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 مقدمه

سیوم مکانی متن باز سر صنعتی OGC) 1کن سیوم  سر شکل از بیش از  یالمللنیب( یک کن شرکت،  300مت

 یهادادهتا نتیجه پردازش  کنندیمشرکت  اجماعیاست که در یک فرآیند  ییهادانشگاهدولتی و  یهاآژانس

، OGC( محصووول خدمات وب IPR) 2جغرافیایی را در اختیار عموم قرار دهند. این گزارش برنامه چند ارگانی

 .باشدیم( OWS3سه ) پروژه فاز

شی از برنامه چند ارگانی OGCاین طرح جدید خدمات وب  سه، بخ شدیم OGC، فاز  هانی، : یک برنامه جبا

شی که برای ارائه  ساز و آزمای سی  شارکتی، مهند صات  یهایتکنولوژم شخ لخواه به دنمونه اولیه و اثبات م

 یالمللنیب یهامیت، OGCجدید چند ارگانی  یهاطرحاست. در  شدهیطراح OGCبرنامه توسعه مشخصات 

جغرافیایی را که  یهادادهپردازش  یچند ارگانتا مسوووائل  کنندیمکننده تکنولوژی با یکدیگر فعالیت  نیتأم

 توسط اسپانسرهای طرح مطرح شده، حل کنند.

 

                                                 
1 Open Geospatial Consortium 

2 Interoperability Program Report 
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 استانداردعنوان 

 هدف و دامنۀ كاربرد-1

سیاری مثل منابع،  – OGCکاتالوگ  ستفاده از مفاهیم ب ، هافرادادهپروفایل وب، مشخصاتی پیچیده است که بر ا

برای آشوونایی کاربر با این  یامقدمهدارد. این سووند  دیتأکو غیره  یریگجهینتثبت، مدل اطالعات رجیسووتری، 

صات کاتالوگ  شخ سند به درک م ست. این  خاص  طوربه ebRIMعام و پروفایل وب کاتالوگ با  طوربهمفاهیم ا

 کمک خواهد کرد.

دارای حق  OGC 05-109که ممکن اسووت برخی از عناصوور این بخش از  شووودیمتوجهات به این احتمال جلب 

سیوم م سر شرکت کن شد.  سایی هر یا تمامی این حقوق انحصاری ثبت انحصار ثبت با شنا سئول  کانی متن باز م

 .باشدینم

مراجع  عنوانبه توانندیماسووت که  ییهاداده( درباره هافرادادهاز اطالعات توضوویحی ) یامجموعه OGCکاتالوگ 

روی وب )یا یک مخزن( به شووکل  یهادادهیک پایگاه  صووورتبهآن را  توانیمگرفته شوووند.  در نظرجغرافیایی 

 به سه گروه دسته بندی شوند: توانندیم ازیموردن، کاربردهای نوعاًگفت.  در نظر OGCخدمات 

 به مخزن( شدهاضافهثبت یک منبع در کاتالوگ )یعنی منابع 

 کشف یک منبع )یعنی جستجو در داخل مخزن(

 به یک خدمت و غیره( یبندطبقهنابع، اضافه کردن کردن یا حذف برخی م روزبهاداره منابع )یعنی توانایی 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 : شماي كاتالوگ1شکل 

از عملکردها  یامجموعه)خدمات ثبت وب(  OGC WRSبرای دستیابی به این مشخصات مورد نیاز، خصوصیات 

تاندارد این عملکردهای اسووو یهانمونهکه باید توسوووط یک کاتالوگ اجرایی حمایت شووووند.  کندیمرا تعریف 

RegisterResource ،GetRecord  یاDeleteResource .و غیره هستند 

ی آن است: ما تبادلی بین سرور کاتالوگ و مشتر یهادادهدر این سند نشان دهیم، فرمت  میخواهیممشکلی که 

و یک  نبع ثبت کننده(یک فرمت برای نشوووان دادن منابع در یک کاتالوگ )مثل نتیجه منبع کشوووف کننده یا م

 ریم.برای یک کاتالوگ بفرستد نیاز دا خواهدیماپلیکیشن یک مشتری که  سؤاالتفرمت برای نشان دادن 

 طرف هستیم: باهمبگیریم. در اینجا با دو الزام متناقض  در نظراجازه دهید تنها فرمت نشان دهنده منابع را 

نعطاف پذیر و ، باید یک فرمت اشودیماز منابع مختلف طراحی چون کاتالوگ برای مدیریت انواع بسیار متنوعی  

 قابل تعمیم داشته باشیم تا با این موضوع همخوانی داشته باشد؛

کته و بدون هیچ ن کامالًاسووت، باید  یصووددرصوود یچند ارگاندر همین زمان چون هدف در اینجا رسوویدن به 

 تالوگ توضیح داده خواهد شد.مبهمی توضیح دهیم که چگونه یک نوع منبع خاص در یک کا

OGD  برای حل این مشکل توافق کرده است: یادومرحلهبا خردمندی روی یک رویکرد 

یک روش کلی برای توضووویح هر نوع داده تعریف  ندیماول  چارچوب توصووویفی ک نام معمول این   یهاداده. 

 مدل اطالعات رجیستری –است  1RIMکلی

                                                 
1 Registry Information Model 
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 تهیه کنیم. RIMنقشه دقیق بین ساختار منبع و نمایشگر آن در داخل  سپس برای هر نوع منبع خاص، باید یک

 

 ساختار منبع نقشه: 2شکل 

 

 مراجع الزامي

دار یختارهایی که ارجاع ی. براشووودیمارجاع  هاآنبه متن،  ینا دراسووت که  مفادیشووامل  ،یرز الزامیاسووناد 

شندمی صالحات با ستاندارد،  ،مراجعاین  یبعدهای یا بازنگری، ا  ییهاارجاعبرای لیکن  شود.یاعمال نمدر این ا

لزامی که به آن ارجاع انسخه سند  ینآخر ،(است شدهدادهها ارجاع بدون ذکر تاریخ انتشار به آن) که تاریخ ندارند

 .آور استالزام ،استاندارد این و در شوداستفاده می، شدهداده

 استاندارد الزامی است: استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این

صالحیه،  2.0.1، نسخه OpenGISمشخصات اجرایی خدمات کاتالوگ  ، آگوست 021r4-04سند  OGCبا ا

 (.1383شهریور -)مرداد 2004

Oasis ،-http://www.oasis, 2.5Oasis/ebXML Registry Information Model, Vسووونوود 

.pdf2.5-specs/ebrim/2.5open.org/committees/regrep/documents/ ،2003 

 و تعاريف اصطالحات

 رود:می به کاردر این استاندارد، اصطالحات و تعاریف زیر 

http://www.oasis-open.org/committees/regrep/documents/2.5/specs/ebrim-2.5.pdf
http://www.oasis-open.org/committees/regrep/documents/2.5/specs/ebrim-2.5.pdf
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 منابع-

صیفات  html1./2http://www.webreference.com/html.tutorial.در  ست. این تو شده ا صل تعریف  سیار مف ب

مهم  OGCکه برای انجمن  اندشده، برخی از منابع به این خاطر تعریف RFQچیزی است منحصر به فرد. در این 

 و غیره. XML ،SLD یهامدل، UML یهامدل، خدمات، سنسورها، هادادههستند، مثل 

 هافراداده-

 مینیبیم وضوحبه. در دیاگرام کنندیم، گروهی از اطالعات هستند که یک منبع را تعریف هافرادادهدر این مورد، 

ست. در این هافرادادهکه نقش  برای  ISO 191119برای داده،  ISO 19115 هافراداده، RFQ، توصیف این منابع ا

)که خود ممکن است شامل فراداده باشد(، بخشی از  UMLبرای سنسورها، بخشی از مدل  SensorMLخدمات، 

ستند. جاهمان)در  SLD(، بخشی از جاهمان)در  XML یهامدل برخی از منابع خود  مینیبیمکه  طورهمان( ه

 توصیف کننده هستند به این جهت که خود دارای فراداده هستند.

 كاتالوگ-

 هافرادادهمعرفی شوووده اسوووت. دو احتمال در اینجا وجود دارد،  هافرادادهیک مکانیزم ذخیره برای  عنوانبهکه 

سطح انتزاعی،  مؤلفهدر  توانندیم شوند، در این  شده به کاتالوگ ذخیره  کاتالوگ یا در یک مخزن فراداده لینک 

را ذخیره کند تا بتواند جوابگوی  هاهفرادادمهم نیسووت کدام باشوود. در هر مورد، کاتالوگ باید حداقل بخشووی از 

 سرچ ها باشد.

 

 مدل اطالعات رجیستري-

را  هاآنو روابط  هافرادادهتا  شوووودیماسوووت. این جزو توسوووط کاتالوگ اسوووتفاده  مؤلفه نیتردهیچیپ احتماالً

اسووت چون  کلیدی مؤلفهنماید. این یک  یدهسووازمانمنابع را در میان خودشووان  جهیدرنتکرده و  یدهسووازمان

، سووه مدل اطالعات رجیسووتری موجود اسووت: RFQفرآیند ثبت و فرآیند سوورچ را هدایت خواهد کرد. در این 

ebRIM ،ISO 19115/19119 ( و دوبلین کورDublin Core )تالوگ صوووورتبه کا مات  خد -پیش فرض در 

 مشخصات وب.

 قراردادها-

 اصطالحات مخفف شده -1-1

http://www.webreference.com/html.tutorial2./1.html
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 باشد:اند، شامل موارد ذیل میسند مورد استفاده قرار گرفتهشده که در این  اصطالحات مخفف

OGC (Open Geospatial Consortium) 

IPR (Interoperability Program Report) 

OWS3 (OGC Web Services, Phase-3) 

WRS (Web Registry Service) 

RIM (Registry Information Model) 

 

 (RIM) رجیستريمدل اطالعات -2

را  داخل یک رجیسووتری یهافرادادهمفهومی اسووت که سوواختار  فرا مدل( یک RIMالعات رجیسووتری )مدل اط

را ارائه  هاآن؛ هدف اصوولی آن ارائه یک سوواختار رسوومی اسووت که منابع فراداده و روابط بین کندیممشووخ  

. کندیمی درسوووت برای تعریف الزامات اجرایی و پردازشووو ریپذانعطاف. این مدل همچنین یک پایگاه کندیم

شوند  طوربهنیازی ندارند که  هافرا مدل کهیدرحال شد طورهمانفیزیکی اجرا  شخ   شه  احتماالًه، که م باید نق

در یک مدل مشترک  هاآندر مشخصات  هافرا مدلدر هر دو مسیر باشد. اهمیت  فرا مدلبدون ابهام بین اجرا و 

 مجدد از مفاهیم اجراهای رجیستری است.و استفاده  برای درک، به اشتراک گذاشتن

عمل کند که یک مدل اطالعاتی مشوووترک را ارائه  "1مرکز فراداده"یک  عنوانبه تواندیمیک رجیسوووتری  عمالً

. کارکردمختلف فراداده در درون  یهامخزنمختلف اسووتفاده کرد تا با  یهامبدلیا  هاپوشووهاز  توانیم. دینمایم

به  ندارد  یهافرادادهاز  یاعهمجمویک آیتم مخزن  تا ندهکمک  صوووورتبه شووودهفیتعراسووو کالس  یهاکن

RegistryObject  هسته مدل اطالعات رجیستری  صورتبه کهآنفرعی  یهاکالسوebXML (ebRIM کمک )

؛ از آن برای توضوویح کندیماحتمالی رجیسووتری را تعریف  یهاتیوضووعیک مدل داده اسووت که  RIM. کندیم

مدل اطالعاتی را حفظ کند. یکی از مزایای پذیرش  یهاتیمحدودکه باید  شووودیماسووتفاده  ییهااتیعملرفتار 

ساخته  ebRIMمدل  ستری حول همان مدل  ست که هر مثال رجی ، بنابراین لینک کردن یا شوندیمکلی این ا

ستن  ش. بعالوه این احتمال هست که با تعریف شودیم ریپذامکان هایستریرججمع ب ضافی مورد نیاز،  یهاهنق ا

 مختلف رجیستری را تطبیق داد. یهایسازادهیپ

 

 

 

                                                 
1 Metadata hub 
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 ebRIMبررسي ساختار -3

 هست. ebRIMمختلف  یهاالماناز  UMLدر اینجا دو نقشه 
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 UML - 1: نقشه 3شکل 

 

 UML - 2: نقشه 4شکل 

 

. کندیمارائه  ebXMLمدل اطالعات رجیستری یک نقشه ساخت یا بلوپرینت یا نقشه سطح باال برای رجیستری 

اسووت. این مدل اطالعاتی به شووکل فراداده به این  ebXML یهایسووتریرجارزش اولیه آن برای اجراکنندگان 

 .شودیمراداده ذخیره ف یهاکالسکه در رجیستری و همچنین روابط بین  کندیماجراکنندگان ارائه 

پیدا کنید.  http://www.ebxml.org/specs/ebRIM.pdfرا در  ebRIMتوضووویحات مفصووول  دیتوانیم

 در اینجا ارائه خواهیم کرد. سرعتبهمهم را  یهاکالسبرخی از 

http://www.ebxml.org/specs/ebRIM.pdf


 

8 

 

RegistryEntry  )یهانکیل، کاربردهای پایه مثل کندیمیک کالس پایه عمل  صوووورتبه)ورودی رجیسوووتری 

شده به  سالت ) هایبندطبقه، هایکمکوصل  . همچنین برخی از مشخصات کلی مثل کندیم( ها را ارائه Slotو ا

 بردارد. نام را در

 اضافه کند. RegistryEntryتا صفات اختیاری به  کندیماسالت روشی دینامیک و پویا ارائه 

 .شوندیمبرای تعریف ابزار کمکی یک به یک بین اشیاو در مدل اطالعاتی استفاده  هایکمک

قه ندطب قهبرای  هایب ندطب یک  RegistryEntry یب قه)گره  ClassificationNodeبا  ندطب خل یب ( در دا

ClassificationScheme  شوندیم( استفاده یبندطبقه)نقشه. 

 

 ebRIMتوضیحات -4

ساسی  یهاجنبهحاال بیشتر به  ستفاده از این مشخصات در بخش بعد، یک مثال  ebRIMا خواهیم پرداخت. با ا

 خواهیم زد.

4-1-RegistryEntry و اسالت 

این  اضووافه کند. RegistryEntry یهامثال اختیاری به صووفاتتا  کندیماسووالت، روشووی دینامیک و پویا ارائه 

مدل اطالعات رجیسووتری  شووودیمباعث  RegistryEntry یهامثال توانایی برای اضووافه کردن پویای صووفات به

 توسعه پذیر باشد.

رجیسووتری(  ویشوو) RegistryObject)تاریخ انتشووار( را در یک  PublicationDateاگر شووما بخواهید یک  مثالً

)اشوویاو  RegistryObject. تمامی دیکنیممفروض ذخیره کنید، در واقع در داخل این شووی یک اسووالت ایجاد 

سالت یک نام، یک نوع و یک مجموعه ارزش  توانندیمرجیستری(  شی ا سالت را نگهداری کنند. یک  هر تعداد ا

 دارد.

سالت برای کشیدن نقشه  طوربه صفاتی که  "صفات اولیه"کلی یک ا ( را یارشته) Stringیک ارائه  توانندیمیا 

 بپذیرند، استفاده خواهد شد.
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 هايكمک-4-2

بین اشووویاو در مدل اطالعاتی  یهایکمکهایی هسوووتند که برای تعریف  RegistryEntryابزار کمکی  یاهمثال

ستفاده  شیاو خدماتی و WFS. در پروفایل شوندیما شیاو فرعی( را که  extrinsicObject، ما ا  FeatureType)ا

بزار کمکی یک نوع )که با یک . یک امیدهیم، به هم پیوند دهدیم)نوع مشووخصووه( را با یک ابزار کمکی نشووان 

شان داده  ConceptObjectشی مفهومی  که یک ابزار  مینیبیم(، یک شی منبع و یک شی هدف دارد. شودیمن

 . در مثال ما، خدمات، منبع ابزار کمکی هستند و نوع مشخصه، هدف است.شودیمکمکی هدایت 

 هايبندطبقه-4-3

یک مشوووخصووووه  یه  ترخاصاین  ید نظر با ما  قه)گره  ClassificationNodeاسووووت. اول،  ندطب ( و یب

ClassificationScheme  شیاو، یبندطبقه)نقشه شان دهیم. این ا سله مراتبی مفاهیم که به  یهادرخت( را ن سل

Taxonomy ( نیز شناخته هایبندردهها )سازندیمرا  شوندیم. 

جغرافیایی ایجاد کنیم،  یبندطبقه، یک نقشووه دهدیمچندگانه را نشووان  یهاقارهبا مفاهیمی که  میتوانیم مثالً

 داریم: یبندطبقهبا برخی شهرها. در اینجا یک مجموعه فرعی از چنین نقشه  تیدرنهاسپس کشورهای متعدد و 
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 جغرافیايي يبندطبقه: نقشه 5شکل 

)که به  یبندطبقهفرعی سلسله مراتبی از نوع گره  یهاگرهو  یبندطبقهبه یک ریشه از نوع نقشه  دیتوانیمشما 

)یا از  شوووندیمشووما تعریف  یبندطبقه یهانقشووه( توجه کنید. زمانی که شوووندیمنام مفاهیم نیز شووناخته 

 مثالًکنید.  یبندطبقهمطابق با آن  ebRIMخود را در  یهاداده دیتوانیم(، شووووندیمکنونی وارد  یهایبندرده

کنید:  یبنددسته، یبندطبقهرا مطابق با چندین نقشه  EbRIMدر یک  شدهفیتعر یهاسازمانتمامی  دیتوانیم

خود را  یبندرده دیتوانیم مثالًو غیره. این کار چندین مزیت دارد.  هاآنجغرافیایی، یا با توجه به بخش فعالیتی 
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و تنها بعد از آن دنبال تمامی  یین بیایدپا کندیمکه توجه شوووما را جلب  یاگرهجسوووتجو کنید، از ریشوووه به 

 شده مطابق با این گره بگردید. یبندطبقه یهاداده

شی  یبندطبقهیک  شان داده  یبندطبقهبا یک  صلی دارد:  یبندطبقه. شودیمن صه ا  یبندطبقه ویشدو خصی

 (.classificationNode') یبندطبقه( و گره classifiedObject'شده )

  

 پیوند شده اسناد-4-4

ExtrinsicObject  )شیاو فرعی ستند که  ییهاالمان)ا شند تواندیمه شته با ساختار  یک مفهوم دا در  هاآنکه 

EbRIM  یک سووند  دیخواهیمشووما  مثالً. شووودینمنشووان دادهjpeg  در مخزن خود را وارد کنید یا برخی از

 نید.داخل مخزن را پیوست ک XMLدر  شدهدادهتوضیح  یهافراداده

( هسووتند. mimeType( و نوع تقلیدی )contentURL، ارل های مفهومی )ExtrinsicObjectصووفات اصوولی یک 

. یک کندیمایجاد  WMS ebRIM( در هر الیه در یک توضووویح thumbnailیک تامبنیل ) Ionicکاتالوگ  مثالً

jpeg  را در یکextrinsicObject  مفروض در(contentURL ذخیره )این شی از طریق یک ابزار کمکی، کندیم .

 .خوردیمبه الیه متناظر پیوند 

 

 ebRIMروش توضیح منابع در -5

اگر بخواهید نوع جدیدی از منبع را در این کاتالوگ رجیسوووتر کنید، باید یک پروفایل برای این نوع منبع تعریف 

در داخل یک ارائه  UMLیک نقشه  را تعریف نمایید. خوشبختانه تبدیل EbRIMکنید؛ یعنی نقشه آن در داخل 

EbRIM ًبنابراین رویه ایجاد یک پروفایل ؛ ساده است کامالEbRIM تواندیم: 

  منبع را درUML تعریف کند 

  نقشهUML  در یک پروفایلEbRIM را ترجمه کند 

 اگر الزم باشد اجازه بررسی پروفایل توسط انجمن و با استفاده از منبع را صادر کند 

 ا تکرار کند تا جایی که به توافق مورد نیاز برای استانداردسازی برسید.این مراحل ر 

  حاال مثالی برای یک نقشهUML یک پروفایل  میخواهیمکه از آن  میآوریمEbRIM .استنباط کنیم 
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 UML: نمونه نقشه 6شکل 

صفت  هرکدام، شدهرهیذخ یهاکتاب، میکنیمدر این مثال، یک منبع کتابخانه ارائه  شتهدو   احتماالًدارد و  یار

شووده اسووت. در اینجا چگونگی نقشووه برخی از  یبندطبقهمفروض  یبندرده( BookTypeطبق یک نوع کتاب )

 :میآوریمرا  UMLساختارهای اصلی 

  با یک  معموالًیک کالسExtrinsicObject  شی موجود بوده  قبالً، مگر اینکه شودیمتعریف همان نوع 

(. در مثال ما هم یبندطبقهیا گره  یبندطبقهسووازمان، نقشووه  مثالًتعریف شووده باشوود ) EbRIMو در 

 .خواهند بود extrinsicObjectکتابخانه و هم کتاب، 

  در مثال شودیمتبدیل به یک اسالت پیوست شده به المان رجیستری مربوطه  معموالًیک صفت اولیه .

شابک را خواهد پذیرفت. برای تایتل این مشخصه، ترجیح کتاب، یک اسالت یعنی  ExtrinsicObjectما، 

 استفاده کنیم. "نام"یعنی  ebRIMتعریف شده  قبالً یهاصفتاز یکی از  میدهیم
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  توسط یک شی کمکی در  معموالًیک ابزار کمکیEbRIM  ابزار کمکی شودیمارائه .EbRIM  یک منبع

شده  EbRIMدارد و یک المان هدف  ست )اما تمام مدت و بنابراین هدایت  شیوه آن  توانیما به هر دو 

 EbRIMتبدیل به یک ابزار کمکی  "کتاب دارد"را قابل هدایت تصوووور کرد(. در مثال ما، ابزار کمکی 

 .شودیم، یک مثال از چنین ابزار کمکی برای هر کتاب کتابخانه ایجاد گرددیم

  کندیمارائه  یبندردهیک  درواقعما یک رفتار جداگانه به سلسله مراتب نوع کتاب خواهیم داد. این کار ،

؛ اندشوودهسوواخته  EbRIMدارد که در  یاشوودهفیتعرو سوواختارهای از پیش  یبندطبقهیا یک نقشووه 

شه  شد درحالی که تم ebRIM یبندطبقهبنابراین کالس نوع کتاب تبدیل به نق  یهاکالسامی خواهد 

 خواهند شد. ebRIMبعد از آن تبدیل به مفاهیم 

  زمانی که یک ابزار کمکیUML  یبنددسوووته یبندردهکه یک شوووی را در داخل  یبندطبقهیک گره 

نشوووان خواهیم داد. در مثال ما، ابزار  EbRIM یبندطبقه، این را با یک المان دینمایمرا ارائه  کندیم

 خواهد شد. EbRIM یبندبقهط، تبدیل به "نوع"کمکی

 UMLدوباره از نماد  میکنیمخود را نشوووان دهیم. برای این کار، پیشووونهاد  EbRIMپروفایل  میتوانیمحاال 

شود اما  ستفاده  سیع از مکانیسم  EbRIMبه مدل  کامالًا ستفاده و ، هر یاشهیکلاختصاص یابد، یعنی از طریق ا

 دقیق خود را خواهد گرفت: ebRIMالمان نوع 
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 ebRIMاختصاص يافته به  UML: نقشه 7شکل 

شه  کهیدرحال ست، این نق ضیح  کامالًهنوز به مدل منبع ارجینال نزدیک ا چگونه منبع  دهدیمو بدون ابهام تو

 نمایش داده شود. ebRIMدر  تواندیم
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 برداشت از يک منبع-6

سطح باال شامل موارد زیر را  یهااتیعمل میتوانیم، کندیمبرای یک نوع خاص از منبع که یک کاتالوگ حمایت 

 :"برداشت کنیم"

سی و تجزیه یک مثال از چنین منبعی،  ستر سند توزیع  معموالًد  یهافراداده، هایتوانمند) شودیمدر چندین 

 مختلف منبع، غیره(؛ یهاهیالکمکی به 

 این منبع در مخزن کاتالوگ، به فرمت مطابق با پروفایل فرضی؛ نواردکرد

 منبع در پروفایل اش کنندهارائه ebRIMبرگشت مجموعه اشیاو 

 درخواست زیر: یسادگبهبا درخواستی 

?http://localhost:8080/ionicwrs/wrs/WRS 

Request=Harvest 

&resourceType=WFS 

&source=http://demo.ionicsoft.com/ionicwev/wfs/BOSTON_SHAPE 

ضافه خواهیم کرد که  هاثبتکل مجموعه  ستری ا شان  WFSرا در رجی ضی ن صی را در داخل کاتالوگ فر شخ م

صورتی(دهدیم ص، برخی از انواع ؛ یعنی در این مورد، یک نوع خدمت )قرمز(، برخی از ابزار کمکی )  یهاصهیخ

wfs ( و یک الزام خدماتی )سوووبز(seriveBinding( )همچنین تمامی انواع خصووووصووویه ها توسوووط یاقهوه .)

ExtrinsicObject  خواهیم دید که:شوندیمها نشان داده ، 

http://localhost:8080/ionicwrs/wrs/WRS
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 WFS: نقشه 8شکل 

 

 كشف يک منبع-7

را  OGCی اطالعات بیشتر خصوصیات کاتالوگ عمل کشف اطالعات، کلید کاربردی دیگری از کاتالوگ است. برا

 ببینید.
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 هدف و دامنه كاربرد به زبان انگلیسي

Open Geospatial Consortium 

Catalog 2.0.1 Accessibility for OWS3-Best Practices 

An OGC Interoperability Program Report 

The Open Geospatial Consortium (OGC) is an international industry consortium of more than 300 

companies, government agnecies and unidersities participating in a consensus process to develop 

publicly available geo-processing specifications. This Interoperability Program Report (IPR) is a 

product of the OGC Web Services, Phase-3 (OWS3) project. 
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