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 گفتار پیش

هاي  رسانی و داده هاي اطالع ها، روش ، استاندارد اي است از قوانین مجموعه 1(SDIزیرساخت داده مکانی )

گذاري، دسترسی و استفاده بهینه از سازي، به اشتراکآوري، ذخیرهولید، جمعمکانی كه امور مختلف ت

 سازد. هاي مکانی را در سطوح مختلف، از ملی تا محلی، تسهیل و هماهنگ می داده

برداري كشور قانون برنامه پنجم توسعه كشور، سازمان نقشه 46و همچنین، بند هـ ماده  55براساس ماده 

سازي زیرساخت داده مکانی را در سطوح مختلف، از ملی تا محلی  مور مربوط به پیادهمسئولیت هماهنگی ا

 بر عهده دارد. 

هاي زیرساخت ملی  كمیته استانداردبر عهده هاي این حوزه فعالیت،  مسئولیت تدوین و تصویب استاندارد

هاي  پذیرد. استاندارد ي صورت میریزي و نظارت راهبرد هاي مکانی بوده و ابالغ آنها توسط معاونت برنامه داده

گردند و پس از طی مراحل فنی و قانونی الزم، در  هاي ملی، تلقی می استاندارد نویس پیشبه عنوان   فوق

 رسند.  نهایت به عنوان استاندارد ملی ایران به تصویب می

ع آن، جستجو و بتسازي و به  پردازد كه نقش كلیدي در مستند استاندارد حاضر به موضوع فراداده می

تواند زیاد باشد، اما  هاي مکانی دارد. میزان جزئیات گزارش شده در فراداده می رسانی در خصوص داده اطالع

هاي جستجو و  تواند فعالیت المللی مشخص شده است كه می هاي بین حداقلی توسط استانداردمیزان 

ها و به منظور تسهیل  اقل بر اساس این حدپذیر نماید. مجموعه حاضر  هاي مکانی را امکان شناسائی داده

 تدوین شده است.   Clearinghouse شبکههاي  فعالیت

  

 الفبا(: حروفتهیه شده است )بترتیب  برداري كشور در سازمان نقشهمجموعه حاضر توسط گروه كاري زیر 

 آقاي مهندس علی جاویدانه 

 خانم مهندس هما درزي 

 ل گروه كاري()مسئوآقاي مهندس شاهین قوامیان 

 خانم مهندس نازیال محمدي  

 

دكتر علی منصوریان  و برداري كشور سازمان نقشه  GISبکتاش مدیر كل محترماز آقایان مهندس پیمان 

 شود. اند تشکر می كه در این پروژه همکاري داشته مشاور محترم ریاست سازمان

السادات قریشی مدیر محترم  اشرفاز آقاي مهندس هادي واعظی معاونت محترم فنی و خانم مهندس 

 گردد.  می نیز قدردانیریزي كه این فعالیت را حمایت نمودند  پژوهش و برنامه

زوج، دكتر محمد كریمی، دكتر محمدسعدي مسگري و  از اساتید محترم، آقایان دكتر محمدجواد ولدان

اند تشکر  م نمودهمجموعه اعال اولیهنویس  كه نظرات خود را در خصوص پیش مهندس مهدي فرنقی

 گردد.  می
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 Spatial Data Infrastructure 
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 مقدمه

 تمامیاي براي درک شیوهوجود  بهنیاز هاي مکانی، تعداد، پیچیدگی و تنوع مجموعه دادهرشد فزاینده در 

فقط یکی و بوده  محدود و هر توصیفی از واقعیت، همیشه انتزاعی را تقویت نموده است. هاهاي این داده جنبه

به درستی مورد  ها براي اطمینان از این كه دادهتواند وجود داشته باشد.  از چندین نگرشی است كه می

اند به طور كامل مستندسازي بوده آن موثرهایی كه در ایجاد  فرضیات و محدودیتباید ، استفاده قرار گیرند

قرار  هاي مکانی توسط كسانی غیر از تولیدكنندگان آن مورد استفادهنوعاً داده با توجه به اینکه .شوند

از داده به تا به دیگران انتقال دهد درک بهتري از داده را  تواند آنها می مستندسازي مناسب ،گیرند می

اي دهد تا یك مجموعه داده را بگونه. به بیان دیگر، فراداده به تولید كننده اجازه میدرستی استفاده شود

ي آنرا درک نموده و كاربردپذیري آنرا براي هاكامل توصیف نماید كه كاربران بتوانند فرضیات و محدودیت

هاي بسیار زیادي داده با داده كاربرانكه تولیدكنندگان و  مصرف مورد نظر خود ارزیابی نمایند. از آنجایی

دهد كه و به آنها اجازه میشده آنها  تتري از موجودیسروكار دارند، مستندسازي صحیح باعث آگاهی دقیق

  .سازي و استفاده مجدد از داده را بهتر مدیریت نمایندي، بهنگامسازتولید، ذخیرهامور 

هاي دادهمهم مرتبط با عنوان یکی از اجزاء هفراداده بمدیریت و نگهداري ایران،  زیرساخت ملی داده مکانیدر 

كننده یا  باید توسط دستگاه تولید نیز فراداده آن ،به همراه هر داده اي كهباشد، به گونه مد نظر میمکانی 

هاي  فعالیتقالب رسانی این فراداده در  ارائه و اطالع سازي گردد.و ذخیره ، بهنگامتولیدبهنگام كننده داده، 

نیاز چنین  پیش خواهد شد.مکانی  هاي دادهبه ، سبب تسهیل جستجو و دستیابی Clearinghouse شبکه

هاي مختلف تعامل و به  بین سازمانسازي  گونهم و سازي هماهنگتا  بودهموضوعی، استاندارد بودن فراداده 

   پذیر سازد. گذاري را امکان اشتراک

سند باالدست براي تدوین مجموعه جهان براي فراداده وجود دارند. اما  حهاي مختلفی در سط استاندارد

. ستانتخاب شده ا ISO19115:2003 Geographic information – Metadataالمللی   حاضر، استاندارد بین

 :باشد میانتخاب به شرح زیر این دالیل 

هاي شبکهو در نتیجه پتانسیل باالتر آن در برقراري ارتباط با  مزبور المللی بودن استانداردبین -

Clearinghouse  براي ایجاد  كشورهاسایرSDI ايمنطقه 

ثیرگذاري روي امکان اظهار نظر و تاالمللی استاندارد و در نتیجه  عضویت ایران در سازمان بین -

  هاي آتیاستاندارد مزبور براي نگارش

، به دلیل مشاركت طیف تر نسبت به ساختار استانداردهاي موجود فرادادهدارا بودن ساختاري جامع -

 اي از متخصصان از سراسر دنیا براي تدوین آنگسترده

   سازي بومیدارا بودن قواعد الزم براي  -

 

اي از  دستهرعایت نماید. اي گسترده از اجزاي فراداده را تعریف میمجموعه 19115ایزو المللی استاندارد بین

و اطالعات اولیه ضروري در مورد مجموعه داده را ارائه  موكداً توصیه شده ،1«هسته»این اجزا، موسوم به 
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  Core 

 آمده است. فراداده-اطالعات مکانی : 19115 المللی  ایزو دارد بیننترجمه استا 5-6، در بند « هسته »داده مشخص شده به عنوان فرا



 ط  

 از این استاندارد به صورت 1برشیكه بر اساس حوزه فعالیت، شود غالباً ترجیح داده میدهد.  می

را تواند عالوه بر اجزاي تعریف شده، اجزاي جدیدي  می «برش»شود. تهیه اي از اقالم تعریف شده  زیرمجموعه

 . تر نماید اجزا را سختگیرانهالزامات  تعیین شده اضافه نماید و همچنین، قواعدطبق 

سازي اولیه  ستندبه منظور مكه  بوده 19115المللی ایزو  برشی از استاندارد بینمجموعه حاضر در واقع 

 .هائی مربوط به كیفیت داده است بعالوه بخشاجزاي هسته الزامی شامل تنظیم شده است و ها  مجموعه داده

مشخصات و نشانی دسترسی آن كه  المللی فراداده از ترجمه استاندارد بیناست مجموعه حاضر اقتباسی  ،لذا

 است.  آمده الزامی در بند مراجع

الزم  كنند،ایفاي نقش می حوزه زیرساخت داده مکانیهاي مکانی در ایران كه در دادهمتولیان تهیه تمامی 

 نمایند.این استاندارد را به عنوان حداقل فراداده مورد نیاز رعایت  ،SDIمشاركت در بستر است كه براي 

استاندارد در  باشد، باید اقالم موجود در اینوجود داشته به تعیین اقالم تخصصی فراداده  يچنانچه نیاز

 .مورد نظر لحاظ شونداستاندارد تخصصی 
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 هاي مکاني سازي داده مستند حداقل استاندارد فراداده براي

 هاي مکاني در زيرساخت ملي داده

 كاربرد دامنههدف  و  1

هاي هسته  در بر گیرنده مولفه و ISO19115:2003المللی  است از استاندارد بین 1یبرش ،استاندارد حاضر

باشد. هدف از تدوین این برش،  استاندارد مزبور میاز كیفیت هاي  همچنین بعضی از مولفهفراداده و كزي مر

هاي  فعالیت حوزههاي مکانی در  داده  مجموعهدر خصوص كلی و مختصر سازي  براي مستندالزم ارائه الزامات 

 هاي مکانی است.    زیرساخت ملی داده

شامل  هانموداراین  .اند شدهتعریف  مکانی اطالعات توصیفنیاز براي  ردمو نمودارهاياستاندارد در این 

 و مکانی مرجعمکانی، سیستم  ساختار ،نگهداري كیفیت، قیود، ،شناساییدر زمینه الزم  اطالعات اقل حد

هاي جستجو،  كه براي فعالیت باشدمیو مرجع  ، اطالعات گستره و مسئولرقومی مکانی هاي داده توزیع

 .روند ی و درک اولیه از كیفیت داده مکانی بکار میشناسائ

و مخاطب آن تولید كنندگان و كاربران در حوزه زیرساخت  دارد كاربرد زیر موارد برايفراداده دارد ناین استا

 :داده مکانی ایران است

 2بنديفهرست
مختصر كلی و  توصیف ،Clearinghouseشبکه  هايفعالیت ه،داد هاي مجموعه 

 داده  هايمجموعه

 خصوصیات وخاص  مکانی عوارضهمچنین،  و دادههاي  مجموعه سري و ها سازي مجموعه مستند 

 آنها

 

 :پردازدمی هاي زیرساخت ملی داده مکانی در چارچوب فعالیت زیر موارد تعریف به برش این

 فراداده اجزاي و هاموجودیتها،  و مشروط مربوط به بخش اجباريهاي  بند  

 شامل: ) فراداده كاربردهاي از كاملی طیف به دهیسرویس براي نیاز مورد فراداده عهمجمو اقل حد

 داده كاربرد و داده تبادل داده،به  دسترسی نظر، مورد كاربري براي تناسبارزیابی  داده، كشف

 رقومی(

                                                 
1
  Profile  

2
 Cataloguing 
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 وجود در صورت عدم  .مکانی داده از استاندارد و تركامل توصیف منظور به فراداده، اختیاري اجزاي

ن امکا حدگردد كه تا  ، اما توصیه میتوان از این دسته اجزا صرفنظر كرداطالعات مورد نیاز می

 ها بوجود آید.  اي در مدیریت داده نسبت به تکمیل آنها اقدام شود تا وضعیت بهینه

 داده هايفرم یربه سا توانمی را نمبانی آ ،ولیتهیه شده است  ،رقومی هايداده براياستاندارد  ایناصوالً، 

 .داد غیرمکانی تعمیم هايداده ،همچنین و متنی مدارک و چارت نقشه، قبیل از مکانی،

 

 مراجع الزامي 2

 است. بدین ترتیب شده داده ارجاع ها آن به استاندارد این متن در كه است مقرراتی حاوي زیر الزامی مدارک

 .شودمی محسوب استاندارد این از جزئی مقررات آن

 آن مورد بعدي تجدیدنظرهاي و هااصالحیه باشد، شده داده ارجاع انتشار تاریخ ذكر با مدركی به كه ورتیص در

 همواره شده است، داده ارجاع ها آن به انتشار تاریخ ذكر بدون كه مداركی مورد نیست. در استاندارد این نظر

 . است نظر مورد آنها بعدي هاياصالحیه و تجدیدنظر آخرین

 است: الزامی استاندارد این براي زیر مراجع از هاستفاد

2-1ISO 639    (قسمت تمام،)هازبان و هانام ارائه براي كد ها  

2-2) ISO 3166    تقسیمات كشوري و كشورها نام ارائه براي كد ها(،قسمت تمام 

2-3ISO 4217:2001   مالی و پولی واحدهاي ارائه براي ، كد  

2-4) ISO 8859   تك كدگذاري گرافیکی كاراكترهاي مجموعه -اطالعات آوريفن (،16 تا 1 هايتقسم 

 بیتی 8 بایت

2-5ISO 88799   اداري  و متن هايسیستم – اطالعات ، پردازش- Standard Generalized Markup Language 

(SGML)  
2-6ISO/IEC 10646-1   هشـتایی چندگانـه    جهـانی  كدگـذاري  كاراكترهـاي  مجموعه -اطالعات آوري، فن

(UCS)- 1زبانه چند پایه صفحه و : معماري1بخش 

2-7ISO/IEC 11179    (قسمت تمام،)داده اجزاي استانداردسازي و تعیین - اطالعات آوري فن ها 

2-8ISO 19106:2004   هابرش – مکانی ، اطالعات    

2-9ISO 19107:2003   مکانی طرحواره - مکانی ، اطالعات  

2-11ISO 19108:2002   زمانی طرحواره - مکانی ، اطالعات 

2-11ISO 19109:2005   كاربرد طرحواره به مربوط قواعد - مکانی ، اطالعات  

2-12ISO 19110:2005   عوارض بنديفهرست شیوه - مکانی ، اطالعات  

2-13ISO 19111:2003   مختصات با مکانی دهیمرجع  -مکانی ، اطالعات 
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2-14ISO 19112:2003   مکانی هايشناسه با مکانی دهیمرجع - مکانی ، اطالعات  

2-15ISO 19113:2002   كیفیت اصول  -مکانی ، اطالعات 

2-16ISO 19114:2003    كیفیت ارزیابی هايروش - مکانی ، اطالعات  

2-17ISO 19117:2005    1نمایش - مکانی ، اطالعات  

2-18ISO 19118:2011   كدگذاري - مکانی ، اطالعات 
2  

هاي  كمیته استانداردتوسط ترجمه  - ISO 19115:2003 3المللی بین متن استانداردترجمه    2-19

 )نشانی دسترسی: برداري كشورسازمان نقشه اطالعات توپوگرافی رقومی،

 IR-tp://www.ncc.org.ir/HomePage.aspx?TabID=3680&Site=NccPortal&Lang=faht ) 

 
2-20 Text of ISO 19115:2003 Cor. 1, Geographic Informatiom – Metadata – Technical 

Corrigendum 1 (access address: 

http://www.ncc.org.ir/HomePage.aspx?TabID=3680&Site=NccPortal&Lang=fa-IR ) 

 انطباق 3

تولید شده با این استاندارد در پیوست الف قید شده است. در این پیوست مجموعه   شرایط انطباق فراداده

هاي نظري براي ارزیابی انطباق آمده است. در صورتی كه فراداده مزبور داراي اجزائی بیش از الزامات  آزمون

مراجع  2-1االدست )مراجعه شود به بند شماره اعالم شده در این استاندارد باشد، باید این اجزا با سند ب

 انطباق داشته باشد.  هاي مصوب زیرساخت داده مکانی ایران  یا سایر استاندارد الزامی(

     تعاريف و اصطالحات 4

 :اند رفته كاره ب زیر تعاریف و اصطالحات مدرک، این در

  4فراداده بخش 4-1
               

 [ISO19115] بهم  مرتبط فراداده اجزاي و هاموجودیتاز متشکل  فراداده از اي زیرمجموعه

 است. UMLاصطالحات  در «بسته» معادل« بخش» :يادآوري

                                                 
1
 Portrayal 

2
 Encoding 

باشد ولی  هاي ملی می شود. متن مزبور در مرحله بررسی در فرآیند استاندارد تاندارد حاضر تلقی میاین مرجع به عنوان سند باالدست اس  3

توانید براي كمیته  در زمان چاپ استاندارد حاضر هنوز ارتقا نیافته است. )نظرات و پیشنهادات خود در خصوص این مدرک را می

 برداري كشور ارسال فرمائید(    هاي اطالعات توپوگرافی رقومی، سازمان نقشه استاندارد
4
 Metadata section 

http://www.ncc.org.ir/HomePage.aspx?TabID=3680&Site=NccPortal&Lang=fa-IR
http://www.ncc.org.ir/HomePage.aspx?TabID=3680&Site=NccPortal&Lang=fa-IR
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 برش 4-2

ها،  ها، كالس شناسائی بنددر موارد لزوم، و اي از آنها،  یا زیرمجموعه ،چند استاندارد مبنائییك یا مجموع 

باشند.  مبنائی كه براي تحقق فعالیتی خاص الزم می هاي این استانداردمنتخب از هاي  ها و پارامتر گزینه
[ISO19106] 

با برش مزبور به معنی انطباق با استانداردي است داشتن گیرد، بنابراین انطباق  از استاندارد مبنائی نشأت می  برش -1 يادآوري

 كه از آن نشأت گرفته است.

1فراداده جزء 4-3
              

 [ISO19115] فراداده  از مجزائی واحد

 .هستند منحصر به فرد فراداده، موجودیت یك در فراداده اجزاي - 1 يادآوري

 است. UMLاصطالحات  در «توصیفی اطالعات» معادل«  جزء»  – 2يادآوري

  داده مجموعه سري 4-4

 [ISO19115]  هستند مشتركی فنی مشخصات داراي كه داده مجموعه تعدادي

 زماني مرجع سیستم 4-5
2 

 [ISO19108] .شودمی گیرياندازه آن با قیاس در انزم كه مرجعی سیستم

3شبکه 4-2
                

 قاعده دیگر طبق هايمجموعه اجزاي با مجموعه هر اعضاي آن در كه منحنی خطوط از مجموعه چند یا دو

 [ISO19115] دارند تقاطع مشخصی

   فراداده 4-7

 [ISO19115]   داده درباره داده

   داده مجموعه 4-8

  [ISO19115] داده  از تشخیص لقاب ايمجموعه

 در عارضه نوع مکانی یا گستره قبیل از قیود برخی كمكه ب كه باشد داده از كوچکتري گروه تواندمی داده مجموعه -يادآوري

 یا تنها عارضه یك كوچکی به تواندداده می مجموعه یك تئوري، نظر باشد. از شده محدود بزرگتر داده مجموعه یك درون

 یك بعنوان تواندمی كاغذي چارت یا باشد. نقشه ،قرار داردبزرگتر  داده مجموعه یك درون در كه عارضه یك توصیفی اطالعات

 .شود گرفته نظر در داده مجموعه

                                                 
1
 Metadata element 

2
 Temporal Reference System 

3
 Grid 
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          مدل 4-9

  [ISO19109]نظر   مورد جهان هايجنبه برخیاز  انتزاعی صورت

1منبع  4-11
                  

 [ISO19115] سازد برآورده را یالزام آنچه

 سازمان یا فرد مدرک، ،سرویس داده، مجموعه :مثال

   فراداده موجوديت 4-11

 [ISO19115]كنندمی توصیف را داده از یکسانی جنبه كه فراداده اجزاي از ايمجموعه

 .باشد فراداده بیشتر موجودیتتعداد   یا یك شامل تواندمی  -1 يادآوري

 است. UMLاصطالحات  در «كالس» معادل« موجودیت» - 2يادآوري

  داده نوع 4-12

  [ISO19103]دامنه  این روي مجاز هايعمل با همراه مقادیر، دامنه یك مشخصات

 GM_Pointتاریخ و  رشته، بولی،مقادیر  واقعی،عدد  صحیح،: عدد مثال

 شود با بکارگیري یك واژه مشخص می داده نوع -يادآوري

 صحیحعدد  :لامث 

 هسته فراداده 4-13

در زمینه  پاسخگوي سواالتباشد و  براي شناسائی مجموعه داده الزم میاي از فراداده كه  وعهاقل زیرمجم حد

 موضوع، مکان، زمان و شخص مرتبط با مجموعه داده است.

 از آن اي زیرمجموعهاست ولی معموالً  عریف شدهاز فراداده ت جامعیمجموعه  ISO 19115المللی استاندارد بیندر  -1 يادآوري

 شود. رفته میگبکار 

هاي  سازي شده براي فعالیت هر برش فراداده باید هسته فراداده را در بر گیرد. همچنین، هر فراداده مستند -2يادآوري

  زیرساخت ملی داده مکانی باید به عنوان حداقل موارد استاندارد حاضر را لحاظ نماید.

                                                 
1
 Resource 
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 اختصارات 5

 اختصارات كلي 5-1
DTD Documentation type definition 

IDL Interface definition language 

OCL Object constraint language 

SGML Standard generalized markup language 

UML Unified modeling language 

XML Extensible markup language 

 UML  1درهاي بکار رفته  عالئم و كلیشه 5-2

 UML معرفي 5-2-1

آمده است. در مجموعه  ISO19115 المللی استاندارد بین 5د بن در UMLتوضیحات مقدماتی در خصوص 

مدل كردن فراداده ساخته شده براي هاي  فقط به بیان اختصارات و كلیشه ،منظور سهولت مطالعه ،حاضر به

 پرداخته خواهد شد. 

 UML عالئم 5-2-2

تعاریف نوع پایه زبان ،  UML 2هاي ارائه شده در این استاندارد با بکارگیري دیاگرام ساختار ایستاي نمودار

 اند. به عنوان زبان طرحواره مفهومی تنظیم شده UML (OCL)4و زبان قید شئ  3(IDLتعریف واسط ایزو )

 

 
 UMLعالئم  -1شکل 

                                                 
1
 Unified Modeling Language 

2
  Static structure diagram 

3
  Interface definition language 

4
  Object constraint language 

 تناظر

 تجمع

 تركيب

 تعميم

 وابستگي
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 UMLهاي مدل  1كلیشه 5-2-3

جزئی  UML مدل  كلیشهیك . UMLدر مفاهیم موجود  بسط دادناست براي   ساز و كاري،  بندي كلیشه

 بعضینظر از بطوریکه  ،گیرد مورد استفاده قرار می UMLسایر اجزاي  بندي كالسهاز مدل كه بمنظور است 

این فرم  .عمل كنندفرامدل مجازي یا شبهه كالسهاي از كالسهاي جدید هایی  نمونه هاي رفتاري شبیه جنبه

سلسله مراتب داخلی بر اساس ها  كلیشه. بنا شده استبر اساس كالسهاي فرامدل پایه موجود ها  فرامدل

هاي بکار رفته  مختصري از كلیشه شرح. كنند را تکمیل میبندي  كالسه ساز و كار UMLمدل  هاي فرا كالس

 مراجعه كنید.   ISO/TS19103براي جزئیات بیشتر به در زیر آمده است. در این استاندارد 

  اند. هاي زیر بکار رفته در این استاندارد كلیشه

 

ها )اشیاء(، به انضمام  اي از نمونه رفته براي مشخص كردن دامنه )نوع( كالس بکار <<Type>> (أ 

 باشد.  و تناظر اطالعات توصیفیتواند داراي  می «نوع». مزبور هاي كاربرد پذیر براي اشیاء عمل

را  مشخصهاي آن فهرستی از مقادیر  اي كه نمونه )برشمارش( نوع داده <<Enumeration>> (ب 

گردند. برشمارش  می 2هاي از پیش تعیین شده آن اعالم دهد. نام برشمارش و گزینه تشکیل می

 باشد. معلوم در یك كالس می و بمعناي یك فهرست كوتاه از مقادیر بالقوه

و نداشته  هویتكه است  يمقادیراز  اي توصیف كننده مجموعه )نوع داده( <<DataType>> (ج 

را نام اعداد، رشته و زمان توان  آن میانواع پیش تعریف شده از دارد. تاثیرات جانبی ن هاهاي آن عمل

 . شود تعریف میتوسط كاربر باشد كه  از آن می ینوع » برشمارش». برد

 برشمارشبرشمارشی است منعطف كه نسبت به  "فهرست كد")فهرست كد(  <<CodeList>> (د 

طوالنی از مقادیر بالقوه مفید  هاي كد براي بیان یك فهرست . فهرستباشد می آزادترمعمول 

شود. در بایست از یك برشمارش استفاده  معلوم باشند، می باشند. اگر اجزاي فهرست كامالً می

 . رددفهرست كد استفاده گ ازبایستی تنها مقادیر محتمل معلوم باشند،  صورتی كه

پیشنهاد اتحاد براي كند.  شده را توصیف می مشخصانواع منتخبی از یکی از )اتحاد(  <<Union>> (ه 

  شود. مشترک بکار گرفته می «كالس/نوع»-ابركه بدون ایجاد مفید است  «نوع/ كالس»از  اي مجموعه

سازي شود. در عالئم  تواند بطور مستقیم نمونه كالسی است كه نمی  )مجرد( <<Abstract>> (و 

UMLشود.  ، نام این كالسها بصورت شکسته نوشته می 

 باشند. فراكالسها نوعاً هاي آن، خود نیز كالس می س( كالسی كه نمونه)فراكال <<MetaClass>> (ز 

فراكالس یك كالس شیء است كه هدف اصلی آن  شوند. بکار گرفته میجهت ساختن فرامدلها 

 ی دیگر است.كالسدر باره نگهداري فراداده 

 دهد.  زء را ارائه می، كه رفتار یك جآنها ها، همراه نام اي از عمل ( مجموعهواسط) <<Interface>>  (ح 

 1یی ها بهم مرتبط هستند و شامل زیربسته كه منطقاً ئیها اي از مولفه )بسته( دسته <<Package>> (ط 

 باشند.  می

                                                 
1

  Stereotype 
2
 Declared 
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 باشد. زیربسته می فاقد ولیاي كه شامل تعاریف است   2بسته  )برگ( <<Leaf>> (ي 

 

 اختصارات بسته 5-2-4

 متعالاین شود.  ي دو حرفی استفاده میاز عالمت اختصار «كالس» حاوي «بسته»براي مشخص كردن 

شود.  به نام كالس متصل می (underscore)  "_"بوسیله نماد آید  اختصاري كه قبل از نام كالس می

  :آمده است زیراز این اختصارات در  آید. فهرستی میاستانداردي كه كالسها در آن قرار دارند در داخل پرانتز 

CI 3مرجع (ISO 19115) 

DQ 4داده كیفیت (ISO 19115) 

DS ( مجموعه دادهISO 19115) 

EX ( گسترهISO 19115) 

GF 5عارضه كلی (ISO 19109) 

GM ( هندسهISO 19107) 

LI 6پیشینه (ISO 19115) 

MD ( فرادادهISO 19115) 

RS سیستم مرجع  (ISO 19115) 

SC ( مختصات مکانیISO 19111) 

SV 7سرویس (ISO 19119) 

TM 8یزمان (ISO 19108) 

                                                                                                                                                         
1
 Sub-package 

2
 Package 

3
 Citation 

4
 Data quality 

5
 General feature 

6
 Lineage 

7
 Services 

8
 Temporal 
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 الزامات 2

    مقدمه 2-1

تلقی گردد. بنابراین،  «مجموعه داده»تواند بعنوان  می داده از تشخیص قابل ايمجموعههر بر اساس تعریف، 

توان بر اساس درجه اهمیت  هاي مختلف را می هاي موجود در سازمان باشد. داده پذیري می این مفهوم انعطاف

اطالعاتی منفرد یا پایگاه داده   تواند شامل فایل منفرد، الیه ي میبند بندي نمود. این رده  و نوع كاربرد رده

توانند مجموعه داده تلقی  سازي فراداده و میزان جزئیات الزم، می بسته به نحوه مستند ،باشد. تمام این موارد

باشد كه  خاصی« الیه اطالعاتی»شوند. با در نظر گرفتن اهداف زیرساخت ملی داده مکانی، اگر سازمانی داراي 

نماید، باید آنرا به عنوان  هاي كاري خود كلیدي است و آنرا همواره بهنگام و نگهداري می براي فعالیت

 سازي كند.  مجموعه داده مستقل مستند

سازي  براي مستند 13-5-8و  1-2-8هاي  هائی در بند گزینه ،استاندارد حاضربه لحاظ منعطف بودن 

 این حد جزئیاتگیري  اي بر بکار نیز دیده شده است، ولی تاكید و توصیه ،عارضه درون الیه جزئیاتی مانند

هاي جستجو و شناسائی  پذیر ساختن فعالیت ، امکاندر این استاندارد . هدف از تعریف حداقل فرادادهباشد نمی

ردن سایر توان با منظور ك سازي جامع و تهیه شناسنامه داده باشد، می هاي مکانی است. اگر قصد مستند داده

       مراجعه شود(این استاندارد  9)به بند اقدام نمود.  این كارنسبت به  ISO19115هاي ذكر شده در  گزینه

    

 فراداده براي اطالعات مکاني 2-2

-و كالس منفرد مکانی عوارض داده،هاي  مجموعه تجمیع مستقل، هايداده مجموعه براي توانمی را فراداده

فراداده باید براي مجموعه داده ارائه گردد برد.  بکار دهند،می تشکیل را عارضه كی كه اشیایی متعدد هاي

)به توان براي تجمیع مجموعه داده، عوارض و اطالعات توصیفی نیز تنظیم شود.  ولی بصورت اختیاري می

 توجه شود( 1-6توضیحات بند 

 تشکیل ،بوده فراداده موجودیت چند یا یك شامل ( كهUMLهاي )بسته فراداده بخش چند یا یك از فراداده

 ،2شکل UMLكالس  نمودارنظر است، در قالب  انواع اطالعات مکانی كه فراداده براي آنها مد .است یافته

   .اند بندي شده طبقه
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 فراداده بريكار -2شکل

 داده هايمجموعه از تجمعیو همچنین، ( DS_Datasetداده ) مجموعه یك كه كندمی مشخص شکل این

 اختیاري باشد. فراداده بصورت مرتبط (MD_Metadata)فراداده  موجودیت مجموعه چند یا یك داراي باید

شیوه  .گردد مرتبط عارضه اطالعات توصیفی نوع عارضه، نوع عارضه، توصیفی اطالعات عارضه، یك به تواندمی

هاي  تعریف شده است. تجمع ISO 19109هاي عارضه و اطالعات توصیفی، در ارتباط فراداده به نمونه

 ، فعالیتی خاص(DS_Series)هاي: سري مجموعه داده  توانند به زیركالس مجموعه داده می

(DS_Initiative) هاي داده  یا سایر تجمع(DS_OtherAggregate)  بندي شوند.  تقسیمMD_Metadata 

براي . اند نشده داده نمایش نمودار این در كه رودمی كاره ب نیز سرویس و اطالعات هايكالس سایر براي

 مراجعه شود. ISO 19115استاندارد  9-5-5توضیحات بیشتر در این زمینه به بند  

 هاي فراداده بسته 2-3

 هاموجوديت روابط و فراداده هاي بسته 2-3-1

 چند یا كی  ملاش هر بسته. اندشده ارائه UMLهاي بسته در مکانی هايداده به مربوط فراداده استاندارد، این در

 .نمود تعمیم  با ابركالس یاهائی باز كرد  به زیركالس را هاآن توانمی كه ( استUMLهاي موجودیت )كالس

 تعریف را فرادادهاز جداگانه  واحدهر كدام  كه ( هستندUMLكالس  توصیفی )اطالعات اجزا داراي هاموجودیت

 در توانمی را هامرتبط باشند. موجودیت یگرد موجودیت چند یا یك به است ممکن هاكند. موجودیت می

 :نمود تکرار و عیجمت ،زیر اهداف به رسیدن براي نیاز صورت
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 تکمیلی هاي( برآورده ساختن نیازمندي2) استاندارد این در شده عنوان اجباري الزامات ساختن آورده ( بر1)

 داده فرهنگ و UMLمدل  هاي نمودار در املبطور ك دهد. فرادادهمی نمایش را هابسته بنديطرح 3شکل .كاربر

 این دو بین اختالفی یافت. اگر 8و  7هاي  بند در به ترتیب را آنها توانمی كه است شده مشخص بسته هر براي

 بود. خواهد عمل مالک 7 بند باشد، داشته وجود بند

 

 

 
 هاي فرادادهبسته  -3شکل

 

 

 در هاي فرادادهاست. بسته شده داده نمایش 1لجدو در فراداده هايموجودیت و فراداده هايبسته بین ارتباط

. است شده فهرست «موجودیت»ستون  در ،مزبور بستهداخل  فرادادهیافته   عیتجم موجودیت و «بسته» ستون

 در كه دارد متناظر زیربند یك بسته اند. هرشده ادامه تعریف در تر جامع بصورت هابسته داخل هايموجودیت

 است. آمده ،«زیربند شماره» ستون

 

<<Leaf>> 
Constraint 
information <<Leaf>> 

Citation and responsible 
party information 

<<Leaf>> 
Maintenance 
information 

<<Leaf>> 
Metadata entity 
Set information 

<<Leaf>> 
Distribution 
information 

<<Leaf>> 
Data quality 
information 

<<Leaf>> 
Spatial representation 

information 

<<Leaf>> 
Extent 

information 

<<Leaf>> 
Reference system 

information 
<<Leaf>> 

Idendification 
information 
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 فراداده هايموجودیت و هابسته بین ارتباط -1جدول

 موجودیت بسته شماره زیربند
بند شماره 

 UMLنمودار 

ردیف در 

 داده فرهنگ

6-1-2-1 
اطالعات مجموعه 

 موجودیتهاي فراداده
MD_Metadata 7-2-1 8-2-1 

 MD_Identification 7-2-2 8-2-2 اییشناس اطالعات 6-1-2-2

 MD_Constraints 7-2-3 8-2-3 اطالعات قیود 6-1-2-3

 DQ_DataQuality 7-2-4 8-2-4 اطالعات كیفیت داده 6-1-2-4

 MD_MaintenanceInformation 7-2-5 8-2-5 اطالعات نگهداري 6-1-2-5

 MD_SpatialRepresentation 7-2-6 8-2-6 مکانی ساختاراطالعات  6-1-2-6

 MD_ReferenceSystem 7-2-7 8-2-7 اطالعات سیستم مرجع 6-1-2-7

 MD_Distribution 7-2-8 8-2-8 اطالعات توزیع 6-1-2-8

 EX_Extent 7-3-1 8-3-1 اطالعات گستره 6-1-2-9

 CI_Citation 7-3-2 8-3-2 اطالعات مرجع و مسئول 6-1-2-11
CI_ResponsibleParty  

 

 بسته شرح 2-3-2

 فراداده موجوديتهاي اطالعات مجموعه 2-3-2-1

 

 موجودیتباشد، كه اجباري است.  می MD_Metadata موجودیتي اطالعات فراداده شامل  بسته

MD_Metadata موجودیتباشد.  شامل اجزاي اختیاري و اجباري فراداده می MD_Metadata  است تجمعی

 .در ادامه توضیح داده خواهند شد( اه موجودیتز این ایر: )هر كدام هاي ز موجودیتاز 

 MD_Identification 

 MD_Constraints 

 DQ_DataQuality 

 MD_MaintenanceInformation 
 MD_SpatialRepresentation 
 MD_ReferenceSystem 
 MD_Distribution 

 EX_Extent 

 CI_Citation and CI_ResponsibleParty 
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  (MD_Identification) اطالعات شناسايي 2-3-2-2

كند. این بسته  میناسائی شبصورت منحصر بفرد را داده است كه اطالعاتی حاوي ي اطالعات شناسایی  بسته

ي  باشد. بسته و اطالعات تماس می وضعیت، حق امتیازشامل اطالعات در مورد مرجع منبع، چکیده، هدف، 

ل اجزاي اجباري، را در بر دارد كه خود شام MD_Identificationاجباري موجودیت  ،یاطالعات شناسای

 «داده»كه براي شناسایی  هنگامیممکن است  MD_Identification موجودیتباشد.  و اختیاري می وطشرم

كه براي شناسایی سرویس  هنگامیكار رود و ه ب MD_DataIdentificationشود با عنوان  استفاده می

 MD_Identification جودیتمو. گرددمشخص  MD_ServiceIdentificationشود با عنوان  استفاده می

 زیر است: هاي موجودیتتجمعی از 

 MD_Format ، فرمت داده 

 MD_BrowseGraphic ، گرافیکی دادهمرور 

 MD_Usage داده از ، كاربردهاي خاص 

 MD_Constraints ،منبعهاي تعیین شده براي  محدودیت 

 MD_Keywordsهاي كلیدي توصیف كننده منبع ، واژه 

 MD_MaintenanceInformationدامنه و منبع  سازي شده براي بهنگامتعیین بندي ، زمان

 سازي آن بهنگام

  جز گستره درMD_DataIdentification دهی مکانی، از باشد. در صورت داشتن مرجع مشروط می 

EX_GeographicBox یا EX_GeographicDescription اگر مجموعه  شود. یا هر دو استفاده می

توانند بکار  اجزاي فوق و در صورت نیاز هر دو مییکی از  ،شده باشددهی  جعمرمکانی بصورت داده 

 .گرفته شوند

 جزء سازي  مستند«CharacterSet»  ازMD_DataIdentification  موقعی صورت مشروط بوده و

 .ده باشدشاستفاده ن ISO/IEC 10646-1 گیرد كه از می

 

  (MD_Constraints) قیوداطالعات  2-3-2-3

 MD_Constraintsاست. موجودیت دادهحاكم بر  هاي محدودیت در خصوص اطالعات شامل این بسته

 MD_SecurityConstraintsیا   MD_LegalConstraintsهاي خاص صورتب است ممکن و بوده اختیاري

 گردد. مشخص
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ء جز بود كه خواهد بکاررفته(یعنی (صفر  غیر موقعی تنها MD_LegalConstraintsاز  otherConstraintجزء 

accessConstraints جزء  یا/وuseConstraints  ي برابرمقدارداراي"otherRestrictions" طبق .باشد( 

 .(MD_RestrictionCodeكد  فهرست

 

  (DQ_DataQuality) اطالعات كیفیت داده 2-3-2-4

 موجودیتشامل ارزیابی كلی از كیفیت مجموعه داده است.  ،یت دادهفي اطالعات كی بسته

DQ_DataQuality كند.   ارزیابی كیفیت را تعریف میتیاري است و دامنه اخDQ_DataQuality  تجمعی از

LI_Lineage  وDQ_Element باشد می .DQ_Element خاص  هاي صورتتواند ب میDQ_Completeness ،

DQ_LogicalConsistency ،DQ_PositionalAccuracy ،DQ_ThematicAccuracy  و

DQ_TemporalAccuracy  .و  دهنداجزاي كیفیت داده را ارائه می موجودیتاین پنج مشخص شود

الزم براي هاي  زیركالسایجاد  توانند با میبندي شوند. كاربران توانند به زیر اجزاي كیفیت داده نیز طبقه می

DQ_Element  كیفیت داده الزم  هاي«زیراجزا» و «اجزا»اضافه نمودن نسبت به  ،مناسبهاي «زیراجزا»یا

 .ینداقدام نما

یندهاي تولید بکاررفته در تولید مجموعه آي اطالعات كیفیت داده شامل اطالعات در مورد منابع و فر بسته

باشد.  ي داده می پیشینه خصوص در شرحیو شامل  بوده اختیاري LI_Lineage موجودیتباشد.  داده نیز می

LI_Lineage  تجمعی است ازLI_ProcessStep  وLI_Source. 

آنگاه نقش باشد،  "مجموعه داده"گزینه برابر  DQ_DataQuality.scope.DQ_Scope.level اگر مقدار 

 در "level"اگر مقدار جزء  اً موجود باشد.اجبارباید  DQ_DataQuality در "پیشینه" یا "گزارش"

DQ_Scope  وجود جزء نباشد "سري مجموعه داده"یا  "دادهمجموعه "گزینه برابر ،"levelDescription"  از

DQ_Scope  اجباري است. اگر مقدارDQ_DataQuality.scope.DQ_Scope.level  مجموعه "گزینه برابر

 LI_Lineageمربوط به  "مرحله پردازش"و  "منبع"همچنین، و  باشد "سري مجموعه داده"یا  "داده

 اجباري است. LI_Lineageاز  "statement"جزء آنگاه د، نمستندسازي نشده باش

 

  (MD_MaintenanceInformation) نگهداري اطالعات 2-3-2-5

موجودیت داده است.  زيسا بهنگام تناوب و زماندامنه  خصوصبسته شامل اطالعات در این 

MD_MaintenanceInformation باشد. اختیاري است و شامل اجزاي اجباري و اختیاري فراداده می 
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  (MD_SpatialRepresentation) مکانيساختار اطالعات  2-3-2-2

اطالعات مکانی در یك مجموعه  دهی ساختارشامل اطالعات مربوط به ساز و كار بکار رفته براي بسته این 

  هاي خاص صورتتواند ب و می بودهاختیاري  MD_SpatialRepresentation موجودیتداده است. 

MD_GridSpatialRepresentation  وMD_VectorSpatialRepresentation شود. هر یك از  تعیین

 . هستنداجزاي اجباري و اختیاري فراداده  دارايمشخص شده  هاي جودیتمو

  (MD_ReferenceSystem) اطالعات سیستم مرجع 2-3-2-7

زمانی بکار رفته در مجموعه داده است. و مکانی هاي مرجع سیستم شناساییاین بسته شامل 

MD_ReferenceSystem  با توجه به  باشد. رفته می براي شناسایی سیستم مرجع بکار «جزء»شامل یك

سازي سیستم مرجع اكتفا شده است. بنابراین، ذكر نام سیستم  اقل مستند هدف استاندارد حاضر، به حد

سازي سیستم مرجع  مستندكند.  مختصات یا بیضوي، سیستم تصویر و همچنین، مبناي ارتفاعی كفایت می

  باید به زبان انگلیسی صورت گیرد. 

   WGS-84/UTM/MSL : 1 مثال

 Local:   2مثال 

 مراجعه شود. ISO19111هاي مرجع به  سازي جامع سیستم براي مستند

 

  (MD_Distribution) اطالعات توزيع 2-3-2-8

 هاي روشاطالعاتی در مورد همچنین، و مورد نظر كننده منبع توزیع خصوصاین بسته شامل اطالعات در 

 است.  MD_Distributionاختیاري  موجودیتباشد. این بسته شامل  آن میدسترسی به 

 

 فراداده  « نوع داده» 2-3-3

  (EX_Extent) اطالعات گستره 2-3-3-1

 EX_Extentموجودیت كند.  كه گستره مکانی را توصیف میتجمعی از اجزائی است  ، بستهاین « نوع داده»

 مربوطه است.  موجودیت(EX_GeographicExtent)شامل اطالعاتی در مورد گستره مکانی 

 

  (CI_Citation and CI_ResponsibleParty)ول مسئ و مرجع اطالعات 2-3-3-2

منبع )مجموعه داده، عارضه، منبع، انتشارات و غیره( و  ذكربراي  (CI_Citation)استاندارد  یروشاین بسته 

مربوط « نوع داده». دهد میمزبور ارائه  (CI_ResponsibleParty) منبع اطالعاتی در مورد مسئول ،همچنین

 ئیو/یا سازمان)ها(سمت آنها شخص )اشخاص(، و/یا  در بر گیرنده مشخصات CI_ResponsibleParty به
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نیز در  (CI_Address)شخص یا سازمان مسئول  نشانید. نباش میمورد نظر مرتبط منبع  است كه به نحوي با

 شود.اینجا تعیین می

تعریف شده است.  3-2-5در بند « نوع داده »كلیشه  -يادآروي
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 نمودارهاي فراداده 7

 فراداده UMLمودارهاي ن 7-1

سازي  مستندبراي مورد نیاز  فرادادهبراي مدل كردن  UMLزبان در  گراشیء مدل انتزاعیدر این استاندارد از 

هر كدام كه  هستند، نماهایی اند هاي مکانی استفاده شده است. نمودارهایی كه در زیربندهاي بعدي آمدهداده

را ( UML)بسته  «بخش فراداده» یكد. هر نمودار ندهرا نشان می اي فرادادهكامل بربخشی از مدل انتزاعی 

 هاي مرتبط نمایش موجودیتكند.  تعریف میباشد را  میو فهرست كد  نوع داده، اجزاء، ها موجودیتشامل كه 

نتز با پرا زیر نام موجودیتدر بسته ذیربط نام فقط و گیرد  صورت میجزئیات ذكر بدون  ها نمودارسایر در 

ممکن است اجزاء و روابط اجباري یا اختیاري داشته باشند. در  ها موجودیتهاي زیر، در مدل شود. ه میآورد

این اجزاء تنها  ،اختیاري ممکن است اجزاي اجباري داشته باشند. در این صورت هاي موجودیتبرخی موارد، 

 باشند. زمانی كه اجزاي اختیاري بکار گرفته شوند اجباري می

 فراداده هاي مربوط به بسته UMLنمودارهاي  7-2

 فراداده هايموجوديت مجموعه اطالعات 7-2-1

 (ISO19115در  A.2.1)معادل 

هاي كالس سایرو روابط آن با  MD_Metadata  كالس (ISO19115در  A.1 Figure)معادل  4در شکل 

هاي كالس سایررهاي كند. نمودا مکانی را تعریف می هاي دادهبراي  در مجموع فرادادهآمده است كه فراداده 

 آمده است. 1-2-5ي مربوط به این نمودار در بخش فرهنگ داده قرار دارند و فراداده در صفحات بعدي 
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 هاي فرادادهاطالعات مجموعه موجودیت  -4شکل
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 اطالعات شناسايي 7-2-2

 (ISO19115در  A.2.2)معادل 

-اي مورد نیاز براي شناسایی یك منبع تعریف شدهه( كالسISO19115در  A.2 Figure)معادل  5 در شکل

اند. فرهنگ داده تعریف شدهبصورت متمایز  «سرویس»و  «داده»مشخصات هاي الزم براي  زیركالس اً،اند. ضمن

 قرار دارد. 2-2-5 بخش این نمودار در

 
 اطالعات شناسایی -5شکل
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 ودیق اطالعات 7-2-3

 (ISO19115در  A.2.3)معادل 

 اطالعات، حقوقی هايجنبه مدیریت براي نیاز مورد فراداده( ISO19115در  A.3 Figureل )معاد 6در شکل 

 بخش در نمودار این براي داده است. فرهنگ شده تعریف داده بکارگیري و دسترسی هايمحدودیت شامل

 قرار دارد. 5-2-3 

 
 قیوداطالعات   -6ل شک
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 اطالعات كیفیت داده 7-2-4

 (ISO19115در  A.2.4)معادل 

 كلیات 7-2-4-1

 (ISO19115در  A.2.4.1)معادل 

 نظر مورد منبع كیفیت كلی ارزیابی براي نیاز مورد فراداده (ISO19115در  A.4 Figure)معادل  7 شکل در

 آمده است. 4-2-5 بخش در نمودار این براي داده فرهنگ است. شده تعریف

 
 اطالعات كیفیت داده  -7 شکل
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 اطالعات پیشینه 7-2-4-2

 (ISO19115در  A.2.4.2)معادل 

یندهاي تولید بکار آمنابع و فر شرحفرداده مورد نیاز براي  (ISO19115در  A.5 Figure)معادل  8 در شکل

 آمده است. 2-4-2-5 بخش اند. فرهنگ داده این نمودار دررفته در ایجاد مجموعه داده ارائه شده

 
 اطالعات پیشینه -8شکل
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 هاي كیفیت دادهها و زيركالسكالس 7-2-4-3

 (ISO19115در  A.2.4.3)معادل 

در نمودار كیفیت كه هاي كیفیت داده ها و زیركالسكالس (ISO19115در  A.6 Figure)معادل  9در شکل 

 .آمده است 3-4-2-5 بخش تعریف شده است. فرهنگ داده این نمودار دراند،  آمدهداده 

 
 هاي كیفیت دادهها و زیركالسكالس -9شکل 



 

 24 

 رياطالعات نگهدا 7-2-5

 (ISO19115در  A.2.5)معادل 

سازي و هاي بهنگامفرداده موردنیاز جهت توصیف فعالیت (ISO19115در  A.7 Figure)معادل  11در شکل 

 آمده است. 5-2-5 بخش نگهداري اطالعات ارائه شده است. فرهنگ داده این نمودار در

 

 اطالعات نگهداري  -11شکل
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 مکاني ساختاراطالعات  7-2-2

 (ISO19115در  A.2.6معادل )

اطالعات  دهی ساختارساز ز جهت توصیف انی فرداده مورد (ISO19115در  A.8 Figure)معادل  11در شکل 

 آمده است. 6-2-5 بخش مکانی تعریف شده است. فرهنگ داده این نمودار در

 

 
 اطالعات ساختار مکاني -11شکل 
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 اطالعات سیستم مرجع 7-2-7

 (ISO19115در  A.2.7)معادل 

فرداده مورد نیاز براي توصیف سیستم بکار رفته جهت  (ISO19115در  A.9 Figure)معادل  12شکل  در

 آمده است. 7-2-5 بخش تعریف شده است. فرهنگ داده این نمودار در زمانیو  مکانیدهی  مرجع

 
 اطالعات سیستم مرجع -12 شکل
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 اطالعات توزيع 7-2-8

 (ISO19115در  A.2.10 Figure)معادل 

مورد نظر فراداده مورد نیاز براي دسترسی به منبع  (ISO19115در  A.12 Figure)معادل  13 در شکل

 آمده است. 8-2-5بخش  تعریف شده است. فرهنگ داده این نمودار در

 
 اطالعات توزیع -13 شکل
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 فراداده «انواع داده» 7-3

 (ISO19115در  A.3)معادل 

 گسترهاطالعات  7-3-1

 (ISO19115در  A.3.1)معادل 

تحت دامنه مکانی و زمانی توصیف كننده  ي فراداده (ISO19115در  A.15 Figure)معادل  14ر شکل د

 آمده است. 1-3-5 بخش شده است. فرهنگ داده این نمودار در تعریفداده پوشش 

 

 گسترهاطالعات  -14شکل
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  مسئولو مرجع اطالعات  7-3-2

 

 (ISO19115در  A.3.2)معادل 

 نحوه اي كه اطالعات مربوط به مسئول و فراداده (ISO19115در  A.16 Figure)معادل  15در شکل 

 آمده است. 2-3-5 بخش كند، ارائه شده است. فرهنگ داده این نمودار دربرقراري تماس را تشریح می

 

 مسئول و مرجع اطالعات  -15 شکل



 

 31 

 فرهنگ داده براي فراداده مکاني 8

 فرهنگ داده شرح اجمالي 8-1

 (ISO19115در  B.1)معادل 

 مقدمه 8-1-1

كند. فرهنگ داده مزبور  را تشریح می 7و  6هاي  بند در شده تعریف فراداده خصوصیات داده فرهنگ این

 این. الزم را بوجود آورد سازماندهیو ارتباطات  ،این اطالعاتبراي تنظیم شده است تا  مراتبی سلسله بصورت

 عبارتند كه ،است شده بنديدسته مختلف هايبخش به UMLمدل  بسته هاي نمودار بوسیلهه ب داده فرهنگ

 سیستم مکانی، ساختار نگهداري، كیفیت داده، منبع، قیود ،اییشناس فراداده، هايموجودیت مجموعه: از

 كننده تا منعکس اندشده داده گسترش جدول چندین بندهاي عناوین .غیره و مسئولگستره،  توزیع، مرجع،

 هر است. داده فرهنگ در بخشی داراي 7بند  از مدل نمودار هر باشند. همربوط نمودار درون كالس مشخصات

 معادل UMLمدل  كالس توصیفی اطالعات هر. فرهنگ داده است موجودیت یك معادل UML  مدلكالس 

  .باشد می داده جزء فرهنگ یك

متن  در ادامه ها مشخصه این ). شوندمی تعریف مشخصه هفت  با داده فرهنگ درون اجزاي و هاموجودیت

 داده، اجزاي توصیف مفاهیم براي ISO/IEC 11179-3در  كه هستند مشخصاتی اساس بر و اندشده فهرست

 "داده مجموعه" در اینجا، هنگامی كه درون تعریف به واژه .اند(شدهتعیین  ،نمایش بدون داده اجزاي یعنی

 هايكالس و خاص عوارض داده، هايمجموعه است )تجمع مکانی داده منبع انواع تمامگردد منظور  اشاره می

 عارضه(. دهنده تشکیل مختلف

 1نقش نام/نام 8-1-2

 با یك فراداده هاي موجودیت نام .شودمی داده تخصیص فرادادهیا جز  موجودیت یك به كه است برچسبی

ده به یکدیگر پیوند دا كلمه چندینبجاي آن،  . است (space)فاصله  و فاقد شودمی شروع بزرگ حرف

 هاي موجودیت نام. XnnnYmmm)گردد )مثال: می آغاز بزرگ حرف با جدید كلمهشوند، بطوري كه هر می

 فراداده اجزاي نام. هستند فرد به منحصر ISO19115) استاندارد و) استاندارد این داده فرهنگ كل در فراداده

 )و استاندارد استاندارد این هداد فرهنگ كل در بوده ولی بفرد منحصر فراداده موجودیت هر داخل در

ISO19115  )با  موجودیت نام تركیبطریق  از كاربرد،یك  درون در فراداده اجزاي نامنیستند.  بفرد منحصر

براي مشخص نقش  ناماز . (MD_Metadata.characterSet)مثال:  شوندمی بفرد منحصر فراداده جز نام

                                                 
1
 Role name 
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 ،اجزاي فراداده سایر از آنها دادن تمیز منظوره ب وشود  ده میاستفا فراداده انتظاعی مدل تناظرهاي كردن

 المللیبین استاندارد زبان از غیر زبانی به دتوانمی نقش نام و نام. آیدمیها آن اولدر  "نقش نام" عبارت

ISO19115 انگلیسی( باشد(. 

2دامنه كدو  1كوتاه نام 8-1-3
   

 ارائهجزء  هر براي كوتاه نام یك با نیستند «كد فهرست» و «برشمارش» هايكلیشه كه هاییكالس از دسته آن

  Extensible MarkUpبا ندتوانمی و بوده فرد به منحصر استاندارد این در كوتاه هاينام. شوندمی

Language(XML)  و(SGML) ISO8879 نامگذاري قواعد از. روند بکار مشابه سازيپیاده هاي روش سایر یا 

 كوتاه هاينام ایجاد براي شود،می استفاده اجزاء و موجودیتبراي  بلند هاينام ایجاد براي كه آنچه مشابه

 .شده است استفاده

 براي . بکار برد توان مینیز  را سازيپیاده هايشیوه سایر. نیست اجباري XMLو  SGMLاز  استفاده با سازيپیاده -يادآوري

رقمی  سه عددي دامنه، كدهاي این .است شده ارائه كد یك «كد هرستف» و «برشمارش» هايكلیشهدر ممکنه  گزینه هر

آمده است و  كد فهرست برشمارش و اول سطرالذكر در  فوق)حرفی( نام كوتاه . باشندمی بفرد منحصر كد فهرست در و هستند

 .است كد یا فهرست برشمارش در حکم نام آن

 تعريف 8-1-4

 فراداده / جز موجودیت توصیف

 شرايط /التزام 8-1-5

 لیاتك 8-1-5-1

برخی  در فراداده مستند شود یا  همیشه باید فراداده جزء یا موجودیت یك آیا كند كه تعیین می گريتوصیف

           )اجباري(، Mباشد:  این مقادیر داراي تواندمی گرتوصیف این. باشد( مقادیر مقدار/ حاوي )یعنی اوقات

C  مشروط( یا(O  )اختیاري( 

 (M) اجباري 8-1-5-2

 .شود مستندسازي باید  فرادادهز یا ج موجودیت

 (C) مشروط 8-1-5-3

 یا موجودیت فراداده یك حداقل آن تحت و بودهقابل مدیریت  الکترونیکیبصورت  كه كندمی را تعیین شرطی

 :رود می زیر بکار حالت سه از یکی براي  "شروطم" باشد. اجباري فراداده جزء یك

 شود باید مستندسازي و بوده اجباري هاهگزین از یکی حداقل. گزینه چند یا دو بین انتخاب. 

                                                 
1
 Short name 

2
 Domain code 
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 باشد شده مستندسازي يدیگر جزء اگر فراداده، جزء یا موجودیت یك مستندسازي. 

 مشخص مقدار .باشد شده ثبت يدیگر جز براي مشخصی مقداري اگر ،فراداده جزء یك مستندسازي 

 شرط تصدیق براي كداز کن، لی .آورده شده تا براي انسان قابل قرائت باشد ساده متن بصورتمزبور 

 .استفاده خواهد شد الکترونیکی كاربر واسط درتعیین شده 

 .خواهد بود اجباري فراداده جزءیا  موجودیت آنگاه باشد، مثبت شرط پاسخ اگر

 (O) اختیاري 8-1-5-4

 ارائه منظوره ب فراداده موجودیت اختیاري. نشود یا ودش مستندسازي تواندفراداده می جز یا موجودیت

 مجموعه این )بکارگیري. اند دهش هستند، تعریف هایشانداده كامل مستندسازي پی در كه كسانی به هنمائیرا

 كمكداده مکانی  كنندگان تولید و كاربران بین و هماهنگی تعامل تقویت به شده تعریف اجزاي از مشترک

 اجباري( اجزاي )شامل موجودیت نآ در موجود اجزايآنگاه  نرود، كاره ب موجودیت اختیاري اگر كرد(. خواهد

 در فقط اجزا آن. باشند اجباري اجزاي داراي توانندمی اختیاري هايموجودیت. نخواهند رفت كاره ب نیز

 .شود برده بکار اختیاري موجودیت كه شوندمی صورتی اجباري

 1وقوع حداكثر تعداد 8-1-2

 وقوع .باشد داشته تواندمی فراداده جزء یا هفراداد موجودیت كهاست  هایینمونه تعداد حداكثرتعیین كننده 

 غیر ثابت، وقوع تعداد. شودمی داده نشان "N"حرفبا  يتکرار وقوع شده و داده نشان "1"عدد  با موردي تك

 .شد خواهد داده نشان متناظرشان عدد و ...( با "3"و  "2")یعنی  ،یك عدد از

 نوع داده  8-1-7

 رشته، صحیح، واقعی، :مثال براي. كندمی مشخص را فراداده اجزاي نمایش براي مجزا مقادیر از ايمجموعه

 فراداده تناظرهاي و ها، كلیشهها موجودیت تعریف براي نیز «داده نوع»توصیفات از و بولی. « تاریخ زمان»

 .شودمی استفاده

 اند.تعریف شده 2-5-6بند  ISO/TS 19103در  «داده عاوان» -يادآوري

 دامنه 8-1-8

 .شود می داده پوششمزبور  موجودیت توسط كههائی دارد  ردیف شماره بر داللت، موجودیت یك براي ،دامنه

 "آزاد تنم" .باشد می آزاد متن بکارگیريامکان  یا مجاز مقادیر كننده تعیین فراداده، جزء یك براي، دامنه

هائی  براي دامنه. ستا نشده داده قرار )فیلد( مربوطه ستون محتواي براي هیچ محدودیتی كه معناست بدین

 .خواهد شد استفاده 2صحیح اعداد با كدهایی ازكه حاوي فهرست كد هستند، 

                                                 
1
 Maximum occurrence 

2
 Integer based 
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 هاي داده بسته فرادادهفرهنگ 8-2

 (ISO19115در  B.2)معادل 

هائی  باشد. بنابراین، در جاهائی كه ردیف مینها یکسان هاي متناظر آ هاي ردیف جداول این بند با شماره شماره،  ISO19115المللی به منظور حفظ هماهنگی با استاندارد بین  - يادآوري

  شود.  تسلسل اعداد حفظ نمی اند حذف شده

 فراداده هاي موجوديت مجموعه اطالعات 8-2-1

 (ISO19115در  B.2.1)معادل 

 نمایش داده شده است.  4در شکل   UMLمدل 
شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
داكثر تعداد ح

 وقوع
 دامنه نوع داده

1 MD_Metadata 

 (فراداده)
Metadata موجودیت ریشه (root entity ) 

 منبع یا منابعمربوط به كه فراداده 

 كند. تعریف می را

M 1 

 22تا  2 هاي سطر كالس

 متن آزاد حروف رشته O 1 شناسه یکتا براي این فایل فراداده mdFileID شناسه فایل 2

رفته در مستندسازي   زبان بکار mdLang زبان 3

 فراداده

C  آیا با كدگذاري /

 تعریف نشده؟
1 

نیز ها   سایر قسمتاز ،  ISO 639-2 حروف رشته

 .استفاده شود دتوان می

نام كامل استاندارد كدگذاري  mdChar مجموعه حروف 4

حروف كه براي فراداده بکار رفته 

 است

C آیا / 
 ISO/IEC 10646-1 

رنرفته و توسط بکا

 كدگذاري تعریف نشده؟

1 

 MD_CharacterSetCode كالس

<<CodeList>> 
 (8-5-8) 

اي كه این  شناسه فایل فراداده mdParentID شناسه والد 5

فراداده زیرمجموعه )فرزند( آن 

 است

C  آیا سطح سلسله /

مراتب باالتري وجود 

 دارد؟
1 

 متن آزاد حروف رشته
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شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
داكثر تعداد ح

 وقوع
 دامنه نوع داده

6 
 

 

 

 

اي كه فراداده براي آن بکار  دامنه mdHrLv سطح سلسله مراتب

رود )براي اطالعات بیشتر به  می

مراجعه  ISO19115 «ح»پیوست 

 .(شود

C  آیا سطح سلسله /

مجموعه "مراتب معادل 

 N ؟نیست "داده

 MD_ScopeCode كالس

<<CodeList>> 
(8-5-13) 

نام سطوح سلسله مراتبی كه  mdHrLvName نام سطح سلسله مراتب 7

 اداده براي آنها تهیه شده استفر

C  آیا سطح سلسله /

مجموعه "مراتب معادل 

 ؟نیست "داده
N 

 متن آزاد حروف رشته

 مسئول اطالعات فراداده mdContact تماس 8

M N 

 CI_ResponsibleParty كالس

<<DataType>> 

(8-3-2) 

تاریخی كه در آن فراداده تولید  mdDateSt تاریخ  فراداده 9

 شده است
M 1 

 تاریخ كالس

(8-4-2) 

نام استاندارد فراداده بکاررفته  mdStanName نام استاندارد فراداده 11

 (برش)شامل نام 
O 1 

 متن آزاد حروف رشته

 نگارش  استاندارد فرادادهشماره  mdStanVer نگارش استاندارد فراداده 11

 بکاررفته  (نگارش برش)
O 1 

 متن آزاد حروف رشته

 نام نقش: 12

 مکانی ساختارطالعات ا

spatRepInfo رقومی اطالعات دهی  نحوه ساختار

 O N مکانی در مجموعه داده

 MD_SpatialRepresentation تناظر

<<Abstract>> 

(8-2-6) 

 نام نقش: 13

 اطالعات سیستم مرجع

refSysInfo هاي مرجع مکانی و  تشریح سیستم

 زمانی بکاررفته در مجموعه داده
O N 

 MD_ReferenceSystem تناظر

(8-2-7) 

 نام نقش: 15

 اطالعات شناسایی

dataIdInfo  )اطالعات پایه درباره منبع )منابع

 M N توصیف شده توسط فراداده   

 MD_Identification تناظر

<<Abstract>> 

(8-2-2) 
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شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
داكثر تعداد ح

 وقوع
 دامنه نوع داده

17 
 

 نام نقش:

 اطالعات توزیع

distInfo  اطالعات در خصوص ارائه دهنده

 ترسی بهدستوزیع كننده و نحوه 

  منبع )منابع(

O 1 

 MD_Distribution تناظر

(8-2-8) 

 

 نام نقش: 18

 اطالعات كیفیت داده

dqInfo  ارزیابی كلی از كیفیت ارائه دهنده

 منبع  
O N 

 DQ_DataQuality تناظر

(8-2-4) 

 نام نقش: 21

 قیود فراداده

mdConst  هاي  محدودیتارائه دهنده

 دسترسی و استفاده از فراداده 
O N 

 MD_Constraints تناظر

(8-2-3)  

 

 

 نام نقش: 22

 نگهداري فراداده

mdMaint  اطالعات در خصوص ارائه دهنده

سازي فراداده و  دوره تناوب بهنگام

 ها  سازي دامنه بهنگام
O 1 

 MD_Maintenance تناظر

Information 

(8-2-5)  
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 و داده( سرويساطالعات شناسايي )شامل شناسايي  8-2-2

 (ISO19115در  B.2.2ادل )مع

 كلیات 8-2-2-1

 (ISO19115در  B.2.2.1)معادل 

 است. نشان داده شده  5 در شکل UMLمدل 

شماره در 

 استاندارد ايزو
 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش

حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

23 MD_Identification 

 )شناسایی(
Ident  اطالعات پایه مورد نیاز

 شناسایی جهت

منحصر به فرد منبع 

 )منابع(

التزام مربوط به شیء 

مرجع را استفاده 

 كنید

حداكثر تعداد وقوع 

شیء مرجع را 

 استفاده كنید

 كالس تجمع یافته

)MD_Metatdata( 

<<Abstract>> 

 1/35  تا 24 هاي سطر

مرجع داده براي منبع  idCitation مرجع 24

 M 1 )منابع(

 CI_Citation كالس
<<Data Type>> 

(8-3-2) 

از  اجمالیشرح  idAbs خالصه 25

 محتویات منبع )منابع(
M 1 

 متن آزاد حروف رشته

روشهاي برقراري  idPoC نقطه تماس 29

ارتباط با افراد و 

سازمانهایی كه با منبع 

 باشند  مرتبط می

O N كالس CI_ResponsibleParty 

<<DataType>> 
(8-3-2) 

 نام نقش: 31

 عنگهداري منب

resMaint  اطالعات ارائه دهنده

در خصوص دوره 

سازي  تناوب بهنگام

و دامنه  منبع

  ي ساز بهنگام

O N تناظر MD_MaintenanceInformat

ion 

(8-2-5) 
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شماره در 

 استاندارد ايزو
 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش

حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

 نام نقش: 35

 قیود منبع

resConst  ارائه اطالعات راجع به

قیود اعمال شده براي 

 منبع 
O N 

 MD_Constraints تناظر
(8- 2-3) 

36 MD_DataIdentification 

 (ادهشناسایی د)
DataIdent  اطالعات مورد نیاز

جهت شناسایی یك 

 مجموعه داده

التزام مربوط به شیء 

مرجع را استفاده 

 كنید

حداكثر تعداد وقوع 

شیء مرجع را 

 استفاده كنید

  ی ازكالسزیر

(MD_Identification) 

 24 هاي سطرو  46تا  37 هاي سطر

 1/35تا 

شیوه بکار رفته براي  spatRpType مکانی ساختارنوع  37

اطالعات  دهی ساختار

 مکانی
O N 

 MD_SpatialRepresentation كالس
TypeCode 

<<CodeList>> 

(8-5-14) 

عاملی كه، بطور كلی،  dataScale قدرت تفکیك مکانی 38

تراكم داده میزان 

مکانی در مجموعه 

 كند  داده را القا می

O N 

 MD_Resolution كالس
<<Union>> 

(8-22--3) 

هاي( بکار  زبان )زبان dataLang زبان 39

 رفته در مجموعه داده
M N 

ها   سایر قسمتاز ، ISO 639-2 حروف رشته

 تواند استفاده شود مینیز 

استاندارد  كامل نام dataChar حروف مجموعه 41

 كه حروف كدگذاري

 داده براي مجموعه

 رفته است بکار

/C آیا 

ISO/IEC 

11646-1 

 استفاده

 است؟ نشده

N 

 MD_CharacterSetCode كالس

<<CodeList>> 

( 8-5-8 ) 

موضوعات یا موضوع  tpCat بندي موضوعی طبقه 41

 اصلی مجموعه داده

C  آیا سطح سلسله /

معادل  ،مراتب

 "مجموعه داده"

 ؟است

N 

 MD_TopicCategoryCode كالس

<<Enumeration>> 

( 8-5-15 ) 
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شماره در 

 استاندارد ايزو
 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش

حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

 محیط توصیف envirDesc گر محیط توصیف 44

پردازشی تولید كننده 

مجموعه داده، از قبیل: 

افزار، سیستم عامل،  نرم

نام فایل و حجم  

 مجموعه داده

O 1 

 متن آزاد حروف رشته

 گستره، شامل: اطالعات dataExt گستره 45

مستطیل در بر  

گیرنده، چندضلعی دور 

منطقه، گستره ارتفاعی 

 و زمانی مجموعه داده 

C  /سطح سلسله  اگر

مراتب معادل 

 است "مجموعه داده"

آنگاه 

extent.geograph

icElement.EX_

GeographicBou

ndingBox 
 یا 

extent.geograph

icElement.EX_

GeographicDes

cription 
 شود. الزم می

N 

 EX_Extent كالس

<<DataType>> 

( 8-3-1 ) 
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 اطالعات كسر معرف  8-2-2-2

 (ISO19115در  B.2.2.4)معادل 

ه در شمار

استاندارد 

 ايزو

حداكثر  التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش

تعداد 

 وقوع

 دامنه نوع داده

56 MD_RepresentativeFraction 

 (كسر معرف)
RepFract  ازISO19103 مقیاس   آید كه در آن، بدست می

 عبارتست از: 

MD_RepresentativeFraction.denominator= 

1/Scale.measure And Scale.targetUnits= 
Scale.sourceUnits 

  

التزام مربوط 

به شیء 

مرجع را 

استفاده 

 كنید

حداكثر 

تعداد وقوع 

شیء مرجع 

را استفاده 

 كنید

 كالس

<<DataType>> 

 57  سطر

 عدد واقع شده در زیر خط كسري در یك كسر معمولی rfDenom مخرج كسر 57
M 1 

عدد صحیح بزرگتر از  عدد صحیح

 صفر

 

 العات قدرت تفکیكاط  8-2-2-3

 (ISO19115در  B.2.2.5)معادل 

شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

59 MD_Resolution 

 (قدرت تفکیك)
Resol  معیاري از میزان جزییات، كه در قالب ضریب

 گردد مقیاس یا فاصله زمینی بیان می

زام مربوط به شیء الت

 مرجع را استفاده كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء مرجع 

 را استفاده كنید

 كالس

<<Union>> 

 61و  61 هاي سطر
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شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

معیاري از میزان جزییات، كه در قالب مقیاس  equScale مقیاس معادل 61

یا چارت كاغذي مشابه بیان كاغذي یك نقشه 

 گردد می

C  زمینی / فاصله

 است؟مستندسازي نشده 
1 

 كالس

 

MD_Representative 

Fraction 

<<DataType>> 

(8-2--22) 

/ مقیاس معادل  C زمینی متناظرفاصله  scaleDist فاصله 61

 مستندسازي نشده است؟
1 

 كالس

 

 فاصله

(8- 4-3) 

 

 قیود )شامل قانوني و امنیتي(اطالعات  8-2-3

 ( ISO19115در  B.2. 3)معادل 
 .ده استنشان داده ش  6در شکل  UMLمدل 

شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

67 MD_Constraints 

 )قیود(

Consts هاي مربوط به  محدودیت

دسترسی و استفاده از یك منبع 

 یا فراداده

التزام مربوط به 

شیء مرجع را 

 استفاده كنید

حداكثر تعداد 

شیء  وقوع

مرجع را 

 استفاده كنید

 در كالس تجمع یافته

)MD_metadata and 

MD_Identification( 

 68  سطر

منبع بر تناسب محدودیتی كه  useLimit محدودیت كاربرد 68

  ،یا فراداده براي كاربري خاص

 . باشد گذار تاثیر

نباید براي ناوبري "مثال: 

 "استفاده شود

O N 

 متن آزاد حروف رشته

نیازهاي قانونی براي  قیود و پیش LegConsts یود قانونیق 69

دسترسی و بکارگیري منبع یا 

التزام مربوط به 

شیء مرجع را 
N 

 از  یكالس

)MD_Constraints( 

 68و  72تا  71 هاي سطر
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شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

 استفاده كنید فراداده

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعمال هاي دسترسی  محدودیت accessConsts قیود دسترسی

فراداده  شده براي منبع یا

بمنظور اطمینان از حفظ حریم 

و خصوصی،  حقوق معنوي 

همچنین، هر نوع محدودیت 

 خاص دیگر

O N 

 MD_RestrictionCode كالس

<<CodeList>> 

(8-5-12) 

هائی كه بمنظور  محدودیت useConsts گیري قیود بکار 71

اطمینان از حفظ حریم 

خصوصی،  حقوق معنوي یا 

ار اعمال هر محدودیت یا هشد

در هنگام بکارگیري منبع یا 

 باشد. فراداده می

O N 

 MD_RestrictionCode كالس

<<CodeList>> 
(8-5-12) 

ها و  سایر محدودیت othConsts سایر قیود 72

هاي قانونی در خصوص  نیاز پیش

دسترسی و استفاده از منبع یا 

 فراداده. 

C آیا قیود/

دسترسی یا قیود 

بکارگیري معادل 

ر سای"است با 

 ؟"ها محدودیت

N 

 متن آزاد حروف رشته

73 MD_SecurityConstraints 
 )قیود امنیتی(

 
 

SecConsts  قیود مربوط به امنیت ملی یا

براي منبع مسائل امنیتی مشابه 

  یا فراداده

التزام مربوط به 

شیء مرجع را 

 استفاده كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

 ی ازكالس

)MD_Constraints( 

 68و  77تا  74  هاي سطر

74 
 

 

هاي كاري  عنوان محدودیت class بندي طبقه

 M 1 صادق براي منبع یا فراداده 
 MD_ClassificationCode كالس

<<CodeList>> 
(8-5-9) 
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شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

توضیح نحوه اعمال قیود حقوقی  userNote یادداشت كاربري 75

ها و  یا سایر محدودیت

خصوص  هاي حقوقی در نیاز پیش

دسترسی و بکارگیري منبع یا 

 فراداده. 

O 1 

 متن آزاد حروف رشته

 بندي نام سیستم طبقه classSys بندي سیستم طبقه 76
O 1 

 كالس

 

 متن آزاد

 خصوص در تکمیلیاطالعات  handDesc مالحظات   77

نحوه بکارگیري  ضوابط حاكم بر 

 منبع یا فراداده. 
O 1 

 متن آزاد حروف رشته

 

 هاات كیفیت دادهاطالع 8-2-4

 (ISO19115در  B.2.4)معادل 

 كلیات  8-2-4-1

 (ISO19115در  B.2.4.1)معادل 

 است. نشان داده شده  9تا  7ل اشکا در UMLمدل 

شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

78 DQ_DataQuality 

 )كیفیت داده(
DataQual هاي  اطالعات كیفی در خصوص داده

 مشخص شده در دامنه كیفیت داده

التزام مربوط به شیء مرجع 

 را استفاده كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

در كالس تجمع یافته  

(MD_Metadata) 

 81تا 79 هاي سطر
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شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

مرجع را 

 استفاده كنید

79 
 

 

هائی كه اطالعات كیفی به آنها  داده dqScope دامنه

 M 1 دارداشاره 
 DQ_Scope كالس

<<Data Type>> 
 (8-2-45-) 

 نام نقش:  81

 گزارش

dqReport  اطالعات كیفیت، از نوع كمی، براي

 / C هاي مشخص شده در دامنه داده

 وجود ندارد؟  آیا پیشینه
N 

 DQ_Element تناظر
<<Abstract>> 

(8-2-43-) 

 

 نام نقش: 81

 پیشینه 

dataLineage ز نوع غیركمی، در اطالعات كیفیت، ا

هاي مشخص  خصوص پیشینه داده

 شده در دامنه

C/ 

 آیا گزارشی وجود ندارد؟
1 

 LI_lineage تناظر

(8-2-42-) 

 

 پیشینه  اطالعات  8-2-4-2

 (ISO19115در  B.2.4.2)معادل 

 كلیات -8-2-4-2-1

 (ISO19115در  B.2.4.2.1)معادل 

شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط فتعري نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

82 LI_Lineage 
 )اطالعات پیشینه(

Lineage  یا منابع  ها رویداداطالعات در مورد

هاي مشخص  داده تولیدبکاررفته در 

حداكثر تعداد  التزام مربوط به شیء مرجع را استفاده كنید

یء وقوع ش

 در كالس تجمع یافته

(DQ_DataQaulity) 

 85تا  83 هاي سطر
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شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط فتعري نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

شده  در دامنه، یا عدم آگاهی از پیشینه  

 آن.

مرجع را استفاده 

 كنید

آگاهی تولید  بر اساس ،توضیح كلی statement گزارش  83

از پیشینه مجموعه داده  ،كننده داده

 مورد نظر.

C / 

(DQـDataQuality.scope.DQ_Scope

.level= 

“dataset”or “series”)? 

1 

 ادمتن آز حروف رشته

84 

 

 

 

 

 

 

 

 نام نقش:

 مرحله فرآیند 

prcStep  اطالعات درباره وقایعی كه در طول عمر

مجموعه ) مجموعه داده رخ داده است.

 (تعیین شده است در دامنهداده 

C/ 

در صورتی كه گزارش و منبع وجود نداشته  

 باشد نشده باشد، الزامیست؟
N 

 LI_ProcessStep تناظر
(8-2-42-2-) 

 :نام نقش 85

 منبع

dataSource  اطالعات درباره منبع داده بکاررفته در

 هاي ذكر شده در دامنه  تولید داده

C / 

در صورتی كه گزارش و مرحله فرآیند وجود  

 نداشته باشد، الزامیست؟

N 

 LI_Source تناظر
(8-2-43-2-) 
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 اطالعات مراحل فرآیند -8-2-4-2-2

 (ISO19115در  B.2.4.2.2)معادل 

ره در شما

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

86 LI_ProcessStep 
 )مرحله فرآیند(

PrcessStep  اطالعـــات دربـــاره یـــك رویـــداد یـــا

ترانسفرماسیون  در طول عمر مجموعه 

ــه در   )داده  ــد بکاررفتـ ــامل فرآینـ شـ

 شود( نیز می نگداري مجموعه داده

 التزام مربوط به شیء مرجع را استفاده كنید
حداكثر تعداد 

وقوع شیء مرجع 

 را استفاده كنید

 در كالس تجمع یافته

(LI_Lineage and 

LI_Source) 

 91تا  87  هاي سطر

شامل مورد نظر ) توصیف رویداد stepDesc توصیف 87

نیز  ها پارامترهاي مرتبط یا تلرانس

 شود( می

M 1 

 متن آزاد حروف رشته

 متن آزاد حروف رشته O 1 ضرورت یا هدف مرحله فرآیند stepRat توجیه 88

و زمانی  یتاریخ و زمان، یا فاصله تاریخ stepDateTm تاریخ و زمان 89

كه در طی آن مرحله فرآیند صورت 

 پذیرفته است. 

O 1 

 تاریخ زمان كالس

(8-4-2) 

91 

 
 پردازشگر

 

stepProc رقراري ارتباط با، شناسائی و روشهاي ب

یی كه به (ها) و سازمان (افرادفرد )

 مرحله فرآیند مرتبط هستند.

O N 

 كالس

 

CI_Responsible 

Party 

(8-3-2) 
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 منبع اطالعات -8-2-4-2-3

 (ISO19115در  B.2.4.2.3)معادل 

شماره 

استاندارد 

 در ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

92 LI_Source 
 )منبع(

 

Source  کار رفته باطالعات درباره منبع داده

 دامنهمشخص شده در تولید داده  براي

التزام مربوط به شیء 

 مرجع را استفاده كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

 در كالس تجمع یافته

)LI_Lineage   و

LI_ProcessStep( 

 98تا  93 هاي سطر

گستره منبع   / آیا C جزئیات سطح منبع داده  شرح srcDesc توصیف 93

 وجود ندارد؟
1 

 رشته حروف

 

 متن آزاد

مخرج كسر معرف مربوط به نقشه  srcScale مخرج كسر مقیاس 94

 O 1 منبع 

 MD_RepresentativeFraction كالس
<<Data Type>> 

(8-2-22-) 

منبع  بکاررفته درسیستم مرجع مکانی  srcRefSys رجع منبعسیستم م 95

 داده 
O 1 

 MD_RefrenceSystem كالس
(8-2-7)  

استناد ذكر و  براي توصیه شده متن  srcCitatn مرجع منبع 96

 O 1 به منبع 

 CI_Citation كالس
<<DataType>> 

(8-3-2) 

اعی اطالعات درباره گستره مکانی، ارتف srcExt گستره منبع 97

 N وجود ندارد؟ شرح/آیا C و زمانی منبع داده 

 EX_Extent كالس
<<Data Type>> 

(8-3-1) 

 نام نقش: 98

 منبع  مرحله

srcStep   اطالعات درباره رویدادي در فرآیند

 تولید منبع داده
O N 

 LI_ProcessStep تناظر
(8-2-42-2-) 
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 هااطالعات مولفه كیفیت داده  8-2-4-3

 (ISO19115در  B.2.4.3)معادل 

شماره در 

اساندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

99 DQ_Element 
 )مولفه كیفیت داده(

 

 

 

DQElement اي از  اطالعات  جنبه

 كمی كیفیت
التزام مربوط 

به شیء مرجع 

را استفاده 

 كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 ده كنیداستفا

 در كالس تجمع یافته

(DQ_DataQuality) 

<<Abstract>> 

 117تا  111 هاي سطر

111 

 

 

نام آزمون بکار رفته در  measName نام سنجه 

 O N آزمایش داده

 متن آزاد حروف رشته

كد شناسائی یك روند  measld شناسائی سنجه 111

ثبت و كاري استاندارد 

 شده

O 1 

 MD_Identifier كالس

<<DataType>> 
(8-2-72-) 

از سنجه بکار  شرحی measDesc توصیف سنجه 112

 رفته
O 1 

 متن آزاد حروف رشته

نوع شیوه استفاده شده  evalMethType نوع روش ارزیابی 113

براي ارزیابی كیفیت 

 مجموعه داده 
O 1 

DQ_EvaluatiionMet كالس

hodTypeCode 

<<CodeList>> 

(8-5-6) 

 متن آزاد حروف رشته O 1 از شیوه ارزیابی شرحی evalMethDesc ابیتوصیف شیوه ارزی 114

ارجاع  به اطالعات  evalProc روش انجام ارزیابی 115

 O 1 مربوط به روند كاري

 CI_Citation كالس

<<DataType>> 
(8-3-2)  

 تاریخ زمان كالس O Nتاریخ یا فاصله  measDataTm تاریخ و زمان 116
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شماره در 

اساندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

تاریخهایی كه سنجه 

كیفیت داده اعمال 

 ه.گردید

(8-4-2) 

117 

 
مقدار)مقادیر( بدست  measResult نتیجه

آمده از اعمال سنجه 

كیفیت داده یا ارزیابی 

مقدار )مقادیر( بدست 

آمده، در مقایسه با یك 

سطح كیفیت پذیرش 

 قابل قبول.

M 2 

 DQ_Result كالس

<<Abstract>> 
(8-2-4-4)  

118 DQ_Completeness 

 ()كامل بودن

 

DQComplete  حضور و عدم حضور

عوارض، اطالعات 

توصیفی و  روابط بین 

 آنها

التزام مربوط 

به شیء مرجع 

را استفاده 

 كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

 از یكالس

 (DQ_Element) 

<<Abstract>> 

 117نا  111 هاي سطر

119 DQ_Completeness 
 Commission 

 )افزونگی داده(

DQCompComm مازاد بر آنچه در   داده

دامنه مشخص شده، در 

 مجموعه داده وجود دارد

التزام مربوط 

به شیء مرجع 

را استفاده 

 كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

 از یكالس

 (DQ_Completeness) 

 117تا  111 هاي سطر

111 

 

 

 

 

DQ_Completeness Omission 
 ()جاافتادگی داده

 

DQCompOm  نسبت به كمبود داده

مجموعه آنچه در دامنه 

گردیده، مشخص داده 

  است رخ داده

التزام مربوط 

به شیء مرجع 

را استفاده 

 كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

 كالس مشخص شده

(DQ_Completeness) 

 117تا  111 هاي سطر
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شماره در 

اساندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

111 

 

 

 

 

 

DQ_LogicalConsistency 

 )ري منطقیسازگا(

DQLogConsis  درجه تبعیت از قوانین

ساختار داده،  منطقی

اطالعات توصیفی و 

 ارتباطات

تواند  )ساختار داده می

مفهومی، منطقی یا 

 فیزیکی باشد(

التزام مربوط 

به شیء مرجع 

را استفاده 

 كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

 ی ازكالس

 (DQ_Element) 

<<Abstract>> 

 117تا  111 هاي سطر

112 
 

 

 

 

 

DQ_ConceptualConsistency 

 )سازگاري مفهومی(

 

DQConcConsis  تبعیت از قوانین

 طرحواره مفهومی

التزام مربوط 

به شیء مرجع 

را استفاده 

 كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

  ی ازكالس

(DQ_Logical Consistency) 

 117تا  111 هاي سطر

113 DQ_ DomainConsistency 

 (سازگاري دامنه)
DQDomConsis  تبعیت مقادیر از

هاي مشخص شده  دامنه

 براي آنها  

التزام مربوط 

به شیء مرجع 

را استفاده 

 كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

ی ازكالس  

 (DQ_Logical Consistency) 

 117تا  111 هاي سطر

114 DQ_FormatConsistency 

 )سازگاري فرمت(

 

DQFormConsis  میزان انطباق ساختار

فیزیکی مجموعه داده  

ذخیره شده، با ساختار 

فیزیکی قید شده در 

 دامنه 

التزام مربوط 

به شیء مرجع 

را استفاده 

 كنید

 

 

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

ی ازكالس  

(DQ_LogicalConsistency) 

 117تا  111 هاي سطر
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شماره در 

اساندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

 

115 

 

 

 

 

DQ_TopologicalConsistency 

 )سازگاري توپولوژیك(

 

DQTopConsis هاي  میزان صحت ویژگی

صریح  توپولوژي 

كدگذاري شده  مجموعه 

 داده، مطابق با دامنه  

التزام مربوط 

به شیء مرجع 

را استفاده 

 كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

ی ازكالس  

(DQ_LogicalConsistency) 

 117تا  111 هاي سطر

116 DQ_PositionalAccuracy 

 )درستی هندسی(

 

DQPosAcc التزام مربوط  درستی موقعیت عوارض

به شیء مرجع 

را استفاده 

 كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

 ی ازكالس

 (DQ_Element) 

<<Abstract>> 

 117تا  111 هاي سطر

117 DQ_AbsoluteExternalPositionalAcc

uracy 

 )درستی هندسی خارجی مطلق(

 

DQAbsExtPosAcc  میزان نزدیکی مختصات

گزارش شده به مقادیري 

باشند یا  كه صحیح می

 شوند صحیح تلقی می

التزام مربوط 

به شیء مرجع 

را استفاده 

 كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

 ی ازكالس

(DQ_PositionalAccuracy) 

 117تا  111 هاي سطر

118 DQ_GriddedDataPositionalAccurac

y 
 اي( هاي شبکه )درستی هندسی داده

 

DQGridDataPosAc

c 

میزان نزدیکی مقادیر 

اي  موقعیت داده شبکه

به مقادیري كه صحیح 

باشند یا صحیح تلقی  می

 شوند  می

التزام مربوط 

به شیء مرجع 

را استفاده 

 كنید

تعداد  حداكثر

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

 ی ازكالس

(DQ_PositionalAccuracy) 

 117تا  111 هاي سطر

119 
 

 

 

 

DQ_RelativeInternalPositionalAccur

acy 
 )درستی هندسی داخلی نسبی(

 

DQRelIntPosAcc  نزدیکی موقعیت نسبی

عوارض، طبق دامنه، 

نسبت به موقعیت نسبی 

 متناظر آنها كه صحیح

باشد یا صحیح تلقی  می

التزام مربوط 

به شیء مرجع 

را استفاده 

 كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

 ی ازكالس

(DQ_PositionalAccuracy) 

 117تا  111 هاي سطر
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شماره در 

اساندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

 

 

 

 شود  می

121 
 

DQ_TemporalAccuracy 
 )درستی زمانی(

 

DQTempAcc  درستی توصیفات زمانی

 و روابط زمانی عوارض

التزام مربوط 

به شیء مرجع 

را استفاده 

 كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

 ی ازكالس

 (DQ_Element) 

<<Abstract>> 

 117تا  111 هاي سطر

121 DQ_AccuracyOfATimeMeasurment 
 )درستی مشاهده زمانی(

DQAccTimeMeas  صحت مراجع زمانی

مربوط به یك قلم 

میزان  اطالعاتی )گزارش

 خطا در مشاهده زمان(

التزام مربوط 

به شیء مرجع 

را استفاده 

 كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

 از  یكالس

(DQ_TemporalAccuracy) 

 117تا  111 هاي سطر

122 DQ_TemporalConsistency 
 )سازگاري زمانی(

 

DQTempConsis  صحت ترتیب یا زنجیره

كه وقایع، در صورتی 

 گزارش شده باشد.

التزام مربوط 

به شیء مرجع 

را استفاده 

 كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

 از  یكالس

(DQ_TemporalAccuracy) 

 117تا  111 هاي سطر

123 
 

 

 

 

DQ_TemporalValidity 
 )اعتبار زمانی(

DQTempValid  اعتبار داده مشخص شده

 زماناز نظر در دامنه 

ام مربوط التز

به شیء مرجع 

را استفاده 

 كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

 از  یكالس

(DQ_TemporalAccuracy) 

 117تا  111 هاي سطر

124 DQ_ThematicAccuracy 
 )درستی موضوعی(

 

DQThemAcc  درستی اطالعات

توصیفی كمی و صحت 

اطالعات توصیفی 

التزام مربوط 

به شیء مرجع 

را استفاده 

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 ی ازكالس

 (DQ_Element) 

<<Abstract>> 

 117تا  111 هاي سطر
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شماره در 

اساندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

غیركمی و همچنین 

ارض و بندي عو طبقه

 روابط آنها

 استفاده كنید كنید

125 DQ_ThematicClassificationCorrectn

ess 

 بندي موضوعی( )صحت طبقه

DQThemClassCor  مقایسه كالسهاي

شده به عوارض  منتسب

، آنها یا اطالعات توصیفی

 با  جهان مورد نظر 

التزام مربوط 

به شیء مرجع 

را استفاده 

 كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

 ی ازكالس

 (DQ_ThematicAccuracy) 

 117تا  111 هاي سطر

126 DQ_NonQuantitativeAttributeAccur

acy 
 یركمی كیفیت()درستی اطالعات توصیفی غ

 

DQNonQuanAttAc

c 

درستی توصیفات  

 غیركمی

التزام مربوط 

به شیء مرجع 

را استفاده 

 كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

 ی ازكالس

 (DQ_Thematic Accuracy) 

 117تا  111 هاي سطر

127 DQ_QuantitativeAttributeAccuracy 
 ت()درستی اطالعات توصیفی كمی كیفی

DQQuanAttAcc التزام مربوط  درستی توصیفات كمی

به شیء مرجع 

را استفاده 

 كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

 ی ازكالس

 (DQ_Thematic Accuracy) 

 117تا  111 هاي سطر

 

 اطالعات نتیجه  8-2-4-4

 ( ISO19115در  B.2.4.4)معادل 
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شماره   در 

استاندارد 

 ايزو 

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

128 DQ_Result 
 )نتیجه(

Result التزام مربوط به شیء مرجع را  تر  هاي نتایج جزئی اي از كالس خالصه

 استفاده كنید

حداكثر تعداد وقوع 

شیء مرجع را 

 استفاده كنید

كالس 
<<Abstract>> 

129 ،133 

129 DQ_Conformanc

eResult 
 )نتیجه انطباق(

 

ConResult  )اطالعات درباره نتیجه مقایسه مقدار )مقادیر

بدست آمده، با سطح انطباق كیفی قابل 

 قبول 

التزام مربوط به شیء مرجع را 

 استفاده كنید

حداكثر تعداد وقوع 

شیء مرجع را 

 استفاده كنید

 ی ازكالس
(DQ_Result) 

 132تا  131 هاي سطر

یا الزامات محصول مرجع مشخصات ذكر  conSpec ولمشخصات محص 131

داده كاربر كه مالک عمل در ارزیابی 

 باشد. می
M 1 

 CI_Citation كالس
<<Data Type>> 

(8-3-2) 

 متن آزاد حروف رشته M 1 شرح مفهوم انطباق براي این نتیجه conExpl شرح 131

132 
 

 اعالم نتیجه انطباق، بدین معنی كه:  conPass قبول

 رد  =1

 قبول =1
M 1 

 آري =1 بولی

 خیر =1

133 DQ_Quantitative

Res 
ult 

 )نتیجه كمی كیفیت(
 

QuanResult  مقادیر یا اطالعات درباره مقادیر)یا مجموعه

مقادیر( بدست آمده از اعمال سنجه كیفیت 

 داده

التزام مربوط به شیء مرجع را 

 استفاده كنید

حداكثر تعداد وقوع 

شیء مرجع را 

 اده كنیداستف

 ی ازكالس
(DQ_Result) 

 137تا  134 هاي سطر

quanValTyp نوع مقدار 134

e 
دهی نتیجه  رفته در گزارش نوع مقدار بکار

 O 1 كیفیت داده 
 نوع ركورد كالس

<<Metaclass>> 

(8-4-3)  

دهی نتیجه  رفته در گزارش واحد مقدار بکار quanValUnit واحد مقدار 135

 كیفیت داده 
M 1 

 واحد سنجه كالس

(8-4-3) 

 متن آزاد حروف رشته O 1 روش آماري بکار رفته در تعیین مقدار errStat خطا آماره 136

مقدار یا مقادیر كمی، كه محتواي آن توسط  quanVal مقدار 137

 شود. فرآیند ارزیابی بکاررفته تعیین می
M N 

 ركورد كالس

 (8-4-3) 
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 اطالعات دامنه  8-2-4-5

 (ISO19115در  B.2.4.5)معادل 

شماره   در 

استاندارد 

 ايزو 

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

138 DQ_Scope 
 )دامنه كیفیت(

 

DQScope هاي( داده كه كیفیت آنها  گستره ویژگی(

 شود گزارش می

التزام مربوط به شیء مرجع 

 را استفاده كنید

حداكثر تعداد 

یء مرجع وقوع ش

 را استفاده كنید

 كالس

<<Data 

Type> 

 141تا 139 هاي سطر

جایگاه داده مشخص شده در دامنه، از  scpLvl سطح 139

 M 1 نظر هرم سلسله مراتبی 

 MD_ScopeCode كالس

<<CodeList>> 

(8-5-13) 

اطالعات درباره گستره افقی، ارتفاعی و  scpExt گستره 141

 O 1 منهزمانی داده مشخص شده در دا

 EX_Extent كالس

<<Data Type>> 

(8-3-1) 

شرح جزئیات درباره سطح داده مشخص  scpLvlDecs توصیف سطح 141

 شده در دامنه

C/ 

مجموعه "سطح معادل   

 نیست؟ "سري"یا  "داده 
N 

 MD_ScopeDescription كالس

<<Unioin>> 

(8-2-5-2) 

 

 اطالعات نگهداري 8-2-5

 (ISO19115در  B.2.5)معادل 

 یاتكل  8-2-5-1

 (ISO19115در  B.2.5.1)معادل 
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  نشان داده شده است  11در شکل  UMLمدل 

شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

142 MD_MaintenanceIn

formation 
 )اطالعات نگهداري(

MaintInfo  اطالعات درباره دامنه و

 سازي اوب  بهنگامدوره تن

التزام مربوط به 

شیء مرجع را 

 استفاده كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

 در كالس تجمع یافته

(MD_Metadata  and 

MD_Identification) 

 1/148تا  143 هاي سطر

دوره تناوب نگهداري و  143

 سازي بهنگام

maintFreq  دوره تناوب اعمال تغییرات

ودن به منبع، پس از و افز

آنکه منبع اولیه به اتمام 

 رسیده است.

M 1 

 MD_MaintenanceFrequencyCode كالس

<<CodeList>> 
(8-5-11) 

ریزي شده  تاریخ برنامه dateNext سازي بعدي تاریخ بهنگام 144

 براي بازنگري منبع
O 1 

 تاریخ كالس

(8-4-2) 

دوره تناوب نگهداري تعریف  145

 برشده توسط كار

usrDefFre

q 
دوره نگهداري، غیر از 

 O 1 هاي تعریف شده دوره

 TM_PeriodDuration كالس
(8-4-5) 

 

اي از داده كه فعالیت  دامنه maintScp سازي دامنه بهنگام 146

نگهداري روي آن انجام 

 شده است
O N 

 كالس

 

MD_ScopeCode 

<<CodeList>> 
(8-5-13) 

upScpDes سازي توصیف دامنه بهنگام 147

c 
اطالعات اضافی درباره 

 O N دامنه یا گستره منبع

 MD_ScopeDescriprtion كالس
<<Union>> 

(8-2-5-2) 

maintNot یادداشت نگهداري 148

e 
اطالعات در خصوص 

الزامات خاص براي 

 نگهداري از منبع
O N 

 متن آزاد حروف رشته

maintCon تماس 1/148

t 
روشهاي برقراري ارتباط با 

و  (دافرافرد )
O N 

 CI_ResponsibleParty كالس

<<DataType>> 
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شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

یی كه (ها) سازمان

مسئولیت نگهداري از 

 فراداده  را بر عهده دارند

(8-3-2) 

 

 اطالعات توصیف دامنه  8-2-5-2

 (ISO19115در  B.2.5.2)معادل 
شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه دهنوع دا

149 
 

 

 

MD_ScopeDescrip

tion 
 )توصیف دامنه(

ScpDesc  توصیف كالس اطالعاتی كه توسط اطالعات

 پوشش داده شده است

التزام مربوط به شیء مرجع را 

 استفاده كنید

حداكثر تعداد وقوع 

شیء مرجع را 

 استفاده كنید

كالس
<<Union>> 

 155تا 151 هاي سطر

نوع اطالعات توصیفی مورد هائی از  نمونه attribSet اطالعات توصیفی 151

 خطاب اطالعات 

C ،عوارض، نمونه عوارض /

اطالعات توصیفی ، نمونه 

  ،موارد داده و سایرمجموعه 

 اند؟ سازي نشده مستند

1 

 مجموعه

 (8-4- 7) 

GF_AttributeType 
(8-4- 4) 

نوع عوارض مورد خطاب  هائی از نمونه featSet عوارض 151

 اطالعات

C اطالعات توصیفی، نمونه /

عوارض، نمونه اطالعات 

توصیفی، مجموعه داده و 

سازي  مستند  ،موارد  سایر

 اند؟ نشده

1 

 مجموعه

 (8-4-7) 

GF_FeatureType 
(8-4- 4) 

/ اطالعات توصیفی، C عوارض مورد خطاب اطالعات نمونه featIntSet نمونه عوارض 152

عوارض، نمونه اطالعات 
1 

 مجموعه

 (8-4-7) 

GF_FeatureType 
(8-4- 4) 
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شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه دهنوع دا

داده و  توصیفی، مجموعه

سازي  مستندات ،موارد سایر

 اند؟ نشده

نمونه اطالعات توصیفی مورد خطاب  attribIntSet نمونه اطالعات توصیفی  153

 اطالعات

C  ،اطالعات توصیفی /

عوارض، نمونه عوارض، 

  ،موارد مجموعه داده و سایر

 اند؟ سازي نشده مستند

1 

 موعهمج

(8-4-7) 

GF_AttributeType 
(8-4- 4) 

154 
 

/ اطالعات توصیفی، C مجموعه داده مورد خطاب اطالعات datasetSet مجموعه داده 

عوارض، نمونه عوارض ، نمونه 

 اطالعات توصیفی و سایر

 اند؟ سازي نشده مستند ،موارد

1 

 متن آزاد حروف رشته

ها   بندي ایر طبقهكالسی از اطالعات كه در س other سایر 155

 و مورد خطاب استگنجد  نمی

 C ،اطالعات توصیفی /

عوارض، نمونه عوارض، نمونه 

اطالعات توصیفی و مجموعه 

 اند؟ سازي نشده داده  مستند

1 

 متن آزاد حروف رشته

 

 

 

 

 ( اي برداري و شبکه ساختارمکاني )شامل  ساختاراطالعات مربوط به  8-2-2

 (ISO19115در  B.2.6)معادل 
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 یاتكل 8-2-2-1

 (ISO19115در  B.2.6.1)معادل 
 .نشان داده شده است  11در شکل  UMLمدل 

شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

156 MD_SpatialReprese

ntation 
 مکانی( ساختار)

SpatRep  مکانیسم رقومی بکار رفته براي

 طالعات مکانیا ارائه

التزام مربوط به شیء 

 مرجع را استفاده كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

 در كالس تجمع یافته

(MD_Metadata)  

<<Abstract>> 

157 ،171 ،176 

157 MD_Gridspatial 

Representation 
 مکانی شبکه( ساختار)

GridSpat

Rep 
اطالعات درباره اشیاء مکانی 

 اي در مجموعه داده  شبکه

التزام مربوط به شیء 

 مرجع را استفاده كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

 ی از كالس
(MD_Spatial Repesentation) 

 161تا  158 هاي سطر

 تعداد محورهاي مستقل numDims تعداد ابعاد 158

 "زمانی  - مکانی" 
M 1 

 عدد صحیح عدد صحیح

axDimPro ت ابعاد محورخصوصیا 159

ps 
اطالعات درباره خصوصیات 

 M 1 "زمانی - مکانی"محورهاي 
 زنجیره

 (8-4-7) 

MD_Dimension 

<<Data Type >> 
(8-2-6-2) 

شناسائی شبکه داده بعنوان  cellGeo هندسه سلول 161

 M 1 نقطه یا سلول

MD_CellGeometryCo كالس

de 
<<CodeList>> 

(8-5-7) 

161 
 

پارامترهاي  دسترسی به

 تبدیل

tranParaA

v 

هاي تبدیل بین  آیا پارمتر

مختصات عکسی و مختصات 

اي وجود  جغرافیائی یا نقشه

 دارند یا خیر )موجود بودن( 

M 1 

 آري =1 بولی

 خیر =1
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شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

171 MD_Georeferencea

ble 
 )قابل زمین مرجع شدن(

Georef اي بــا فاصــله ســلولی    شــبکه

نامنظم، در  سیسـتم مختصـات   

فیــایی یــا سیســتم تصــویر جغرا

ــلول  ــر س ــه ه ــه، ك ــا   نقش آن ب

مرجـع   استفاده از اطالعات زمین

مرجـع   ها، قابل زمین همراه داده

شدن باشد، ولی بـه تنهـائی بـا    

هـاي شــبکه   اسـتفاده از ویژگـی  

 این امکان وجود نداشته باشد.  

التزام مربوط به شیء 

 مرجع را استفاده كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

 مرجع را

 استفاده كنید

   ی ازكالس

(MD_GridSpatialRepresentati

on) 

 158و  175تا  171 هاي سطر

 161تا 

وجود یا عدم وجود نقطه  ctrlPtAv موجود بودن نقاط كنترل 171

 )نقاط( كنترل 
M 1 

 آري =1 بولی

 خیر =1

وجود یا عدم وجود نقطه  ctrlPtAv موجود بودن نقاط كنترل 171

 )نقاط( كنترل 
M 1 

 آري =1 بولی

 خیر =1

موجود بودن پارامترهاي  172

 توجیه

orieParaA

v 

وجود یا عدم وجود پارامترهاي 

 توجیه 
M 1 

 آري =1 بولی

 خیر =1

orieParaD توصیف پارامترهاي توجیه 173

s 
توصیف پارامترهاي بکار رفته 

 در بیان توجیه سنجنده
O 1 

 متن آزاد حروف رشته

georefPar رجعپارامترهاي زمین م 174

s 

ترمهایی كه زمین مرجع كردن 

اي را پشتیبانی  هاي شبکه داده

 كنند می
M 1 

 ركورد كالس

 (8-4-3) 

 CI_Citation كالس O N مرجع توصیف كننده پارامترها  paraCit مرجع پارامتر 175
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شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر 

 تعداد وقوع
 دامنه نوع داده

<<Data Type>> 

(8-3-2)  

176 MD_VectorSpatialR

epresentation 
 مکانی برداري( ساختار)

VectSpat

Rep 
اطالعات درباره اشیاء مکانی با 

 قالب برداري در مجموعه داده 

التزام مربوط به شیء 

حداكثر تعداد  مرجع را استفاده كنید

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

  ی ازكالس
(MD_SpatialRepresentation) 

 178و  177 هاي سطر

وابط كدي كه درجه پیچیدگی ر topLvl سطح توپولوژي 177

 مکانی را بیان می كند

O 1 

MD_TopologyLevelC كالس

ode 
 <<CodeList>> 

(8-5-16) 

geometOb اشیاءهندسی 178

js 

 هندسی اشیاء درباره اطالعات

 داده درمجموعه بکاررفته

O 

N 

 MD_GeometricObjects كالس

<<Data Type>> 

(8-2-6-3) 

 

 اطالعات بعد 8-2-2-2
 (ISO19115در B.2.6.2معادل )
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 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام نقشنام/  
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

179 MD_Dimension 
 )ابعاد(

Dimen التزام مربوط به شيء  خصوصیات محور

 مرجع را استفاده كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شيء 

مرجع را استفاده 

 كنید

 كالس
<<DataType>> 

 182تا  181 های سطر

 ام محور ن dimName نام بعد 181
M 1 

MD_DimensionNam كالس

eTypeCode 

<<CodeList>> 

(8-5-17) 

 عدد صحیح عدد صحیح M 1 تعداد اجزا واقع شده در امتداد محور  dimSize اندازه بعد 181

میزان جزئیات در مجموعه داده  dimResol قدرت تفکیک 182

 ای شبکه
O 1 

 سنجه كالس

(8-4-3) 

 

 شيء هندسياطالعات  8-2-2-3
 (ISO19115در B.2.6.3 معادل)

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش 
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

183 MD_GeometricObje

cts  

 )هندسي اشیا(

GeometObj

s 
  مجموعه در رفته بکار ء اشیا تعداد

بندی شده بر حسب نوع داده، طبقه

 شي هندسي

 شيء به مربوط التزام

 نیدك استفاده را مرجع

 تعداد حداكثر

 شيء وقوع

 استفاده را مرجع

 كنید

 كالس
<<DataType>> 

 185تا  184های  سطر
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 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش 
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

رفته  بکار برداری یا ای نقطه شئ نام geoObjTyp هندسي شئ نوع 184

 های موقعیت كردن مشخص برای

 یا -دو ، – یک ، -صفر مکاني

 داده مجموعه در بعدی -سه

M 1 

 MD_GeometricObj كالس
ectTypeCode 

<<CodeList>> 

(8-5-11)  

یا  ای نقطه شئ نوع تعداد جمع geoObjCnt هندسي شئ شمارش 185

 رخ داده مجموعه در كه برداری

 اند داده
O 1 

 بزرگتر از صفر عدد صحیح

 

 اطالعات سیستم مرجع )شامل زمان ، مختصات و شناسه مکاني( 8-2-7

 (ISO19115در  B.2.7)معادل 

 كلیات  8-2-7-1

 (ISO19115در  B.2.7.1)معادل 

 .نشان داده شده است  12در شکل  UMLمدل 
شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

186 MD_Reference

System 
 )سیستم مرجع(

 

RefSystem مربوط به شیء  /شرطالتزام اطالعات درباره سیستم مرجع

 ده كنیدمرجع را استفا
حداكثر تعداد 

وقوع شیء مرجع 

 را استفاده كنید

در كالس تجمع یافته  

(MD_Metadata) 

 187  سطر
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شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

شناسه سیستم  187

 مرجع

refSysId هنگامی كه اطالعات  نام سیستم مرجع

مختصات از  سیستم مرجع

 سیستم مرجعطریق شناسه 

داده نشده است به 

SC_CRS  در 

 ISO 19111 عهجمرا 

 . شود

1 

 RS_Identifier سكال

(8-2-7-2) 

 

 اطالعات شناسه  8-2-7-2

 (ISO19115در  B.2.7.3)معادل 

شماره در 

استاندارد 

 يزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

215 <<DataType>> 
MD_Identifier 

   )شناسه فراداده(

MdIdent  نام فضاي»مقداري كه یك شئ را در یك» 

 كند بصورت منحصر به فرد مشخص می

مربوط به شیء  شرط/التزام

 مرجع را استفاده كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء مرجع 

 را استفاده كنید

 217تا  216 هاي سطر كالس

شخص حقیقی یا حقوقی كه مسئولیت  identAuth مسئول 216

 O 1 را بر عهده دارد «فضاي نام»نگهداري 

 CI_Citation كالس

<<Data Type>> 

(8-3-2) 

217 
 

اي را در  عددي كه نمونه مقدار حرفی identCode كد

 كند فضاي نام مشخص می
M 1 

 متن آزاد حروف رشته
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شماره در 

استاندارد 

 يزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

218 RS_Identifier 
 )شناسه سیستم مرجع(

RsIdent التزام مربوط به شیء مرجع  شناسه بکار رفته براي سیستم مرجع

 را استفاده كنید

حداكثر تعداد 

شیء مرجع وقوع 

 را استفاده كنید

 ی ازكالس

(MD_Identifier) 

و  217تا  216 هاي سطر

 2/218و  1/218

فضاي »فرد یا سازمان مسئول  نام یا شناسه identCodeSpace فضاي كد 1/218

 «نام
O 1 

 متن آزاد حروف رشته

 آزادمتن  حروف رشته O 1 شناسه مشخص كننده نگارش  فضاي نام identVrsn نگارش 2/218

 

 اطالعات توزيع 8-2-8

 (ISO19115در  B.2.10)معادل 

 كلیات  8-2-8-1

 (ISO19115در  B.2.10.1)معادل 

 .نشان داده شده است  13درشکل  UMLمدل 
شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده
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شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

271 MD_Distributio

n 
 )توزیع(

 

 

Distrib هاي  اطالعات درباره توزیع كننده و گزینه

 موجود براي بدست آوردن منبع

التزام مربوط به شیء 

 مرجع را استفاده كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء مرجع 

 را استفاده كنید

 كالس تجمع یافته

 در

MD_Metadata 

 273تا  271 هاي سطر

 نام نقش: 271

 فرمت توزیع

distFormat توزیع اي كه آماده  توصیفی از فرمت داده 

 دهد  ارائه می است

/C 

در  كننده فرمت توزیع

MD_Distributor 
مستندسازي نشده؟   

N 

 MD_Format تناظر
(8-2-8-4)  

 نام نقش:  272

 توزیع كننده

distributor  اطالعات در باره توزیع كننده ارائه

 دهد  می
O N 

 MD_Distributor تناظر
(8-2-8-3) 

 نام نقش: 273

 هاي انتقال هگزین 

distTranOp

s 

اي كه  آوري و رسانه اطالعات درباره فن

منبع بواسطه آن از توزیع كننده دریافت 

 شود  می

O N 

MD_DigitalTransferOpti تناظر

ons 

(8-2-8-2) 

 

 هاي انتقال رقومي اطالعات گزينه  8-2-8-2

 (ISO19115در  B.2.10.2)معادل 

شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف كوتاه نام نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده
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شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف كوتاه نام نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

274 MD_DigitalTransferO

ptions 

 (گزینه هاي انتقال رقومی)

 

DigTranO

ps 

هائی كه منبع بواسطه  ها و رسانه روش

 گردد.   آنها از توزیع كننده دریافت می

التزام مربوط به شیء 

 مرجع را استفاده كنید

حداكثر تعداد 

شیء مرجع  وقوع

 را استفاده كنید

  كالس تجمع

در یافته  

(MD_Distribution 

and 

MD_Distributor) 

 278تا  275 هاي سطر

اطالعات درباره منابع برخط كه بتوان  onLineSrc برخط 277

 O N داده را از آنجا تهیه نمود 

 CI_OnlineResource كالس
<<Data Type>> 

(8-3-2-5) 

 

 هتوزيع كننداطالعات   8-2-8-3

 (ISO19115درB.2.10.3معادل)
شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

279 MD_Distributor 

 )توزیع كننده(
 

Distributor التزام مربوط به شیء مرجع را  اطالعات درباره توزیع كننده

 استفاده كنید

ع حداكثر تعداد وقو

شیء مرجع را 

 استفاده كنید

 كالس تجمع یافته

در
(MD_Distribut

ion and 

MD_Format) 

 283تا  281 هاي سطر

تماس توزیع اطالعات  281

 كننده 

distorCont توان از آن بدست آورد.  طرفی كه منبع را می

 M 1 این فهرست لزومی ندارد كه جامع باشد.

 CI_ResponsibleParty كالس

<<Data Type>> 
(8-3-2) 

 نام نقش: 282

 فرمت توزیع

distorFormat  اطالعات درباره فرمت بکاربرده شده توسط

 دهد. توزیع كننده را ارائه می

C/ 

در  فرمت توزیع  
MD_Distibution 

N 

 MD_Format تناظر

(8-2-8-4) 
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شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

 سازي نشده؟ مستند

 نام نقش: 283

هاي انتقال توسط  گزینه

 توزیع كننده

distorTran هائی كه توسط توزیع كننده  ها و رسانه روش

 O N دهد. شود را ارائه می استفاده می

MD_DigitalTransfer تناظر

Options 

(8-2-8-2) 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات فرمت  8-2-8-4

 (ISO19115در  B.2.10.4)معادل 

شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

284 MD_Format 

 (فرمت)

 

Format هاي زبان كامپیوتري  ختارتوصیفی از سا

اي در یك ركورد،  كه نمایانگر اشیاء داده

سازي یا كانال  فایل، پیغام، دستگاه ذخیره

 انتقال هستند .

التزام مربوط به شیء مرجع 

 را استفاده كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء مرجع 

 را استفاده كنید

جمعكالس ت   

در یافته  

(MD_Distribution, 

MD_Identification, and 

MD_Distributor) 

 291تا  285 هاي سطر

 متن آزاد رشته حروف M 1 نام فرمت)هاي ( انتقال داده  formatName نام 285
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شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

 متن آزاد رشته حروف M 1 نگارش فرمت )تاریخ، شماره، غیره( formatVer نگارش 286

 نام نقش:  291

ع كننده توزی

 فرمت

formatDist  بکار رفته توسط اطالعات درباره فرمت

 O N دهد ارائه میرا توزیع كننده 

 MD_Distributor تناظر

(8-2-8-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات نوع داده 8-3

 (ISO19115در  B.3)معادل 

 اطالعات گستره 8-3-1

 (ISO19115در  B.3.1)معادل 

 كلیات 8-3-1-1

 (ISO19115در  B.3.1.1)معادل 

 نشان داده شده است. 14شکل در  UML مدل
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شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

334 EX_Extent 

 (گستره)

 

Extent  ،اطالعات درباره گستره مسطحاتی

 ارتفاعی و زمانی 

التزام مربوط به شیء مرجع 

 را استفاده كنید

قوع حداكثر تعداد و

شیء مرجع را 

 استفاده كنید

 كالس

<<Data 
 Type>> 

 338تا  335 هاي سطر

/ مولفه مکانی و مولفه C گستره مکانی و زمانی براي شئ مرجع exDesc توصیف 335

زمانی و مولفه ارتفاعی 

 اند ؟ سازي نشده مستند

1 

 متن آزاد رشته حروف

 نام نقش: 336

 مولفه مکانی

geoEle  گستره شیء مرجع  ط بهمربومولفه مکانی

 دهد را ارائه می

C توصیف و مولفه زمانی و /

سازي  مولفه ارتفاعی مستند

 اند؟ نشده

N 

 EX_GeographicExtent تناظر
<<Abstract>> 

(8-3-1-2) 

 نام نقش: 337

 مولفه زمانی 

temEle  گستره شیء مرجع  مربوط بهمولفه زمانی

 دهد را ارائه می

C توصیف و مولفه مکانی /

و مولفه ارتفاعی 

 اند؟ سازي نشده مستند

N 

 EX_TemporalExtent تناظر
(8-3-1-3) 

 نام نقش: 338

 مولفه ارتفاعی 

vertEle   گستره شئ  مربوط بهمولفه ارتفاعی

 دهد مرجع را ارائه می

C توصیف و مولفه مکانی /

سازي  و مولفه زمانی مستند

 اند؟ نشده

N 

 EX_VerticalExtent تناظر
(8-3-1-4) 

 

 اطالعات گستره مکاني 8-3-1-2

 (ISO19115در  B.3.1.2)معادل 

شماره 

استاندار

 د ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش

حداكثر 

تعداد 

 وقوع

 دامنه نوع داده
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شماره 

استاندار

 د ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش

حداكثر 

تعداد 

 وقوع

 دامنه نوع داده

339 EX_GeographicExtent 

 (گستره مکانی)

 

GeoExtent  منطقه تحت پوشش

 مجموعه داده

التزام مربوط به شیء 

ده مرجع را استفا

 كنید

حداكثر 

تعداد وقوع 

شیء مرجع 

را استفاده 

 كنید

 در كالس تجمع یافته

 (EX_Extent and 

EX_SpatialTemporalExtent) 

<<Abstract>> 

 341  سطر

exTypeCo كد نوع گستره 341

de 

آیا چند ضلعی دور 

منطقه، معرف وجود داده 

یا فقدان داده در آن 

 ناحیه است.   

 

O 1 

 شمول خارج  = 1 بولی

 شمول  = 1

341 EX_BoundindPolygon 

 ) چندضلعی دور منطقه(

 

BoundPoly  مرز دور مجموعه داده

  اي بسته مجموعه بصورت

تعریف   (x,y)از مختصات

 گردد.   می

)نقطه پایانی، تکرار نقطه 

 شروع است(

التزام مربوط به شیء 

مرجع را استفاده 

 كنید

حداكثر 

تعداد وقوع 

شیء مرجع 

اده را استف

 كنید

 ی ازكالس

 (EX_GeographicExtent) 

و  342 هاي سطر

341 

اي از نقاط كه  مجموعه polygon ضلعی چند 342

ضلعی دور  مشتركاً چند

 كنند. منطقه را تعریف می

M N 

 GM_Object كالس
(8-4-6) 

 

343 EX_GeographicBoundi

ngBox 

 (مستطیل در برگیرنده)

 

GeoBndBo

x 

موقعیت جغرافیائی 

 موعه داده.مج

یادداشت:  توجه شود كه  

التزام مربوط به شیء 

مرجع را استفاده 

 كنید

حداكثر 

تعداد وقوع 

شیء مرجع 

 ی ازكالس

 (EX_GeographicExtent) 

تا  344 هاي سطر

 341و  347
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شماره 

استاندار

 د ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش

حداكثر 

تعداد 

 وقوع

 دامنه نوع داده

این روش تقریبی است، 

بنابراین نیازي به مشخص 

نمودن سیستم مرجع 

 باشد. مختصات نمی

 

را استفاده 

 كنید

ترین مختصات  غربی westBL طول جغرافیائی حد غربی 344

محدوده  مجموعه داده، 

برحسب طول جغرافیائی 

و درجه ممیزدار )سمت 

 شرق مثبت است( 

M 1 

  <=  180 عدد اعشاري
مقدار طول 

 جغرافیایی حد غربی

 =>180- 

345 
 

ترین مختصات  شرقی eastBL طول جغرافیائی حد شرقی

 محدوده  مجموعه داده،

برحسب طول جغرافیائی 

و درجه ممیزدار )سمت 

 شرق مثبت است(

M 1 

  <=  181 عدد اعشاري
مقدار طول 

شرقیجغرافیایی حد   

 => 181-  

مختصات   ترین جنوبی southBL عرض جغرافیائی حد جنوبی  346

محدوده  مجموعه داده، 

برحسب عرض جغرافیائی 

و درجه ممیزدار )سمت 

 شمال مثبت است(
M 1 

=  مقدار عرض >91 عشاريعدد ا

جغرافیائی حد 

 جنوبی

 < =91-     

  

مقدارعرض 

جغرافیائی حد 

جنوبی، كوچکتر یا 
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شماره 

استاندار

 د ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش

حداكثر 

تعداد 

 وقوع

 دامنه نوع داده

مساوي مقدار عرض 

جغرافیائی محدوده 

 شمالی

مختصات   ترین شمالی northBL عرض جغرافیائی حد شمالی 347

محدوده  مجموعه داده، 

برحسب عرض جغرافیائی 

و درجه ممیزدار )سمت 

 بت است(شمال مث
M 1 

=  مقدار عرض >91 عدد اعشاري

جغرافیائی حد 

 شمالی

 < =91-  

مقدارعرض  

جغرافیائی حد 

شمالی، بزرگتر یا 

مساوي مقدار عرض 

جغرافیائی محدوده 

 جنوبی

348 EX_GeographicDescri

ption 

 (توصیف مکانی)

 

GeoDesc  توصیف منطقه جغرافیائی

 با استفاده از شناسه 

ه شیء التزام مربوط ب

مرجع را استفاده 

 كنید

حداكثر 

تعداد وقوع 

شیء مرجع 

را استفاده 

 كنید

 از  یكالس

(EX_GeographicExtent) 

 349 هاي سطر

 341و

شناسه بکاررفته براي  geoId شناسه مکانی 349

 منطقه جغرافیائیبیان 

 مورد نظر

M 1 

 MD_Identifier كالس
(8-2-7-2) 
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 اطالعات گستره زماني   8-3-1-3

 (ISO19115در  B.3.1.3)معادل 

شماره 

در 

استاندار

 د ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

351 EX_TemporalExtent 

 )گستره زمانی(

 

TempExten

t 

فاصله زمانی پوشش داده شده 

 توسط محتواي مجموعه داده

التزام مربوط به شیء 

 دمرجع را استفاده كنی

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

 دركالس تجمع یافته 

(EX_Extent) 

 351 سطر

تاریخ و زمان براي محتواي  exTemp گستره 351

 مجموعه داده 
M 1 

 TM_Primitive كالس

(8-4-5) 

352 EX_SpatialTemporal

Extent 

 )گستره مکانی و زمانی(

 

SpatTempE

x 
/زمان و گستره با توجه به تاریخ

 محدوده مکانی

التزام مربوط به شیء 

 مرجع را استفاده كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء 

مرجع را 

 استفاده كنید

 ی ازكالس

(EX_TemporalExtent) 

 351و  353 هاي سطر

 نام نقش: 353

 گستره مکانی

exSpat  مولفه مکانی از گستره مركب

 M N  "مکانی و زمانی"

EX_GeographicExte تناظر

nt 

<<Abstract>> 

(8-3-1-2) 

 

 اطالعات گستره ارتفاعي  8-3-1-4

 (ISO19115در  B.3.1.4)معادل 
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شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

354 EX_VerticalExtent 

 )گستره ارتفاعی(

 

VertExtent دامنه ارتفاعی مجموعه داده 
ام مربوط به شیء مرجع التز

 را استفاده كنید

حداكثر تعداد وقوع 

شیء مرجع را 

 استفاده كنید

 كالس تجمع یافته

 در

 (EX_Extent) 

 358تا  355 هاي سطر

 حقیقیعدد  حقیقیعدد  M 1 كمترین ارتفاع ثبت شده در مجموعه داده vertMinVal اقل حد 355

 حقیقیعدد  حقیقیعدد  M 1 ت شده در مجموعه دادهبیشترین ارتفاع ثب vertMaxVal اكثر حد 356

 اطالعات براي بکاررفته گیري اندازه واحد vertUoM گیري اندازه واحد 357

 .ارتفاعی گستره

 متر،پا،میلیمتر،هکتوپاسکال :مثال

M 1 

 ي طولریگ واحداندازه كالس

(8-4-3) 

 نام نقش: 358

 سیستم مختصات مرجع 

 ارتفاعی

vertCRS سیستم مرجع مختصات رباره اطالعات د

 ارتفاع مقدار اقل اكثر و حد حدارتفاعی كه  

اطالعات  .شودمی گیري اندازهنسبت به آن 

شناسایی این سیستم مرجع شامل واحد 

 گیري است.اندازه

M 1 

 SC_CRS تناظر

(8-4-9) 

 

 

 اطالعات در خصوص مرجع و مسئول 8-3-2

 (ISO19115در  B.3.2)معادل 

 كلیات  8-3-2-1

 (ISO19115در  B.3.2.1)معادل 

 نشان داده شده است.  15در شکل  UMLمدل 
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شماره در 

استاندار

 د ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

359 CI_Citation 

 )مرجع(

 

Citation  التزام مربوط به شیء  مرجع استاندارد شده منبع

 مرجع را استفاده كنید

ثر تعداد حداك

وقوع شیء مرجع 

 را استفاده كنید

 كالس

<<Data 

Type>> 

 373تا  361 هاي سطر

نامی كه منبع ذكر شده تحت آن  resTitle عنوان 361

 شود.  شناخته می
M 1 

 متن آزاد رشته حروف

یا نام مورد نظر  اطالعات نام اختصاري resAltTitle عنوان دیگر 361

 خارجی  آن به زبان 

بعنوان گزینه دوم براي   DCWمثال:

  "چارت رقومی جهان"

O N 

 رشته حروف

 

 متن آزاد

 تاریخ مرجع براي منبع ذكر شده resRefDate تاریخ 362

M N 

 CI_Date كالس

<<Date Type>> 
(8-3-2-4) 

 

 متن آزاد رشته حروف O 1 منبع ذكر شده شماره نشر resEd نشر  363

 نشرتاریخ  resEdDate نشرتاریخ  364
O 1 

 تاریخ كالس

(8-4-2) 

بصورت بواسطه آن كه شیء اي  مشخصه citId شناسه 365

منحصر به فرد، در یك فضاي نام 

 شود. شناسائی می

O N 

 MD_Identifier كالس

<<data Type>> 

(8-2-7-2) 

        

citRespPar مسئول 367

ty 

نام و سمت فرد یا سازمانی كه مسئول 

 O N باشد منبع می

 CI_ResponsibleParty كالس

<<Data Type>> 

(8-3-2) 
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شماره در 

استاندار

 د ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

 شود قالبی كه منبع در آن ارائه می presForm شکل ارائه 368

O N 

CI_PresentationFormCo كالس

de 

<<CodeList>> 

(8-5-4) 

datasetSeri مجموعه داده  سري 369

es 

اطالعات درباره سري یا مجموعه داده 

تجمع یافته كه مجموعه داده به آن 

 دارد تعلق

O 1 

 CI_Series كالس

<<DataType>> 

(8-3-2-6) 

otherCitDe سایر جزئیات مرجع  371

t 

سایر اطالعات مورد نیاز براي تکمیل 

مرجع كه در جاي دیگري مشخصات 

 ثبت نشده است.

O 1 

 متن آزاد رشته حروف

عنوان باالدست، همراه با ذكر اجزاي  collTitle عنوان جامع 371

اینکه كدام جز نزد تشکیل دهنده و 

 منبع قرار دارد.  

جمعی  یادداشت: عنوان بصورت دسته

كند و  اجزاي مجموعه را مشخص می

اطالعات در خصوص اینکه همچنین، 

ذكر شده قرار  منبع درها  كدام جلد

 دهد. ارائه میدارند 

 

O 1 

 متن آزاد رشته حروف

372 ISBN isbn استاندارد  المللی بین شماره كتاب O 1 متن آزاد رشته حروف 

373 ISSN issn  استاندارد المللی  بینشماره سري O 1 متن آزاد رشته حروف 

374 CI_ResponsibleParty 

 )مسئول(
RespParty  شناسائی و نحوه ارتباط با فرد )افراد( و

هائی كه به مجموعه داده مرتبط  سازمان

التزام مربوط به شیء 

 دمرجع را استفاده كنی
حداكثر تعداد 

وقوع شیء مرجع 

 كالس

<<Data 

Type>> 

 379تا  375 هاي سطر
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شماره در 

استاندار

 د ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

 را استفاده كنید باشند. می

 

نام فرد مسئول )بترتیب نام خانوادگی،  rpIndName نام فرد 375

نام و عنوان كه با  مقسم جدا شده 

 باشند(

C نام سازمان و سمت /

 اند ؟ سازي نشده مستند
1 

 متن آزاد رشته حروف

rpOrgNam زماننام سا 376

e 

/ نام فرد و سمت C نام سازمان مسئول

 اند؟ سازي نشده مستند
1 

 متن آزاد رشته حروف

rpPosNam سمت 377

e 

/نام فرد و نام سازمان C نقش یا عنوان فرد مسئول

 اند؟ سازي نشده مستند
1 

 متن آزاد رشته حروف

 آدرس مسئول rpCntInfo اطالعات تماس 378

O 1 

 CI_Contact كالس

<<Data Type> 

(8-3-2-3) 

 وظیفه  مسئول role نقش 379

M 1 

 CI_RoleCode كالس

<<CodeList>> 

(8-5-5) 

 

 اطالعات آدرس  8-3-2-2

 (ISO19115در  B.3.2.2)معادل 

شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

381 CI_Address Address 386تا  381 هاي سطر كالسحداكثر تعداد وقوع التزام مربوط به شیء مرجع  محل فرد یا سازمان مسئول 
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شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

 )آدرس(

 

شیء مرجع را  را استفاده كنید

 استفاده كنید

<<Data 

Type>> 

خط آدرس براي محل )مطابق  delPoint نقطه تحویل 381

ISO11180, Annex A ) 
O N 

 متن آزاد رشته حروف

 متن آزاد رشته حروف O 1 شهري كه  محل مورد نظر در آن قرار دارد city شهر 382

ایالت یا استانی كه  محل مورد نظر در آن  adminArea تقسیمات كشوري 383

 قرار دارد
O 1 

 متن آزاد رشته حروف

 متن آزاد رشته حروف O 1 یا كد پستی دیگر ZIPكد  postCode كد پستی 384

در آن فیزیکی محل وري كه آدرس كش counrty كشور 385

 واقع شده است
O 1 

 متن آزاد رشته حروف

آدرس صندوق پست الکترونیکی مربوط به  eMailAdd آدرس پست الکترونیکی 386

 فرد یا سازمان مسئول
O N 

 متن آزاد رشته حروف

 

 اطالعات تماس  8-3-2-3

 (ISO19115در  B.3.2.3)معادل 

شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه شنام/ نام نق
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

387 CI_Contact 

 )تماس(

 

Contact  اطالعات مورد نیاز براي برقراري ارتباط با

 فرد و/ یا سازمان مسئول 

التزام مربوط به شیء مرجع 

 را استفاده كنید

حداكثر تعداد وقوع 

شیء مرجع را 

 استفاده كنید

 كالس

<<Data 

Type>> 

 392تا  388 هاي سطر
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شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه شنام/ نام نق
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

شماره تلفن تماس با سازمان یا فرد مورد  cntPhone تلفن 388

 نظر

 

O 1 

 CI_Telephone كالس
<<Data Type>> 

(8-3-2-7) 

توان  آدرس فیزیکی و الکترونیکی كه می cntAddress آدرس 389

 O 1 بوسیله آن با سازمان یا فرد تماس گرفت 

 CI_Address كالس
<<Data Type>> 

(8-3-2-2) 

اطالعات برخط كه بتوان بوسیله آن با فرد  cntOnlineRes مرجع برخط 391

 یا سازمان مورد نظر تماس گرفت

 

O 1 

 CI_OnlineResource كالس

<<Data Type>> 

(8-3-2-5) 

توان با فرد یا سازمان  ساعات روز كه می cntHours خدماتساعت ارائه  391

ذكر قاچ زمانی مورد نظر تماس گرفت )با 

 مربوطه( 

O 1 

 متن آزاد كالس

توضیحات تکمیلی در خصوص  چگونگی و  cntInstr دستورالعمل تماس 392

 زمان  تماس با فرد یا سازمان
O 1 

 متن آزاد كالس

 

 اطالعات تاريخ  8-3-2-4

 (ISO19115در  B.3.2.4)معادل 

شماره در 

استاندراد 

 ايزو

 رطالتزام/ش تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

393 CI_Date DateRef 395تا  394 هاي سطر كالسحداكثر تعداد وقوع التزام مربوط به شیء مرجع توصیف كه با آن  يتاریخ مرجع و رویداد 
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شماره در 

استاندراد 

 ايزو

 رطالتزام/ش تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

 )تاریخ(

 

شیء مرجع را  را استفاده كنید شود می

 استفاده كنید

 

<<Data 

Type>> 

 مرجع براي منبع ذكر شده تاریخ refDate تاریخ 394
M 1 

 تاریخ  كالس

(8-4-2) 

 رویداد استفاده شده براي تاریخ مرجع refDateType نوع تاریخ 395

M 1 

 CI_DataTypeCode كالس

<<CodeList>> 

(8-5-2) 

 اطالعات منبع برخط  8-3-2-5

 (ISO19115در  B.3.2.5)معادل 

شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

396 CI_OnlineResource 

 (منبع برخط)

 

OnlineRes  اطالعات در باره منبع برخطی كه از آن

نام  ،مشخصات فنی توان مجموعه داده، می

 مربوط به فراداده بسط داده شده و اجزاي

 یك حوزه كاربري را بدست آورد. برش

رجع التزام مربوط به شیء م

 را استفاده كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء مرجع 

 را استفاده كنید

 كالس

<<Data 

Type>> 

 412تا  397 هاي سطر

محل )آدرس( براي دسترسی برخط از  linkage اتصال 397

یا  (URL) یاب یکپارچه طریق آدرس

 یابی مشابه، مانند  هاي آدرس روش

http://www.statkart.no/isotc211 

M 1 

 URL كالس

(IETF RFC1738  

IETF RFC 2056) 

 متن آزاد رشته حروف O 1 نام منبع برخط orName نام 411
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شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

شرح اینکه منبع برخط چی هست و چکار  orDesc توصیف 411

 كند، با ذكر جزئیت  می
O 1 

 متن آزاد رشته حروف

كد نوع وظیفه انجام شده توسط منبع  orFunct وظیفه 412

 O 1 برخط

 CI_OnLineFunctionCode كالس

<<CodeList>> 

(8-5-3) 

 مجموعه داده اطالعات سري  8-3-2-2

 (ISO19115در  B.3.2.6)معادل 

شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

413 CI_Series 

 )مجموعه داده سري(

 

DatasetSeries مجموعه داده  اطالعات درباره سري یا

تجمع یافته كه مجموعه داده به آن تعلق 

 دارد.

التزام مربوط به شیء مرجع 

 را استفاده كنید

حداكثر تعداد وقوع 

شیء مرجع را 

 استفاده كنید

 كالس 

<<Data 

Type>> 

 418تا  414 هاي سطر

414 
 

نام سري یا مجموعه داده تجمع یافته كه  seriesName نام 

 از آن استمجموعه داده قسمتی 
O 1 

 متن آزاد رشته حروف

 متن آزاد رشته حروف O 1 شناسائی شماره نشر سري مورد نظر issId شماره نشر 415

كه    جزئیاتی در خصوص صفحات نشریه artPage صفحه 416

 مقاله در آن به چاپ رسیده است. 
O 1 

 متن آزاد رشته حروف
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 اطالعات تلفن  8-3-2-7

 (ISO19115در  B.3.2.7)معادل 

شماره در 

استاندارد 

 ايزو

 التزام/شرط تعريف نام كوتاه نام/ نام نقش
حداكثر تعداد 

 وقوع
 دامنه نوع داده

417 CI_Telephone 

 )تلفن(

 

Telephone  شماره تلفن براي تماس با فرد یا سازمان

 مسئول

التزام مربوط به شیء 

 مرجع را استفاده كنید

حداكثر تعداد 

وقوع شیء مرجع 

 كنید را استفاده

 كالس

 <<Data 

 Type>> 

 419تا  418 هاي سطر

توان با فرد یا  شماره تلفنی كه با آن می voiceNum صدا 418

 سازمان مسئول صحبت نمود
O N 

 متن آزاد رشته حروف

شماره تلفن تماس با فرد یا سازمان  faxNum نمابر 419

 مسئول از طریق نمابر
O N 

 متن آزاد رشته حروف
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   ها  به ساير استاندارد  شده داده ارجاع هايموجوديت 8-4

 (ISO19115در  B.4)معادل 

 مقدمه 8-4-1

و در آنجا  بوده مجموعه این از خارج یهائ استاندارد به استاندارد این هايموجودیت از تعداديارجاع 

 .شوندیم داده شرح ادامه در خارجی شده داده ارجاع هايموجودیت این .اندشده مستندسازي

 «تاريخ زمان »و تاريخ به مربوط اطالعات 8-4-2

 (ISO19115در  B.4.2)معادل 

 است ايرشتهبصورت  ،«تاریخ» به مربوط هاي كاراكتر كدگذاري. هددمیرا ارائه  روز و ماه سال، مقادیر: «تاریخ»

 شده مستندسازي ISO/TS 19103در  كامل بطور كالس این .كند تبعیت می ISO8601در  تاریخ فرمت از كه

 .است

 مربوط كاراكترهاي ثانیه(. كدگذاري و دقیقه ساعت، صورته ب زمان ) و تاریخ نوع از است تركیبی: «زمان تاریخ»

مستندسازي  ISO/TS 19103تبعیت نماید. این كالس به طور كامل در  ISO8601از  باید «زمان تاریخ» به

 شده است.

 واحد و اسیمق ركورد، نوع ركورد، عدد، ،سنجه ،هيزاو فاصله، به مربوط اطالعات 8-4-3

 طول يریگ اندازه

 (ISO19115در  B.4.3)معادل 

 مستندسازي شده است. ISO/TS 19103این كالس به طور كامل در  فاصله:

-رادیان یا درجه اندازهواحد كه عموماً با  ،براي انطباق دو خط یا دو صفحه بر یکدیگرالزم زاویه: میزان دوران 

 مستندسازي شده است. ISO/TS 19103ر كامل در شود. این كالس به طوگیري می

. این كالس به طور كامل در موجودیتیك اندازه: نتیجه حاصل از فرآیند تعیین گستره، ابعاد یا كمیت 

ISO/TS 19103 .مستندسازي شده است 

، doubleتقسیم نمود )حقیقی، صحیح، اعشاري، د خاص اعدنوع ان را به آتوان میعدد: كالسی نظري كه 

float) این كالس به طور كامل در .ISO/TS 19103 .مستندسازي شده است 

 مستندسازي شده است. ISO/TS 19103ركورد: این كالس به طور كامل در 

 مستندسازي شده است. ISO/TS 19103نوع ركورد: این كالس به طور كامل در 

 ت.مستندسازي شده اس ISO/TS 19103مقیاس: این كالس به طور كامل در 

 مستندسازي شده است. ISO/TS 19103: این كالس به طور كامل در گیري واحد اندازه



 

 84 

این كالس به طور كامل در گیري طول یا فاصله بین دو موجودیت.  هر سیستم اندازه: گیري طول واحد اندازه

ISO/TS 19103 .مستندسازي شده است 

 ت توصیفياطالعات مربوط به نوع عارضه، نوع مشخصات و نوع اطالعا 8-4-4

 (ISO19115در  B.4.4)معادل 

GF_AttributeTypeاین كالس بطور كامل  .ریف اطالعات توصیفي مربوط به نوع عارضهاتعشامل  ي: كالس

 مستند سازی شده است.  ISO 19109در 

GF_FeatureTypeو شامل تمام انواع عوارض  كند را تشریح مي ه: اطالعات متني كه مفهوم نوع عارض

 مستند سازی شده است.  ISO 19109كالس بطور كامل در . این است

GF_PropertyType عارضه و همچنین  ویژگي: اطالعات متني كه شامل مشخصات و رفتارهایي از

گردد. این كالس بطور  مرتبط با نوع عارضه تلقي مي بنابراینو بوده های آن در تناظر بین عوارض  نقش

 است. مستند سازی شده  ISO 19109كامل در 

 پايه زماني و دوره تناوب اطالعات  8-4-5

 (ISO19115در  B.4.5)معادل 

TM_PeriodDuration بر اساس: مدت یك دوره ISO 8601 این كالس بطور كامل در .ISO 19108 

 مستندسازي شده است.

TM_Primitive كالسی نظري كه بیانگر یك جزء غیرقابل تجزیه از هندسه یا توپولوژي است. این كالس :

 مستندسازي شده است. ISO 19108بطور كامل در 

 شئ  و نقطه اطالعات  8-4-2

 (ISO19115در  B.4.6)معادل 

GM_Pointاین كالس  . است گستره فاقد باشد ولی می موقعیت یك بیانگر كه بعدي صفر هندسی پایه : جز

 مستندسازي شده است. ISO 19107بطور كامل در 

GM_Objectهندسی كه اشیاء تمامی مشترک هاي واسط و باشد می هندسی ءشی بندي رده از ریشه : كالس 

مستندسازي  ISO 19107این كالس بطور كامل در  .كندمی را پشتیبانی اند شده دهی مرجع مکانی بصورت

 شده است.
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 ها 2ها و مجموعه 1زنجیرهاطالعات  8-4-7

 (ISO19115در  B.4.7)معادل 

تواند شامل  آن فقط یکبار آمده است. یک مجموعه نميتجمعي محدود از اشیاء كه هر شيء در  مجموعه:

  ISO/TS 19103در  . این كالس كامالًندارند ياعضای تکراری باشد. اعضا در یک مجموعه ترتیب مشخص

 مستندسازی شده است. 

توانند تکرار  مي ها زنجیره. اند كه بصورت منظم مرتب شده اعضائياز  است ای مجموعه زنجیره: زنجیره

.  این كالس بطور كامل در گیرندتوانند بصورت فهرست یا آرایه مورد استفاده قرار  و ميشوند 

ISO/TS19103  .مستند سازی شده است 

 

 عمداً خالي گذاشته شده است 8-4-8

 ارتفاعي سیستم مرجع مختصات مربوط بهاطالعات  8-4-9

 (ISO19115در  B.4.9)معادل 

SC_CRSزمین هستند. این  كرهو  مبنا ثقل ارتفاعات بین ارتباط كننده توصیف كه پارامترها از اي: مجموعه

 مستندسازي شده است. ISO 19111كالس بطور كامل در 

 

 

                                                 
1
 Sequence 

2
 Set 
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 فهرست كدها  8-5

 (ISO19115در  B.5)معادل 

 مقدمه 8-5-1

 كالس كلیشه دو این. انددر این بخش آورده شده <<برشمارش >> و <<كد فهرست>>كلیشه  هايكالس

 ایندر ضمناً، . باشندنمی "دامنه " و " داده نوع" ،" وقوع تعداد حداكثر "،"شرط/ امالتز"  توصیفی اطالعات شامل

 بسط غیرقابلو بسته  برشمارشماهیت  زیرا یست،ن "سایر" تحت عنوان اي گزینه نیازي به  ،كلیشه كالس دو

  .باشدمی بسط قابل كد فهرست و بوده

 CI_DataTypeCode >>كد فهرست<< 8-5-2

 (ISO19115در  B.5.2)معادل 

 تعريف كد دامنه نام 

1 CI_DateTypeCode 
 كد نوع داده

DataTypCd  یك رویدادشناسایی زمان اتفاق 

 تاریخ بوجود آمدن منبع 111 (Creationایجاد ) 2

 تاریخ به چاپ رسیدن منبع 112 (Publicationنشر ) 3

 ا تکمیل منبع تاریخ بررسی یا بررسی مجدد و بهبود ی 113 (Revisionبازنگري ) 4

 

 CI_OnLineFunctionCode >>كد فهرست<< 8-5-3

 (ISO19115در  B.5.3)معادل 

 تعريف كد دامنه نام 

1 CI_OnLineFunctionCode 
 كد وظیفه برخط

OnFunctCd اي كه توسط منبع انجام می شود وظیفه 

 اندازي بار 2

(download) 

ا ابزار دستورالعمل برخط براي انتقال داده از یك سیستم ی 111

 سازي دیگر سازي به سیستم یا ابزار ذخیره ذخیره

 اطالعات برخط درباره منبع 112 اطالعات 3

 دستورالعمل برخط براي درخواست منبع از تامین كننده 113 دسترسی برون خط 4

 فرآیند سفارش برخط براي بدست آوردن منبع 114 سفارش 5

 115 جستجو 6
 

باره  جوي اطالعات دربراي جست ،واسط جستجوي برخط

 منبع
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 CI_PresentationFormCode >>فهرست كد<< 8-5-4

 (ISO19115در  B.5.4)معادل 

 تعريف كد دامنه نام 

1 CI_PresentationFormCode 
 كد قالب ارائه

PresFormCd شود. اي كه داده ارائه می طریقه 

شکل نیز نمایش رقومی مدركی غالباً متنی )می تواند شامل  111 مدرک رقومی 2

 باشد(

نمایش مدرک غالباً متنی )می تواند شامل شکل نیز باشد(  112 مدرک چاپی 3

 هاي مشابه روي كاغذ، كاغذ حساس یا سایر رسانه

ها از  بازنمائی عوارض طبیعی یا ساخت بشر، اشیا و فعالیت 113 تصویر رقومی  4

هاي طیف  طریق سنجش نور مرئی یا سایر بخش

هائی از قبیل مادون قرمز  توسط سنجندهالکترومغناطیسی، 

حرارتی و رادار با قدرت تفکیك باال و ذخیره آنها در فرمت 

 رقومی  

ها از  بازنمائی عوارض طبیعی یا ساخت بشر، اشیا و فعالیت 114 تصویر چاپی 5

هاي طیف  طریق سنجش نور مرئی یا سایر بخش

قرمز  هائی از قبیل مادون الکترومغناطیسی، توسط سنجنده

حرارتی و رادار با قدرت تفکیك باال و چاپ روي كاغذ، كاغد 

ها به منظور استفاده مستقیم توسط  حساس یا سایر رسانه

 كاربر.

 شده در فرمت برداري یا رستري ارائهنقشه  115 نقشه رقومی 6

ها  نقشه چاپ شده روي كاغذ، كاغذ حساس یا سایر رسانه 116 نقشه چاپی 7

 اده مستقیم توسط كاربر.به منظور استف

 یا غیره فرآیندنمایش رقومی چند بعدي یك عارضه،  117 مدل رقومی 8

 مدل فیزیکی سه بعدي 118 مدل فیزیکی 9

 برش عمودي در فرمت رقومی 119 مقطع قائم رقومی 11

 برش عمودي چاپ شده روي كاغذ و غیره 111 مقطع قائم چاپی 11

سیستماتیك مرتب كه بصورت  ،ومی شواهد یا ارقامرق ارائه 111 جدول رقومی  12

 . یدر قالب ستون ، خصوصاًاند شده

،  كه بصورت سیستماتیك مرتب شده ،شواهد یا ارقام ارائه 112 جدول چاپی 13

، و روي كاغذ، كاغذ حساس یا سایر یدر قالب ستون خصوصاً

 اند. ها چاپ شده  رسانه

 ط رقومی ویدیوبض 113 ویدیو رقومی 14
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 تعريف كد دامنه نام 

 ط ویدیو روي فیلمبض 114 ویدیو آنالوگ 15

 

 CI_RoleCode >>فهرست كد<< 8-5-5

 (ISO19115در  B.5.5)معادل 

 تعريف كد دامنه نام 

1 CI_RoleCode 
 كد نقش

RoleCd شود اي كه توسط مسئول انجام می وظیفه 

 فراهم كننده منبع 111 تامین كننده منبع 2

داده كه مراقبت و نگهداري از منبع را  پاسخگو و مسئول در برابر 112 متولی 3

 كند.  تضمین می

 مالك منبع 113 مالك 4

 استفاده كننده از منبع 114 كاربر 5

 توزیع كننده منبع 115 توزیع كننده 6

 ایجاد كننده منبع  116 تولید كننده 7

تواند در خصوص منبع یا نحوه اخذ آن اطالعات در  طرفی كه می 117 نقطه تماس 8

 ختیار قرار دهد.ا

 مسئول اصلی جمع آوري اطالعات و اجراي تحقیقات 118 محقق 9

اي پردازش نموده كه تغییر  پردازش كننده منبع كه داده را به شیوه 119 پردازشگر 11

 است. یافته

 توزیع كننده منبع 111 ناشر 11

 تالیف كننده منبع 111 مؤلف 12

 

 DQ_EvaluationMethodTypeCode >>كد فهرست<< 8-5-2

 (ISO19115در  B.5.6)معادل 

 تعریف كد دامنه نام 

1 DQ_EvaluationMethodTypeCode 
 كد نوع روش ارزیابی

EvalMethTypeCd  كیفیت یك سنجه معینی از نوع شیوه ارزیابی

 داده 

شیوه ارزیابی كیفیت مجموعه داده بر اساس   111 مستقیم داخلی  2

تمام  بررسی اجزاء درون آن، بطوري كه

هاي الزم براي انجام ارزیابی، داخل خود  داده
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 تعریف كد دامنه نام 

 مجموعه داده هستند.

شیوه ارزیابی كیفیت مجموعه داده بر اساس  112 مستقیم خارجی  3

هاي  بررسی اجزاء درون آن، بطوري كه به داده

مرجع خارج مجموعه داده براي انجام ارزیابی 

 باشد. الزم 

یت یك مجموعه داده شیوه ارزیابی كیف 113 غیرمستقیم 4

 براساس دانش خارجی

 

 MD_CellGeometryCode >>فهرست كد<< 8-5-7

 (ISO19115در  B.5.9)معادل 

 تعريف كد دامنه نام 

1 MD_CellGeom 
etryCode 

 كد هندسه سلول

CellGeoCd  یا سطحیاست اي  نقطه اي، داده شبکه معرف اینکهكد 

 هر سلول معرف یك نقطه است 111 نقطه 2

 هر سلول معرف یك سطح است 112 سطح 3

 

 MD_CharacterSetCode >>فهرست كد<< 8-5-8

 (ISO19115در  B.5.10)معادل 

 
 تعریف كد دامنه نام 

1 MD_CharacterSetCode 
 كد مجموعه حروف

CharSetCd  نام استاندارد كدگذاري كاراكتر كه براي منبع استفاده

 شده است
2 ucs2 111  یتی با اندازه ثابت، براساس ب 16مجموعه كاراكتر جهانی

ISO/IEC 10646 
3 ucs4 112  بیتی با اندازه ثابت، براساس  32مجموعه كاراكتر جهانی

ISO/IEC 10646 

4 utf7 113  فرمت انتقالUCS 7  بیتی با اندازه متغیر، براساس
ISO/IEC 10646 

5 utf8 114  فرمت انتقالUCS 8  بیتی با اندازه متغیر، براساس
ISO/IEC 10646 

6 utf16 115  فرمت انتقالUCS 16  بیتی با اندازه متغیر، براساس
ISO/IEC 10646 

7 8859part1 116 ISO/IEC 8859-1  8، فن آوري اطالعات، كدگذاري 
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 تعریف كد دامنه نام 

: 1قسمت  -بیت تك بایتی مجموعه كاراكترهاي گرافیکی

  1الفباي التین، شماره 

8 8859part2 117 ISO/IEC 8859-1 8ي اطالعات، كدگذاري ، فن آور 

: 2قسمت  -بیت تك بایتی مجموعه كاراكترهاي گرافیکی

 2الفباي التین، شماره 

9 8859part3 118 ISO/IEC 8859-1  8، فن آوري اطالعات، كدگذاري 

: 3قسمت  -بیت تك بایتی مجموعه كاراكترهاي گرافیکی

 3الفباي التین، شماره 

11 8859part4 119 ISO/IEC 8859-1 ،  8فن آوري اطالعات، كدگذاري 

: 4قسمت  -بیت تك بایتی مجموعه كاراكترهاي گرافیکی

 4الفباي التین، شماره 

11 8859part5 111 ISO/IEC 8859-1  8، فن آوري اطالعات، كدگذاري 

: 5قسمت  -بیت تك بایتی مجموعه كاراكترهاي گرافیکی

 الفباي التین/سیریلیك 

12 8859part6 111 ISO/IEC 8859-1  8، فن آوري اطالعات، كدگذاري 

: 6قسمت  -بیت تك بایتی مجموعه كاراكترهاي گرافیکی

 الفباي التین/عربی 

13 8859part7 112 ISO/IEC 8859-1  8، فن آوري اطالعات، كدگذاري 

: 7قسمت  -بیت تك بایتی مجموعه كاراكترهاي گرافیکی

 الفباي التین/یونانی 

14 8859part8 113 ISO/IEC 8859-1  8، فن آوري اطالعات، كدگذاري 

: 8قسمت  -بیت تك بایتی مجموعه كاراكترهاي گرافیکی

 الفباي التین/عبري 

15 8859part9 114 ISO/IEC 8859-1  8، فن آوري اطالعات، كدگذاري 

: 9قسمت  -بیت تك بایتی مجموعه كاراكترهاي گرافیکی

 5الفباي التین، شماره 

16 8859part10 115 ISO/IEC 8859-1  8، فن آوري اطالعات، كدگذاري 

قسمت  -بیت تك بایتی مجموعه كاراكترهاي گرافیکی

 6: الفباي التین، شماره 11

17 8859part11 116 ISO/IEC 8859-1  8، فن آوري اطالعات، كدگذاري 

قسمت  -بیت تك بایتی مجموعه كاراكترهاي گرافیکی

 : الفباي التین/تایلندي 11

بیت تك بایتی مجموعه كاراكترهاي  8كدگذاري  117 زرو شده براي آیندهر 18

بینی شده براي آینده )مثال : ، پیشISO/IECگرافیکی 

 ( ISO/IEC 8859-12احتماالً  
 

19 8859part13 118 ISO/IEC 8859-1  8، فن آوري اطالعات، كدگذاري 
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 تعریف كد دامنه نام 

قسمت  -بیت تك بایتی مجموعه كاراكترهاي گرافیکی

 7فباي التین، شماره : ال13

21 8859part14 119 ISO/IEC 8859-1  8، فن آوري اطالعات، كدگذاري 

قسمت  -بیت تك بایتی مجموعه كاراكترهاي گرافیکی

 )سلتی( 8: الفباي التین، شماره 14

21 8859part15 121 ISO/IEC 8859-1  8، فن آوري اطالعات، كدگذاري 

قسمت  -رافیکیبیت تك بایتی مجموعه كاراكترهاي گ

 9: الفباي التین، شماره 15

22 8859part16 121 ISO/IEC 8859-1  8، فن آوري اطالعات، كدگذاري 

قسمت  -بیت تك بایتی مجموعه كاراكترهاي گرافیکی

  11: الفباي التین، شماره 16

23 jis 122 مجموعه كد ژاپنی براي انتقال كامپیوتري 

24 shiftJIS 123 ی براي ماشین ها بر اساس مجموعه كد ژاپنMS_DOS 
25 eucJP 124  مجموعه كد ژاپنی براي ماشین ها بر اساسUNIX 

26 usAscii 125 مجموعه كدASCII    ایاالت متحده 
(ISO 646 US) 

27 ebcdi 126 مجموعه كد كامپیوترibm mainframe  
28 eucKR 127 اي مجموعه كد كره 

29 big5 128 تی كه در تایوان، هنگ كنگ چین مجموعه كد چینی سن

 و سایر مناطق استفاده می شود

31 GB2312 129 مجموعه كد چینی ساده شده 

 

 MD_ClassificationCode >>فهرست كد<< 8-5-9

 (ISO19115در  B.5.11)معادل 
 تعریف كد دامنه نام 

1 MD_ClassificationCode 
 كد حفاظتی

ClasscationCd جموعه دادههاي نافذ براي م نام محدودیت 

 تواند به عموم ارائه گردد می 111 غیرمحرمانه 2

 باشد براي ارائه به عموم نمی 112 محرمانه 3 

 فقط قابل ارائه به افراد قابل اعتماد   113 خیلی محرمانه 4

داشته   بصورت خصوصی، ناشناخته یا مخفی از دیگران نگاه 114 سري 5

 شده، به جز گروهی منتخب 
 باالترین درجه سري بودن 115 يخیلی سر 6
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 MD_GeometricObjectTypeCode <<فهرست كد<< 8-5-11

 (ISO19115در  B.5.15)معادل 
 تعريف كد دامنه نام 

1 MD_GeometricObjectTypeCode  

 هندسی شیء نوع كد
GeoObjTypCd تعیین براي كه برداري یا اينقطه اشیاء نام  

عدي در ب 3یا  2، 1، 1هاي مکانی موقعیت

 .شوندمی استفاده مکانی داده موعهجم

2 
 111 مختلط

 تواندمی مرزهایشان كه هندسی پایه چند مجموعه

 .شود داده نمایش دیگر هاي پایه اجتماع عنوان به

3 
 112 مركب

 یا حجمی اشکال ها، منحنی از اي مجموعه

 هم به متصل سطوح،

4 

 113 منحنی

 ایش كهنم كه بسته، و بعدي یك هندسی پایه

-می خط یك از پیوسته تصویري دهندهنمایش

 باشد

5 
 114 نقطه

 یك دهنده نمایش كه بعدي صفر هندسی پایه

 گستره بدون ولی است، موقعیت

6 

 115 حجم

 دهنده نمایش كه بسته، و بعدي 3 هندسی پایه

 سه بعدي فضاي در ناحیه یك از پیوسته تصویري

 است

7 
 116 رویه

دهنده  نمایش بسته،كه و بعدي 2 هندسی پایه

 است صفحه در ناحیه یك از پیوسته تصویري

 

 MD_MaintanenceFrequencyCode >>فهرست كد<< 8-5-11

 (ISO19115در  B.5.18)معادل 

 تعريف كد دامنه نام 

1 MD_MaintenanceFrequencyCode 
 كد دوره نگهداري

MainFreqCd  دوره تناوب اعمال تغییرات و حذف داده بعد از

 اولیه آنتولید 

 شود بهنگام می به زود داده بطور مکرر و زود 111 پیوسته 2

 شود داده روزانه بهنگام می 112 روزانه 3

 شود داده هر هفته بهنگام می 113 هفتگی 4

 شود داده هر دو هفته بهنگام می 114 هفته یکبار دو 5

 شود داده ماهانه بهنگام می 115 ماهانه 6

 شود داده هر سه ماه بهنگام می 116 سه ماه یکبار 7
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 شود داده دو بار در سال بهنگام می 117 بار سالی دو 8

 شود داده هر سال بهنگام می 118 ساالنه 9

داده هر زمانی كه الزم تشخیص داده شد، بهنگام  119 برحسب نیاز 11

 شود می

 شود هاي زمانی نامنظم بهنگام می داده در فاصله 111 نامنظم 11

سازي داده در نظر گرفته  اي براي بهنگام برنامه 111 بینی براي آن نشده یشپ 12

 نشده است

 دوره تناوب نگهداري داده مشخص نیست 112 نامعلوم 13

 
 

 MD_RestrictionCode >>فهرست كد <<  8-5-12

 (ISO19115در  B.5.24)معادل 
 تعریف كد دامنه نام 

1 MD_RestrictionCode 
 كد محدودیت

RestrictCd هاي( دسترسی یا استفاده از داده محدودیت( 

حق انحصاري انتشار، تولید یا فروش یك اثر ادبی، نمایشی،  111 حق تألیف 2

موسیقی یا هنري، یا استفاده از برچسب یا چاپ تجاري، كه از 

طریق قانون براي یك دوره زمانی مشخص، به یك نویسنده، 

 شود آهنگساز، هنرمند یا توزیع كننده اعطا می

حق انحصاري ساخت، فروش، كاربرد یا مجوز یك اختراع یا كشف  112 ثبت شده  3

 كه از طرف دولت اعطا شده است

 ثبت اطالعات تولید شده یا فروخته شده در دست اقدام است  113 در شرف ثبت 4

هاي یك محصول، كه به طور رسمی ثبت  نام، نشانه یا سایر شناسه 114 عالمت تجاري 5

 و از لحاظ حقوقی محدود به استفاده مالك یا سازنده است شده

 اجازه رسمی انجام كاري 115 مجوز 6

حق كسب سود مالی از اموال غیرملموس كه در اثر خالقیت بوجود  116 حق مالکیت معنوي 7

 آمده است و همچنین، كنترل توزیع آن 
 یخودداري از انتشار یا استفاده عموم 117 داراي محدودیت 8
 است   فهرست نشده  محدودیت 118 ها سایر محدودیت 9

 

 MD_ScopeCode >>كد فهرست<< 8-5-13

 (ISO19115در  B.5.25)معادل 

 تعريف كد دامنه نام 

1 MD_ScopeCode ScopeCd  كالس اطالعاتی كه موجودیت مرجع به آن
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 باشد  مربوط می كد دامنه

طالعات توصیفی ا مقداراطالعات مربوط به  111 اطالعات توصیفی 2

 است 

 اطالعات مربوط به مشخصات عارضه است 112 نوع اطالعات توصیفی 3

افزار  اطالعات مربوط به كالس مجموعه سخت 113 افزار  مجموعه سخت 4

 است

 آوري است اطالعات مربوط به عملیات جمع 114 مجموعه جلسه كاري 5

 استاطالعات مربوط به مجموعه داده  115 مجموعه داده 6

 اطالعات مربوط به سري مجموعه داده است 116 سري مجموعه داده 7

مربوط به هر  مجموعه دادهیادآوري: 

DS_Aggregate .است 

 هاي غیرمکانی است اطالعات مربوط به داده 117 مجموعه داده غیر مکانی 8

 اطالعات مربوط به گروه بعد است 118 گروه بعد 9

 به عارضه است اطالعات مربوط 119 عارضه 11

 اطالعات مربوط به نوع عارضه است 111 نوع عارضه 11

 ویژگی است نوع اطالعات مربوط به یك 111 نوع ویژگی 12

 اطالعات مربوط به عملیات میدانی است 112 عملیات میدانی 13

اطالعات مربوط به یك برنامه كامپیوتري یا  113 افزار نرم 14

routine است 

اطالعات در مورد یك توانایی، كه توسط  114 سرویس 15

، براي سرویسموجودیت تامین كننده 

گردد. این  ارائه می سرویسموجودیت كاربر 

شوند كه  هائی ارائه می توانایی از طریق واسط

نماید، مانند مورد  رفتار مربوطه را تعریف می

 ) use caseكاربرد )

از یك شیء مربوط به كپی یا تقلیدي   اطالعات 115 مدل 16

 موجود یا فرضی

 تایل 17

(Tile) 

 

، یك زیر مجموعه Tileاطالعات مربوط به یك  116

 هاي مکانی  مکانی از داده

 

 MD_SpatialRepresentationTypeCode >>فهرست كد<< 8-5-14

 (ISO19115در  B.5.26)معادل 
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 تعريف كد دامنه نام 

1 MD_SpatialRepresentation 

TypeCode 
 کانیم ارائهكد نوع 

SpatRepTyp

Cd 

اطالعات مکانی  ارائهشیوه مورد استفاده براي 

 در مجموعه داده

هاي مکانی  داده ارائهداده برداري براي از  111 برداري 2

 استفاده شده است

هاي مکانی  داده ارائهبراي  اي داده شبکهاز  112 شبکه 3

 استفاده شده است

هاي  داده ارائهبراي داده متنی یا جدولی از  113 جدول متنی 4

 مکانی استفاده شده است

 بندي نامنظم شبکه مثلث 114 (TINبندي نامنظم ) شبکه مثلث 5

هاي متناظر  تقاطع اشعه ناشی از ،دید سه بعدي 115 مدل سه بعدي 6

 دار ویر پوششااز زوج تص

 اي از یك ضبط ویدیویی صحنه 116 ویدیو 7

 

 MD_TopicCategoryCode >>فهرست كد<< 8-5-15

 (ISO19115در  B.5.27)معادل 
 تعريف كد دامنه نام 
1 MD_TopicCategoryCode 

 موضوعیكد 
TopicCatCd هاي مکانی به منظور كمك به  بندي موضوعی كلی از داده طبقه

هاي مکانی در دسترس.  بندي و جستجوي مجموعه داده گروه

 بندي كلمات كلیدي نیز استفاده شود. تواند براي گروه می

 هاي ذكر شده جامع نیستند. المث

بندي كلی ارائه  هاي طبقه یادداشت: بدیهی است كه كالس

هائی هستند، بنابراین باید كالسی را  شده داراي همپوشانی

انتخاب نمود كه بیشترین تناسب را با موضوع مجموعه داده 

 داشته باشد.
 پرورش حیوانات و/یا كشت گیاهان 111 داري مزرعه 2

داري، آفت و  رزي، آبیاري، كشت آبی، درختزار، گلهمثال: كشاو

 امراض تاثیر گذار بر محصوالت و دام 
 گیاهان و/یا جانوران در محیط زیست طبیعی 112 زیست بوم جانوري و گیاهی 3

شناسی،  مثال: حیاط وحش، پوشش گیاهی، علوم زیستی، بوم

 هاي غیرخشك، زیستگاه محیط بکر، زندگی دریایی، زمین

 توصیف حقوقی زمین 113 رزهام 4

 تقسیمات كشوريمثال: 
 هاي جوي ها و پدیده فرآیند 114 شناسی جو/ هواشناسی/ اقلیم 5
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مثال: پوشش ابر، آب و هوا، اقلیم، شرایط جوي، تغییرات آب و 

 هوایی، بارندگی

 و وضعیت اقتصادي و اشتغال  فعالیت 115 اقتصاد 6

جارت، صنعت، گردشگري و مثال: تولید، نیروي كار، درآمد، ت

اقتصاد گردشگري، جنگلداري، صیادي، شکار تجاري یا براي 

امرار معاش، اكتشاف و استخراج منابع از قبیل مواد مدنی، نفت 

 وگاز

 ارتفاع در باال یا زیر سطح آبهاي آزاد 116 ارتفاعات 7

یابی، مدل ارتفاعی رقومی، شیب و  مثال: ارتفاع، عمق

 نمحصوالت مشتق از آ

 منابع محیط زیست و حفاظت و نگهداري آنها 117 محیط زیست 8

مثال: آلودگی محیط زیست،  ذخیره و نحوه پردازش زباله، 

ارزیابی تاثیرات بر محیط زیست، پایش خطرات زیست 

 محیطی، نگهداري از طبیعت، مناظر
 

 اطالعات مرتبط با علوم زمین 118 علوم زمین 9

شناسی، مواد  ها، زمین و فرآیندمثال: عوارض فیزیکی زمین 

هاي زمین،  مدنی، علوم مرتبط با تركیب، ساختار و منشا سنگ

هاي آتشفشانی، لغزش زمین، اطالعات ثقل،  خطر زلزله، فعالیت

 زده، آبشناسی، فرسایش هاي یخ خاک، زمین

 سالمتی، بوم شناسی انسان و ایمنی سرویسسالمت،  119 بهداشت 11

یضی، عوامل مؤثر بر سالمتی،پاكیزگی، مثال: بیماري و مر

 سرویساستفاده نامناسب از مواد، سالمت جسمی و روحی، 

 سالمتی

هاي مبنائی/ پوشش  تصاویر/ نقشه 11

 زمین

 هاي مبنائی نقشه 111

هاي توپوگرافی، تصاویر، تصاویر  مثال: پوشش زمین، نقشه

 سازي بندي نشده، اطالعات گویا طبقه

 هاي نظامی ها و فعالیت ها، سازه پایگاه 111 شناسی نظامی و اطالعات 12

هاي تمرین، حمل و نقل نظامی، جمع  ها، زمین مثال: قرارگاه

 آوري اطالعات

 هاي آنها هاي زهکشی و ویژكی عوارض آبی داخلی، سیستم 112 آبهاي داخلی 13

هاي نمك،  هاي طبیعی، دریاچه مثال: رودخانه ها و یخچال

ها، كیفیت  ري از آب، سدها، جریانات، سیلطرح هاي بهره بردا

 هاي هیدروگرافی  آب، چارت

 مکانی سرویساطالعات و  113 موقعیت و مکان 14

هاي ژئودتیك، نقاط كنترل،  مثال: نشانی اماكن، شبکه

 ها هاي پستی و خدمات، نام محل منطقه

 لی( هاي آنها )بجز آبهاي داخ عوارض آبی شور و ویژگی 114 ها اقیانوس 15
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مثال: جزر و مد، امواج جزر و مدي، اطالعات ساحلی، 

 هاي مرجانی صخره

گیري در خصوص كاربري آتی زمین  اطالعاتی كه براي تصمیم 115 ریزي كاداستر/ برنامه 16

 شود. استفاده می

هاي كاربري زمین، نقشه هاي منطقه بندي، نقشه  مثال: نقشه

 برداري كاداستري، مالکیت زمین 

 ها ویژگی جوامع و فرهنگ 116 معهجا 17

شناسی، تحصیالت،  شناسی، باستان ها، مردم گاه مثال: سکونت

هاي جمعیتی، مناطق و  باورها، رفتارها و عادات سنتی، داده

هاي تفریحی، ارزیابی اثرات اجتماعی، جرم و جنایت،  فعالیت

 اطالعات سرشماري

 هاي ساخت دست بشر بنا 117 سازه 18

هاي  ها، بنا ها، خانه ها، كلیساها، كارخانه ها، موزه مانمثال: ساخت

 ها ها، برج یادبود، مغازه

 وسائل و ابزارهاي  كمکی  براي حمل و نقل افراد و/یا كاال 118 حمل و نقل 19

ها،  ها/باند، مسیرهاي كشتیرانی، تونل مثال: راه، فرودگاه

هاي دریانوردي، موقعیت كشتی یا وسیله نقلیه،  چارت

 هاي هوانوردي، راه آهن  چارت

آب، ارتباطات و  هاي انرژي، سیستم هاي آب و فاضل زیرساخت 119 تأسیسات/ مخابرات 21

 خدمات مربوطه

 اي و خورشیدي.  مثال: منابع انرژي از آب، زمین حرارتی، هسته

تصفیه و توزیع آب، جمع آوري و دفع فاضالب، توزیع برق و 

 هاي ارتباطی رادیو، شبکه گاز، تبادل داده، مخابرات،

 

 MD_TopologyLevelCode >> فهرست كد<< 8-5-12

 (ISO19115در  B.5.28)معادل 
 تعريف كد دامنه نام 
1 MD_TopologyLevelCode 

 كد سطح توپولوژي
TopLevCd درجه پیچیدگی روابط مکانی 

 اشیاء هندسی بدون ساختار اضافی براي توصیف توپولوژي 111 فقط هندسی 2
-chain“اغلب توپولوژي  -یك بعدي  complexتوپولوژي  112 ولوژي یك بعديتوپ 3

node” شود نامیده می 
یك بعدي كه مسطح است. )یك    complexتوپولوژي  113 گراف مسطح 4

گیرد  نمودار مسطح نموداري است كه در یك صفحه قرار می

 كنند مگر در یك راس( بطوري كه دو یال همدیگر را قطع نمی
دو بعدي كه مسطح است. )یك    complexتوپولوژي  114 راف كامال مسطحگ 5

complex  با توپولوژي دو بعدي در یك محیط كارتوگرافی
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 شود(.  نامیده می« توپولوژي دو بعدي كامل»
یك بعدي كه زیر مجموعه یك سطح   complexتوپولوژي  115 گراف رویه 6

 complexهندسی هم شکل یك  complexاست.) یك 

توپولوژي است اگر اجزاء آنهایك به یك بوده و مرز و بعد آنها 

 نظیر هم باشند.(
توپولوژي دو بعدي كه هم شکل با یك زیر   Complex 116 گراف رویه كامل 7

 مجموعه از رویه است

توپولوژي  complexتوپولوژي سه بعدي. )یك   Complex 117 توپولوژي سه بعدي 8

ي توپولوژي است كه با یك مرز بسته ها اي از پایه مجموعه

 شده اند( 

 پوشش كامل یك فضاي مختصات اقلیدسی سه بعدي 118 بعدي كامل 3توپولوژي  9
 بدون هیچ نمود خاص هندسی Complexتوپولوژي  119 انتزاعی 11

 

 MD_DimensionNameTypeCode >>فهرست كد<< 8-5-17
 (ISO19115در  B.5.14)معادل 

 تعریف كد دامنه نام 

1 MD_DimensionNameType 
Code 

 كد نوع بعد مکاني

DimNameTypCd نام بعد 

 (y)محور عرضي  111 ردیف  2

 (x)محور طولي  112 ستون 3

 (z)محور عمودی  113 محور قائم 4

 در امتداد جهت حركت نقطه جاروب 114 مسیر 5

 عمود بر جهت حركت نقطه جاروب 115 عمود بر مسیر 6

 جاروی سنجندهخط  116 خط  7

 یک جزء در طول خط جاروب 117 نمونه 8

 مدت دوره 118 زمان 9
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 هاي توسعه برش فراداده  روش 9

 حاضر فرادادهبرش به افزودن  9-1

در زیرساخت ملی داده مکانی   سازي مجموعه داده در این استاندارد، حداقل فراداده مورد نظر براي مستند

ي مربوط به هسته فراداده و همچنین اجزائی از موضوع كیفیت در تعریف شده است. این حداقل شامل اجزا

ISO19115 رسانی و مشاركت  هاي اطالع پذیر كردن فعالیت سازي امکان اقل مستند هدف از این حدباشد.  می

با تري باشد، الزم است كه  سازي كامل در صورتی كه نیاز به مستندهاي مکانی است.  هماهنگی داده در مراكز 

 اجزاي تعریف شده در استاندارد مزبور اقدام نمود.  سایر نسبت به بکارگیري ،ISO19115قواعد ت رعای

. حفظ گردد ISO19115استاندارد  دردر این حالت، باید انطباق با برش حاضر و اجزاي مشخص شده 

)بر حسب  رشکل زیبه یکی از دو این استاندارد در فرهنگ داده  11شماره   همچنین، الزم است كه ردیف

 سازي شود: پیاده مورد(

 هاي مکانی هاي مکانی در زیرساخت ملی داده سازي داده استاندارد فراداده براي حداقل مستند   -
هاي مکانی +  هاي مکانی در زیرساخت ملی داده سازي داده استاندارد فراداده براي حداقل مستند   -

 19115 از ایزو تکمیلی اجزاي
 

 

 برش فراداده 9-2

سازي داده  پاسخگوي نیاز نباشند، مانند مستند ISO19115ی كه اجزاي ذكر شده در استاندارد در صورت

تعریف شوند. الزم به  ISO19115در  F  و C هاي طبق قواعد پیوستاجزاي جدیدي ، باید «بخشی»هاي  حوزه

گذاري و   نامكه باید مستقالً ذكر است كه این حالت منجر به ایجاد برش جدیدي براي آن حوزه خواهد شد

 گردد.  فرهنگ داده ثبت می 11ردیف جدید در  نام این برش .منتشر گردد

شامل اجزاي قید شده در استاندارد حاضر باشد. اجزاي فراداده كه بدین صورت تنظیم شود باید  هر برش

گردد تا  هاي آورده شده در این استاندارد اضافه می تعریف شده جدید )مخصوص آن حوزه بخشی( به حداقل

 برش جدیدي بوجود آید.
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 پیوست الف

 )الزامي(

 هاي نظريمجموعه آزمون

  نظري هاي مجموعه آزمون 1-الف

یافته براي كنترل انطباق فـراداده تولیـد شـده بـا      هاي ارائه شده در این پیوست، الگوئی نظام مجموعه آزمون

 سـطوح التـزام   تمـامی بـراي   ،1-2 -جـز بنـد الـف   بـه   ،هاي زیرآزمونهمه دهد.  استاندارد حاضر را ارائه می

 ( كاربرد دارند. اختیاري اجباري، مشروط و)

  فراداده هاي مجموعه آزمون 2-الف 

 آزمون: آزمون كامل بودن شناسه 1-2 -الف

هـاي فـراداده و اجـزاي     هاي فراداده، موجودیتبخش تماممنظور شدن حصول اطمینان از الف( هدف آزمون: 

 .( در فراداده تحت آزمایشصادقشرط  با) "مشروط"یا  "اجباري"التزام فراداده با 

شـوند كـه    این اجـزا تنهـا زمـانی اجبـاري مـی      رند.قرار دا «اختیاري»هاي در موجودیت «اجباري»بسیاري از اجزایی  -يادآوري

 .استفاده شودموجودیت دربرگیرنده آنها 

 اطمینان حاصـل شـود  تا تحت آزمایش صورت گیرد فراداده  واي بین این استاندارد ب( شیوه آزمون: مقایسه

، مقایسـه  همچنـین  .باشندموجود اند،  ذكر شده (فرهنگ داده) 5 بند كه در « اجباري»هاي فراداده تمامیكه 

كه  )فرهنگ داده( 5بند  در« مشروط»گیرد تا اطمینان حاصل شود كه تمامی اجزاي فراداده  مشابهی صورت 

 .موجود باشند ،تاسصادق شرط آنها 

 )فرهنگ داده( 5بند پ( مرجع: 

 ت( نوع آزمون: پایه

 

 : آزمون حداكثر تعداد وقوع شناسه آزمون 2-2الف 

الف( هدف آزمون: حصول اطمینان از اینکه هر جزء فـراداده، بیشـتر از تعـداد دفعـات تعیـین شـده در ایـن        

 .دهد نمی رخاستاندارد 

تعداد وقوع هربخش فراداده، موجودیت فراداده و اینکه از نظر آزمایش  تحتفراداده  كنترلب( شیوه آزمون: 

 حداكثر تعداد"شده در ستون  مشخص باید با مقادیرتعداد وقوع استاندارد مطابقت داشته باشد.  با جز فراداده

 مقایسه گردد. )فرهنگ داده( 5بند  "وقوع

 )فرهنگ داده( 5پ( مرجع: 

 ت( نوع آزمون: پایه



 

 111 

 آزمون: آزمون نام كوتاه ناسه ش 3-2 –الف

در داخـل دامنـه    ،تحت آزمـایش در فراداده  ،هاي كوتاهنامحصول اطمینان از قرار گرفتن الف( هدف آزمون: 

 تعیین شده توسط این استاندارد.

 داشته باشد.تعریف در این استاندارد  تحت آزمایشنام كوتاه هر جز فراداده كنترل شود كه ب( شیوه آزمون: 

 )فرهنگ داده( 5بند رجع: پ( م

 ت( نوع آزمون: پایه

 

 آزمون: آزمون نوع دادهناسه ش 4-2-الف

تعیـین   «نـوع داده »از تحت آزمـایش،  فراداده  در ،اینکه هر جز فرادادهحصول اطمینان از الف( هدف آزمون: 

 .كند استفاده میشده 

داشـته  نوع داده تعیین شده مطابقـت   اب آزمایش تحتمقدار هر جز فراداده شود كه  كنترلب( شیوه آزمون: 

 .باشد

 )فرهنگ داده( 5بند پ( مرجع: 

 ت( نوع آزمون: پایه

 

 آزمون: آزمون دامنه شناسه 5-2-الف

در داخل دامنه تعیـین   تحت آزمایش،فراداده  در ،اینکه هر جز فرادادهحصول اطمینان از هدف آزمون:  (الف

 .باشد شده واقع می

 .باشد شده واقع مربوطه مقدار هرجز فراداده  در داخل دامنه گردد كه كنترل شیوه آزمون:  (ب

 )فرهنگ داده( 5بند پ( مرجع: 

 ت( نوع آزمون: پایه

 

 مون: آزمون طرحوارهشناسه آز 2-2-الف

از طرحواره تعیین شده در ایـن اسـتاندارد    تحت آزمایشاینکه فراداده حصول اطمینان از الف( هدف آزمون: 

 .كندپیروي می

 .داشته باشدهر جزء فراداده در موجودیت فراداده تعیین شده قرار كنترل گردد كه ب( شیوه آزمون: 

 )فرهنگ داده( 5بند پ( مرجع: 
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 ت( نوع آزمون: پایه

 بسط داده شده استتوسط كاربر اي كه  فرادادهبراي  ها مجموعه آزمون 3-الف

 آزمون: آزمون منحصر بفرد بودنناسه ش 1-3-الف

كه توسط  اي هربخش فراداده، موجودیت فراداده و جز فرادادهبررسی منحصر به فرد بودن دف آزمون: الف( ه

 .باشددر این استاندارد تعریف نشده  قبالًاینکه و  گردیدهكاربر تعریف 

شـده اسـت    عریـف  توسـط كـاربر ت   كـه  هر موجودیت فراداده و جز فرادادهكنترل گردد كه ب( شیوه آزمون: 

 رد بوده و قبالً بکار گرفته نشده باشد. منحصر به ف

 )فرهنگ داده( 5بند پ( مرجع: 

 ت( نوع آزمون: پایه

 

 آزمون:  آزمون تعريفناسه ش 2-3-الف

 ،توسط كـاربر  اجزاي فراداده تعریف شده هاي فراداده وموجودیتحصول اطمینان از آنکه الف( هدف آزمون: 

 .اند این استاندارد تعریف شدهقواعد مطابق 

تعریـف  الزم خصوصـیات   تمـامی  ،هر موجودیت فراداده و جز فرادادهكنترل گردد كه براي ب( شیوه آزمون: 

 .باشد شده

 )فرهنگ داده( 5بند پ( مرجع: 

 ت( نوع آزمون: پایه

 

 آزمون: آزمون فراداده استانداردناسه ش 3-3-الف

الزامات فراداده اسـتاندارد  همان كاربر  فراداده تعریف شده توسطحصول اطمینان از آنکه الف( هدف آزمون: 

ISO19115 سازد. برآورده می را 

بـا   ،تحت آزمایشدر فراداده  ،تعریف شده توسط كاربرهاي فراداده تمامیكنترل گردد كه ب ( شیوه آزمون: 

 .مطابقت داشته باشداین استاندارد  2-بند الف

 )فرهنگ داده( 5پ( مرجع: 

 ت( نوع آزمون: پایه
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 برش فراداده 4-الف

 آزمون: برش فرادادهناسه ش 1-4-الف

 این استاندارد. عدقوا تهیه شده با « برش»تصدیق تبعیت الف( هدف آزمون: 

 .این استاندارد 3-و الف 2-الفهاي تعریف شده در بندهاي آزموناعمال ب( شیوه آزمون: 

 )فرهنگ داده( 5: مرجع پ(

 ت( نوع آزمون: پایه
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 بپیوست 

 (اطالعاتي)

 فرادادهبرش سازي  هائي از پیاده مثال

 

 

 

 هاي آتی استاندارد تکمیل خواهد شد. این بخش در نگارش



 

 115 

 منابع

مهندس عباس شیخ  ،دكتر محمد علی رجبی ، ISO19115:2003المللی  ترجمه متن استاندارد بین  .1

 1386، هاي اطالعات توپوگرافی رقومی كمیته استانداردو مهندس شاهین قوامیان،  محمد زاده

دكتر غالمرضا  ، برداري كشورهاي مکانی سازمان نقشهگزارش پروژه ایجاد مركز هماهنگی داده .2

علی  فالحی و مهندسین رضا احمدیه، پیمان بکتاش، لیال حاجی بابایی، شاهین قوامیان، محمد

 1387، آزادي حمیدرضاواحدي، آرش صفایی و 

 


