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

 المللی مزبور است:باشد و معادل یکسان استاندارد بینتخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می

ISO 19144-1:2009, Geographic information -- Classification systems -- Part 1: Classification 
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 مقدمه

 اولین .[2[ ]1]. استملل  سازمان( FAO) کشاورزی و غذا سازمان انتشارات اساس بر ISO 19144 از بخش این

 ستتاختارکه  استتت جغرافیایی یبندطبقه هایستتیستتتم به مربوط ،المللیبین استتتانداردهایمجموعه  ازمجموعه 

 .کندمی مشخص هاکننده یبندطبقه رجیستر و تعریفبرای  کار و ساز با همراه را هاییستمس چنین

 همهکه  ندارد وجود واحدی یبندطبقه ستتیستتتم هیچ دارد، وجود مختلفیبالقوه  کاربردی یهاحوزه که آنجا از

 .دارد ستگیب کاربرد منطقه به شودیمتعیین  هاکننده یبندطبقه توسط که روشی. کند تأمین را نیازها

 که شرایطی همه رایب است ممکن ،خاص یکاربرد منطقه یک در شدهاستفاده هاکننده یبندطبقه این، بر عالوه

 .یابد افزایش زمان گذشت با باشد الزم است ممکن و نباشد کافی دارد وجود کاربرد منطقه آن در

لیستتت  یک در هاکننده بندیطبقه خاص، منطقه یک در هاکننده بندیطبقه مجموعه گستتترش تستتهیل برای

 .دنشو حفظ هاکننده بندیطبقه مجموعه دهدمی اجازه که شوندمی رجیستر ISO 19135 با سازگار ،ساختار

 مختلف یهامجموعه برای جداگانه های رجیستتتر تا دهدمی اجازه ISO 19135 رجیستتتر ستتاز و کار از استتتفاده

 برآورده را امهبرن نیازهای جهیدرنت .شتتتود تعریف متعدد اطالعاتی جوامع در مورد چندین در کننده بندیطبقه

 بین روابطی تا دهدمی اجازه همچنین .ستتازدیم ریپذامکان را اطالعاتی جوامع بین استتتقالل ،روش این. کندمی

ستم ستم یک از هاداده جزئی تبدیلیا  تبدیل امکان بالقوه طوربه که شود ایجاد بندیطبقه مختلف هایسی  سی

 .کنندمی فراهمرا  جداگانه منبع دو از هاداده تلفیق یا دیگر، سیستم به بندیطبقه

 بندیطبقهسیستم  یک. است شدهشناخته یخوببه جغرافیایی اطالعات جامعه در بندیطبقه هایسیستم مفهوم

 یک دارای هاآن از یک هر که شتتتود استتتتفاده کوچک واحدهای به جغرافیایی منطقه هر تقستتتیم برای دتوانمی

سه ست شنا صیف را آن نوعکه  ا شش صورتبه توانمی را نتایجسپس . کندمی تو سته پو س  ISO در که یاگ

 .داد نشان شدهداده شرح 19123

 هایحوزه. کرد تعریف یجغرافیای حوزه هر به پرداختن برای توانمی را بندیطبقه هایستتیستتتم این از بستتیاری

 این با. کنند تعریف را خود بندیطبقه هایستتتیستتتتم ندتوانمی اطالعات ی مختلفهاانجمن ومختلف  کاربردی

 اطالعات مختلف یهاانجمن بینتعامل باشتتد،  شتتدهنییتع ستتازگار روشتتی به بندیطبقه ستتیستتتم اگر حال،

 بندیبقهط ستتیستتتم تعداد کمی که استتت بهتر خاص، یکاربردحوزه  یک در این، بر عالوه .شتتودیم ریپذامکان

 .شوند استاندارد ،اطالعات یهاانجمن در خود هانیا و باشد داشته وجود ثابت کامالً

 امکان بعدی یهاقستتتمت که حالی در ،کندمی توصتتتیف را مشتتتترک ستتتاختار ISO 19144 از بخش این

 .کندمی فراهم را خاص بندیطبقه هایسیستم استانداردسازی

 اززمانی -یمکان یا یزمان ،یمکاندامنه  داخل در مستتتقیم موقعیت هر برای را مقادیر که استتت تابعیک  ،پوشتتش

 مستقیم موقعیت هر برای را عارضه توصیف مقادیرهمان  که است تابعی ،گسسته پوشش .گرداندیبرم خود دامنه



 ر

 

تابع  تحت که استتتت یامنطقه ،دامنه .گرداندیبرم خود دامنه در زمانی-مکانی یا زمانی ،مکانی موضتتتوع هر با

شش شش و دارد قرار پو سته پو س سمت آن گ شیا از یامجموعه به را ق سیم انیزم-مکانی یا زمانی مکانی، ءا  تق

 .کندمی

 نوع هر دتوانمی ،بندیطبقه سیستم یریکارگبه نتایج دادن نشان برای استفاده مورد یگسسته پوشش یهندسه

 از یامجموعه ،"یموی هارّ" پازل یک مانند هایضتتتلع چند از یامجموعه مثال، عنوانبه - گستتتستتتته پوشتتتش

 .باشد -هایمنحن یا نقاط از یامجموعه یا شبکه یهاسلول

ستم یک شک هاکننده بندیطبقه از یامجموعه از بندیطبقه سی ست شدهلیت  ممکن هاکننده بندیبقهط این. ا

ست ساس بر یا شدهفیتعر الگوریتمی ازنظر ا  بندیطبقه. شوند ایجاد بندیطبقه سیستم تعاریف از یامجموعه ا

 ،نشتتریات یا استتتانداردها ستتایر یا ISO 19144 یهابخش ستتایر در و هستتتند وابستتته کاربرد ناحیه به هاکننده

ستر یک .شوندمییا  شدهفیتعر  یکاربرد حوزه یک برای هاکننده بندیطبقه از یامجموعه نگهداری برای رجی

 هاکننده بندیطبقه از یامجموعه اساس برکه  انیزم - مکانی یا زمانی مکانی،. یک جسم است ریپذامکان خاص

 .است شده بندیطبقه جسم یک ،شدهفیتعر

 عنوانبه ISO 19101 در عارضه یک. دارد وجود اشتراک ،شده بندیطبقه اشیاء و معمولی جغرافیایی عوارض بین

 و است ساختمان یک عارضه، کالس یک از مثال یک .است شدهفیتعر واقعی دنیای یهادهیپد از یاشده خالصه

 جغرافیایی عوارض .است عارضه کالس از یانمونه نیویورک، در ملل سازمان ساختمان مثالً خاص، ساختمان یک

 در کنار جغرافیایی اطالعات یهاداده مجموعه از نوعی ساختن برای که هستند یریناپذهیتجز واحدهای ،معمولی

ستم یک .اندقرارگرفته هم شش، تحت منطقه یک در متوالی کامل تجزیه با بندیطبقه سی  کار پایین به باال از پو

 ،هستند واقعی پدیده یک از یاشده خالصه هاآن که دلیل این به .هستند عوارض ،شده بندیطبقه اشیاء .کندمی

 تجزیه را همه که ییهاکننده بندیطبقه توستتط الزاماً زیرا ،ستتتندین ریناپذ تجزیه شتتده بندیطبقه اجستتام اما

 دتوانمی کل یک عنوانبه زمین ،بندیطبقه سیستم یک از ساده مثال یک در .هستند مرتبط یکدیگر با کنندمی

 کند، تقسیم قسمت دو به را ویژگی دامنه دتوانمی کننده بندیطبقه دو و شود پوشانده "آب" یا "خاک" توسط

 از شده، بندیطبقه شیء یک به مربوط زمین، روی خاص منطقه هر .کند مشخص آب یا خاک صورتبه را ءاشیا

 رجیستتترِ هر در هاکالس آیتم تعریف برای که کندمی مشتتخص ISO 19135 .بود خواهد "آب" یا "خاک" نوع

ستاندارد مطابقتی،  ISO 19135 با مطابق رجیستر برای را هاییطرح ،ISO 19144 از بخش این. است الزم فنی ا

 هاکننده بندیطبقه رجیستر برای نیاز مورد هایکالس که کندمی کمک فنی استاندارد عنوانبه و کندمی تعریف

 ایجاد برای خاص زمینه یک در تواندمی که کندمی ایجاد تعاریف تعیین برای قوانین از ایمجموعه .کند تعریف را

شیا ستفاده شدهبندیطبقه ءا ستر .شود ا ستر برای ارجاع منابع عنوانبه تواندمی هاکننده بندیطبقه رجی  رجی

 ارجاع سیستم از بخشی عنوانبه شده، نهاده بنا جغرافیایی اطالعات یهاانجمن دیگر توسط که مشابهی هایداده

 مواردی در استتت ممکن هاکننده بندیطبقه رجیستتتر در مربوطه هایآیتم بین متقابل ارجاع .کنند عمل متقابل

 یک عنوانبه ISO 19144از بخش این .باشد دشوار دارد، تفاوت اطالعاتی یهاانجمن بین ها رجیستر ساختار که



 ز

 

سعه برای مختلف اطالعاتی یهاانجمن برای راهنما ستر تو  که دهد ارائه خدمت دتوانمی سازگار یهاکننده رجی

 با همراه بندیطبقه سیستم یک ساختار .کند پشتیبانی کننده بندیطبقه متقابل ارجاع از سیستمی از تواندمی

 و بوده عمومی ISO 19144 از بخش این در شتتتدهتعریف هایکننده بندیطبقه رجیستتتتر و یینتع کار و ستتتاز

 گرفته بکار شده، تعریف بندیطبقه هایسیستم برایکه  مختلف اطالعاتی یهاانجمن از بسیاری توسط دتوانمی

شش ،زمین شکل ،خاک جمله از، شود سازی ،گیاهی پو ستم و شهر ستی تنوع درک برای هاییسی  تغییر و زی

 .شرح داده شود مختلف بندیطبقه هایسیستم بین رابطه که دهدمی اجازه سند این از استفاده .اقلیم
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 جغرافیايي اطالعات بنديطبقه هايسیستم

 يبندطبقه ستمیس ساختار: اول بخش

 كاربرد يدامنههدف و  -1

ستم یک ساختار ISO 19144 از بخش این  و تعریف رِکا و ساز همراه به را جغرافیایی اطالعات بندیطبقه سی

 گسسته یهاپوشش از استفاده ،روش این .کندمی ایجاد سیستمی چنین یک برای هاکننده بندیطبقه رجیستر

 رجیستر فنی ساختار و کندمی مشخص خاص منطقه یک به بندیطبقه سیستم عمالاِ نتیجه دادن نشان برای را

 هایستتیستتتم توستتعه برای تواندمی ستتاختار این .کندمی تعریف ISO 19135با مطابق را هاکننده بندیطبقه

ستفاده مورد خاص بندیطبقه شخص خاص  کاربرد هایحوزه که گیرد قرار ا سمت سایر در و کنندمیرا م  هایق

ISO 19144 اندشده مشخص. 

 سازگاري -2

 هاكالس -1-2

 .شوندمی شناسایی ISO 19144 از بخش این در سازگاری کالس سه

 بنديطبقه سیستم سازگاري -2-2

 الف پیوست اب مطابق باید است، شده ادعا که ISO 19144 از بخش این با سازگاری برای بندیطبقه سیستم هر

 (.A.2 پیوست به کنید مراجعه) باشد

 

 

 هاكننده بنديطبقه رجیستر سازگاري 3-2

 A پیوست با ابقمطباید  ،شده است ادعا ISO 19144 از بخش این با مطابق که یاکننده بندیطبقه رجیسترِهر 

 .ISO 19135:2005, A.1 و (A.3به مراجعه) باشد

 بنديطبقه نتايج نمايش 4-2

ست،ش ادعاکه  ISO 19144از بخش اینبا  سازگاری برای، یاکننده بندیطبقه ی(legendراهنما ) هر باید  ده ا

 .(A.4 به مراجعه) باشد A پیوست با مطابق
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 معتبر() يقانون مراجع -3

سناد ستفاده برای زیر مرجع ا ستند ضروری ،سند این ا سخه تنها ،دارخیتار مراجع برای .ه  عمالاِ شده ذکر ن

 .شودمی عمالاِ (یاصالحات هر ضمیمه به) مرجع سند نسخه آخرین تاریخ، بدون مراجع برای .شودمی

ISO/TS 19103:2005 ،مفهومی الگوی زبان - جغرافیایی اطالعات 

ISO 19110:2005 ،عارضه بندیدسته شناسیروش - جغرافیایی اطالعات 

ISO 19115 ،هافراداده - جغرافیایی اطالعات 

ISO 19123 ،توابع و پوشش هندسه الگو برای – جغرافیایی اطالعات 

ISO 19135:2005 ،رجیسترمراحل  – جغرافیایی اطالعات 

 اختصاري اصطالحات و تعاريف اصطالحات، -4

 :روندیمبکار  زیر اصطالحات و تعاریف ،سند این اهداف برای

 

 تعاريف و اصطالحات- 1-4

 پسیني بنديطبقه-1-1-4

 .هشد آوریجمع میدانی هاینمونه بندیخوشه از پس هاکالس تعریف بر اساس (4.1.4) يبندطبقه الگوی

 (2منبع ) FAO LCCS version2برگرفته از  :1 توجه

 (4.1.2).کنید مراجعه B پیوست به پیشینی بندیطبقه و موضوع این بررسی برای: 2توجه 

 پیشیني بنديطبقه 2-1-4

 اتفاق واقعاً نواعا ستتازی مفهومی ماحصتتل هاکالس که استتت یافته ستتاختار یاگونهبه (4.1.4) يبندطبقه طرح

 .هستند افتاده

 (2منبع ) FAO LCCS version2برگرفته از : 1توجه 

 .است استوار شود، امانج واقعاً داده یآورجمع هرگونه اینکه از قبل هاکالس تعریف بر مبتنی روش این :2توجه 

 (4.1.1).کنید مراجعه B پیوست به پسینی بندیطبقه وموضوع  این بررسی برای :3توجه 
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 شده بنديطبقه ءشي-3-1-4

 .(4.1.16) ابدیمی اختصاص مشخص یراهنما كالس به که زمانی - مکانی ءشی یا زمانی ءشی ،مکانی ءشی

 

 بنديطبقه-4-1-4

 (.4.1.6ها )کننده بندیطبقه از استفاده با واقعی دنیای هایپدیده خالصه شده() یانتزاع نمایش

 بنديطبقه سیستم-5-1-4

 کالس به اشیاء تخصیص برای سیستمی

 كننده بنديطبقه-6-1-4

 (4.1.16) شودمی استفاده راهنما هايكالس به ءاشیا تخصیص برای که تعریفی

 سیییسییتم خاص قواعد از ایمجموعه با مطابق یا الگوریتمی صتتتورتبه توانندمی هاکننده بندیطبقه: توجه

 .شوند تعریف( 4.1.5) يبندطبقه

 پوشش-7-1-4

 هر برای، کندمی عمل آن (4.1.17دامنه ) از مقادیری برگشتتتت برای تابع یک عنوانبه که( 4.1.10عارضییه )

 (4.1.9) .است آن زمانی -مکانی یا زمانی ،مکانی دامنه در مستقیم موقعیت

 [ISO 19123:2005] 

 .رقومی ارتفاعی ماتریس ،ضلعی چند همپوشانی ،رستری تصویر: مثال

 

 توجه

 نمایش رد مستقیم موقعیت هر ،آن در که دارد توصیف نوع هر برای چندگانه مقادیر که است عارضه یک، پوشش

 .دارد توصیف نوع هر برای منفرد مقدار یک ،عارضه هندسی

 گسسته پوشش-8-1-4

 مانیز ءشی ،مکانی ءشی هر در مستقیم موقعیت هر برای را عارضه توصیفی مقادیر همان که (4.1.7) يپوشش

 (4.1.9گرداند )می باز خود دامنه در زمانی - مکانی ءشی یا
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 [ISO 19123:2005] 

 .تاس زمانی-مکانی یا زمانی ،مکانی ءاشیا از محدود ایمجموعه شامل گسسته پوشش یک دامنه :توجه
 دامنه-9-1-4

 مشخص کامالً یامجموعه

[ISO/TS 19103:2005] 

 توجه

 .شوندمی استفاده توابع و هااپراتور( 4.1.17) برد و دامنه تعریف برای هادامنه

 عارضه-10-1-4

 واقعی دنیای یهادهیپد شده ساده

[ISO 19101: 2002] 

 مثال

 ."برج":کرد بندیطبقه عارضه نوع یک به مشابه یهادهیپد سایر با توانمی را "ایفل برج" پدیده 

 توجه

 استتت "هدف" الگو ،ISO 19144 از قستتمت این در. دهد رخ نمونه یک یا الگو یک عنوانبه دتوانمی عارضتته یک

 .باشدمشخص  آن خالف اینکه مگر

 عارضه توصیف-11-1-4

 (4.1.10) عارضه یک فتوصی

[ISO 19101: 2002] 

 عارضه مفهومي نامه واژه-12-1-4

صیفی اطالعات با مرتبط تعاریف حاوی که نامه واژه ست مفاهیمی درباره تو ست ممکن که ا  یک در تجزئیا با ا

 (4.1.10) باشد شده مشخص عارضه فهرست

[ISO 19126] [در دست انتشار] 



5 

 

 كننده توصیف-13-1-4

 .هستند مرتبط سازی دائم و سازی فرد به منحصر قابلیت با تتوصیفا مستقل توالی زبانی، نظر از

[ISO 19135: 2005] 

 كالس-14-1-4

 مشترکخصوصیات  با موارد از یامجموعه

[ISO 19135: 2005] 

 توجه

 .موارد مجموعه نآ از انتزاعی مفهوم نه ،شودیم استفاده موارد از یامجموعه به اشاره برای "کالس"در این متن 

 (Legend) راهنما-15-1-4

ستفاده با خاص منطقه یک در( 4.1.4) بنديطبقه کاربرد شخص مقیاس از ا شه تهیه م  یهاداده مجموعه و نق

 .خاص

 [(.2] مرجع به مراجعه) 2 نسخه FAO LCCS از برگرفته :توجه

 (legend class) راهنما كالس-16-1-4

 (4.1.4) بنديطبقه فرایند یک کاربرد از کالس حاصل

 اصطالح با تا شودیم هنامید راهنما کالس عنوانبه ISO 19144 از قسمت این در بندیطبقه یندارف نتیجه: توجه

 .شودن اشتباه شودیم استفاده UML سازی مدل در که "کالس"

 (محدوده) برد-17-1-4

شش" صیف مقادیر از یامجموعه "پو ضه كننده تو سط که( 4.1.11) عار ( 4.1.9) دامنه اجزاء با تابع یک تو

 .است گردیده مرتبط( 4.1.7پوشش ) یک

[ISO 19123:2005] 

 رجیستر-18-1-4

 هاآنمربوط به  توضیحات با موارد به شدهداده اختصاص( 4.1.13) يهاشناسه حاوی هالیفا از یامجموعه

 [ISO 19135:2005] 
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 يرجیستر-19-1-4

 .شودیم نگهداری( 4.1.18) رجیستر یک آن در که اطالعاتی سیستم

[ISO 19135:2005] 

 فني استاندارد-20-1-4

 .دارد رجیستر به نیاز که( 4.1.14ها )موارد كالس تعاریف حاوی استاندارد

 [ISO 19135:2005] 

 رداريبُ هندسه-21-1-4

 .سودمند هندسی اصول از استفاده طریق از هندسی نمایش

[ISO 19107: 2003] 

 اختصاري اصطالحات-4-2

 كلیات-1-2-4

 (CRS) مختصات مرجع سیستم

 (LCCS) زمین پوشش بندیطبقه سیستم

 UML یکپارچه سازی مدل زبان

 توجهقابل -2-2-4

 هشد توصیف یکپارچه سازی مدل زبان از استفاده با ISO 19144 از قسمت این در شده مشخص مفهومی طرح

 .ISO / TS 19103 راهنمایی دنبال به ،(UML) است

صر چند  ستفاده مورد مدلعنا ستانداردهای سایر در طرح این در ا ست شده تعریف ISO 19100 سری ا  بقط. ا

 داده، نوع پایه یهاکالس استتتثنای به ،UML یهاکالس نام ،المللیبین استتتانداردهای مجموعه این در قرارداد

شوند یک شامل ست حرفی دو پی ستاندارد که ا سته ) و المللیبین ا  تعریف آن در کالس که را 2UML پکیج(ب

 .کندمی مشخص است، شده

 .هستند "CL" حرف دو پیشوند دارای اندشده تعریف ISO 19144 از قسمت این در که UML یهاکالس

 این در شتتده هاستتتفاد UML یهاکالس که هایی پکیج(بستتته ) و المللیبین استتتانداردهای ستتایر 1 جدول در

 :است شده آورده است، شده تعریف هاآن در ISO 19144 از قسمت
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 طرح کی در که "class"و  شودیم استفاده UML در که "class" اصطالح از استفادهدر  یسردرگم کی( 2

 در که class. دارد وجود شودیم استفاده ستریرج یهاروش در که "class item" و شودیم استفاده بندیطبقه

 .شودیم دهینام "راهنما کالس" ISO 19144 از قسمت نیا در شودیم استفاده بندیطبقه طرح کی

 خارجي شده تعريف UML يهاكالس منابع - 1 جدول

 پیشوند الملليبین استاندارد پکیج() يبندبسته

 ISO 19123 CV گسسته يهاپوشش و پوشش هسته

 ISO 19115 DS فراداده كاربرد اطالعات

 ISO 19109 GF معمولي عارضه مدل

 ISO 19107 GM هندسي اصول

 ISO 19115 MD موجود فراداده مجموعه اطالعات

 ISO 19115-2 MI موجود فراداده مجموعه تصوير

 ISO 19135 RE رجیستر فرايندهاي

 ISO 19111 SC مختصات با مکاني سازي مرجع

 ISO19108 TM (temporal objects) زماني ماجسا

 

 بنديطبقه هايسیستم-5

 مفهوم-1-5

شش یک سته پو س صیف همان گ ضه تو ستقیم موقعیت هر برای را عار سی شیء هر در م  دامنه در منفرد هند

شیاء از یامجموعه از زمانی - مکانی دامنه. گرداندیبرم خود زمانی - مکانی سیهن ا شکیل د ست شده ت  با که ا

 .دهندیم تشکیل را پوشش شکل هم
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 :1 مثال

شش سته پو س شور یک در ستیپُ مناطق گ  وجود ادهکُ این بین تعامل امکان و دارد متفاوتی دکُ ،منطقه هر: ک

 پنج به ناکومو کوچک کشور. باشد داشته وجود دهاکُ بین باالیی سطح رابطه یک است ممکن وجود، این با. ندارد

 ."کارلو مونت" و "ویل-موناکو" ،"فونتوییل" ،"کاندامین ال" ،"مونگتی": است شده تقسیم کوارتر

ضایی  یهاحوزه این سیق شور حوزه کامل طوربه سیا  یک صورتبه توانمی را موناکو منطقه. ردیگیم بر در را ک

 رایب توصیف مقدار. است ضلعی چند یهندسه دارای جسم هر که داد نشان مکانی جسم پنج با گسسته پوشش

 .کنید نگاه. 1 شکل به. است سیاسی قضایی حوزه نام مکانی، ءیهر ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يضلع چند هندسه با گسسته پوشش از يانمونه - 1 شکل

 

 یاشبکه ساختار یک با را هاسلول دتوانمی همچنین شده مرتبط گسسته پوشش یک با که مکانی اشیاء هندسه

 .باشند توصیف یک دارای است ممکن شبکه یهاسلول از یک هر. کند یبندشبکه

 .است شده استفاده قبلی مثال در که ناحیه همان از یاشبکه هندسه با گسسته پوشش یک: 2 مثال

 .دهدمی نشانرا  دارد وجود هاداده در واقعی طوربه که را توصیفی مقادیر از ییهانمونه ،شکل راهنمای (2شکل )
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 ياشبکه يهندسه با گسسته پوشش از يانمونه - 2 شکل

 

 ساده نسبتاً توصیف یک از فقط زیرا هستند ساده ،شده داده نشان باال یهامثال در که مجزایی یهاپوشش :توجه

. باشد پیچیده بسیار دتوانمی پوشش مکانی ءاشیا از یک هر یهافیتوص واقع در حال، این با. است شده استفاده

صیف منظوربه شش تو صیفی پارامترهای از زیادی تعداد تلفیق زمین، پو ست خاک، به مربوط تو سی زی  و شنا

ستم یک در تراکم شش بندیطبقه جامع سی ست ضروری زمین پو ستم چنینالبته . ا سته بندیطبقه سی  به واب

 .داشت خواهد هواشناس یک با متفاوت بندیطبقه سیستم یک شناس اقیانوس یک. است کاربردی منطقه

ستم سترده طوربه ندتوانمی بندیطبقه هایسی شند، متفاوت ،کاربردی مختلف مناطق در یاگ  مناطق برای اما با

 .شوند استفاده هم با مختلف منابع از ییهاداده که است الزم مشابه کاربردی

 یک توصتتیف کننده محدوده تقستتیم منظوربه را هایبندطبقه دهدمی امکان شتتما به بندیطبقه ستتیستتتم یک

 .کند تعریف شده، بندیطبقه اشیاء ایجاد برای گسسته پوشش

 

 (legend) راهنما عالئم و بنديطبقه-2-5

( شدهدادهمنطقه نمایش  در وضعیت مثال عنوانبه) واقعی دنیای یهادهیپد از شده ساده نمایش یک بندیطبقه

ستفاده با ستماتیک چارچوب یک بندیطبقه. ستهاکننده بندیطبقه از ا  برای که تعاریفی و هاکالس نام با سی
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 مرزهای تعریف شتتامل لزوماً بندیطبقه بنابراین؛ باشتتدیم شتتودیماستتتفاده  هاکالس بین رابطه و هاآن تمایز

 .باشد عینی معیارهای بر اساس و مشخص باید که است هاکالس

 :باید بندیطبقه سیستم یک

 از ستتطح یا مقیاس هر در باید ستتیستتتم ستتطوح تمام در هاکالس که معنی این به ،وابستتته نباشتتد مقیاسبه  ⎯

 و باشند اجرا قابل جزئیات

 .دارد اطالعات یآورجمع ابزارهای از آن بودن مستقل بر داللتکه  وابسته نباشد منبعبه  -

 یستتتمستت وقتی. دارد وجود بندیطبقه ستتیستتتم یک یکل حالت در منبع استتتقالل و مقیاس استتتقالل: 1 توجه

 و مقیاس محدودیت ،شتتتودیم ایجاد راهنما عالئم وقتی یعنی ،شتتتودیم عمالاِ واقعی یهاداده روی بندیطبقه

 .کند ایجاد راهنما عالئم برای را ییهاتیمحدود دتوانمی داده منبع

 مجموعه و مشتتتخص یبردارنقشتتته مقیاس از استتتتفاده با خاص منطقه یک در بندیطبقه کاربرد راهنما، عالئم

ست خاص یهاداده ست ممکن راهنما عالئم بنابراین،؛ ا  طبقات تمام از یارمجموعهیز یا بخش، یک شامل فقط ا

 .باشد بندیطبقه ممکنِ

 .باشد منبع به وابسته ⎯ و باشد مقیاس به وابسته ⎯ :باید نقشه یاهیحاش اطالعات

 خاص مقیاس یک در وقتی که باشتتند کوچک خیلی استتت ممکن اجزاء از برخی: مقیاس به وابستتتگی: 1مثال 

 .شوند ترسیم مستقل طوربه شوندمی جمع

 ترکیبی کسع یک و هوایی عکس یک مانند مختلف، منابع از شتتده یآورجمع اجزاء: منبع به وابستتتگی :2مثال 

 .باشند متفاوت ندتوانمی کاذب، رنگ با یاماهواره

 ستتتیستتتتم یک در ممکن یهایبندطبقه همه بین از هاکننده بندیطبقه از یامجموعه (legendراهنما )یک 

ست بندیطبقه  شوندمی عمالاِ واحد دادۀ همجموع یک برای که ییهاکننده بندیطبقه با دتوانمی راهنما یک. ا

 .باشد استفاده قابل مرتبط یهاداده مجموعه از تعدادی برای یا باشد داشته مطابقت

 عوارض تمام از یامجموعه زیر که استتت عارضتته فهرستتت یک قیاس قابل عوارض از یامجموعه راهنما: 2توجه 

 .است عارضه مفهومی نامهواژه در ممکن

ستم یک از راهنما یهاکالس تمایز :3مثال  ستفاده هنگام: بندیطبقه سی ستم از ا  یک در مرجع بندیطبقه سی

 یهادهدا در مرجع ستتیستتتم یهاکالس از رمجموعهیز یک فقط خاص، داده نوع یک با معین جغرافیایی منطقه

 .شودیم جامان آن با نقشه تهیه سیستم که است (legendراهنما ) ،هاکالس از مجموعه این. دارد وجود واقعی

ستم شان پارامتر دو با ماتریس یک عنوانبه 3 شکل در مرجع سی ست شده داده ن  تا متر 5 از گیاهان، ارتفاع: ا

شتر صد و متر 50 از بی شش در  تا 1از  شماره با خاص، حالت این در هاکالس. ٪100 تا ٪10 از کمتر از تاج پو
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شت خواهد مرجع بندیطبقه کالس چهار فقط راهنما .شوندمی یگذارشماره 100  و 33،47،78 یهاشماره ،دا

83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [2] خاص منطقه يک در بنديطبقه كاربرد عنوانبه راهنما - 3 شکل

 مراتبي سلسله غیر مقابل در مراتبي سلسله هايسیستم-3-5

 .مراتبی سلسله غیر و مراتبی سلسله: دارد اساسی شکل دو بندیطبقه سیستم

 مراتبي سلسله بنديطبقه هايسیستم -1-3-5

 یکدیگر از مراتب سلسله از خاصی سطح در هاکالس همه که شوند تعریف یاگونهبه باید هاکننده بندیطبقه ⎯

 .باشند جدا

سله بندیطبقه از سطح یک در بندیطبقه تعریف برای که معیارهایی ⎯ ستفاده مراتبی سل  سطح در شودیم ا

ستفاده پایین سطح در بندیطبقه تعریف برای که معیارهایی مثال عنوانبه) شودینم تکرار دیگر  نباید شودیم ا

 (.شوند کپی مراتب سلسله از باالتر سطح در

ستم اکثر: 1توجه  سله ،بندیطبقه هایسی سل ستم چنین. دارند مراتبی ساختار  دلیل به یایبندطبقه هایسی

 تقسیم امکان که - افتهیساختار گسترده سطح یهاکالس از - اطالعات مختلف سطوح گیری جای در آن توانایی

 .دهدمی ارائه را بیشتری سازگاری ،دهدمی ترقیدق یهاکالس زیر به را بیشتری منظم

ستم باالترِ سطوح در صی معیارهای ،بندیطبقه سی شخی ستفاده کمتری ت  سطوح در که حالی در. شودیم ا

 .ابدییم افزایش تشخیصی معیارهای تعداد ،ترنییپا
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 مراتبي سلسله غیر بنديطبقه هايسیستم -2-3-5

 .باشند اجد یکدیگر از هاکالس همه که شوند تعریف یاگونهبه باید هاکننده بندیطبقه

 مثال عنوانبه ،شوندمی عمالاِ اطالعات از سطح یک در فقط مراتبی سلسله غیر بندیطبقه یهاستمیس: 2توجه 

 .اطالعات نوع یا مقیاستک  یک

 پسیني و پیشیني بنديطبقه هايسیستم-4-5

 اساس بر اولی. ینسیپ و پیشینی بندیطبقه: است شده تعریف رویکرد دو بندیطبقه هایسیستم استقرار برای

 بر دومی که حالی در ،شتتودیم عمالاِ هاآن به که استتت ییهاداده یآورجمع از قبل بندیطبقه طرح یک ایجاد

 .است شده یآورجمع یهاداده در مشخص مشترک خصوصیات اساس بر هاکالس ایجاد اساس

 

 :باشید داشته توجه

سینی رویکرد. دارند ییکاربردها رویکرد دو هر شتری پذیری انعطاف ،بندیطبقه برای پ  به که کندمی راهمف را بی

 مقایسته دتوانمی این حال، این با. باشتتد داشتتته بیشتتتری مطابقت هاداده با بندیطبقه طرح دهدمی اجازه شتتما

 در هاکالس استقرار برای رداستاندا قوانین از اگر. کند دشوارتر را جداگانه بندیطبقه و شده یآورجمع یهاداده

ستم سین بندیطبقه سی ستفاده پ سترده یهامجموعه تولید برای ندتوانمی قوانین این شود، ا  هاکالس از یترگ

 پسینی و پیشینی بندیطبقه سیستم رویکردهای. شوند استفاده هستند، جداگانه بندیطبقه چندین شامل که

 .است شده بحث B ضمیمه در

 شدهيبندطبقه يهاداده ساختار-5-5

 سیستماتیک آرايش-1-5-5

 .هاستآن توصیفات اساس بر هاگروه به ءاشیا سیستماتیک چیدمان یندافر ،بندیطبقه

 را جغرافیایی ضعوار توصیفات دهدمی امکان شما به بندیطبقه سیستم یک در شده مقرر یهاکالس مجموعه

صیف مقدار تا دیکن یدهسازمان ضه، نمونه برای تو ستم از کالس نام همان عار شد بندیطبقه سی  توانمی .با

ستقیماً را هاگروه ستفاده هاگروه تولید برای پارامتری ضوابط از یا کرد تعریف م  مجموعه از یارمجموعهیز .کرد ا

 .شودیم (legendراهنما ) به تبدیل خاص منطقه یک در هاگروه

سیار بندیطبقه مفهوم: توجه ست عمومی ب سترده طوربه و ا سیاری در یاگ شته از ب  موارد سایر و علمی یهار

 .ردیگیم قرار استفادهمورد 
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 در معموالً ییجغرافیا مشخصات از مواردی یعنی؛ شوندمی توصیف ،مکان با توجه به جغرافیایی مشخصات بیشتر

سته یهایژگیو با جغرافیایی اطالعات .دارند مختلفی مقادیر مختلفمکانی  یهاتیموقع س  عنوانبه توانمی را گ

ش( رداریبُ یهاداده) یمکان داده مجموعه یکشده  توصیف یرداربُ هندسه با یا گسسته پوشش یک  از .داد انن

 آرایش شود، داده نشان بُردار یا پوششی یهاداده از استفاده با واقعی دنیای در پدیده همان است ممکن که آنجا

ش کیستماتیس شک یهاگروه به اءیا  یهاداده یبرا هم و هاداده پوشش یبرا هم دتوانمی بندیطبقه دهنده لیت

 .شود اِعمال مرز از شده فیتعر یمکان یبُردار

 

 گسسته يهاپوشش از استفاده با نمايش-2-5-5

 داده نشان سستهگ پوشش نوع یک عنوانبه است ممکن که است (legendراهنما ) ،منطقه یک بندیطبقه نتیجه

شخص ISO 19123 در که طورهمان شود، ست شده م شش یک یدامنه .ا سته پو س  مقادیر از یامجموعه گ

 بندیطبقه مسیست توسط شده تعریف مشترک طرح یک با سوابق از یامجموعه عنوانبه که است عارضه توصیف

شیاء محدود یآورجمع شامل دامنه .شودیم داده نشان . است هاآن ستقیمم موقعیت با همراه شده بندیطبقه ا

 نگاه) CV_Coverage کالس .دهندیم تشتتکیل هندستته مقدار جفت یک آن به مربوط رکورد و هندستتی شتتیء

. دهدمی نشتتان ISO 19109: 2005 از معمولی عارضتته مدل با مطابق را عارضتته نوع یک( ISO 19123 به کنید

 رد .مشترک نقطه قانون ونوع محدوده  دامنه، وسعت: است ویژگی سه دارای CV_Coverage کالس. (4 شکل)

 .دارد وجود یک به یک مستقیم رابطه یک گسسته، یهاپوشش

سعت ویژگی .ابدییم پیوند مربوطه صفات به CV_Geometry مقدار جفت هر سعت ،دامنه و شش و  را دامنه پو

صیف سعت ویژگی. کندمی تو سعت ،دامنه و شش و صیف را دامنه پو  ISO در EX_Extent داده نوع. کندمی تو

 ویژگی .کندمی توصیف را داده رجیستر ویژگی ترکیب و ساختار ،محدوده نوع ویژگی .است شده تعریف 19115

ستفاده ،محدوده نوع ستر نوع و داده نوع از ا ست شده تعریف ISO / TS 19103 در که کندمی تعیین را رجی  .ا

ست (Metaclassکالس )فرا  یک ،(Recordtype)رکورد  نوعیک  صیفت را رکوردها از یامجموعه ساختار که ا  و

 رایج ساده لیست یک .است داده نوع/  ویژگی نام زوج از لیستی شامل( Record Type)کورد ریک نوع  .کندمی

 در را CV_Covrage ارزیابی برای استفاده مورد روش مشترک نقطه قانون ویژگی. است rangeType شکل ترین

شیاء بین مرزی در که کندمی تعیین موقعیتی سی ا شته قرار هند شد دا ش یا دو مرز در یا با سی ء یچند  هند

شانی شته همپو شد، دا شیاء که جایی با سی ا شد CV_ValueObjects یا CV_DomainObjects یا هند  نوع. با

ست شده تعریف ISO 19123در  CV_CommonPointRule داده صیت  یک CV_Coverage با ارتباط .ا صو خ

 مرجع سیستم .شوندمی رفرنس(ارجاع ) آن به دامنه در موجود ءاشیا کهاست ( CRS) مختصات مرجع سیستم

 .است شده تعریف ISO 19111 در مختصات

 .هستند مرتبط CV_AttributeValues و CV_Domain یهاکالس با CV_Coverage یهاکالس همچنین
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CV_Coverage دهدمی پیوندتوصیفی  مقادیر حاویرکوردها  مجموعه به را دامنه اشیاء مجموعه. 

CV_DomainObject نمی کانی شتتتیء هر دتوا مانی یا م کانی یا ز مانی -م یاء .باشتتتتد ز نه اشتتت  دام

CV_DiscreteSurfaceCoverage از ییهتتانمونتته بتته محتتدود GM_Surface از نمونتته هر برای .هستتتتنتتد 

CV_DomainObject (ضلعی چند سطح یا شبکه سلول هر مثال عنوانبه )از نمونه یک CV_AttributeValues 

 .(4شکل )(.داده رکورد یک) دارد وجود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پوشش يک : عناصر4شکل 

CV_DiscreteCoverage یک در مستقیم موقعیت هر برای که است زیرگروهی CV_DomainObject دامنه در 

سانی( Record)رکورد  خود، صیف مقادیر از یک ضه تو سی مقدار جفت هر. گرداندیبرم را عار  ءشی یک از هند

 عارضتته ویژگی مقادیر از( Record)کورد ر یک و( ضتتلعی چند یک یا شتتبکه ستتلول یک مثال عنوانبه) دامنه

 .است شده تشکیل

 .کنید مراجعه 5 شکل به 
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 گسسته پوشش يک اجزاء - 5 شکل

 

 یک از CV_GeometryValuePair هر که دارد وجود یک به یک مستتتقیم رابطه یک گستتستتته یهاپوشتتش در

CV_DomainObject یک مانند GM_Object مقدار یک و CV_AttributeValues است شده تشکیل. 

شش نوع سته پو س ساس بر گ سم نوع ا سی ج ست مکانی حوزه در هند  نوع پنج ،ISO 19123:2005 6بند  .ا

 :کندمی مشخص مختلف یهاهندسه با را گسسته پوشش

 مستقل؛ نقاط از یامجموعه از متشکل گسسته، نقطه پوشش یک -

 شبکه؛ نقاط از یامجموعه از متشکل شبکه، نقطه پوشش یک -
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 ؛هایمنحن از یامجموعه از متشکل گسسته، منحنی پوشش یک -

( هایضلع چند) GM-Surfaceاشیاء معمول طوربه سطوح، از یامجموعه از متشکل گسسته، سطح پوشش یک -

ستط یا شاید .منظم یهایضلع شش یا( شبکه یهاسلول) همگن یهالیم شیاء یا  شیا یا TIN ا  ضلعی دچن ا

 (.Thiessen) تیسن

 .جامد احجام از یامجموعه از متشکل گسسته، جامد پوشش یک ⎯

ستم یک سی شیء نوع هر از دتوانمی بندیطبقه سی ستفاده خود مکانی محدوده در هند سایی برای .کند ا  شنا

شش نوع هر برای دامنه مقادیر سته پو س شش. دارد وجود هاکننده بندیطبقه ایجاد امکان گ سته یهاپو س  که گ

 .شوندمی برطرف گسسته سطح پوشش با کنندمی تقسیم را منطقه یک

 گسسته سطح پوشش-3-5-5

ستم یک شی از که بندیطبقه سی ش ستفاده پو صل حد یک دارای آن دامنه که کندمی ا شد، فا  پوشش از ایدب با

 GM_Surface از استتتفاده. کند استتتفاده ISO 19123: 2005، 6.8 با مطابق CV_Discrete گستتستتته ستتطح

 .است شده داده نشان 6 شکل در هندسی( elementعنصر ) عنوانبه

 

 

 

 

 

 

 گسسته سطح پوشش - 6 شکل

 طوربه را منطقه کی و باشند فرد به منحصر ندتوانمی دهندیم لیتشک را گسسته سطح کی محدوده که یسطوح

 یروش به اغلب استفاده مورد پوشش هندسهنوع  .باشند یمستقل یها رمجموعهیز ندتوانمی ای کنند میتقس کامل

 صورتبه اغلب و دارند نامنظم یمرزها به لیتما یعیطب یهادهیپد. دارد یبستگ شوندمی یآورجمع هاداده که

 ای سنجنده یهاداده از یانواع ،هادهیپد از یبرخ. شوندمی داده نشان نهشت هم یهایضلع چند از یامجموعه

 از یامجموعه دامنه آن در که شوندمی یدهسازمان یاشبکه ،شبکه ازنظر دارند لیتما معموالً ،محاسبات جینتا

 هایسیستم در است ممکن که CV_DiscreteSurfaceCoverage مختلف انواع. باشد نهشت هم یهالیمستط

. شود استفاده مختلف یهاشبکه جدول از است ممکن. است شده داده نشان 7 شکل در شود استفاده بندیطبقه
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 حال، نیا با .یخط شیمایپ یتوال بیترت کی با است نابرابر سلول اندازه با منظم شبکه ،یضلع چهار شبکه نوع کی

 شیمایپ یتوال بیترت با "QuadTree"ریمتغ سلول اندازه یشبکه مثل شبکه یهاسازمان گرید از است ممکن

 .شود استفاده (Morton) مورتون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گسسته سطح پوشش : انواع7شکل 

 اتتوصیف-4-5-5

 عارضه فیتوص ریمقاد ستریرج همراه به یزمان -یمکان ای یزمان ،یمکان ءیش کی شامل یمقدارهندس جفت کی

 کی با سوابق از یامجموعه عنوانبه شده بندیطبقه یداده یگسسته پوشش کی یبرا شده نییتع مقدار. است

شترک طرح شان م شش دامنه CV_Coverage ءیش محدوده نوع یژگیو. شودیم داده ن ص را پو . کندمی فیتو

 ستمیس آن یبرا یفیتوص ریمقاد شامل که را ستریرج ساختار خاص بندیطبقه ستمیس کی یبرا یکاربرد طرح

ست یکاربرد صات. کندمی فیتعر ا شخ ست ممکن م ست در شده یرمزگذار ریمقاد به ا  راهنما یهاکالس فهر

 طرح کی از یبخشتت عنوانبه که دارد مطابقت عارضتته نوع کی با یهنگام راهنما کالس کی. شتتوند داده ارجاع

ضه نوع یعنی؛ شود فیتعر بندیطبقه ش به محدود عار ست بندیطبقه ستمیس از یبخ  یساختارها یبرخ که ا
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 ینیپستتت ای ینیشتتتیپ صتتتورتبه دتوانمی ستتتاختار نیا .کندمی لیتحم راهنما یهاکالس مجموعه بر را یکل

 نوع کی با راهنما کالس کی رابطه 8 شکل. است شدهداده شرح B مهیضم در که طورهمان شود، یدهسازمان

ضه شان را عار ست. دهدمی ن ست ممکن شده داده شرح 6 بند در که طورهمان راهنما یهاکالس فهر  یک در ا

 .شود قرار داده رجیستر

 از GF_AttributeType عمومی کالس فرا از مجموعه زیر یک که استتت کالس فرا یک CL_LegendClass یک

ما یهاکالس فهرستتتت مرجع یک با که استتتت ISO 19109 عمومی یهایژگیو مدل  یک طریق از راهن

CL_FeatureTypeReference ست شده اجرا صیف. ا ضه تو  رتبطم راهنما کالس یک با توانمی را فراداده عار

 .کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عارضه نوع با راهنما كالس رابطه - 8 شکل

 بنديطبقه داده مجموعه يک-6-5

 .باشد مرتبط فراداده با همراه گسسته پوشش یک شامل دتوانمی بندیطبقه داده مجموعه یک 

 ویژگی این .دهدمی نشتتان شتتده بندیطبقه گستتستتته یهاداده برای را محتوا مدل یک از کلی نمای 9 شتتکل 

 .است ISO / TS 19129 از برگرفته تصویرسازی به مربوط
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 گسسته پوشش شده بنديطبقه يهاداده براي محتوا مدل يک اجمالي بررسي - 9 لشک

 محتوای که مواردی و کنندمی توصتتیف را هاداده زمینه که مواردی - اندشتتده تشتتکیل نوع دو از فراداده عناصتتر

 تصتتویرستتازی. استتت شتتده تعریف ISO 19115 در فراداده محتوای و زمینه دوی هر. کنندمی توصتتیف را هاداده

نمی ISO 19115-2 از فراداده  بندیطبقه یهاداده آوردن به دستتتت روش توصتتتیف برای موارد برخی در دتوا

 تشکیل داده عناصر مجموعه مقدار یک و کردن مرجع مکان از توصیفی یهاداده و هندسی ساختار .شود استفاده

 .است شده

 که را آن به مربوط فراداده و بندیطبقه مجموعه یک بین رابطه استتت، شتتدهداده نشتتان 10 شتتکل در که مدلی

 مجموعه کالس یک CL_ClassificationCollection کالس. دهدمی نشان است، داده مجموعه یک شامل

 .دهدمی پیوند فراداده به را پوشش که است

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنديطبقه يهاداده مجموعه محتواي اجزاء - 10 شکل
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 هاكننده بنديطبقه مديريت-6

 كلَیت-1-6

صیف از مجموعهزیر یک شده بندیطبقه ءشی یک ضه تو ست عار  بندیطبقه طرح یک در کار به محدود که ا

 همانند .کندمی تقسیم را گسسته پوشش یک توصیفی یدامنه ،بندیطبقه سیستم یک ایجاد روند .است خاص

 است ممکن لغت فرهنگ .ردک تعریف پیش از نامهواژه در مندرج تعریف با توانمی را بندیطبقه عارضه، توصیف

 طرح به استت ممکن جدید یهایبندطبقه .باشتد بندیطبقه طرح در موجود یهاکننده بندیطبقه همه شتامل

 تغییراتی چنین یتمدیر مناسب روش .شود اصالح خاص یهاکننده بندیطبقه تعاریف و شود اضافه بندیطبقه

 .است( registration)ی رجیستر فرآیند طریق از

 .است عارضه یمفهوم واژه نامه در توصیفی تعاریف و عارضه رجیستر شبیه این 1 توجه

 همچنین کننده بندیطبقه یک تعریف .شتتوندمی توصتتیف هاکننده بندیطبقه توستتط شتتده بندیطبقه اشتتیاء

 بندیطبقه اشیاء این، بر الوهع. شوند رجیستر ندتوانمی هانیا .باشد مرتبط( کد) شناسه و نام یک دارای دتوانمی

 نام یشناسه تعریف،. کند طمرتب شده بندیطبقه اشیاء دیگر به را هاآن که باشند داشته قوانینی ندتوانمی شده

 .باشد شده رجیستر دتوانمی هاکننده بندیطبقه بین یارابطه هر و

 درخت کم تاندرخ با غالب چمن[ 1] زمین پوشش خاص بندیطبقه سیستم یک در "ساوانا" بندیطبقه :مثال

 غالب چمن با ییهاتهبو یا درختان، و چمن یدو هر به بندیطبقه که معنی این به استتت، پراکنده یهابوته یا /و

 .دارد وجود برتری رابطه یک عناصر، سایر و چمن بین. دارد نیاز

 اگر .باشتتد داشتتته وجود شتتده بندیطبقه اشتتیاء برای مقیاس یا هندستته با رابطه در قوانینی دتوانمی همچنین

 این اب .نشتتود گرفته نظر در مجزا معین، مقیاس در یآورجمع هنگام استتت ممکن باشتتد، کوچک خیلی جستتمی

سب دتوانمی حال، شد منا شکیل دهنده مواد تا دکنی ترکیب ،مخلوط بندیطبقه یک در را بندیطبقه دو که با  ت

 و A مخلوط A | B مثال عنوانبه مخلوط، بندیطبقه یک باشد، سطح حداقل از کمتر شیء یک اگر .داد نشان را

B با A با و غالب B کرد ایجاد توانمی را آستانه درصد یک حداقل. 

 .شوند کالس هزاران شامل و شده پیچیده بسیار ندتوانمی بندیطبقه یهاطرح

 بین رابطه یا بندیطبقه طرح مراتب ستتلستتله به ندتوانمی شتتده بندیطبقه اشتتیاء به مربوط قوانین :2 توجه

 قوانین توانمی ستتاده، بندیطبقه یهاطرح برای .ارتباط داشتتته باشتتند مکانی یهاجنبه یا هاکننده بندیطبقه

 توانمی ،تردهیچیپ بندیطبقه یهاطرح در .کرد تشتتریح توصتتیفی متن یک در را هاکننده بندیطبقه به مربوط

 .شود پردازش خودکار صورتبه که کرد توصیف شکلی به را قوانین
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 يبندطبقه طرح يک براي مفهومي نامه واژه رجیستر-2-6

 توصیفات انواع و عارضه انواع مستقل مشخصات از یامجموعه عنوانبه ISO 19126 در عارضه مفهومی نامه واژه

 .است شده داده شرح

 گسسته پوشش( یفیتوص فضای) دامنه یبندمیتقس توانندیم شده یبندطبقه اشیاء ،یبندطبقه سیستم یک در

 .دهند نشان را

 .دهد نشان را عارضه محدودیت که ندارد وجود مشخصی مرزبندی هیچ

 اضافه ارضهع تعریف به خاصی ویژگی توصیفی، فضای تقسیم با که هستند عوارضی درواقع شده یبندطبقه اشیاء

 .است شده

ستفاده شده یبندطبقه شیء یک تعیین برای کننده یبندطبقه ست تعریفی کننده یبندطبقه. شودیم ا  که ا

 .گیرد قرار مورداستفاده هاکالس به اشیاء اختصاص برای تواندیم

مام مجموعه قه ت ندطب نده یب قه یک برای هاکن مه واژه یک خاص کاربرد منط  منطقه آن برای را مفهومی نا

 .شود داشتهنگه رجیستر یک در تواندیم و دهدیم تشکیل کاربردی

صیفی تعریف یک از فقط هاکننده یبندطبقه از برخی شکیل تو ست شده ت  را شده یبندطبقه شیء نوع که ا

 .هستند مجاز مقادیر کد لیست حاوی دیگر یهاکننده یبندطبقه که حالی در ،کندیم توصیف

 .دهدیم تشکیل را راهنما فهرست خاص، منطقه یک برای هاکننده یبندطبقه از یامجموعه

 يرجیستر طريق از هاكننده يبندطبقه مديريت-3-6

 پسینی اختارهایس یا باشند ثابت نسبتاً پیشینی مراتبی سلسله ساختارهای توانندیم یبندطبقه یهاستمیس 

 آن برای هک هستتتند کاربردی یامنطقه مخصتتوص حالت، دو هر در اما باشتتند، یادهیچیپ و پذیر انعطاف بستتیار

 .اندشده تعریف

شت با ضافی یهاکننده یبندطبقه زمان، گذ ستندیم ا ستم به توان ضافه یبندطبقه سی  یبندطبقه یا دشون ا

 .باشند داشته اصالح به نیاز بود ممکن موجود یهاکننده

 .رساندیم رجیستر به را خود ،هایبندطبقه از یامجموعه نگهداریِ نوع این

 .دارد نیز دیگری غیرمستقیم مزایای رجیستر :توجه

 یبندهطبق خاص جزئیات اما کرد، استتتاندارد توانیم را رجیستتتری طرح و یبندطبقه ستتیستتتم کلی ستتاختار

 .شوندیم نگهداری رجیستر در هاکننده
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 یبندطبقه اشتتیاء مختلف انواع و هاکننده یبندطبقه از زیادی تعداد با کار و پذیری انعطاف اجازه[ موضتتوع] این

 .دهدیم را است شده یآورجمع راهنما یک در که شده

 .کندیم فراهم برنامه حوزه از کننده پشتیبانی اطالعاتی جامعه توسط رجیستر برای را امکان این همچنین

 ساختار رجیستر-4-6

 رجیستر يک عناصر-1-4-6

 .کنندیم فراهمرا  راهنما یهاکالس پذیر انعطاف مدیریت برای یانهیزم ها رجیستر

ستر مدیریت نحوه 19135 ایزو شنهادی هر در باید که را اطالعاتی و رجی ستر برای پی  اطالعات زا مورد یک رجی

 .کندیم مشخص شود، گنجانده جغرافیایی

 .باشد ISO 19135 استاندارد با مطابق باید راهنما یهاکالس رجیستر

 :مشخصات شامل باید که است بخشی چند رجیستری راهنما، یهاکالس رجیستر

 آن؛ با مرتبط نام یا و دکُ هر و تعریف - کننده یبندطبقه( الف 

. است هندسه با شده یبندطبقه اشیاء انواع رابطه یا راهنما شده رجیستر موارد بین رابطه شرح که قوانینی( ب 

 شناسه، مثال عنوانبه باشد، مورد آن مدیریت برای الزم اطالعات شامل باید شده رجیستر مورد هر این، بر عالوه

 .خارجی مشخصات در موجود موارد با روابط به مربوط اطالعات احتماالً و مدیریت وضعیت

سی" بین: توجه  ستم در که "کال ستفاده یبندطبقه سی سی" و شودیم ا ستفاده UML در که "کال  ،شودیم ا

ستر. دارد وجود سردرگمی ایجاد احتمال ست راهنما یهاکالس از یامجموعه حاوی راهنما یهاکالس رجی  که ا

 قوانین از یامجموعه همچنین و UML CL_ClassificationLegendClass کالس از استفاده با UML نمودار در

بطتته کتته ین را نمتتا یهتتاکالس ب ه یف را را تفتتاده بتتا کتته طورهمتتان ،کنتتدیم توصتتت  کالس از استتت

CL_ClassificationRuleClass UML است شده توصیف. 

 رجیستري طرح-2-4-6

ستری طرح ستری طرح از راهنما کالس رجی ست شده گرفته ISO 19135 در رجی شان 11 شکل در و ا  داده ن

 است شده

تری طرح جیستتتت هی شتتتتامتتل ر گرو یر تر یتتک برای RE_Register از ز جیستتتت نمتتای کالس ر ه  را

(CL_ClassificationRegister)، زیرگروه یتتک RE_RegisteredItem راهنمتتا کالس مورد یتتک بتته مربوط 

(CL_ClassificationItem )قتتانون مورد یتتک و (CL_ClassificationRuleItem) کالس از زیرگروه یتتک و 
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RE_ItemClass مای کالس به مربوط طه کالس یک و( CL_ClassificationItemClass) راهن ندضتتتتاب  م

(CL_ClassificationRuleClass )باشدیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهديم نشان را شده اضافه يهاكالس كه يبندطبقه رجیستر طرح - 11 کلش

 يبندطبقه رجیستر-3-4-6

1-3-4-6-CL_ClassificationRegister 

 .کندیم مشخص را کننده رجیستر خود به مربوط اطالعات CL_ClassificationRegister کالس

 .است RE_Register کالس از کالس زیر یک این است، شده تعریف ISO 19135 در که طورهمان

 .ببینید را 12 شکل. شودیم افزوده آن به اضافی توصیف سه و بردیم ارث به 19135 ایزو از توصیف شش

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبندطبقه رجیستر - 12 شکل

 مطالب خالصه-2-3-4-6

 از کلی شرحی شامل که باشد کاراکتر رشته یک باید توصیفی محتوای خالصه ،ISO 19135 استاندارد با مطابق

 موارد که ییهابرنامه انواع و رجیستر دامنه محدودیت ازجمله باشد، است جادشدهیا رجیستر موارد برای که هدف

ست شدهگرفته نظر در هاآن برای ستر یک مورد در. ا صه ،یبندطبقه رجی شان همچنین محتوا خال  که دهدیم ن

 .است یبندطبقه رجیستر یک رجیستری

 يکنواخت منبع شناسه-3-3-4-6

سه ،ISO 19135 با مطابق صیفی یکنواخت منبع شنا  CI_OnLine Resource یهانمونه از یامجموعه باید تو

(ISO 19115: 2003، B.3.2.5، Row 395 )در اطالعاتی حاوی هرکدام که بگیرد نظر در خود مقدار عنوانبه را 

 .است رجیستری با مرتبط آنالین منابع مورد

شد CI_OnLine منابع از نمونه یک شامل حداقل باید مجموعه این   آن برای OnLine Resource ویژگی که با

 .است مشخص

 تعیین را منابعی توصتتتیفی برخط پیوند توصتتتیف با متناظر مقدار و استتتت( 002) "اطالعات" مقدار دارای تابع

 .کندیم فراهم را رجیستر کامل محتوای به دسترسی که کندیم
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 .است برخط منبع پیوند از نمونه مقدار یک http://www.dgiwg.org/FAD :مثال

 عامل زبان-4-3-4-6

 ISO 19135: 2005، 8.17 با مطابق را RE_Locale کالس نمونه آن مقدار همان باید توصتتتیفی عامل زبان

 توایمح از مناستتتب تفستتتیر برای کاراکترها رمزگذاری و کشتتتور اطالعات زبان، تعیین برای که کند استتتتفاده

 .شودیم استفاده رجیستر در کاراکتر یهافیرد

 نسخه-5-3-4-6

 که دهد نشان راRE_Version ISO 19135: 2005، (8.18 ) کالس از یانمونه همان باید شرطی توصیفی نسخه

لت یک ند مشتتتخص را رجیستتتتری مدت طول در فرد به منحصتتتر حا ئه عدم صتتتورت در. ک قدار ارا  م

(dateOfLastChange )(6.4.3.7مقداری ) شود ارائه باید توصیف این برای. 

 تغییر آخرين تاريخ-6-3-4-6

 ،ISO / TS 19103: 2005 با مطابق "Date" کالس از نمونه همان طبق باید شرطی توصیفی تغییر آخرین تاریخ

 با مطابق رجیستر در مورد یک وضعیت در تغییر آخرین که کند تعیین را تاریخی و شود داده نمایش( 6.5.2.8)

ISO 19135: 2005، 8.8.4 با مطابق نسخه از مقداری اگر. است شده ساخته ISO 19135: 2005، (8.2.7)، رائها 

 .شود ارائه باید توصیف این برای مقداری نگردد،

 جايگزين يهازبان-7-3-4-6

 و ندده نمایش را "RE_Locale" کالس یهانمونه مجموعه همان باید شتتترطی توصتتتیفی جایگزین یهازبان 

شتیبانی برای توانندیم ستفاده زبانی و فرهنگی سازگاری از پ صر توانندیم و شوند ا  یهازبان به را یاطالعات عنا

 .دهند ارائه رجیستری، عامل زبان از غیر دیگری

 دامنه مجموعه-8-3-4-6

 ISO با مطابق کاراکتر یهافیرد عنوانبه که باشتتد حوزه عناصتتر از یامجموعه باید توصتتیفی، دامنه مجموعه

ستفاده شده رجیستر موارد موضوعی یهادامنه توصیف برای ،1.2 بخش ،B.1 جدول ،2005 :19110 . شودیم ا

ست ممکن این سال برای فراداده ایجاد برای یاهیپا عنوانبه ا ستجو موتورهای به ار ستف ج  که آنجا از. شود ادها

 از انتزاعی دو هر که معنا بدین دارد، وجود اشتتتراک شتتده یبندطبقه اشتتیاء و معمولی جغرافیایی عوارض بین

ستند، واقعی دنیای یهادهیپد صر از ه صیف برای ISO 19110 عنا ستر تو  حفظ منظوربه کننده یبندطبقه رجی

 .شودیم استفاده امکان صورت در توصیف، در یکنواختی

 "خاک" ،"زمین پوشش" مثال
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 كاربرد زمینه-9-3-4-6

صر از ایمجموعه باید fieldOfApplicationSet انتخابی ویژگی شد fieldOfApplicationSet عنا  با ابقمط که با

ISO 19110:2005، جدول B.1، صر صیف برای و شوندمی داده نمایش هایژگیوسری  عنوانبه ،1.3 عن  انواع تو

ستر  موارد کاربرد ستفاده شدهرجی ست ممکن fieldOfApplicationSet. شودمی ا  ایجاد برای مبنایی عنوانبه ا

 .شود استفاده جستجو موتورهای به ارسال برای ابر داده

 "کشاورزی تولیدات" :مثال 

 عملکردي زبان-10-3-4-6

 ایبر که است نمادین سیستم مشخصات شامل که باشد کاراکتر رشته یک باید عملکردی زبان شرطی توصیف 

. شودیم استفاده یبندطبقه سیستم یک در شده یبندطبقه اشیاء ارتباط برای استفادهمورد  قواعد رسمی تعریف

 ISO با مطابق یبندطبقه ستتیستتتم یک ایجاد عملکردهای مشتتابه ،یبندطبقه ستتیستتتم یک در موجود قواعد

 ایبر عملکردی زبان ویژگی. استتت شتتده یبندطبقه اشتتیاء همه برای ،1.7 بخش ،B.1 جدول ،2005 :19110

 .است اجباری است شده مشخصآن  قواعد که یبندطبقه یهاستمیس

 [(.7] مرجع به مراجعه ،Prolog زبان ISO استاندارد نسخه) EXPLANE PROOL، ISO / IEC 13211-1: مثال

 رجیستري موارد-4-4-6

 رجیستري موارد براي طرح-1-4-4-6

1-1-4-4-6-RE_RegisterItem 

 ستریجر کی در که یمورد هر یبرا دیبا که را یاطالعات عناصر( دینیبب را 13 شکل) RE_RegisterItem کالس

 .دارد ارتباط دو و فیتوص نُه ،نیا. کندمی مشخص است شده ستریرج
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 كننده بنديطبقه: مورد رجیستري 13شکل 

 آيتم شناسه-2-1-4-4-6

به منحصر  طوربه که شود داده نشان( صفر از تربزرگ) مثبت صحیح عدد یک عنوانبه باید ،توصیف آیتم شناسه 

 .شود در نظر گرفته اطالعات پردازشبرای و  نشان داده شوددر رجیستر، آن آیتم تا  شودیماستفاده  فرد

ستر  به ورود برایموارد  که ترتیبی به باید مقادیر شنهادرجی صیص ،شوندمی پی  یک که هنگامی. شوند داده تخ

 .کرد استفاده آن از دوباره نباید شد، داده تخصیص مقدار

 نام-3-1-4-4-6

 داده نشان انسان توسط خواندن قابل و جور و جمع کننده تعیین یک حاوی"رشته کاراکتر" عنوانبه توصیف نام

 آن محدوده در را مورد مفهوم یک باید نام هر. شتتودیم استتتفاده رجیستتتر مفهوم دادن نشتتان برای که شتتودیم

 .دهد نشانرا  مورد مفهوم از مختصر بیان یک و کالس

 :است فرد به منحصر ،رجیستر یک در زیر قوانین طبق نام این
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 از مورد یک قطف اما کنند، استفاده نام برای مقدار همان از است ممکن کالس مورد همان از چندگانه موارد( الف

 .باشد داشته "معتبر" وضعیت باید موارد این

 .کنند استفاده نام برای مقدار یک از است ممکن مختلف یهاکالس در هاتمیآ( ب

 وضعیت-4-1-4-4-6

ضعیت صیف  و ستتو  جدول ،ISO 19135:2005 با مطابق RE_ItemStatus از یانمونه عنوانبه باید ،آمده به د

شان 2 ضعیت که شود داده ن شخص را RE_RegisterItem و  RE_ItemStatus مقدار تعیینضابطه . کندمی م

 .است شده شرح داده 8.8.4 بخش ،19135:2005 استاندارد در محدودیت یک عنوانبه

 تاريخ پذيرش-5-1-4-4-6

صیف شخص را تاریخی باید "تاریخ پذیرش " شرطی تو شنهاد ،آن در که کند م سترر به آیتم افزودن برای پی  جی

 .است شده داده شرح 8.8.5 ،19135:2005 استاندارد در شرط محدودیت. ه استشد پذیرفته

 اصالح تاريخ-6-1-4-4-6

 مورد تنکنار گذاش یا جایگزینی پیشنهاد آن در که کند مشخص را تاریخی باید "اصالح تاریخ "شرطی  توصیف

 .است شده داده شرح ISO 19135:2005، 8.8.6 استاندارد در شرط محدودیت. است شده پذیرفته

 تعريف-7-1-4-4-6

صیف تعریف شته کاراکتر یک صورتبه باید تو شان ر ست مفهومی تعریف حاوی که شود داده ن سطت که ا  آن و

 منبع یک از شتتده گرفته تعاریف به ارجاع الزامات .استتت شتتده بیان رجیستتتر عامل زبان در و یافته تجستتم آیتم

 .است شده آورده ISO 19135:2005، 8.8.7 استاندارد در خارجی

 توصیف-8-1-4-4-6

 و مورد آن وسطت شده جسمم مفهوم از توصیفی حاوی "کاراکتر رشته" یک عنوانبه باید انتخابی ویژگی توصیف

ستر عامل زبان در شده بیان شان رجی صیف. شود داده ن  هایکیفیت یا دامنه ها،ویژگی ماهیت، از بیانی باید تو

 .شودنمی مشخص تعریف عنصر توسط اما یابدمی تحقق مورد توسط که باشد مفهوم اساسی غیر

 كاربرد زمینه-9-1-4-4-6

 صتتتورتبه و ودشتتت داده نمایش "زمینه کاربرد" از یامجموعه عنوانبه باید "زمینه کاربرد" انتخابی توصتتتیف

 "کاربرد زمینه". کنند توصتتیف را آیتم از استتتفاده نوع باید کدام هر که شتتود داده نمایش کاراکتری یهارشتتته

 .ودش استفاده جستجو موتورهای به ارسال برای ابر داده ایجاد برای مبنایی عنوانبه است ممکن
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 ."کشاورزی تولید" مثال

 جايگزين يهاعبارت-10-1-4-4-6

 یهارشته صورتبه و شده داده نمایش عناصر از یامجموعه عنوانبه باید"جایگزین یهاعبارت" انتخابی توصیف

 محلی رد را اضتتافی اطالعات تمایل صتتورت در و جایگزین نام یک باید یک هر که شتتوند داده نمایش کاراکتری

ستر محل از متفاوت شخص رجی  ارمقد نباید مجموعه در RE_AlternativeExpression از نمونه دو هیچ. کند م

 .باشند داشته محلی برای یکسانی

 بنديطبقه راهنماي يهاتميآ-2-4-4-6

1-2-4-4-6-CL_ Classification Legend Item 

 کننده بندیطبقه رجیستتتتر در را راهنما آیتم یک به مربوط اطالعات CL_ClassificationLegendItem کالس

شخص صیف این. کندمی م ضافی  واقعی تو صیف ا ست که دو تو ستر و RE_RegisteredItemآیتم راهنما  رجی

 .است شده اضافه

 :باشید داشته توجه

سه شان برای( ISO 19135:2005، 10.8.2 به کنید نگاه) آیتم شنا صر دادن ن ست آیتم یک فرد به منح  در ررجی

 متمایز شودیم استفاده رجیستر آن محدوده از خارج ،داده بادلت در که دیکُ از و شودیم استفاده رجیستر یک

 .شودیم

 دك-2-2-4-4-6

صیف  شد مثبت صحیح عدد یک باید " دکُ " یانتخابتو شان برای که با ستر  آیتم یک دادن ن  داده دلبات دررجی

 در "معتبر" عیتوض با را مورد یک فرد به منحصر طوربه باید کد هر. شودیم استفاده رجیستر محدوده از خارج

شان CL_ClassificationLegendItem کالس زیر محدوده ست ممکن. دهد ن شابهی کد موارد ا شته م شند دا  با

 .باشند دیگری وضعیت مقادیر دارای اما

شانه یک کد ست اطالعات فرآیند نظر از کارآمد ن  مراجعه ISO 19135:2005، 10.8.3 به) نام یک که حالی در. ا

شانه یک( کنید سترس قابل ن سان برای د ست ان ص و نام مقادیر بین یک به یک رابطه یک .ا  یک کد یهافیتو

 کتتد یتتک و CL_ClassificationLegendItem نتتام یتتک نتتابتترایتتن،بتت؛ دارد وجتتود رجتتیستتتتتتتر آیتتتتتم

ClassificationLegendItem ست ممکن شان برای یکدیگر یجابه ا ستر آیتم همان دادن ن  ادهد تبادل در رجی

 .شوند استفاده
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 كد آلفا-3-2-4-4-6

 انسان توسط دنخوان قابل لزوماً نه و فشرده نشانگر یک حاوی کاراکتر رشته یک باید" کد آلفا " توصیف انتخابی

 آلفا کد هر. شودیم استفاده رجیستر محدوده از خارج داده بادلت در رجیستر آیتم یک دادن نشان برای که باشد

 _CL کالس زیر محتتدوده در "معتبر" وضتتتعیتتت بتتا را مورد یتتک فرد بتته منحصتتتر طوربتته بتتایتتد

ClassificationLegendItem عیتوض مقادیر اما باشند داشته یکسانی کد است ممکن اضافی موارد. دهد نشان 

 .باشند داشته دیگری

 بنديطبقه موارد مربوط به شیوه-3-4-4-6

1-3-4-4-6-CL_ClassificationRuleItem 

 مشتتخص کننده بندیطبقه رجیستتتر در قاعده یک مورد در را اطالعاتی CL_ClassificationRuleItem کالس

 یهندستت ابطهر یاراهنمای رجیستتتر  یهاتمیآ بین رابطه توصتتیف برای که استتت یاوهیشتت توصتتیف این. کندمی

 .کندمی اضافه RE_RegisteredItem به اضافی توصیف یک و شودیم استفاده

 كد-2-3-4-4-6

صیف  شد مثبت صحیح عدد یک باید " کد " یانتخابتو شان برای که با ستر بندیطبقه هشیو یک دادن ن  رجی

ستر محدوده از خارج داده بادلت در شده ستفاده رجی صر طوربه باید کد هر. شودیم ا  با را مورد یک دفر به منح

ضعیت شان CL_ClassificationRuleItem کالس زیر محدوده در "معتبر" و ضافی موارد. دهد ن ست ممکن ا  ا

 .باشند داشته دیگری وضعیت مقادیر اما باشند داشته یکسانی کد

 كد آلفا-3-3-4-4-6

صیف انتخابی شته یک باید " کد آلفا " تو شانگر یک حاوی کاراکتر ر سط اندنخو قابل لزوماً نه و کم حجم ن  تو

 هر. شودیم استفاده رجیستر محدوده از خارج داده مبادله در رجیستر آیتم یک دادن نشان برای که باشد انسان

 _CL کالس یرز محدوده در "معتبر" وضتتتعیت با آیتم یک دهندهنشتتتان فرد به منحصتتتر طوربه باید آلفا کد

ClassificationRuleItem شد ضافی موارد. با ست ممکن ا شته یکسانی کد ا شند دا  یگرید وضعیت مقادیرِ اما با

 .باشند داشته

 آيتم كالس-5-4-6

1-5-4-6-RE_ItemClass 

 یک در کننده بندیطبقه آیتم کالس یک مورد در را اطالعاتی( 14 شکل به کنید نگاه) RE_ItemClass کالس

ستر ست چیزی آن شرحکه  کندمی مشخص کننده بندیطبقه رجی ستر قابل که ا ست رجی  ممکن که مواردی. ا
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 کالس یک از باید و شتتتوندمی داده نشتتتان RE_ItemClass یهاکالس زیر عنوانبه شتتتوندرجیستتتتر  استتتت

CL_ClassificationLegendClass و CL_ClassificationRulesClass شوند تشکیل. 

سیم برای کننده بندیطبقه یک که آنجایی از ضا ) بندیتق صیف  یمحدوده(ف شش یکتو ست پو س ستفاده هگ  ا

 کالس. شتتودمی مربوط (استتت شتتده داده توضتتیح ISO 19110 در که طورهمانعارضتته ) نوع یک به شتتود،می

CL_ClassificationRulesClass سه یا هاکنندهبندیطبقه بین رابطه صیفت را هند  14 شکل در این. کندمی و

 .است شده داده نشان

 

 كننده بنديطبقهكالس آيتم -14شکل 

 

 راهنما يهاكالس براي آيتم كالس-2-5-4-6

 باشتتتد RE_ItemClass از اینمونه باید CL_ClassificationLegendClass راهنما هایکالس برای آیتم کالس

 .دهدمی اختصاص آن به را زیر یهافیتوص مقادیر که( کنید مراجعه ISO 19135 به)
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 .باشد "راهنما کالس" باید رشته کاراکتری :توصیف نام مقدار

 :باید CI_Citationی: فن استاندارد مقدار

 :عنوان( الف

 CharacterString = “ISO 19144-1:2009, Geographic information — Classification systems — Part 

1:Classification system structure”; 

 ;”CharacterString = “ISO 19144-1:2009 :جایگزین عنوانب( 

 CI_Date: تاریخ( ج 

 ,Date = 2009-xx-xx ( تاریخ:1

 .”CI_DateTypeCode = “publication ( نوع تاریخ:2

 جايگزين يهازبان-3-5-4-6

 را اطالعات زا عناصری است ممکن رجیستر یک درخاصی  موارد زبانی، و فرهنگی سازگاری از حمایت منظوربه

 ایمجموعه عنوانبه یدبا " جایگزین یهازبان " فیتوص. دهند ارائه رجیستر عامل زبان از غیر دیگری هایزبان به

 منطقه یک هرکدام که شتتتود داده نشتتتان (ISO 19135:2005, 8.17)استتتتاندارد  RE_Locale هاینمونه از

صربه ضافی فردمنح شخص را ا سط که کنندمی م ستر در آیتم تو ستفاده رجی ضو هر. شودمی ا  باید مجموعه ع

 ISO 19135:2005، 8.8.10 مطابق جایگزین عبارت هر محل. شود استفاده رجیستر در مورد یک توسط حداقل

 توصیف این. شود گنجانده RE_Locales مجموعه این در باید ،شودیم استفاده رجیستر در آیتمی هر توسط که

 برای. دهدمی ارائه را رجیستتتر یک در موجود یهاتمیآ توستتط استتتفاده مورد جایگزین یهامکان از یاخالصتته

 .کنید مراجعه ISO 19135:2005، 8.15 به بیشتر اطالعات

 A میمهض

 (یاقاعده)

 آزمون مجموعه چکیده

A.1 كلیات 

 یدهیچک. دهدمی ارائه ISO 19144 از بخش این عملکرد ارزیابی برای را آزمونی مجموعه یدهیچک ضمیمه، این

 جیستتترر برای آزمون نمونه یک ،(A.2) بندیطبقه ستتیستتتم یک برای آزمون نمونه یک شتتامل آزمون مجموعه

 .است( A.4) بندیطبقه نتایج نمایش برای آزمون نمونه یک و( A.3) بندیطبقه
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A.2 بنديطبقه سیستم يک در عوارض انواع در محدوديت - بنديطبقه سیستم يک سازگاري 

 شتتتامل یا کندمی یستتتازادهیپ را هاکالس که یابرنامه نمایه یا طرح اینکه بررستتتی برای: مونآز هدف( الف

 سیستم از بخشی عنوانبه که است مواردی به عوارض انواع یهاتیمحدود ISO 19144 از قسمت این از عناصری

 .اندشده تعیین بندیطبقه

نان با: آزمون روش( ب قه به توجه با را عوارض توانمی اینکه از اطمی ندیطب نده ب  ستتتیستتتتم که ییهاکن

ستم در مجاز انواع با که داد مطابقت ،کنندمی تعریف را بندیطبقه  از یامجموعه دارند، مطابقت بندیطبقه سی

 .کنید بررسی را عوارض

 .5.5 ،5.3: مرجع( ج

 (.capability) تیقابل :آزمون نوع( د

A.3 كننده بنديطبقه رجیستر طرح - هاكننده بنديطبقه رجیستر سازگاري 

 طرح با مطابق بندیطبقه ستتیستتتم یک برای هاکننده بندیطبقه رجیستتتر اینکه بررستتی: مونآز هدف( الف

 ،CL_ClassifierRegister اضتتتتافی یهتتاکالس و استتتتت ISO 19135 در شتتتتده تعریف رجیستتتتری

CL_ClassifierRegisteredItem و CL_ClassifierItemClass کندمی یسازنمونه را. 

 .کنید بررسی را رجیستری طرح مدارک و اسناد: آزمون روش( ب

 .6.4.2 :مرجع( ج

 .قابلیت: آزمون نوع( د

A.4 بنديطبقه نتايج نمايش براي سازگاري A.4.1 سطح گسسته پوشش بنديطبقه سیستم 

 شتتامل یا کندمی یستتازادهیپ را هاکالس که یابرنامه مشتتخصتتات یا طرح اینکه بررستتی: مونآز هدف( الف

 و کندمی ایجاد CV_DiscreteCoverage برای که را الزاماتی استتت، ISO 19144 از قستتمت این از عناصتتری

 برآورده ،کندمی برآورده هندستته توصتتیف با توصتتیفات هندستته و مقدار با را CV_SurfaceValuePair کالس

 .است شده تنظیم GM_Surface روی. کندمی

 .کنید بررسی را برنامه مشخصات یا طرح مستندات: آزمون روش( ب

 .5.5: مرجع( ج

 .قابلیت: آزمايش نوع( د
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 B ضمیمه

 (مفید اطالعات حاوی)

 پسیني و پیشیني بنديطبقه هايسیستم

 .پسینی یا پیشینی یا: داد انجام روش دو به توانمی را بندیطبقه

 تعریف بر مبتنی روش نای. هستند افتاده اتفاق واقعی انواع از یاخالصه هاکالس پیشینی، بندیطبقه سیستم در

ستم یک ست بندیطبقه سی سعه ،شوندمی اعمال ِکه ییهاداده یآورجمع از قبل که ا ست یافته تو  بدان این. ا

 .شوند بررسی بندیطبقه در قبل از باید تشخیصی معیارهای احتمالی ترکیبات تمام که معناست

 [.6] و[ 5] منابع مانند خاک، علوم و گیاهان بندیطبقه: 1 مثال

 ،شتتده استتتفاده وستتایل و منطقه از مستتتقل هاکالس که استتت این پیشتتینی بندیطبقه ستتیستتتم اصتتلی مزیت

ستاندارد ست، آن بودن سخت و سفت روش این عیب. شوندمی ا ضی زیرا ا ست ممکن زمینه یهانمونه از بع  ا

 .نشود داده اختصاص شده تعریف پیش از یهاکالس از یکی به یراحتبه

 میدانی یهانمونه بهتشا عدم یا یاخوشه شباهت از پس هاکالس تعریف بر اساس پسینی بندیطبقه هایسیستم

 .است شده یآورجمع

 استفاده با گرا گُل یبندطبقه روش کی - گیاهی پوشش علوم در شده استفاده ،Braun-Blanquet روش 2 مثال

 [(.4] رجعم به مراجعه) شناسی جامعه یهاگروه در هانمونه یبندخوشه برای هاگونه کل ترکیب از

 بندیبقهط سیستم ضمنی صلبیت با مقایسه در آن سازگاری و پذیری انعطاف پسینی، بندیطبقه سیستم مزیت

 .است تعمیم حداقل معنای به پسینی رویکرد. است پیشینی

شاهدات با بهتر بندیطبقه نوع این سب خاص منطقه یک در شده یآورجمع میدانی م ست متنا  ،حال عین در .ا

 قادر است، ارسازگ محلی شرایط با و دارد بستگی شده توصیف خاص منطقه به پسینی بندیطبقه یک که آنجا از

 هاداده یآورجمع از پس تنها هاکالس تعریف برای هانمونه یبندخوشتته. نیستتت استتتاندارد یهاکالس تعریف به

 برخی رتباطا، جغرافیایی ازنظر متفاوت کامالً مناطق در یا دیگر جاهای در استتتفاده صتتورت در و شتتودیم انجام

 قبل از دتوانمین بندیطبقه برای پستتتینی رویکرد اگرچه ،شتتتود محدود دتوانمی خاص منطقه یک در معیارها

 .کند وضع هاکالس ایجاد برای را استانداردی قوانین دتوانمی اما کند، تعریف را استاندارد یهاکالس

 .دهدمی نشان را روش دو این مقایسه یهامثال B.3 تا B.1 یهاشکل

 پرداخته مستقل توصیف مقدار انواع از مجموعه دو به که دهدمی نشان را بندیطبقه طرح یک کاربرد B.1 شکل

صیفی مقدار انواع از یامجموعه سه در سه یهایبندگروه. شودیم ستند تو  رنگ و( مثلث دایره،) شکل از که ه

 یک در موجود یهامثلث همه از نوع، این از ییهانمونه برای شتتکل مقادیر. اندشتتده تشتتکیل( ستتفید و ستتیاه)
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 اهداف برای. استتت متفاوت ستتفید به ستتیاه از آن رنگ و استتت متفاوت مجموعه یک یهارهیدا تمام تا مجموعه

سازی، صویر  یهارهیدا فقط به مجموعه یک در مثلث از فقط که بعدی دو ماتریس یک در ممکن ترکیبات تمام ت

 تعداد محدود، مثالِ این در. اندافتهی ستتتازمان( "10" تا "1") ستتتیاه به ستتتفید از و( "j" تا "a") مجموعه یک

 حاوی که ساخت B.1 شکل در توصیفی مقادیر مجموعه اساس بر را راهنما توانمی بنابراین؛ نیست زیاد ترکیبات

 باشتتد، زیاد خیلی استتت ممکن ترکیبات تعداد واقعی دنیای یهاتیموقع از بستتیاری در. باشتتد ترکیبات تمام

 استتتت ممکن واقعی دنیای یهاداده. باشتتتد ممکن ترکیبات از یارمجموعهیز فقط باید لزوماً راهنما یک بنابراین

 شده یآورجمع مقادیر اختصاص برای تقریب از ،شکلی به است ممکن و نباشد متناسب راهنما با مستقیم طوربه

 .باشد نیاز راهنما کالس نیترکینزد به واقعی دنیای یهاداده
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 هامثلث و هارهيدا - مستقل توصیفي ريدامق انواع از مجموعه دو از متشکل بنديطبقه خالصه نمايش - B.1 شکل

 [4] هستند توصیف انواع از ممکن مقادير تمام نمايانگر سفید و سیاه صورتبه

 

 شکل در که دیباش داشته توجه. دهدمی نشان ییایجغراف منطقه کی یبرا را( تیواقع) یدانیم تیوضع B.2 شکل

B.2 باتیترک همه و دارند نمونه کی از شیب هارنگ و اشکال از یخاص باتیترک که ییجا دارد، وجود یتکرار موارد 

 شامل فقط است، شده ساخته B.2 شکل در فاتیتوص ای هامجموعه اساس بر که راهنما کی. دهدمین رخ ممکن

 شده یآورجمع یهاداده. است داده رخ ییایجغراف خاص منطقه در یواقع طوربه که است فاتیتوص از یبیترک

 ییایجغراف منطقه کی. است شده استخراج شده یآورجمع یهاداده اساس بر راهنما نیا رایز راهنماست با متناسب
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 شکل فاتیتوص از یامجموعه بر اساس فقط که یاییراهنما و باشد گرید باتیترک یبرخ شامل است ممکن گرید

B.2 نباشد ،شوندمی ظاهر گرید ییایجغراف منطقه در که یموارد همه شامل است ممکن است، شده ساخته. 

 

 خاص منطقه يک در پیوسته( هم به) يواقع وضعیت - B.2 شکل 

 که B.3 شتتکل رد راهنما اولین .کندمی مقایستته راهنما دو با را پستتینی و پیشتتینی بندیطبقه طرح B.3 شتتکل

 تمام ستتفید، یهامثلث همه - استتت شتتده تشتتکیل کالس چهار از فقط استتت، شتتده ایجاد پیشتتینی صتتورتبه

 طوربه مثال ناحیه در موجود یهاداده از یک هیچ. سیاه یهارهیدا همه و سیاه یهامثلث همه سفید، یهارهیدا

 واقعی یهاداده اختصاص برای الگوریتم یک بنابراین ندارد، مطابقت راهنما یهاکالس این از یک هیچ با مستقیم

 .است نیاز مورد راهنما کالس نیترکینزد به
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 لیمستط در که هاداده از یارمجموعهیز از است، شده سیتأس ینیپس صورتبه که B.3 شکل در دوم یراهنما

 هاداده ریسا یبرا اامّ دارد، مطابقت اهیس لیمستط یهاداده با کامالً  راهنما نیا. است شده ساخته دارد، قرار اهیس

 ازین مورد راهنما کالس نیترکینزد به یواقع یهاداده اختصاص یبرا تمیالگور کی دوباره،. دارد یکم مطابقت

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (پیوسته هم به) يواقع میداني وضعیت به مربوط پسیني و پیشیني بنديطبقه مقايسه - B.3 شکل

 :B3توضیحات شکل 

 پسیني بنديطبقه مقابل در پیشیني بنديطبقه

 و سیاه در دایره و سفید و سیاه در مثلث) کالس چهار اساس بر کلی بسیار پیشینی بندیطبقه یک از یانمونه

 .دهدمی نشان را زیر میدان وضعیت که( سفید

 بهترین به را دانیم در ممکن تاحتماال صدها از یکی است موظف کاربر ،هاکالس خالصه سازی در به توجه با

 را واقعی وضعیت که شده باشد کالسی انتخاب به منجر است ممکن کهچرا  ،دهد قرار کالس چهار از یکی در نحو

 .ندهد نشان یخوببه
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 پسیني بنديطبقه از يانمونه

ضعیت با هاکالس ستطیل داخل ناحیه برای) میدان در واقعی و ساحت اما دارند، مطابقت( م صیف م  تنها شده تو

 .است کل از بخشی
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