده با توجه به منابع و فرآ نیا

(LI_Lineageتجم )دو کااالس  عیااLI_Source  وLI_ProcessStep 9. بسااته کاماال در شااکل باشاادیم 

 کیارجاع و ارائه  یبرا نجایو ا اندشدهفیتعر ISO 19115-2در ” LE“با پسوند  یهاکالساست.  شدهمشخص

 آمده است. 5-نمودار در جدول ب نیا یداده برا نامهواژه .اندآمده نهیشیکامل از مدل پ ینما
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 نهیشیاطالعات پ يهاكالس -9شکل 

 

 (MD_MaintenanceInformation) ياطالعات نگهدار 

س نبع در کالبط با آن مفراداده مرت ایمنبع  کی یتناوب نگهدار یدورهمرتبط با دامنه و  فرادادهبسته از  نیا

 نامهواژهاست.  شدهداده شینما 10. بسته کامل در شکل باشدیم MD_MaintenanceInformationواحد 

 .آمده است 6-نمودار در جدول ب نیا یداده برا
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 ياطالعات نگهدار يهاكالس -10شکل 

 (MD_SpatialRepresentation) يمکان شيات نمااطالع 

 یهاسامیانمکمنباع و  کیاتوساط  شادهاستفادهمکاان  نینخسات ییاز ارائه فراداده از امکان شناسا دربسته

و  کنادیم یانبیپشات یاطالعاات رقاوم ساامانه کیدر  یواقع یایدن یهادهیپد یسازمدل یبرا مورداستفاده

 عنوانبااااااااه تواناااااااادیماساااااااات کااااااااه  MD_SpatialRepresentationشااااااااامل 

MD_VectorSpatialRepresentation  ایااااو MD_GridSpatialRepresentation نیاااادر ا 

 مشخص شود. هاکالس
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MD_GridSpatialRepresentation  عنوانبه توانیمرا MD_Georectified ای 

MD_Georeferencable  یبرا داده گفرهناست.  شدهدادهنشان  11مشخص کرد. بسته کامل در شکل 

 آمده است. 7-نمودار در جدول ب نیا

 
 خدمتسازي مشخصات فني خالصه و پیاده -1 شکل

 (MD_ReferenceSystemمرجع ) سامانهاطالعات  

 یامترو پار یزمان ،یمرجع مکان سامانه یی( از فراداده در شناساMD_ReferenceSysteبسته ) نیا

است.  شدهمشخص 12. بسته کامل در شکل کندیم یبانیپشت کالس، کیمنبع در  کیتوسط  شدهاستفاده

 آمده است. 8-نمودار در جدول ب نیا یداده برا نامهواژه
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 مرجع سامانهاطالعات  يهاكالس -12شکل 

 (MD_ContentInformationاطالعات محتوا ) 

: ارجاع به کندیم یبانیمنبع توسط موارد روبرو پشت کی یمحتوا ییشناسا یبسته از ارائه فراداده برا نیا

(؛ MD_FeatureCatalogueDescriptionمحتوا ) فیتعر یبرا مورداستفاده یهایژگیوفهرست 

 فیتوص ای( و MD_FeatureCatalogue – defined in ISO 19110دربرداشتن کاتالوگ عارضه )

 عنوانبهممکن است  نی( که همچنMD_CoverageDescriptionمنبع پوشش ) یمحتوا

MD_ImageDescription  داده  نامهواژهاست.  شدهمشخص 13مشخص گردد. بسته کامل در شکل

 آمده است. 9-نمودار در جدول ب نیا یبرا
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 محتوااطالعات  يهاكالس -13شکل 

 (MD_PortrayalCatalogueReference) اطالعات كاتالوگ نمايش 

 دهدیمنشان  شی. کاتالوگ نماکندیم یبانیپشت شیاطالعات کاتالوگ نما ییشناسا یبسته از فراداده برا نیا

 ناماهواژهاست.  شدهمشخص 14تجسم انسان ارائه داد. بسته کامل در شکل  یمنبع را برا توانیمکه چگونه 

 آمده است. 10-نمودار در جدول ب نیا یداده برا
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 شياطالعات كاتالوگ نما يهاكالس -14شکل 

 (MD_Distribution) عيتوزاطالعات  

. کندیم یبانیشتبه منبع پ یدسترس یهانهیگزو  کنندهعیتوزبسته از ارائه فراداده در مورد  نیا

MD_Distribution نامهواژهاست.  شدهمشخص 15است. بسته کامل در شکل  یکالس فرع 3 عیتجم 

 ست.اآمده  11-نمودار در جدول ب نیا یداده برا
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 عياطالعات توز يهاكالس -15شکل 

 (MD_MetadataExtensionInformationاطالعات بسط فراداده ) 

. کندیم ینبایتوسط کاربر پشت شدهمشخصفراداده  یهابسطبسته از ارائه اطالعات در مورد  نیا

MD_MetadataExtensionInformation 16. بسته کامل در شکل باشدیم گریکالس د کی عیتجم 

 آمده است. 12-نمودار در جدول ب نیا یداده برا نامهواژهاست.  شدهمشخص
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 اطالعات بسط فراداده يهاكالس -16شکل 

 (MD_ApplicationSchemaInformationكاربرد ) وارهطرحاطالعات  

منباع  کیاساختار  شیمانو  فیتعر یبرا شدهاستفادهکاربرد  وارهطرح فیتوص یبسته از ارائه فراداده برا نیا -

. کناادیمئااه داده اساات کااه منبااع را ارا نامااهواژه ایااکاااربرد، ماادل و/ وارهطاارح. کناادیم یبانیپشاات

MD_ApplicationSchemaInformation  دار در نمو نیا یراداده ب نامهواژهاست.  شدهمشخص 17در شکل

 آمده است. 13-جدول ب
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 كاربرد وارهطرحكالس اطالعات  -17شکل 

 فراداده خدماتاطالعات  

 یکاالس اصال 3. ساختار فراداده خدمات شاامل کندیم یبانیبسته از ارائه فراداده در مورد خدمات پشت نیا

از  یکلا یحی( کاه توضاSV_ServiceIdentification class) هیابخاش فاراداده خادمات پا کیاست: 

( و SV_OperationMetadataعملکارد ) کنندهفیتوصاو دو بخش کاه  دهدیمعملکرد خدمات را ارائه 

 خدمات خاص در دسترس هستند. کی( از MD_DataIdentificationداده )

SV_ServiceIdentification نموناه از  نیباا چناد یرابطه تجمعا کیSV_OperationMetadata 

 یاضااف اتیاباشاد، جزئ عیتجم نیاز ا تردهیچیپواضح است که ساختار خدمات ممکن است  کهیدرحالدارد. 

 .ستیخدمات در خدمات فراداده الزم ن عیخدمات تجم

 یدارا ایاتنگاتناگ باوده و  یوابساتگ ینمونه مجموعه داده دارا کیبا  کامالًنمونه خدمات ممکن است  کی

 باشند. (تلطممکن است )زوج مخ ایداده( و  خاص مجموعه یهانمونهمرتبط با  ریغ) باشد یوابستگ نیکمتر

را  یهم خدمات و هم مجموعه داده مکاان دیتنگاتنگ، خدمات فراداده با یوابستگ یدارا یهانمونهدر  -

 یهااداده توساط مجموعاه شادهفیتعر ریتوسط مقاد دیعملکردها با فیتوص یمجاز برا ریکند. مقاد فیتوص

 مرتبط با خدمات محدود شوند.

ناوع خادمت  فیاتعر قیاهساتند، ممکان اسات باا اناواع داده از طر یوابساتگ نیکمتار یکه دارا یخدمات

(SV_ServiceIdentification.serviceTypeارتباط برقارار کنناد. الزم ن )نیدر ماوارد کمتار ساتی 

 :operatedDatasetمثااال:  یفااراداده مجموعااه داده در فااراداده خاادمات ارائااه شااود )باارا ،یوابسااتگ

CI_Citation ای operatesOn:MD_DataIdentification) 
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 ی)وابساتگ یوابساتگ نیکمتارداده و  یواحد ممکن است باا هار دو ناوع وابساتگ سینمونه سرو کی -

از فهرساات کااد  ی)زوج مخااتلط( اساات. نااوع وابسااتگ کیااصااورت  نیااتنگاتنااگ( ماارتبط باشااد. در ا

SV_CouplingType باشدیمو مختلط  نیاست که شامل تنگاتنگ، کمتر شدهگرفته. 

 اندبناشادهکه بر آن اساس  ییهادادهعملکرد و  کی نی، ارتباط بSV_CoupledResourceکالس  -

 کیاباه  بیابه ترت scopedNameمنبع و  ات،یعمل کیکالس الزم است که  نیا ی. براکندیم فیرا توص

فااااراداده منبااااع )نمونااااه  کیاااا(، SV_OperationMetadata ینمونااااه)موجااااود  اتیااااعمل

MD_DataIdentification کیاا ایاا CI_Citation کیاا( و scopedName  در  هااادادهجهاات نااام

نماودار  نیا یداده برا نامهواژهآمده است.  18خدمات در شکل  نیعملکرد ارجاع شوند. بسته کامل ا یمحتوا

 آمده است. 14-در جدول ب
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 اطالعات فراداده خدمات يهاكالس -18شکل 

 مشترک، گستره و مرجع ياطالعات يهابسته 

 (EX_Extent) شدهدادهاطالعات بسط  

 دادهایرو اء،یمنابع، اش یو زمان یفراداده است که گستره مکان یاز اجزا یبسته، تجمع نیداده موجود در انوع 

 یدرباااره گسااتره مکااان یشااامل اطالعااات EX_Extent. کااالس کناادیم فیرا توصاا هادهیااپد ایاا

(EX_GeographicExtentزمااان ،)ی (EX_TemporalExtent) یو اطالعااات ارتفاااع vertical 

(Ex_VerticalExtent)  .اسااااتEX_GeographicExtent یهاااااکالس ریاااابااااه ز تواناااادیم 
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EX_BoundingPolygon،EX_GeographicBoundingBox  و

EX_GeographicDescription شاااادهبیترک یو زمااااان یشااااود. گسااااتره مکااااان میتقساااا 

(EX_SpatialTemporalExtentتجم ،)از  یعااااااااایEX_GeographicExtent باشااااااااادیم .

EX_SpatialTemporalExtent از  کالس ریز کیEX_TemporalExtent  باشاد. بساته کامال در

 است. شدهدادهنشان  19شکل 

 

، ”geographicElement“ یهانام به یاریسه نقش اخت یدارا EX_Extent کالس

“temporalElement ” و“verticalElement ” جزء به نام  کیو“description ”یکی. حداقل باشدیم 

 آمده است. 15-نمودار در جدول ب نیا یداده برا نامهواژهبه کار رود.  دیمورد با 4 نیاز ا

 

 شدهدادهاطالعات بسط  يهاكالس -19شکل 

 (CI_Citation, CI_Responsibility, and CI_Partyاطالعات مرجع و مسئول ) 

. دهدیممنبع را ارائه  کیمنبع و اطالعات مربوط به مسئول  کیارجاع به  یروش استاندارد برا کیبسته  نیا

ارجاع  CI_Responibility استفاده کرده و به بخش مسئول با استفاده از CI_Citationمراجع از 
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 CI_Responsibilityاستفاده گردد.  CI_Citationممکن است بدون  CI_Responibility ...شودیم

و  CI_Individualممکن است با عنوان  CI_Party .(CI_Party) باشدیمچند مسئول  ای کی عیتجم

نمودار در  نیا یداده برا نامهواژهآمده است.  20مشخص شود. بسته کامل در شکل  CI_Organisation ای

 آمده است. 16-جدول ب

 اطالعات ارجاع و مسئول يهاكالس -20شکل  

 ها( و فهرست كدCI_Citation, CI_Responsibility, and CI_Partyاطالعات ارجاع و مسئول ) 

است.  شدهمشخص 21توسط اطالعات مسئول و ارجاع در شکل  شدهاستفاده یکدهاو فهرست  هاکالس

 آمده است. 16-نمودار در جدول ب نیا یداده برا نامهواژه
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 اطالعات ارجاع و مسئول يكدهافهرست  -21شکل 

 هاكالس ريسا لهیوسبهپركاربرد  يهاكالس 

 ی این استانداردهابخش هیدر کل هابسته ریاست که معموالً توسط سا ییهاکالسبسته شامل  نیا

، MD_Identifier ،URI ،MD_Scopeبسته  نی. ارندیگیمقرار  مورداستفاده

MD_BrowseGraphic  است.  شدهدادهنشان  22و در شکل  کندیممرتبط را فراهم  یهاکالسو

 آمده است. 17-در جدول ب ودارنم نیا یداده برا نامهواژه
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 Commonly used classes -22شکل 

 متن آزاد يلدهایف يبرا چندزبانه يبانیپشت 

 اجزا فراداده متن آزاد 

مختلف باشد.  یهازباننمونه از اطالعات به  نیمتن آزاد ممکن است شامل چند کی، در این استاندارد

زبان  توانیمکل مجموعه داده استفاده شود،  یبرا شدهفیتعرنسبت به زبان  یکه از زبان متفاوت ییدرجا

بودن با مجموعه داده  فاوتمجموعه کاراکتر )در صورت مت نیکشور خاص و همچن کیدر  شدهاستفاده

 عنوانبه «متن آزاد»که  ییهرجا در این استاندارد ...مشخص نمود یاریاخت یفی( را با اطالعات توصفرضشیپ

، Locale (PT_Locale) کینمود.  استفاده PT_FreeTextاز کالس  توانیماست،  شدهمشخصدامنه 

 یهارشتهکه در آن  باشدیممثال مجموعه کاراکتر(  یکاراکتر )برا یکشور و رمزگذار کیاز زبان،  یبیترک

از رشته حروف  رگروهیز کی LocalisedCharacterString. اندشدهفیتوص یکاراکتر بوم

(CharacterString)  کیاست که مقدار آن در Locale مجزا آمده است. رشته حروف 

(CharacterStrig) آمده و مجموعه کاراکتر که  فرضشیپدر زبان  ناز متن آزاد است )که مقدار آ یانمونه
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 وارهطرحاست.  چندزبانهنمونه  کید  وستیباشد(. پ MD_Metadataاز  یانمونه عنوانبه تواندیم

PT_Locale  آمده است. 2-18-نمودار در جدول ب نیا یداده برا نامهواژهاست.  شدهمشخص 23در شکل 

 

 PT_Locale وارهطرح -23شکل 

 شدهيبوم يهارشته تيريمد 

 واسطهبهمختلف  یهامحلدر  هاآنو ترجمه  فرضشیپ یکاراکتر یهارشتهاز  یبیاز متن آزاد، ترک یانمونه

در هر مجموعه فراداده  یبوم یهارشته عیتوز یساختار به معن نی. اباشدیم شدهیبوم یهارشتهاستفاده 

 یبندگروه، چندزبانه یهامجموعهاطالعات  تیریمد یبرا ترجیراروش  کی، حالنیباا. باشدیم چندزبانه

مفهوم استاندارد قسمت  نیا ،یبوم یهارشته تیریمد یسازساده. جهت هاستآندر مناطق  یبوم یهارشته

 یهارشتهاز  یامجموعه ،یمخزن بوم کی(. PT_LocaleContainer) کندیم انیرا ب یمخزن بوم

 (.PT_LocaleContainer یبوم یفیتوص عات)اطال کندیم عیمحل را تجم کیمربوط به  شدهیبوم
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 یهارشته عیاز امکان تجم ریمجموعه فراداده غ کیو  یبوم container کی نیب یمیارتباط مستق گونهچیه

 وجود ندارد. یبوم containerمجموعه فراداده توسط  یبوم

 اریبس داردی این استانهابخش گریبخش و د نیا XML یسازادهیپ( مخزن در یترجمه )محتوا مفهوم

از  تواندیمتنها  XML لیفا کی، درواقع. اجراستقابل زین یسازادهیپاز  گرید هرگونه یاست و برا یکاربرد

 قرار دارد، XML لیادر سربرگ ف یطورکلبهمجموعه کاراکتر منفرد که  کیصورت به شدهدرجداده 

کتر منفرد را مجزا، کاربرد مجموعه کارا XML لیفا کیدر  یبوم یهارشته یکند. وجود تمام یبانیپشت

 :کاربردا به ر ریموارد ز تواندیمموضوع  نی. جهت اجتناب از اکندیممحدود  UTF-8همانند 

شده است تا مشخصات  یسازادهیپخاص  طوربه LocalisedCharacterStringکالس  -

PT_FreeText.textGroup دی، مجاز نمامحدودشدهمرجع  لهیوسرا به. 

PT_LocaleContainer یاختصاص لیفا کیشدن در  یسازنمونه یبرا شدههیتوص شهیجزء ر XML 

 است

 لیثال فام یمرتبط وجود دارد )برا یمخزن بوم کیمحل در  کیوابسته به  شدهیبومرشته  رهیذخ امکان

XML مشخصات  یهانمونه قیاز طر توانیم( وPT_FreeText.textGroup مخزن به آن ارجاع نمود .

 .تآمده اس 2-نمودار در ب نیا یداده برا نامهواژهاست.  شدهدادهنشان  24ترجمه در شکل 

 
 Translation Container يو پسوندها هاليپروفا -24شکل 

ت بهتار باه جهت ارائاه خادما لیپروفا جادیا نیدر مورد گسترش فراداده و قوان ییهاییراهنماث  وستیدر پ

 است. شدهارائهکاربران  ژهیو یازهاین
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 يسازادهیپ يهانمونه 

اده فاراد یاز اجزا یانمونهآمده است.  یمجموعه داده مکان یبرا استاندارد نیاز استفاده ا ید مثال وستیپ در

 است. شدهارائهباشد،  شدهدادهانجمن اطالعات خاص توسعه  کیبسط داد شده که ممکن است توسط 

 فراداده يسازادهیپ 

 زیاو ن یابیاباز واهداف جساتجو  یفراداده برا تیریجهت اجرا و مد هادهیاو  هاروشبر  یمرور ی وستیپ در

 تبادل و ارائه فراداده آورده شده است.

 (افتنيجستجو ) يفراداده 

 ست.اف آمده  مهیخواهند شد، در ضم یمنابع مکان افتنیدر لیفراداده که موجب تسه یاز اجزا یفهرست

 اصالحات 

 ج آورده شده است. وستیدر پاستاندارد  نیاز اصالحات ا یفهرست
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 پیوست الف

 (الزامي)

 ينظر يهاآزمونمجموعه 

 نظري يهاآزمونمجموعه  1-الف

در این مجموعه  شدهمشخصاست، فراداده باید الزامات  شدهمشخص 6که در پیوست ب و بند  گونههمان

ده از شتق شبرش( م)آزمون نظری را برآورده کند. این مجموعه آزمون نظری برای هر زیرمجموعه توافقی 

، شدهمشخصث  پیوستکه در  طورهمانتوسط کاربر باید  شدهفیتعر. فراداده کندیمصدق  استاندارداین 

 لزامات را برآورده کند.ا 3-ارائه شود و مطابق با الف

 فراداده يهاآزمونمجموعه  2-الف

 شناسه مورد آزمايش: آزمون كامل بودن 1-2-الف

فراداده که با  یهامؤلفهو  هاکالسو  هابستههمه  برگرفتنهدف آزمون: مشخص کردن انطباق با در  -الف

 .اندشدهنییتع، شدهمشخصیا اجباری تحت شرایط  «اجباری»التزام 

تنها وقتی  هامؤلفهستند. این هاختیاری موجود  یهاکالسدر  «اجباری» عنوانبه شدهنییتع یهامؤلفهبسیاری از  -1 يادآوري

 استفاده شود. هاآنکه کالس حاوی  شوندیماجباری 

 یرد، انجامد آزمایش قرار گو یک مجموعه فراداده که باید مور استانداردبین این  یاسهیمقاروش آزمون:  -ب

پیوست ب در فراداده مورد  و 6 دربنداجباری  عنوانبه شدهفیتعرخواهد شد تا مشخص شود آیا تمام فراداده 

فراداده  یهاهمؤلفمام باید انجام شود تا تعیین کند که آیا ت یاسهیمقاآزمایش  نیهمچن آزمایش وجود دارند.

در فراداده مورد  ارداستاند نیا طیدر صورت اعمال شرا، ب وستیو پ 6 دربند یشرط عنوانبه شدهفیتعر

 .وجود دارندآزمایش 

 ؛و پیوست ب 6مرجع: بند  -الف

 .یاهیپانوع آزمون:  -ب

طوح اجبااری، شارطی و اختیااری اعماال ، در تماام سا4-و الاف 3-و الف 5-2-تا الف 2-2-موارد آزمون در الف -2 يادآوري

 شوند.می
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 شناسه مورد آزمايش: آزمون بیشترين وقوع 2-2-الف

در این  شدهمشخصت فراداده بیشتر از تعداد دفعا هر جزهدف آزمون: جهت اطمینان از اینکه  -الف

 ؛اتفاق نیفتد استاندارد

تعداد  موردنظرداده روش آزمون: آزمودن تعداد وقوع هر بسته، کالس و عنصر فراداده یک مجموعه فرا -ب

 ؛ددو پیوست ب مقایسه گر 6 دربند «بیشترین تعداد وقوع»وقوع برای هر مورد باید با مشخصه 

 ؛و پیوست ب 6مرجع: بند  -پ

 .یاهیپانوع آزمون:  -ت

 نوع داده شناسه مورد آزمايش: آزمون -3-2-الف

وع داده از ن موردنظراده هدف آزمون: جهت اطمینان از اینکه هر عنصر فراداده با یک مجموعه فراد -الف

 ؛کندیماستفاده  شدهمشخص

ه آن از اصل شود که نوع دادحتا اطمینان  شودیمآزمایش  شدهارائهروش آزمون: مقدار هر عنصر فراداده  -ب

 ؛دکنیمپیروی  شدهمشخصنوع داده 

 ؛و پیوست ب 6مرجع: بند  -پ

 .یاهیپانوع آزمون:  -ت

 شناسه مورد آزمايش: آزمون دامنه 4-2-الف

وعی، در با یک مجموعه فراداده موض شدهفراهمهدف آزمون: جهت اطمینان از اینکه هر عنصر فراداده  -الف

 ؛ردیگیمقرار  شدهمشخصدامنه 

در دامنه  هاآناصل شود که حتا اطمینان  شودیمآزمایش  شدهارائهروش آزمون: مقدار هر عنصر فراداده  -ب

 ؛رندیگیممشخص قرار 

 ؛و پیوست ب 6مرجع: بند  -پ

 .یاهیپانوع آزمون:  -ت

 وارهطرحشناسه مورد آزمايش: آزمون  5-2-الف

در این  شدهمشخص وارهطرحهدف آزمون: جهت اطمینان از اینکه یک مجموعه فراداده موضوعی، از  -الف

 ؛کنندپیروی می استاندارد
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 شدهمشخصداده روش آزمون: آزمودن هر عنصر فراداده و حصول اطمینان از اینکه درون کالس فرا -ب

 ؛باشد

 ؛، پیوست ب6مرجع: بند  -پ

 .یاهیپانوع آزمون:  -ت

 است شدهفيتعر كاربر توسط كه فراداده بسط آزمون مجموعه 3-الف

 بودن فردمنحصربهشناسه مورد آزمايش: آزمون  1-3-الف

ربر توسط کا راداده کهفبرای تائید اینکه هر بخش فراداده، موجودیت فراداده و جز هدف آزمون:  -الف

 ؛است نشدهفیتعر استاندارددر این  نیازاشیپبوده و  (فردمنحصربهیکتا )است  شدهفیتعر

بوده و  فردنحصربهمتا اطمینان حاصل شود که  شودیمهر کالس و عنصر فراداده آزموده  روش آزمون: -ب

 ؛است نشدهاستفاده نیازاشیپ

 ؛، پیوست ب6مرجع: بند  -پ

 .یاهیپانوع آزمون:  -ت

 شناسه مورد آزمايش: آزمون تعريف 2-3-الف

ر، توسط کارب شدهفیعرتفراداده و اجزای فراداده  یهاتیموجوداینکه  دیتائهدف آزمون: جهت  -الف

 ؛اندشدهفیتعر، شدهمشخص استانداردکه در این  گونههمان

مه خصوصیات هتا اطمینان حاصل شود که  شودیمروش آزمون: هر کالس و عنصر فراداده آزموده  -ب

 ؛اندشدهفیتعر

 پ؛مرجع: بند سوم پیوست  -پ

 .یاهیپانوع آزمون:  -ت

 شناسه مورد آزمايش: آزمون فراداده استاندارد 3-3-الف

ت آزمون جموعه فراداده، الزامامتوسط کاربر در یک  شدهفیتعراینکه فراداده  دیتائهدف آزمون: جهت  -الف

 ؛کندیماستاندارد، فراهم را همانند فراداده این 

 2-الف با تطابقم توسط کاربر، در یک مجموعه فراداده موضوعی در شدهفیتعرروش آزمون: تمامی فراداده 

 ؛ردیگیممورد آزمون قرار  استاندارد نیا
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 .3-2مرجع: بند  -ب

 یاهیپاوع آزمون: ن -پ

 شناسه مورد آزمايش: نمايه فراداده -برش(: فراداده)ي توافق يهارمجموعهيز 4-الف

 ؛کندیمندارد پیروی استادر این  شدهنییتعاینکه هر نمایه از قوانین  دیتائهدف آزمون:  -الف

 رد؛استاندااز این  3-و الف 2-در الف شدهفیتعرروش آزمون: اجرای آزمون  -ب

 ؛2-2مرجع:  -پ

 .یاهیپانوع آزمون:  -ت
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 پیوست ب

 )اصول(

 داده براي فراداده مکاني نامهواژه

 داده نامهواژهبررسي اجمالي  1-ب

 مقدمه 1-1-ب

 صورتبه نامهواژه. این کندیمرا توصیف  7-6و  2-6در  شدهفیتعرفراداده  یهایژگیوداده،  نامهواژهاین 

داده به  نامهواژهاست. این  شدهمیتنظ هاآن یدهسازمانسلسله مراتبی برای ایجاد روابط بین اطالعات و 

س کردن . عناوین جدول جهت منعکشودیم یبندطبقه UMLمعادل نمودارهای بسته مدل  ییهابخش

 یامجموعهدارای  6.7 و 6.6، 6.5، 6-2. هر نمودار مدل از اندافتهیتوسعهمشخصات کالس در نمودار مربوطه 

 نامهواژهک جدول در یهمراه با زیر کالس خود با  UML. هر کالس مدل باشدیمداده  نامهواژهاز جداول در 

. )این اندشدهفیتعرخصه مش 6داده با  نامهواژهدر  هاکالسفراداده و  یهامؤلفه. کندیمداده برابری 

 آمده است(. 7-1-و ب 2-1-مشخصات در ب

 نام/نام نقش 2-1-ب

ه با کالس فراداد یهانام. شودیمبرچسبی است که به یک کالس فراداده یا یک جزء فراداده تخصیص داده 

ض، چندین ( وجود ندارد. در عوSpaceدر نام موجودیت فراداده، فاصله ). شوندیمیک حرف بزرگ شروع 

(. XnnnYmmm)مثال:  شودیمو هر کلمه جدید با یک حرف بزرگ شروع  شوندیمپیوسته  باهمکلمه 

ر داجزای فراداده  یهانامهستند.  فردمنحصربه استاندارد داده این نامهواژهموجودیت فراداده در کل  یهانام

ه ای فرادادبرای اجز تاندارداسداده این  نامهواژههستند و نه در کل  فردمنحصربهیک موجودیت فراداده  داخل

ست جزای فراداده اموجودیت و ا یهانامکه ترکیبی از  شودیمساخته  یفردمنحصربهدر یک کاربرد، نام 

اده بکار جهت شناسایی تناظرهای مدل انتزاعی فراد هانقش(. نام MD_Metadata.characterSet)مثال: 

 .دیآیماول آن  «نام نقش»از سایر اجزای فراداده، عبارت  هاآنمتمایز کردن  منظوربهو  رودیم
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 تعريف 3-1-ب

 فراداده یهاتیموجود/  کتوصیف 

 التزام/شرايط 4-1-ب

 كلیات 1-4-1-ب

شود  ر فراداده ثبتعنصر یا کالس فراداده باید یا گاهی اوقات د دهدیماست که نشان  کنندهفیتوصیک 

 ای)مشروط( C)اجباری(، M:دارای یکی از این مقادیر است کنندهفیتوصمقادیر( باشد. این ) مقداریعنی دارای 

O .)اختیاری( 

 (Mاجباري ) 2-4-1-ب

 کالس و یا عنصر فراداده باید ثبت گردند.

 (Cمشروط ) 3-4-1-ب

کالس یا یک  کیآنکه حداقل در  کندیمتوسط دستگاه پردازش شود، مشخص  تواندیمشرایطی را که 

ه حالت زیر آمده است( برای یکی از س C)در جداول با حرف « مشروط»عنصر فراداده الزامی است. عبارت 

 :شودیماستفاده 

 ؛شود اید مستنداجباری بوده و ب هانهیگزبیان یک گزینه بین دو یا چند گزینه. حداقل یکی از  -

 باشد. شدهثبتعنصر دیگری  کهیدرصورتثبت یک کالس یا عنصر فراداده  -

اندن تسهیل خو باشد. برای شدهثبتمستندسازی عنصر فراداده اگر مقدار خاصی برای جزء دیگر فراداده 

 .رودیمصورت متن ساده به کار آن مقدار خاص به توسط انسان،

دگذاری کاز طریق  /C / not C“ -17، سطر 2-)مثالً جدول ب شودیماز مقدار ویژه در متن ساده استفاده 

 یا عنصر فراداده باید اگر جواب شرط صحیح باشد، کالس ؟به کار نرفته است UTF-8است و  نشدهفیتعر

 اجباری باشد.
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 (Oاختیاري ) 4-4-1-ب

فراداده  یهامؤلفهو  هاکالسزی شود یا مستندسازی نشود. مستندسا تواندیمکالس یا عنصر فراداده 

این  یریکارگبه. )اندشدهفیتعرکامل اطالعات خود هستند،  یمستندسازاختیاری برای کسانی که به دنبال 

مکانی و  یهاادهدبه ارتقای همکاری و هماهنگی بین کاربران  شدهفیتعر یهامؤلفهمجموعه مشترک از 

ز ری، اآن در سراسر جهان کمک خواهد نمود(. در صورت عدم استفاده از کالس اختیا دکنندگانیتول

 .شودینماجباری( نیز استفاده  یهامؤلفه ازجملهموجود در آن کالس ) یهامؤلفه

که از  تنها زمانی اجباری خواهند شد هامؤلفهاجباری باشند. این  یهامؤلفهشامل  توانندیماختیاری  یهاکالس -يادآوري

 یک کالس اختیاری استفاده شود.

 بیشترين وقوع 5-1-ب

موردی  . وقوع تککندیمداشته باشد را مشخص  تواندیمکه کالس یا جزء فراداده  ییهانمونهبیشترین تعداد 

. تعداد وقوع ثابت، غیر از شوندیمنشان داده  ”N“با  انیپایبو  تکرارشونده. وقایع شودیمنشان داده  «1»با 

 .شوندیمو ...( با عدد متناظرشان نشان داده  «3»، «2»)عدد یک، 

 نوع داده 6-1-ب

عدد ، حیحصعدد  برای مثال، .کندیماز مقادیر مجزا برای نمایش اجزای فراداده را مشخص  یامجموعه

 و بولی )دو مقداری(. تاریخ ،، رشته، زمانحقیقی

 دامنه 7-1-ب

 .است شدهدادهدارد که توسط موجودیت پوشش  یبرای یک موجودیت، دامنه داللت بر شماره خطوط

ست که بدین معنا «زادآمتن ». استفاده از باشدیممقادیر مجاز  کنندهنییتعبرای یک جزء فراداده، دامنه 

 روندیم کار به «خصدامنه نامش»اطالعات متنی بدون محدودیت در یک یا چند زبان برای محتوای فیلد یا 

 از حروف یا اعداد باشد. یامجموعهشامل هر  تواندیمکه 
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 : اطالعات كاربرد فراداده1-جدول ب

 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ردیف
حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

1 DS_ منبع   

 ای موجودی

 ییشناساقابل یالهیوس 

که یک شرط را برآورده 

 کند

استفاده از 

التزام 

مربوط به: 

 مرجع ءیش

استفاده حداکثر 

 وقوع مربوط به:

 مرجع ءیش

 کالس

«Abstract» 
 3-2خطوط 

2 
نام نقش: دارا 

 بودن

فراداده  یمنبع دارا

 مرتبط است
M N تناظر 

MD_Metadat

a 2-جدول ب 

3 
نام نقش 

 بخشی از:

منبع بخشی از یک منبع 

 تجمعی است
O N تناظر 

DS_Aggreg

ate 1-جدول ب 

4 DS_DataS

et 

 یهادادهمجموعه 

 ییشناساقابل

استفاده از 

التزام از 

 مرجع ءیش

استفاده حداکثر 

 ءیشوقوع از 

 مرجع

کالس مشخص 

DS_Resource 
 3-2خطوط 

5 SV_Servic

e 

امکاناتی که یک 

 دهندهارائهموجودیت 

خدمات از طریق 

که  هارابطاز  یامجموعه

یک رفتار را تعریف 

در اختیار  کنندیم

کاربر خدمات  نهادکی

 دهدیمقرار 

استفاده از 

التزام از 

 مرجع ءیش

استفاده حداکثر 

 ءیشوقوع از 

 مرجع

 کالس مشخص

DS_Resourc

e 

 3-2خطوط 

6 DS_Aggre

gate 
 از منابع یامجموعه

استفاده از 

التزام از 

 مرجع ءیش

استفاده حداکثر 

 ءیشوقوع از 

 مرجع

 کالس مشخص

DS_Resource 

«Abstract» 

 3-2خطوط 

7 

نام نقش: 

 شدهلیتشک

 از:

از منابع متعدد  تجمیع

 است شدهلیتشک
M N تناظر 

DS_Resourc

e 
 1-جدول ب

8 DS_Other

Aggregate 

منابع مرتبط  یامجموعه

 با ابزار نامشخص

استفاده از 

التزام از 

 مرجع ءیش

استفاده حداکثر 

 ءیشوقوع از 

 مرجع

کالس مشخص 

DS_Aggregat

e 

 7و  3-2خطوط 

9 DS_Stereo

Mate 
استفاده حداکثر استفاده از از مجموعه  یامجموعه

 کالس مشخص

DS_OtherAg
 7و  3-2خطوط 
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 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ردیف
حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

تصویری که از  یهاداده

زوایای دید متفاوت یک 

منطقه را پوشش داده و 

از آن  یبعدسهدید 

 کنندیممنطقه ایجاد 

التزام از 

 مرجع ءیش

 ءیشوقوع از 

 مرجع

gregate 

 DS_Initiat

ive 

منابع از  یامجموعه

 که از طریقمرتبط 

 کیدر  هاآنمشارکت 

ارتباط  باهم طرح مشترک

 دارند

استفاده از 

التزام از 

 مرجع ءیش

استفاده حداکثر 

 ءیشوقوع از 

 مرجع

 کالس مشخص

DS_Aggregat

e 

 7و  3-2خطوط 

 DS_Series 

که طریق  ینابعه معوممج

یک صفت وراثتی 

رای امشترک که د

مشخصات مشترک بوده 

 مرتبط هستند باهم

استفاده از 

التزام از 

 مرجع ءیش

استفاده حداکثر 

 ءیشوقوع از 

 مرجع

 کالس مشخص

DS_Aggregat

e 

 7و  3-2خطوط 

 است. شدهدادهنشان  1برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

  



44 
 

 

 : ادامه1-جدول ب

 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ردیف
حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

1 DS_Platform 

از  یامجموعه

منابع مرتبط 

از یک  دشدهیتول

 دهیسنجسکوی 

 

استفاده از 

 ءیشالتزام از 

 مرجع

استفاده حداکثر 

 ءیشوقوع از 

 مرجع

کالس 

 مشخص

DS_Series 

و  3-2خطوط 

7 

2 DS_Sensor 

از  یامجموعه

منابع مرتبط 

توسط  دشدهیتول

 دهیسنجیک 

استفاده از 

 ءیشالتزام از 

 مرجع

استفاده حداکثر 

 ءیشوقوع از 

 مرجع

کالس 

 مشخص

DS_Series 

و  3-2خطوط 

7 

3 DS_ProductionSeries 

منابع  یامجموعه

 دشدهیتولمرتبط 

 دیمشخصات تولبا 

 یکسان

استفاده از 

 ءیشالتزام از 

 مرجع

استفاده حداکثر 

 ءیشوقوع از 

 مرجع

کالس 

 مشخص

DS_Series 

و  3-2خطوط 

7 

 است. شدهدادهنشان  1برای این جدول در شکل  UMLمدل  -يادآوري
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 : اطالعات فراداده2-جدول ب

 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ردیف
حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

1 MD_Metad

ata 

موجودیت اصلی که 

فراداده را درباره یک منبع 

 کندیمیا منابع تعریف 

M 

استفاده 

بیشترین وقوع 

مرجع  ءیشاز 

-DSاگر از 

Resource 
 ارجاع شده

 38-16خطوط  کالس

2 metadataId

entifier 

برای  فردمنحصربهشناسه 

 این رکورد فراداده
O 1 کالس 

MD_Identifier 

-17-)جدول ب

2) 

3 defaultLoca

le 

زبان و مجموعه حروف 

برای مستند  مورداستفاده

 کردن فراداده

C / not 

defined 

by 

encoding 

and 

UTF-8 

not used? 

 کالس 1

PT_Locale 

-18-)جدول ب

2) 

4 ParentMeta

data 

شناسایی رکورد فراداده 

 والد

C  در /

صورت وجود 

یک شیء 

 سطح باالتر

 کالس 1
CI_Citation 

 (16-ب)جدول 

5 Contact 
بخش مسئول اطالعات 

 فراداده
M N کالس 

CI_Responsib

ility جدول ب(-

16-1) 

6 dateInfo 

 مرتبط با فراداده یهاخیتار

توجه: تاریخ ایجاد باید 

دیگر  یهاخیتارارائه شود، 

 ارائه شوند توانندیمنیز 

M N کالس 

CI_Date 
-16-)جدول ب

5) 

7 metadataSt

andard 

استانداردی که  ارجاع به

 فراداده با آن مطابقت دارد

 یهاارجاعتوجه: 

استاندارد فراداده باید  

 شامل یک شناسه باشند

O N کالس 
CI_Citation 

 (16-)جدول ب
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 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ردیف
حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

8 metadataPr

ofile 

 یهابرشارجاع به 

استاندارد فراداده که با 

 فراداده با آن مطابقت دارد

O N کالس 
CI_Citation 

 (16-)جدول ب

9 
alternative

MetadataR

eference 

ارجاع به فراداده جایگزین 

 Dublin مثالعنوانبه

Core ،FGDC یا ،

فراداده در یک استاندارد 

برای همان  ISOغیر 

 منبع

O N کالس 
CI_Citation 

 (16-)جدول ب

10 otherLocale 

اطالعاتی در مورد 

 کاراکتر بومی یهارشته

 کندیم ارائه کاررفتهبه

O N کالس 

PT_Locale 

-18-)جدول ب

2) 

11 metadataLi

nkage 

نشانی برخط )آدرس 

در آن  ( کهاینترنتی

 فراداده وجود دارد

O N کالس 

CI_OnlineRes

ource 

-16-)جدول ب

6) 

12 

Role 

name:spatia

lRepresenta

tionInfo 

نمایش رقمی )رقومی( 

 اطالعات مکانی در منبع
O N تناظر 

MD_SpatialR

epresentation 

«Abstract» 

 (7-)جدول ب

13 

Role 

name:refere

nceSystemI

nfo 

مرجع  سامانهتوصیف 

مکانی و زمانی 

 در منبع شدهاستفاده

O N تناظر 
MD_Referenc

eSystem 
 (8-)جدول ب

14 

Role 

name:meta

dataExtensi

onInfo 

 کنندهفیتوصاطالعات 

 فراداده یهابسط
O N تناظر 

اطالعات 

MD_Metadata

Extension 
 (12-)جدول ب

15 
Role 

name:identi

ficationInfo 

در مورد  هیپااطالعات

 هاآنمنابعی که برای 

 است کاررفتهبهفراداده 

M N تناظر 

MD_Identific

ation  جدول(

 (3-ب

«Abstract» 

توجه: در 

از  مورداستفاده
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 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ردیف
حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

متعدد  یهانمونه

 از کالس

MD_Identific

ation  باید

احتیاط کرد. 

مراجعه به پیوست 

 چ

16 
Role 

name:conte

ntInfo 

اطالعات در مورد 

عارضه و  مشخصات

coverage 

O N تناظر 

MD_ContentI

nformation 

<<Abstract>> 
 (9-)جدول ب

17 
Role 

name:distri

butionInfo 

اطالعات در مورد 

های و گزینه کنندهعیتوز

 دستیابی به منابع

O N تناظر 
MD_Distribut

ion 

 (11-)جدول ب

18 
Role 

name:data

QualityInfo 

ارزیابی کلی از کیفیت یک 

 منبع
O N تناظر 

DQ_DataQual

ity 

(ISO 19157) 

19 

Role 

name:portr

ayalCatalog

ueInfo 

اطالعات در مورد کاتالوگ 

برای  شدهفیتعرقوانین 

 نمایش منابع

O N تناظر 

MD_Portrayal

Catalogue 

Reference 

 (10-)جدول ب

20 

Role 

name:meta

dataConstra

ints 

محدودیت در دسترسی و 

 استفاده از فراداده
O N تناظر 

MD_Constrai

nts 

 (4-)جدول ب

21 

Role 

name:appli

cationSche

maInfo 

 وارهطرحاطالعات در مورد 

 مفهومی یک منبع
O N تناظر 

MD_Applicati

onSchema 

Information 
 (13-)جدول ب

22 

Role 

name:meta

dataMainte

nance 

اطالعات مربوط به 

تناوب بهنگام  یهادوره

سازی فراداده و دامنه این 

 هایسازبهنگام 

O 1 تناظر 
MD_Mainten

anceInformati

on (6-)جدول ب 

23 
Role 

name:resou

rceLineage 

اطالعات در مورد منشأ، 

 ندیفرآو / یا  منبع )ها(
O N تناظر 

LI_Lineage 

 (5-)جدول ب
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 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ردیف
حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

 شدهاعمال دیتول( یها)

 برای منبع

24 
Role 

name:meta

dataScope 

دامنه / نوع منبعی که 

 شدهفراهمفراداده برای آن 

 است

C/  فراداده

درباره 

منبعی غیر 

از مجموعه 

 داده است؟

N تناظر 

MD_Metadat

aScope  جدول(

 (1-2-ب

25 MD_Metad

ataScope 

مورد دامنه اطالعات در 

 منبع

استفاده از 

التزام از 

 مرجع ءیش

استفاده حداکثر 

 ءیشوقوع از 

 مرجع

 41-40خطوط  کالس

 کد برای دامنه دامنه منابع 26
M 

Default = 

“dataset” 

 کالس 1

MD_ScopeCo

de 

<<CodeList>

>(B.3.28) 

 O 1 شرح دامنه نام 27

رشته حروف: در 

کل متن اصالح 

 شود

 

 متن آزاد

 است. شدهدادهنشان  5و  4برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 و شناسايي خدمات( هاداده: اطالعات شناسايي )شامل 3-جدول ب

 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ردیف
حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

1 MD_Identifi

cation 

 ازیموردن هیپااطالعات

برای شناسایی 

یک  فردمنحصربه

 منبع یا منابع

استفاده از 

 ءیشالتزام از 

 مرجع

استفاده حداکثر 

 ءیشوقوع از 

 مرجع

Aggregated 

Class 

(MD_Metada

ta) 

«Abstract» 

 62-43خطوط 

توجه: در 

از  مورداستفاده

موارد متعدد این 

کالس باید 

 -احتیاط کرد

مراجعه به 

 پیوست چ

 CI_Citation کالس M 1 استناد برای منبع مرجع 2
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 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ردیف
حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

 (16-)جدول ب

 چکیده 3
از  یاخالصهشرح 

 منبع
M 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

 هدف 4
از اهداف  یاخالصه

ایجاد  هاآنکه منبع 

 شد )توسعه یافت(

O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

 اندرکاراندست 5

به رسمیت شناختن 

کسانی که  )ذکر نام(

در ایجاد منبع 

 اندداشتهمشارکت 

O N متن آزاد رشته کاراکتر 

 کالس O N وضعیت منبع وضعیت 6

MD_Progress

Code 

<<Codelist>

> 

 (25-3-)ب

 نقطه تماس 7

شخص  ییشناسا

)افراد( و سازمان 

 ( مرتبط با منبعی)ها

 هاآن و ابزار ارتباط با

O N کالس 

CI_Responsi

bility 

-16-)جدول ب

1) 

8 
نوع نمایش 

 مکانی

 مورداستفادهروش 

برای نمایش اطالعات 

 مکانی

O N کالس 

MD_SpatialR

epresentation 

TypeCode 

<<CodeList>

> 

 (29-3-)ب

9 
قدرت تفکیک 

 مکانی

عاملی که درک کلی 

 یهادادهاز تراکم 

مکانی در منبع را ارائه 

و یا محدوده  دهدیم

قدرت تفکیکی که در 

منبع رقومی  کیآن

ممکن استفاده شود را 

 کندیمتوصیف 

O N کالس 

MD_Resoluti

on 

<<Union>> 

 (4-3-)جدول ب
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 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ردیف
حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

توجه: این عنصر باید 

هنگام توصیف 

محدوده باال و پایین 

 .تکرار شود

10 
قدرت تفکیک 

 زمانی

کمترین دوره زمانی 

در یک  صیتشخقابل

 منبع

O N کالس 
TM_Duration 

 (4-2-)ب

11 
 یبندطبقه

 موضوعی

 ()موضوعات موضوع

 منبع اصلی

C/  دامنه آیا

فراداده/ دامنه 

 منبع معادل

مجموعه »با 

یا  «داده

 «دنباله»

 است؟

N کالس 

MD_TopicCa

tegoryCode 

<<Enumerati

on>> 

 (30-3-)ب

 

 است. شدهدادهنشان  6برای این جدول در شکل  UML: مدل 1توجه 

 است. شدهفیتعر 14-در جدول ب SV_ServiceIdentification: 2توجه 

 

 )ادامه( 3-جدول ب

 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ردیف
حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

 گستره 1
گستره مکانی و زمانی 

 منبع

C/  آیا دامنه

فراداده/ 

دامنه منبع 

برابر با 

مجموعه داده 

 است؟

در صورت 

مثبت بودن، 

حذف 
extent.geo

graphic 

Element.E

N کالس 
EX_Extent 

 (15-)جدول ب
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 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ردیف
حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

X_Geogra

phicBoun

dingBox یا  

extent.geo

graphicEle

ment.EX_

Geographi

cDescripti

on 

 ازیموردن 

 است.

 مستندات اضافی 2

سایر مستندات مرتبط 

 با منبع

مثال: مقاالت، 

، راهنمای هاهینشر

 یهانامهواژهکاربر، 

 داده

O N کالس 
CI_Citation 

 (16-)جدول ب

 سطح پردازش 3

کدی که سطح 

 سامانهپردازش در 

کدگذاری یک منبع را 

 کندیممشخص 

سطح  NOAA مثال:

1B 

O 1 کالس 

MD_Identifie

r 

<<DataType

>> 

-17-)جدول ب

2) 

4 
نام نقش: نگهداری 

 منبع

اطالعات مربوط به 

دوره تناوب 

منابع و  یروزرسانبه

دامنه این 

 هایروزرسانبه

O N تناظر 

MD_Mainten

anceInformat

ion 

 (6-)جدول ب

5 
نام نقش: نمای 

 کلی گرافیکی

که منبع را  شکلی

شکل ) دهدیم شرح

 راهنما کی باید دارای

 (باشد

O N تناظر 

MD_Browse

Graphic 

-17-)جدول ب

3) 

6 
نام نقش: فرمت 

 منبع
 تناظر O N توضیحات فرمت منبع

MD_Format 
-11-)جدول ب
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 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ردیف
حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

3) 

7 
 دواژهیکلنام نقش: 

 توصیفی

کلمات  یبنددسته

نوع و منبع کلیدی، 

 هاآن مرجع

O N تناظر 
MD_Keywor

ds 

 (1-3-)جدول ب

8 
نام نقش: کاربری 

 خاص منابع

اطالعات اصلی در 

خاص  یهابرنامهمورد 

منبع  که به آن منظور

کاربران مختلف توسط 

 ای شدهاستفاده

 .شودیم

O N تناظر 
MD_Usage 

 (5-3-)جدول ب

9 
نام نقش: قیود 

 منبع

اطالعات در مورد 

به  شدهاعمالقیود 

 منبع

O N تناظر 
MD_Constrai

nts 
 (4-)جدول ب

10 
نام نقش: منبع 

 مرتبط

اطالعات منبع مرتبط 

 )متناظر(
O N تناظر 

MD_Associa

tedResource 
 (6-3-)جدول ب

11 MD_DataIdent

ification 

 ازیموردناطالعات 

برای شناسایی یک 

 منبع

استفاده از 

 ءیشالتزام از 

 مرجع

استفاده حداکثر 

 ءیشوقوع از 

 مرجع

 کالس مشخص

(MD_Identif

ication) 

 62-43خطوط 

 67-64و 

 است. شدهدادهنشان  6برای این جدول در شکل  UML: مدل 1توجه 

 است. شدهفیتعر 14-در جدول ب SV_ServiceIdentification: 2توجه 
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 ادامه- 3-جدول ب

 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ردیف
حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

1 
زبان بومی 

 فرضشیپ

حروف زبان و مجموعه 

 در منبع مورداستفاده

C/  آیا زبان

در منبع 

 شدهاستفاده

 است؟

 کالس 1
PT_Locale 

 (2-18-)جدول ب

2 
بومی  یهازبان

 دیگر

( بومی یزبان )ها دیگر

حروف مجموعه  و

 در منبع مورداستفاده

O N کالس 
PT_Locale 

 (2-18-)جدول ب

 توصیف گر محیط 3

 منبع فیتوص

 طیمح ٔ  نهیدرزم

 دکنندهیتول یپردازش

مواردی  ازجملهآن 

، افزارنرممانند 

کامپیوتر،  عاملسامانه

 نام و اندازه فایل

O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

 اطالعات تکمیلی 4

اطالعات  هرگونه

توضیحی دیگر درباره 

 منبع

O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

 است. شدهدادهنشان  6برای این جدول در شکل  UML: مدل 1توجه 

 است. شدهفیتعر 14-در جدول ب SV_ServiceIdentification: 2توجه 
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 : اطالعات كلمات كلیدي1-3-جدول ب

 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ردیف
حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

1 MD_Keywor

ds 

کلمات کلیدی، نوع و 

 هاآنمنبع مرجع 

استفاده از 

التزام از 

 مرجع ءیش

استفاده 

حداکثر وقوع 

 مرجع ءیشاز 

کالس 

 تجمع

(

MD_Ide

ntificati

on) 

 72-69خطوط 

 کلمه کلیدی 2

کلمات متداول یا 

کلمات رسمی یا 

عبارات رسمی 

برای  شدهاستفاده

 توصیف موضوع

M N 
رشته 

 کاراکتر
 متن آزاد

 نوع 3

برای  کاررفتهبهموضوع 

کلمات  یبندگروه

 کلیدی مشابه

O 1 کالس 

MD_KeywordType

Code 

<<CodeList>> 

 (20-3-)ب

4 
 نامهواژهنام 

 مترادف یهاواژه

 یهاواژه نامهواژهنام 

 ریسا ای یرسم مترادف

مشابه  معتبرمنابع 

 یدیکل یهاواژهبرای 

O 1 کالس 
CI_Citation 

 (16-)جدول ب

5  

 ارتباط یک نمونه

MD_Keywords با 

MD_KeywordCl 

ass  یبندطبقهبرای 

توسط  شدهفیتعر

 یهاگروهکاربر از 

کلمات کلیدی که به 

KeywordTypeCo

des یا  افتهیگسترش

متعارف هستند و با 

 یشناسیهستیک 

مرتبط است که امکان 

پردازش جستجوی 

O 1 کالس 
MD_KeywordClass 

 (2-3-ول ب)جد
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 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ردیف
حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

معنایی اضافی را فراهم 

 .کندیم

 نامهواژه مرجعتوجه: 

از  یامجموعه، هاداده

از  یبرخ یهانمونه

را  هایشناسیهست

، اما کندیممشخص 

 کیخود 

. ستین یشناسیهست

مجموعه ممکن  نیا

از  یاست فهرست

شامل  هامکان

، هاکوه، هارودخانه

و شهرها را  هااستان

باشد. در  دربرداشتن

فهرست ممکن  نیا

نام مانند  کیاست 

Laconteهمه  ی، برا

 یعوارض مکان

رودخانه، کوه، استان و 

شهر وجود داشته 

باشد؛ هنگام جستجو 

است  دیکاربر مف یبرا

که بتواند جستجو را به 

 مثالًنوع عارضه  کی

 رودخانه محدود کند.

 است. شدهدادهنشان  6برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 : كالس كلمات كلیدي2-3-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ردیف
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

1 MD_Keywor

dClass 

مشخصات کالس برای 

کلمات  یبندطبقه

کلیدی در واژگان 

استفاده از 

التزام از 

استفاده 

حداکثر 

 کالس تجمع

(MD_Keyw

ords) 

 76-74خطوط 
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 تعریف نام/ نام نقش ردیف
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

خاص دامنه که به 

 یشناسیهستیک 

رسمی پیوست 

 شودیم

 ءیش

 مرجع

وقوع از 

 مرجع ءیش

 نام کالس 2

رشته کاراکتر برای 

برچسب زدن دسته 

کلمات کلیدی در 

 زبان طبیعی

M 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

 شناسه مفهوم 3

مربوط  URIشناسه 

 موردنظر دربه مفهوم 

که  یشناسیهست

توسط جزء بعدی 

( یشناسیهست)

و توسط  شدهمشخص

جزء قبلی )نام کالس( 

شده  یگذاربرچسب

 است.

O 1 کالس URI (9-2-)ب 

 یشناسیهست 4

مرجعی که کالس 

کلمه کلیدی را به 

رسمی از  یسازمفهوم

یک دامنه دانش برای 

استفاده در پردازش 

معنایی متصل 

 .کندیم

توجه: کلمات کلیدی 

در فهرست کلمات 

 کلیدی

MD_Keywords 

باید در دامنه این 

 .باشند یشناسیهست

M 1 کالس 
CI_Citation 

 (16-)جدول ب 

 است. شدهدادهنشان  6برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 
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 : اطالعات كسر معرف3-3-بجدول 

 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ردیف
حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

1 MD_Representa

tiveFraction 

 Scaleاز 

)مقیاس( در 

ISO/TS 

19103 
 آمدهدستبه

 Scale است که

در روابط زیر 

 شدهفیتعر

است:

MD_Represe

ntative 

Fraction. 

denominator 

= 1 / Scale. 

Measure 
 و 

Scale.targetU

nits = 

Scale.source

Units 

استفاده از 

التزام از 

 مرجع ءیش

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

 کالس

<<DataType

>> 

 78خط 

 مخرج کسر 2

در  شدهواقععدد 

 یکسر رخطیز

 کیدر 

 معمولی کسر

M 1 0 <عدد صحیح  عدد صحیح 

 است. شدهدادهنشان  6برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 
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 : اطالعات قدرت تفکیک4-3-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ردیف
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

1 MD_Resolution 

سطح جزئیات 

 عنوانبه شدهانیب

یک ضریب مقیاس، 

 فاصله یا زاویه

استفاده از 

التزام از 

 ءیش

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 مرجع ءیش

 کالس

<<Union>

> 

 84-80خطوط 

 مقیاس معادل 2

سطح جزئیات 

 عنوانبه شدهانیب

مقیاس نقشه یا 

چارت کاغذی: به 

با  هانقشهبرخی از 

موضوع خاص چارت 

مانند  شودیمگفته 

چارت دریایی 

 سهیمقاقابل

C/  فاصله

عمودی، 

و  یاهیزاو

مسافت یا 

سطح 

جزئیات 

مستند 

 نیست؟

 کالس 1

MD_Representative

Fraction 

«DataType» 

 (3-3-)جدول ب

 فاصله 3
فاصله افقی 

 زمینی یبردارنمونه

C/  مقیاس

معادل، 

عمودی، 

فاصله 

یا  یاهیزاو

سطح 

جزئیات 

مستند 

 نیست؟

 کالس 1
 فاصله

 (3-2-)ب

 عمودی 4
فاصله عمودی 

 یبردارنمونه

C/  فاصله

عمودی، 

و  یاهیزاو

مسافت یا 

سطح 

جزئیات 

مستند 

 نیست؟

 کالس 1
 فاصله

 (3-2-)ب
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 تعریف نام/ نام نقش ردیف
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

 یاهیزاوفاصله  5
 یبردارنمونهاندازه 

 یاهیزاو

C/  فاصله

عمودی، 

و  یاهیزاو

مسافت یا 

سطح 

جزئیات 

مستند 

 نیست؟

 کالس 1
 زاویه

 (3-2-)ب

 سطح جزییات 6

شرح متنی 

مختصری از قدرت 

 منبعتفکیک مکانی 

 

C/  فاصله

عمودی، 

و  یاهیزاو

مسافت یا 

سطح 

جزئیات 

مستند 

 نیست؟

 متن آزاد رشته کاراکتر 1

 است. شدهدادهنشان  6برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 
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 1: اطالعات كاربري5-3-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ردیف
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

1 
MD_Usage 

 )کاربری(

 از مختصر شرحی

 یریکارگبه نحوه

 و حال زمان در منبع

 گذشته

استفاده از 

التزام از 

 ءیش

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

 کالس تجمع

(MD_Ident

ification) 

 92-86خطوط 

 کاربری خاص 2

 از مختصر شرحی

 یریکارگبه نحوه

 منابع سری یا منبع

M 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

 زمان کاربری و تاریخ 3

 اولین زمان و تاریخ

یا کاربرد  

 از یادامنه

یا منبع یهایکاربر  

 منابع سری

O N کالس 
TM_Primitive 

 (4-2-)ب

4 

یهاتیمحدود  

توسط شدهفیتعر  

 کاربر

 از که یهایکاربر

کاربر، طرف  

 سری یا منبع برای

مناسب منابع،  

 نشده داده تشخیص

 است

O 1  متن آزاد کاراکتررشته 

5 
اطالعات تماس با 

 کاربر

 برقراری یهاروش

و افراد با ارتباط  

 از که ییهاسازمان

استفاده منبع  

 کنندیم

O N کالس 
CI_Responsibility 

 (1-16-)جدول ب

 پاسخ 6

پاسخ به 

 یهاتیمحدود

توسط  شدهنییتع

 کاربر

O N  متن آزاد کاراکتررشته 

                                                 

1 Usage information 
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 تعریف نام/ نام نقش ردیف
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

مثال: این مورد در 

 شدهاصالح x نسخه

 است

 مستندات اضافی 7

مستندات 

که  یامنتشرشده

را  هادادهاستفاده از 

 دهندیمشرح 

O N کالس 
CI_Citation 

 (16-)جدول ب

8 
مشکالت 

 شدهمشخص

ذکر شرحی از 

مشکالت 

مرتبط  شدهشناخته

با منبع به همراه 

 یهاحلراه

پیشنهادی در صورت 

 وجود

O N کالس 
CI_Citation 

 (16-ب)جدول 

 است. شدهدادهنشان  6برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 
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 1: اطالعات تناظر6-3-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ردیف
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

1 MD_Associated

Resource 

اطالعات منبع 

 متناظر

استفاده از 

التزام از 

 ءیش

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

 ءیشوقوع از 

 مرجع

 کالس تجمع

(MD_Ide

ntification

) 

 97-94خطوط 

 نام 2
اطالعات ارجاع در 

 مورد منبع مرتبط

C/  آیا

مرجع 

فراداده 

( 97)سطر 

مستند 

نشده 

 است.

 کالس 1
CI_Citation 

 (16-)جدول ب

 نوع تناظر 3
نوع ارتباط بین 

 منابع
M 1 کالس 

DS_AssociationTy

peCode 

<<CodeList>> 

 (8-3-)ب

 نوع طرح 4

 درکه  طرحینوع 

 مربوطهآن منبع 

 شودیم دیتول

O 1 کالس 

DS_InitiativeType

Code 

<<CodeList>> 

 (10-3-)ب

 مرجع فراداده 5
ارجاع به فراداده 

 منبع مرتبط

C/  آیا نام

( 94)سطر 

 مستند

 نشده است

 کالس 1
CI_Citation 

 (16-)جدول ب

 است. شدهدادهنشان  6برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

  

                                                 

1 Association information 
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 )شامل قانوني و امنیتي( 1: اطالعات قیود4-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ردیف
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

1 MD_Constraints 

 یهاتیمحدود

دسترسی  به مربوط

 کی از و استفاده

 فراداده ایمنبع 

استفاده از 

التزام از 

 ءیش

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

 ءیشوقوع از 

 مرجع

 کالس تجمع

(MD_Met

adata  و

MD_Ident

ification) 

 104-99خطوط 

 محدودیت کاربرد 2

 روی که محدودیتی

 یا منبع مناسبت

 فراداده

 خاص کاربری برای

 .گذاردیم ریتأث

 برای نباید»: مثال

 استفاده ناوبری

 »شود

O N  متن آزاد کاراکتررشته 

 دامنه کاربرد قیود 3

میزان مکانی و / یا 

زمانی و یا میزان 

استفاده از 

قیود یهاتیمحدود  

O 1 کالس 
MD_Scope 

 (17-)جدول ب

 گرافیک 4

گرافیک یا نمادی که 

قیود  دهندهنشان

 باشد

 مثال: 

O N کالس 
MD_BrowseGrap

hic 
 (3-17-)جدول ب

 مرجع 5

ارجاع به محدودیت 

 یا قیود

مثال بیانیه حق 

 نامهتوافقچاپ، 

 مجوز و غیره

O N کالس 
CI_Citation 

 (16-)جدول ب

 قابلیت انتشار 6
اطالعات مربوط به 

 مربوطه یهابخش
O 1 کالس 

MD_Releasability 
 (1-4-)جدول ب

                                                 

1 Constraint information 
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 تعریف نام/ نام نقش ردیف
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

یا امکان انتشار که 

منابع را عدم انتشار 

مشخص  هاآنبرای 

 کندیم

 بخش مسئول 7
برای  بخش مسئول

 قیود منبع
O N کالس 

CI_Responsibility 
 (1-16-)جدول ب

8 MD_LegalConst

raints 

و  هاتیمحدود

مقدمات قانونی 

دسترسی و استفاده 

 از منبع یا فراداده

استفاده از 

التزام از 

 ءیش

 مرجع

N 

کالس 

 مشخص

(MD_Con

straints) 

و  104تا  99خطوط 

106-108 

 قیود دسترسی 9

 یهاتیمحدود

 که دسترسی

 اطمینان از منظوربه

 میحر حفظ

 حقوقی یا خصوص

 اعمالی معنو

 گونههرو  شودیم

خاص  تیمحدود

 ایمنبع  افتیدرروی 

  فراداده

C/  آیا

 ودیق

 یریکارگبه

)سطر 

 ای (107

 ودیقسایر 

)سطر 

  ای (،108

 تیمحدود

کاربرد 

( 99)سطر 

 تیقابل ای

 انتشار

)سطر 

103 )

مستندساز

ی نشده 

 است؟

N کالس 

MD_RestrictionC

ode 

«CodeList» 

 (27-3-)ب

 یریکارگبهقیود  10
 منظوربهکه  قیودی

اطمینان از حفظ 

C/  آیا

امکان 
N کالس 

MD_RestrictionC

ode 

<<CodeList>> 
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 تعریف نام/ نام نقش ردیف
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

 ای یخصوص میحر

 اعمال یحقوق معنو

 و هرگونه شودیم

یا خاص  تیمحدود

هشدار در 

 ایمنبع  یریکارگبه

 فراداده

استفاده از 

قیود 

دسترسی 

و یا قیود 

دیگر و یا 

امکان 

استفاده از 

قیود 

 یریکارگبه

یا قابلیت 

انتشار 

وجود 

 ندارد؟

 (27-3-)ب

 است. شدهدادهنشان  8برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 : )ادامه(4-جدول ب

 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ردیف
حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

 سایر قیود 1

 سایر

 و هاتیمحدود

 یازهاینشیپ

 در قانونی

 خصوص

 و دسترسی

 منبع از استفاده

 یا

 .فراداده

C/  قیود

دسترسی، 

، یریکارگبه

محدودیت 

کاربرد یا 

قابلیت 

انتشار وجود 

ندارند و 

قیود 

دسترسی یا 

useConst

raints = 

“other- 

Restrictio

ns” 

N متن آزاد رشته کاراکتر 
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 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ردیف
حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

 ریسا)

هتیمحدود

از  8)سطر  ا

فهرست کد 

MD_Rest

rictionCo

de قیود= )

 یریکارگبه

)سطر 

107)) 

2 
MD_SecurityC

onstraints 

 )قیود امنیتی(

 یهاتیمحدود

 که یریکارگبه

 نیتأمبرای 

 ای یمل تیامن

 مسائل امنیتی

روی منبع  مشابه

یا فراداده اعمال 

 شودیم

استفاده از 

التزام از 

 مرجع ءیش

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

 کالس مشخص

(MD_Constrai

nts) 

و  104-99خطوط 

110-113 

 یبندطبقه 3

 عنوان

 یهاتیمحدود

 یریکارگبه

منبع  برای صادق

 فراداده یا

M 1 کالس 

MD_Classificatio

nCode 

«CodeList» 

 (13-3-)ب

 یادداشت کاربری 4

 نحوه توضیح

 اعمال

 یا حقوقی قیود

 سایر

 و هاتیمحدود

 یازهاینشیپ

 در حقوقی

 خصوص

O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 
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 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ردیف
حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

 و دسترسی

 منبع یریکارگبه

 .فراداده یا

 یبندطبقه سامانه 5
 سیستم نام

 یبندطبقه
O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

 مالحظات 6

 اضافی اطالعات

 درباره

 بر حاکم ضوابط

 نحوه

 منبع یریکارگبه

 یا

 .فراداده

O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

 است. شدهدادهنشان  8برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 
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 : اطالعات قابلیت انتشار1-4-جدول ب

 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ردیف
حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

1.  MD_Releasabil

ity 

اطالعات در مورد 

 منابع انتشار ودیق

استفاده از 

التزام از 

مرجع ءیش  

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

 117-115خطوط  کالس

 مخاطب  .2
بخشی که بیانیه 

 نآ برانتشار 

 شودیماعمال 

شرح )سطر 

116 )

مستند 

 نشده است؟

N کالس 
CI_Responsibility 

 (1-16-)جدول ب

 بیانیه انتشار شرح  .3

C/  مخاطب

)سطر 

115 )

مستند 

 نشده است؟

 متن آزاد رشته کاراکتر 1

 قیود انتشار  .4
مؤلفه تعیین 

 قابلیت انتشار
O N کالس 

MD_RestrictionC

ode 

<<CodeList>> 
 (27-3-)ب

 است. شدهدادهنشان  8برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 
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 : اطالعات پیشینه5-جدول ب

 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ش
حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

5.  LI_Lineage 

اطالعات در مورد 

منابع  ای عیوقا

 کاررفتهبهداده 

در ساخت 

 یهاداده

در  شدهمشخص

 عدم ایدامنه، 

 نهیشیاز پ یآگاه

 آن

استفاده از 

التزام از 

مرجع ءیش  

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

 کالس تجمعی

(MD_Metadat

a) 

 123-119خطوط 

 شرح  .6

توضیحات کلیات 

در مورد دانش 

داده  دکنندهیتول

در مورد پیشینه 

 یک منبع

O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

 محدوده  .7

و/ یا  نوع منبع

 که گستره

 نهیشیپ اطالعات

آن بکار  یبرا

 رودیم

O 1 کالس 
MD_Scope 

 (17-)جدول ب

 مستندات اضافی  .8

که کل  یامقاله

فرآیند تولید این 

منبع را توصیف 

 کندیم

 مثالعنوانبه)

یک مجموعه 

 .داده(

O N کالس 
CI_Citation 

 (16-)جدول ب

9.  
نام نقش: مرحله 

 پردازش

اطالعات مربوط 

در  هاعارضهبه 

زندگی از منبع 

C / 

LI_Linea

ge.statem

ent 

and 

N تناظر 
LI_ProcessStep 

 (1-5-)جدول ب
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 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ش
حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

 شدهمشخص

 توسط دامنه

source 

role not 

documen

ted? 

 نقش: منبعنام   .10

اطالعات در مورد 

منبع  یهاداده

در  مورداستفاده

 یهادادهایجاد 

 شدهمشخص

 توسط دامنه

C / 

LI_Linea

ge.statem

ent 

and 

processSt

ep role 

are 

documen

ted? 

N تناظر 
LI_Source 

 (2-5-)جدول ب

 است. شدهدادهنشان  9برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 
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 اطالعات مراحل فرآيند: 1-5-جدول ب

 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ش
حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

11.  
LI_ProcessStep 

 )مرحله فرآیند(

 درباره اطالعات

یا  یک رویداد

 در ترانسفرماسیون

عمر  طول

 داده، مجموعه

فرآیند بکار  شامل

 نگهداری در رفته

 مجموعه داده

استفاده از 

التزام از 

مرجع ءیش  

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

 کالس تجمع

(LI_ Lineage  و

LI_Source) 

 131-125خطوط 

 توصیف  .12

 رویااداد، توصاایف

 شامل

 مرتبط پارامترهای

 تلورانس یا

M 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

 توجیه  .13
 هدف یا ضرورت

فرآیند مرحله  
O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

 تاریخ و زمان  .14

 یا زمان، و تاریخ

و  فاصله تاریخ

طی  در که زمانی

 مرحله فرآیند آن

 پذیرفته صورت

 .است

O 1 کالس 
TM_Primitive 

 (4-2-)ب

 پردازشگر  .15

 و ییشناسا

برقراری  یهاروش

و  افراد با ارتباط

 که ییهاسازمان

 فرآیند مرحله به

 .مرتبط هستند

O N کالس 
CI_Responsibility 

 (1-16-)جدول ب

 مرجع  .16
مرحله مرجع 

 فرآیند
O N کالس 

CI_Citation 
 (16-)جدول ب

 کالس O 1نوع منبع و / یا  دامنه  .17
MD_Scope 

 (17-)جدول ب
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 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ش
حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

میزان استفاده از 

 مرحله فرایند

 نام نقش: منبع  .18

 درباره اطالعات

 بکار رفته در منبع

 داده تولید

در  شدهمشخص

 دامنه

O N تناظر 
LI_Source 

 (2-5-)جدول ب

 است. شدهدادهنشان  9برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 
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 : اطالعات منبع2-5-جدول ب

 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ش
حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

19.  
LI_Source 

 )منبع(

اطالعات در مورد 

 مورداستفادهمنبع 

در ایجاد منابعی 

که توسط دامنه 

 است شدهمشخص

استفاده از 

التزام از 

مرجع ءیش  

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

 کالس تجمع

(LI_ Lineage و 

 LI_ 

ProcessStep) 

 139-133خطوط 

 توصیف  .20
توصیف جزئیات 

 منبع
 متن آزاد رشته کاراکتر 1 1

21.  
منبع تفکیک 

 مکانی

قدرت تفکیک 

 عنوانبهمکانی 

یک عامل مقیاس، 

فاصله، زاویه یا 

سطح جزئیات 

 است شدهانیب

 کالس 1 1
MD_Resolution 

 (4-3-)جدول ب

22.  
مرجع  سامانه

 منبع

مرجع  سامانه

مکانی 

 مورداستفاده

 توسط منبع

 کالس 1 1
MD_ReferenceSy

stem (8-)جدول ب 

 مرجع منبع  .23

 شدههیتوصمرجع 

برای استفاده 

 منبع

1 N کالس 
CI_Citation 

 (16-)جدول ب

 فراداده منبع  .24
ارجاع به فراداده 

 برای منبع
N N کالس 

CI_Citation 
 (16-)جدول ب

 کالس 1 1 نوع یا میزان منبع دامنه  .25
MD_Scope 

 (17-)جدول ب

26.  
نام نقش: مرحله 

 منبع

 درباره اطالعات

مراحل فرآیند که 

منبع در آن 

 است شدهاستفاده

N N تناظر 
LI_ProcessStep 

 (1-5-)جدول ب

 است. شدهدادهنشان  9برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 
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 : اطالعات نگهداري6-جدول ب

 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ش
حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

27.  

MD_Maintena

nceInformatio

n 

)اطالعات 

 نگهداری(

 درباره اطالعات

دوره  و دامنه

 بهنگام تناوب

 سازی

استفاده از 

التزام از 

مرجع ءیش  

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

 کالس تجمع

(

MD_Metadata 

 و

MD_Identifica

tion) 

 146-141خطوط 

28.  

دوره تناوب 

نگهداری و 

 یروزرسانبه

 اعمال تناوب دوره

 به افزودن تغییرات

 ازآنکهپس منبع،

 به منبع اولیه

 است رسیده اتمام

C / 

userDefi

nedMaint

enanceFr

equency 

not 

provided

? 

 کالس 1

MD_Maintenance

FrequencyCode 

<<CodeList>> 
 (21-3-)ب

 تاریخ نگهداری  .29

اطالعات تاریخ 

مربوط به 

 نگهداری منابع

O N کالس 
CI_Date 

 (5-16-)جدول ب 

30.  

 تناوب دوره

 نگهداری

توسط  شدهفیتعر

 کاربر

 نگهداری، دوره

 یهادوره از غیر

شدهفیتعر  

C / 

maintena

nceAndU

pdateFre

quency 

not 

provided

? 

 کالس 1
TM_PeriodDurati

on 
 (4-2-)جدول ب

 نگهداری دامنه  .31

نوع و یا میزان 

فعالیت  منبع که

 آن روی نگهداری

است شدهانجام  

O N کالس 
MD_Scope 

 (17-)جدول ب

 یادداشت نگهداری  .32

اطالعات در 

 خصوص الزامات

خاص برای 

 نگهداری از منبع

O N متن آزاد رشته کاراکتر 

 تماس  .33
برقراری  یهاروش

و  ارتباط با افراد
O N کالس 

CI_Responsibility 
 (1-16-)جدول ب
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 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ش
حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

که  ییهاسازمان

 مسئولیت

نگهداری از 

فراداده را بر 

 دارندعهده

 است. شدهدادهنشان  10برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 شبکه( و برداري نمايش : اطالعات مربوط به نمايش مکاني )شامل7-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

 دامنه نوع داده

34.  

MD_Spati

alReprese

ntation 
)نمایش 

 مکانی(

 رفته بکار رقومی مکانیسم

 مکانی اطالعات برای نمایش

استفاده از 

التزام/شرای

 ءیشط از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

 کالس تجمع

(MD_Metad

ata) 

<<Abstract>

> 

 

35.  

MD_Grid

spatial 

Represent

ation 

 نمایش(

 مکانی

 )شبکه

مکانی  اشیاء درباره اطالعات

 داده مجموعه در یاشبکه

استفاده از 

التزام/شرای

 ءیشط از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

 کالس مشخص

(MD_Spatia

l 

Representati

on) 

 152-149خطوط 

 تعداد ابعاد  .36
 مستقل محورهای تعداد

 «زمانی– مکانی»
M 1 عدد صحیح عدد صحیح 

37.  
خصوصیات 

 ابعاد محور

خصوصیات  درباره اطالعات

 «زمانی – مکانی» محورهای
M N 

-2-زنجیره )ب

6) 

MD_Dimension 

«DataType» 

 (1-7-)جدول ب

38.  
هندسه 

 سلول

 داده شبکه ییشناسا

 سلول نقطه یا عنوانبه
M 1 کالس 

MD_CellGeometr

yCode 

<<CodeList>> 
 (12-3-)ب 

 0خیر= بولی M 1 بین تبدیل یپارامترها آیادسترسی به   .39
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 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

 دامنه نوع داده

پارامترهای 

 تبدیل

 مختصات و مختصات عکسی

 وجود یانقشهیا  جغرافیائی

 )بودن خیر )موجود یا دارند

 1آری=

40.  

MD_Geor

ectified 

 )شدهمیترم(

 آن یهاسلول که یاشبکه

 منظور جغرافیائی در سیستم

 یا جغرافیائی  عرضو  طول

 نقشه، سیستم مختصات

 مکانی سیستم مرجع مطابق

(SRS) باشد، شدهفیتعر 

زمینی  موقعیت کهیطوربه

 بتوان را شبکه در سلول هر

 نقطه مختصات از با استفاده

 فاصله شبکه، مبدأ در شبکه،

به  شبکه جهت و هاسلول

 .آورد دست

استفاده از 

التزام/شرای

 ءیشط از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

شدهمشخص  

(MD_GridS

patial 

Representati

on) 

 152-149خطوط 

 160-154و 

41.  

 بودن موجود

 نقاط

 کنترل برای

 کار

 با نقاط وجود عدم یا وجود

 منظوربه موقعیت جغرافیائی،

 یهاداده کنترل درستی

 شده مرجع زمین یاشبکه

M 1 بولی 
 0خیر=

 1آری=

42.  

 نقاط توصیف

 بکار

 در رفته

کار کنترل  

 موقعیت با نقاط توصیف

 کنترل در جغرافیائی که

 زمین یاشبکه داده درستی

 اندرفته بکار شده مرجع

C / 

checkPo

intAvail

ability 

= “yes”? 

 متن آزاد رشته کاراکتر 1

43.  
نقاط 

یاگوشه  

 ییهاسلول زمینی موقعیت

 در و شبکه طرف در دو که

 قرار آن ابعاد دو قطر امتداد

 سیستم نقاط در این. دارند

 توسط دشدهیق مختصات

و  مکانی مرجع سیستم

O 2-4 
-2-زنجیره )ب

6) 

GM_Point 

<< Type >> 

 (5-2-)ب
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 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

 دامنه نوع داده

 هاسلول یاشبکه مختصات

 نقطه چهار .اندشدهنییتع

 میترمشبکه یک در یاگوشه

 :دارند وجود زمینی شده

 در یاگوشه دونقطه حداقل

 .است نیاز قطر طول یک

 است. شدهدادهنشان  11برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 : )ادامه(7-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

 دامنه نوع داده

 نقطه مرکز  .44

 در سلول زمینی موقعیت

 در قطری نقاط بین راهمهین

 نقطه این. مکانی شبکه ابعاد

 سیستم مختصات در

سیستم  توسط دشدهیق

 مختصات و مکانی مرجع

 شدهنییتع هاسلول یاشبکه

 .است

O 1 کالس 
GM_Point 

<< Type >> 

 (5-2-)ب

45.  
نقطه در 

 پیکسل

 که پیکسل یک درون نقطه

 متناظر

 پیکسل آن زمینی موقعیت

 باشدیم

M 1 
 کالس

 

MD_PixelOrien

tationCode 

<<Enumeration

>> 
 (24-3-)ب

46.  
توصیف بعد 

 تبدیل

 تبدیل عمومی توصیف

 موردنظر
O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

47.  
نگاشت بعد 

 تبدیل

کدام  اینکه درباره اطالعات

محورهای  شبکه، یمحورها

 هستند )نقشه( مکانی

O 2 متن آزاد رشته کاراکتر 
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 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

 دامنه نوع داده

48.  
MD_Geo

reference

able 

 سلولی بافاصله یاشبکه

 مختصات نامنظم در سیستم

 تصویر یا سیستم جغرافیایی

 سلول هر که نقشه

اطالعات  از استفاده با آن

 ،هاداده همراه مرجع زمین

 باشد شدن مرجع قابل زمین

 از با استفاده ولی به تنهائی

 امکان این شبکه یهایژگیو

 نداشته وجود

 .باشد

استفاده از 

التزام/شرای

 ءیشط از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

 کالس مشخص

(MD_GridS

patial 

Representati

on) 

 152-149خطوط 

 166-162و 

49.  
 بودن موجود

 نقاط کنترل

 نقطه وجود عدم یا وجود

 )نقاط( کنترل
M 1 بولی 

 0خیر=

 1آری=

50.  

بودن  موجود

 پارامترهای

 یابیجهت

از موجود بودن یا  یانشانه

 یابیجهتنبودن پارامترهای 
M 1 بولی 

 0خیر=

 1آری=

51.  

توصیف 

 پارامترهای

 یابیجهت

توضیحات پارامترهای 

برای توصیف  مورداستفاده

 گرحسجهت 

O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

52.  

پارامترهای 

مرجع 

 جغرافیایی

اصطالحاتی که از ارجاع 

اطالعات جغرافیایی داده 

 کنندیمشبکه پشتیبانی 

M 1 (3-2-رکورد )ب کالس 

53.  
استناد به 

 پارامتر

مرجع ارائه توضیحات 

 پارامترها
O N کالس 

CI_Citation 
 (16-)جدول ب

54.  

MD_Vec

torSpatial

Represen

tation 

 نمایش(

 مکانی

 مکانی اشیاء درباره اطالعات

 با

 مجموعه در برداری قالب

 داده

استفاده از 

التزام/شرای

 ءیشط از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

 کالس مشخص

(MD_Spatia

l 

Representati

on 

 169-168خطوط 
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 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

 دامنه نوع داده

 )برداری

55.  
سطح 

 توپولوژی

 پیچیدگی درجه که کدی

 روابط

 کندیم بیان را مکانی

O 1 کالس 

MD_Topology

LevelCode 

<<CodeList>> 
 (31-3-)ب

 اشیا هندسی  .56

 اشیاء درباره اطالعات

 هندسی

 داده مجموعه در رفته بکار

O N کالس 

MD_Geometric

Objects 

<<DataType>> 
 (2-7-ب)جدول 

 است. شدهدادهنشان  11برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 : اطالعات بعد1-7-جدول ب

 ش
نام/ نام 

 نقش
 تعریف

التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

57.  
MD_Di

mension 
 )ابعاد(

 محور خصوصیات

استفاده از 

التزام/شرای

 ءیشط از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

 کالس

<<DataTyp

e>> 

 175-171خطوط 

 M 1 نام محور نام بعد  .58
 کالس

 

MD_DimensionNa

meType Code 

«CodeList» 

 (17-3-)ب

 اندازه بعد  .59
 در شدهواقع اجزا تعداد

 امتداد محور
M 1 عدد صحیح عدد صحیح 

60.  
قدرت 

 تفکیک

 در مجموعه جزئیات میزان

 یاشبکهداده 
O 1 مقدار کالس 

 بعدعنوان   .61

 افزایش یا اصالح نام ابعاد

 مثال:

dimensionName = 

“column” 

dimensionTitle = 

O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 
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 ش
نام/ نام 

 نقش
 تعریف

التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

“Longitude” 

62.  
توصیف 

 بعد
 متن آزاد رشته کاراکتر O 1 توصیف محور

 است. شدهدادهنشان  11برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 هندسي ء: اطالعات شي2-7-جدول ب

 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

63.  

MD_Ge

ometric

Objects 
)اشیا 

 هندسی(

 در رفته بکار اشیاء تعداد

 مجموعه داده،

 برحسب شدهیبندطبقه

 هندسی یءش نوع

استفاده از 

التزام/شرایط 

 ءیشاز 

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

 کالس

<<DataTyp

e>> 

 178-177خطوط 

64.  
 ءنوع شی

 هندسی

 برداری یا یانقطه شیء نام

 مشخص برای بکار رفته

 مکانی یهاتیموقعکردن 

 -سه یا -دو ،– یک صفر،

 مجموعه در بعدی

 داده

M 1 کالس 

MD_GeometricObje

ctType 

Code 

«CodeList» 

 (18-3-)ب

65.  

شمارش 

شیء 

 هندسی

 شیء نوع تعداد جمع

 در که بردارییا  یانقطه

 انددادهرخ داده مجموعه

O 1 0 < عدد صحیح 

 است. شدهدادهنشان  11برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 مرجع )شامل شناسه و نوع( سامانه: اطالعات 8-جدول ب

 ش
نام/ نام 

 نقش
 تعریف

التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

66.  

MD_R

eferenc

eSyste

m 

 مرجع سامانهاطالعات درباره 

استفاده از 

التزام/شرای

 ءیشط از 

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 کالس تجمع

(MD_Meta

data) 

 181-180خطوط 
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 ش
نام/ نام 

 نقش
 تعریف

التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

 سامانه)

 مرجع(

 ءیش مرجع

 مرجع

67.  

شناسه 

 سامانه

 مرجع

شناسه و دامنه کد برای 

 مرجع سامانه

نکته: زمانی که اطالعات 

مرجع مختصات از  سامانه

مرجع  سامانهطریق شناسه 

 SC_CRS، به شودینمداده 

 ISOو  ISO 19111در 

 رجوع شود 19111-2

 EPSG:4326مثال: 

O 1 
 کالس

 

MD_Identifier 
 (2-17-)جدول ب

68.  

نوع 

 سامانه

 مرجع

 شدهاستفادهمرجع  سامانهنوع 

 مثال:

compoundGeographic2

DParametric 

O 1 کالس 

MD_ReferenceSyste

mTypeCode 

«CodeList» 

 (26-3-)ب

 است. شدهدادهنشان  11برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 موضوعي اليه توصیف و ويژگي كاتالوگ شامل (: اطالعات محتوا 9-جدول ب

 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

 دامنه نوع داده

69.  

MD_

Conte

ntInfo

rmatio

n 

اطالعا(

 محتوا ت

 مجموعه محتوای توصیف

 داده

استفاده از 

التزام/شرایط 

 ءیشاز 

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

 کالس تجمع

(MD_Met

adata) 
<<Abstrac

t>> 

 

70.  

MD_

Featur

eCatal

ogue

Descri

کاتالوگ  ییشناسا اطالعات

 مفهومی وارهطرح یا عوارض

استفاده از 

التزام/شرایط 

 ءیشاز 

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

کالس 

 مشخص

(MD_Con

tentInform

 188-184خطوط 



82 
 

 

 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

 دامنه نوع داده

ption 

 توصیف(

کاتالوگ 

 )عوارض

 (ation مرجع

71.  
کد 

 انطباق

عدم انطباق  ایانطباق 

 کاتالوگ

 ISOبا  ذکرشده عوارض

19110 

O 1 بولی 
 0خیر=

 1آری=

72.  locale 

و مجموعه  هازبان

در  شدهاستفادهکاراکترهای 

 کاتالوگ

O N کالس 
PT_Locale 

 (2-18-)جدول ب

73.  
اطالعات 

 همراه

آیا کاتالوگ عوارض همراه 

باشدیممجموعه داده   
O 1 بولی 

 0خیر=

 1آری=

74.  
نوع 

 عوارض

کاتالوگ  از یارمجموعهیز

 عوارض نوع که عوارض

 را داده مجموعه موجود در

 کندیم بیان

O N کالس 
MD_FeatureTypeInf

o 
 (3-9-)جدول ب

75.  

مرجع 

کاتالوگ 

 عوارض

 که مراجعی از کاملی فهرست

 کاتالوگ چند یا به یک

 استناد عارضه خارجی

 کندیم

C / 

Feature 

Catalogue 

Not 

included 

with 

resource 

and 

MD_Featu

reCatalog

ue 

not 

provided 

N کالس 
CI_Citation 

 (16-)جدول ب

76.  

MD_F

eature

Catalo

gue 

 هاعارضهکاتالوگی از انواع 

استفاده از 

التزام/شرایط 

 ءیشاز 

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

کالس 

 مشخص

(MD_Cont

entInformat

 190خط 
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 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

 دامنه نوع داده

 (ion مرجع

77.  
کاتالوگ 

 عوارض

فهرست انواع عوارض، 

، عملیات و روابط هاانتساب

 توسط منبع مورداستفاده

M N کالس FC_FeatureCatalogu

e (ISO 19110) 

78.  

MD_C

overag

eDescr

iption 

جزئیات مربوط به محتوای 

 یک منبع

استفاده از 

التزام/شرایط 

 ءیشاز 

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

کالس 

 مشخص

(MD_Cont

entInformat

ion) 

 194-192خطوط 

79.  

توضیحا

ت 

 ویژگی

 شدهفیتوصشرح ویژگی 

 یریگاندازهتوسط مقدار 
M 1 کالس 

RecordType 
 (3-2-)ب

80.  

کد 

سطح 

 پردازش

شناسه سطح پردازش 

 برای منابع مورداستفاده
O 1 کالس 

MD_Identifier 
 (2-17-)جدول ب

 است. شدهدادهنشان  13برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 : )ادامه(9-جدول ب

 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

 تعداد

 وقوع

 دامنه نوع داده

81.  

نام 

نقش: 

attribu

teGrou

p 

ی هاگروهاطالعات در مورد 

ی مرتبط منبع با هایژگیو

 همان نوع

O N کالس 
MD_AttributeGroup 

 (1-9-)جدول ب

82.  

MD_I

mage

Descri

ption 
)توصیف 

بودن  مناسب درباره اطالعات

موردنظر کاربری برای عکس  

استفاده از 

التزام/شرایط 

 ءیشاز 

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

کالس 

 مشخص

(MD_Cove

rage 

Description

و  194-192خطوط 

196-206 
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 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

 تعداد

 وقوع

 دامنه نوع داده

 ( مرجع تصویر(

83.  

زاویه 

ارتفاعی 

تابش 

 نور

 نور، تابش ارتفاعی زاویه

 یریگاندازه و درجهبرحسب 

 یهاعقربه در جهت شده

 به صفحه هدف، از ساعت

نوری  خط تقاطعمبدأ 

 .زمین سطح با یرونشانه

 نکته: برای تصاویر

اسکنر،  ازآمده دستبه

 مالک تصویر مرکزی پیکسل

 .بود عمل خواهد

O 1 90-90 حقیقی- 

84.  

 زاویه

 آزیموت

تابش 

 نور

 برحسب نور، تابش آزیموت

 در شده یریگاندازه و درجه

 ساعت، یهاعقربهجهت 

 در شمال حقیقی به نسبت

 .یربرداریتصو لحظه

 تصاویر نکته: برای

 ازآمده دستبه

 مرکزی پیکسل اسکنر،

 تصویر

 .بود خواهد عمل مالک

O 1 360 – 0,00 حقیقی 

85.  

شرایط 

تصویربر

 داری

 تحت را تصویر که شرایطی

 ریتأث

 است داده قرار

O 1 کالس 

MD_ImagingCondit

ionCode 

«CodeList» 

 (19-3-)ب

86.  

 کد

 کیفیت

 تصویر

کد در فضای کد تولیدکننده 

که کیفیت تصویر را مشخص 

 کندیم

O 1 کالس 

MD_Identifier 

«DataType » 

 (2-17-)جدول ب

87.  
درصد 

پوشش 

 که داده مجموعه از سطحی

محوشده  ابر توسط پوشش
O 1 100,0 – 0,0 حقیقی 
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 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

 تعداد

 وقوع

 دامنه نوع داده

این. است ابری  

از  درصدیصورت به مساحت

 گرددیمگستره مکانی بیان 

88.  

تعداد 

دفعات 

سافشرده

 یز

ی هاچرخه تعداد شمارش

 یسازفشرده رفتهازدست

 رویشده انجام

 تصویر

O 1 عدد صحیح عدد صحیح 

89.  

شاخص 

بندمثلث

 ی

 تصویر برای یبندمثلث

 شدهانجام

 خیر یا است

O 1 بولی 
 0خیر=

 1آری=

90.  

 موجود

 بودن

یهاداده  

کالیبراس

یون 

رادیومتر

 ی

 اطالعات بودن موجود

 کالیبراسیون

 تولید برای رادیومتری

 محصول

 .رادیومتری کالیبره استاندارد

O 1 بولی 
 0خیر=

 1آری=

91.  

 موجود

 بودن

 اطالعات

کالیبراس

یون 

 دوربین

 برای ییهاثابت بودن موجود

 انجام

 کالیبراسیون یهاحیتصح

 دوربین

O 1 بولی 
 0خیر=

 1آری=

 است. شدهدادهنشان  13برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 : )ادامه(9-جدول ب

 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

 دامنه نوع داده

 0خیر= بولی O  1شبکه  اطالعات بودن موجود موجود  .92
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 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

 دامنه نوع داده

 بودن

اطالعات 

 اعوجاج

 فیلم

 1آری= کالیبراسیون

93.  

 موجود

 بودن

اطالعات 

 اعوجاج

 عدسی

 اطالعات بودن موجود

 عدسی تصحیح اعوجاج
O 1 بولی 

 0خیر=

 1آری=

 است. شدهدادهنشان  13برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 : اطالعات گروه توصیفي1-9-جدول ب

 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

 دامنه نوع داده

94.  
MD_Att

ributeGr

oup 

اطالعات درباره نوع محتوا 

 attribute یهاگروهبرای 

برای یک 

MD_RangeDimensio

n ویژه 

استفاده از 

التزام/شرایط 

 ءیشاز 

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

 کالس تجمع

(MD_Cove

rage 

Description

) 

 209-208خطوط 

 نوع محتوا  .95
توسط  شدهارائهنوع اطالعات 

 مقادیر
M N کالس 

MD_CoverageConte

ntType 

Code <<CodeList>> 
 (15-3-)ب

96.  
Role 

name:att

ribute 

یک  attributeاطالعات 

 منبع
O N کالس 

MD_RangeDimensi

on 
 (2-9-)جدول ب

 است. شدهدادهنشان  13برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 
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باند( اطالعات )شامل برد بعد : اطالعات2-9-جدول ب  

 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

97.  

MD- 

Range

Dimens

ion 

 برد( )بعد 

دامنه  مورداطالعات در 

 مقادیر توصیفی

استفاده از 

التزام/شرایط 

 ءیشاز 

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

 کالس تجمع

(MD_Cov

erage 

Descriptio

n) 

 

 213-211خطوط 

98.  
شناسه 

 زنجیره

 یفردمنحصربهنام یا عدد 

موجود در  یهایژگیوکه 

موضوعی را  یهاهیال

 کندیممشخص 

O 1 کالس 
 نام عضو

 (7-2-)ب

 متن آزاد رشته کاراکتر O 1 شرح ویژگی شرح  .99

 نام  .100

مربوط به هر  یهاشناسه

 صفت موجود در منبع

 هاشناسهاز این نکته: 

برای تهیه نام این  توانیم

صفت از یک مجموعه 

 .استاندارد نام استفاده کرد

O N کالس 
MD_Identifier 

 (2-17-)جدول ب

101.  

MD_Sa

mpleDi

mensio

n 

هر بعد )الیه(  یهایژگیو

 موجود در منبع

از  استفاده

التزام/شرایط 

 ءیشاز 

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

کالس 

 مشخص

(MD_Ran

geDimensi

on) 

و  213-211خطوط 

215-225 

102.  
مقدار 

 حداکثر

حداکثر مقدار مقادیر داده 

 بعد موجود در منبعدر هر 

نکته: محدود به 

UomLength  در کالس

MD_Band 

O 1 عدد حقیقی حقیقی 

103.  
مقدار 

 حداقل

حداقل مقدار مقادیر داده در 

 هر بعد موجود در منبع

نکته: محدود به 

UomLength  در کالس

O 1 عدد حقیقی حقیقی 
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 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

MD_Band 

 واحدها  .104

واحدهای داده در هر بعد 

 موجود در منبع

توجه: نوع آن واحدهای 

است و محدود  یریگاندازه

 -Uom کردن آن به کالس

length در کالس 

MD_Band است 

C / 

minValue

, 

maxValue 

or 

meanValu

e 

provided? 

 کالس 1

-)ب یریگاندازهواحد 

2-3) 

محدود به 

UomLength  در

 MD_Bandکالس 

 

105.  
ضریب 

 مقیاس

 به شدهاعمال مقیاس ضریب

 مقدار سلول
O 1 عدد حقیقی حقیقی 

 افست  .106

 با متناظر فیزیکی مقدار

 صفر مقدار که دارای سلولی

 است

O 1 عدد حقیقی حقیقی 

107.  
مقدار 

 میانگین

میانگین ارزش مقادیر داده 

 در هر بعد موجود در منبع
O 1 عدد حقیقی حقیقی 

 است. شدهدادهنشان  13برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 )ادامه(: 2-9-جدول ب

 ش
نام/ نام 

 نقش
 تعریف

التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

108.  
تعداد 

 مقادیر

در  مورداستفادهتعداد مقادیر 

 یبندطبقهیک منبع 

 موضوعی

 یهاکالسمثال: تعداد 

 Land موضوعی هیالکی

Cover Type  یا تعداد

دارای داده در  یهاسلول

 موضوعی یهاهیالانواع دیگر 

O 1 عدد صحیح 

109.  
 انحراف

 معیار

انحراف استاندارد از مقادیر 

داده در هر بعد موجود در 
O 1 عدد حقیقی حقیقی 
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 ش
نام/ نام 

 نقش
 تعریف

التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

 منبع

110.  

انواع 

 یهایژگیو

 دیگر

نوع توضیحات دیگر 

)برای مثال:  هایژگیو

netcdf/variable  در

ncml.xsd) 

O 1 کالس 
RecordType 

 (3-2-)ب

111.  
 یهایژگیو

 دیگر

که  هایژگیونمونه دیگری از 

 کندیمرا تعریف  ییهاصفت

 که صریحاً در

MD_CoverageType 

 اندنشدهدرج 

O 1 کالس 
Record 

 (3-2-)ب

112.  

 بیت تعداد

 هر در

 مقدار

 یهاتیبحداکثر تعداد 

در ارائه فشرده  توجهقابل

نشده برای مقدار در هر باند 

 از هر پیکسل

O 1 عدد صحیح 

113.  MD_Ba

nd 

در طیف  موجطولدامنه 

 الکترومغناطیسی

استفاده از 

التزام/شرای

 ءیشط از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

کالس 

 مشخص

(MD_Sam

pleDimens

ion) 

، 213-211خطوط 

215-225 

 231-227و 

114.  
محدوده 

 حداکثر

در  موجطول نیتریطوالن

 گرحسیک باند مشخص که 

آن  یآورجمعقادر به 

 باشدیم

O 1 عدد حقیقی حقیقی 

115.  
محدوده 

 حداقل

در یک  موجطول نیترکوتاه

 گرحسباند مشخص که 

آن  یآورجمعقادر به 

 باشدیم

O 1 عدد حقیقی حقیقی 

116.  
واحد 

 محدود

 هاآنواحدهایی که در 

 شدهانیب گرحس موجطول

 است

C / 

bound

Max or 

bound- 

Min 

 کالس 1
UomLength 

 (3-2-)ب
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 ش
نام/ نام 

 نقش
 تعریف

التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

provide

d? 

 اوج پاسخ  .117
که در آن پاسخ  موجطول

 باالترین است
O 1 عدد حقیقی حقیقی 

118.  
 یبنددرجه

tone 

تعداد مقادیر عددی گسسته 

 هادر داده
O 1 عدد صحیح 

 است. شدهدادهنشان  13برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 : اطالعات نوع ويژگي3-9-جدول ب

 ش
نام/ نام 

 نقش
 تعریف

التزام/ 

 شرط

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

 دامنه نوع داده

119.  
MD_Fe

atureTy

peInfo 

اطالعات مربوط به نوع 

 ویژگی در حال وقوع

استفاده از 

التزام/شرای

 ءیشط از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

کالس 

 تجمع
(MD_ 

FeatureCat

alogueDesc

ription) 

 234-233خطوط 

120.  
نام نوع 

 ویژگی
 (7-2-)بنام عمومی  کالس M 1 نام نوع ویژگی

121.  
تعداد 

هایژگیو  

تعداد وقایع نمونه برای 

 این نوع ویژگی
O 1 0 < صحیح 

 است. شدهدادهنشان  13برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 نمايش : اطالعات كاتالوگ10-جدول ب

 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

 دامنه نوع داده

122.  MD_Por

trayalCa
استفاده استفاده از اطالعات شناسایی کاتالوگ 

 کالس تجمع

(MD_ 
 236خط 
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 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

 دامنه نوع داده

talogue 

Referen

ce 
 مرجع(

کاتالوگ 

 )نمایش

التزام/شرایط  نمایش بکار رفته

 ءیشاز 

 مرجع

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

Metadata) 

123. 2 

 منبع

کاتالوگ 

 نمایش

 نمایش کاتالوگ به ارجاع

 ذکرشده
M N کالس 

CI_Citation 
 (16-)جدول ب

 است. شدهدادهنشان  14برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 : اطالعات توزيع11-جدول ب

 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

 دامنه نوع داده

124.  
MD_Dis

tribution 
 )توزیع(

 درباره اطالعات

 و کنندهعیتوز

به  برای موجود یهانهیگز

 دست

 منبع آوردن

استفاده از 

التزام/شرایط 

 ءیشاز 

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

 کالس تجمع

(MD_ 

Metadata) 

 241-238خطوط 

 شرح  .125
شرح مختصری از مجموعه 

 توزیع یهانهیگز
O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

126.  

 :نقش نام

 فرمت

 توزیع

 داده فرمت از توصیفی

 دهدیم ارائه شدهعیتوز
O N کالس 

MD_Format 

 (3-11-)جدول ب 

127.  

 :نقش نام

دکننعیتوز

 ه

اطالعات درباره 

 دهدیمارائه  کنندهعیتوز
O N کالس 

MD_Distributor 
 (2-11-)جدول ب

128.  
 :نقش نام

 یهانهیگز

 و یآورفن درباره اطالعات

 واسطهبه منبع که یارسانه
O N کالس 

MD_DigitalTransfer

Options 
 (1-11-)جدول ب
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 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

 دامنه نوع داده

 از آن انتقال

 دریافت کنندهعیتوز

 دهدیمارائه  شودیم

 است. شدهدادهنشان  15برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 رقومي انتقال يهانهيگز : اطالعات1-11-جدول ب

 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

129.  

MD_Di

gitalTra

nsferOpt

ions 
هانهیگز(

انتقال  ی

 )رقومی

 که ییهارسانه و هاروش

 کنندهعیتوز از هاآنمنبع 

 .گرددیم دریافت

استفاده از 

التزام/شرایط 

 ءیشاز 

 مرجع

)در صورت 

استفاده از 

این کالس 

حداقل باید 

یک ویژگی 

 ارائه شود(

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

 کالس تجمع

(MD_Distri

bution و 

MD_Distri

butor) 

 248-243خطوط 

130.  
واحدهای 

 توزیع

، مناطق هاهیال، هایکاش

جغرافیایی و غیره که 

در  هاآندر  هاداده

 دسترس هستند

نکته: واحدهای توزیع که 

برای توزیع آنالین و 

 آفالین کاربرد دارد

O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

131.  
اندازه 

 انتقال

اندازه برآورد شده از واحد 

در فرمت انتقال مشخص 

 مگابایت برحسب

 0.0 <توجه: اندازه انتقال 

O 1 0,0 < حقیقی 



93 
 

 

 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

 آنالین  .132

 منابع درباره اطالعات

 را داده که بتوان آنالین

نمود تهیه ازآنجا  

O N کالس 
CI_OnlineResource  

 (6-16-)جدول ب

 آفالین  .133

 رسانه درباره اطالعات

 آفالین

 روی را داده توانیم که

دریافت نمود آن  

O N کالس 
MD_Medium 

 (4-11-)جدول ب

<<DataType>> 

134.  
تناوب 

 انتقال
 کالس O 1 میزان وقوع توزیع

TM_PeriodDuratio

n 

 (4-2-)ب

135.  
فرمت 

 توزیع
 کالس O N فرمت توزیع

MD_Format 
 (3-11-)جدول ب

 است. شدهدادهنشان  15برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 كنندهعيتوز : اطالعات2-11-جدول ب

 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

136.  

MD_Dis

tributor 

) 

کنندعیتوز

 )ه

 درباره اطالعات

 کنندهعیتوز

استفاده از 

التزام/شرایط 

 ءیشاز 

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

 کالس تجمع

(MD_Distri

bution و 

MD_Forma

t) 

 253-250خطوط 

137.  

 با تماس

کنندعیتوز

 ه

 توانیم را منبع که طرفی

 آن از

 فهرست این. آورد به دست

 لزومی

 .باشد جامع که ندارد

M 1 کالس 
CI_Responsibility 

 (1-16-)جدول ب

138.  

 :نقش نام

 نحوه

 سفارش

 چگونگی درباره اطالعات

 به دست

 سفارش نحوه منبع، آوردن

 و

O N کالس 
MD_StandardOrder

Process 
 (5-11-)جدول ب
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 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

 ارائه را مرتبط یهانهیهز

 دهدیم

139.  

 :نقش نام

 فرمت

کنندعیتوز

 ه

 فرمت درباره اطالعات

 کاربردهبه

 را کنندهعیتوز توسط شده

 ارائه

 .دهدیم

O N کالس 
MD_Format 

 (3-11-)جدول ب

140.  

 :نقش نام

 یهانهیگز

 انتقال

توسط 

کنندعیتوز

 ه

 که ییهارسانه و هاروش

 توسط

 استفاده کنندهعیتوز

 را شودیم

 .دهدیم ارائه

O N کالس 
MD_DigitalTransfe

rOptions 
(1-11-)جدول ب  

 است. شدهدادهنشان  15برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 فرمت : اطالعات3-11-جدول ب

 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

141.  
MD_For

mat 

 )فرمت(

 یهاسازه از توصیفی

 زبان

 نمایانگر که کامپیوتری

 اشیاء

 رکورد، یک در یاداده

 پیغام، دستگاه فایل،

 کانال یا یسازرهیذخ

 .انتقال هستند

استفاده از 

التزام/شرایط 

مرجع ءیشاز   

استفاده 

حداکثر وقوع 

 ءیشاز 

 مرجع

 کالس تجمع

(MD_Dist

ribution, 

MD_Ident

ification, 

 و

MD_Distr

ibutor) 

 259-255خطوط 

142.  

استناد به 

مشخصات 

 فرمت

 URL / استناد

مشخصات مربوط به 

 فرمت

M 1 کالس 
CI_Citation  

 (16-)جدول ب

 متن آزادرشته  O 1شماره اصالح نسخه شماره   .143
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 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

 کاراکتر فرمت اصالحیه

144.  

روش باز 

کردن فایل 

 فشرده

 هاتمیالگور یهاهیتوص

یا فرایندهایی که 

برای خواندن  توانندیم

یا گسترش منابعی که 

 یسازفشرده یهافن

 هاآنبرای 

، استفاده اندکاررفتهبه

 شوند

O 1 
رشته 

 کاراکتر
 متن آزاد

 کالس O N استفاده رسانه از فرمت رسانه  .145
MD_Medium 

(4-11-)جدول ب  

146.  

نام نقش: 

 کنندهعیتوز

 فرمت

اطالعات مربوط به 

فرمت را  کنندهعیتوز

 دهدیمارائه 

O N کالس 
MD_Distributor 

(2-11-)جدول ب  

 است. شدهدادهنشان  15برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 رسانه : اطالعات4-11-جدول ب

 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

147.  
MD_Me

dium 
 )رسانه(

 خصوص در اطالعات

)فرمت  که منبع یارسانه

 آن روی تواندیممنبع( 

 .توزیع یا ذخیره شود

استفاده از 

التزام/شرایط 

 ءیشاز 

 مرجع

)در صورت 

استفاده از 

این کالس 

حداقل باید 

یک ویژگی 

 ارائه شود(

استفاده 

حداکثر وقوع 

 ءیشاز 

 مرجع

 کالس 

<<DataTy

pe>> 

 267-261خطوط 

 نام  .148
 منبع که یارسانه نام

تواندیم  
O 1 کالس 

CI_Citation  
 (16-)جدول ب
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 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

یا توزیع  دریافت آن روی

 .شود

 تراکم  .149

 آن تحت داده که تراکمی

شدهثبت  

 است

O 1 0,0 < حقیقی 

150.  
واحد 

 تراکم
 O 1 ثبت تراکم سنجش واحد

رشته 

 کاراکتر
 متن آزاد

 حجم  .151
 رسانه در اقالم تعداد

 شدهمشخص
O 1 0 < صحیح  

152.  
فرمت 

 رسانه

 برای شده کاربردهبه روش

 نوشتن

 رسانه روی

O N کالس 

MD_MediumForma

tCode 

<<CodeList>> 
(22-3-)ب  

153.  
یادداشت 

 رسانه

 هاتیمحدود سایر توصیف

 یا

 یریکارگبه برای الزامات

 رسانه

O 1 
رشته 

 کاراکتر
 متن آزاد

 شناسه  .154
برای  فردمنحصربهشناسه 

-MDاز  یانمونه

Medium 

O 1 کالس 
MD_Identifier 

(2-17-ب)جدول   

 است. شدهدادهنشان  15برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 نحوه سفارش استاندارد : اطالعات5-11-جدول ب

 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

155.  

MD_Sta

ndardOr

derProc

ess 
 نحوه(

 سفارش

 )معمول

به متداول برای  یهاروش

آوردن یا دریافت  دست

 یهادستورالعملمنابع و 

و  هاآنمربوط به 

 اطالعات هزینه

استفاده از 

التزام/شرایط 

 ءیشاز 

 مرجع

)در صورت 

استفاده از 

استفاده 

حداکثر وقوع 

 ءیشاز 

 مرجع

 کالس تجمع

(MD_ 

Distributor) 

 274-269خطوط 
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 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

این کالس 

حداقل باید 

یک ویژگی 

 ارائه شود(

 هانهیهز  .156

 به دست شرایط و هزینه

 واحد شامل. آوردن منبع

 ISO)مطابق  پول

4217) 

O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

157.  

 و تاریخ

 زمان

 موجود

 طبق بودن

 برنامه

 موجود زمان و تاریخ

 منبع بودن
O 1 کالس 

 تاریخ و زمان

 (2-2-)ب

158.  

دستورالعم

نحوه  ل

 سفارش

 عمومی، یهاییراهنما

 و خدمات شرایط

 توسط شدهارائه

 کنندهعیتوز

O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

159.  
زمان 

 انتظار

 اجرای برای الزم زمان

 یک سفارش
O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

160.  

نوع 

 یهانهیگز

 سفارش

توضیحات رکورد 

 سفارش یهانهیگز
O 1 کالس 

RecordType  
(3-2-)ب  

161.  
 یهانهیگز

 سفارش

 یهانهیگزدرخواست/

 خرید
O 1 کالس 

Record  
(3-2-)ب  

 است. شدهدادهنشان  15برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 بسط فراداده : اطالعات12-جدول ب

 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

162.  MD_Me

tadataEx
 277-276خطوط  کالس تجمعاستفاده استفاده از  خصوص در اطالعات



98 
 

 

 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

tension 

Informat

ion 
)بسط 

 فراداده(

 شدهداده بسط یهامؤلفه

 فراداده

التزام/شرایط 

 ءیشاز 

 مرجع

حداکثر وقوع 

 ءیشاز 

 مرجع

(MD_ 

Metadata) 

163.  

منبع 

آنالین 

 بسط

اطالعات در مورد منابع 

 هینام نما یحاو نیآنال

 یهامؤلفهانجمن ، 

شده و  فراداده بسط داد

اطالعات مربوط به همه 

 دیفراداده جد یهامؤلفه

O N کالس 

CI_OnlineResou

rce 
 (6-16-)جدول ب

164.  

 :نقش نام

 اطالعات

 مؤلفه

بسط 

 شدهداده

اطالعات مربوط به یک 

عنصر فراداده جدید که 

یافت  در این استاندارد

نشده است و برای 

 توصیف منابع الزم است

O N کالس 

MD_ExtendedEl

ement 

Information 
 (1-12-)جدول ب

 است. شدهدادهنشان  16برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 شدهدادهبسط  مؤلفه : اطالعات1-12-جدول ب 1

 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

165.  

MD_Ext

endedEl

ementIn

fromatio

n 

 اطالعات(

 مؤلفه

بسط 

 )شدهداده

 که جدید فراداده مؤلفه

 در

ISO19115 ندارد وجود 

 داده برای توصیف و

 .است ازیموردن مکانی

استفاده از 

التزام/شرایط 

 ءیشاز 

 مرجع

استفاده حداکثر 

 ءیشوقوع از 

 مرجع

 کالس تجمع

(MD_ 

Metadata 

ExtensionIn

formation) 

 291-279خطوط 

 نام .166
 بسط فراداده مؤلفه نام

 شدهداده

C / 

dataType 

not 

“codelist”

 متن آزاد رشته کاراکتر 1
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 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

, 

“enumerat

ion” or 

“codelistE

lement”? 

 تعریف  .167
 بسط مؤلفه تعریف

 شدهداده
M 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

 التزام  .168
بسط  مؤلفهالتزام 

 شدهداده

C / 

dataType 

not 

“codelist”

, 

“enumerat

ion” or 

“codelistE

lement”? 

 کالس 1

MD_Obligation

Code 

<<Enumeration

>> 
(32-3-)ب  

 شرط  .169

 بسط مؤلفه که شرطی

 را شدهداده

 کندیم اجباری

C / 

obligation 

= 

“Conditio

nal”? 

 متن آزاد رشته کاراکتر 1

 نوع داده  .170

 مقدار نوع که کدی

 را شدهداده بسط مؤلفه

 کندیم تعیین

M 1 کالس 

MD_DatatypeC

ode 

<<CodeList>> 
(61-3-)ب  

171.  
حداکثر 

 وقوعتعداد 

 تعداد وقوع حداکثر

 بسط مؤلفه

 شدهداده

C / 

dataType 

not 

“codelist”

, 

“enumerat

ion” or 

“codelistE

lement”? 

 یا هر عدد صحیح N رشته کاراکتر 1

172.  
مقدار 

 دامنه

 مقادیر معتبری که

 به توانیم

 شدهداده بسط مؤلفه

 داد نسبت

C / 

dataType 

not 

“codelist”

, 

“enumerat

ion” or 

“codelistE

 متن آزاد رشته کاراکتر 1
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 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

lement”? 

173.  
موجودیت 

 والد

موجودیت )های(  نام

 مؤلفهفراداده که در 

 شدهدادهفراداده بسط 

قرار  توانندیم زیر آن

 گیرند.

 توانندیمنکته: نام )ها( 

)های( فراداده  مؤلفه

 مؤلفهاستاندارد یا سایر 

)های( فراداده بسط 

 .باشند شدهداده

M N متن آزاد رشته کاراکتر 

 قاعده  .174

 ارتباط نحوه تعیین

 داده بسط مؤلفه

و  هامؤلفه سایر با شده

 موجود یهاتیموجود

M 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

 توجیه  .175
 بسط مؤلفه ایجاد دلیل

 شدهداده
O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

 منبع  .176

 که سازمانی یا فرد نام

 بسط مؤلفه

 نموده ایجاد را شدهداده

 است

M N کالس 
CI_Responsibili

ty 
(61-1-)جدول ب  

 نام مورد نام مفهوم  .177

C / 

datatype 

equal 

codelist “, 

“enumerat

ion” 

or 

“codelistE

lement”? 

 متن آزاد رشته کاراکتر 1

 شناسه خنثی زبان کد  .178

C / 

datatype 

equal 

codelist “, 

“enumerat

 دامنه نامشخص کاراکتررشته  1
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 ش
نام/ نام 

 نقش
 التزام/ شرط تعریف

حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

ion” 

or 

“codelistE

lement”? 

 است. شدهدادهنشان  16برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 
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 كاربردي وارهطرح : اطالعات13-جدول ب

 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ش
حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

179.  

MD_Appl

icationSc

hema 

Informati

on 
 اطالعات(

 وارهطرح

 )کاربردی

 وارهطرح درباره اطالعات

 در رفته کاربردی بکار

داده. برای  مجموعه ساخت

لغت  نامهواژهمثال: مدل یا 

منبع  دهندهنشانداده که 

 است

استفاده از 

التزام/شرایط از 

مرجع ءیش  

استفاده حداکثر 

 ءیشوقوع از 

 مرجع

 کالس تجمع

(MD_ 

Metadata) 

 299-293خطوط 

 نام  .180
 بکار کاربردی وارهطرح نام

 رفته
M 1 کالس 

CI_Citation 
 (16-)جدول ب

181.  
زبان 

 وارهطرح

 وارهطرح زبان ییشناسا

 رفته بکار
M 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

182.  
زبان 

 محدودیت

 شده کاربردهبه رسمی زبان

 کاربردی وارهطرحدر 
M 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

183.  
 اسکی کد

 وارهطرح

 کامل کاربردی وارهطرح

 که

 فایل صورتبه

 شدهارائه  ASCIIاسکی

 .است

O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

184.  
فایل 

 گرافیکی

 کامل کاربردی وارهطرح

 گرافیکی فایل صورتبهکه 

 .است شدهارائه

O 1 کالس 
CI_OnlineResou

rce 
 (6-16-)جدول ب

185.  
 توسعه فایل

 افزارنرم

 کامل کاربردی وارهطرح

 که

 توسعه فایل صورتبه

 .است شدهارائه یافزارنرم

O 1 کالس 
CI_OnlineResou

rce 
 (6-16-)جدول ب

186.  

 فرمت فایل

 توسعه

 افزارنرم

 افزارنرمفرمت وابسته به 

وابسته به  لیفا که برای

 کاربردی وارهطرح افزارنرم

 بکار رفته است.

O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

 است. شدهدادهنشان  17برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 
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 اطالعات شناسايي خدمات -فراداده خدمات : اطالعات14-بجدول 

 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ش
حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

187.  
SV_Servic

eIdentifica

tion 

که  ییهاتیقابلشناسایی 

خدمات از طریق  دهندهارائه

که  هارابطاز  یامجموعه

 کنندیمیک رفتار را تعریف 

در اختیار سرویس قرار 

دهدیم  

نکته: برای اطالعات بیشتر 

رجوع  ISO 19119به 

 شود

استفاده از 

 ءیشالتزام از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر وقوع 

 ءیشاز 

 مرجع

کالس 

 مشخص

(MD_ 

Identifica

tion) 

و  62-43خطوط 

301-311 

 نوع خدمات  .188

 نام یک نوع از خدمات

، «مشاهده»، «کشف»مثال: 

، «تبدیل»، «بارگیری»

 «استناد»

M 1 کالس 
 نام عمومی

 (7-2-)ب

189.  
نسخه نوع 

 خدمات

نسخه خدمات که از 

 جستجوی مبتنی بر نسخه

serviceType  پشتیبانی

 کندیم

مثال: ما فقط ممکن است 

 OGC به خدمات مندعالقه

Catalog V1.1 اگر  .باشیم

یک ویژگی  عنوانبهنسخه 

جداگانه حفظ شود، کاربران 

بدون توجه به  توانندیم

تمام  یراحتبهنسخه، 

خدمات یک نوع را جستجو 

 .کنند

O N 
رشته 

 کاراکتر
 دامنه نامشخص

303 
دسترسی به 

 خصوصیات

اطالعات در مورد در 

دسترس بودن خدمات 
O 1 کالس 

MD_StandardOr

derProcess 
 (5-11-)جدول ب
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 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ش
حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

 :ازجمله

 هانهیهز -

تاریخ و زمان  -

موجود 

 شدهیزیربرنامه

دستورالعمل  -

 سفارش

 زمان انتظار -

 نوع اتصال 304

نوع اتصال بین سرویس و 

مرتبط )در صورت  یهاداده

 وجود(

C/  منبع

متصل وجود 

 دارد؟

 کالس 1
SV_CouplingTyp

e <<CodeList>> 
 (32-3-)ب

 منبع همراه 305

توضیحات بیشتر در مورد 

اتصال داده در مورد 

 کاماًل همراه یهاسیسرو

C/  منبع

متصل وجود 

 دارد؟

N کالس 
SV_CoupledReso

urce 
 (4-14-)جدول ب

306 
مجموعه داده 

 در حال اجرا

یک مرجع را به منبعی که 

سرویس روی آن اجرا 

 ،شودیم

توجه: برای یک منبع ممکن 

 operatedDatasetاست 

بکار رود  operatesOnیا 

 )نه هر دو برای یک منبع(

O N کالس 
CI_Citation 

 (16-)جدول ب

 پروفایل 307
پروفایلی که سرویس به آن 

 پایبند است
O N کالس 

CI_Citation 
 (16-)جدول ب

308 
استاندارد 

 خدمات

استانداردی که سرویس به 

 آن پایبند است
O N کالس 

CI_Citation 
 (16-)جدول ب

309 

نام نقش: 

عملیات یا 

 شمول

اطالعات مربوط به عملیاتی 

که سرویس را تشکیل 

 دهدیمارائه  دهندیم

O N تناظر 
SV_OperationMe

tadata 
 (1-14-)جدول ب

310 
نام نقش: 

در  (یداده)

اطالعاتی در مورد منابعی 

که سرویس روی آن اجرا 
O N تناظر 

MD_DataIdentifi

cation 
 (3-)جدول ب
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 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ش
حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

 دهدیمارائه  شودیم حال اجرا

311 
نام نقش: 

 شامل زنجیره

اطالعاتی در مورد زنجیره 

توسط سرویس را  شدهاعمال

 دهدیمارائه 

O N تناظر 
SV_OperationCh

ainMetadata 
 (2-14-)جدول ب

 است. شدهدادهنشان  18برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 : اطالعات مربوط به عملیات1-14-جدول ب

 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ش
حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

190.  SV_Operatio

nMetadata 

describes the 

signature of one and 

only one method 

provided by the 

service 

استفاده از 

التزام از 

 مرجع ءیش

استفاده 

حداکثر وقوع 

 مرجع ءیشاز 

 کالس تجمع

(MD_ 

Service 

Identificat

ion) 

 319-313خطوط 

 نام عملیات  .191
برای  فردمنحصربهشناسه 

 این رابط
M 1 

رشته 

 کاراکتر
 دامنه نامشخص

192.  
پلتفرم محاسبات 

 شدهعیتوز

محاسباتی  یهاعاملسامانه

که عملیات در  شدهعیتوز

 است شدهانجامآن 

M N کالس 
DCPlist 

<<CodeList>> 
 (9-3-)ب

 شرح عملیات  .193

توضیحات متن آزاد در 

مورد هدف و نتایج 

 عملیات

O 1 
رشته 

 کاراکتر
 متن آزاد

 نام فراخوان  .194

نامی که برای فراخوانی 

 این رابط در چارچوب

DCP  شودیماستفاده. 

 DCP این نام برای همه

 .ها یکسان است

O 1 
رشته 

 کاراکتر
 متن آزاد

 نقطه اتصال  .195
وسیله برای دسترسی به 

 رابط کاربری
M N کالس 

CI_OnlineResou

rce 
 (6-16-)جدول ب

196.  
نام نقش: 

 پارامترها

برای  ازیموردنپارامترهای 

 این رابط به ترتیب
O N تناظر 

SV_Parameter 
 (3-14-)جدول ب
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 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ش
حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

197.  
نام نقش: 

 وابستگی

که  عملکردهایی فهرست

 بالفاصله قبل از دیبا

به  یفعل فراخوانی عملکرد

 کی عنوانبهاتمام برسد 

 یبراساختاریافته  فهرست

 جایگزین یرهایگرفتن مس

 برای ییهامجموعهو ی قبل

 نیشیپ یرهایگرفتن مس

 یمواز

O N تناظر 
SV_OperationM

etadata 
 (1-14-)جدول ب

 است. شدهدادهنشان  18برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 : اطالعات مربوط به زنجیره عملیات2-14-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

198.  
SV_Operatio

nChainMetad

ata 

اطالعات مربوط به زنجیره 

 عملیات

استفاده از 

التزام از 

 ءیش

 مرجع

استفاده 

حداکثر وقوع 

 ءیشاز 

 مرجع

 کالس تجمع

(SV_Servi

ce 

Identificat

ion) 

 323-321خطوط 

 نام  .199

که از  طورهماننام، 

خدمات این زنجیره 

 شودیماستفاده 

M 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

 شرح  .200

توضیحی از خدمات 

موجود در زنجیره و نتیجه 

 آن

O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

201.  
نام نقش: 

 عملیات

( شدهداده)سفارش 

اطالعات مربوط به عملیات 

توسط زنجیره شدهاعمال  

M N کالس 
SV_OperationMe

tadata 
 (1-14-)جدول ب

 است. شدهدادهنشان  18برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 
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 : اطالعات مربوط به پارامترها3-14-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

202.  SV_Parameter 
اطالعات مربوط به 

 پارامترها

استفاده از 

التزام از 

 ءیش

 مرجع

استفاده 

حداکثر وقوع 

 مرجع ءیشاز 

کالس 

 تجمع

(SV_Ser

vice 

Identific

ation) 

 329-325خطوط 

 نام  .203

که از  طورهماننام، 

خدمات این پارامتر 

 شودیماستفاده 

M 1 (7-2-نام عضو )ب کالس 

 جهت  .204

نشانگر اگر پارامتر ورودی 

به سرویس خروجی یا هر 

 دو باشد

M 1 کالس 

SV_ParameterDir

ection 

<<Enumeration>

> 
 (33-3-)ب

 O 1 از نقش پارامتر توضیحی شرح  .205
رشته 

 کاراکتر
 متن آزاد

 اختیاری  .206
نشانگر در صورت نیاز به 

 پارامتر
M 1 بولی 

 0خیر=

 1آری=

 تکرارپذیری  .207
نشانگر اگر بیشتر از یک 

 مقدار پارامتر ارائه شود
M 1 بولی 

 0خیر=

 1آری=

 است. شدهدادهنشان  18برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 همراه: اطالعات منبع 4-14-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

208.  SV_Coupled

Resource 

یک نام عملیات خاص 

 )ویژگی اجباری

SV_OperationMetadat

a )  شدهشناختهرا با منبع 

پیوند  «شناسه»توسط 

 دهدیم

استفاده از 

التزام از 

 ءیش

 مرجع

استفاده 

حداکثر وقوع 

 مرجع ءیشاز 

کالس 

 تجمع

(SV_Ser

vice 

Identific

ation) 

 334-331خطوط 

-2-)بنام محدوده  کالس O 1شناسه دامنه در منبع در  نام محدوده  .209
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 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

زمینه نمونه خدمات 

 شدهداده

 مثالًتوجه: نام منابع )

که  گونههمانمجموعه داده( 

توسط یک سرویس نمونه 

 شودیماستفاده 

-Typeمثال: نام یا ویژگی 

Name 

7) 

 مرجع منبع  .210

ارجاع به منبعی که سرویس 

 کندیمدر آن فعالیت 

نکته: برای یک منبع باید از 

یک منبع یا منبع مرجع 

استفاده شود. )از هر دو برای 

 .یک منبع استفاده نشود(

O N کالس 
CI_Citation 

 (16-)جدول ب

 نام نقش: منبع  .211

منبع دارای وابستگی 

 تنگاتنگ

: این ویژگی باید با 1نکته 

 یسازادهیپاستفاده از مرجع 

 .شود

: برای یک منبع باید 2نکته 

از یک منبع یا منبع مرجع 

استفاده شود. )از هر دو برای 

 .یک منبع استفاده نشود(

O N کالس 
MD_DataIdentifi

cation 
 (3-)جدول ب

212.  
نام نقش: 

 عملیات

 عملیات خدمات

نکته: این ویژگی باید با 

 یسازادهیپاستفاده از مرجع 

 .شود

O 1 کالس 
SV_OperationM

etadata 
 (1-14-)جدول ب

 است. شدهدادهنشان  18برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 
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 شدهداده: اطالعات بسط 15-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

213.  EX_Extent  مقدار منبع 

استفاده از 

التزام/شر

 ءیشط از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر وقوع 

 مرجع ءیشاز 

»DataTy

pe« 

 کالس

 339-336خطوط 

 میزان شیء ارجاع دهنده شرح  .214

C / 

geograp

hicElem

ent and 

tempora

lElemen

t 

And 

vertical

Element 

not 

docume

nted? 

1 
رشته 

 کاراکتر
 متن آزاد

215.  
نام نقش: عنصر 

 جغرافیایی

مؤلفه فضایی از میزان شیء 

ارجاع دهنده را فراهم 

 کندیم

C / 

descripti

on and 

tempora

lElemen

t and 

vertical

Element 

not 

docume

nted? 

N تناظر 

EX_Geographi

cExtent 

»Abstract« 

 (1-15-)جدول ب

216.  
نام نقش: عنصر 

 زمانی

مؤلفه زمانی از میزان شیء 

ارجاع دهنده را فراهم 

 کندیم

C / 

descripti

on and 

geograp

hicElem

ent and 

vertical

Element 

not 

docume

nted? 

N تناظر 
EX_TemporalE

xtent 
 (2-15-)جدول ب

EX_VerticalExt تناظر C / Nمؤلفه عمودی از میزان شیء نام نقش: عنصر   .217
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 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

ارجاع دهنده را فراهم  عمودی

 کندیم

descripti

on and 

geograp

hicElem

ent and 

tempora

lElemen

t not 

docume

nted? 

ent 15-)جدول ب-

3) 

 است. شدهدادهنشان  19برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 : اطالعات گستره مکاني1-15-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

218.  
EX_Geographic

Extent 
 )گستره مکانی(

 منطقه مکانی منبع

استفاده از 

التزام/شر

 ءیشط از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر وقوع 

 مرجع ءیشاز 

کالس 

 تجمع

(EX_Ex

tent and 

EX_Spa

tialTem

poral 

Extent) 

<<Abstr

act>> 

 341خط 

 کد نوع گستره  .219

نشاند دهنده این است 

 موردنظرکه المان مکانی 

درون محدوده پوشش 

توسط داده  شدهداده

ای است یا در محدوده

 است که داده وجود ندارد

O 

فرضشیپ

=1  

 بولی 1
 =عدم شمول0

 = شمول1

220.  

EX_BoundindP

olygon 

 دور یچندضلع)

 (منطقه

 داده مجموعه دور مرز

 بسته یامجموعه لهیوسبه

 مختصات از

(x,y) گرددیم تعریف. 

استفاده از 

التزام/شر

 ءیشط از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر وقوع 

 مرجع ءیشاز 

کالس 

 مشخص

(EX_Ge

ographic

Extent) 

 343-341خطوط 
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 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

 پایانی، نقطه(: 1نکته 

 )شروع است نقطه تکرار

: از این نوع 2نکته 

برای نشان دادن  توانیم

هندسی  هایچندضلع

نقاط  مثالعنوانبهدیگر، 

 .و خطوط استفاده کرد

 یچندضلع  .221

 که نقاط از یامجموعه

 دور یچندضلع امشترک

ضلعی  هرچندیا  منطقه

 GM_Objectهندسی 

)نقطه،  کنندیمتعریف  را

 (یچندضلعخط، 

M N کالس 
GM_Object 

 (5-2-)ب

222.  

EX_Geographic

BoundingBox 

 )مستطیل

 (رندهیدربرگ

 یائیجغراف موقعیت

 .داده مجموعه

 این که شود توجه: نکته

 است، روش تقریبی

به  نیازی بنابراین

 سیستم نمودن مشخص

 باشدینم مرجع مختصات

و فقط با دقت حداکثر تا 

دو رقم اعشار ارائه 

 .شودیم

استفاده از 

التزام/شر

 ءیشط از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر وقوع 

 مرجع ءیشاز 

کالس 

 مشخص

(EX_Ge

ographic

Extent) 

-345و  341خطوط 

348 

223.  
حد  جغرافیائی طول

 غربی

 مختصات نیتریغرب

 داده، محدوده مجموعه

 طول جغرافیائی برحسب

)سمت  دار زیمم درجه و

 )است مثبت شرق

M 1 یدهده 

مقدار  => 180,0-

طول جغرافیایی حد 

 غربی

Value <= 180,0 

224.  
حد  جغرافیائی طول

 شرقی

 مختصات نیتریشرق

 داده، محدوده مجموعه
M 1 یدهده 

مقدار  => 180,0-

طول جغرافیایی حد 
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 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

 طول جغرافیائی برحسب

)سمت  دار زیمم درجه و

 )است مثبت شرق

 شرقی

Value <= 180,0 

 است. شدهدادهنشان  19برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 : )ادامه(1-15-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه دادهنوع 

225.  
حد  جغرافیائی عرض

 جنوبی

 نیتریجنوب

 مختصات

 محدوده مجموعه

 برحسب داده،

 عرض جغرافیائی

 دار زیمم درجه و

 )سمت

 مثبت شمال

 )است

M 1 یدهده 

مقدار  => 90,0-

عرض جغرافیایی حد 

 جنوبی

Value <= 90,0; 
 جغرافیائی مقدار عرض

 ترکوچکجنوبی،  حد

 مساوی یا

 جغرافیائیعرض  مقدار

 محدوده

 شمالی

226.  
حد  جغرافیائی عرض

 شمالی

 ترینشمالی

 مختصات

 محدوده مجموعه

 برحسب داده،

 عرض جغرافیائی

 ممیز دار درجه و

 )سمت شمال

است( مثبت  

M 1 یدهده 

مقدار  => 90,0-

عرض جغرافیائی حد 

 شمالی

<= 90,0 
 جغرافیائی مقدار عرض

 شمالی، حد

مساوی  یا تربزرگ

 عرض مقدار

محدوده  جغرافیائی

 جنوبی

227.  
EX_GeographicD

escription 

 مکانی( توصیف (

 منطقه توصیف

با  جغرافیائی

استفاده از 

التزام/شر

استفاده 

حداکثر وقوع 

 کالس مشخص

(EX_Geogra

phicExtent) 

 350و  341خطوط 
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 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه دادهنوع 

 از استفاده

 هاشناسه

 ءیشط از 

 مرجع

 ءیشاز 

 مرجع

 شناسه مکانی  .228

 کاررفتهبه شناسه

نمایش  برای

 منطقه

 جغرافیائی

M 1 کالس 
MD_Identifier 

 (2-17-)جدول ب

 است. شدهدادهنشان  19برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 : اطالعات گستره زماني2-15-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

229.  
EX_TemporalExt

ent 

 )زمانی گستره(

 زمانی فاصله

 شدهداده پوشش

 محتوای توسط

 منبع

استفاده از 

التزام/شر

 ءیشط از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

 ءیشوقوع از 

 مرجع

 کالس تجمع

(EX_Extent) 
352خط   

 گستره  .230
دوره زمانی برای 

 محتوای منبع
M 1 کالس 

TM_Primitive 
 (4-2-)ب

231.  

EX_SpatialTemp

oralExtent 

و  مکانی گستره(

 )زمانی

 به توجه با گستره

و  زمان/تاریخ

 مکانی محدوده

استفاده از 

التزام/شر

 ءیشط از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

 ءیشوقوع از 

 مرجع

 کالس مشخص

(EX_Temporal

Extent) 

-354و  352خط 

355 

 گستره ارتفاعی  .232
گستره  مؤلفه

 عمودی
O 1 کالس 

EX_VerticalExt

ent 
 (3-15-)جدول ب

233.  
 نام نقش:

 گستره مکانی

گستره  مؤلفه

ترکیب  از مکانی

گستره مکانی و 

 زمانی

M N تناظر 

EX_Geographic

Extent 

<<Abstract>> 
 (1-15-)جدول ب

 است. شدهدادهنشان  19برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 
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 : اطالعات گستره ارتفاعي3-15-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه دادهنوع 

234.  
EX_VerticalExtent 

 )ارتفاعی گستره(

دامنه ارتفاعی 

 منبع

استفاده از 

التزام/شر

 ءیشط از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر وقوع 

 ءیشاز 

 مرجع

 کالس تجمع

(EX_Extent) 
360-357خطوط   

 حداقل  .235

 ارتفاع کمترین

در شدهثبت  

 منبع

M 1 حقیقی حقیقی 

 حداکثر  .236

 ارتفاع بیشترین

در شدهثبت  

 منبع

M 1 حقیقی حقیقی 

237.  
نام نقش: 

verticalCRS 

اطالعاتی در 

 سامانهمورد 

مرجع مختصات 

ارتفاعی که 

حداکثر و حداقل 

مقادیر ارتفاع در 

 یریگاندازهآن 

، فراهم شودیم

 کندیم

 نکته: اطالعات

CRS  شامل

 یریگاندازهواحد 

 است

C / 

vertical

CRSId 

not 

docume

nted? 

 کالس 1
SC_VerticalCRS 

<<Abstract>> 
 (8-2-)ب

238.  verticalCRSId 

مرجع  سامانه

مختصات 

ارتفاعی 

 مورداستفاده

برای مشخص 

کردن حداقل و 

C / 

vertical

CRS 

not 

docume

nted? 

 کالس 1
MD_ReferenceSy

stem 
 (8-)جدول ب
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 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه دادهنوع 

 حداکثر مقادیر

 است. شدهدادهنشان  19برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 اطالعات مرجع -مسئول و مرجع خصوص در : اطالعات16-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

239.  
CI_Citation 

 )مرجع(

 مرجع

 استانداردشده

 منبع

استفاده از 

التزام/شر

 ءیشط از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر وقوع 

 ءیشاز 

 مرجع

375-362خطوط  کالس  

 عنوان  .240

 منبع که نامی

 تحت ذکرشده

 آن شناخته

 .شودیم

M 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

 عنوان جایگزین  .241

 ای ینام اختصار

 که ینام خارج

تحت  اطالعات

آن شناخته 

 .شودیم

 DCW: مثال

عنوان  عنوانبه

 یبراجایگزین 

چارت رقومی »

 «جهان

O N متن آزاد رشته کاراکتر 

 تاریخ  .242

 مرجع تاریخ

 منبع برای

 ذکرشده

O N کالس 
CI_Date 

 (5-16-)جدول ب

 چاپ  .243
 منبع نگارش

 ذکرشده
O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

 DateTime کالس O 1 تاریخ چاپ تاریخ چاپ  .244



116 
 

 

 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

 (2-2-)ب

 شناسه  .245

 شیء که مقداری

 آن، توسط

 صورتبه

 در ،فردمنحصربه

 یک

 نام فضای

 ییشناسا

 .شودیم

O N کالس 
MD_Identifier 

 (2-17-ب)جدول 

 مسئول  .246

 فرد سمت و نام

که  سازمانی یا

 منبع مسئول

 باشدیم

O N کالس 
CI_Responsibility 

 (1-16-)جدول ب

 شکل ارائه  .247

 منبع که فرمتی

 ارائه آن در

 شودیم

O N کالس 

CI_PresentationFo

rmCode 

<<CodeList>> 
 (4-3-)ب

 سری  .248

 درباره اطالعات

 منبع یا سری

 که یافته تجمع

 تعلق آن بهمنبع 

 دارد

O 1 کالس 
CI_Series 

 (7-16-)جدول ب

 سایز جزئیات منبع  .249

 اطالعات سایر

 برای ازیموردن

 که مرجع تکمیل

 دیگری جای در

 .است نشدهثبت

O N متن آزاد رشته کاراکتر 

250.  ISBN 

 کتاب شماره

 استاندارد

 یالمللنیب

O 1 دامنه نامشخص رشته کاراکتر 

251.  ISSN کتاب شماره O 1 دامنه نامشخص رشته کاراکتر 
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 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

 استاندارد

 یالمللنیب

 منبع آنالین  .252

مرجع آنالین به 

منبع استناد 

 شده

O N کالس 
CI_OnlineResourc

e 

 (6-16-)جدول ب

 گرافیک  .253

گرافیک مرجع یا 

لوگو برای منبع 

 استناد شده

O N کالس 
MD_BrowseGrap

hic 
 (3-17-)جدول ب

 است. شدهدادهنشان  21و  20 یهاشکلبرای این جدول در  UMLتوجه: مدل 

 

 بخش مسئول : اطالعات1-16-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

254.  
CI_ResponsiblePart

y 

 )مسئول(

اطالعات در 

خصوص مسئول 

 هاآنو نقش 

استفاده از 

التزام/شر

 ءیشط از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر وقوع 

 ءیشاز 

 مرجع

 379-377خطوط  کالس

 نقش  .255

عملکرد 

توسط  شدهانجام

 مسئول

M 1 کالس 
CI_RoleCode 

<<CodeList>> 
 (5-3-)ب

 گستره  .256
گستره مکانی یا 

 زمانی نقش
O N کالس 

EX_Extent 
 (15-)جدول ب

 نام نقش: مسئول  .257
اطالعات در 

 خصوص مسئول
M N تناظر 

CI_Party 

<<Abstract>> 
 (2-16-)جدول ب

 است. شدهدادهنشان  21و  20 یهاشکلبرای این جدول در  UMLتوجه: مدل 

 

 بخش : اطالعات2-16-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

258.  CI_Party  382-381خطوط  کالساستفاده استفاده از اطالعات حذف 
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 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

فرد و یا سازمان 

 مربوط به بخش

التزام/شر

 ءیشط از 

 مرجع

حداکثر وقوع 

 ءیشاز 

 مرجع

<<Abstract>> 

 نام  .259
نام بخش: )فرد 

 یا سازمان(

C / logo 

and 

position

- 

Name 

not 

docume

nted? 

 متن آزاد رشته کاراکتر 1

 اطالعات تماس  .260
اطالعات تماس 

 مسئول
O N کالس 

CI_Contact 
 (4-16-)جدول ب

261.  CI_Individual 

اطالعات در 

خصوص مسئول 

اگر مسئول فرد 

 باشد

استفاده از 

التزام/شر

 ءیشط از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر وقوع 

 ءیشاز 

 مرجع

 کالس مشخص

(CI_Party) 

و  382-381خطوط 

384 

 نام موقعیت  .262
موقعیت فرد در 

 یک سازمان

C / 

name 

and logo 

not 

docume

nted? 

 متن آزاد کاراکتر رشته 1

263.  CI_Organisation 

اطالعات در 

خصوص مسئول 

اگر مسئول 

 سازمان باشد

استفاده از 

التزام/شر

 ءیشط از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر وقوع 

 ءیشاز 

 مرجع

 کالس مشخص

(CI_Party) 

و  382-381خطوط 

386-387 

 لوگو  .264

گرافیک 

شناسایی 

 سازمان

C / 

name or 

position

- 

Name 

not 

docume

nted? 

N کالس 
MD_BrowseGrap

hic 
 (3-17-)جدول ب

 نام نقش: فردی  .265
فردی در سازمان 

 شده یگذارنام
O N تناظر 

CI_Individual 

 (2-16-)جدول ب
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 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

 است. شدهدادهنشان  21و  20 یهاشکلبرای این جدول در  UMLتوجه: مدل 

 

 : اطالعات آدرس3-16-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ش
 التزام/

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

266.  
CI_Address 

 (آدرس)

 سازمان یا فرد محل

 مسئول

استفاده 

از 

التزام/شر

ط از 

 ءیش

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 مرجع ءیش

 394-389خطوط  کالس

 نقطه تحویل  .267

 محل برای آدرس خط

مثال: نام و شماره 

خیابان، شماره سوئیت 

 و ...

O N  متن آزاد کاراکتررشته 

 شهر  .268

 محل که شهری

 آن در موردنظر

 دارد قرار

O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

 تقسیمات کشوری  .269

 که استانی یا ایالت

 آن در موردنظر محل

 دارد قرار

O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

 کد پستی  .270
 پستی کد یا ZIP کد

 دیگر
O 1 دامنه نامشخص رشته کاراکتر 

 کشور  .271
آدرس به  که کشوری

 دارد تعلق آن
O 1 دامنه نامشخص رشته کاراکتر 

272.  
آدرس پست 

 الکترونیکی

 پست صندوق آدرس

 الکترونیکی

 یا فرد به مربوط

 مسئول سازمان

O N دامنه نامشخص رشته کاراکتر 

 است. شدهدادهنشان  21و  20 یهاشکلبرای این جدول در  UMLتوجه: مدل 
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 : اطالعات تماس4-16-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

273.  
CI_Contact 

 )تماس(

 برای ازیموردن اطالعات

 برقراری

 یا /و فرد با ارتباط

 سازمان مسئول

استفاده 

از 

التزام/شر

ط از 

 ءیش

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

 ءیشوقوع از 

 مرجع

 401-396خطوط  کالس

 تلفن  .274

 با تماس تلفن شماره

 یا سازمان

 موردنظر فرد

O N کالس 
CI_Telephone 

 (8-16-)جدول ب

 آدرس  .275

 و فیزیکی آدرس

 که الکترونیکی

 با آن لهیوسبه توانیم

 یا سازمان

 گرفت تماس فرد

O N کالس 
CI_Address 

 (3-16-)جدول ب

 منبع آنالین  .276

 که آنالین اطالعات

 لهیوسبه بتوان

 سازمان یا فرد با آن

 موردنظر

 گرفت تماس

O N کالس 
CI_OnlineResourc

e 
 (6-16-)جدول ب

 خدمات ارائه ساعت  .277

 توانیم که روز ساعات

 یا فرد با

 موردنظر سازمان

 )با ذکر گرفت تماس

 )مربوطه زمانی قاچ

O N متن آزاد رشته کاراکتر 

 تماس دستورالعمل  .278

 در تکمیلی توضیحات

 خصوص

 تماس زمان و چگونگی

 یا فرد با

O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 
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 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

 سازمان

 متن آزاد رشته کاراکتر O 1 نوع تماس نوع تماس  .279

 است. شدهدادهنشان  21و  20 یهاشکلبرای این جدول در  UMLتوجه: مدل 

 

 : اطالعات تاريخ5-16-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

280.  
CI_Date 

 )تاریخ(

 رویداد و مرجع تاریخ

کاربردهبه  

 آن توصیف برای شده

استفاده 

از 

التزام/شر

ط از 

 ءیش

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

 ءیشوقوع از 

 مرجع

 کالس

<<DataType

>> 

 404-403خطوط 

 تاریخ  .281
 برای مرجع تاریخ

 ذکرشده منبع
M 1 کالس 

DateTime  
 (2-2-)ب

 نوع تاریخ  .282
 شدهاستفاده رویداد

 تاریخ مرجع برای
M 1 فهرست کد 

CI_DateTypeCod

e 

<<CodeList>> 
 (2-3-)ب

 است. شدهدادهنشان  21و  20 یهاشکلبرای این جدول در  UMLتوجه: مدل 

 

 : اطالعات منبع آنالين6-16-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

283.  
CI_OnlineRes

ource 

 )آنالین منبع(

اطالعاتی در مورد 

منابع آنالین که از آن 

منبع ، مشخصات یا 

نام مشخصات جامعه و 

فراداده  یهامؤلفه

گسترده استفاده 

 شودیم

استفاده 

از 

التزام/شر

ط از 

 ءیش

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

 ءیشوقوع از 

 مرجع

 کالس

DataType 
 412-406خطوط 
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 اتصال  .284

مکان )آدرس( برای 

دسترسی به اینترنت با 

URLاستفاده از یک  / 

آدرس شناسه منابع 

یکسان یا یک طرح 

مشابه  یدهآدرس

 مانند

http://www.statka

rt.no 

M 1 
رشته 

 کاراکتر

 URLمتن محدود به 

(see IETF RFC 

3986) 

 پروتکل  .285

پروتکل اتصال برای 

 استفاده

 مثال:

ftp, http get KVP, 

http POST, etc. 

O 1 
رشته 

 کاراکتر

دامنه مشخصی وجود 

 ندارد

286.  
توافقی  زیرمجموعه

 کاربردی

 توافقی زیرمجموعه نام

 کاربردی

 منبع با بتوان که

 استفاده آنالین

 نمود

O 1 
رشته 

 کاراکتر
 متن آزاد

 O 1 نام منبع آنالین نام  .287
رشته 

 کاراکتر
 متن آزاد

 توصیف  .288

 منبع اینکه شرح

 چیست برخط

 با ،کندیم یکارچه و

 جزئیات ذکر

O 1 
رشته 

 کاراکتر
 متن آزاد

 وظیفه  .289

کد عملکردی که 

توسط منابع آنالین 

شودیمانجام   

O 1 فهرست کد 

CI_OnLineFunction

Code 

<<CodeList>> 
(3-3-)ب  

 درخواست پروتکل  .290

 شدهاستفادهدرخواست 

برای دسترسی به منابع 

بسته به پروتکل )که 

عمده برای  طوربه

 POST یهادرخواست

 (شودیماستفاده 

 POST/XMLمثال: 

<GetFeature 

O 1 
رشته 

 کاراکتر
 دامنه نامشخص
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service=”WFS” 

version=”2.0.0” 

outputFormat=”a

pplication/gml+x

ml; 

version=3.2” 

xmlns=http://ww

w.opengis. 

net/wfs/2.0 

xmlns:xsi=http://

www. 

w3.org/2001/XM

LSchema-instance 

xsi:schemaLocati

on=”http://www.o

pengis. 

net/wfs/2.0http://s

chemas.opengis. 

net/wfs/2.0,0/wfs.

xsd”> 

<Query 

typeNames=”Roa

ds”/> 

</GetFeature> 

 است. شدهدادهنشان  21و  20 یهاشکلبرای این جدول در  UMLتوجه: مدل 

 

 اطالعات سري: 7-16-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

291.  
CI_Series 

 )سری(

 سری درباره اطالعات

 مجموعه یا

 که یافته تجمع داده

 داده مجموعه

 .دارد تعلق آن به

استفاده از 

التزام/شر

 ءیشط از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

وقوع از 

 ءیش

 مرجع

 416-414خطوط  کالس

 نام  .292

 مجموعه یا سری نام

 تجمع داده

 داده مجموعه که یافته

 از قسمتی

 است آن

O 1 
رشته 

 کاراکتر
 متن آزاد
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 شماره نشر  .293

اطالعاتی که شماره 

نشر را مشخص 

 کندیم

O 1 
رشته 

 کاراکتر
 متن آزاد

 صفحه  .294

 خصوص در جزئیاتی

 صفحات

 آن در مقاله که نشریه

 چاپ به

 .است رسیده

O 1 
 رشته

 کاراکتر
 متن آزاد

 است. شدهدادهنشان  21و  20 یهاشکلبرای این جدول در  UMLتوجه: مدل 

 

 : اطالعات تلفن8-16-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

295.  
CI_Telephone 

 )تلفن(

شماره تلفن برای 

تماس با فرد یا 

 سازمان مسئول

استفاده از 

التزام/شر

 ءیشط از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر وقوع 

 ءیشاز 

 مرجع

 کالس

<<DataType

>> 

 419-418خطوط 

 شماره  .296

شماره تلفنی که افراد 

 توانندیماز طریق آن 

با سازمان یا فرد 

 مسئول تماس بگیرند

M 1 رشته کاراکتر 
دامنه مشخصی 

 وجود ندارد

 کالس O 1 نوع شماره تلفن نوع شماره  .297

CI_TelephoneT

ypeCode 

<<CodeList>> 

 (6-3-)ب

 است. شدهدادهنشان  21و  20 یهاشکلبرای این جدول در  UMLتوجه: مدل 
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 اطالعات دامنه -پركاربرد  يهاكالس: اطالعات 17-جدول ب

 تعریف نام/ نام نقش ش
التزام/ 

 شرط

حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

298.  <<DataType>

> MD_Scope 

منابع هدف و گستره 

فیزیکی که اطالعات 

 شدهگزارشبرای آن 

 است

استفاده از 

التزام/شر

 ءیشط از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر وقوع 

 ءیشاز 

 مرجع

 423-421خطوط  کالس

 سطح  .299
منابع هدف الیه 

 موضوعی
M 1 کالس 

MD_ScopeCod

e 

<<CodeList>> 

 (28-3-)ب

 گستره  .300

اطالعات مربوط به 

گستره افقی، عمودی 

و زمانی از منبع 

توسط  شدهمشخص

 دامنه

O N کالس 
EX_Extent 

 (15-)جدول ب

 توصیف سطح  .301

توضیحات دقیق / 

لیست موارد 

توسط  شدهمشخص

 سطح

O N ستیکد ل 

MD_ScopeDes

cription 

<<Union>> 
 (1-17-)جدول ب

 است. شدهدادهنشان  22برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 : اطالعات توصیف دامنه1-17-جدول ب

 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ش
حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

302.  
MD_ScopeDe

scription 

 )دامنه توصیف(

 کالس توصیف

توسط که اطالعاتی  

 پوشش اطالعات

 است شدهداده

استفاده از 

التزام/شرط از 

مرجع ءیش  

استفاده 

حداکثر وقوع 

 ءیشاز 

 مرجع

 کالس

<<Union>

> 

 430-425خطوط 

 اطالعات توصیفی  .303

 توصیفی اطالعات

 خطاب مورد

 اطالعات

C / 

features, 

feature- 

Instances, 

attributeIns

tances, 

1 

 مجموعه

 رشته کاراکتر

 (6-2-)ب

دامنه مشخصی 

 وجود ندارد
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dataset and 

other not 

documente

d? 

 عوارض  .304
 خطاب مورد عوارض

 اطالعات

C / 

features, 

feature- 

Instances, 

attributeIns

tances, 

dataset and 

other not 

documente

d? 

1 

 مجموعه

 رشته کاراکتر

 (6-2-)ب

دامنه مشخصی 

 وجود ندارد

 نمونه عوارض  .305

 مورد عوارض نمونه

 خطاب

 اطالعات

C / 

attributes, 

features, 

attributeIns

tances, 

dataset and 

other not 

documente

d? 

1 

 مجموعه

 رشته کاراکتر

 (6-2-)ب

دامنه مشخصی 

 وجود ندارد

306.  
نمونه اطالعات 

 توصیفی

 اطالعات نمونه

 مورد توصیفی

 اطالعات خطاب

C / 

attributes, 

features, 

featureInsta

nces, 

dataset and 

other not 

documente

d? 

1 

 مجموعه

 رشته کاراکتر

 (6-2-)ب

دامنه مشخصی 

 وجود ندارد

 مجموعه داده  .307

 مورد داده مجموعه

 خطاب

 اطالعات

C / 

attributes, 

features, 

featureInsta

nces, 

attributeIns

tances, 

and other 

not 

documente

d? 

 رشته کاراکتر 1
دامنه مشخصی 

 وجود ندارد

 سایر  .308
 اطالعات از کالسی

 سایر در که

C / 

attributes, 

features, 

 متن آزاد رشته کاراکتر 1
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 هایبندطبقه

 گنجدینم

featureInsta

nces, 

attributeIns

tances, 

and dataset 

not 

documente

d? 

 است. شدهدادهنشان  22برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 : اطالعات شناسه2-17-جدول ب

 التزام/ شرط تعریف نقشنام/ نام  ش
حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

309.  
<<DataType>> 

MD_Identifier 

 )شناسه فراداده(

 یک که مقداری

 یک در را یءش

 صورتبه نام فضای

 فردمنحصربه

 کندیم مشخص

استفاده از 

التزام/شرط از 

مرجع ءیش  

استفاده 

حداکثر وقوع 

 ءیشاز 

 مرجع

 436-432خطوط  کالس

 مسئول  .310

 یا حقیقی شخص

 که حقوقی

 نگهداری مسئولیت

 را نام فضای

 دارد عهده بر

O 1 کالس 
CI_Citation 

 (16-)جدول ب

 کد  .311

 عددی حرفی مقدار

 را یانمونه که

 نام فضای در

 کندیم مشخص

M 1 رشته کاراکتر 
دامنه مشخصی 

 وجود ندارد

 فضای کد  .312

شناسه یا فضای نام 

که کد در آن 

 معتبر است

O 1 رشته کاراکتر 
دامنه مشخصی 

 وجود ندارد

 نسخه  .313
شناسه نسخه برای 

 فضای نام
O 1 رشته کاراکتر 

دامنه مشخصی 

 وجود ندارد

 توصیف  .314

توصیف زبان 

طبیعی از معنی 

 مقدار کد

O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 
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 است. شدهدادهنشان  22برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 1گرافیکي مروربه مربوط : اطالعات3-17-دول بج

 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ش
حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

315.  
MD_BrowseGra

phic 

 )گرافیکی مرور(

 مجموعه که شکلی

 به را داده

 .کشدیم تصویر

نکته: شکل باید 

 باشد. شامل راهنما

مثال: مجموعه 

داده، یک آرم 

سازمان، 

محدودیت امنیتی 

 .استنادیا گرافیک 

 

استفاده از 

التزام/شرط از 

مرجع ءیش  

استفاده 

حداکثر وقوع 

 ءیشاز 

 مرجع

 کالس تجمع

(MD_ 

Identificat

ion) 

 442-438خطوط 

 نام فایل  .316

 حاوی فایل نام

که موردنظر شکل  

 به را داده مجموعه

 کشدیم تصویر

M 1 رشته کاراکتر 
دامنه مشخصی 

 وجود ندارد

 توصیف فایل  .317
 متنی توضیحات

 شکل خصوص در
O 1 متن آزاد رشته کاراکتر 

 نوع فایل  .318

 شکل که فرمتی

کدگذاری آن طبق  

 :مانند است، شده

EPS, GIF, 

JPEG, PBM, 

PS, TIFF, PDF 

O 1 رشته کاراکتر 
دامنه مشخصی 

 وجود ندارد

319.  
 یهاتیمحدود

 تصویر

محدودیت در 

دسترسی و / یا 

استفاده از مرور 

 گرافیکی

O N کالس 
MD_Constraint

s 

 (4-)جدول ب

                                                 

1 Browse graphic information 
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 اتصال  .320
 مروربهاتصال 

 گرافیک
O N کالس 

CI_OnlineReso

urce 

 (6-16-)جدول ب

 است. شدهدادهنشان  22برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 چندزبانهمتني  : اطالعات18-جدول ب

 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ش
حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

321.  PT_FreeText 

نوع داده متنی 

 چندزبانهآزاد 

نکته: عنصر 

که نوع  یافراداده

داده از نوع رشته 

کاراکتر بوده و 

دامنه آن متن آزاد 

با  تواندیماست، 

استفاده از زیرگروه 

PT_Free-Text  
از رشته کاراکتر 

جایگزین شود. یک 

نمونه متن آزاد 

 رشتهکی عنوانبه

کاراکتر معمولی 

مگر  کندیمعمل 

 یهاترجمهاینکه 

مکمل ارزش رشته 

کاراکتر در مناطق 

 مختلف انجام شود. 

استفاده از 

 ءیشالتزام از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر وقوع 

 ءیشاز 

 مرجع

 کالس مشخص

(CharacterSt

ring) 

 444خط 

 نام نقش: گروه متنی  .322

 یهارشتهلیست 

کاراکتر بومی که 

هر مقدار متن آزاد 

 دهدیمرا نشان 

)دنباله کاراکترها( 

M N تناظر 

LocalisedCha

racterString 

-18-)جدول ب

1) 
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در یک محل 

را فراهم  شدهداده

کندیم  

 است. شدهدادهنشان  23برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

رشته كاراكتر بومي : اطالعات1-18-جدول ب 2  

 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ش
حداکثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

 رشته کاراکتر بومی  .323
توصیف متن آزاد 

 شدهدادهدر محل 

استفاده از 

 ءیشالتزام از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر وقوع 

 ءیشاز 

 مرجع

 کالس مشخص

(CharacterSt

ring) 

 446خط 

 نام نقش: محل  .324

بومی را نشان 

که در آن  دهدیم

مقدار )دنباله 

کاراکترها( رشته 

کاراکتر بومی 

است شدهانیب  

M 1 کالس 

PT_Locale 

-18-)جدول ب

2) 

 است. شدهدادهنشان  23برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 بومي : اطالعات2-18-جدول ب

 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ش
حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

325.  PT_Locale توصیف محل 

استفاده از 

 ءیشالتزام از 

 مرجع

استفاده 

حداکثر 

 ءیشوقوع از 

 مرجع

 کالس
-448خطوط 

450 

 کالس M 1 تعیین زبان بومی زبان  .326

 کد زبان

<<Codelist>

> 

(B.3.11 – 

ISO 639-2, 

3- 

digits code) 
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 کشور  .327
تعیین کشور خاص 

 زبان بومی
O 1 کالس 

 کد کشور

<<Codelist>

> (B.3.7 

– ISO 3166-

1, other parts 

may be 

used) 

 کدگذاری کاراکتر  .328

تعیین کاراکتری 

که برای کدگذاری 

ارزش متنی بومی 

شودیماستفاده   

M 1 کالس 

MD_Charact

erSetCode 

<<Codelist>

> (B.3.14 - 

use IANA 

register 

http://www.i

ana.org/ 

assignments/

character-

sets) 

 است. شدهدادهنشان  23برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 

 

 : محفظه اطالعات محل3-18-جدول ب

 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش ش
حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

329.  PT_LocaleCont

ainer 

محفظه رشته 

 شدهیبومحروف 

نکته: راهی برای 

جداسازی 

بومی  یهارشته

مربوط به یک 

را  شدهدادهمحل 

 .کندیمفراهم 

O N کالس 
-452خطوط 

456 

 متن آزاد رشته کاراکتر M 1 تعیین زبان بومی توصیف  .330

 محل  .331

بومی که در آن 

رشته حروف 

 یشده یسازیبوم

محفظه ارائه 

شودیم  

M 1 کالس 

PT_Locale 

-18-)جدول ب

2) 
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 تاریخ  .332

تاریخ ایجاد یا 

بازنگری محفظه 

 بومی

container 

M N کالس 

CI_Date 

-16-)جدول ب

5) 

 بخش مسئول  .333

responsible 

parties of the 

locale 

container 

مسئول  یهابخش

 محفظه بومی

M N کالس 

CI_Responsi

bility 

-16-)جدول ب

1)  

 نام نقش: رشته بومی  .334

لیست رشته 

کاراکترهای بومی 

که ترجمه زبانی 

از  یامجموعه

اطالعات متنی را 

 شدهدادهدر محل 

دهدیمارائه   

M N تناظر 

LocalisedCh

aracterString 

-18-ب)جدول 

1)  

 است. شدهدادهنشان  24برای این جدول در شکل  UMLتوجه: مدل 
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 ارجاع شده خارجي يهاتيموجود 2-ب

 مقدمه 1-2-ب

ج از این نداردهایی خارارجاع شده است، توسط استا هاآنبه  استانداردکه در این  ییهاتیموجودتعدادی از 

 9-2-تا ب 2-2-ب یهاقسمتخارج در  شدهدادهارجاع  یهاتیموجوداین . اندشدهمجموعه مستندسازی 

 .اندشدهدادهتوضیح 

 تاريخ زمان و تاريخ به مربوط اطالعات 2-2-ب

 یارشته خ،یک تاری ربوط بهکدگذاری کاراکترهای م باشدیممقادیری برای سال، ماه و روز  کنندهارائهتاریخ: 

 طوربهین کالس است، تبعیت نماید. ا شدهمشخص ISO 8601 استاندارد است که باید از فرمت تاریخ که در

 شده است. یمستندساز ISO/TS 19103 استاندارد کامل در

روز تعریاف کارد.  عالوهباهمااه  عالوهباهساال  عالوهباهباا نشاان دادن ترکیبای از قارن  تاوانیمتاریخ دقیاق را  -1 يادآوري

 .YYYYMMDDروز(  )سال، ماه و ،YYYY-MMماه( -)سال ،YYYY، )سال( YY: )قرن( مثالعنوانبه

کدگاذاری (. باشادیمو ثانیاه  دقیقاهسااعت،  صاورتبهکاه )تاریخ زمان: ترکیبی است از نوع تاریخ و زمان 

 کامال در طورباهتبعیات کناد. ایان کاالس  ISO 8601 اساتاندارد کاراکترهای مربوط به تاریخ زمان باید از

 شده است. یمستندساز ISO/TS 19103 استاندارد

نیاز مای باه  تردقاتکماست، آن را توان برای مقاادیر  شدهفیتعر ترقیدقبرای عبارات زمانی  DateTimeاگرچه  -1 يادآوري

)سال،  YYYYMMDDیا  YYYY-MM-DD)سال، ماه(،  YYYY-MM)سال(،  YYYY)قرن(،  YY. برای مثال، کاربرد

قیقاه(، دروز، سااعت،  )ساال، مااه، YYY-MM-DDThh:mm)سال، ماه، روز، سااعت(،  YYYY-MM-DDThhماه، روز(، 

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.d ا یYYYYMMDDThhmmss.d ثانیاه(. دهام  )سال، ماه، روز، ساعت، دقیقاه، ثانیاه و

 .YYYY-M-DDThh:mm:ss.d+hh:mm: مثالعنوانبهمنطقه زمانی نیز باید اضافه گردد. 

 شود. یسازنمونه DateTimeیا  Dateیک شیء  صورتبه تواندیم DateTimeیک کالس  یهایژگیو -3 يادآوري

 شود. یسازنمونه DateTimeیا  Timeیک شیء  صورتبه تواندیم Timeیک کالس  یهایژگیو

 يریگاندازهو واحد  مقیاس ركورد، نوع ركورد، عدد، اندازه، زاويه، فاصله، به مربوط اطالعات 3-2-ب

 1طول

 .مستندسازی شده است ISO/TS 19103 در استاندارد لکام طوربهفاصله: این کالس 

درجه  ادیان یار باعموماً برای انطباق دو خط یا دو صفحه بر یکدیگر که  ازیموردنزاویه: میزان دوران 

 ه است.شد مستندسازی ISO/TS 19103 استاندارد در لکام طوربه. این کالس شودیم یریگاندازه

                                                 
1UomLength  
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س . این کالهاستتیموجود از یاد یا کمیت برخعین کردن گستره، ابعیاز انجام فرآیند ت لاندازه: نتیجه حاص

 .مستندسازی شده است ISO/TS 19103 استاندارد در لکام طوربه

، (real, integer, decimal, double, float)عددی خاص  نوع ریزآن را به  توانیمعدد: کالسی نظری که 

 .مستندسازی شده است ISO/TS 19103 استاندارد در لکام طوربهاین کالس رد. تقسیم ک

 .مستندسازی شده است ISO/TS 19103 در استاندارد لکام طوربهاین کالس رکورد: 

 .مستندسازی شده است ISO/TS 19103 در استاندارد لکام طوربهاین کالس نوع رکورد: 

 .است مستندسازی شده ISO/TS 19103 در استاندارد لکام طوربهاین کالس : یریگاندازهواحد 

UomLength : طوربهن کالس طول یا فاصله بین دو موجودیت. ای یریگاندازهبرای  یریگاندازههر سیستم 

 .مستندسازی شده است ISO/TS 19103 در استاندارد لکام

 1زماني و دوره تناوب هيپااطالعات 4-2-ب

TM_PeriodDuration مدت یک دوره که توسط :ISO 8601 در است. این کالس شدهمشخص ISO/TS 

 .مستندسازی شده است 19108

 و نقطه ءشي اطالعات 5-2-ب

GM_Pointالس ین ک: پایه هندسی که صفر بعدی است و بیانگر یک موقعیت بوده اما فاقد گستره است. ا

 مستندسازی شده است. ISO 19107 در استانداردکامل  طوربه

GM_Object : سی که هند مشترک کلیه اشیاء یهارابطشیء هندسی است و  یبندردهکالس ریشه از

 ISO19107 استاندارد در لکام طوربه. این کالس کندیم پشتیبانیرا  اندمکانی مرجع دهی شده صورتبه

 مستندسازی شده است.

 3هارهیزنجو  2هارشته اطالعات 6-2-ب

آمده است. یک مجموعه نباید شامل اعضای  بارکیدر آن فقط  ءیشمجموعه: تجمعی محدود از اشیا که هر 

 ISO/TS در استانداردکامل  طوربهتکراری باشد. ترتیب اعضا در یک مجموعه مشخص نیست. این کالس 

 مستندسازی شده است. 19103

 

                                                 

1 Period Duration 

2Sequence 

3 Set 
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تکرار  توانندیم هارهیزنجاست.  شدهمرتبمنظم  صورتبهاز اجزاست که  یامجموعهیک زنجیره زنجیره: 

 ISO/TS استاندارد در لکام طوربهکالس  رار گیرند. اینق مورداستفادهفهرست یا آرایه  صورتبه یاشوند و 

 .شده است یمستندساز 19103

 مربوط به نام انواع اطالعات 7-2-ب

 .شده است یمستندساز ISO/TS 19103 در استاندارد لکام طوربهین کالس ا: 1نام توصیفی

 .شده است یمستندساز ISO/TS 19103 در استاندارد لکام طوربهین کالس : اGenericنام 

 شده است یمستندساز ISO/TS 19103 در استاندارد لکام طوربهاین کالس : 2نام عضو

ScopedName در استانداردکامل  طوربه: این کالس ISO/TS 19103 شده است. یمستندساز 

 مرجع مختصات عمودي سامانهاطالعات  8-2-ب

 طوربهالس کن هستند. این رابطه ارتفاعات مربوط به جاذبه با زمی کنندهفیتوصاز پارامترها که  یامجموعه

 مستندسازی شده است. ISO 19111-2و  ISO 19111 هایدر استانداردکامل 

 استانداردهاي پروتکل اينترنت 9-2-ب

Uniform Resource Identifier (URI) : کامل در  طوربهساختار )نحوی( کلی. این کالسIETF RFC 

 مستندسازی شده است. 3986

 4هاو برشمارش 3فهرست كدها 3-ب

 مقدمه 1-3-ب

، اندرفته بکار ISO 19115که در این بخش از  طورهمان« برشمارش»و « فهرست کد»کلیشه  یهاکالس

ها « رست کدفه»بسط( هستند و  رقابلیغها بسته )« برشمارش»زیرا  باشندینم« دیگر»شامل هیچ مقدار 

راجعه به پیوست ث م« فهرست کد». برای اطالعات بیشتر در خصوص چگونگی بسط باشندیمقابل بسط 

ا نهاد بان ملت یبه ز کنید. نام مفهوم نام مورد است )زبان این نسخه از این استاندارد انگلیسی بوده و باید

 مشخصات ترجمه شود(. کد یک شناسه خنثی زبان است. دهندهتوسعه

  

  

                                                 

1 Attribute Name 

2 Member Name 
3 CodeList 

4  Enumeration 
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 «دفهرست ك» CI_DateTypeCode 2-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

1.  CI_DateTypeCode   افتدیمشناسایی زمانی که یک رویداد اتفاق 

 آمدن منبع به وجودتاریخ شناسایی  Creation ایجاد  .2

 شناسایی تاریخ به چاپ رسیدن منبع Publication نشر  .3

4.  
 Revision اصالحات

 تاریخ بررسی یا بررسی مجدد و بهبود یاشناسایی 

 منبع لتکمی

 شناسایی تاریخ انقضای منبع انقضا انقضا  .5

 منبع یروزرسانبهشناسایی تاریخ آخرین  LastUpdate یروزرسانبهآخرین   .6

 تاریخ آخرین بازنگری منبعشناسایی  lastRevision آخرین اصالحات  .7

 منبع یروزرسانبهشناسایی تاریخ آخرین  nextUpdate بعدی یروزرسانبه  .8

9.  
 Unavailable دسترسرقابلیغ

 باشد راباشد یا ن یابیدستقابلتاریخ زمانی که منبع 

 کندیممشخص 

10.  
 inForce (االجراالزمقانونی )

 ( بودن منبع رااالجراالزمقانونی ) زمانی که تاریخ

 کندیممشخص 

 کندیمتاریخ پذیرش منبع را مشخص  Adopted پذیرش  .11

12.  
 Deprecated منسوخ

منسوخ شدن منبع را مشخص  زمانی که تاریخ

 کندیم

13.  
 Superseded جایگزین شده

ی تاریخی که منبع از بین رفته یا توسط منبع دیگر

 جایگزین شده است

14.  
 validityBegins شروع اعتبار

 شوندیممعتبر در نظر گرفته  هادادهزمانی که 

 اشدبین ایجاد و اعتبار ب ریتأخیک  تواندیمنکته: 

15.  
 validityExpires اعتبارپایان 

معتبر در نظر گرفته  هادادهزمانی که دیگر 

 شوندینم

16.  
 Released انتشار

تاریخی که این منبع برای دسترسی عمومی منتشر 

 شودیم

 زمان توزیع یک منبع Distribution توزیع  .17

 

 «فهرست كد» CI_OnLineFunctionCode 3-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

1.  CI_OnLineFunctionCode  شودیمکه توسط منبع انجام  یافهیوظ 
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 Download بارگیری  .2

تم برای انتقال داده از یک سیس آنالین عملدستورال

 یسازهریذخبه سیستم یا ابزار  یسازرهیذخابزار  یا

 دیگر

 درباره منبع آنالیناطالعات  Information اطالعات  .3

4.  
 offlineAccess دسترسی آفالین

 آنالین برای درخواست منبع از یهادستورالعمل

 دهندهارائه

 فرآیند سفارش آنالین برای به دست آوردن منبع Order سفارش  .5

6.  
 Search جستجو

آنالین برای جستجوی اطالعات در رابط جستجوی 

 مورد منبع

 است شدهارائهفراداده کامل  فراداده کامل فراداده کامل  .7

 است شدهارائهمرور گرافیکی  browseGraphic مرور گرافیکی  .8

 است شدهارائهقابلیت بارگذاری منابع آنالین  Upload بارگذاری  .9

 است شدهارائهسرویس ایمیل آنالین  emailService سرویس ایمیل  .10

 است شدهارائهمرور آنالین  Browsing مرور  .11

 است شدهفراهمدسترسی آنالین به فایل  fileAccess دسترسی به فایل  .12

 

 «فهرست كد» CI_PresentationFormCode 4-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

1.  
CI_PresentationForm- 

Code  شودیمکه داده ارائه  یاقهیطر 

 documentDigital رقومی مدرک  .2
 تواندیم)متنی  غالباًومی مدرکی قنمایش ر

 )نیز باشد لشکل شام

 documentHardcopy چاپی مدرک  .3

 لشکل شام تواندیم)متنی  غالباً  مدرکنمایش 

، روی کاغذ، کاغذ حساس یا سایر )نیز باشد

 مشابه یهارسانه

 imageDigital تصویر رقومی  .4

بازنمائی عوارض طبیعی یا ساخت بشر، اشیا و 

از طریق سنجش نور مرئی یا سایر  هاتیفعال

طیف الکترومغناطیسی، توسط  یهابخش

ادار رحرارتی و  قرمزمادونی از قبیل هایسنجنده

در فرمت  هاآنتفکیک باال و ذخیره  باقدرت

 رقومی

بازنمائی عوارض طبیعی یا ساخت بشر، اشیا و  imageHardcopy تصویر چاپی  .5
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از طریق سنجش نور مرئی یا سایر  هاتیفعال

طیف الکترومغناطیسی، توسط  یهابخش

حرارتی و رادار  قرمزمادونی از قبیل هایسنجنده

تفکیک باال و چاپ روی کاغذ، کاغذ  باقدرت

استفاده  منظوربه هارسانهحساس یا سایر 

 مستقیم توسط کاربر

 mapDigital نقشه رقومی  .6
در فرمت برداری یا  شدهدادهنقشه نمایش 

 رستری

 mapHardcopy نقشه چاپی  .7
 رروی کاغذ، کاغذ حساس یا سای شدهچاپنقشه 

 سط کاربراستفاده مستقیم تو منظوربه هارسانه

 modelDigital مدل رقومی  .8
 یک عارضه، پردازش یا یچندبعدومی رقنمایش 

 غیره

 یبعدسهمدل فیزیکی  modelHardcopy چاپیمدل   .9

 ر فرمت رقومیمقطع عمودی د profileDigital پروفایل رقومی  .10

 بر روی کاغذ و غیره شدهچاپمقطع عمودی  profileHardcopy پروفایل چاپی  .11

 tableDigital جدول رقومی  .12

 صورتبهام که قومی شواهد یا ارقنمایش ر

فرمت در  خصوصاً، اندشدهسیستماتیک مرتب 

 .ستون

 tableHardcopy جدول چاپی  .13

 سیستماتیک صورتبهام که قنمایش شواهد یا ار

 ستون و روی فرمتدر  خصوصاً، اندشدهمرتب 

 هارسانهکاغذ، کاغذ حساس یا سایر 

 .اندشدهچاپ

 ضبط رقومی ویدیو videoDigital ویدیو رقومی  .14

 روی فیلمضبط ویدیو  videoHardcopy ویدیو چاپی  .15

 ضبط صدای رقومی audioDigital صوت رقومی  .16

 audioHardcopy چاپگر صوتی  .17
 آنالوگ مانند نوار یهارسانهضبط صدا توسط 

 مغناطیسی

 multimediaDigital رقومی یاچندرسانه  .18
مختلف  یهاحالتنمایش اطالعات با استفاده از 

 برای متن، صدا، تصویر زمانهمرقومی 

 multimediaHardcopy یاچندرسانهچاپگر   .19
مختلف  یهاحالتنمایش اطالعات با استفاده از 

 برای متن، صدا، تصویر زمانهمآنالوگ 

 یک شی فیزیکی physicalSample فیزیکی ءیش  .20
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مثال: نمونه سنگ یا مواد معدنی، اسالید 

 میکروسکوپ

 diagramDigital دیاگرام رقومی  .21

اطالعات صورت گرافیکی توسط نمودارهایی 

و سایر انواع  یالهیممانند نمودار پای، نمودار 

و در فرمت رقومی  شدهدادهنمودارها نشان 

 شوندیمضبط 

 diagramHardcopy چاپ دیاگرام  .22

ی گرافیکی توسط نمودارهای صورتبهاطالعات 

و سایر  یالهیممانند نمودار پای، نمودار 

 و روی کاغذ، مواد شودیمنمودارها نشان داده 

 .شوندیمدیگر چاپ  یهارسانهعکاسی یا 

 

 «فهرست كد» CI_RoleCode 5-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

1.  CI_RoleCode  شودیمکه توسط مسئول انجام  یافهیوظ 

 منبع کنندهفراهم resourceProvider منبع کنندهنیتأم  .2

 Custodian متولی  .3

ت و قبپاسخگو و مسئول در برابر داده که مرا

 نگهداری

 .کندیماز منبع را تضمین 

 مالک منبع Owner مالک  .4

 از منبع کنندهاستفاده User کاربر  .5

 منبع کنندهعیتوز Distributor کنندهعیتوز  .6

 منبع جادکنندهیا Originator دکنندهیتول  .7

 pointOfContact نقطه تماس  .8

در خصوص منبع یا نحوه  تواندیمطرفی که 

 اخذ آن

 .رار دهدقاطالعات در اختیار 

 PrincipalInvestigator محقق اصلی  .9
اطالعات و اجرای  یآورجمعمسئول اصلی 

 تحقیقات

 Processor پردازشگر  .10
 یاوهیشپردازش کننده منبع که داده را به 

 .استکه تغییر کرده  پردازش نموده

 منبع منتشرکننده Publisher ناشر  .11

 منبع مؤلف Author مؤلف  .12
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 دهدیمبخش که درباره منبع اطالعات  Sponsor حامی  .13

 کندیممشترک منابع را تألیف  طوربهکسی که  Coauthor نویسنده مشترک  .14

 Collaborator همکار  .15
محقق اصلی  رازیغبهکسی که به تولید منبع 

 کندیمکمک 

 Editor ویراستار  .16
کسی که برای بهبود محتوا، منابع را مرور یا 

 است کردهاصالح

 Mediator واسطه  .17

به  یکه واسطه دسترس تیاز موجود یاطبقه

در نظر  هاآن یکه منبع برا ییهاآن یمنبع برا

 کندیماست را فراهم  دیمف ای شدهگرفته

 حقوق بر روی منبعمالکیت یا مدیریت  Rightsholder دارنده حقوق  .18

 طرف مشارکت در منابع Contributor کنندهمشارکت  .19

 کندیم نیتأمکسی که منابع پولی را  Funder گذارهیسرما  .20

 کسی که به منبع یا استفاده از آن عالقه دارد Stakeholder نفعیذ  .21

 

 «فهرست كد» CI_TelephoneTypeCode 6-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

 CI_TelephoneTypeCode  نوع تلفن 

 دهدیمتلفن خدمات صدا را ارائه  Voice صدا  .1

 دهدیمرا ارائه  دورنگارتلفن خدمات  Fax رونوشت  .2

 دهدیمتلفن خدمات پیامک را ارائه  Sms پیامک  .3

 

 «فهرست كد» CountryCode 7-3-ب

 یا معادل آن استفاده کنید. ISO 3166-1 استاندارد از

https://www.iso.org/obp/ui/#search 

 

 «فهرست كد» DS_AssociationTypeCode 8-3-ب 

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

1.  DS_AssociationTypeCode  توجیهی همبستگی دو منبع 

 دیگر منبعبه  منبعارجاع از یک  crossReference ارجاع متقابل  .2
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 largerWorkCitation باالدست فعالیت به ارجاع  .3
 اصلی که مجموعه حاضرنبع ارجاع به م

 .سمتی از آن استق

 PartOfSeamlessDatabase داده یکپارچه پایگاه از قسمتی  .4
بخشی از همان مجموعه ساختاری از 

 شوندیمکه در رایانه نگهداری  هاداده

 stereoMate ریاز زوج تصاو یکی  .5

بخشی از مجموعه تصاویر که هنگام 

ارائه  یبعدسهاستفاده از یکدیگر، تصاویر 

 دهندیم

 isComposedOf متشکل از  .6
ارجاع به منابعی که بخشی از این منبع 

 هستند

 collectiveTitle عنوان جمعی  .7

 از منابع یامجموعهعنوان مشترک برای 

یک سری را  یهامؤلفهعنوانی که مثال: 

اتی همراه با اطالع یجمعدسته صورتبه

درباره میزان حجم موجود در منبع 

 کندیمشناسایی  ذکرشده

 Series هادنباله  .8

مرتبط از طریق بخش مشترک مانند بخش 

برای مشخصات محصول  دشدهیتول

 مشترک

 تناظرمرتبط از طریق یک  Dependency تناظر  .9

 مرتبط استمنبع بازبینی از منابع  revisionOf بازبینی  .10

 

 «فهرست كد» DCPList 9-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

 DCPList  
کالس اطالعاتی که موجودیت ارجاع 

 شودیمدهنده به آن اعمال 

1.  XML XML  ریپذتوسعه یگذارنشانهزبان 

2.  CORBA CORBA معماری واسط درخواست شی مشترک 

3.  JAVA JAVA  ءگرایش یسینوبرنامهزبان 

4.  COM COM  مؤلفه ءیشمدل 

5.  SQL SQL  افتهیساختار وجوپرسزبان 

6.  SOAP SOAP  ءیشپروتکل دسترسی ساده به 

7.  Z3950 Z3950 ISO 23950 
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8.  HTTP HTTP پروتکل انتقال هایپرتکست 

9.  FTP FTP پروتکل انتقال فایل 

10.  WebServices WebServices سرویس وب 

 

 «فهرست كد» DS_InitiativeTypeCode 10-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

 DS_InitiativeTypeCode  
ی که در آن عتجمی یهاتیفعالنوعی از 

مرتبط هستند باهمنابع م  

1.  Campaign Campaign 
و  شدهیطراح یهاتیفعالسری 

 افتهیسازمان

 برای هدفی مشخص منابعگردآوری  Collection مجموعه  .2

 خاص تابع یا گروهی از توابععملکرد  Exercise تمرین  .3

 Experiment آزمایش  .4

بررسی  منظوربه شدهیطراحفرآیند 

 اثربخشی یا

 زیچکیاعتبار 

 جستجو یا تحقیق سیستماتیک Investigation بازرسی  .5

 داده یآورجمععملیات خاص یک سیستم  Mission تیمأمور  .6

 Sensor حسگر  .7
سمتی از تجهیزات ضبط یا قوسیله یا 

 شناسایی

 Operation عملیات  .8
الیت عمتی از یک سری فقسالیتی که عف

 باشدیم

 Platform پلتفرم  .9
نگهداری که  یهاهیپاوسیله یا سایر 

گرددیممستقر  سنجنده روی آن  

 Process فرآیند  .10
دادی عت لشیوه انجام چیزی که خود شام

 گام است

 خاص شدهیطراحالیت عف Program برنامه  .11

 افتهیسازمان توسعهاجرا، تحقیق یا  Project پروژه  .12

 مطالعه و بررسی Study مطالعه  .13

 بخشی از کار Task وظیفه  .14

 Trial آزمون  .15
فرآیند آزمایش کردن برای کشف یا نمایش 

 چیزی
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 «فهرست كد» LanguageCode 11-3-ب

 در کدها برای نشان دادن نام alpha-3د ک ISO 639-2 استاندارد استفاده کنید. ISO 639-2 استاندارد از

 .است هازبان

 «فهرست كد» MD_CellGeometryCode 12-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

 MD_CellGeometryCode  
توسط  شدهدادهکد نشانگر هندسه نشان 

 مقدار سلول شبکه

 رف یک نقطه استعهر سلول م Point نقطه  .1

 است سطحرف یک عهر سلول م Area سطح  .2

3.  Voxel Voxel 

حجمی را در یک  یریگاندازههر سلول یک 

نشان  یبعدسهشبکه منظم در فضای 

 دهدیم

 Stratum طبقه 4
دامنه ارتفاع برای پروفایل عمودی تک 

 یانقطه

 «فهرست كد» MD_ClassificationCode 13-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

 MD_ClassificationCode   منبعبرای  صادق یهاتیمحدودنام 

 غیر محرمانه Unclassified غیر محرمانه  .1

 باشدینمبرای ارائه به عموم  Restricted محرمانه  .2

 اعتمادقابلبه افراد  ارائهقابلفقط  Confidential خیلی محرمانه  .3

 Secret سری  .4

خصوصی، ناشناس یا مخفی نگاه داشته 

 شده از همه

 گروهی منتخب جزبه

 باالترین درجه محرمانه بودن TopSecret سریخیلی   .5

 SBU حساس اما غیر محرمانه  .6
ل اگرچه غیر محرمانه است، اما نیاز به کنتر

 باشدیمدقیق بر توزیع آن 

 ForOfficialUseOnly فقط برای استفاده رسمی  .7

که فقط برای  یامحرمانهاطالعات غیر 

توسط نهاد  شدهنییتعاهداف رسمی 

 ردیگیمقرار  مورداستفاده کنندهنییتع
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 Protected محفوظ  .8
موجب  تواندیملطمه زدن به اطالعات 

 خسارت شود

 LimitedDistribution توزیع محدود  .9
توسط بدنه )بخش(  محدودشدهانتشار 

 کنندهنییتع

 «فهرست كد» MD_CharacterSetCode 14-3-ب

 http://www.iana.org/assignments/character-setsاستفاده شود.  IANAاز مجموعه کاراکتر 

و یا در  شدهاستفادهاین موارد اسامی رسمی برای مجموعه کاراکترهایی هستند که ممکن است در اینترنت 

-USو معموالً  اندشدهانیب ANSI_X3.4-1968 داستاندار رجوع شود. این اسامی در هاآنمرجع اینترنتی به 

ASCII  یاASCII  شوندیمساده خوانده. 

 «فهرست كد» MD_CoverageContentTypeCode 15-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

 
MD_CoverageContent- 

TypeCode 
 

 نوع خاصی از اطالعات که توسط سلول

 شودیمنمایش داده 

 Image تصویر  .1

عددی از یک پارامتر  داریمعننمایش 

 فیزیکی

 ی پارامتر فیزیکی نیستقعکه مقدار وا

 thematicClassification موضوعی یبندطبقه  .2

مقدار کد، بدون مفهوم کمی، که برای 

 نمایش

 شودیمیک کمیت فیزیکی استفاده 

 physicalMeasurement فیزیکی یریگاندازه  .3
 واحدهای فیزیکی از یک برحسبمقدار 

 شده یریگاندازهکمیت 

 auxillaryInformation اطالعات کمکی  .4

رای بفیزیکی،  یریگاندازه، معموالً هاداده

اولیه  یهاهیالپشتیبانی از محاسبه 

فیزیکی در مجموعه داده  یریگاندازه

 شودیماستفاده 

مثال: شبکه ضخامت نوری آئروسل که در 

محاسبه محصول درجه حرارت سطح دریا 

 .ردیگیمقرار  مورداستفاده

برای توصیف کیفیت  مورداستفاده یهاداده qualityInformation اطالعات کیفیت  .5

http://www.iana.org/assignments/character-sets
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همین  3فیزیکی )سطر  یریگاندازهپوشش 

نکته: معموالً در  .جدول( در مجموعه داده

 است: شدهگنجانده gmi یک

QE_CoverageResult 

 referenceInformation اطالعات مرجع  .6

برای  مورداستفادهاطالعات مرجع 

پشتیبانی از محاسبه یا استفاده از پوشش 

 در مجموعه داده یریگاندازهفیزیکی 

طول و عرض جغرافیایی  یهاشبکهمثال: 

جغرافیایی  یابیمکانکه برای 

 .شوندیمفیزیکی استفاده  یهایریگاندازه

 modelResult نتیجه مدل  .7

منابع با مقادیر که بجای مشاهده یا 

محاسبه از مشاهدات، با استفاده از یک 

 شوندیممدل محاسبه 

 Coordinate مختصات  .8
 برای تهیه مقادیر مورداستفاده یهاداده

 محور مختصات

 

 «فهرست كد» MD_DatatypeCode 16-3-ب

 تعریف کد )انگلیسی(نام مفهوم  

 MD_DatatypeCode  نوع داده جزء یا موجودیت 

 Class کالس  .1

توصیف گر مجموعه اشیائی که دارای 

 اطالعات

ی ، روابط و رفتارهامتدها، هاعملتوصیفی، 

 باشندیم یکسانی

 Codelist فهرست کد  .2

که برای بیان یک  یریپذانعطافبرشمارش 

 لیست

 توسعه قابلطوالنی از مقادیر مناسب بوده و 

 باشدیم

 codelistElement برشمارش  .3

 آن فهرستی از یهانمونهکه  یادادهنوع 

ه عتوس قابلین را بیان کرده و عم یهانهیگز

 باشدینم

 codelistElement کد فهرست جزء  .4
مقدار مجاز برای یک فهرست کد یا 

 برشمارش
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 نیست یسازنمونه قابل ماًیمستقکالسی که  abstractClass انتزاعی کالس  .5

 aggregateClass کالس تجمعی  .6

ی عکالسی که از طریق رابطه تجم

 یهاباکالس

 باشدیمآن در ارتباط  دهندهلیتشک

 specifiedClass کالس تخصصی  .7
جایگزین ابرکالس  تواندیمزیرکالسی که 

 خود شود

 datatypeClass داده نوع کالس  .8

 لکم یا بدون عم یهاعملداد عکالسی با ت

 که هدف

یت مجرد کالس عاولیه آن نگهداری وض

 دیگری است

خیره ذانتقال، ذخیره، کدگذاری یا  منظوربه

 دائم

 interfaceClass کالس واسط  .9

ی که رفتار یک جزء را یهالنام مجموعه عم

 مشخص

 کنندیم

 unionClass کالس اجتماع  .10
 منتخب از بین انواع خاص راکالسی که نمونه 

 کندیمتوصیف 

 آن، خود کالس هستند یهانمونهکالسی که  metaClass فرا کالس  .11

 typeClass کالس نوع  .12

از  یادامنهکالسی که برای مشخص کردن 

 هانمونه

برای این  اجراقابل یهاعملهمراه با ( اشیاء)

 اشیاء

ممکن است  (Type) . یک نوعرودیمبکار 

 .توصیفی و تناظر باشد اطالعاتدارای 

 اطالعات متنی characterString رشته کاراکتر  .13

 فیلد عددی Integer عدد صحیح  .14

 Association تناظر  .15

نایی بین دو کالس که بین عرابطه م

 هاآن یهانمونه

 رار استقاتصال بر

 «فهرست كد» MD_DimensionNameTypeCode 17-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 
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MD_DimensionName- 

TypeCode 
 نام بعد 

 (yمحور عرضی ) Row ردیف  .1

 (x) محور طولی Column ستون  .2

 (zمحور عمودی ) Vertical محور قائم  .3

 اسکندر امتداد جهت حرکت نقطه  Track مسیر  .4

 اسکنحرکت نقطه  برجهتعمود  crossTrack عمود بر مسیر  .5

 گرحسخط اسکن یک  Line خط  .6

 اسکن یک جزء در طول خط Sample نمونه  .7

 مدت دوره Time زمان  .8

 «فهرست كد» MD_GeometricObjectTypeCode 18-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

 

MD_GeometricObject- 

TypeCode 
 کد نوع شی هندسی

 

 یینعیا برداری که برای ت یانقطهنام اشیاء 

بعدی در  3یا  2، 1، 0مکانی  یهاتیموقع

 .شوندیممجموعه داده استفاده 

 Complex مختلط  .1

 هندسی که مرزهایشان هیچندپامجموعه 

نمایش  دیگر یهاهیپااجتماع  عنوانبه توانندیم

 .داده شود

 Composite مرکب  .2
، اشکال حجمی هایمنحنمتصل از  یامجموعه

 یا سطوح

 Curve منحنی  .3
 دهندهشینماو بسته که  یبعدکیپایه هندسی 

 باشدیمتصویری پیوسته از یک خط 

 Point نقطه  .4

 

 یک دهندهشینمادی که عپایه هندسی صفر ب

 بدون گستره ییت است، ولقعمو

 Solid حجم  .5

 

 دهندهشینمادی و بسته که عب 3پایه هندسی 

 است تصویری پیوسته از یک ناحیه در فضا

 Surface رویه  .6

 

 دهندهشینماکه  دی و بستهعب 2پایه هندسی 

 تصویری پیوسته از یک ناحیه در صفحه است
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 «فهرست كد» MD_ImagingConditionCode 19-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

 

MD_ImagingCondition-

Code 
 کد وضعیت تصویر

 
شرایطی است که ممکن  کنندهانیبکدی که 

رار دهدق ریتأثتصویر را تحت  است  

 باشدیمسمتی از تصویر تار ق blurredImage تصویر تار  .1

 با ابر پوشیده شده استسمتی از تصویر ق Cloud ابر  .2

 degradingObliquity زاویه میل اکلیپتیک  .3
زاویه تند بین صفحه اکلیپتیک )صفحه مدار 

 زمین( و صفحه استوای سماوی

 با مه پوشیده شده استسمتی از تصویر ق Fog آلودمه  .4

-heavySmokeOr غبارآلود  .5

Dust 

 یا دود سنگین گردوغبارسمتی از تصویر با ق

 پوشیده شده است

 است شدهگرفتهتصویر در شب  Night شب  .6

 است شدهگرفتهتصویر هنگام باران  Rain باران  .7

 semiDarkness کیتارمهین  .8
 .است شدهگرفته کیتارمهینتصویر در شرایط 

 )شیومگرگ) شرایط تاریک و روشن

 با سایه پوشیده شده استسمتی از تصویر ق Shadow سایه  .9

 با برف پوشیده شده استسمتی از تصویر ق Snow برف  .10

 terrainMasking مانع دید  .11

مجموعه از یک نقطه یا  یهادادهعدم وجود 

 یهایژگیومنطقه معین ناشی از موقعیت نسبی 

بین جمع  یآورجمعتوپوگرافی که مانع از مسیر 

 شودیم موردعالقهکننده )ها( و موضوع )های( 

 «فهرست كد» MD_KeywordTypeCode 20-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

 

MD_KeywordTypeCod

e 

 کلیدی کلمه نوع کد
 مشابه کلمات کلیدی یبندگروهبکار رفته در  یهاوهیش 

 Discipline رشته  .1
ا از آموزش یا یادگیری تخصصی ر یاشاخهکلمه کلیدی 

 کندیممشخص 

 کلمه کلیدی برای شناسایی یک موقعیت Place مکان  .2

را  شدهرهیذخسطوح یا مواد  ی( کلمه کلیدی الیه )ها Stratum الیه  .3
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 کندیمدر یک سیستم مرتب شناسایی 

 Temporal زمانی  .4
کلمه کلیدی یک دوره زمانی مربوط به منبع را مشخص 

 کندیم

 Theme موضوعی  .5
کلمه کلیدی یک موضوع یا مبحث خاص را مشخص 

 کندیم

 dataCentre مرکز داده  .6
کلمه کلیدی یک مخزن یا بایگانی را برای مدیریت و 

 کندیممشخص  هادادهتوزیع 

 featureType نوع ویژگی  .7

که شامل  کندیمکلمه کلیدی منبعی را مشخص 

با خصوصیات مشترک  هایژگیواز نمونه  یامجموعه

 است

8.  Instrument Instrument 

یا  یریگاندازهکلمه کلیدی دستگاهی را که برای 

، شناسایی شودیممقایسه خصوصیات فیزیکی استفاده 

 کندیم

9.  Platform Platform 
کلمه کلیدی ساختاری را که یک وسیله بر روی آن 

 کندیمسوار شده است، مشخص 

10.  Process Process 
کلمه کلیدی یک سری اقدامات یا وقایع طبیعی را 

 کندیممشخص 

11.  Project Project 
کلمه کلیدی تالشی که برای ایجاد یا تغییر یک 

 کندیماست را مشخص  شدهانجاممحصول یا خدمات 

12.  Service Service 
کلمه کلیدی فعالیتی را که توسط یک بخش به 

 کندیم، مشخص شدهانجامدیگر  سودبخش

 کلمه کلیدی برای شناسایی یک نوع از محصول product محصول  .13

SubTopicCat موضوعی فرعی یبندطبقه  .14

egory 

 یبندطبقه منظوربهموضوعی  یبندطبقهاصالح 

 مکانی یهاداده

 کندیممنبع را مشخص  یبندطبقهکلمه کلیدی یک  Taxon یبندرده  .15

 «كدفهرست » MD_MaintenanceFrequencyCode 21-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

 
MD_MaintenanceFrequencyCode 

 نگهداری دوره کد
 

 هادادهتعداد تناوب تغییرات و حذف 

 پس از اولین تولید داده

 Continual پیوسته  .1
متناوب و مکرر  طوربهمنبع 

 .شودیم یروزرسانبه
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 Daily روزانه  .2
 یروزرسانبهروزانه  طوربهمنبع 

 .شودیم

 .شودیم یروزرسانبهمنبع هر هفته  Weekly هفتگی  .3

 Fortnightly بارکیدو هفته   .4
 یروزرسانبه بارکیمنبع هر دو هفته 

 .شودیم

 Monthly ماهانه  .5
 یروزرسانبه بارکیمنبع ماهی 

 .شودیم

 Quarterly بارکیسه ماه   .6
 یروزرسانبه بارکیمنبع هر سه ماه 

 .شودیم

 .شودیم یروزرسانبهمنبع سالی دو بار  Biannually سالی دو بار  .7

 Annually ساالنه  .8
 یروزرسانبه بارکی هرسالمنبع 

 .شودیم

 asNeeded نیاز برحسب  .9
 روزبهمنبع با فرض ضروری بودن 

 .شودیم

 Irregular نامنظم  .10
 روزبهمنبع در فواصل زمانی نابرابر 

 .شودیم

 notPlanned نشدهینیبشیپ  .11
 هاداده یروزرسانبهبرای  یابرنامههیچ 

 وجود ندارد.

 مشخص نیست. هادادهتناوب نگهداری  Unknown نامعلوم  .12

 .شودیم روزبهمنبع در فواصل منظم  Periodic متناوب  .13

 .شودیم یروزرسانبهمنبع ماهی دو بار  Semimonthly ماهی دو بار  .14

 biennially بارکیدو سال   .15
 یروزرسانبه بارکیمنبع هر دو سال 

 .شودیم

 «فهرست كد» MD_MediumFormatCode 22-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

 
MD_MediumFormatCode 

 رسانه فرمت کد
 شیوه بکار رفته در نوشتن روی رسانه 

1.  cpio cpio 
Copy In / Out  دستور و فرمت فایل(

UNIX) 
2.  tar tar Tape Archive 

3.  highSierra highSierra فایل  سامانهhigh Sierra 
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4.  iso9660 iso9660 
فایل  جم و ساختارح -پردازش اطالعات

CD-ROM 

5.  iso9660RockRidge iso9660RockRidge  پروتکل تبادلrock ridge (UNIX) 

6.  iso9660AppleHFS iso9660AppleHFS 
فایل سلسله مراتبی  سامانه

(Macintosh) 
7.  udf udf فرمت دیسک جهانی 

 «برشمارش» MD_ObligationCode 23-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

 
MD_ObligationCode 

 التزام یک جزء یا موجودیت  التزام کد

 است ازیموردنجزء  Mandatory اجباری  .1

 نیست ازیموردنجزء  Optional اختیاری  .2

 است ازیموردنجزء در شرایط خاصی  Conditional مشروط  .3

 «برشمارش» MD_PixelOrientationCode 24-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

 
MD_PixelOrientation- 

Code 
 

یت زمینی قعکه متناظر مو لدر پیکس یانقطه

 است آن

 Centre مرکز  .1

چپ پایین و  یهاگوشهدر حد وسط  یانقطه

 راست

 لباالی پیکس

 LowerLeft پایین چپ  .2

 مبدأنسبت به  لگوشه پیکس نیترکینزد

SRS. 

 با تیاولودارند،  یفاصله یکسان دونقطهاگر 

 است xکمترین مقدار  یاست که دارا یانقطه

 LowerRight پایین راست  .3
ساعت  یهاعقربهگوشه بعدی در خالف جهت 

 از سمت چپ پایین

 UpperRight باال راست  .4
ساعت  یهاعقربهگوشه بعدی در خالف جهت 

 از سمت راست پایین

 UpperLeft باال چپ  .5
ساعت  یهاعقربهگوشه بعدی در خالف جهت 

 باالراستاز سمت 
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 «فهرست كد» MD_ProgressCode 25-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

 
MD_ProgressCode 

 پیشرفت کد
 وضعیت منبع 

 کامل شده Completed کامل شده  .1

 آفالین یسازرهیذخدر یک مرکز  شدهرهیذخ historicalArchive آرشیو تاریخی  .2

 دیگر مرتبط نیست Obsolete شدهمنسوخ  .3

 شودیم یروزرسانبهمداوم  طوربه Ongoing در دست اقدام  .4

 Planned شدهیزیربرنامه  .5
یا توسط ایجاد یا  بر اساستاریخ ثابت 

 است شدهنیمعمنبع  یروزرسانبه

 شود یروزرسانبهباید تولید یا  Required ازیموردن  .6

 در حال حاضر فرآیند در حال ایجاد است underDevelopment توسعهدرحال  .7

 Final نهایی  .8
تکامل خاتمه یافته و هیچ تغییری پذیرفته 

 نخواهد شد.

 ، اما هنوز قابل ارجاع نیستشدهانجام Pending در شرف وقوع  .9

 Retired بازنشسته  .10
. با شودینمآیتم دیگر برای استفاده توصیه 

 .آیتم دیگری جایگزین نشده است

 با مورد جدید جایگزین شده است. superseded جایگزین  .11

 Tentative آزمایشی  .12
ل تغییرات موقتی احتمالی قبل از نهایی یا کام

 شدن منبع

 است قبولقابلتحت شرایط خاص  Valid معتبر  .13

 موافقت شده بانیپشتتوسط  Accepted شدهرفتهیپذ  .14

 رد شد بانیپشتتوسط  notAccepted نشدهرفتهیپذ  .15

 از رسیدگی حذف شد Withdrawn کردن نظرصرف  .16

 پیشنهاد شد که توسعه باید انجام شود Proposed شنهادشدهیپ  .17

 Deprecated شدهمنسوخ  .18
. استفاده شودیممنبع جایگزین شده و منسوخ 

 تاریخی فقط برای اهداف

 «فهرست كد» MD_ReferenceSystemTypeCode 26-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

 
MD_ReferenceSystem- 

TypeCode 
را  مورداستفادهمرجع  سامانهنوع  
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 کندیمتعریف 

 ارامتریپ-ترکیب مهندسی  .1
compoundEngineering 

Parametric 

-مرجع مختصات مکان سامانه

 سامانهپارامتری مرکب حاوی یک 

مرجع مختصات مهندسی و یک 

 مرجع پارامتری سامانه

 فشار ،x ،yمثال: )بومی( 

 compoundEngineering ارامتری زمانیپ-ترکیب مهندسی  .2

ParametricTemporal 

پارامتری -مرجع مختصات فضا سامانه

مرجع  هسامانزمانی حاوی یک  -

 مختصات مهندسی، پارامتری و زمانی

 ، فشار، زمانx ،yمثال: )بومی( 

CompoundEngineeringTem ترکیب مهندسی زمانی  .3

poral 

زمانی -مرجع مختصات مکانی سامانه

مرجع مختصات زمانی و  سامانهحاوی 

 مهندسی

 ، زمانx ،yمثال: )بومی( 

compoundEngineeringVerti مودیع -ترکیب مهندسی  .4

cal 

مرجع مکانی مرکب شامل یک  سامانه

مرجع مختصات مهندسی افقی  سامانه

 مرجع مختصات عمودی سامانهو یک 

 ، ارتفاعx ،yمثال: )بومی( 

5.  
عمودی  2Dترکیب جغرافیایی 

 زمانی

compoundEngineering 

VerticalTemporal 

زمانی -مرجع مختصات فضایی سامانه

مرجع مختصات  امانهسحاوی یک 

 عمودی، زمانی و مهندسی

 ، ارتفاع، زمانx ،yمثال: )بومی( 

 پارامتری 2Dترکیب جغرافیایی   .6
compoundGeographic 

2 

پارامتری -مرجع مختصات فضا سامانه

مرجع  سامانهمرکب حاوی یک 

بعدی افقی و  2مختصات جغرافیایی 

 مرجع پارامتری سامانهیک 

 جغرافیایی، فشارمثال: طول و عرض 

7.  
زمانی  2Dترکیب جغرافیایی 

 پارامتری
compoundGeographic 

2D 

-مرجع مختصات فضا سامانه

 سامانهمانی حاوی یک ز-پارامتری

بعدی  2مرجع مختصات جغرافیایی 

مرجع مختصات  سامانهافقی، یک 

 زمانی و یک پارامتری

مثال: طول و عرض جغرافیایی، فشار، 
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 زمان

 compoundGeographic زمانی 2Dترکیب جغرافیایی   .8

2 

زمانی -مرجع مختصات مکانی سامانه

مرجع مختصات  سامانهحاوی یک 

 سامانهبعدی افقی و یک  2جغرافیایی 

 مرجع زمانی

 مثال: طول و عرض جغرافیایی، زمان

 compoundGeographic عمودی 2Dترکیب جغرافیایی   .9

2 

مرجع مختصات مرکب که در  سامانه

مرجع مختصات  سامانه کیآن

مرجع مختصات  سامانهسازنده، یک 

مرجع  سامانهژئودزیکی افقی و یک 

 مختصات عمودی است

مثال: طول و عرض جغرافیایی، 

 )مربوط به گرانش( ارتفاع یا عمق

10.  
ترکیب دوبعدی جغرافیایی 

 عمودی زمانی

compoundGeographic 

VerticalTemporal 

زمانی -مرجع مختصات مکانی سامانه

مرجع مختصات  سامانهحاوی یک 

بعدی افقی، عمودی و  2جغرافیایی 

 مرجع مختصات زمانی

مثال: طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع، 

 زمان

11.  
جغرافیایی  یبعدسهترکیب 

 زمانی
compoundGeographic 

3 

زمانی -مرجع مختصات مکانی سامانه

مرجع مختصات  سامانهحاوی یک 

مرجع  سامانهبعدی و  3جغرافیایی 

 مختصات زمانی

مثال: طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع 

 بیضوی، زمان

12.  
 یدوبعد ریتصو سامانهترکیب 

 پارامتریک

compoundProjected 

2 

پارامتری -مرجع مختصات فضا سامانه

مرجع  سامانهمرکب حاوی یک 

و یک  شدهینیبشیپمختصات افقی 

 مرجع پارامتری سامانه

 ، چگالیeasting, northing مثال::

13.  
 یدوبعد ریتصو سامانهترکیب 

 پارامتریک زمانی

compoundProjected 

2 

پارامتری -مرجع مختصات فضا سامانه

مرجع  سامانهزمانی حاوی یک  -
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مختصات زمانی، افقی، پارامتری و 

 شدهیبندزمان

، چگالی، easting, northing مثال:

 زمان

14.  compoundProjectedTemp

oral 

compoundProjected 

Temporal 

زمانی -مرجع مختصات فضا سامانه

مرجع  سامانهمرکب حاوی یک 

و  شدهینیبشیپمختصات افقی 

 مرجع مختصات زمانی سامانه

 ، زمانeasting, northing مثال:

15.  compoundProjectedVertic

al 
compoundProjectedVertical 

مرجع مکانی مرکب حاوی یک  سامانه

 شدهینیبشیپمرجع مختصات  سامانه

مرجع مختصات  سامانهافقی و یک 

 عمودی

 ،,easting, northingمثال: 

 مرتبط با ثقل، ارتفاع، عمق

16.  
compoundProjectedVertic

al 

Temporal 

compoundProjectedVertical 

Temporal 

زمانی -مرجع مختصات فضا سامانه

مرجع  سامانهمرکب شامل یک 

مختصات افقی، عمودی و زمانی 

 شدهینیبشیپ

، ارتفاع، easting, northing مثال:

 زمان

 engineering مهندسی  .17

مرجع مختصات مبتنی بر یک  سامانه

که رابطه یک  یادادهداده مهندسی )

مختصات با یک مرجع بومی را  سامانه

 (کندیمتوصیف 

 x ،yمثال: )بومی( 

 engineeringDesign طراحی مهندسی  .18

مرجع مختصات مهندسی که  سامانه

جسم متحرک  کیهیپادر آن ارائه 

 است شدهمشخص

 x ،yمثال: )بومی( 

 engineeringImage عکس مهندسی  .19
مرجع مختصات مبتنی بر یک  سامانه

داده تصویر )داده مهندسی که رابطه 
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مختصات با یک تصویر را  سامانهیک 

 (کندیممشخص 

 مثال: سطر، ستون

 GeodeticGeocentric مرکزنیزمژئودتیک   .20

مرجع مختصات ژئودتیک  سامانه

 یبعدسهمختصات  سامانهدارای 

 کارتزین

 x ،y ،zمثال: )ژئوسنتریک( 

 geodeticGeographic2D ژئودتیک جغرافیایی دوبعدی  .21

مرجع مختصات ژئودتیک  سامانه

 یدوبعدمختصات  سامانهدارای 

بیضوی مثال: طول جغرافیایی، عرض 

 جغرافیایی

22.  geodeticGeographic3D geodeticGeographic3D 

مرجع مختصات ژئودتیک  سامانه

 یبعدسهمختصات  سامانهدارای 

 بیضوی

مثال: عرض جغرافیایی، طول 

 جغرافیایی، ارتفاع بیضوی

جغرافیاییشناسه   .23  geographicIdentifier 

مرجع مکانی در فرمت یک برچسب یا 

 کندیمکد که یک مکان را مشخص 

 مثال: کد پستی

 Linear خطی  .24

مرجع که با مراجعه به بخشی  سامانه

از یک ویژگی جغرافیایی خطی و 

فاصله در آن بخش از یک نقطه 

 کندیممعین، مکانی را مشخص 

 کیلومتر طول جاده xمثال: 

 parametric پارامتری  .25

مرجع مختصات مبتنی بر یک  سامانه

که رابطه  یادادهداده پارامتری )

را  یکشیمختصات پارامتری با  سامانه

 (کندیمتوصیف 

 مثال: فشار

شدهیزیربرنامه  .26  Projected 

از  آمدهدستبهمرجع مختصات  سامانه

مرجع مختصات ژئودزیکی  سامانهیک 

 یزیرطرحدو بعدی با استفاده از یک 
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 نقشه

 easting, northing: مثال

 Temporal زمانی  .27

مرجع که در آن زمان  سامانه

 شودیم یریگاندازه

 مثال: زمان

 vertical عمودی  .28

 یبعدکیمرجع مختصات  سامانه

 یادادهمبتنی بر یک داده عمودی )

مربوط  یهاعمقیا  هاارتفاعکه رابطه 

 (کندیمبه جاذبه با زمین را توصیف 

مثال: )مربوط به جاذبه( ارتفاع یا 

 عمق

 «فهرست كد» MD_RestrictionCode 27-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

 
MD_RestrictionCode 

 محدودیت کد
 

دسترسی یا استفاده  (های)محدودیت 

 از داده

 copyright فیتألحق   .1

انتشار، تولید یا فروش حق انحصاری 

 یک اثر

ادبی، نمایشی، موسیقی یا هنری، یا 

 استفاده از

که از طریق  برچسب یا چاپ تجاری

مشخص به  ییک دوره زمان انون برایق

آهنگساز، هنرمند یا  نویسنده،ک ی

 شودیماعطا  کنندهعیتوز

 patent شدهثبت  .2

حق انحصاری ساخت، فروش، کاربرد 

یک اختراع یا کشف که از  یا مجوز

 است اعطاشدهطرف دولت 

 patentPending ثبت شرف در  .3
شرف ثبت در  فروشاطالعات تولید یا 

 است

 Trademark عالمت تجاری  .4

یک  یهاشناسهنام، نشانه یا سایر 

و  شدهثبترسمی  طوربهمحصول که 

استفاده  ی محدود بهقحقو ازلحاظ
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 مالک یا سازنده است

 اجازه رسمی انجام کاری licence مجوز  .5

 intellectualPropertyRights حق مالکیت معنوی  .6

 و کنترلحق کسب سود مالی از توزیع 

که در اثر  رملموسیغ یک دارایی

 آمده است به وجودیت قخال

 خودداری از انتشار یا استفاده عمومی restricted دارای محدودیت  .7

 اندنشدهکه فهرست  ییهاتیمحدود otherRestrictions هاتیمحدودسایر   .8

 هیچ محدودیتی وجود ندارد Unrestricted بدون محدودیت  .9

 licenceUnrestricted بدون محدودیت مجوز  .10
اجازه رسمی برای استفاده از منابع 

 الزم نیست

 licenceEndUser ییکاربر نهامجوز   .11

مجوز رسمی برای استفاده از منابع 

یک شخص یا یک موجودیت برای 

ضروری است و ممکن است با شخصی 

که آن را سفارش داده یا خریداری 

 کرده است متفاوت باشد

 LicenceDistributor مجوز کنندهعیتوز  .12
مجوز رسمی الزم برای یک شخص یا 

 عبرای تجارت یا توزیع مناب نهادکی

 Private خصوصی  .13

در برابر  هاسازماناز حقوق فرد یا 

مشاهده، تعرض یا توجه دیگران 

 کندیممحافظت 

 مقرر در قانون Statutory قانونی  .14

 confidential محرمانه  .15

 در دسترس عموم قرار ندارد

نکته: حاوی اطالعاتی است که 

برای منافع تجاری، صنعتی یا  تواندیم

 باشد بارانیزملی 

 SBU حساس اما بدون طبقه  .16

ز نشده است، اما نیا یبندطبقهاگرچه 

به کنترل دقیق بر توزیع آن وجود 

 .دارد

 با اعتماد in-confidence با اعتماد  .17

 «فهرست كد» MD_ScopeCode 28-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 
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1.  
MD_ScopeCode 

 دامنه کد
 

که موجودیت مرجع به  یکالس اطالعات

 باشدیم آن مربوط

 اطالعات برای مقادیر توصیفی است Attribute اطالعات توصیفی  .2

 اطالعات مربوط به مشخصات عارضه است attributeType نوع اطالعات توصیفی  .3

 CollectionHardware افزارسختمجموعه   .4
اطالعات مربوط به کالس مجموعه 

 است افزارسخت

 است یآورجمع جلسهاطالعات مربوط به  CollectionSession یآورجمعجلسه   .5

 اطالعات مربوط به مجموعه داده است Dataset مجموعه داده  .6

 هاستدنبالهاطالعات مربوط به  Series دنباله  .7

 NonGeographicDataset مجموعه داده غیر مکانی  .8
غیرمکانی  یهادادهاطالعات مربوط به 

 است

 د استعاطالعات مربوط به گروه ب DimensionGroup گروه بعد  .9

 اطالعات مربوط به عارضه است Feature عارضه  .10

 اطالعات مربوط به نوع عارضه است featureType نوع عارضه  .11

 است یویژگ نوع اطالعات مربوط به یک propertyType نوع ویژگی  .12

 است یاطالعات مربوط به عملیات میدان fieldSession عملیات میدانی  .13

 software افزارنرم  .14
اطالعات مربوط به یک برنامه کامپیوتری 

 است routineیا 

 Service خدمات  .15

که توسط  اطالعات در مورد یک توانایی

خدمات، برای  کنندهنیتأم موجودیت

گردد. این می ارائه موجودیت کاربر خدمات

 شوندیم ارائه ییهااز طریق واسطی توانای

 ، ماننددینمایم فیتعرکه رفتار مربوطه را 

 (use case)مورد کاربرد 

 Model مدل  .16
اطالعات مربوط به کپی یا تقلیدی از یک 

 یا فرضی شیء موجود

17.  tile tile 

یک  ،Tile یک اطالعات مربوط به

 مکان بکار یهادادهاز  مکانی رمجموعهیز

 روندیم

 است فرادادهاطالعات مربوط به  Metadata فراداده  .18

 است یک ابتکاراطالعات مربوط به  initiative ابتکار  .19

 است یک نمونهاطالعات مربوط به  Sample نمونه  .20
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 است یک سنداطالعات مربوط به  Document سند  .21

 است یک مخزناطالعات مربوط به  repository مخزن  .22

 aggregate تجمیع  .23
 تجمیع شده منبعیک اطالعات مربوط به 

 است

 Product محصول  .24
مشخصات محصول  کنندهفیتوصفراداده 

 ISO 19131 یداده

 Collection مجموعه  .25
اطالعات مربوط به یک مجموعه بدون 

 ساختار است

 موضوعی است هیالکیاطالعات مربوط به  Coverage الیه موضوعی  .26

 Application کاربرد  .27

منبع اطالعاتی که روی مجموعه خاصی از 

بکه و از طریق ش شدهیزبانیم افزارسخت

 است یدسترسقابل

 «فهرست كد» MD_SpatialRepresentationTypeCode 29-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

 

MD_SpatialRepresentation 

TypeCode 

 مکانی شیکد نوع نما
 

برای نمایش اطالعات  مورداستفادهشیوه 

 مکانی در

 مجموعه داده

 Vector برداری  .1

مکانی  یهادادهبرای نمایش  یبردارداده

 استفاده

 شده است

 Grid شبکه  .2

مکانی  یهادادهداده شبکه برای نمایش 

 شدهاستفاده

 است

 textTable جدول متنی  .3
 متنی یا جدولی برای نمایش یهادادهاز 

 شودیممکانی استفاده  یهاداده

4.  
 نامنظم یبندمثلث شبکه

(tin) 
Tin  نامنظم یبندمثلثشبکه 

 stereoModel یبعدسهمدل   .5

تقاطع  لهیوسبه گرفتهشکل یبعدسهدید 

 یهااشعه

 دارپوششمتناظر از زوج تصویر 

 از یک ضبط ویدیویی یاصحنه Video ویدیو  .6
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 «برشمارش» MD_TopicCategoryCode 30-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

1.  
MD_TopicCategoryCode 

 مهم عناوین کد
 

 به یمکان یهادادهاز  یموضوعی کل یبندطبقه

 و جستجوی مجموعه یبندگروهمنظور کمک به 

 در دسترس. یمکان یهاداده

 برای تواندیم: 1نکته 

 .کلمات کلیدی نیز استفاده شود یبندگروه

 .جامع نیستند ذکرشده یهامثال

 یبندطبقه یهاکالساست که  یبدیه: 2نکته 

 هستند، ییهایهمپوشاندارای  شدهارائهکلی 

 بنابراین باید

 ارا انتخاب نمود که بیشترین تناسب را بسی کال

 .موضوع مجموعه داده داشته باشد

 Farming یدارمزرعه  .2

 پرورش حیوانات و/یا کشت گیاهان

 ،زاردرختمثال: کشاورزی، آبیاری، کشت آبی، 

 تبر محصوال رگذاریتأث، آفت و امراض یدارگله

 و دام

3.  
 و جانوری بومستیز

 گیاهی
Biota 

 یعطبی ستیزطیمحگیاهان و/یا جانوران در 

مثال: حیاط وحش، پوشش گیاه، علوم زیستی، 

، محیط بکر، زندگی دریایی، یشناسبوم

 ، زیستگاهخشک ریغ یهانیزم

 توصیف حقوقی زمین، مرزهای دریایی boundaries مرزها  .4

5.  
 /هواشناسی /جو

 یشناسمیاقل

climatologyMet

eorology 

Atmosphere 

 جوی یهادهیپدو  ندهایفرآ

 وی،لیم، شرایط جق، اوهواآبمثال: پوشش ابر، 

 تغییرات آب و هوایی، بارندگی

 Economy اقتصاد  .6

 تصادی و اشتغالقیت اعالیت و وضعف

 ت،عتولید، نیروی کار، درآمد، تجارت، صنمثال: 

 تصاد گردشگری، جنگلداری،قگردشگری و ا

 ،امرارمعاشصیادی، شکار تجاری یا برای 

، معدنیمواد  قبیلاکتشاف و استخراج منابع از 

 گاز و نفت

 آزاد یهاآبارتفاع در باال یا زیر سطح  Elevation ارتفاعات  .7
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ومی، ق، مدل ارتفاعی رابیعمقمثال: ارتفاع، 

 شیب

 و محصوالت مشتق از آن

 environment ستیزطیمح  .8

 هاآنو حفاظت و نگهداری  ستیزطیمحمنابع 

، ذخیره و نحوه ستیزطیمحمثال: آلودگی 

، ستیزطیمحبر  راتیتأثزباله، ارزیابی  پردازش

، نگهداری از یطیمحستیزخطرات  پایش

 مناظر ت،عطبی

geoscientificInf علوم زمین  .9

ormation 

 اطالعات مرتبط با علوم زمین

، ندهایفرآمثال: عوارض فیزیکی زمین و 

، علوم مرتبط با یدنع، مواد میشناسنیزم

زمین، خطر  یهاسنگ منشأو  ترکیب، ساختار

ن، ، لغزش زمییفشانآتش یهاتیفعالزلزله، 

 ، خاک،لاطالعات ثق

 ، فرسایشیشناسآب، زدهخی یهانیزم

 Health بهداشت  .10

انسان و  یشناسبومسالمت، خدمات سالمتی، 

 یایمن

 مؤثر بر لمثال: بیماری و مریضی، عوام

، استفاده نامناسب از مواد، یپاکیزگ سالمتی،

 سالمت

 جسم و روح، خدمات سالمتی

11.  
 /ییمبنا یهانقشه /تصاویر

 زمین پوشش

imageryBaseMa

psEarth 

Cover 

 ییمبنا یهانقشه

توپوگرافی،  یهانقشهمثال: پوشش زمین، 

 تصاویر،

 سازی انشده، اطالعات گوی یبندطبقهتصاویر 

intelligenceMilit نظامی اطالعات  .12

ary 

 نظامی یهاتیفعالو  هاسازه، هاگاهیپا

 ونقلحملتمرین،  یهانیزم، هاقرارگاهمثال: 

 اطالعات یآورجمعنظامی، 

 InlandWaters داخلی یهاآب  .13

 زهکشی و یهاسامانه، یعوارض آبی داخل

 هاآن یهایژگیو

ی، عطبی یهاخچالیو  هارودخانهمثال: 

از آب،  یبرداربهره یهاطرحنمک،  یهااچهیدر
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 یهاچارت، کیفیت آب، هالیسجریانات،  سدها،

 یگراف درویه

 Location موقعیت  .14

 اطالعات و خدمات مکانی

ط ژئودتیک، نقا یهاشبکهاماکن،  یمثال: نشان

 کنترل،

 هامحلپستی و خدمات، نام  یهامنطقه

 oceans هاانوسیاق  .15

 جزبه) هاآن یهایژگیوعوارض آبی شور و 

 ) داخل یهاآب

 مثال: جزر و مد، امواج جزر و مدی، اطالعات

 مرجان یهاصخرهساحلی، 

planningCadastr یزیربرنامه /کاداستر  .16

e 

 خصوص در یریگمیتصمکه برای  یاطالعات

 شودیمکاربری آتی زمین استفاده 

 منطقه یهانقشهکاربری زمین،  یهانقشهمثال: 

 ینکاداستری، مالکیت زم یبردارنقشهبندی، 

 society جامعه  .17

 هانامهواژهویژگی جوامع و 

، یشناسمردم، هاگاهسکونتمثال: 

و  تحصیالت، باورها، رفتارها ،یشناسباستان

یتی، مناطق و عجم یهاداده عادات سنتی،

 تفریحی، یهاتیفعال

ت ارزیابی اثرات اجتماعی، جرم و جنایت، اطالعا

 ریسرشما

 Structure سازه  .18

 های ساخت دست بشرابن

 ،هاخانهکار، کلیساها، هاموزه، هاساختمانمثال: 

 هابرج، هامغازه، بناهای یادبود، هاخانه

 Transportation ونقلحمل  .19

 و افراد ونقلحملو ابزارهای کمکی برای  لیوسا

 یا کاال

ی ، مسیرهاهاباند/هافرودگاه، هاراهمثال: 

دریانوردی،  یهاچارت، هاتونل کشتیرانی،

 یهاچارتوسیله نقلیه،  کشتی یا موقعیت

 آهنراههوانوردی، 

utilitiesCommun ارتباطات کاربردی  .20

ication 

 ب،الآب و فاض یهاسامانهانرژی،  یهارساختیز

 و خدمات مربوطه ارتباطات
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: منابع انرژی از آب، زمین حرارتی، مثال

و توزیع آب،  تصفیه .خورشیدی و یاهسته

برق و گاز،  توزیع و دفع فاضالب، یآورجمع

 ارتباطی یهاشبکه تبادل داده، مخابرات، رادیو،

 Extraterrestrial خارج از محیط زمین  .21
 کیلومتر باالتر از سطح 100بیش از  یامنطقه

 زمین

 Disaster بالیای طبیعی  .22

 اطالعات مربوط به بالیای طبیعی

 عمحل وقو مثال:

ع بالیای طبیعی، منطقه تخلیه، مرکز پیشگیری 

 امدادرسانی در برابر یهاتیفعالاز حوادث، 

 .بالیای طبیعی

 «فهرست كد» MD_TopologyLevelCode 31-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

1.  
MD_TopologyLevelCode 

 توپولوژی سطح کد
 درجه پیچیدگی روابط مکانی 

 geometryOnly فقط هندسی  .2
اشیاء هندسی بدون ساختار اضافی برای 

 توپولوژی توصیف

 topology1D یبعدکیتوپولوژی   .3
 ژیاغلب توپولو -یبعدکیمجموعه توپولوژی 

«chain-node”  شودیمنامیده 

 planarGraph گراف مسطح  .4

 که مسطح است یبعدکیمجموعه توپولوژی 

یک نمودار مسطح نموداری است که (نکته: 

دو  کهیطوربه ردیگیمرار ق در یک صفحه

مگر در یک  کنندینمقطع یال همدیگر را 

 )رأس

 fullPlanarGraph مسطح کامالًگراف   .5

 که مسطح است یدوبعدمجموعه توپولوژی 

در  یدوبعدمجموعه توپولوژی یک (نکته:

توپولوژی » یدوبعدیک محیط کارتوگرافی 

 شودیمنامیده « کامل

 surfaceGraph گراف رویه  .6

که مشابه  یبعدکیمجموعه توپولوژی 

 از سطح است. یارمجموعهیز

با یک  شکلهمنکته: یک مجموعه هندسی 
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 هاآناگر اجزاء  باشدیممجموعه توپولوژی 

نظیر هم  هاآند عبوده و مرز و ب کیبهکی

 .باشند

 FullSurfaceGraph کامل رویه گراف  .7

با  شکلهمکه  یدوبعدمجموعه توپولوژی 

 یک

 از رویه است رمجموعهیز

 یبعدسهمجموعه توپولوژی  topology3D یبعدسهتوپولوژی   .8

9.  fullTopology3D fullTopology3D 

از  یامجموعهیک مجموعه توپولوژی 

که با یک مرز  توپولوژی است یهاهیپا

 .اندشدهبسته

 abstract انتزاعی  .10
مجموعه توپولوژی بدون هیچ تشخیص 

 هندسی مشخص

 «فهرست كد» SV_CouplingType 32-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

 SV_CouplingType  
کالس اطالعاتی که موجودیت ارجاع دهنده 

 شودیمبه آن اعمال 

 loose سست  .1

 صورتبهنمونه خدمات با یک نمونه داده 

 آزادانه متصل است، برای نمونه هیچ کالس

MD_DataIdentification  نباید توصیف

 شود

 mixed مخلوط  .2

 ختهینمونه داده آم کینمونه خدمات با 

 مثالعنوانبهاست، 

MD_DataIdentification  نمونه اطالعات

 نیو عالوه بر ا کندیم فیمرتبط را توص

 یهانمونه رینمونه خدمات ممکن است با سا

 کار کند یداده خارج

 Tight محکم  .3

متصل نمونه داده  کی بهنمونه خدمات کامالً 

کالس  مثالعنوانبهاست. 

MD_DataIdentification فیتوص دیبا 

 شود
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 «برشمارش» SV_ParameterDirection 33-3-ب

 تعریف کد نام مفهوم )انگلیسی( 

 SV_ParameterDirection  
کالس اطالعاتی که موجودیت ارجاع دهنده 

 شودیمبه آن اعمال 

1.  In In 
نمونه  یبرا یپارامتر ورود کیپارامتر، 

 خدمات است

2.  out out 
نمونه  یبرا خروجیپارامتر  کیپارامتر، 

 خدمات است

3.  in/out in/out 
 ی و هم خروجیپارامتر ورود همپارامتر، 

 نمونه خدمات است یبرا
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 پپیوست 

 )اصول(

 توافقي يهارمجموعهيز و فراداده يهابسط

 سابقه 1-پ

 قابلرتبط است که می فراداده استاندارد و ساختار دهندهارائه ISO 19115ین بخش از ا 6پیوست ب و بند 

 ژنریک در نظر یااندازهبهاریف و مقادیر دامنه عت. هاستدادهاز  یاگستردهبرای طیف  یریکارگبه

بدین  هاداده کن، تنوع بسیار زیادید. لنسطوح مختلف را برآورده ساز در یافرادادهکه نیازهای  اندشدهگرفته

ینی را برای قوان ISO 19106:2004 .تمامی کاربردها را پوشش دهد تواندینمژنریک  که یک فراداده معناست

 .دهدیمن ارائه اضافی جهت رسیدگی بهتر به نیازهای خاص کاربرا یهافراداده یریکارگبهتعریف و 

 هابسطانواع  2-پ

 :باشندیمزیر مجاز  یهابسطانواع 

 ؛افزودن بخش جدید به فراداده -الف

متن » دار دامنه آنمق ایجاد یک فهرست کد فراداده برای جایگزینی دامنه یک جزء موجود فراداده که -ب

 ؛است «آزاد

 ؛ایجاد اجزای جدید برای فهرست -پ

 ؛افزودن جزء جدیدی به فراداده -ت

 ؛جدید یک کالس فرادادهافزودن  -ث

 ؛بیشتر برای جزء موجود از فراداده تیمحدوداعمال  -ج

 ه.محدودتر برای جزء موجود از فراداد یادامنهاعمال  -چ

 ايجاد يک بسط 3-پ

باید صورت پذیرد تا  استاندارداین از فراداده موجود در  دقیق، مروری شدهدادهپیش از ایجاد فراداده بسط 

، موجودیت و یا اجزاء، شدهدادهه عفراداده توس نباشد. برای هرتائید شود که فراداده مناسب از پیش موجود 
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ریف گردد. روابط عوع، نوع داده و مقادیر دامنه باید تقاد وعدحداکثر ت ریف، التزام، شرایط،عنام، نام کوتاه، ت

 ، تعریف گردد.یین نمودعت وارهطرحباید بطوریکه بتوان یک ساختار و  6 دربند شدهارائه

 يجاد يک بسطقواعد ا 4-پ

 ؛ر رونداده یک جزء موجود بکادنباید برای تغییر نام، تعریف یا نوع  شدهدادهاجزای فراداده بسط  -الف

وجود مشامل اجزای فراداده  تواندیمموجودیت تعریف نمود و  عنوانبه توانیمرا  شدهدادهفراداده بسط  -ب

 ؛اجزاء باشد عنوانبه شدهدادهو بسط 

استاندارد  یهایندازمین بر اجزای موجود فراداده نسبت به یتا التزامات شدیدترمجاز است بسط یک  -پ

 ؛(دری باشندر یک بسط اجبا توانندیم، اجزای فراداده که در استاندارد اختیاری هستند) اعمال کند

 اشند.تاندارد باساز  ترمحدودکنندهباشد که  ییهادامنهاجزای فراداده با  لتا شام مجاز استیک بسط  -ت

 محدودیست دارای یک ل توانندیم ،دناستاندارد باش آزاد در یهامتندارای  شیهادامنهاجزایی از فراداده که )

 ؛ند(توافقی باش مناسب در زیرمجموعه ( مقادیر)مانند برشمارش

اگر را محدود نماید ) مقادیر مجاز دانسته شده توسط استاندارد یریکارگبهیک بسط مجاز است تا  -ث

شامل  اشدامنهکه  تعیین کند تواندیممقدار در دامنه یک جزء موجود فراداده باشد، بسط  5استاندارد شامل 

 ؛اب کند(ا انتخرعدد دامنه باشد. بسط باید نیازمند این باشد که کاربر یک مقدار از سه مقدار دامنه  3

حتی در  بسط فهرست کدهایک بسط مجاز است تا تعداد مقادیر در یک فهرست کد را توسعه دهد.  -ج

. داقل برسداضافی به ح یهایورودباید دقت شود تا تعداد  هاآنها مجاز نیست. در هنگام استفاده از پروفایل

 ؛باید منتشر شوند و یا در دسترس قرار گیرند شدهدادههمچنین، فهرست کدهای بسط 

 اشند.، نباید توسط بسط مجاز باندنشدهمواردی که توسط استاندارد مجاز دانسته  -چ

 زيرمجموعه توافقي جامعه 5-پ

رون یک ددر ی ارفراداده بسی یو مستلزم ایجاد اجزا بودهرار است اضافه شود، گسترده قاگر اطالعاتی که 

طریق  زا یهماهنگی بسط پیشنهاد باشد، مخصوص به یک سطح کاربرد هرکدامه باشد که موجودیت فراداد

 .گرددیمتوصیه  عهجامی کاربران و ایجاد یک زیرمجموعه توافق یهاگروه

لیست  «اختیاری» عنوانبه هاآن بیشتر کهیطوربه کندیمریف عجزء فراداده را ت 400 باًیتقر استاندارداین 

 .اندشدهفیتعر، که تشریح شده است یچیز کمک به کاربران جهت درک منظوربه حاًیصر اجزاءاین  .اندشده

 ایجاد نمایند. استاندارداز این « زیرمجموعه توافقی جامعه»یک  توانندیم هاسازمانجوامع فردی، ملل و یا 
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 «یمتق» مثالً )مفروض فراداده یک جزء  مجموعه انتخابی از اجزای فراداده را اجباری خواهند کرد. یک هاآن

 صورتبهفراداده گزارش شود،  اجزای خواهدیمه خاص که همواره عبرای یک جام تواندیم( یک مجموعه داده

 استاندارددر این که فراداده را یک جامعه از کاربران ممکن است بخواهند تا اجزای اضافی  .دیدرآ «اجباری»

بخواهد  هاسامانهیک جامعه ممکن است برای بیان وضعیت منابع در  برای مثال، ایجاد کند. ند،وجود ندار

ین ز ادر خارج ا شدهاضافهولیکن، این اجزای فراداده را توسعه دهد تا به مدیریت تولید کمک کند.  اجزای

ه باید عزیرمجموعه توافقی جام را منتشر نماید. یک هاآنه عجام نخواهد بود مگر آنکه این شدهشناختهه عجام

حرف  32در یک جامعه از  سامانهاگر یک  .یین کندعکلیه اجزای فراداده ت را برای هادامنهو  زمینهاندازه 

حرف استفاده کند، امکان همکاری وجود  8دیگر از  سامانهبرای عنوان یک مجموعه داده استفاده کند و 

بیشتر و کنترل  مؤثرجستجوهای  نظورمبهمنتخب در یک جامعه  یهادامنهنخواهد داشت. استانداردسازی 

 استاندارد توافقی فراداده به یهارمجموعهیز. برای اطالعات بیشتر راجع به باشدیمحائز اهمیت  سامانهبهتر 

ISO 19106 .مراجعه شود 

 و استاندارددر این  شدهفیتعرمجموعه کامل فراداده ، اجباریاجزای فراداده کمینه روابط بین  1-پشکل 

 .دهدیم، دامنه خاص یا سازمانی را نمایش یامنطقهزیرمجموعه توافقی ملی، 

 

 
 زيرمجموعه توافقي جامعه فراداده 1-پشکل 
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 وه مجموعهبعالصر مخت اجزای فراداده لنمایانگر اجزای فراداده مختصر است. فراداده جامع شام داخلیدایره 

اده اجزای فراد له باید شامع. زیرمجموعه توافقی جامباشدیم استاندارددر این  شدهفیتعرکامل اجزای 

 از ییهابسط لشام تواندیم عالوه بر این،تمامی دیگر اجزای فراداده نیست. ل شام باشد، اما لزوماًمختصر 

 .اندشدهفیتعر، واعد بسط فراداده موجود در این پیوستقباشد که بر اساس ( خورده هاشور )نواحیفراداده 

 ايجاد يک زيرمجموعه توافقيقواعد  6-پ

 را بررسی کند. شدهثبتتوافقی  یهارمجموعهیزپیش از ایجاد یک زیرمجموعه توافقی، کاربر باید  -الف

 یک زیرمجموعه توافقی باید قوانین تعریف بسط را رعایت نماید. -ب

 هد.د یک زیرمجموعه توافقی نباید نام، تعریف یا نوع داده اجزای فراداده را تغییر -پ

 یک زیرمجموعه توافقی باید شامل موارد زیر باشد: -ت

 اجباری یهابخشکلیه اجزای اجباری فراداده در کلیه  -

بخش را  توسط ازیموردنشرطی، اگر منبع شرایط  یهابخشکلیه اجزای مشروط فراداده در کلیه  -

 برآورده سازد.

ط بخش را توس ازیموردنشرطی، اگر منبع شرایط  یهابخشکلیه اجزای اجباری فراداده در کلیه  -

 برآورده سازد.

اداده اجزای فر توسط ازیموردنشرطی، اگر منبع شرایط  یهابخشکلیه اجزای مشروط فراداده در کلیه  -

 را برآورده سازد. هابخشو 

، یسازمدلدیگر  یهازبانو یا  UML، باید در اندآمده 6-6تا  2-6 یبندها ریز که در گونههمانروابط  -ث

 تعیین شود. وارهطرحشوند تا یک ساختار و  یسازمدل

 فراداده باید برای توسعه و یا زیرمجموعه توافقی ایجاد شود. -ج

اده وعه توافقی فرادرا که بر اساس زیرمجم یافرادادهکه  یهرکسیک زیرمجموعه توافقی باید برای  -چ

 باشد. دسترسقابل، کندیمدریافت  جادشدهیا
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 تپیوست 

 (آگاهي دهنده) 

 يسازادهیپ يهامثال

 فراداده يهامثال 1-ت

است.  «یدنعمواد م تشافجواز برای اک»با عنوان  یادادهمجموعه  هامثالیکی از مثال در اینجا آمده است.  4

سط ب. مثال سوم کنندیمزمان تغییر  باگذشتسلسله مراتبی  یهافرادادهکه چگونه  دهدیمدوم نشان  مثال

 جزای فراداده است.ااز استفاده چندین زبان در  یانمونهمثال چهارم،  .دهدیماستاندارد فراداده را نشان 

این  یسازادهیپ دشان درکشورها و کاربران مجازند از زبان ملی خو یول اندشدهبه انگلیسی آورده  هامثال

 .استفاده نمایند استاندارد

 براي اكتشاف مواد معدنيجواز  1مثال  2-ت

 معدني -

 یسازادهیپ وارهحطرو بر اساس یک  دهدیمرا نشان این استاندارد این مثال ساختار سلسله مراتبی فراداده 

 .کندیمشده است که ترتیب اجزاء درون سند نمونه فراداده را دیکته 

(MD_Metadata) 
 (MD_Identifier)شناسه فراداده: 

 ANZSA1000001233کد: 

 utf8 (MD_CharacterSetCode)مجموعه کاراکتر: 

 (CI_Responsibility)رابط: 

 author (CI_RoleCode)نقش: 

 (CI_Organisation)دسته: 

 SAدپارتمان صنایع و منابع اولیه نام: 

 (CI_Date)اطالعات تاریخ: 

 تاریخ:

 20000803زمان و تاریخ: 
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 (CI_DateTypeCode)نوع داده: ایجاد 

 (CI_Citation)استاندارد فراداده: 

 ISO 19115‑1عنوان: 

 یالمللنیباستاندارد  سینوشیپنسخه: 

 (MD_ReferenceSystem)مرجع:  سامانهاطالعات 

 (RS_Identifier)مرجع:  سامانهشناسه 

 GDA 94کد: 

 DIPR فضای کد:

 (MD_DataIdentification)اطالعات شناسایی: 

 (CI_Citation)مرجع: 

 عنوان: جواز اکتشاف مواد معدنی

 (CI_Date)تاریخ: 

 01-1930تاریخ: 

 (CI_DateTypeCode)نوع داده: ایجاد 

 (CI_OnlineResource)منبع خارجی: 

 https://info.pir.sa.gov.au/geometa/migs/MIGS_Down_cat.jsp (URL)اتصال: 

 Mining Act, 1971خالصه: محل تمامی مجوزهای کنونی اکتشاف مواد معدنی توسط 

. کنادیمساال فاراهم  5حاداکثر تاا  یمعادن مجوز اکتشاف، حقوق انحصاری مالکیت را برای اکتشاف منابع

 یهاناماهبراز اهادای آن وجاود دارد.  قبالمجوزهای اکتشااف  نظرات از منابع مختلفی در زمینه کاربردهای

 باید شدهییناساشاز منابع  یبرداربهرهاست.  یطیمحستیزو  یبرارثشرایط  زیر نظر داًیشداکتشاف 

 .صورت گیرد یاجداگانهدنی عتولید م یهااجارهتحت 

 است. شدههیته Mining Actمجموعه داده برای ضبط اطالعات الزم برای اجرای هدف: 

 ongoing (MD_ProgressCode)وضعیت: 

 (CI_Responsibility)نقطه تماس: 

 (CI_RoleCode)نقش: سازنده 

 (CI_Organisation)دسته: 

 SAدپارتمان صنایع و منابع اولیه  نام:

 (CI_Individual): فرد

https://info.pir.sa.gov.au/geometa/migs/MIGS_Down_cat.jsp
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 GIS کنندههماهنگنام موقعیت: 

 (CI_Contact)اطالعات تماس: 

 (CI_Telephone)تلفن: 

 3306 8463 8 61صدا: 

 3268 8463 8 61: دورنگار

 (CI_Address)آدرس: 

 GPO Box 167محل تحویل: 

 Adelaideشهر: 

 محدوده اداری: استرالیای جنوبی

 5001کد پستی: 

 کشور: استرالیا

 pirsa.spatial@saugov.sa.gov.auآدرس پست الکترونیکی: 

 (CI_OnlineResource)منبع آنالین: 

 http://www.pir.sa.gov.au (URL)اتصال: 

 (MD_MaintenanceInformation) نگهداری منبع:

 (MD_MaintenanceFrequencyCode)دوره تناوب، نگهداری و بروز رسانی: روزانه 

 (MD_Format)فرمت منبع: 

 ArcInfo Export 8.0.2نام: 

 8.0.2نسخه: 

 (MD_Format)فرمت منبع: 

 MapInfoنام: 

 6نسخه: 

 (MD_Format)فرمت منبع: 

 DXFنام: 

 14نسخه: 
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 (MD_Keywords)کلمه کلیدی توصیفی: 

 BOUNDARIES Administrativeکلمه کلیدی: 

 کلمه کلیدی: صنعت اکتشاف معادن

 کلمه کلیدی: اکتشاف مواد معدنی

 (CI_Citation): هاواژهنام فرهنگ 

 ANZLICعنوان: جستجوی کلمات 

 (CI_Date)تاریخ: 

 07-1996تاریخ: 

 (CI_DateTypeCode)نوع تاریخ: انتشار 

 (MD_Usage)استفاده خاص از منابع: 

اکتشاف  یهاتیفعالدولت، صنعت و عموم مردم با بروز رسانی وضعیت و میزان  نیتأماستفاده خاص: برای 

 .شودیممواد معدنی در سراسر ایالت استفاده 

 1 (CI_Responsibility)اطالعات تماس کاربر: 

 (CI_RoleCode)نقش: سازنده 

 دسته:

Individual :(CI_Individual) 

 GIS کنندههماهنگنام موقعیت:  

 (MD_Constraints)محدودیت منابع: 

 باشند. 000 1:50از  تربزرگنباید در مقیاس  هادادهمحدودیت مصرف: 

 (MD_SpatialRepresentationTypeCode)نوع نمایش مکانی: شبکه 

 (MD_Resolution)انی: قدرت تفکیک مک

 (MD_RepresentativeFraction)مقیاس معادل: 

 50000مخرج: 

 زبان: انگلیسی

 ucs2 (MD_CharacterSetCode)مجموعه کاراکتر: 

 boundaries (MD_TopicCategoryCode)دسته موضوع: 

 دسته موضوع: اطالعات علمی جغرافیایی

 (EX_Extent)وسعت: 
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 شرح: استرالیای جنوبی

 (EX_GeographicBoundingBox)جغرافیایی: عنصر 

 (Decimal) 129.1طول جغرافیایی مرز غربی: 

 (Decimal) 141.1ی: قطول جغرافیایی مرز شر

 (Decimal) -38.5عرض جغرافیایی مرز جنوبی: 

 (Decimal) -26.0عرض جغرافیایی مرز شمالی: 

 Lineage :(LI_Lineage)پیشینه منبع 

 (DQ_Scope)محدوده: 

 (MD_ScopeCode) سطح: مجموعه داده

 خراج شد.است معدنیمواد  مرجع رسمی ثبت مجوزاز تاریخچه منبع داده: مرزهای مجوز اکتشاف وضعیت: 

 1930ل ثبت از سااین عرض جغرافیایی است.  ی بر اساس خطوط طول وقحقو صورتبهمرزهای مجوز 

که دو  ییهای. منحنشودیماز مرجع مجوز وارد  keyboard لهیوسبهمختصات  :پردازش مراحلموجود است. 

 تعدیل هاداده ،حلیسا صحیح مرزهای دولتی و خطوط موقعیت. با توجه به شوندیمتمیز  ،اندشدهومی قر بار

ویژگی  یهاداده. شوندیمهای مجوز حذف های کاداستری از پلیگونل. در جای مناسب، پارسشوندیم

 .شودیممتناظر از مرجع مجوز گرفته 

 : سطوح فراداده2مثال  3-ت

 گونهنیاد ثر موارکه سطوح زیادی از فراداده برای نگهداری وجود دارد. در اک رسدیمدر نگاه اول به نظر 

اداده نکند، فر اداده تغییر. اگر مقادیر فرشوندیمتعریف  ترنییپانیست زیرا تنها استثناهای فراداده در سطوح 

 عنوانبهتنها  که این وضعیت با سطوح اضافی فراداده که شودیم ینیبشیپ. شودیمدر سطح باالیی جمع 

 وضعیت باشد. نیترجیرا، شوندیماصلی در یک باز زمانی مشخص تعریف  یهاداده

ت خواهند اده بازنگری شده ثب، تنها مقادیر فرادشوندیمفراداده جمع  مراتبسلسله ترنییپاسطوح  کهیهنگام

 منظورهبار نگهداری شود. یکسان باقی بمانند الزم نیست کل ساخت هاداده کنندهعیتوزبنابراین، اگر ؛ شد

 .کندیما دنبال جغرافیایی ر یهادادهاز  یانمونهروشن شدن این مفهوم، مثال زیر چرخه عمر مجموعه 

بردار را برای سه منطقه  یبردارقشهن یهادادهجغرافیایی را در نظر بگیرید که  یهاداده دهندهارائهیک  -الف

کاغذی ایجاد شد که  یهانقشهبا استفاده از یک سری  یبردارنقشه. در ابتدا (A,B, C) کندیماداری ایجاد 

در  توانندیماولیه  یهادادهاز فراداده برای این  یاعمدهبه همان روش در قالب برداری پردازش شدند. بخش 
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را برای  هادادهکیفیت، ارجاع، منبع، پردازش  هافراداده(. این Dataset)سری  یک سطح واحد نگهداری شوند

 نگهداری شود. هادادهمنحصراً در سطح سری  تواندیمبنابراین، فراداده ؛ کنندیمسه حوزه اداری توصیف 

 .Cو  A ،B: مناطق اداری Datasetسری 

 (scope = series)فراداده بر فراداده 

 شناسایی

 مرجع مسئول و

 وسعت

 هاتیمحدود

 کیفیت داده

 نگهداری

 نمایش مکانی

 مرجع سامانه

 تماس

 کاتالوگ تصویر

 توزیع

 پسوند فراداده

 طرح برنامه

. برای توصیف مقادیر جدید داده، باشدیمدر دسترس  Aمتناوب، منطقه اداری  یبردارنقشهپس از مدتی  -ب

سری مجموعه  . این مقادیر برتری بیشتری نسبت به مقادیرابدییمگسترش  Aفراداده برای منطقه اداری 

. این فراداده جدید در ماندیمبدون تغییر باقی  Cو  B. فراداده برای Aداده دارند اما فقط برای منطقه اداری 

اده برای اضافی در سطح سری مجموعه د یهادادهبنابراین، ؛ سطح سری مجموعه داده ثبت خواهد شد

ازتاب این تغییر ببرای  ازیموردناست. حداقل سطح فراداده  ازیموردن Aجدید منطقه اداری  یهادادهتوصیف 

 زیر خواهد بود: صورتبه

 .Cو  A ،Bسری مجموعه داده: مناطق اداری 

 (scope = series)فراداده بر فراداده 

 شناسایی

 مسئول و مرجع

 وسعت
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 هاتیمحدود

 کیفیت داده

 نگهداری

 نمایش مکانی

 مرجع سامانه

 تماس

 کاتالوگ تصویر

 توزیع

 پسوند فراداده

 طرح برنامه

 (scope = dataset – Administrative area A)فراداده بر فراداده 

 شناسایی سری مجموعه داده

 مسئول و مرجع

 وسعت

 در دسترس قرار A بیشتر برای منطقه اداری یهادادهسرانجام با بررسی کامل مجدد شبکه جاده،  -پ

گی ح نوع ویژاده در سطفراداده دارد. این فراد ریتأثتحت  یهایژگیو. باز این مورد داللت بر انواع رندیگیم

باقی  ریتأثیب هایگژیودیگر مربوط به انواع دیگر  یهافراداده. تمام شودیمنگهداری  Aبرای منطقه اداری 

در سطح  یاجاده یهافراداده. این اندشدهاصالح Aمنطقه اداری  یهاجاده. فقط فراداده برای مانندیم

ر سطح دمنطقه اداری جدید  یاجاده یهادادهاضافی برای توصیف  یهادادهبنابراین، ؛ اندشدهثبت هایژگیو

 ز:برای بازتاب این تغییر عبارت است ا ازیموردناست. حداقل سطح فراداده  ازیموردنویژگی 

 .Cو  A ،Bسری مجموعه داده: مناطق اداری 

 (scope = series)اداده بر فراداده فر

 شناسایی

 مسئول و مرجع

 وسعت

 هاتیمحدود

 کیفیت داده

 نگهداری
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 نمایش مکانی

 مرجع سامانه

 تماس

 کاتالوگ تصویر

 توزیع

 پسوند فراداده

 طرح برنامه

 (scope = dataset – Administrative area A)فراداده بر فراداده 

 شناسایی سری مجموعه داده

 مرجع مسئول و

 وسعت

 (scope = featureType – Administrative area A – Road network)فراداده بر فراداده 

 شناسایی سری مجموعه داده

 مسئول و مرجع

برای  ارتفاع عبور مجاز هاآنام در تم که گونهنیابه  شدهییشناساجاده  یبردارنقشهدر  ینظمیبیک  -ت

 مجدداً  متریسد در حد دقتشده است. این موارد با  یبردارنقشه تی در حد مترقبا د A ناحیه اداری

فاع عبور ارت ریتأثویژگی تحت  ه جدید برای نوعدمجدد مستلزم فرادا یبردارنقشه. این شوندیم یبردارنقشه

ه ارتفاع عبور مجاز در و فراداد مانندیمی قتغییر با بدون A ناحیه اداری ناحیه یهافرادادهمجاز است. سایر 

ه برای داد A یبنابراین فراداده اضافی در سطح نوع ویژگی برای ناحیه ادار .شودیمسطح نوع ویژگی ثبت 

زیر  صورتهبغییرات تکاس این عبرای ان ازیموردنخواهد بود. کمترین سطح فراداده  ازیموردنمجاز  ارتفاع عبور

 است:

 .Cو  A ،Bداری سری مجموعه داده: مناطق ا

 (scope = series)فراداده بر فراداده 

 شناسایی

 مسئول و مرجع

 وسعت

 هاتیمحدود

 کیفیت داده
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 نگهداری

 نمایش مکانی

 مرجع سامانه

 تماس

 کاتالوگ تصویر

 توزیع

 پسوند فراداده

 طرح برنامه

 (scope = dataset – Administrative area A)فراداده بر فراداده 

 مجموعه دادهشناسایی سری 

 مسئول و مرجع

 وسعت

 (scope = featureType – Administrative area A – Road network)فراداده بر فراداده 

 شناسایی سری مجموعه داده

 مسئول و مرجع

 (scope = attributeType – Administrative area A – Overhead Clearance)فراداده بر فراداده 

 دهشناسایی سری مجموعه دا

 مسئول و مرجع

 کیفیت داده

کس عمن A ه اداریمکانی ناحی دردادهاین داده جدید . شودیمساخته  Aیک پل جدید در ناحیه اداری  -ث

 A داریاناحیه  یهافراداده خواهد بود. سایر ازیموردنو فراداده جدید برای ثبت این عارضه جدید  شودیم

عات بنابراین اطال .شودیمنمونه عارضه ثبت  عارضه جدید در سطح. این فراداده رندیگینمرار ق ریتأثتحت 

فراداده  ین سطحخواهد بود. کمتر ازیموردنجدید  لفراداده اضافی در سطح نمونه عارضه برای توصیف این پ

 :است زیر صورتبهکاس این تغییر عبرای ان ازیموردن

 .Cو  A ،Bسری مجموعه داده: مناطق اداری 

 (scope = series)اده فراداده بر فراد

 شناسایی

 مسئول و مرجع



180 
 

 

 وسعت

 هاتیمحدود

 کیفیت داده

 نگهداری

 نمایش مکانی

 مرجع سامانه

 تماس

 کاتالوگ تصویر

 توزیع

 پسوند فراداده

 طرح برنامه

 (scope = dataset – Administrative area A)فراداده بر فراداده 

 شناسایی سری مجموعه داده

 مسئول و مرجع

 وسعت

 (scope = featureType – Administrative area A – Road network)فراداده بر فراداده 

 شناسایی سری مجموعه داده

 مسئول و مرجع

 (scope = attributeType – Administrative area A – Overhead Clearance)فراداده بر فراداده 

 شناسایی سری مجموعه داده

 مسئول و مرجع

 کیفیت داده

 (scope = featureInstance – Administrative area A – New bridge)داده بر فراداده فرا

 شناسایی سری مجموعه داده

 مسئول و مرجع

 وسعت
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 ز بهجدید نیا ین ویژگیبود و اصالح شد. مجدد ا شدهثبتجدید اشتباه  لویژگی ارتفاع عبور مجاز پ -ج

. این فراداده ماندیم باقیتغییر  بدون Aفراداده جدید برای توصیف این اصالح دارد. سایر فراداده ناحیه اداری 

توصیف  ژگی برایبنابراین فراداده اضافی در سطح نمونه وی .شودیمویژگی جدید در سطح نمونه ویژگی ثبت 

 صورتبهغییر این ت کاسعبرای ان ازیموردناده خواهد بود. کمترین سطح فراد ازیموردنارتفاع عبور مجاز جدید 

 است: زیر

 .Cو  A ،Bسری مجموعه داده: مناطق اداری 

 (scope = series)فراداده بر فراداده 

 شناسایی

 مسئول و مرجع

 وسعت

 هاتیمحدود

 کیفیت داده

 نگهداری

 نمایش مکانی

 مرجع سامانه

 تماس

 کاتالوگ تصویر

 توزیع

 پسوند فراداده

 طرح برنامه

 (scope = dataset – Administrative area A)فراداده بر فراداده 

 شناسایی سری مجموعه داده

 مسئول و مرجع

 وسعت

 (scope = featureType – Administrative area A – Road network)فراداده بر فراداده 

 شناسایی سری مجموعه داده

 مسئول و مرجع

 (scope = attributeType – Administrative area A – Overhead Clearance)فراداده بر فراداده 
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 شناسایی سری مجموعه داده

 مسئول و مرجع

 کیفیت داده

 (scope = featureInstance – Administrative area A – New bridge)فراداده بر فراداده 

 شناسایی سری مجموعه داده

 مسئول و مرجع

 وسعت

 scope = attributeInstance – Administrative area A – New bridge – Overhead) فراداده بر فراداده

Clearance) 

 شناسایی سری مجموعه داده

 مسئول و مرجع

 کیفیت داده

 شدهداده: مثالي از فراداده بسط 3مثال  4-ت

که  دهدیم را نشان شدهدادهجدید فراداده و یک فهرست کد بسط  یهاتیموجوداین مثال اضافه کردن 

یک  1-ل دشک .ه شودسلسله مراتبی استفاد یبندطبقهمبتنی بر  یبندردهیک  یمستندسازبرای  تواندیم

داده را برای اجزا و  نامهواژه یهایورود 1؛ جدول د.دهدیمرا ارائه  شدهدادهاطالعات بسط  UML مدل

 .دهدیمرار قدر اختیار  شدهدادههای بسط موجودیت
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 شدهدادهمثالي از فراداده بسط  1-تشکل 

 

 شدهدادهداده براي اجزاي بسط  نامهواژه 1-تجدول 

نام/ نام 

 نقش
 تعریف

التزام/ 

 شرط

نوع 

 داده
 دامنه

حداک

ثر 

تعداد 

 وقوع

 منبع توجیه قاعده موجودیت والد

 :نقش نام

سیستم 

 یبندرده

 )یک یا اطالعات

در  رده چند(

داده،  مجموعه

 لغات کلیدی، شامل

و  یبندردهسیستم 

و  اطالعات پوشش

 یبندطبقهسیستم 

O 1  تناظر MD_Identificat

ion 

بسته جدید 

 فراداده

 منظوربه

مستندسا

 یز

 اطالعات

 یبندرده

رساخیز

 یمل ت

اطالعا

 ت

 ستییز

(NBII

) 
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 سامانه

 یبندرده

 منابع یمستندساز

روندها و ، یبندرده

 طرز

 عمل

O 1  کالس MD_Identificat

ion 

بسته جدید 

فراداده 

 یک عنوانبه

 کالس به

MD_Identi

fication 

 مجموعه

 اجزای

 یهاداده

 شامل

 این

 کالس

دهننشان

 ده

تالشی 

 در

جهت 

 فراهم

کردن 

 مرجع

منابع 

 ،یبندرده

روندها و 

 طرز

هاسعمل

 .ت

رساخیز

 یمل ت

اطالعا

 ت

 ستییز

(NBII

) 

مسئول 

 سامانه

 یبندطبقه

 اطالعاتی

 سیستم درباره

 یا یبندطبقه

 بکار اعتبار

 رفته

M کالس 
CI_C

itatio

n 
N یبندطبقه سامانه 

کالس جدید 

 فراداده

مهیضمبه

 سامانه، 

بندطبقه

و  ی

هرگونه 

تغییراتی 

که در آن 

صورت 

گرفته 

است، 

بخش 

توجهقابل

از  ی

رساخیز

 یمل ت

اطالعا

 ت

 ستییز

(NBII

) 



185 
 

 

اطالعات 

مربوط به 

 یهاداده

مستند را 

نشان 

 .دهدیم

 تغییرات

 سیستم

 یبندطبقه

 همه توصیف

 یا اصالحات

 یهاشدهحذف

 طبقه سیستم

 اعتبار یا بندی

 رفته بکار

C / 

 سیستم

بنطبقه

 ید

بندرده

 ی

تغییر 

شدداده

 است؟ ه

رشته 

 کاراکتر

متن 

 آزاد
1 

 سامانهاعتبار 

 یبندطبقه

ویژگی جدید 

 فراداده

 خیلی در

 مواقع،

 یک

سیست 

 استاندارد

 بکار

 ،رودیم

ولی 

شدحذف

 یهاه

 رده روی

 یا

 یهاگروه

 خاص

 ایجاد

 ،شودیم

جزء  این

 امکان

توصیف 

شدحذف

 یا یهاه

 اصالحات

را 

 .دهدیم

رساخیز

 یمل ت

اطالعا

 ت

 ستییز

(NBII

) 

کلی دامنه  

 یبندرده

 دامنه رده توصیف

 موردنظر
O 

رشته 

 کاراکتر

متن 

 آزاد
 یبندرده سامانه 1

ویژگی جدید 

 فراداده

 فراهم

کردن 

رساخیز

 یمل ت
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 یا مجموعه داده در

داده 

 ،شدهیآورجمع

تمام »: مثال طوربه

 آوندی که گیاهان

 یک عنوانبه

 یا گونه خانواده

 ،شودیمشناخته 

 هاگلسنگ یا هاخزه

 خزه جزء عنوانبه

 یا

 گلسنگ شناخته

 .«شودیم

 توانایی

مستندسا

 رده زی

 موردنظر

 در یک

مجموعه 

 یا داده

داده 

آورجمع

 از شدهی

 طریق

 توصیف

 متن یک

که  آزاد

 خصوصاً

برای 

 مجموعه

 داده

 یا ها

 یهاداده

آورجمع

 شدهی

 که ای

 شامل

یهامثال

 از ی

 سطوح

 رده زیاد

 بندی

 باشند،

 مهم

 .است

اطالعا

 ت

 ستییز

(NBII

) 
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 )ادامه( 1-تجدول 

نام/ نام 

 نقش
 تعریف

التزام/ 

 شرط

نوع 

 داده
 دامنه

حداک

ثر 

تعداد 

 وقوع

 منبع توجیه قاعده موجودیت والد

مرجع 

 شناسایی

 اطالعاتی درباره

غیر  تمام اصول

)مثل  معتبر

 راهنماهای میدانی(

انجام  که برای

 روندهای مجدد

 است واقعی مفید

M کالس 
CI_C

itatio

n 
N یبندرده سامانه 

کالس جدید 

 فراداده

 این

اطالعات 

 برای

که  کسی

 خواهدیم

از 

 مجموعه

داده 

 استفاده

 و یا کند

 احتماالً

 را با آن

 دنبال

کردن 

 روند

مشابه 

 توسعه

 دهد،

 مناسب

 است

رساخیز

 یمل ت

اطالعا

 ت

 ستییز

(NBII

) 

کنمشاهده

 نده

 اطالعاتی درباره

 )شخص )اشخاص

مسئول شناسایی 

 یا هانمونه )های(

 غیره و هاهدف

O کالس 

CI_ 

Resp

onsib

ility 

N یبندرده سامانه 
کالس جدید 

 فراداده

 صورتدر 

وجود هر 

 سؤال

 مربوط به

 ییشناسا

 ای هانمونه

ت مشاهدا

 میدانی

رساخیز

 یمل ت

اطالعا

 ت

 ستییز

(NBII

) 
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 دیبا

را  بینشی

 برای

 سازنده

 داده

 فراهم

 .کندیم

 شناسایی

 روندهای

 یبندرده

 یهاوهیش توصیف

رفته در  بکار

 یبندردهشناسایی 

شامل  تواندیمکه 

 پردازش نمونه،

 اقالم مقایسه با

 موزه،

و  کلیدها

کاراکترهای 

کلیدی، آنالیزهای 

 ژنتیک و یا شیمی

 باشد... 

M 
رشته 

 کاراکتر

متن 

 آزاد
 یبندرده سامانه 1

ویژگی جدید 

 فراداده
 

رساخیز

 یمل ت

اطالعا

 ت

 ستییز

(NBII

) 

 شناسایی

 کامل

 بودن

 یبندرده

به  اطالعات مربوط

 طرز بودن و مناسب

عمل موارد 

نشده  شناسایی

 مواردی که )یعنی

 به متخصص ارجاع

 داده

 است، ولی شده

 هنوز تعیین

برآورد  (،اندنشده

 و هویت اهمیت

 موارد

 شناسایی نشده،

O 
رشته 

 کاراکتر

متن 

 آزاد
 یبندرده سامانه 1

ویژگی جدید 

 فراداده
 

رساخیز

 یمل ت

اطالعا

 ت

 ستییز

(NBII

) 
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 نادقیق مواردی که

، شدهنییتع

 یا سایر هامترادف

کاربردهای 

 که یارده ناصحیح،

 با طرز مناسبی به

 نشده یا آن برخورد

 کارهای بیشتری به

 و متخصص کردن

نیاز  کارگران زمینی

 دارد

 :نقش نام

theVouc

hers 

 )گواهی(

 اطالعات درباره

 هایگواه

هیگواه

 یا

استفاده

 شده

       تناظر

نام نقش: 

 یبندطبقه

 یبندرده

اطالعات درباره 

 یبندطبقه

 یبندرده

M   1     

 هایگواه

 اطالعاتی درباره

 ، منبعهانمونهانواع 

و اشخاصی که 

را  هایگواه

 اندکردهشناسایی 

استفاده 

از 

التزام/ش

رط از 

 ءیش

 مرجع

 یبندرده سامانه N  کالس
کالس جدید 

 فراداده
 

رساخیز

 یمل ت

اطالعا

ت 

 ستییز

(NBII

) 

 نمونه

که  یا عبارتی کلمه

نمونه  نوع

را  شدهیآورجمع

 .کندیم توصیف

 یهانمونه»مثال: 

، «گیاهان خشک

، «خون یهانمونه»

 «افراد»، «تصاویر»

M 
رشته 

 کاراکتر

متن 

 آزاد
1 Vouchers  

وِیژگی جدید 

 فراداده
 

رساخیز

 یمل ت

اطالعا

ت 

 ستییز

(NBII

) 
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 متن آزاد

 مخزن

اطالعاتی درباره 

 با یا تماس متصدی

اداره  یا/فرد و

 هانمونه مسئول

M کالس 

CI_R

espo

nsibil

ity 

1 Vouchers 
کالس جدید 

 فراداده

 هر به اگر

دلیلی 

 به نیاز

 ارجاع به

 هانمونه

 باشد،

اطالعاتی 

درباره 

اینکه 

کجا  هاآن

شدرهیذخ

و چه  انده

 کسی

مسئول 

 نگهداری

 هاآن

در  است

مستندسا

زی 

 مجموعه

 داده باید

نگهداری 

. شود

یدرصورت

 هاآن که

بایگانی 

)مستند( 

، اندنشده

باید به 

آن اشاره 

 شود

رساخیز

 یمل ت

اطالعا

ت 

 ستییز

(NBII

) 
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 یبندطبقه

یبندرده  

 اطالعاتی درباره

 موردنظرمحدوده 

 داده یا در مجموعه

 داده

 .شدهیآورجمع

نکته: پیشنهاد 

که  شودیم

از مرتبه  یبندرده

شروع شود  1سلسله

تا به سطوح 

مستندسازی 

مجموعه داده یا 

 شدهیآورجمعداده 

برسد. سطوح 

سلسله، 

، 2تقسیم/شاخه

کالس، ترتیب، 

و  3خانواده، جنس

 باید شامل نمونه

 مرتبه مناسب

مثال  طوربه .باشد

اگر مجموعه داده 

 یهاگونهمربوط به 

درخت افرای »

 Acerیا  «قرمز

rubrum var 
باشد، محتویات آن 

زیر  صورتبهباید 

 باشد.

M 1  کالس 
 یبندطبقه

 یبندرده

کالس جدید 

 فراداده

 برای

 نیتأم

 توانایی

توصیف 

 رده دقیق

 موردنظر

در 

 مجموعه

یا  داده

 داده

آورجمع

. شدهی

این مورد 

 تواندیم

با استفاده 

از یک 

ساختار 

سلسله 

مراتبی 

انجام 

شود و از 

سلسله به 

سطح 

بندطبقه

 ی

مناسب 

مشخص 

 .شود

رساخیز

 یمل ت

اطالعا

ت 

 ستییز

(NBII

) 

                                                 

1  kingdom 

2 phylum 

3 genus 
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 نام معمول

مشخصات اسامی 

 مشترک کاربردی

نکته: این اسامی 

مشترک ممکن 

است توصیف کلی 

از یک گروه از 

در  یهاسمیارگان

صورت مناسب 

 بودن باشد.

 حشرات، :مثال

، گیاهان، دارانمهره

آبزی،  پرندگان

 آوندی و گیاهان

 غیره

O 
رشته 

 کاراکتر

متن 

 آزاد
N 

 یبندطبقه

 یبندرده

ویژگی جدید 

 فراداده

 برای

 نیتأم

 توانایی

توصیف 

 رده دقیق

 موردنظر

در 

 مجموعه

یا  داده

 داده

آورجمع

 شدهی

رساخیز

 یمل ت

اطالعا

ت 

 ستییز

(NBII

) 

نام مرتبه 

 رده

نام مرتبه رده برای 

آنکه 

ارزش _مرتبه_رده

 .شودیمفراهم 

 تعریفمثال در 

 یبندطبقه

 .ببینید را یبندرده

 «سلسله»مثال: 

 «شاخه» «تقسیم»

 «زیرشاخه»

 «کالس مافوق»

 ریز» «کالس»

کالس » «کالس

ترتیب »«1زیری

 «ترتیب» «مافوق

« ترتیب زیری»

M 
رشته 

 کاراکتر

متن 

 آزاد
1 

 یبندطبقه

 یبندرده

ویژگی جدید 

 فراداده

 برای

 نیتأم

توانایی 

توصیف 

دقیق رده 

 موردنظر

در 

مجموعه 

داده یا 

داده 

آورجمع

 شدهی

رساخیز

 یمل ت

اطالعا

ت 

 ستییز

(NBII

) 

                                                 

1 infraclass 
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 «زیر ترتیب»

مقدار 

 مرتبه رده

 دهندهنشان نام

رده  یبندردهمرتبه 

 .شدهفیتوص

نکته: مثال در 

 یبندطبقهتعریف 

 را ببینید یبندرده

M 
رشته 

 کاراکتر

متن 

 آزاد
1 

 یبندطبقه

 یبندرده

ویژگی جدید 

 فراداده

 برای

 نیتأم

توانایی 

توصیف 

دقیق رده 

 موردنظر

در 

مجموعه 

داده یا 

داده 

آورجمع

 شدهی

رساخیز

 یمل ت

اطالعا

ت 

 ستییز

(NBII

) 

کالس 

سلسله 

 مراتبی

 یهامجموعهتعداد 

بازگشتی در 

 یهاسامانه

 یبندطبقه

 یبندرده

O کالس 

بنطبقه

 ید

بندرده

 ی

N 
 یبندطبقه

 یبندرده

ویژگی جدید 

 فراداده

 برای

 نیتأم

توانایی 

اعالم 

تعداد 

هاسامانه

 ی

بندطبقه

 ی

 یبندرده

رساخیز

 یمل ت

اطالعا

ت 

 ستییز

(NBII

) 
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 در يک جزء فراداده چندزبانه: متن آزاد 4مثال  5-ت

 3زبان و  4و چگونگی ایجاد آن در « متن آزاد»مثالی از یک محدودیت استفاده جزء فراداده  2-جدولت

این  4-2-ال ب(. محدودیت استفاده جزء فراداده در مث3)جدول د. کندیممجموعه کاراکتر متفاوت ارائه 

 آمده است. استاندارد

 مثال جزء فراداده 2-تجدول 

 التزام/ شرط تعریف نام/ نام نقش 
حداکثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

99 
استفاده از 

 محدودیت

بر  مؤثرمحدودیت 

سازگاری برای استفاده 

 از منابع یا فراداده

O N متن آزاد رشته کاراکتر 

 

 چندزبانهمثال  3-تجدول 

 ”useLimitation“ عنوان با آزاد متن فراداده جزء در زبانی چند حالت وقوع مثالی از

 کد زبان

 )اختیاری(

 کد کشور

 )اختیاری(

 کد مجموعه کاراکتر

 )اختیاری(

 متن ساده

 )اجباری(

Eng 

 )انگلیسی(

 توجه نکته به(

 )شود

UK 

(United 

Kingdom) 
 توجه نکته به(

 )شود

017 

(ISO/ 

IEC 8859-15) 
 )شود توجه نکته به(

Weight restriction on bridges:Lorries 

exceeding five metric tonnes 

gross weight are not permitted on bridges 

Fre 

 )فرانسوی(
Fr 

017 

(ISO/ 

IEC 8859-15) 

Limitation de poids sur les ponts:Les 

camions dont le poids total excède 

5 tonnes métriques ne sont pas autorisés à 

circuler sur les ponts. 

Ara 

 (عربی)
 

011 

(ISO/ IEC 8859-6) 

 علی الجسور لمحدود التق

م کیلوغرا 5000فالت بمقدار أکثر من اممنوع علی الح

 بور علی الجسورعمتری ال

Zho 

 )چینی(
 

029 

(GB 18030) 
 

 برای مشخص ضرورتی آنگاه بودند، شدهمشخص فراداده تمامی برای فرضشیپ مقادیر عنوانبه ISO/IEC 8859-15 و استاندارد «انگلیسی» اگر -يادآوري

 .نداشت وجود اینجا در هاآن نمودن
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 ثپیوست 

 (آگاهي دهنده)

 فراداده يسازادهیپ

 سابقه 1-ث

بع انواع منا برای توصیف ازیموردنو اجزای فراداده  هاتیموجودبه تعریف  استانداردقسمت اصلی این 

. مدل کندیم مشخص UMLرا در یک مدل  هاتیموجودبین  تناظر. این استاندارد انواع داده و پردازدیم

 .کندینمشخص را میا کدگذاری آن  یسازادهیپ لولی شک کندیمفراداده محتویات یک مجموعه را مشخص 

مکانی مرتبطی  یهاهدادمکانی توانایی دسترسی به فراداده و  یهادادهفراداده برای  هدف اولیه در مدیریت

 یهاروشبا استفاده از  یافزارنرم یهایسازادهیپ. برای این کار نیاز به کندیمآن را توصیف  است که

 یهازبانو  هاشکله مدیریت داده، ارائه فراداده ب یهاسامانهامکان تبادل بین برای  استاندارد یکدگذار

 .باشدیم منتشرشدهکاربردی جهت تضمین انطباق فراداده  یهابرنامهمختلف برای کاربران و 

دیات توساط یاک موجو توانادیمکاه یاک مجموعاه داده  شادیمدر ابتادا تصاور  این استانداردراداده در ف

MD_Metadata  .باارای موجودیاات  فاارضشیپ، دامنااه «مجموعااه داده»، جااهیدرنتواحااد تعریااف شااود

MD_Metadata سیعی از ساده دنیای واقعی در طیف و یهاداده، آشکار است که مجموعه حالنیباا. باشدیم

یف دقیق، به چندین برای توص توانندیم تردهیچیپ یهادادهتا پیچیده وجود دارند و مرجع مربوط به مجموعه 

MD_Metadata .نیاز داشته باشند 

ا درجات مختلف فراداده برای توصیف منابع ب یهاتیموجود یآورجمع یهاروشاین پیوست در مورد 

 .کندیمی صحبت پیچیدگ

و  هاتیموجود مشخصات، این بررسی به یسازادهیپاین مشخصات یک مدل محتوا است نه یک  کهییازآنجا

که ممکن است  ییهانهیزمو صفات یا جداول پایگاه داده و  XML یهامؤلفهو به  پردازدیماجزای فراداده 

 مدل استفاده شوند، نخواهد پرداخت. یسازادهیپبرای 

که دسترسی  یادهیچیپ: منابع 4-ث ،تردهیچیپ: منابع 3-ث: منابع ساده، 2-ثبند است:  4شامل  ثپیوست 

برای فراداده جهت  MD_Scopeه از : استفاد5-ث. کندیمو محتوا را ترکیب  هاداده، ساختار هادادهبه 

 و انواع دیگر منابع. هایسر، هامجموعهتوصیف 
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 منابع ساده 2-ث

احد منفرد با استفاده از وقایع و MD_Metadataتوسط یک موجودیت  تواندیمیک منبع ساده اغلب 

 یهایریگاندازه، جدول مثالعنوانبهموارد واضح هستند.  نیترسادهاساسی تعریف شود.  یهاتیموجود

توسط یک  یشناسنیزمدر یک جلسه توسط یک اپراتور واحد با استفاده از همان رویه، یا نقشه  شدهانجام

. یاهاهوارم، یک تصویر پشتیبان تک میکروسکوپی از یک بخش نازک سنگ، یک فایل واحد از تصاویر مؤلف

توسط یک واحد  منابعی هستند که با یک رکورد فراداده واحد نیترخاص طورمعمولبه هانیا

MD_Metadata  در  2-داده ندارند. دوابستگی به سایر منابع فرا گونهچیهو  شوندیمتوصیف  یخوببهواحد

 .باشدیمپیوست د، مثالی از فراداده برای هر منبع 

 منابع پیچیده 3-ث

 منشأسازمان  یافزاررمنسازمانی و  یهاطیمح کنندهمنعکس، دهدیمرا تشکیل  «مجموعه داده»تعریف آنچه 

یک مجموعه  عنوانبه باهمتوصیف منابع مرتبط  است. مفهوم هادادهدسترسی و استفاده از  یهاوهیشو 

 .باشدیم تردهیچیپ یهادادهبرای توصیف فراداده از مجموعه  کشفقابلمنفرد 

برای مجموعه از موارد مرتبط در رکورد فراداده بکار رود. بسیاری از  تواندیم شدهگذاشتهفراداده به اشتراک 

ارائه شوند. برای مثال، یک پایگاه داده متشکل از  هابخشاز  یامجموعه عنوانبه توانندیممنابع کلی 

در سطرهای  شدهارائه یهادادهاز نمونه  یامجموعهو هر جدول شامل  هانهیزماز جداول و  یامجموعه

که طبقه یا  ییهاکننده یبندطبقههمانند  هابخشکه چنین منابع تجمیعی را با روابط بین  یافرادادهجدول. 

در فیلتر کردن یا هدف قرار دادن سؤاالت کاربر به  توانندیم، کنندیمرا توصیف  مراتبسلسلهت در موقعی

با محتوای اشتراکی، ویژگی هدف  مثالعنوانبهسطح درخواستی جزئیات کمک کنند. برای منابع کلی مرتبط 

شامل  تواندیمداده کل یا گستردگی، فراداده یا منبع تماس، اطالعات کیفیت یا توزیع، یک رکورد فرا

 تواندیمفهرست بندی  سامانهمکرر در یک  یهافرادادهبرای پشتیبانی از این  افزارنرمتکراری باشد.  یهاداده

 یهافرادادهبا  توانیمعمومی را  یهافرادادهو گزارش داده را ساده کند. در صورت لزوم،  یروزرسانبهورود، 

توضیحات منابع کلی را تکمیل کرده  دیتوانیمخاص در صورت درخواست، تکمیل نمود و در صورت استعالم 

پایگاه داده ارتباطی برای کاهش فراوانی  یهاسامانهدر  یسازیعاد یهاروشیا نادیده بگیرید. چنین 

از فراداده  XMLه کدگذاری ب تواندیمدر یک سایت، یک روش استاندارد است اما  شدهتیریمد یهافراداده
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های  URIو با استفاده از  برای تحویل به کاربران با استفاده از منابع داخلی در یک نمونه سند فراداده

 بسط داده شود. فراداده یهایستریرجبین مرجع فراداده و  «کلیدهای خارجی»برای تهیه  قبولقابل

توسط آن نمونه  شدهفیتوصبرای نشان دادن رابطه بین منبع  MD_Metadata یهانمونهکدهای دامنه در 

 (.5-ثجزئی )-کلی مراتبسلسله، در مثالعنوانبه؛ شوندیممنبع کل استفاده  ازجمله

یااا ماادل شااده در تعاادادی از  شاادهمشاهدهیااک مجموعااه داده را در نظاار بگیریااد کااه شااامل پارامترهااای 

ارتفاعااات یااا اعماااق و یااک مجموعااه داده ماارتبط اساات و شاارایط ماارزی را در سااطح یااا مقااادیر مشااتق 

 اولاااین ماااورد از .کنااادیممتوساااط فاااراهم  طورباااهشاااده از آن پارامترهاااا در تماااام ساااطوح 

MD_SpatialRepresentation و دوماااای از یبعدسااااه MD_SpatialRepresentation یدوبعااااد 

 -متمااایز امااا ماارتبط هسااتند  MD_ContentInformation ایاان دو منبااع دارای .کناادیماسااتفاده 

 یراتاییممکان اسات تغ نیهمچنا .متفااوتی دارناد یریگانادازه یهااروشیکساانی دارناد، اماا  یهایژگیو

 نیااا ریاادو مجموعااه داده وجااود داشااته باشااد، امااا در غ نیااا یباارا عیاااطالعااات توز ایااداده  تیاافیدر ک

 ءیشاا نی. اسااتاندارد اجااازه چناادباشاادیم کسااانی هاااآن کنندهفیتوصاا یهااافراداده شااتریصااورت، ب

MD_SpatialRepresentation  وMD_ContentInformation  کیاااااباااااا MD_Metadata  منفااااارد را

کاه  طورهماانشاود  یدهساازمانمناابع  نیاا فیممکان اسات فاراداده مرباوط باه توصا نی، بنابرادهدیم

 MD_Metadata ایاان رویکاارد از یااک موجودیاات اساات. شاادهدادهنشااان  1-ثدر شااکل  1در مااورد 

، یااک شاای MDD_SpatialRepresentation کااه شااامل یااک شاای دو بعاادی کناادیممنفاارد اسااتفاده 

اساات کااه  MD_ContentInformation و یااک شاای منفاارد MD_SpatialRepresentation سااه بعاادی

 کیا .دهادیمجاایگزین ارائاه  حالراهاساتاندارد بارای حال ایان ابهاام دو  .اشادبیمشامل همه پارامترهاا 

 DS_Series وسااتهیپهمبه یهاااتیموجوددر سااطح باااالتر اساات، بااا اسااتفاده از  یبناادگروه کااردیرو

 . ساااه شااای(1-چدر شاااکل  3ماااورد اسااات ) یانتزاعااا DS_Aggateateاز  یارمجموعاااهیزاسااات کاااه 

MD_Metadata ،بااا دامنااه متفاااوت در موجودیاات هرکاادام DS_Series  جساام بااا  .اندشاادهدادهقاارار

توسااط کاال مجموعااه اساات. اشاایاء بااا گااروه  شاادهگذاشتهدامنااه = مجموعااه شااامل فااراداده بااه اشااتراک 

دو بعادی و ساه  یهااتیموجودموجاود اسات و  DS_Dataset محادوده = گاروه بعاد در یاک موجودیات

 MD_ContentInformation یهاااااتیموجودرا همااااراه بااااا  MD_SpatialRepresentationبعاااادی 

مسااتقل  تیااموجود کیاااساات کااه هاار پااارامتر را بااا  نیاادوم ا کااردیرو. داردیماامتناااظر نگااه 

MD_Metadata و از  دیااجداگانااه نشااان دهMD_AssociatedResource تااا ارتباااط  دیاااسااتفاده کن

منااااابع  کنندهفیتوصاااا فااااراداده یمنااااابع )بااااا اسااااتفاده از عنصاااار نااااام( و رکوردهااااا نیباااا

(metadataReference 2.ث( نشان داده شود )شکل). 
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و یااک بسااته  اباادییمفااراداده باارای مرجااع و بایگااانی منااابع اختصاااص  یهاپروناادهاولااین رویکاارد بااه 

در  رشاادهیتکثاطالعااات  .بسااته همااراه باشااد یهااادادهبااا مجموعااه  تواناادیمکااه  کناادیمفااراداده ایجاااد 

جمااع کاارد تااا در منبااع  تیاااز موجود یکاایدر تااوانیمرا  MD_ Metadataمختلااف  یهاااتیموجود

 یکااه کاااربر در جسااتجو ییکاربردهااا یباارا تواناادیمدوم  کااردی. روردیااقاارار گ دربسااته هانمونااه گاارید

مجموعاه داده  ایا کیا ادیزاحتمالباهباشاد و  ترمناساباساتفاده خااص اسات  یویسانار کی یبرا هاداده

 یتیموجااود MD_Metadataکاماال  تیااموجود کیااحالاات،  نیاادر ا. امااا نااه هاار دو خواهاادیمرا  گاارید

در براباار آن کااار  ISOفهرساات هنگااام اسااتفاده از فااراداده  یجسااتجو یهابرنامااه شااتریاساات کااه ب

و درج مطالااب توسااط  DS_Aggregate یهااارگروهیزشااامل  تردهیااچیپرمزگااذاری فااراداده  .کنناادیم

مشااتری باارای تجزیااه و  تردهیااچیپ افاازارنرماختیاااری( نیاااز بااه  یهامؤلفااهوراثاات ضاامنی باارای )مرجااع 

 بااااا اسااااتفاده از) بااااا معااااانی صااااریح ییهاااااانجمناسااااتفاده از  .ارائااااه بااااه کاااااربران دارد

MD_AssociatedResource)  بااین منااابع  دهاادیمکااه بااه کاااربران امکااان  کناادیمالگااویی را فااراهم

 .اکتشاف حرکت کنند مرتبط در یک زمینه
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 فراداده يهادامنه 1-ثشکل 

 
 .استفاده کرد TypeCodeانجمن از عنصر  توانیمبرای نشان دادن ماهیت رابطه  -يادآوري

 بین فراداده براي منابع مرتبط MD_AssociatedResourceتناظر  2-ثشکل 

 

ی ن ویژگکه یک کالس واحد شامل چندی هرکجادر نوع ارتباطی که در باال توضیح داده شد ابهام در 

 .ردیگیمقرار  یموردبررس استانداردباشد وجود دارد. بسیاری از این شرایط در این  تکرارشونده

سطحی و  مراتبسلسلهندین شامل چ توانندیم MD_Metadata ، در استاندارد اصلی، اشیاءمثالعنوانبه 

ورد با م نیا .برای ارتباط سطح خاصی با یک نام باشند بدون هیچ مکانیسمی hierarchyLevelNames چند

شده  یدهآدرس، کندیمدامنه منبع خاص مرتبط  کینام خاص را با  کیکه  MD_Scope ءیشافزودن 

احتمالی دیگر فراداده در  مراتبسلسله .ابهامات دیگر را باید با چندین مورد از کالس والدین مرتب کرد است.

از انواع  یامجموعه عنوانبهمکانی  یهادادهدر این حالت مجموعه  .است شدهدادهنشان  3-ث شکل

ام ترکیبی از تم بازهم. شودیمویژگی و خصوصیت توصیف  یهانمونهاز  یامجموعهبا  هایژگیوخصوصیات و 

بانک  یمستندساز یممکن است برا یروش نیچن .است ازیموردنبرای توصیف مجموعه کامل  هافراداده

اگانه را ممکن است جداول جد DS_Dataset یهاتیموجودکه در آن  ردیقرار گ مورداستفاده یاطالعات

 یهایژگیو ( در جداول و مواردهاستون) هایژگیو فی(، تعریژگینوع و ایکنند )دامنه = مجموعه داده  فیتوص

ل( های جدوسطر)معموالً برای چندین نمونه ویژگی  یهایژگیودر عمل، مرجع سطح نمونه  در عمل. یفرد

ندها( جی )پیوکه در این صورت این انجمن معموالً توسط کلیدهای خار شودیمدر یک مجموعه داده اعمال 

 .است یسازادهیپقابل  MD_Metadata فردی به موجودیت یهایژگیواز 
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 مركبتجمیع فراداده براي توصیف يک مجموعه داده  3-ثشکل 

 

 چندگانه MD_Identificationهمراه و خدمات: اشیاء  يهادادهمجموعه  4-ث

ن پیوست چندین شده است. ای تردهیچیپداده،  serveتوصیف منابع با افزایش استفاده از خدمات وب برای 

جموعه مبین یک مجموعه داده و یک خدمت که دسترسی به  binding یدهآدرسرویکرد جایگزین برای 

 اجتماعات ت کاربردیالزاما بر اساس. شایستگی نسبی این رویکردها باید دهدیم، ارائه کندیمداده را فراهم 

باید در  شودیممهندسی یا عملیاتی که توسط آن جوامع انجام  یهانهیگزخاص عملی تعیین شود. 

 .باشد استفادهقابلتا فراداده در آن جامعه ثبت شوند  هالیپروفا

 است که مشمول CI_OnlineResource محتوای یهامؤلفهبا  ییهاونیکنوانسیک رویکرد استفاده از 

MD_Distribution / MD_DigitalTransferOptions  اتصال، معموالً با مرجع  هیپااطالعاتبرای ارائه

 OGC، (WADLوب )، زبان توصیف برنامه (WSDL)توصیف خدمات مانند زبان توصیف خدمات وب 

GetCapactions ،OpenSearchDescription  شوندیمو غیره که توسط پروتکل هر سرویس تعریف ،

مشخصات سرویس معینی  از توانندیماین رویکرد مبتنی بر این منطق است که مشتریانی که  .باشندیم

به توصیف و تفسیر توصیف  توانندیمخدمات  ISO 19119 استاندارد استفاده کنند، بسیار بیشتر از توصیف

 ومیکنسرس یمکانخدمات داده  فیتوص یاستفاده از فراداده برا یبرا کردیرو نیا .خاص خدمات بپردازند

Open Geospatial نقشه وب سیمانند سرو (WMS)وب یژگیو سی، سرو (WFS)خدمات تحت  سی، سرو
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 هایژگیوکه  INSPIRE، (Esri CSW ArcMap Client) مثالعنوانبه شودیماستفاده  (WCS) پوشش وب

 تردهیچیپ ای میرمستقیخدمات غ فیتوص یآن برا یهاتیمحدوداما  دهندیمرا ارائه  یواحد یهاهیال ای

 ISO 19119 استاندارد توسعه یبرا ییهانهیگز ازمندیبوده و ن هادادهاز  یاگسترده فیبر منابع با ط یمبتن

 .خدمات هستند فیجهت توص تریقومدل  کیارائه  یبرا

 تیاااموجود کیااااشااااره از  یبااارا MD_AssociatedResource ونااادیروش دوم اساااتفاده از پ

MD_DataIdentification  با اساتفاده از  هادادهمجموعه  دهندهارائه سیسرو کی یرکورد فراداده برا کیبه

 رایاز ردیاگینمقارار  مورداساتفادهدر حال حاضار  کردیرو نیاست. ا agregateMetadataReference عنصر

MD_AssociatedResource استاندارد نبوداین  یمرجع فراداده در نسخه قبل کی یحاو. 

 فیتوص یبرااین استاندارد  با توانیمرا  ISO 19119 استاندارد سیسرو ییشناسا یهامؤلفه، سوم درروش

 _MD از ورود هر تعداد این استاندارد .کرد بیاست ترک هاآنکه در خدمت  ییهادادهخدمات به همراه 

DataIdentification و اشیاء SV_ServiceIdentification در یک موجودیت MD_Metadata  واحد

 ای کیکه به  یمنبع کنندهفیتوص( فراداده 1است  مورداستفاده ریرد زامو یبرا تیقابل نیا .کندیمپشتیبانی 

که در خدمت  یسیسرو فیتوص ی( فراداده برا2منبع متصل است و  یدسترس یبرا دهیچیپ سیچند سرو

منفرد  MD_Metadata، یک موجودیت یاوستهیپهمبه کامالً یهاتیموقع. در چنین منبع باشد نیچند

یا  باشدیم SV_ServiceIdentificationمنفرد با چندین شی  MD_DataIdentification( یک شی 1شامل 

. در هر دو مورد باشدیم MD_DataIdentificationشی  با چندین SV_ServiceIdentification( یک شی 2

MD_Metadata  شامل اشیاءMD_Scope  و موجودیت  باشدیمبرای مجموعه داده و خدمت

MD_Metadata یک منبع  عنوانبهو خدمات  هادادهکه مجموعه  این موضوع است دهندهنشان

 دسترسقابل یهاداده. این رویکرد در حال حاضر برای مجموعه شوندیمواحد در نظر گرفته  کیتفکرقابلیغ

THREDDS  خدمات  شوندیماستفاده(یطیمحستیز شدهعیتوز یهاداده real-time  )شدهارائهموضوعی 

 در بولدر، کلرادو، ایاالت متحده. (UCAR) توسط شرکت دانشگاهی برای تحقیقات جوی

در مورد اینکه فراداده در رکورد  توانندیمهستند،  MD_Identification که شامل چندین اشیاء ییرکوردها

و  هادادهی این ابهام را در مورد اشیاء شناسای 4-ثشکل  .با اشیاء مختلف مرتبط است، موجب ابهام شوند

در هر دو طرف از  DQ_DataQuality همه اشیاء شامل شده و همچنین و در زیر .کندیمخدمات بررسی 

 SV_ServiceIdentification و MD_DataIdentification مستقیم با اشیاء طوربه توانندیم 4-ث شکل

 نیدر ارتباط هستند، بنابرا MD_Metadata یفوق با ش DQ_DataQualityموارد  .جداگانه در ارتباط باشند

اشیاء سمت  موجود در رکوردها کاربرد دارند. MD_Identification اءیهمه اش یبرا هاآنکه  شودیمفرض 

بیشتر از سرویس با  هانیا. کنندیمبه انسان را توصیف  هاآنو توزیع  یآورجمع، نحوه هادادهراست محتوای 
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این احتماالً معقول است که چندین سرویس برای همان مجموعه داده در دسترس باشد  .ارتباط دارند هاداده

، این مورد کندیم یرسانخدماتدر باال(. در مورد یک سرویس واحد که به چندین مجموعه داده  1)مورد 

 .محتوا، کسب و توزیع اطالعات را به اشتراک بگذارند هادادهعملی نیست مگر اینکه تمام مجموعه 

 

 
 MD_Identificationتناظر در ركوردها با چندين اشیاء  4-ثشکل 

 

یا  SV_ServiceIdentification بدون اشیاء MD_DataIdentification که شامل چندین اشیاء ییهاتیموقع

و دیا وقایع متعدد ازهر  MD_DataIdentification بدون اشیاء SV_ServiceIdentification چندین شی

ده از که با استفا رسدیمبه نظر گفته شد،  نیازاشیپ. همانظور که شوندینمگونه هستند، در اینجا بررسی 

 .نزدیک شد هاتیموقعبه این  توانیمچندگانه  MD_Metadata با اشیاء DS_Aggateate یهاکالس
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 دامنه فراداده 5-ث

 مقدمه 1-5-ث

، استفاده کندیم فیکالس فراداده تعر ایرکورد  کیکه  ینوع منبع ایوسعت و برای توصیف  MD_Scopeاز 

در  تواندیمکه  باشدیمیک نشانگر مختصر از دامنه  عنوانبه MD_ScopeCode . این مورد شاملشودیم

 .رودیمت بیشتر بکار ارائه جزئیا منظوربه MD_ScopeDescription جستجو و ارائه مفید باشد و یهابرنامه

 دهندهارائهدر اختیار  هاآنعمداً کلی هستند و جزئیات کاربرد  MD_ScopeCode مقادیر موجود در لیست

 دقتبهر جامعه عملی هبرای تقویت قابلیت همکاری، استفاده از کدهای دامنه باید در  .ردیگیمقرار  هاداده

 یکدها و MD_ScopeCodeکدها را از فهرست کد کننده  یاحتمال یهابرنامه 5-ثبند  .شود یمستندساز

. کندیم حیتشر MX_ScopeCode ستیاز ل یبخش عنوانبه ISO / TS 19139 استاندارد مرتبط شامل در

 .ستندیارائه نقاط شروع بوده و مطمئناً جامع ن منظوربه هامثال نیا

 )اختیاري( هايسرفراداده مجتمع و  2-5-ث

 کی هایسرو  عیتجم یهافراداده جادیا .از منابع مرتبط است یامجموعهیک تجمع یک محفظه کلی برای 

و  فیتوص یرا برا یراطالعات سطح باالت دهدیمداده امکان  دهندگانارائهاست که به  یاریاخت یژگیو

ا به همه اعض تجمیع بین یهافراداده یهامؤلفهاین بدان معنی است که  کنند. جادیا هاداده یکل یجستجو

نابع مبرای توصیف اولیه  تواندیم. این نوع فراداده شودیمبه ارث برده  هاآنتوسط و  شدهگذاشتهاشتراک 

ها، همه سری .خاص کافی نباشد یهادادهموجود کافی باشد، اما ممکن است برای ارزیابی دقیق مجموعه 

منابع  از شتریه بمجموع کیمنابع موجود در  نیروابط بتند. ، سری نیسهاعیتجمتجمیع شده هستند اما همه 

 .هاستمجموعهشامل کدهای دامنه برای انواع مختلف استاندارد این  هستند. موردی ،یسر کیدر 

وش ر و / یا رمشابهی از موضوع، تاریخ منبع، وضوح تصوی یهایژگیواز منابع که  یامجموعهسری:  -

 .داده مشخص خواهد شد دهندهارائه، توسط دهدیمیک دنباله را تشکیل  آنچهتعریف دقیق  .مشترک دارند

ست که اعضای فرض بر این ا .با استفاده از همان مراحل دشدهیتولاز منابع  یامجموعهسری تولید:  -

 .گذارندیمخط و پردازش را به اشتراک  یهاخچهیتاریک سری تولیدات 
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 فرض بر این است که اعضای یک .از یک بستر واحد شدهمشاهدهاز منابع  یامجموعهسری پلتفرم:  -

platformSeries  فراداده برای پلتفرم که دارای چندین  .گذارندیمبه اشتراک  باهمهمان هندسه مکانی را

 .است sensorSeries یک هاآنباشد که هرکدام از  رمجموعهیزشامل چندین  تواندیمحسگر است، 

 واحد گرحسبا استفاده از یک  شدهمشاهدهاز منابع  یامجموعهسری حسگر:  -

نتایج یک  عنوانبه توانندیماعضا  .انتقال منظوربه شدهیآورجمعاز منابع  یامجموعهتجمع انتقال:  -

 باشند. در ارتباط شودیمن داده یا کاربر تعیی دهندهارائهموردی یا به هر دلیل دیگری که توسط  وجوپرس

 .ه نیستاز منابع مرتبط با دلیلی که توسط کدهای دامنه دیگر پوشید یامجموعهتجمع دیگر:  -

 فراداده مجموعه داده 3-5-ث

، یک مجموعه داده باید یک نمونه محصول داده ثابت باشد که توسط یک استانداردبرای اهداف این 

 که در طورهمانری باشد، عضو یک س تواندیمداده تولید و یا در دسترس است. مجموعه داده  کنندهعیتوز

E.5.2 و  هانمونهو  هاعارضهاز انواع  یامجموعهترکیبی از  تواندیماست. یک مجموعه داده  شدهفیتعر

 .مطابق شکل باشد هانمونهو  هایژگیوهمچنین انواع 

موعه سطح مجاداده در تصویری از فرقابل ادغام هستند تا  هادادهو اطالعات مجموعه  هایسر یهافراداده

 داده انتزاعی را به کاربر ارائه دهند.

 فراداده توصیفي و خصوصیات جغرافیايي 4-5-ث

ز اوصیات مشترکی هستند که دارای خص ییهایژگیواز  یامجموعهجغرافیایی  یهادادهبسیاری از مجموعه 

 نیو همچن اتیو خصوص هایژگیومربوط به انواع  حاتیتوض استاندارد نیدر اتوصیفی هستند.  یهایژگیو

برای  توانندیم زیر ScopeDescription و ScopeCode مفاهیم است. شدهارائهخاص  یهانمونه ای هایژگیو

 .توصیف این مشترکات استفاده شوند

. شوندیم یبندگروهمشترک  اتیبا خصوص شوندیمعارضه شناخته  عنوانبهکه  ییهاسازه -نوع عارضه -

 یارادادهف نیو چن نوع عارضه در دسترس انتخاب شود فرادادهاز  یبانیپشت یبرا تواندیم مکانیخدمات داده 

 یژگینمونه، نوع و یهارضهعانوع عارضه به همراه  یهادادهدر دسترس قرار دهد.  یابیباز ای وجوپرس یرا برا

است.  شدهفیتعر E.5.3که در  طورهمان ؛شوند یبندگروه هادادهسطح نمونه، به مجموعه  یهافرادادهو 

 یهاستگاهیاهمه  ای هاپل هیباشد: کل ریشامل موارد ز تواندیمفراداده نوع عارضه  یهایوروداز  ییهانمونه

 .مشاهده در داخل مجموعه داده
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 یایدن یش کیبا  می( هستند که تناظر مستقهایژگیو) یمکان یهاسازهنمونه عوارض  -نمونه عارضه -

ده آن استفا ض موجود درنمونه عوار یهافرادادهاز  یبانیپشت یبرا توانندیم یدارند. خدمات داده مکان یواقع

به همراه  نمونه عوارض فراداده در دسترس قرار دهند. یابیباز ای وجوپرس یرا برا یافراداده نیکنند و چن

، معمواًل حالنیباا .شوندیم یبندگروه هادادهبه مجموعه  E.5.3 فراداده نوع عارضه، نوع مشخصه طبق تعریف

رتباط هستند، عارضه در ا کیبا  میمستق طوربهنمونه عوارض  یهافرادادهمورد وجود دارد که  نیا

اداده مجموعه فر کیاده که لزوماً در د گاهیپا کیاز عارضه در  یفیتوص یژگیو کی عنوانبه مثالعنوانبه

از:  اندعبارتمونه عوارض ناز فراداده  ییهامثال .شودینمانجام  مطابق کامالً ارهوطرح کیجداگانه متصل به 

 پلتفرم خاص مشاهده. کی ای تیگلدن گ یهاپلو  یدنیبندر س

به توصیفی، پارامترهای رقومی هستند که جن یهایژگیوانواع  -نوع ویژگی توصیفی/نوع خصوصیت -

 3و  -2، -1، -0 یهندس اءی)اش کنندیم فیرا توص شدهیبندگروه یمکان یادیبن اتیخصوصمشترکی از 

آنجا  موجود در یهایژگیواز فراداده نوع عارضه از  یبانیپشت یبرا توانندیم یخدمات داده مکان (.یبعد

به  یگژیوفراداده نوع  در دسترس قرار دهند. یابیباز ای وجوپرس یرا برا یافراداده نیانتخاب شوند و چن

مجموعه  عنوانبهاست،  شدهفیعرت 3-5-ثکه در  طورهماننمونه عارضه و نمونه فراداده،  ،یژگیهمراه نوع و

ند: باش ریشامل موارد ز توانندیم یژگیفراداده نوع و یهایوروداز  ییهانمونهشوند.  یبندگروه هاداده

م مشاهده پلتفر کیدر  گرحس کیکه توسط  یطیمح یترهاپارام ای باالپرهاکاال از گمرک در  صیترخ

 .شودیم یریگاندازه

 فیرا توص یژگیاز نمونه و یاجنبههستند که  یرقوم یپارامترها هایژگیونمونه نمونه ویژگی:  -

رس است، ه در دستک ییدرجا یژگیاز فراداده نمونه و یبانیپشت یبرا توانندیم ی. خدمات داده مکانکنندیم

 یژگینه ونمو یهافراداده در دسترس قرار دهند. یابیباز ای وجوپرس یرا برا یافراداده نیانتخاب شوند و چن

است، به  شدهفیتعر 3-5-ثکه در  طورهمان یژگیبه همراه نوع عارضه، نمونه عارضه و فراداده نوع و

 کیبا  ماًیعارضه مستق یژگیمونه ون فراداده طورمعمولبه، حالنیباا .شوندیم یبندگروه هادادهمجموعه 

اده و نه د گاهیپا کیعوارض در  هایژگیو از یژگیو کی عنوانبه، مثالعنوانبهعارضه در ارتباط است،  یژگیو

از  ییهانمونه. باشد وستهیکامل سازگار پ وارهطرح کیمجموعه فراداده جداگانه که به  کیلزوماً در 

در جاده  پل خاص کیمربوط به  ییهوا باشد: تراز ریشامل موارد ز تواندیم یژگیفراداده نمونه و یهایورود

 .شودیم یریگاندازه گرحس کیخاص توسط  زمانکیکه در  یطیپارامتر مح کیمقدار  ای
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 /عملیات میداني يآورجمعفراداده: جلسه  5-5-ث

اگر  .دهستن Field session چندین روش ممکن برای توصیف منابعی وجود دارد که شامل چندین مجموعه/

 یبرا EX_SpatialTemporalExtents نیاز چند توانیمنباشد،  ازیموردن دورههر  یبرا یخاصفراداده 

هر  یناهمگن هستند، برا هادورهکه  یدر مواردکرد.  استفاده Field session مجموعه/مکان و زمان  فیتوص

 در سطح کل توانندیمکل مجموعه  یمشترک برا یهادادهحالت،  نیدر ام است. الز یدوره فراداده خاص

 دوده کرد:مح نیاز چند یکیبا  MD_Metadata اءیشامل اش توانیمخاص را  یهافرادادهشوند و  حیتشر

- collectionSession/fieldSession- کیکه  کنندیم حیاز فراداده را تشر یامجموعهکه  ییهاداده 

 .گذارندیمبه اشتراک  نهیدر زم ای شگاهیآزما کیخاص از مجموعه را در  دادیرو

 .راداده مرتبط با یک نمونه خاص فیزیکیف -نمونه  -

 یهاپلتفرمابزارها و  فیصتو یبرا توانندیمقسمت دوم این استاندارد  یهامؤلفه -افزارسختمجموعه  -

 یراداده براف، نیعالوه بر ا .درنیقرار گ مورداستفاده، هاآن یو پردازش بعد هاداده یآورجمعدر  مورداستفاده

که  تیفیباک یو اطالعات شدهاستفاده افزارسختکه در آن از  یزمان /یوسعت مکان دیبا افزارسختمجموعه 

 کند. فیمرتبط است را توص افزارسختخاص با آن  طوربه

 فراداده گروه بعد )اختیاري( -6-5-ث

ه گردد. ستند، استفادبا ابعاد مختلف ه ییهارمجموعهیزکه شامل  ییهامجموعهفراداده گروه بعد باید در 

 نیر چندپارامترها د یمدل برا جینتا ای هایریگاندازهشامل  تواندیم یچندبعد یجو هیالکی، مثالعنوانبه

جموعه داده م کیپارامتر در تمام ارتفاعات باشد و  نیانگیهمانند م یبعد 3مجموعه داده  کیارتفاع، 

 ایکف در ایسطح  یمرجع برا یهادادهشامل مجموعه  تواندیم زین یبعدسه انوسیاق یهامدل باشد. یبعددو

 DS_Dataset کی در MD_Metadataجداگانه  یکشی عنوانبه تواندیمهر گروه بعد  ط،یشرا نیباشند. در ا

 (.دیمراجعه کن 3مورد  1-ثشود )به شکل  فیمنفرد توص

 فراداده مدل )اختیاري( 7-5-ث

و  یامشاهدهشناخت منابع داده  .است یطیمحستیز یهادادهنتایج مدل بخش مهمی از دورنمای 

 بسیار مهم است شودیمکه برای به دست آوردن آن نتایج استفاده  ییهانسخهپردازش و  یهاتمیالگور

و برای  دهدیمگسترش  یتوجهقابل طوربهرا  استانداردخطوط این  یهاتیقابل قسمت دوم این استاندارد
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دارای دامنه =  کندیمکه نتایج مدل را توصیف  یافرادادهاستفاده در این شرایط باید در نظر گرفته شود. 

 مدل است.

 فراداده خدمات )اختیاري( -8-5-ث

و  افتهیتوساعه نسخه قبلی ایان اساتاندارد برای توصیف خدمات، از زمان انتشار اصلی ISO 19119 استاندارد

 ییهامؤلفاهکه شاامل  کندیم فیرا توص SV_ServiceIdentification ءیش استاندارد نیا .است منتشرشده

 اءیکاااه شاااامل اشااا MD_Metadata اءیمااارتبط اسااات. اشااا اتیاااخااادمات و عمل فیتوصااا یبااارا

SV_ServiceIdentification باشند. = سرویس شامل دامنه دیهستند، با 

 )اختیاري( افزارنرمفراداده  9-5-ث

قسمت  به هامؤلفهت، برای ایجاد محصول از مجموعه مشاهدا مورداستفادهو پردازش  افزارنرمبرای توصیف 

هستند. این استنادها  افزارنرمبرای توصیف  CI_Citations شامل هامؤلفهاضافه گردید. این  دوم این استاندارد

 قرار گیرند. مورداستفاده افزارنرمبا دامنه =  MD_Metadata یجابه افزارنرمباید برای توصیف 

 )اختیاري( Tileفراداده  10-5-ث

به  هارمجموعهیز کردن دسترسی و انتقال ترساده باهدفبزرگ از راه دور  یهادادهبسیاری از مجموعه 

 .ای = کاشی استدارای دامنه ها Tileفراداده برای این  .شوندیمتقسیم  Tileچندین 

 )اختیاري( فراداده 11-5-ث

 .هست= فراداده  یادامنهدارای  هافرادادهدیگر  کنندهفیتوصفراداده 

 فراداده ابتکاري )اختیاري( 12-5-ث

 و مجموعه مشاهدات و هادادهاز انواع  یاریبس فیتوص یبرا ریشامل مقاد DS_InitiativeTypeCode ستیل

 نی، بنابراشودیماستفاده  هامجموعه فیتوص یفهرست کد برا نیاست. ا تیریابتکارات مد

aggregateDataSetIdentifier ن انواع یااز  کیهر  کنندهفیتوصرکورد فراداده را که  کی تواندیم

از آن  توانیم. دهدیمابتکارات را ارائه  نیهمه ا یبرا یکند. دامنه = ابتکار نوع کل ییابتکارهاست، شناسا

ه داشته توج نی. همچنکند، استفاده کرد دیتول یگریمنابع د تواندیمکه  یابرنامه ایپروژه  کی فیتوص یبرا

 .رودیمبکار  MD_AssociatedResource کی فیتوص یبرا DS_InitiativeTypeکه  دیباش
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 فراداده مستند )اختیاري( 13-5-ث

CI_Citation  ارد بسیاری وجود د یهاتیموقعاما  کندیمیک مکانیسم واضح برای استناد به یک سند فراهم

یسمی = سند مکان یانهدامیک سند مفید است. فراداده با  یهاجنبهاز سایر  ترقیدق یهافیتوصکه ارائه 

 .کندیمبرای انجام این کار فراهم 

 

 فراداده مخزن )اختیاري( 14-5-ث

موجود در  یهاهداداز انواع  یاگستردهشامل اطالعات تماس و توضیحات  تواندیمفراداده برای یک مخزن 

 یهاروشا و در مورد انطباق مخزن با استاندارده تیفیباکشامل اطالعات  تواندیمهمچنین  .مخزن باشد

 .کندیمیک مخزن فراهم  یهاجنبهفراداده با دامنه = مخزن مکانیسمی را برای توصیف این  .مختلف باشد
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 جپیوست 

 )اصول(

 منابع جغرافیايي يبرا( كشف )جستجو يفراداده

 فراداده براي كشف منبع 1-ج

 ایمحصول و  تیریمد یاست تا برا شدهگرفتهدر نظر  2-جو  1-جدر جداول  ذکرشدهفراداده  یهامؤلفه

شاف. همه اکت لیهتس یدر معرض قرار گرفتن برا یفراداده خدمات استفاده شوند؛ فراداده برا یهاکاتالوگ

 .کنندیم یرویاست پ شدهفیتعر استاندارد نیدر ا ازآنچهالزامات  .ستندین یفراداده الزام یهامؤلفه

 يخدمات ریغده براي كشف منابع جغرافیايي فرادا 2-ج

 .اندشدهمشخص 1-جبرای کشف منابعی غیر از خدمات در جدول  مورداستفادهفراداده  یهامؤلفه
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 هايسرجغرافیايي و  يهادادهفراداده براي كشف مجموعه  1-ججدول 

 توضیح التزام/ حداکثر وقوع عنصر فراداده

 اطالعات مرجع فراداده

MD_Metadata.metadataIdentifier 
1/O  برای فراداده فردمنحصربهشناسه 

 عنوان منبع

(MD_Metadata.identificationInfo > 

MD_DataIdentification.citation > 

CI_Citation.title) 

1/M 
عنوانی که منبع با آن شناخته 

 .شودیم

 تاریخ مرجع منبع

(MD_Metadata.idenitificationInfo > 

MD_DataIdentification.citation 

> CI_Citation.date) 

O/N 
تاریخی که برای کمک به شناسایی 

 .شودیممنبع استفاده 

 شناسه منبع

(MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdent

ification.citation > 

CI_Citation.identifier>MD_Identifier) 

O/N  برای منبع فردمنحصربهشناسه. 

 نقطه تماس منبع

(MD_Metadata.identificationInfo > 

MD_DataIdentification.pointOf- 

Contact > CI_Responsibility) 

O/N 
شخص، مقام یا سازمان مسئول نام 

 .منابع

 موقعیت جغرافیایی

(MD_Metadata.identificationInfo > 

MD_DataIdentification.extent > 

EX_Extent.geographicElement > 

EX_GeographicExtent > 

EX_GeographicBoundingBox– 

or- EX_GeographicDescription) 

C-برابر  کهیدرصورت

نبودن با مجموعه 

 داده، اجباری نیست

توضیحات جغرافیایی یا مختصات 

)طول و عرض جغرافیایی( که موقعیت 

 .کندیممنبع را توصیف 

 زبان منبع

MD_Metadata.identificationInfo> 

MD_DataIdentification.defaultLocale 

> PT_Locale) 

C –در  کهیدرصورت

 زبانکیمنبع از 

باشد،  شدهاستفاده

 اجباری است

 مورداستفادهمجموعه زبان و کاراکتر 

 .در منبع )در صورت استفاده از زبان(

 رده موضوع منبع

(MD_Metadata.identificationInfo > 

MD_DataIdentification.topicCategory 

> MD_TopicCategoryCode) 

C-برابر  کهیدرصورت

نبودن با مجموعه 

داده یا سری، 

 اجباری نیست

 عنصر در شمارش 20از  یادهیگز

MD_TopicCatagory  که موضوع

 کندیممنبع را توصیف 

 قدرت تفکیک مکانی

(MD_Metadata.identificationInfo > 

MD_Identification.spatialResolution 

> MD_Resolution.equivalentScale 

O/N 
مقیاس اسمی و یا قدرت تفکیک 

 مکانی منبع
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MD_Resolution.distance, 

MD_Resolution.vertical, or 

MD_Resolution.angularDistance, or 

MD_Resolution.levelOfDetail) 

 

 )ادامه( 1-ججدول 

 توضیح التزام/ حداکثر وقوع عنصر فراداده

 نوع منبع

(MD_Metadata.metadataScope 

>MD_Scope.resourceScope) 

 شرط برابر با مجموعه داده نیست

کد منبع شناسایی نوع منبع 

مجموعه داده، یک  مثالعنوانبه

مجموعه، یک برنامه کاربردی 

MD_ScopeCode)   را ببینید(که

 .کندیمفراداده توصیف 

 چکیده منبع

(MD_Metadata.identificationInfo > 

MD_DataIdentification.abstract) 

1/M شرح مختصری از محتوای منبع 

 برای مجموعه داده شدهدادهاطالعات بسط 

(MD_Metadata.identificationInfo > 

MD_Identification.extent > EX_ 

Extent > EX_TemporalExtent or 

EX_VerticalExtent) 

O/N وسعت زمانی یا عمودی منبع. 

 منبعپیشینه 

(MD_Metadata >resourceLineage> 

LI_Lineage) 

O/N 
 دیتول یندهایشرح منابع و فرآ

 منبع. دیدر تول شدهاستفاده

 منبع on-lineاتصال 

(MD_Metadata.identificationInfo 

>MD_DataIdentification. 

citation>CI_Citation.onlineResource>CI_

OnlineResource) 

O/N 
فراداده برای  در (URL) اتصال

 .منبع

 کلمات کلیدی

(MD_Metadata.identificationInfo 

>MD_DataIdentification> 

descriptiveKeywords 

>MD_Keywords) 

O/N 

 کنندهفیتوصکلمات یا عبارات 

منبع برای فهرست بندی و 

 .جستجو

 محدودیت در دسترسی و استفاده از منابع

(MD_Metadata.identificationInfo>MD_D

ataIdentification>MD_Constraints. 

useLimitations and/or 

MD_LegalConstraints and/or MD_ 

SecurityConstraints) 

O/N 
دسترسی و استفاده  یهاتیمحدود

 .از منبع
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 تاریخ فراداده

(MD_Metadata.dateInfo) 
M/N 

تاریخ )های( مرجع برای فراداده 

 .ایجاد ژهیوبه

 نقطه تماس فراداده

(MD_Metadata.contact > 

CI_Responsibility) 

M/N مسئول فراداده 

 

  



214 
 

 

 فراداده براي كشف خدمات 2-ج

 .اندشدهمشخص 2-ف برای کشف منابع خدمات در جدول مورداستفادهفراداده  یهامؤلفه

 براي كشف منابع خدمات ازیموردنفراداده  2-ججدول 

 توضیح التزام/ حداکثر وقوع عنصر فراداده

 اطالعات مرجع فراداده
MD_Metadata.metadataIdentifier 

1/O  فراداده فردمنحصربهشناسه 

 عناوین خدمات

(MD_Metadata .identificationInfo > 

SV_ServiceIdentification.citation 

> CI_Citation.title) 

1/M 
عنوانی که خدمت با آن شناخته 

 .شودیم

 تاریخ مرجع
(MD_Metadata.identificationInfo > 

SV_ServiceIdentification.citation 

> CI_Citation.date) 

1/O 
تاریخی که برای شناسایی خدمت 

 .ردیگیمقرار  مورداستفاده

 شناسه منبع

(MD_Metadata.identificationInfo>SV_

ServiceIdentification.citation 

> 

CI_Citation.identifier>MD_Identifier) 

O/N شناسه برای خدمت 

 مسئول

(MD_Metadata.identificationInfo > 

SV_ServiceIdentification. 

pointOfContact > CI_Responsibility) 

O/N 
سازمان نام شخص، موقعیت یا 

 مسئول خدمت

 موقعیت جغرافیایی
(MD_Metadata.identificationInfo > 

SV_ServiceIdentification.extent > 

EX_Extent.geographicElement > 

EX_GeographicExtent > 

EX_GeographicBoundingBox 

–or- EX_GeographicDescription) 

1/M 

اگر این سرویس در مورد مختصات 

نطقه جغرافیایی )عرض جغرافیایی م

جغرافیایی / طول جغرافیایی( یا 

جغرافیایی است که  نامهواژه

 کندیمموقعیت خدمت را توصیف 

 .باید ارائه شود
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 )ادامه( 2-ججدول 

 توضیح التزام/ حداکثر وقوع عنصر فراداده

 دسته موضوع خدمات

(MD_Metadata.identificationInfo > 

SV_ServiceIdentification.topic- 

Category > MD_TopicCategoryCode) 

O/N 

 عنصر در شمارش 20از  یادهیگز

MD_ TopicCatagory  که موضوع

. اگر خدمات کندیممنبع را توصیف 

مربوط به یک منطقه جغرافیایی باشد 

موضوع خدمات باید ارائه  یبنددسته، 

 .شود

 چکیده منبع

(MD_Metadata.identificationInfo 

>SV_ServiceIdentification. 

abstract) 

M/1 از محتوای خدمت یادهیچک 

 on-lineاتصال 

(MD_Metadata.identificationInfo 

>SV_ServiceIdentification. 

citation>CI_Citation.onlineResource>CI

_OnlineResource) 

O/N  اتصال(URL) خدمت 

 کلمات کلیدی

MD_Metadata.identificationInfo 

>SV_ServiceIdentification>MD_Keywo

rds) 

O/N 
منبع  کنندهفیتوصکلمات یا عبارات 

 .برای فهرست بندی و جستجو

 محدودیت دسترسی و استفاده

MD_Metadata>SV_ServiceIdentificatio

n>MD_Constraints.useLimitations 

and/or MD_LegalConstraints and or 

MD_SecurityConstraints 

O/N 
دسترسی و استفاده از  یهاتیمحدود

 .منبع

 تاریخ فراداده

(MD_Metadata.dateInfo) 
M/N تاریخ ایجاد منبع 

 نقطه تماس فراداده

(MD_Metadata.contact > 

CI_Responsibility) 

M/N مسئول فراداده 

 نوع منبع

(MD_Metadata.metadataScope> 

MD_Scope.resourceScope) 

1/M 

کد منبع شناسایی نوع منبع 

مجموعه داده، یک  مثالعنوانبه

مجموعه، یک برنامه 
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را   (MD_ScopeCodeکاربردی

 .کندیمببینید( که فراداده توصیف 

 منابع دارای رابطه تنگاتنگ

(MD_Metadata>SV_ServiceIdentificatio

n.coupledResource>SVCoupledResourc

e) 

C - if coupledResource 

exists/N 

که  یادادهشناسه و نام مجموعه 

 .خدمت با آن همراه است

 نوع منبع همراه

(MD_Metadata>SV_ServiceIdentific

ation.couplingType>SV-

CouplingType) 

C - if 

coupledResource 

exists/1 

محکم بودن اتصال را به منبع جفت 

 .دهدیمتوضیح 

 

  



217 
 

 

 چپیوست 

 (آگاهي دهنده)

 اصالحات

 

 از اصالحات ياخالصه 1-چ

 اصالحات بسته:

همچنان  "dataQualityInfo" منتقل شد. ارتباط ISO 19157 استاندارد بسته اطالعاتی کیفیت داده به -الف

 .کندیمکیفیت داده پشتیبانی  یهافرادادهاز گنجاندن 

 فراداده درباره فراداده -ب

ه از با استفاد فراداده و فراداده والد یهاشناسه/ ابهام گذشته،  سوءاستفادهپرداختن به  یبرا -

CI_Citation  شدند. ترمشخصاست،  نیمنبع آنال کیکه اکنون شامل 

 هافرادادهه جایگزین شدند تا توضیحات دامن MD_Scope با یک کالس مراتبسلسلهسطح  هایژگیو -

 .را بهبود بخشند

- dateStamp با dateInfo یجاد ر تاریخ اجایگزین شد تا سایر اطالعات مربوط به تاریخ فراداده عالوه ب

 .ثبت شوند

 زبان و نیو همچن شدهنییتع یکاراکترها حاتیداده شد تا توض رییبومی تغ فرضشیپ صورتبهزبان  -

 .ابدی رییکشور زبان تغ یاریاخت صورتبه

 اطالعات شناسایی -پ

 وبرای حذف تکثیر  SV_ServiceIdentification و MD_DataIdentification ازیموردن یهایژگیو -

 .منتقل شدند MD_Identification بهبود عملکرد به

- MD_KeywordClass  بیشتر کلمات کلیدی اضافه شد یبندطبقهبرای. 

 .برای بهبود عملکرد شدهاضافه یهایژگیو -

 اطالعات قیود -ت

 اضافه گردید. هاتیمحدودجدید برای بهبود توصیف  یهایژگیو -

 اطالعات پیشینه -ث

 اضافه گردید. LI_ProcessStep و LI_Source جدید برای بهبود توضیحات یهایژگیو -
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 اطالعات نگهداری -ج

 ه شود.نگهداری ارائ از تاریخ و دامنه یترواضحو  ریپذانعطافجایگزین شدند تا توضیحات  هایژگیو -

 نمایش مکانی -چ

 .اضافه گردید یاشبکهجدید برای بهبود توصیف ابعاد نمایش مکانی  یهایژگیو -

 مرجع سامانهاطالعات  -ح

را مشخص  دهمورداستفامرجع  سامانهاست تا بتواند نوع  شدهاضافهیک ویژگی و فهرست کد جدید  -

 کند.

 اطالعات محتوا -خ

 از شدهمنتقل "contentType" است که شامل شدهاضافه MD_AttributeGroup یک کالس جدید -

MD_CoverageDescription  باشد یهایژگیوتا انواع محتوا جزئی از گروه  دهدیماست، که اجازه. 

 یدهسازمان هاهیالاضافه شد و مدل برای بهبود توصیف  MD_SampleDimensionیک کالس جدید -

 .مجدد شد

 .ویژگی اضافه شدامکان ارجاع یا قرار دادن یک کاتالوگ  -

 اطالعات توزیع -د

 برای بهبود عملکرد شدهاضافه یهایژگیو -

 اطالعات مسئول و مرجع -ذ

 برای بهبود عملکرد اضافه شد. CI_Citationبه  هایژگیو -

- MD_ResponsibleParty  یجاد شودادر استفاده / استفاده مجدد از آن  یریپذانعطافاصالح شد تا. 

 انهچندزباطالعات متنی  -ر

 .است شدهاضافه ISO/TS 19139 استاندارد این بسته بدون تغییر از -

 جزئیات اصالحات 2-چ

منظم  ارداستانددر این  شدهفیتعر UML Package / Data Dictionary توسط بخش 2-چتا  1-چجداول 

را برای  ISO 19115: 2003 / Cor 1: 2006 استاندارد داده از نامهواژهشماره خط  1. ستون اندشدهداده

ه همراه ب 1در ستون  از استاندارد دیگری باشد، شدهحذف. اگر عنصر کندیممشخص  شدهحذف یهامؤلفه

عنصر جدید  3ستون  .کندیمرا مشخص  شدهحذفعنصر  2ستون  .شودیمشماره خط آن مشخص 

شود، در همان  شدهحذف. اگر عنصر جدید جایگزین عنصر کندیمرا مشخص  استاندارددر این  شدهفیتعر

 .دهدیمدلیل تغییر را توضیح  4. ستون ردیگیمردیف قرار 
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 فراداده درباره فراداده 1-چجدول 
ISO 

19115:2003 
 نامهواژهشماره 

 داده

 توضیح جدید شدهحذفعنصر 

1.  MD_Metadata/fileIdentifier 

MD_Metadata/met

adataIdentifier: 

MD_Identifier 

MD_Identifier  اکنون مشخصه فضای

کد را برای تعریف فضای نام مرتبط با 

پیشرفت  کینیا .کندیمشناسه درج 

 .است رشته کاراکتر نسبت به نوع قبلی

2.  MD_Metadata/language 

MD_Metadata/defa

ultLocale: 

PT_Locale 

 یسازیبومو  دیجد شدهاضافهاز زبان 

زبان  فیتعر یبسته مجموعه کاراکتر برا

 .دیبومی و مجموعه کاراکتر استفاده کن

3.  MD_Metadata/parentIdentif

ier 

MD_Metadata/pare

ntMetadata: 

CI_Citation 

CI_Citation رشته کاراکترها  یجابه

برای استانداردسازی بیشتر این عنصر 

 .شودیماستفاده 

4.  MD_Metadata/hierarchyLe

vel 

MD_Metadata/met

adataScope/ 

MD_MetadataScop

e/resource- 

Scope 

 این دو عنصر به کالس جدید

MD_MetadataScope  منتقل شدند

 یهانامتا در مواردی که کدهای دامنه و 

متعدد با یک رکورد واحد همراه هستند، 

از ابهام جلوگیری کنند. کلمه 

حذف شد زیرا  هاناماز  مراتبسلسله

در ساختارهای غیر سلسله  هادامنه

 .هستند استفادهقابلمراتبی 

5.  
MD_Metadata/hierarchyLe

vel 

Name 

MD_Metadata/met

adataScope: 

MD_MetadataScop

e/name 

6.  MD_Metadata/contact:CI_ 

ResponsibleParty 

MD_Metadata/cont

act:CI_ 

Responsibility 

به کالس جدید که اطالعات مربوط به 

 .شد روزبه، کندیممسئول را توصیف 

7.  MD_Metadata/dateStamp 
MD_Metadata/date

Info: CI_Date 

 منظوربهنوع و کاردینال بودن این عنصر 

 ایجاد ارتباط بیشتر از یک نوع تاریخ با

 .رکورد فراداده تغییر داده شد

8.  MD_Metadata/metadata 

StandardName 

MD_Metadata/met

adataStandard: 

CI_Citation 

 StandardVersion نام استاندارد و

به  ترقیدقاجازه دادن به منابع  منظوربه

 در مورداستفادهاستاندارد خاص 

CI_Citation ترکیب شدند. 
9.  MD_Metadata/metadata 

StandardVersion 

MD_Metadata/met

adataStandard: 
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CI_Citation MD_MetadataStandardName با 

CI_Citation.title و 

MD_MetadataStandardVersion با 

CI_Citation. جایگزین شده  شمار

 .است

 

 )ادامه( 1-چجدول 
ISO 

19115:2003 
 نامهواژهشماره 

 داده

 توضیح جدید شدهحذفعنصر 

 
 

MD_Metadata/metad

ataProfile: 

CI_Citation 

 فراداده هاآنکه در  ییهالیپروفاه اجازه ب

 متناسب با استناد است

11.1 

MD_Metadata/dataSet

URI 

MD_Metadata/identif

icationInfo:MD_Ident

ification/citation:CI_

Citation/onlineResour

ce:CI_OnlineResourc

e 

 که اتصال به منبع بوده کندیماین امر روشن 

، کندیماستفاده  CI_OnlineResouce و از

 .نقش اتصال را روشن کرد توانیمبنابراین 

11.2 

MD_Metadata/locale 
MD_Metadata/otherL

ocale 

 بومی که اکنون توسط

"defaultLocale" است، این  شدهارائه

عنصر اطالعاتی در مورد رشته 

کاراکترهای بومی جایگزین ارائه 

 .دهدیم

 

 

MD_Metadata/metad

ataLinkage:CI_Onlin

eResource 

از مکان  رمبهمیغمشخصات  دیعنصر جد نیا

که در آن فراداده در دسترس است،  ینیآنال

 .دهدیمارائه 

17 
MD_Metadata/:distrib

ution 

Info: [0..1] 

MD_Metadata/distrib

utionInfo:[0..*] 

cardinality  امکان  منظوربهاین عنصر

یع بیشتر در تعریف اطالعات توز یریپذانعطاف

 .است افتهیشیافزا

 

 

MD_Metadata/alterna

tive 

MetadataReference 

فراداده برای بسیاری از منابع در چندین 

این عنصر جدید  .استاندارد موجود است

مکانیسمی را برای ارجاع به منابع دیگر 

 .کندیمفراداده برای همین منبع فراهم 
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MD_Metadata/resour

ceLineage: 

LI_Lineage 

LI_Lineage  بدون اطالعات کیفیت داده در

در این نسخه مدل  .ردیگیمفراداده قرار 

 .برداشته شد ISO 19157 بهکیفیت داده 

 

 MD_MetadataScope 

هام جلوگیری از اب منظوربهاین کالس جدید 

در مواردی که چندین کد محدوده و نام با 

 شدهاضافهیک رکورد واحد مرتبط هستند، 

 .است

 

 اطالعات شناسايي 2-چجدول 
ISO 

19115:2003 
 نامهواژهشماره 

 داده

 توضیح جدید شدهحذفعنصر 

  

MD_Identification/a

dditional 

Documentation: 

CI_Citation 

در مقاالت  توانندیممرجع مهم منابع 

 یهانامهواژه ،کاربر ی، راهنماهایعلم

وجود داشته باشند.  گریاشکال د ایداده 

تا آن  دهدیماجازه  دیعنصر جد نیا

 مرجع از فراداده ارجاع شوند.

  

MD_Identification/p

rocessing 

Level: 

MD_Identifier 

 ترمهم مراتببهسطح پردازش یک منبع 

از شناسایی آن منبع یا بخشی از 

 .جستجوی انواع خاص از منابع است

ویژگی سطح پردازش جدید یک شناسه 

است که امکان تعریف سطح پردازش به 

 .دهدیمهمراه منبع تعریف را 

  

MD_Identification/t

emporal 

Resolution: 

TM_Duration 

قدرت  نییامکان تع دیعنصر جد نیا

که در  کندیمرا فراهم  یزمان کیتفک

 اریبس هادادهانتخاب  طیاز شرا یاریبس

 مهم است.

39 MD_DataIdentification/ 

Language 
MD_DataIdentificati

on/default 

Locale 

 اطالعات مربوط به زبان یهامؤلفهاین 

بومی و مجموعه کاراکترهای 

 /MD_DataIdentification 40 .دهندیمدر منابع را ارائه  مورداستفاده

characterSet 

  
MD_DataIdentificati

on/other 
بومی  ی( اطالعاتی در مورد زبان )ها
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Locale  جایگزین و مجموعه )های( کاراکتر بکار

 .دهدیمرفته در منبع ارائه 

37 MD_DataIdentification/ 

spatialRepresentationType 

MD_Identification/s

patial 

RepresentationType: 

MD_Spatial- 

RepresentationType 

Code 

-MD_Data این سه عنصر از

Identification به 

MD_Identification  منتقل شدند تا

برای شناسایی  هاآنامکان استفاده از 

 .خدمات فراهم شود

38 
MD_DataIdentification/spat

ial 

Resolution 

MD_Identification/s

patial 

Resolution: 

MD_Resolution 

41 
MD_DataIdentification/topi

c 

Category 

MD_Identification/t

opicCategory: 

MD_TopicCategory

Code 

 

 )ادامه( 2-چجدول 
ISO 

19115:2003 
 نامهواژهشماره 

 داده

 توضیح جدید شدهحذفعنصر 

45 MD_DataIdentification/ex

tent 

MD_Identification/e

xtent: EX_ 

Extent 

در مقاالت  توانندیممرجع مهم منابع 

 یهانامهواژه ،کاربر ی، راهنماهایعلم

وجود داشته باشند.  گریاشکال د ایداده 

تا آن  دهدیماجازه  دیعنصر جد نیا

 مرجع از فراداده ارجاع شوند.

ISO 

19119:2005 

Amd 1, Table 

 1-ث

SV_ServiceIdentification/ 

extent 

MD_Identification/e

xtent: EX_ 

Extent 

از  هانقشوسعت 

MD_DataIdentification  و

SV_ServiceIdentification  به

MD_Iententification  منتقل شد تا

کالس  ریدر دو ز یاضاف فیاز تعار

 شود یریجلوگ

  

MD_Keywords/key

wordClass: 

MD_KeywordClass 

and 

MD_KeywordClass 

 منظوربه دیعنصر و کالس جد نیا

 یدیمبهم کلمات کل یسازمشخص

 است. شدهاضافه یشناسیهست
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MD_Resolution/vert

ical: Distance 

این عنصر برای افزودن مشخصات قدرت 

 .است شدهاضافهتفکیک عمودی 

  

MD_Resolution/ang

ularDistance: 

Angle 

اصله است تا بتواند ف شدهاضافهاین عنصر 

 .درا مشخص کن یاهیزاو یبردارنمونه

  
MD_Resolution/leve

lOfDetail 

این عنصر برای افزودن توضیحات متنی 

 شدهاضافهقدرت تفکیک مکانی منبع 

 .است

66.1 
MD_AggregateInformatio

n 

MD_AssociatedRes

ource 

نام این کالس برای روشن شدن نقش آن 

ییر مکانیسم ارتباط منابع تغ عنوانبه

 .یافت

66.2 
MD_AggregateInformatio

n/ 

AggregateDatasetName 

MD_AssociatedRes

ource/name: 

CI_Citation 

نام این نقش در کنار تغییر نام کالس 

 .ساده شد

66.3 
MD_AggregateInformatio

n/ 

aggregateDataSetIdentifier 

 

 حذف شد زیرا MD_Identifier این

MD_Identifier بانام: CI_Citation 

برای تهیه شناسه منابع مرتبط  تواندیم

 .استفاده شود

  

MD_AssociatedRes

ource 

/metadataReference: 

CI_Citation 

این عنصر جدید برای جلوگیری از ابهام 

به  CI_Citation :در مورد اینکه آیا نام

 یک منبع یا فراداده برای آن منبع اطالق

است. اکنون مشخص  شدهاضافه شودیم

به منبع  CI_Citation :است که نام

 metadataReference و کندیماشاره 

 .شودیمبه فراداده برای آن منبع اطالق 

  

MD_BrowseGraphic

/image 

Constraint: 

MD_Constraints 

به  اجازه دادن منظوربهاین عنصر جدید 

در یک گرافیک  هاتیمحدودمشخصات 

 .است شدهاضافهمرور همراه با یک منبع 

  

MD_BrowseGraphic

/linkage: 

CI_OnlineResource 

 جادیا منظوربه دیعنصر جد نیا

 کیاتصال به گراف میمشخصات مستق

مرورگر و امکان اضافه کردن اطالعات 

آن  ، ...( در موردحاتی)نام، توض یاضاف

 است. شدهاضافه کیگراف

  
MD_Usage/response

: Character- 
اجازه گنجاندن  منظوربهاین عنصر جدید 
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String  به هاداده دهندهارائهپاسخی از 

userDeterminedLimitations 

 .است شدهاضافه

  

MD_Usage/addition

al 

Documentation:CI_

Citation 

که  یاتیاستناد به نشر یعنصر برا نیا

 شدهاضافه، کنندیم فیرا توص هاداده

 است.

  

MD_Usage/identifie

dIssues: 

CI_Citation 

این عنصر برای استناد به موضوعات 

 یهاحلراهبا منبع و  شدهشناخته

 .است شدهاضافهپیشنهادی 

 

 اطالعات قیود 3-چجدول 
ISO 

19115:2003 
 نامهواژهشماره 

 داده

عنصر 

 شدهحذف
 توضیح جدید

  

MD_Constraints/constraint 

ApplicationScope: 

MD_Scope 

مورد  ارائه توضیحات در منظوربهاین عنصر جدید 

/ یا  ودر منبعی که در فضا و / یا زمان  هاتیمحدود

 .است شدهاضافهسطح متفاوت است، 

  
MD_Constraints/graphic: 

MD_BrowseGraphic 

 ایاضافه کردن لوگو  منظوربه دیعنصر جد نیا

خاص همراه  تیمحدود کیکه با  گرید کیگراف

 است. شدهاضافهاست 

  
MD_Constraints/reference: 

CI_Citation 

ات در اجازه ورود اطالع منظوربهاین عنصر جدید 

 شدهاضافهمورد جزئیات بیشتر در مورد محدودیت، 

 .است

  

MD_Constraints/releasabili

ty: 

MD_Releasability 

ارائه مشخصات  منظوربهاین عنصر جدید 

 یهاسازمانکه در مورد افراد یا  ییهاتیمحدود

 .است شدهاضافه، شودیمخاص اعمال 

  
MD_Constraints/responsibl

eParty:CI_Responsiblility 

یا  مشخص نمودن افراد منظوربهاین عنصر جدید 

 .است شدهاضافه هاتیمحدودمسئول  یهاسازمان

  MD_Releasability 
این کالس جدید برای ارائه اطالعات در مورد 

 .است شدهاضافهانتشار منابع  یهاتیمحدود
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 اطالعات پیشینه 4-چجدول 
ISO 

19115:2003 
 نامهواژهشماره 

 داده

 توضیح جدید شدهحذفعنصر 

79 DQ_DataQuality/scope: 

DQ_Scope 

LI_Lineage/scope:MD

_Scope 

 اینوع و /  فیعنصر امکان توص نیا

را  نهیشیوسعت اطالعات مربوط به پ

/  DQ_Data-Quality. کندیمفراهم 

منتقل  ISO 19157 استاندارد دامنه به

 شد.

  

LI_Lineage/additiona 

Documentation:CI_Cit

ation 

این عنصر جدید به نشریاتی اشاره 

که روند تولید منبع را مستند  کندیم

 .کنندیم

94 

LI_Source/scaleDenomi

nator 

[0..1 : ]

MD_RepresentativeFrac

tion 

LI_Source/sourceSpati

al 

Resolution: 

MD_Resolution [0..1] 

 اسیمخرج مق نیگزیجا دیعنصر جد نیا

 یریپذانعطافشده است تا بتواند 

 کیقدرت تفک صیدر تشخ یشتریب

 منبع داشته باشد. یمکان

97 
LI_Lineage/sourceExten

t: 

EX_Extent 

LI_Source/scope: 

MD_Scope [0..1] 

نمایش  منظوربهاین عنصر جدید 

توضیحات بیشتر در مورد دامنه یک 

امر  نیا .است شدهاضافهبخش پیشینه، 

را از  DQ_Scopeالزم بود تا  یتا حدود

که از  DQ_DataQualityکالس 

داده  تیفیک دیبه استاندارد جد 19115

(ISO 19157 )بود،  شدهمنتقل

 کند. نیگزیجا

  

LI_Source/sourceMeta

data: CI_ 

Citation [0..*] 

 ایجاد مرجع منظوربهاین عنصر جدید 

نامشخص به فراداده برای منبع 

 SourceCitation .است شدهاضافه

اکنون مرجع روشنی برای مرجع منبع 

 .دهدیمارائه 

89 
LI_ProcessStep/dateTim

e: 

DateTime 

LI_ProcessStep/stepD

ateTime: 

TM_Primitive 

زمان  خیتار نیگزیجا دیعنصر جد نیا

از  رتریپذانعطافارائه مشخصات  منظوربه

 است. ندیزمان مرحله فرآ
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LI_ProcessStep/refere

nce: CI_Citation 

عه اجازه مراج منظوربهاین عنصر جدید 

 در مورد یک مرحله ترقیدقبه اطالعات 

 .است شدهاضافهفرآیند 

  
LI_ProcessStep/scope: 

MD_Scope 

ارائه توضیحات  منظوربهاین عنصر جدید 

در مورد دامنه یک مرحله از فرآیند 

مستقل از دامنه کل بخش پیشینه  طوربه

الزم  یامر تا حدود نیا .است شدهاضافه

از کالس  DQ_Scopeبود تا 

DQ_DataQuality  به  19115که از

 ISOداده ) تیفیک دیاستاندارد جد

 شود. نیگزیبود، جا شدهمنتقل( 19157

 

 اطالعات نگهداري 5-چجدول 
ISO 

19115:2003 
 نامهواژهشماره 

 داده

 توضیح جدید شدهحذفعنصر 

144 
MD_MaintenanceInform

ation/dateOfNextUpdate

: Date 

MD_Maintenan

ceInformation/m

aintenanceDate: 

CI_Date 

 کیفعال کردن  لینقش به دل نای

CI_DateTypeCode خینوع تار فیتوص یبرا ،

شد. توجه  نیگزیجا maintenanceDateتوسط 

به آن فهرست کد  nextUpdateکه  دیداشته باش

 اضافه شد.

146 ،147 

MD_MaintenanceInform

ation/updateScope:MD_

ScopeCode And 

MD_MaintenanceInform

ation/updateScopeDescri

ption: 

MD_ScopeDescription 

 

MD_Maintenan

ceInformation/

maintenanceSco

pe: MD_Scope 

امنه ترکیب شدند: د-این دو نقش به نگهداری

MD_Scope 

که  یادامنهمشخص کردن  منظوربه  [* ..0]

 .شامل مقادیر مکانی و زمانی است

 

 اطالعات نمايش مکاني 6-چجدول 
ISO 

19115:2003 
 نامهواژهشماره 

 داده

 توضیح جدید شدهحذفعنصر 
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MD_Dimension/dimensio

nTitle:CharacterString 

And 

MD_Dimension/dimensio

n 

Description: 

CharacterString 

امکان  منظوربهجدید  یهامؤلفهاین 

بعد  بانامتوضیحات مفصل از محورها تنها 

 که توسط محتوای فهرست کد

MD_DimensionNameTypeCo

de است، اضافه شدند محدودشده. 

 

 مرجع سامانهاطالعات  7-چجدول 
ISO 

19115:2003 
 نامهواژهشماره 

 داده

 توضیح جدید شدهحذفعنصر 

186 

MD_ReferenceSystem

/ 

referenceSystemIdenti

fier:RS_Identifier 

MD_ReferenceSystem/refere

nce SystemIdentifier: 

MD_Identifier 

 ISO با یارهیدا تناظربرای حذف 

تغییر  MD_Identifier به 19111

 یافت

  

MD_ReferenceSystem/refere

nce SystemType: 

MD_ReferenceSystemTypeC

ode 

اجازه  منظوربهاین عنصر جدید 

مرجع  سامانهمشخصات یک نوع برای 

 است شدهاضافه

195 RS_ReferenceSystem   

196 RS_ReferenceSystem/

name 

شدهحذف  

شدهحذف  

 دیگر نیازی به جایگزینی

MD_ReferenceSystem / 

referenceSystemType نیست 

197 RS_ReferenceSystem/

domainOfValidity 
  

208  RS_Identifier 

 ISO با یارهیدا تناظربرای حذف 

 حذف شد. کالس 19111

MD_Identifier به بسته اطالعات 

 منتقل شد. فراداده

 

 اطالعات محتوا 8-چجدول 
ISO 

19115:2003 
 نامهواژهشماره 

 داده

 توضیح جدید شدهحذفعنصر 
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  MD_FeatureCatalogue 

است تا  شدهاضافهاین کالس جدید 

در  هایژگیوکاتالوگ  واردکردنامکان 

 فراداده فراهم شود

235 MD_FeatureCatalogue 

Description/language 

MD_FeatureCatalogueDescr

iption/locale:PT_Locale 

این عنصر برای اجازه دادن به توضیحات 

کامل زبان بومی و مجموعه کاراکترها 

 است افتهیرییتغ

237 

MD_FeatureCatalogue 

Description/featureTyp

e: 

GenericName 

MD_FeatureCatalogueDescr

iption/featureTypes:MD_Fea

tureTypeInfo 

این عنصر تغییر داده شد تا توضیحات 

انواع ویژگی بلکه شمارش  تنهانه

 .ویژگی نیز فراهم شود یهانمونه

  MD_FeatureTypeInfor 

و  هایژگیواین کالس برای توضیح انواع 

 شدهاضافهویژگی  یهانمونهشمارش 

 .است

  

MD_CoverageDescription/ 

processingLevelCode: 

MD_Identifier 

عنصر از  نیا

MD_ImageDescription منظوربه 

 یسطح پردازش برا یسازمشخص

 منتقل شد. ستندین ریکه تصاو ییهاهیال

241 
MD_CoverageDescripti

on/ 

contentType 

MD_AttributeGroup/content

Type 

جدید  MD_Attribute این فراداده به

 .منتقل شد

242 

MD_CoverageDescri

ption/ 

dimension: 

MD_RangeDimensio

n 

MD_CoverageDescription/ 

attributeGroup: 

MD_RangeDimension 

ی کاهش سردرگم منظوربهنام این عنصر 

در مورد ابعاد و در صورت لزوم اطالعات 

 افتهیرییتغ هایژگیواز  یهاگروهدر مورد 

 .است

  MD_AttributeGroup 
 این کالس اضافه شد تا بتواند نوع محتوا

 فراهم کند. هایژگیو یهاگروهرا برای 

  

MD_RangeDimension/name

: 

MD_Identifier 

است تا  شدهاضافهاین عنصر جدید 

مشخصات اسامی یک ویژگی از واژگان 

 .استاندارد را در اختیار شما قرار دهد

  MD_SampleDimension 

فعال کردن  منظوربه دیکالس جد نیا

 فیکه در ط ییهاهیال حاتیتوض

باند نبودند، اضافه شد.  یسیالکترومغناط

 MD_SampleDimensionافزودن 

از  یاریبس فیتعار یبرا یراتییتغ ازمندین
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عنصر  نیکردن چند و اضافه هامؤلفه

 این نوعی از بود. دیجد

MD_RangeDimension است. 

  

MD_SampleDimension/mea

n 

Value: Real and 

MD_SampleDimension/ 

numberOfValues: Integer 

and 

MD_SampleDimension/stan

dard Deviation: Real 

ادن اجازه د منظوربهاین سه عنصر جدید 

به خصوصیات ساده توصیفی ساده و 

 .عموماً کاربردی برای الیه اضافه شدند

  

MD_SampleDimension/othe

r 

PropertyeType: RecordType 

and 

MD_SampleDimension/othe

r 

Property: Record 

این دو عنصر جدید مکانیسمی را برای 

مشخص کردن خصوصیات پوشش به 

 حلراهکه مختص  کندیمروشی فراهم 

 .الیه است یسازادهیپ

  
MD_SampleDimension/bits

Per Value 

این عنصر برای پشتیبانی از حداکثر 

شرده در مقادیر ف یگذارنشانهتعداد بیت 

 شدهاضافهنشده در هر باند از هر پیکسل 

 .است

259 MD_Band (moved) MD_Band 

 این کالس اکنون یک زیر کالس از

MD_SampleDimension  است که

الیه )باند(  یهایژگیوفقط برای توصیف 

 رمجموعهیزکه مطابق  شودیماستفاده 

 .طیف الکترومغناطیسی است

 

 اطالعات كاتالوگ تصوير 9-چجدول 
ISO 

19115:2003 
 داده نامهواژهشماره 

 توضیح جدید شدهحذفعنصر 

  بدون تغییرات  

 

 توزيعاطالعات  10-چ جدول
ISO 

19115:2003 
 توضیح جدید شدهحذفعنصر 
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 نامهواژهشماره 

 داده

  MD_Distribution/description 
این عنصر جدید اضافه شد تا توضیحی در 

توزیع ارائه دهد یهانهیگزمورد   

288و  286، 285  

MD_Format/name: 

CharacterString 

and MD_Format/ 

version: 

CharacterString and 

MD_Format/specifi

cation:CharacterStr

ing 

MD_Format/formatSpecificati

on 

Citation: CI_Citation 

 حاتیارائه توض منظوربه دیعنصر جد نیا

و اجازه  هانسخهو  هافرمتدر  ترقیدق

 هافرمتمراجعه به مشخصات کامل آن 

است. شدهاضافه  

  
MD_Format/medium: 

MD_Medium 

ط تسهیل ارتبا منظوربهاین عنصر جدید 

توزیع  یهارسانهو  هافرمتبین  ترقیدق

 .است شدهاضافه

  

MD_DigitalTransferOptions/ 

transferFrequency: 

TM_Period- 

Duration 

 کی نکهیا منظوربه دیعنصر جد نیا

 یبتواند مشخص کند که اعضا کنندهعیتوز

در  شرفتیمنبع در حال پ کی دیجد

است. شدهاضافهدسترس هستند،   

  

MD_DigitalTransferOptions/ 

distributionFormat: 

MD_Format 

ایجاد ارتباط  منظوربهاین عنصر جدید 

 بدون نیاز به هافرمتمبهم منابع آنالین با 

MD_Distributor یا MD_Format 

 .است شدهاضافهجداگانه 

  MD_Medium/identifier 

این عنصر جدید برای ارائه شناسه 

از رسانه اضافه  یانمونهبرای  فردمنحصربه

 .شد

  

MD_StandardOrderProcess/or

der 

OptionsType: RecordType and 

MD_StandardOrderProcess/or

der 

Options: Record 

 جادیا منظوربه دیدو نقش جد نیا

 یسفارش سفارش یهانهیگزمشخصات 

منابع خاص  یهایسازادهیپمرتبط با 

است. شدهاضافه  

 

 اطالعات بسط فراداده 11-چجدول 
ISO 

19115:2003 
 توضیح جدید شدهحذفعنصر 
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 نامهواژهشماره 

 داده

308 
MD_ExtendedElement 

Information/shortNam

e and domainCode 

 

 یهانامحذف شدند زیرا  هامؤلفهاین 

کوتاه و کدهای دامنه دیگر در استاندارد 

 .اندنشدهگنجانده 

 

 كاربردي وارهطرحاطالعات  12-چجدول 
ISO 

19115:2003 
 نامهواژهشماره 

 داده

 توضیح جدید شدهحذفعنصر 

  بدون تغییرات  

 

شرح ا ر استانداردو این  ISO 19119: 2005 / Amd 1: 2008 استاندارد بین یهاتفاوت 13-چجدول 

 .دهدمی

 اطالعات خدمات 13-چجدول 
ISO 

19115:2003 
 داده نامهواژهشماره 

 توضیح جدید شدهحذفعنصر 

ISO 

19119:2005, 

 جدول

 1-ث

SV_ServiceIdentific

atio.restrictions 
 

 یمنابع که از کالس انتزاع قیودعنصر 

MD_Identification دهیبه ارث رس 

 اطالعات است. نیا یاست حاو

ISO 

19119:2005, 

Amd 1, جدول 

1-ث  

SV_ServiceIdentific

atio.Extent 
MD_Identification.extent 

 توسط کالس انتزاعی «گستره»ویژگی 

MD_IdentificationInfo  پشتیبانی

 و توسط شودیم

MD_DataIdentification و 

SV_ServiceIdentification  به ارث

 برده خواهد شد

  

SV_ServiceIdentification.operat

ed 

Dataset 

عامل  یهایژگیو لیتکم یبرا یژگیو نیا

است تا امکان ارائه مرجع به  شدهاضافه

تناظر فراهم  کی یجابهفراداده منبع را 
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 کند.

  
SV_ServiceIdentification.profil

e 

 کیارائه استناد به  یبرا یژگیو نیا

 نیتوسط ا شدهارائهاز استاندارد  لیپروفا

 است. شدهاضافه سیسرو

  
SV_ServiceIdentification.servic

eStandard 

از  یارائه استناد یبرا یژگیو نیا

 نیشده توسط ا یسازادهیپاستاندارد 

 است. شدهاضافه سیسرو

  
Role SV_ServiceIdentification. 

Contains Chain 

 این مورد اضافه شد زیرا

SV_OperationChainMetadata  با

دیگر مدل مرتبط  یهامؤلفهاز  کیچیه

 .نبود

ISO 

19119:2005, 

 جدول

2-ث  

SV_OperationMetad

ata.DCP 

SV_OperationMetadata.distribu

ted ComputingPlatform 

Name reformatted to fit usual 

ISO/TC 211 notations. 

ISO 

19119:2005, 

Amd 1, جدول 

5-ث  

SV_CoupledResour

ce. operationName 

Role 

SV_CoupledResource.operation 

این نقش برای جایگزینی خطوط متراکم 

 شدهاضافه ISO 19119 استاندارد از

است، اجرای آن را با استفاده از 

توسط مرجع نمونه عملی  یسازادهیپ

 .کندیم ریپذامکانفراداده موجود 

ISO 

19119:2005, 

Amd 1, جدول 

5-ث  

SV_CoupledResour

ce.identifier 

SV_CoupledResource. 

resourceReference and role 

SV_ 

CoupledResource.resource 

 خطوط شکسته ینیگزیجا ینقش برا نیا

است  شدهاضافه ISO 19119 استاندارد

 را با استفاده از مرجع یسازادهیپو 

 ای، MD_DataIdentificationموجود 

ارائه استناد به فراداده منبع،  یبرا

 .سازدیم ریپذامکان

  
SV_CoupledResource.scoped 

Name 

. مجموعه ه استآمد CSW ISO APاز 

 ییداده را در مفهوم عملکرد شناسا

 یرا برا هی، نام المثالعنوانبه، کندیم

WMS 
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 شدهدادهاطالعات بسط  14-چجدول 
ISO 

19115:2003 
 داده نامهواژهشماره 

 توضیح جدید شدهحذفعنصر 

  

EX_Extent/EX_SpatialTemp

oral 

Extent/verticalExtent: 

EX_VerticalExtent 

 نیب ارتباط جادیا منظوربه دیکالس جد نیا

از  یبانیپشت منظوربه یعمود ریمقاد

 / یاز ابعاد مکان یبعد 3کامل  یهافیتوص

 است. شدهاضافه یزمان

 

 استناد اطالعات 15-چجدول 
ISO 

19115:2003 
 داده نامهواژهشماره 

 توضیح جدید شدهحذفعنصر 

364 
CI_Citation/editionDat

e: Date[0..1] 

CI_Citation/editionDate: 

DateTime[0..1] 

افزایش  منظوربهنوع این عنصر 

 editionDate در توضیحات یریپذانعطاف

 .است افتهیرییتغ

367 
CI_Citation/citedResp

onsibleParty:CI_Resp

onsibleParty[0..*] 

CI_Citation/citedResponsib

le 

Party: CI_Responsibility 

[0..*] 

CI_ResponsibleParty اجازه  منظوربه

و  هاسازمانافراد،  ترمنعطفتناظرهای 

 .بازسازی شد هانقش

  

CI_Citation/onlineResource

: 

CI_OnlineResource [0..*] 

بع اجازه ورود یک من منظوربهاین عنصر 

 .است شدهاضافه ذکرشدهآنالین برای منبع 

  
CI_Citation/graphic: 

MD_BrowseGraphic[0..*] 

 اجازه گنجاندن یک منظوربهاین عنصر 

 ذکرشدهگرافیک یا لوگو برای منبع 

 .است شدهاضافه

  

CI_Responsibility/extent: 

EX_ 

Extent [0..1] 

اضافه کردن مشخصات  منظوربهاین عنصر 

است. شدهاضافهمکانی و زمانی یک نقش   

  
CI_Contact/contactType: 

CharacterString[0..1] 

اضافه کردن مشخصات  منظوربهاین عنصر 

است شدهاضافهنوع تماس   

  

CI_Organisation/logo: 

MD_ 

BrowseGraphic [0..*] 

اجازه گنجاندن یک  منظوربهاین عنصر 

 ذکرشدهبرای سازمان  وارهنشانگرافیک یا 

است شدهاضافه  

374 CI_ResponsibleParty CI_Responsibility 
 با CI_ResponsibleParty کالس

CI_Responibility شد تا به  نیگزیجا
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ها و تر افراد، سازمانمنعطف یتناظرها

.ا اجازه دهدهنقش  

  
CI_Contact/contactType: 

CharacterString 

این عنصر برای افزودن توضیحی از نوع 

است شدهاضافهتماس  . 

  

CI_OnlineResource/protoco

l 

Request: CharacterString 

این عنصر برای ارائه درخواست 

 برای دسترسی به منابع وابسته مورداستفاده

 .است شدهاضافهبه پروتکل 
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 چندزبانهاطالعات متني  16-چجدول 
ISO 19115:2003 

 داده نامهواژهشماره 
 توضیح جدید شدهحذفعنصر 

  

PT_FreeText, 

LocalisedCharacter-String, 

PT_Locale,PT_LocaleContai

ner 

 ISO / TS جدید از یهاکالساین 

زیرا در  اندشدهاضافه 2007 :19139

برای این  XML استاندارد جدید کدگذاری

وجود نخواهد  ISO 19115 قسمت از

 .داشت

 

  



236 
 

 

 نامهكتاب

[1] ISO/IEC 646:1991, Information technology — ISO 7-bit coded character set for 

information Interchange 
[2] ISO 690:2010, Information and documentation — Guidelines for bibliographic references 

and citations to information resources 
[3] ISO 5127:2001, Information and documentation — Vocabulary 
[4] ISO/IEC 10646:2012, Information technology — Universal Coded Character Set (UCS) 
[5] ISO/IEC 11179 (all parts), Information technology — Metadata registries (MDR) 
[6] ISO 15489-1:2001, Information and documentation — Records management — Part 1: 

General 
[7] ISO 15511:2011, Information and documentation — International standard identifier for 

libraries and related organizations (ISIL) 
[8] ISO 15836:2009, Information and documentation — The Dublin Core metadata element 

set 
[9] ISO 19101:2002, Geographic information — Reference model 
[10] ISO/TS 19104:2008, Geographic information — Terminology 
[11] ISO 19115-2, Geographic information — Metadata — Part 2: Extensions for imagery 

and gridded Data 
[12] ISO 19116:2004, Geographic information — Positioning services 
[13] ISO 19117:2012, Geographic information — Portrayal 
[14] ISO/TR 19121:2000, Geographic information — Imagery and gridded data 
[15] ISO 19123:2005, Geographic information — Schema for coverage geometry and 

functions 
[16]  ISO 23081-1:2006, Information and documentation — Records management processes 

— Metadata for records — Part 1: Principles 
[17] ISO 23950:1998, Information and documentation — Information retrieval (Z39.50) — 

Application service definition and protocol specification 
[18] ISO 24619:2011, Language resource management — Persistent identification and 

sustainable access (PISA) 
[19] ISO 82045-5:2005, Document management — Part 5: Application of metadata for the 

construction and facility management sector 
[20] IETF RFC 1738, Uniform Resource Locators (URL) 
[21] IETF RFC 2056, Uniform Resource Locators for Z39.50 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Islamic Republic of Iran 

Plan and Budget Organization 

National Cartographic Center 

 

 

Geographic information — Metadata — 

Part 1: Fundamentals 

 
No. 

Identical with  ISO 19115-1:2014 

 

 

 
 

National Cartographic Center Standard Department 

www.ncc.gov.ir http://standard.ncc.gov.ir 

  

 

2022 
 

http://www.ncc.gov.ir/

		2022-04-19T13:01:43+0430
	IR




