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   تعالیبسمه

  

  دبیر کمیسیون فنی گفتار پیش

  

در زمینه  (ISO)هاي سازمان جهانی استاندارد   از استانداردISO19100هاي  مجموعه استاندارد

 ،ISO19100المللی  هاي بین هدف از تدوین استاندارد. هستند» اطالعات مکانی«موضوع 

ئی است که بطور صریح یا ضمنی به  اشیاها یا پدیدهسازي در زمینه اطالعات مربوط به  استاندارد

ها و خدمات الزم براي  ها، ابزار ها روش این استاندارد. باشند میموقعیتی روي زمین منتسب 

هاي مکانی رقومی بین  آوري، پردازش، تحلیل، دسترسی، ارائه و تبادل داده مدیریت، جمع

  .دهند میارائه کاربران مختلف را  و ها  مکان،ها سیستم

برداري کشور از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات  هاي بعمل آمده، سازمان نقشه نگیطبق هماه

الذکر را با مشارکت  هاي ملی مجموعه فوق صنعتی ایران، مسئولیت کمیسیون فنی تهیه استاندارد

این فعالیت طبق . نظران مختلف بر عهده دارد ها و صاحب ها، تشکل ها، دانشگاه نمایندگان سازمان

      .گردد  انجام و مدیریت می5هاي ملی ایران و استاندارد ملی شماره  نامه تدوین استاندارد آئین

 فنی مورد بررسی قرار گرفته و پس از طی مراحل قانونی  المللی در کمیسیون هاي بین استاندارد

هاي  جلدمجموعه حاضر ترجمه یکی از . گردید الزم، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر خواهند 

نماید، بنابراین   است و در حال حاضر مراحل تصویب کمیسیون فنی را طی میISO19100سري 

این مجموعه به منظور . باشد در این مرحله هنوز به عنوان استاندارد ملی قابل استناد نمی

  .رسانی به متخصصین و کاربران در حوزه  نقشه و اطالعات مکانی منتشر گردیده است اطالع
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  دمهمق

 پیشرفت همراه با ، بین اشیاء مکانیات و ارتباطاطالعات مکانی اهمیت در خصوصآگاهی احیا 

 اطالعات مکانی هاي و سیستم می رقو مکانی  اطالعاتبردکارگسترش   باعث، الکترونیکیيآور فن

 دتوانن می ها تخصص طیف وسیعی از با  افراد زیادي،بطور روز افزون. گشته استدر سراسر دنیا 

پیچیدگی و تنوع ، تعداد در افزایشبا  .دهند تغییر و ارتقا را تولید، می رقو مکانی اطالعات

ها بیش از پیش  ي این دادهها کلیه جنبهاي براي درك  شیوهوجود   اهمیت،ي مکانیها ه دادهمجموع

  .گردد نمایان می

 به منظور  ،ي واقعیبراي مدل کردن و توصیف دنیااست تالشی  مکانی،  هاي دادهرقومی کردن 

 همیشه یک ،فی از واقعیتهر توصی. آنها کامپیوتري و نمایش گرافیکی هاي بکارگیري در تحلیل

1"نما" تنها یکی از معموال، همچنین.  است جزئی و ناقص عموماًو بوده اعیصورت انتز
هاي 

 ،نیاي واقعی نیستپی از دک " یا مدل از دنیاي واقعی دقیقا"نما"این . شود تلقی میممکنه مختلف 

شوند و برخی دیگر نیز  بعضی چیزها ساده می ،دان شده چرا که بسیاري از چیزها در آن تقریب زده 

براي اطمینان از اینکه داده . آلی وجود دارد کامل و ایده بندرت داده صحیح،. ندگرد میحذف 

اند  د داده بوده فرضیات و محدودیتهایی که موثر در ایجا،بصورت درست استفاده خواهد شد

فراداده. بایست بصورت کامل مستندسازي شوند می
2

دهد تا یک مجموعه  می به تولید کننده اجازه 

اي کامل توصیف نماید که کاربران بتوانند فرضیات و محدودیتهاي آنرا درك نموده و   بگونه راداده

ي مکانی توسط کسانی ها اده د"نوعا. دننمای  ارزیابی خودبراي مصرف مورد نظر آنرا کاربردپذیري 

داده توسط یک شخص یا سازمان  "عموما. گیرند میغیر از تولیدکنندگان آن مورد استفاده قرار 

درك بهتري از داده را ، مستندسازي مناسب. گیرد میتولید و توسط دیگران مورد استفاده قرار 

سازد تا آنرا بصورت صحیح  میبراي کسانی که با آن آشنایی ندارند فراهم ساخته و آنها را قادر 

 بسیار زیادي سروکار هاي از آنجاییکه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داده با داده. بکار بندند

دهد  می و به آنها اجازه شود می از موجودي آنها تري آگاهی دقیق باعثمستندسازي صحیح ،دارند

 هدف از این .بهتر مدیریت نماینده را داد ازبهنگام سازي و استفاده مجدد  سازي، ذخیره که تولید،

این استاندارد  .است رقومیمکانی  هاي  المللی تهیه ساختاري براي توصیف داده استاندارد بین

____________________________________________________________________
1 View
2 Metadata
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 اطالعاتی، طراحان برنامه، توسعه هاي تحلیلگران سیستمبه منظور استفاده توسط  المللی بین

ول اولیه و الزامات کلی براي  درك اصدر ،دهندگان سیستمهاي اطالعات مکانی و دیگران

  .شده است تدویناستانداردسازي اطالعات مکانی،  

طرحواره ارائه،  به تعریف اجزاي فرادادهالمللی بیناین استاندارد 
1

از   مشتركاي  مجموعه ایجادو  

  .پردازد میبسط فراداده تعاریف و روشهاي  ،واژگان فنی

  :سازي شده باشد  تولید کننده داده پیاده توسط یکالمللی بینزمانیکه این استاندارد 

 توصیف بنحو مناسبتريي مکانی خود را ها دهد تا داده میبه تولیدکنندگان این امکان را .1

.کنند

.بخشد میي مکانی را تسهیل ها سازماندهی و مدیریت فراداده براي داده.2

ي ها  شیوهبهها ي مکانی را بکمک خصوصیات پایه آنها سازد تا داده میکاربران را قادر .3

.بسیار موثرتري بکار گیرند

 خواهند بود کاربران بهتر قادر. بخشد میبازیابی و بکارگیري مجدد آنرا تسهیل  جستجو،.4

هاي مکانی را انجام   دادهگیري کاربو سفارش  ارزیابی، دسترسی، ،جستجو عملیاتکه 

.دهند

ارزیابی اي کاربري مورد نظر را بر مکانی هاي دادهکه تناسب سازد  میکاربران را قادر .5

.نمایند

فراداده . کند اهداف کلی تعریف می بامربوط به اطالعات مکانی را  فراداده المللی بیناین استاندارد 

 بسط و ISO19100  سرييها  مکانی در سایر استانداردبراي انواع داده مکانی و خدماتتر  جزیی

کاربران
2

  .اند  تعریف شده

  

____________________________________________________________________
1 Schema
2 User extensions
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1

  فراداده – مکانی اطالعات

  دامنه کاربرد1

 مکانی را تعریف خدماتاطالعات و  مورد نیاز براي توصیف طرحواره المللی بیناین استاندارد 

 طرحواره، کیفیت، دامنه،  همچنین اطالعات راجع به شناساییالمللی بیناین استاندارد . کند می

  .دهد یم ارائه می رقو مکانی يها مرجع مکانی و توزیع داده، مکانی و زمانی

  : براي موارد زیر کاربرد پذیر استالمللی بیناین استاندارد 

بندي فهرست
1

مرکز هماهنگی فعالیتهاي ،ها  داده مجموعه 
2

ي ها ، توصیف کامل مجموعه

داده

سري مجموعه داده و عوارض خاص مکانی و خصوصیات   مکانی،هاي داده  مجموعه

عوارض

  :پردازد میرد زیر  به تعریف مواالمللی بیناین استاندارد 

فرادادههاي اجباري و مشروط مربوط به اجزاء موجودیتها و بخش

 ز کاربردهاي فراداده دهی به طیف کاملی ا خدمات مورد نیاز براي فرادادهکمترین مجموعه

و کاربرد  داده تبادل دسترسی داده، ،کاربري مورد نظرناسب داده براي ت ن تعیی،یافتن داده(

)رقومیداده 

در صورت داده مکانی استاندارد ازو    کاملترتوصیفبه منظور  ،فرادادهاي اختیاري اجز ،

. نیاز

هاي خاص ه منظور تامین نیاز بفراداده بسطاي براي  شیوه .

توان به  میاصول آنرا  ولی کاربردپذیر است میي رقوها  براي دادهالمللی بینگرچه این استاندارد ا

ي غیرمکانی ها  متنی و همچنین دادهمداركو  چارت، ز قبیل نقشه ا،سایر فرمهاي داده مکانی

  . تعمیم داد

   .صادق نباشندداده دیگر  فرمها برايبرخی از اجزاي اجباري فراداده ممکن است  : یادآوري

  
  

____________________________________________________________________
1 Cataloguing
2 Clearing house
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2

  انطباق2

  الزامات انطباق1- 2

  . شودتهیه ، لف و ب آمده استا و پیوستها ي 6بایست همانگونه که در بند  فراداده می

تعریف و ،  آمده است پاي که در پیوست شود باید بگونه میاي که توسط کاربر تعریف  فراداده

  . تهیه گردد

بایست کلیه الزامات توصیف شده در  می المللی بین جهت احراز انطباق با این استاندارد فرادادههر 

   .تامین نماید را  ح  مجموعه آزمونهاي نظري در پیوست

فرادادهزیر مجموعه توافقی 2- 2
1

  

ذکر  قواعد ا باید منطبق بالمللی بینهر زیر مجموعه توافقی براي احراز انطباق با این استاندارد 

  .  باشد6- زیر بند ج  در پیوست ج،شده

  التزام و شرط3- 2

، فرادادهي ها اجزا و موجودیت آزمون نظري پیوست ج،بر اساس آزمایش انطباق انجام  منظور هب

  .دنشو میگرفته  بصورت اجباري، مشروط یا اختیاري در نظر  توافقی،مجوعه زیرمطابق 

  

  یلزامامراجع 3

براي مراجع تاریخ دار تنها . جرا هستنداالند الزم ت براي بکارگیري این مسریز ارجاع شده مدارك

 ارجاع شده مدركآخرین نسخه  براي مراجع غیر تاریخ دار،. شود مینسخه عنوان شده بکار گرفته 

  .شود میبکار گرفته  )اتییرتغشامل کلیه (

ISO   ، کد براي ارائه نامها و زبانها)کلیه قسمتها (639

ISO   ، کد براي ارائه نام کشورها و زیرتقسیمات آنها)کلیه قسمتها (3166

ISO   مالی و یکد براي ارائه واحدهاي پول، 4217:2001

ISO  کدگذاري شده گرافیکی آوري اطالعات مجموعه کاراکترهاي ، فن)16 تا 1قسمتهاي  ( 8859

   بیتی8-  بایتی1

____________________________________________________________________
1 Metadata profile
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ISO  Standard Generalized Markup - اداريو متن سیستمهاي  –پردازش اطالعات ، 88799

Language (SGML(  

ISO/IEC - آوري اطالعات، مجموعه کاراکترهاي کدگذاري شده جهانی هشتایی ، فن10646-1

همعماري و صفحه پایه چند زبان: 1، بخش )UCS(چندگانه 
1

  

ISO/IEC    تعیین و استانداردسازي اجزاي داده-آوري اطالعات ، فن)کلیه قسمتها (11179

ISO   هاي توافقی  زیرمجموعه- اطالعات مکانی، )1__:19106

ISO    طرحواره مکانی- ، اطالعات مکانی)1__:19107

ISO   نی طرحواره زما-، اطالعات مکانی)19108:2002

ISO    مربوط به طرحواره کاربردقواعد - ، اطالعات مکانی)1__:19109

ISO   بندي عوارض شناسی فهرست  شیوه- ، اطالعات مکانی)1__:19110

ISO   دهی مکانی بکمک مختصات  مرجع-، اطالعات مکانی)19111:2003

ISO   هاي مکانی دهی مکانی بکمک شناسه  مرجع- ، اطالعات مکانی)1__:19112

ISO   ت اصول کیفی-، اطالعات مکانی)19113:2002

ISO    روشهاي ارزیابی کیفیت- ، اطالعات مکانی)1__:19114

ISO نمایش - ، اطالعات مکانی)1__:19117
2

  

ISO  کدگذاري- ، اطالعات مکانی)1__:19118
3

  

  اصطالحات و تعاریف4

  :اند  بکار رفته زیرات و تعاریفحاصطال، مدركدر این 

  .  آورده شده اند5ر بند  دUMLاصطالحات و تعاریف بکار رفته بهمراه مدلهاي  یاد آوري

  نوع داده1- 4

]ISO19103[ . دامنهاینروي مقادیر   مجاز برهاي با عملهمراه  ،خصوصیات یک دامنه مقادیر

GM_Pointواقعی،بولی،رشته،تاریخ و ، صحیح-مثال

   .شود می مشخص "صحیح" مثال ،نوع داده با یک اصطالح– یادآوري

  

____________________________________________________________________
1 Architecture and basic multilingual plane
2 Portrayal
3 Encoding
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4

  مجموعه داده 2- 4

   داده قابل تشخیص ازاي مجموعه

 مکانی گستره باشد که بکمک برخی قیود از قبیل   تواند گروه کوچکتري از داده می مجموعه داده – یادآوري

یک مجموعه داده ، از نظر تئوري. یا نوع عارضه در درون یک مجموعه داده بزرگتر محدود شده باشد

درون یک مجموعه داده بزرگتر اطالعات توصیفی یک عارضه که در  تواند به کوچکی یک عارضه تنها یا می

   .تواند بعنوان یک مجموعه داده در نظر گرفته شود می چارتیک نقشه کاغذي یا . باشد، است

  

   مجموعه دادهسري3- 4

  . داده که داراي مشخصات فنی مشترکی هستند تعدادي مجموعه

  

بکهش4- 4
1

  

ي دیگر ها وعهدو یا چند مجموعه از خطوط منحنی که در آن اعضاي هر مجموعه با اجزاي مجم

  . تقاطع دارندیطبق قاعده مشخص

  

  فراداده5- 4

  داده درباره داده

  

جزء فراداده6- 4
2
 

  فراداده از واحد مجزائی

   .هستندیگانه ، فرادادهاجزاي فراداده در یک موجودیت  -1یادآوري 

  . استUML در اصطالحات توصیفیاطالعات  معادل -2یادآوري 

  

  فرادادهموجودیت 7- 4

  .کنند می از داده را توصیف ی فراداده که جنبه یکساناي از اجزاي مجموعه

____________________________________________________________________
1 Grid
2 Metadata element 
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   .تواند شامل یک یا بیشترموجودیت فراداده باشد می  -1یادآوري 

  . استUML معادل کالس در اصطالحات -2یادآوري 

  

بخش فراداده8- 4
1

  

فراداده مرتبط بهم و اجزا اي از موجودیتهاي  اي از فراداده که مشتمل بر مجموعه زیر مجموعه

   .است

UMLاصطالحات معادل بسته در  -یادآوري

  مدل9- 4

]ISO19109[ .جهان مورد نظر يها صورت انتزاعی برخی از جنبه

منبع10- 4
2

  

  . سازد می یا ابزاري که یک نیازمندي را برآورده موجودي

   یا سازمان فرد،مدرك، خدمات، مجموعه داده :مثال

  

سیستم مرجع زمانی11- 4
3

  

]ISO19108[ .شود می اندازه گیري ن آکه زمان در قیاس با سیستم مرجعی

  

  ها  و نشانهاختصارات5

  اختصارات 1- 5

DTD   )Documentation type definition(

IDL   )Interface definition language(  

OCL   )Object constraint language(  

SGML  (Standard generalized markup language(  

UML   (Unified modeling language(

____________________________________________________________________
1 Metadata section
2 Resource
3 Temporal Reference System
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XML  (Extensible markup language(

عالئم2- 5
1
 UML

 با تعاریف نوع پایه UML با استفاده از نمودار ساختار ساکن المللی بیناین استاندارد   نمودارهاي

 UML عالئم. اند ارائه شده می مفهوطرحواره بعنوان زبان OCL و زبان  ,ISOزبان تعریف رابط 

  . آمده اند1در شکل  المللی بینبکار رفته در این استاندارد 

  

UML عالئم -1شکل 

UMLروابط مدل 3- 5

تناظر1- 3- 5
2
   ها 

 سه نوع رابطه را UML. شود توصیف روابط بین دو یا چند کالس استفاده میاز تناظر براي 

تجمع ،تناظر عبارتند ازکند که  میتعریف 
3

. و ترکیب
4

هر کدام از این سه نوع داراي معناي   

بایست جهت نمایش یک رابطه کلی بین دو کالس بکار  می معمولی تناظریک . باشند میمتفاوتی 

کل-بایست براي ایجاد روابط جزء می و ترکیب تجمعاز. برده شود
5

 بین دو یا چند کالس استفاده 

  . کرد

____________________________________________________________________
1 Notation 
2 Association
3 Aggregation
4 Composition
5 Part-whole

تناظر

تجمع

ترکیب

تعمیم

وابستگی
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د خواهفرض  دو طرفه تناظر، اگر جهت معلوم نشده باشد. بایست معلوم گردد می تناظرجهت هر 

بکمک فلش در انتهاي خط  بایست می تناظرجهت این   یک طرفه مد نظر باشد،تناظراگر . شد

اي بین دو کالس است که در آن یکی از کالسها نقش ظرف و  رابطه، تجمع. مشخص گردد

  .کند میدیگري نقش مظروف را بازي 

گردد آنگاه ظرف حذف  اگر شی، در یک ترکیب.  نامیدقوي تجمعتوان یک  مییک ترکیب را 

شود که اشیاء تشکیل دهنده  میاز یک ترکیب زمانی استفاده . گردند میاشیاء مظروف نیز حذف 

  . دنف امکان وجود نداشته باشوظر مبدون شی، ظرف اجزاي یک شی

تعمیم2- 3- 5
1

  

اي است بین یک کالس مافوق تعمیم رابطه
2

 و یک زیر کالس
3

. ین آن شودتواند جایگز می که 

  . کالسهاي خاص هستند ،ها در حالیکه زیر کالس س تعمیم یافته است،کالس مافوق یک کال

سازي نمونه3- 3- 5
4
وابستگی / 

5
  

 جهت ایجاد یک سرویس خاص  گیرندهخدماتکالس دهد که یک  می نشان وابستگییک رابطه 

واسط کارپرداز/کالسمند به یک نیاز
6

  : است ازقبیل

 تعریف شده در  )یا متغیرثابت (یک مقدار دسترسی دارد به   گیرندهخدماتکالس

. واسط کارپرداز/کالس

کنند میفعال کالس کارپرداز را در  هائی هاي کالس مشتري عمل عمل.

این مشخصه بارزداراي هاي کالس مشتري، عمل 
7

  که که کالسها یا آرگومانهاییهستند 

  نمونه،گردانند میبر
8

.هاي کارپرداز هستند رابط/کالس یی از ها

 عمل جایگزینی مقادیر واقعی براي پارامترهاي یک کالس پارامتري را سازي نمونهیک رابطه 

  .دهد میجهت ایجاد یک نسخه خالص از آیتم کلی را نشان 

  

____________________________________________________________________
1 Generalization
2 Superclass
3 Subclass
4 Instantiation
5 Dependency
6 Supplier class/interface 
7 Signature
8 Instance
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نقش4- 3- 5
1
  ها 

نام نقش"مدل باید یک  دار باشد،  جهتتناظراگر یک 
 که مناسب براي نقش شیء هدف در "2

دو نقش هر بایستی نام ،  دو طرفهتناظردر یک بنابراین . را ارائه نماید ارتباط با شیء منبع باشد

 ارائه  UML در نمودارهاي ها  نحوه نمایش نام نقشها و کاردینالیتی2در شکل  .ارائه گردند

  .اند شده

  

UML نقشهاي - 2-شکل 

کلیشه4- 5
3
   :UMLي مدل ها 

جزئی از  UMLکلیشه مدل . UML توسعه مفاهیم موجود است براي  میمکانیز UMLکلیشه مدل

گیرد بطوریکه در  میمورد استفاده قرار  UMLدل است که بمنظور کالسه بندي سایر اجزاي م

یی از کالسهاي فرامدل مجازي هستند که فرم ها  طوري رفتار کنند که گویی نمونهها غالب جنبه

 باعث افزایش مکانیزمهاي کالسه بندي ها کلیشه. آنها بر اساس کالسهاي فرامدل پایه موجود است

در ذیل توصیفات مختصري از . گردد می UMLایه سلسله مراتب داخلی کالس فرا مدل بر پ

____________________________________________________________________
1 Role
2 Role name
3 Stereotype
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 ارائه شده است براي جزئیات بیشتر به المللی بیني بکار رفته در این استاندارد ها کلیشه

ISO/TS19103 مراجعه کنید  .  

  . ي زیر بکار رفته اندها  کلیشهالمللی بیندر این استاندارد 

، به )اشیاء (ها  از نمونهاي  دامنه کردنکالس بکار رفته براي مشخص )نوع (>>Type<<  ) أ

 ها تناظرتواند داراي خصوصیات و  می یک نوع .هاي کاربرد پذیر براي اشیاء انضمام عمل

.باشد

 از مقادیر دقیق فهرستیي آن ها اي که نمونه نوع داده )شمارشبر (>>Enumeration<<  ) ب

 .دنگرد می آن اعالم هاي از پیش تعیین شده گزینه و برشمارش نام. دهد میرا تشکیل 

.باشد می کوتاهی از مقادیر بالقوه معلوم در یک کالس فهرست بمعناي یک برشمارش

 از یک مجموعه مقادیر که نبود شناسه و اي  توصیف کننده)نوع داده (>>DataType<<  ) ت

رشته و زمان ، دادانواع ازپیش تعریف شده شامل اع. هاي آن تاثیرات جانبی ندارد عمل

. باشد می ها  برشمارشانواع تعریف شده توسط کاربر شامل. باشد می

. رود می بازتر بکار  برشمارش جهت توصیف یک)فهرست کد (>>CodeList<<  ) ث

 فهرستي کد براي بیان یک ها فهرست.  انعطاف پذیر است برشمارشیک "فهرست کد"

بایست  می معلوم باشند،" کامالفهرست اجزاي اگر. باشند میطوالنی از مقادیر بالقوه مفید 

 فهرست کدیک ، اگر تنها مقادیر محتمل اجزا معلوم باشند  استفاده کرد، برشمارشاز یک

. بایستی مورد استفاده قرار گیرد

اتحاد براي . کند می را توصیفانتخاب شده یکی از انواع معلوم  )اتحاد (>>Union<<  ) ج

، تواند مورد استفاده قرار گیرد میسهاي پیشنهادي که تعیین یک مجموعه از انواع کال

.  استمفید، بدون نیاز به ایجاد یک نوع کالس مافوق مشترك

در .  شودسازي نمونهتواند بطور مستقیم  میکالسی است که ن  )مجرد (>>Abstract<<  ) ح

. شود شکسته نوشته مینام این کالسها بصورت ، UML عالئم

. باشند میکالس  نیز  خود،ي آنها کالسی که نمونه )فراکالس (>>MetaClass<<  ) خ

یک فرا کالس یک . گیرند میجهت ساختن فرامدلها مورد استفاده قرار  "فراکالسها نوعا

. باشد می مربوط به سایر کالسها فرادادهکالس شیء است که هدف اصلی آن نگهداري 

>>Interface<<) فتار یک جزء را ارائه  که ر، همراه نام،ها اي از عمل مجموعه) رابط
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. دهد می

 بهم مرتبط هستند و شامل " که منطقاها مولفهاي از   دسته)بسته (>>Package<<  ) د

ها زیربسته
1
. باشند می 

بسته  )برگ (>>Leaf<<  ) ذ
2
.باشد میبسته -اي که شامل تعاریف است اما بدون زیر  

  اختصارات بسته5- 5

شد از یک عالمت اختصاري دو حرفی با میاي که شامل یک کالس  براي مشخص کردن بسته

 به نام کالس "ـ"آید بکمک یک  میعالمات اختصاري که قبل از نام کالسها . شود میاستفاده 

 از این لیستی. . اند استانداردي که کالسها در آن قرار دارند در داخل پرانتز آمده. شوند میمتصل 

  . اختصارات در ذیل آمده است

CC مختصات متغییر )ISO 19111(  

CI مرجع
3
 )ISO 19115(  

CV موضوعیهاي الیه 
4
 )ISO 19123(  

DQ کیفیت داده
5
 )ISO 19115(  

DS مجموعه داده )ISO 19115(  

EX گستره) ISO 19115(  

FC عارضه  کاتالوگ)ISO 19110(  

FE  عارضه)ISO 19109(  

FT  توپولوژي عارضه)ISO 19107(  

GF عارضه کلی
6

) ISO 19109(  

GM هندسه) ISO 19107(  

GRنگاره 
7

) ISO 19107(  

____________________________________________________________________
1 Sub-package
2 Package
3 Citation
4 Coverage
5 Data quality
6 General feature
7 Graph
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LIپیشینه 
1

) ISO 19115(  

MDفراداده ) ISO 19115(  

PFنمایش عارضه 
2

) ISO 19117(  

PS موقعیت سنجیخدمات 
3

) ISO 19116(  

RSدهی  سیستم مرجع) ISO 19115(  

SCمختصات مکانی ) ISO 19111(  

SIشناسه مکانی ) ISO 19112(  

SV خدمات
4

) ISO 19119(  

TMزمانمند 
5

) ISO 19108(  

TPتوپولوژي ) ISO 19107(  

TSتوپولوژي ساده ) ISO 19107(  

  

فرهنگ داده/UMLمدل  روابط6- 5

  .  و فرهنگ داده را مشخص کرده استUML مدلهاي واژگان فنی رابطه بین 1جدول 

  

  و فرهنگ داده UML رابطه بین مدل -1جدول 

  فرهنگ دادهUMLمدل 

  بخش  بسته

  موجودیت  کالس تعمیم یافته

  موجودیت  کالس مشخص

  موجودیت  کالس

  جزء  توصیفیاطالعات 

  جزء  تناظررابطه 

____________________________________________________________________
1 Lineage
2 Feature Portrayal
3 Positioning services
4 Services
5 Temporal
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الزامات6
1

  

   براي الزامات داده مکانیفراداده1- 6

. کند می را تعیین می رقو مکانی يها  فراداده مورد نیاز جهت توصیف دادهالمللی بیناین استاندارد 

عوارض مکانی خاص و ، ها  مجموعه دادهتلفیق، ي مستقلها توان براي مجموعه داده می را فراداده

 باید براي مجموعه فراداده. بکار برد، دهند میکالسهاي متعدد اشیایی که یک عارضه را تشکیل 

، ي دادهها تواند براي تلفیق مجموعه میي مکانی تهییه گردد ضمن اینکه بطور اختیاري ها داده

فراداده چند بخش  از یک یافراداده. عوارض و خصوصیات عوارض تهیه گردد
2

ي ها بسته( 

UML (تشکیل یافته است، که شامل یک یا چند موجودیت فراداده است .  

  اطالعات بکارگیري فراداده2- 6

 است که کالسهاي اطالعات مکانی را که براي آنها فراداده بکار UML، یک نمودار کالس 3شکل 

 )DS_Dataset(ه داده کند که یک مجموع میاین شکل مشخص . کند میرفته است را تعریف 

 فراداده. مرتبط باشد) MD_Metadata (فرادادهبایست داراي یک یا چند مجموعه موجودیت  می

اطالعات نوع ، نوع عارضه،  عارضهتوصیفیاطالعات ، تواند به یک عارضه میبصورت اختیاري 

ه و  عارضتوصیفیاطالعات نوع ،  عارضهتناظریک فراکالس که توسط نقش ( عارضه توصیفی

. مرتبط گردد) DS_Aggregate(ي داده ها ی از مجموعهتجمعو  )شود می سازي نمونهعمل عارضه 

،یک سري )DS-OtherAggregate( کلی تناظرتوان بعنوان یک  می را ها  مجموعه دادهتجمع

 MD_Metadata. تعیین نمود ) DS_Initiative(یا یک فعالیت خاص )DS_Series(مجموعه داده 

 که در این نمودار نمایش داده نشده رود می نیز بکار خدماتکالسهاي اطالعات و براي سایر 

  .)رجوع شود 25-2- بدر MD_ScopeCodeبه (است 

____________________________________________________________________
1 Requirements
2 Meta data section
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   بکارگیري فراداده-3شکل 

  ي فرادادهها بسته3- 6

  تها و روابط موجودیي فرادادهها بسته1- 3- 6

هر . اند  ارائه شدهUMLي ها  بستهي مکانی درها  مربوط به دادهفراداده، المللی بیندر این استاندارد 

به ( نمود توان آنها را تعیین میاست که ) UMLکالسهاي (بسته مشتمل بر یک یا چند موجودیت 

  .)به کالسهاي مافوق تبدیل نمود( کرد جنرالیزهو یا اینکه آنها را  )زیر کالسها تبدیل نمود

 که واحدهاي جداگانه ستنده)  UML کالستوصیفیاطالعات ( مشتمل بر اجزایی ها موجودیت

 ممکن است به یک یا چند موجودیت دیگر مرتبط ها موجودیت. کنند می را شناسایی فراداده
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  . توان در صورت نیاز براي رسیدن به اهداف زیر مجتمع و تکرار نمود می را ها موجودیت. باشند

برآورده ) 2( و المللی بینبر آورده ساختن الزامات اجباري عنوان شده در این استاندارد ) 1(

فراداده بطور . دهد می را نمایش ها بندي بسته ، طرح4شکل . ي اضافی کاربرها ساختن نیازمندي

شده است که میتوان آنها را به  مشخص  و فرهنگ داده براي هر بستهUMLکامل در نمودار مدل 

پیوست الف ، اشداگر اختالفی بین دو پیوست وجود داشته ب. ترتیب در پیوست الف و ب یافت

  . خواهد بود عملمالك 

  
  فرادادهي ها  بسته-4شکل 

ي ها بسته.  نمایش داده شده است2در جدول  ي فرادادهها ي فراداده و موجودیتها رابطه بین بسته

بسته مربوطه قرار دارند در ستون  که در درون فراداده تجمع و موجودیت بسته در ستون فراداده
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تا  2-3-6ي ها تر در بخش مفصلبصورت  ها  موجودیتهاي درون بسته. دان  شدهفهرست موجودیت

  .است آمده شماره زیر بندستون در ه هر بسته یک زیربند مربوطه دارد ک. اند تعریف شده 6-4-2

  هاي فراداده ها و فراداده و موجودیت  رابطه بین بسته-2جدول 

شماره 

  زیربند

  فرهنگ دادهUMLنمودار   موجودیت  بسته

6 -3-2-1  

اطالعات مجموعه 

هاي فراداده موجودیت
1

  

MD_Metadata  1- 2-ب  1-2-الف  

  2- 2-ب  2-2-الف  MD_Identification  اطالعات شناسه  3-2-2- 6

قیوداطالعات   3-2-3- 6
2

  MD_Constraints  3- 2-ب  3-2-الف  

  DQ_DataQuality  اطالعات کیفیت داده  3-2-4- 6

  1-4-2-الف

  2-4-2-الف

  3-4-2-الف

  1-4- 2-ب

  2-4- 2-ب

  3-4- 2-ب

  5- 2-ب  5-2-الف  MD_Maintenancelnformation  اطالعات نگهداري  3-2-5- 6

  6- 2-ب  6-2-الف  MD_SpatialRepresentation  اطالعات نمایش مکانی  3-2-6- 6

  7- 2-ب  7-2-الف  MD_ReferenceSystem  اطالعات سیستم مرجع  3-2-7- 6

  8- 2-ب  8-2-الف  MD_Contentlnformation  اطالعات محتوي  3-2-8- 6

6 -3-2-9  

اطالعات کاتالوگ 

نمایش
3

  

MD_ PortrayalCatalogueReference  9- 2-ب  9-2-الف  

  10- 2-ب  10-2-الف  MD_Distribution  اطالعات توزیع  3-2-10- 6

  اطالعات بسط فراداده  3-2-11- 6
MD_MetadataExtensionlnformatio

n  

  11- 2-ب  11-2-الف

6 -3-2-12  

اطالعات طرحواره 

ردکارب
4

  

MD_ApplicationSchemalnformati
on  

  12- 2-ب  12-2-الف

  1- 3-ب  1-3-الف  EX_Extent  گسترهاطالعات   4-1- 6

6 -4-2  

اطالعات مرجع و 

مسئول
1

  

CI_Citation  

CI_ResponsibleParty  

  2- 3-ب  2-3-الف

____________________________________________________________________
1 Metadata entity set information
2 Constraint information
3 Portrayal catalogue information
4 Application schema information
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  توصیفات بسته2- 3- 6

   فرادادهاطالعات مجموعه موجودیت 1- 2- 3- 6

(UMLکالس (جودیت  شامل موفرادادهاطالعات مجموعه موجودیت  MD_Metadata  باشد  می

اطالعات  (فراداده شامل اجزاي اجباري و اختیاري MD_Metadataموجودیت . که اجباري است

که در (ي زیر است ها ی از موجودیتتجمع MD_Metadataموجودیت . باشد می )UML صیفیوت

  )زیربندهاي بعدي بیشتر توضیح داده خواهد شد

MD_Identification  

MD_Constraint

DQ_DataQuality

MD_MaintenanceInformation  

MD_SpatialRepresentation

MD_ReferenceSystem

MD_ContentInformation

MD_PortrayalCatalogueReference

MD_Distribution

MD_MetedataExtensionInformation

MD_ApplicationSchemeaInformation

  

  )MD_Identification(اطالعات شناسایی 2- 2- 3- 6

 .کند شناسائی می منحصر به فرد داده را بصورتاطالعات شناسایی شامل اطالعاتی است که 

وضعیت و نقاط  اعتبار،، هدف، خالصه،  منبعمرجعاطالعات شناسایی شامل اطالعاتی راجع به 

مشروط و ، اجباري است و شامل اجزاي اجباري MD_Identificationموجودیت . باشد میتماس 

ممکن است زمانیکه براي شناسایی داده بکار  MD_Identificationموجودیت . ختیاري استا

رود  می بکار خدماتو زمانیکه براي شناسایی  MD_DataIdentificationرود بصورت  می

 توصیفی MD_ServiceIdentification. مشخص گردد MD_ServiceIdentificationبصورت 

ISOبراي اطالعات بیشتر به ، دهد یم را ارائه خدماتسطح باال از  .  رجوع کنید19119

MD_Identification ي زیر استها ی از موجودیتتجمع:  

                                                                                                                                         
1 Citation and responsible party information
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MD_Format ،فرمت داده  

MD_BrowseGraphic  ،گرافیکی از دادهمرور   

MD_Usage ،کاربرد خاص از داده  

MD_Constraint ،قیود قرار داده شده بر منبع  

MD_Keyword، وصیف کننده منبع واژگان کلیدي ت  

MD_MaintenanceInformation ، سازي و   شده براي بهنگامریزي برنامهدوره تناوب

.سازي دامنه بهنگام

MD_AggregationInformationتجمع داده که از هاي ، اطالعات درباره مجموعه 

  .اند  فراداده، تشکیل شدهدرهاي توصیف شده   از مجموعه دادههائی قسمت

اگر مجموعه داده بصورت مکانی . باشد میمشروط  MD_DataIdentification در گسترهجزء 

 زیر کالس یا EX_GeographicBoundingBox زیر کالس ،ارجاع داده شده باشد

EX_GeographicDescription  گسترهاز geographicElement Role در نظر گرفته بایستی 

  .اگر الزم باشد هر دو بایستی بکار روند. شوند

ISO/IEC اگر .باشد میمشروط  MD_DataIdentificationاز  CharacterSet ءجز  بکار 10646-1

  .نرود باید مستندسازي شود

  

  )MD_Constraints( قیوداطالعات 3- 2- 3- 6

موجودیت . ي قرار داده شده بر روي داده استها این بسته شامل اطالعات راجع به محدودیت

MD_Constraintsصورت  اختیاري است و ممکن است بMD_LegalConstraints یا 

MD_SecurityConstraintsمشخص گردد .  

خواهد بود  )بکاررفته(غیر صفر تنها موقعی  MD_LegalConstraintsاز  otherConstraintجز 

 که ، باشد"otherRestrictions" ش مقدارuseConstraintsیا جزء /و accessConstraints جزء که

  . آمده است MD_RestrictionCode دکفهرست در 

  

  )DQ_DataQuality(اطالعات کیفیت داده 4- 2- 3- 6

 DQ_DataQualityموجودیت . باشد میاین بسته شامل یک ارزیابی کلی از کیفیت مجموعه داده 
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ی از تجمع DQ_DataQuality.  ارزیابی کیفیت داده استدامنهاست و شامل  اختیاري

LI_Lineage وDQ_Element است .DQ_Element عنوان تواند ب میDQ_Completeness و 

DQ_LogicalConsistencyو  DQ_PositionalAccuracy و DQ_ThematicAccurac و 

DQ_TemporalAccuracy آن پنج موجودیت ارائه کننده اجزاي کیفیت داده . مشخص شود

کاربران ممکن است اجزاي . بندي شوند طبقهتوانند به زیر اجزایی از کیفیت داده  میهستند و 

یا زیر اجزاي  DQ_Elementی و زیر اجزاي کیفیت داده را به کمک تشکیل زیر کالسهاي اضاف

  . مناسب اضافه کنند

ي تولید بکار رفته در ایجاد یک ها این بسته همچنین شامل اطالعات راجع به منابع و فرایند

یشینه اختیاري است و شامل یک عبارت درباره پ LI_Lineageموجودیت . باشد میمجموعه داده 

  . باشد می LI_Source و LI_ProcessStep ی ازتجمع LI_Lineage. باشد می

بایست   می ،باشد "مجموعه داده" برابر DQ_DataQuality.Scope.DQ_Scope.levelاگر 

  . وجود داشته باشد DQ_DataQuality مربوط به "گزارش" یا "پیشینه"

 برابر DQ_Scope از "level"اگر جزء اجباري است  DQ_Scope از "LevelDescription"جزء 

اجباري است اگر  LI_Lineage از" Statement"جزء . باشدن "سري" یا "مجموعه داده"

DQ_DataQuality.scope.DQ_Scope.level باشد و نقش "سري" یا "داده مجموعه" برابر 

LI_lineage   " سازي نشده باشد  مستند" پردازش مرحله"و "منبع .  

 از "منبع" و نقش "Statement " است اگر جزء  اجباريLI_Lineage از "منبع"نقش 

LI_Lineage از " منبعگستره" یا "توصیف"یکی از دو جزء .  مستندسازي نشده باشد 

LI_Sourceسازي شوند  باید مستند .  

  

  ) MD_MaintenanceInformation(اطالعات نگهداري 5- 2- 3- 6

موجودیت . ست اها سازي داده  بهنگامه تناوبدور و دامنهاین بسته شامل اطالعات درباره 

MD_MaintenanceInformation فراداده اختیاري  اجباري واختیاري است و شامل اجزاي 

  . باشد می
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)MD_SpatialRepresentation(اطالعات نمایش مکانی 6- 2- 3- 6

ر یک هاي بکار رفته براي نمایش اطالعات مکانی د این بسته شامل اطالعات مربوط به مکانیزم

تواند بعنوان  می اختیاري است و MD_SpatialRepresentationموجودیت . باشد میمجموعه داده 

MD_GridspatialRepresentation وMD_VectorRepresentation از  هر کدام. مشخص گردد

وقتی توضیح  .باشند می اختیاري فراداده  اجباري وي مشخص شده شامل اجزايها موجودیت

 MD_Georectifiedتواند بعنوان  می MD_GridSpatialRepresentation باشد،بیشتري ضروري 

ISO براي نمایش مکانی از فراداده. مشخص گردد MD_Georefreceableو یا  مشتق  19107

. گردد می

  )MD_RefrenceSystem(اطالعات سیستم مرجع 7- 2- 3- 6

 رفته در یک مجموعه ي مرجع مکانی و زمانی بکارها این بسته شامل توضیحاتی درباره سیستم

شامل یک جزء براي شناسایی سیستم مرجع بکار رفته  MD_RefrenceSystem .باشد میداده 

تقسیم شود که MD_CRS  تواند به زیر کالسهایی بصورت می MD_ReferenceSystem .باشد می

. باشد  میMD_EllipsoidParameters و MD_ProjectionParametersیک تجمعی از 

MD_ProjectionParameters تجمعی از MD_ObliqueLineAzimuth و 

MD_ObliqueLinePointباشد  می.  

  )MD_ContentInformation(اطالعات محتوا 8- 2- 3- 6

این بسته شامل اطالعات شناسایی کاتالوگ عوارض بکاررفته 

)MD_FeatureCatalogueDescription( الیه موضوعییا اطالعات توصیف کننده /و 

)MD_CoverageDescription (زیر کالسهایی از موجودیت ، هر دو موجودیت توصیف. باشد می

MD_ContentInformation باشند می .MD_CoverageDescription به زیر کالسهایی تواند  می

 MD_RangeDimension. داشته باشد MD_RangeDimensionی از تجمعتقسیم شود و یک 

   .گردد سیمتق به زیر کالس MD_Band بصورت "تواند مضافا می

  ) MD_PortrayalCatalogueReference( نمایش کاتالوگاطالعات 9- 2- 3- 6

این بسته شامل موجودیت . باشد می نمایش بکار رفته کاتالوگاین بسته شامل اطالعات شناسایی 

این موجودیت شامل جزء اجباري است . باشد می MD_PortrayalCatalogueRefrenceاختیاري 
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  . استفاده شده است رود که توسط مجموعه داده می نمایش بکار کاتالوگکه براي مشخص کردن 

  )MD_Distribution(اطالعات توزیع 10- 2- 3- 6

این . باشد میي بدست آوردن یک منبع ها این بسته شامل اطالعات راجع به توزیع کننده و گزینه

ی از تجمع MD_Distribution. است MD_Distributionبسته شامل موجودیت اختیاري 

. اختیاري استاجباري و مجموعه داده شامل اجزاي  میی براي توزیع رقویها گزینه

MD_DigitalTransferOptions  شامل وسیله بکار رفته براي توزیع مجموعه داده

)MD_Medium(  ی از تجمعوMD_Distributor تجمعدیگر . باشد می MD_Distributor 

)MD_StandardOrderProcess(یند سفارش آفرعبارتست از 

فرمت "نقش  مستندسازي نشده باشد آگاه MD_Distribution در "فرمت توزیع کننده "اگر نقش 

   .است اجباري MD_Distribution مربوط به "توزیع

  ) MD_MetadataExtensionInformation (فرادادهاطالعات بسط 11- 2- 3- 6

ته شامل این بس. باشد می ي تعیین شده توسط کاربرها این بسته شامل اطالعات راجع به بسط

 .باشد می  MD_MetadataExtensionInformationموجودیت اختیاري

MD_MetadataExtensionInformation یافته بسطی از اطالعات توصیف کننده اجزاي تجمع 

 از "نوع داده" اگر جزء. باشد می) MD_MetadataExtensionInformation(فراداده 

MD_ExtendElementInformation فهرست جزء " یا "شمارش" ،"فهرست کد" مقدارش برابر

 . اجباري خواهند بود"مقدار دامنه " و " حداکثر تعداد وقوع" ،"التزام"آنگاه اجزاي  باشد،ن "کد

فهرست جزء " برابرداراي مقداري  MD_ExtendElementInformation  از"نوع داده "اگر جزء 

  از"نوع داده"اگر جزء .  اجباري است"دامنهکد "آنگاه جزء ، باشد "دک

MD_ExtendElementInformation  آنگاه جزء ،  نباشد"کدفهرست جزء" برابرداراي مقداري

  .  اجباري است"نام کوتاه "

  داشته باشد،"اختیاري" برابرمقداري  MD_ExtendElementInformation از "التزام"اگر جزء 

  . اجباري خواهد بود"شرط"جزء 

  ) MD_ApplicationSchemaInformation( کاربرد طرحوارهاطالعات 12- 2- 3- 6

 کاربرد مورد استفاده جهت ایجاد یک مجموعه داده طرحوارهاین بسته شامل اطالعاتی درباره 
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این . باشد می MD_ApplicationSchemaInformationاین بسته شامل موجودیت اختیاري . است

. اختیاري استاجباري و موجودیت شامل اجزاي 

  دهفراداي ها انواع داده4- 6

دامنهاطالعات 1- 4- 6
1

) EX_Extent(  

مربوط به   مکانی و زمانیدامنهی از اجزاي فراداده است که تجمع، نوع داده در این بسته

  مکانیگستره شامل EX_Extentموجودیت . کند میموجودیت ارجاع دهنده را توصیف 

)EX_GeographicExtent( زمانی گستره )EX_TemporalExtent ( ارتفاعی  گسترهو

)EX_VerticalExtent (موجودیت ارجاع دهنده است. EX_GeographicExtent توان  می را

و  EX_BoundingPolygan  ،EX_GeographicBoundingBoxبصورت 

EX_GeographicDescriptionترکیبی مکان و زمان گستره.  به زیر کالسها تقسیم نمود 

)EX_SpatialTemporalExtent (ی ازتجمع  EX_GeographicExtent باشد می. 

EX_SpatialTemporalExtent زیر کالسی از EX_TemporalExtent داراي  موجودیت .باشد می

و   geographicElement ،temporalElement،verticalElementهاي  سه نقش اختیاري با نام

بایست مورد  میحداقل یکی از این چهار مورد . باشد می descriptionیک جزء تحت عنوان 

  . ده قرار گیرنداستفا

  . تعریف شده است4-5 بند در  DataTypeموجودیت  کلیشه

مرجعول و ئاطالعات قسمت مس2- 4- 6
2

) CI_Citationو  CI_ResponsibleParty (  

براي  )CI_Citation (اي اي استاندارد شده  شیوه شده وتشکیلها  نوع داده   از مجموعهاین بسته 

  عالوه بر مسئول)غیرهنتشارات، مجموعه داده، عارضه، ا(مشخص کردن منبع 

)CI_ResponsibleParty( دهد ارائه می .CI_ResponsibleParty فرد  شامل شناسه)یا /و) افراد 

فرد مسئول یا سازمان ) CI_Address(موقعیت . باشد می مرتبط با منبع )يها ( یا سازمان/و سمت

  . شود میمسئول نیز همین جا تعیین 

  .شده است تعریف 4-5 بند در "DataType"کلیشه موجودیت 

   

____________________________________________________________________
1Extent
2 Citation
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  ي مکانی ها  براي مجموعه دادهفراداده مختصر5- 6

 تنها زیر "نوعا. نماید می را تعریف فرادادهاي گسترده از اجزاي   مجموعهالمللی بیناین استاندارد 

اجزاي اقلی از  حدکه تعداد  لیکن ضروري است. رود میاي از تعداد کامل اجزاء بکار  مجموعه

 مورد نیاز براي فراداده مختصراجزاي . گردد براي مجموعه داده نگهداري  پایهبه عنوان  هفراداد

 شامل اجزاي فهرستاین . اند شدهآورده بندي  براي هدف فهرست"نوعا، شناسایی مجموعه داده

 یک موضوع خاص اي براي آیا مجموعه داده" :دهند می است که سواالت زیر را پاسخ اي فراداده

کسب اطالع  براي تماسطه قن" و ")کی؟(براي تاریخ یا دوره خاص " ، "؟) "یچ"(ست موجود ا

 شده در کنار توصیهاستفاده از اجزاي اختیاري .  "؟)چه کسی(یا سفارش مجموعه داده  بیشتر

عمل پذیري متقابل باعث افزایش ،سایر اجزاي اجباري
1

دهد تا  می کاربران اجازه خواهد شد و به 

درك  می را بدون هیچ ابهاگان یا توزیع کنندگان کنند تولیدوسط ارائه شده ت فراداده داده مکانی و

المللی باید شامل  هاي توافقی فراداده مجموعه داده مربوط به این استاندارد بین  زیر مجموعه.نمایند

  .دن باش)هسته(مختصر این 

صیف  مجموعه داده مورد نیاز که براي تو) اجباري و اختیاري توصیه شده (فراداده مختصراجزاي 

 به "O" حرف.  به این معناست که این جزء اجباري است"M"حرف . اند  آمده3 در جدول است

 تحت شرایط مورد نظر به این معناست که جزء "C"حرف . این معناست که جزء اختیاري است

  .شود می اجباري یخاص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________________________________________________________________
1 Interoperability
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  هاي مکانی دادهبراي مجموعه ) هسته( فراداده مختصر -3جدول 

عنوان مجموعه داده

Dataset title (M)
(MD_Metadata > MD_DataIdentification.citation > CI_Citation.title)

نوع نمایش مکانی

Spatial representation type (O)
(MD_Metadata >
MD_DataIdentification.spatialRepresentationType)

تاریخ مرجع مجموعه داده

Dataset reference date (M)
(MD_Metadata > MD_DataIdentification.citation > CI_Citation.date)

سیستم مرجع

Reference system (O)
(MD_Metadata > MD_ReferenceSystem)

مسئول مجموعه داده

Dataset responsible party (O)
(MD_Metadata > MD_DataIdentification.pointOfContact > 
CI_ResponsibleParty)

پیشینه

Lineage (O)
(MD_Metadata > DQ_DataQuality.lineage > LI_Lineage)

)بوسیله چهار مختصات یا شناسه مکانی(موقعیت مجموعه داده 

Geographic location of the dataset (by four 
coordinates or by geographic identifier) (C)
(MD_Metadata > MD_DataIdentification.extent > EX_Extent
> EX_GeographicExtent > EX_GeographicBoundingBox or
EX_GeographicDescription)

منبع برخط

On-line resource (O)
(MD_Metadata > MD_Distribution >
MD_DigitalTransferOption.onLine > CI_OnlineResource)

زبان مجموعه داده

Dataset language (M)
(MD_Metadata > MD_DataIdentification.language)

شناسه فایل فراداده

Metadata file identifier (O)
(MD_Metadata.fileIdentifier)

مجموعه حروف مجموعه داده

Dataset character set (C)
(MD_Metadata > MD_DataIdentification.characterSet)

ارد فرادادهنام استاند

Metadata standard name (O)
(MD_Metadata.metadataStandardName)

بندي موضوعی مجموعه داده طبقه

Dataset topic category (M)
(MD_Metadata > MD_DataIdentification.topicCategory)

نگارش استاندارد فراداده

Metadata standard version (O)
(MD_Metadata.metadataStandardVersion)

قدرت تفکیک مکانی مجموعه داده

Spatial resolution of the dataset (O)
(MD_Metadata > MD_DataIdentification.spatialResolution >
MD_Resolution.equivalentScale or MD_Resolution.distance)

زبان فراداده

Metadata language (C)
(MD_Metadata.language)

خالصه توضیحی مجموعه داده

Abstract describing the dataset (M)
(MD_Metadata > MD_DataIdentification.abstract)

مجموعه حروف فراداده

Metadata character set (C)
(MD_Metadata.characterSet)

فرمت توزیع

Distribution format (O)
(MD_Metadata > MD_Distribution > MD_Format.name and
MD_Format.version)

نقطه تماس فراداده

Metadata point of contact (M)
(MD_Metadata.contact > CI_ResponsibleParty)

)ارتفاعی و زمانی(اطالعات گستره اضافی براي مجموعه داده 

Additional extent information for the dataset
(vertical and temporal) (O)
(MD_Metadata > MD_DataIdentification.extent > EX_Extent
> EX_TemporalExtent or EX_VerticalExtent)

تاریخ فراداده

Metadata date stamp (M)
(MD_Metadata.dateStamp)
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UMLنمودار 6- 6

در  ارها،این نمود. دهد  ارائه میUML نمودارهاي قالبهاي فراداده را در  طرحوارهپیوست الف 

فراداده را   برايکاملمدل اانتزاعی مشترکاً   استدر پیوست ب ارائه شدهکه کنار فرهنگ داده 

  .کنند می تعریف

  

فرهنگ داده7- 6
1

  

، این مجموعه. باشد  فراداده میهاي طرحوارهها براي  پیوست ب شامل تعاریف اجزا و موجودیت

  .کنند میتعریف را براي فراداده کامل اعی زمدل انت، در کنار نمودارهاي ارائه شده در پیوست الف

اجباري ) 2-و الف  5-ب. (اند المللی تهیه شده و مقدار آنها که در این استاندارد بین ها فهرست کد

 توصیف شده در عدبایست از قوا دهند می ها میفهرست کدهایی که کاربران به  بسط. باشند می

ISO/IECپیوست پ و  ISO/IEC. تبعیت کنند 11179-6  اطالعاتی که باید مشخص 11179-6

 اجزاي تا شودپیروي از آنها بایست  شروطی که باید بر آورده گردند و روشهایی که می گردند،

  . کند می تعریفرا  برسندثبت به داده 

  

  هاي توافقی فراداده  مجموعهزیر ها و  بسط8- 6

بهتر براي  دهی خدمات نظوربه م را براي تعریف و بکارگیري فراداده اضافی قواعديپیوست پ 

  . دهد کاربران  ارائه می  خاصينیازها

  مجموعه آزمونهاي نظري 9- 6

المللی گذرانده شوند   پیوست ت آزمونهایی را که باید جهت احراز انطباق با این استاندارد بین

  . کند تعریف می

  

  مجموعه توافقی جامع کاربرد فراداده مجموعه داده زیر 10- 6

کند که یک مجموعه توافقی فراداده   جامع کاربرد فراداده را تعریف میطرحوارهپیوست ث یک 

 فراداده اجباري و اختیاري مورد نیاز جهت ،طرحوارهاین . دهد قابل پیاده سازي را ارائه می

____________________________________________________________________
1 Data dictionary
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 سري، مجموعه داده مستقل (گیرد میدر بر سازي یک منبع داده مکانی را بصورت کامل  مستند

   ) خاصانی مکهیا عارض، مجموعه داده

 استخراج و مدیریت، ارزیابی، هاي مورد نیاز جهت شناسایی طیف کاملی از فراداده طرحوارهاین 

این . دهند  فراداده جامعی ارائه می"تهیه کنندگان داده نوعا. کند می  را تعریفمکانیاطالعات 

  . شود  ارائه میUML در قالب یک مدل طرحواره

  متدولوژي بسط11- 6

 قواعد باید بر اساس فرادادهاجزاي اضافه . دهد می ارائه فرادادهبراي توسعه  مشی را  خطج پیوست

  .  تعریف گردندپ شده در پیوست بیان

  

  فرادادهپیاده سازي 12- 6

بازیابی ،  با هدف جستجو،فرادادهي پیاده سازي و مدیریت ها  و ایدهها  شیوهبر مروري چ پیوست

  .دارد فرادادهو تبادل و ارائه 

  

  داده مراتب فراسطوح سلسله 13- 6

 که داراي سطوح مختلف ئیها  براي مجموعه داده،ي کار کردن موثر با فرادادهها  شیوهح پیوست

  .نماید میارائه هستند،  فرادادهالزامات 

  

  ز پیاده سازيمثالهایی ا14- 6

با ، سازي مجموعه داده مکانی  براي مستندالمللی بین این استاندارد کاربرد مثالی از خ پیوست

  .دهد میارائه ، مجموعه توافقی جامعهسته مرکزي  اجزاي ريکارگیب

  

حمایت چند زبانی15- 6
1

 آزاد براي فیلدهاي متن
2

  

 در زبانهاي المللی بین آزاد این استاندارد  را براي پیاده سازي فیلدهاي متن ساختاريد پیوست

  .دهد میمختلف ارائه 

____________________________________________________________________
1 Multilingual
2 Free text
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   فرادادههاي طرحواره: لفاپیوست 

  )الزامی (

  فراداده UMLي مدلها  1- الف

.  تعریف شده استUML مجرد در  شیءي مکانی با بکارگیري مدلها  براي توصیف دادهفراداده

 فراداده را که بخشی از مدل کلی انتزاعی براي "نماهایی"ي بعدي ها نمودارهاي موجود در زیر بند

نوع  اجزا،، تهااز موجودیمتشکل ) UMLبسته ( فرادادههر نمودار یک بخش . دهد میاست را ارائه 

 اند، ي وابسته که در نمودار دیگري تعریف شدهها موجودیت. کند می را تعریف فهرست کدداده و 

با اجزاي موقوف شده نمایش داده شده و بسته تعریف شده تحت نام موجودیت در پرانتز 

 یا هاي اختیاريتناظرموجودیتها ممکن است اجزا و ، سرتاسر مدلهاي زیردر . مشخص شده است

توانند اجزاي اجباري داشته  میي اختیاري ها موجودیت در برخی حاالت،. اجباري داشته باشند

  .شوند میاجباري  باشند،گرفته شده آن اجزا تنها اگر اجزاي اختیاري بکار . باشند

   مربوط به بسته فرادادهUMLنمودارهاي    2- الف

  فرادادهي ها مجموعه موجودیتاطالعات   1- 2- الف

 با سایر در برگیرندگی تعریف شده و روابط 1-در شکل الف  "MD_Metadata"کالس 

سایر .  اند  نمایش داده شده،دنکن میتعریف را ي مکانی ها  دادهفراداده اًجمع که ،فرادادهکالسهاي 

ي مربوط به این ها فرهنگ داده. ن در صفحات بعدي یافتاتو می را فرادادهنمودارهاي کالس 

  . قرار دارد1-2-نمودار در بند ب
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  هاي فراداده  اطالعات مجموعه موجودیت-1- شکل الف

  

  اطالعات شناسایی   2- 2الف 

ضمن اینکه . ندا  مورد نیاز براي شناسایی یک منبع تعریف شدهفراداده کالسهاي 2-در شکل الف 

ي اه  فرهنگ داده.   استتعریف شده نیز خدماتزیر کالسهاي شناسایی داده و  مشخصات متمایز

  . قرار دارد2-2-این نمودار در ب
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   اطالعات شناسایی-1- شکل الف
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  قیوداطالعات مربوط به   3- 2- الف

 شامل محدودیتهاي ، اطالعاتیحقوق ايه جنبه مدیریت مورد نیاز براي فراداده ،3-در شکل الف 

ده  آم3-2-فرهنگ داده براي این نمودار در ب. داده تعریف شده است دسترسی و بکارگیري

  .است

  

  قیود اطالعات مربوط به -3- شکل الف
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  اطالعات کیفیت داده  4- 2- الف

  کلیات   1- 4- 2 –الف 

شده تعریف مورد نظر منبع از  کیفیت   مورد نیاز براي ارائه ارزیابی کلیفراداده 4-در شکل الف

  . آمده است4- 2-فرهنگ داده براي این نمودار در ب. است

  

  یفییت داده اطالعات ک-4- شکل الف
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  اطالعات پیشینه  2- 4- 2- الف 

ي تولید بکار رفته در ایجاد  ها  مورد نیاز براي توصیف منابع و فرایندفراداده 5-در شکل الف

  . آمده است2- 4-2-فرهنگ داده این نمودار در ب. مجموعه داده ارائه شده اند

  

   اطالعات پیشینه-5- شکل الف
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  و زیر کالسهاي کیفیت دادهکالسها   3- 4- 2- الف

 کالسها و زیر کالسها ي کیفیت داده بکار رفته در نمودار کیفیت داده تعریف 6-در شکل الف

  . آمده است3-4- 2- فرهنگ داده این نموداردر ب. شده است

  

   کالسها و زیر کالسهاي کیفیت داده-6- شکل الف
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  اطالعات نگهداري  5- 2- الف

و نگهداري اطالعات  رد نیاز جهت توصیف فعالیتهاي بهنگام سازي فراداده مو7- در شکل الف

  . آمده است5-2-فرهنگ داده این نمودار در ب. ارائه شده است

  

   اطالعات نگهداري-7- شکل الف
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  اطالعات نمایش مکانی   6- 2- الف

مکانی بکار رفته براي نمایش اطالعات   مورد نیاز جهت توصیف مکانیزمفراداده 8-در شکل الف

  . آمده است6-2-فرهنگ داده این نمودار در ب. تعریف شده است

  

   اطالعات نمایش مکانی-8- شکل الف
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  اطالعات سیستم مرجع  7- 2- الف

،  مورد نیاز براي توصیف سیستم بکار رفته جهت ارجاع زمانی و مکانیفراداده 9- در شکل الف

  . است آمده7-2-فرهنگ داده این نمودار در ب. تعریف شده است

  

   اطالعات سیستم مرجع-9- شکل الف
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  اطالعات محتوا  8- 2- الف

 عوارض استفاده شده کاتالوگ و الیه موضوعی مربوط به محتواي یک فراداده 10 –شکل الف 

- 2-فرهنگ داده براي این نمودار براي این نمودار در ب. ارائه شده است، جهت تعریف عوارض

  . آمده است8

  

  عات محتوا اطال-10- شکل الف
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   نمایش کاتالوگاطالعات  9- 2- الف

 تعریف شده ها ي نمایش بکار رفته جهت نمایش دادهها  کاتالوگ به فراداده 11-در شکل الف

  . آمده است9-2-فرهنگ داده این نمودار در ب. است

  

   نمایشکاتالوگ اطالعات -11- شکل الف
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  اطالعات توزیع   10- 2- الف

فرهنگ داده این .  مورد نیاز براي دسترسی به منبع تعریف شده استفراداده 2 –در شکل الف 

  . آمده است10-2-نمودار در ب

  

   اطالعات توزیع-12- شکل الف
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  فرادادهاطالعات بسط   11- 2- الف

- فرهنگ داده این نمودار در ب.  بسط داده شده تعریف شده اندفراداده اجزاي 13- در شکل الف 

  . آمده است2-11

  

   اطالعات بسط فراداده-13- شکل الف
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   کاربردطرحوارهاطالعات   12- 2- الف

   فرهنگ داده این نمودار در .  کاربرد بکار رفته تعریف شده استطرحواره 14-در شکل الف

  . آمده است12-2-ب

  

   کاربردطرحواره اطالعات -14- شکل الف
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  فرادادهانواع داده   3- الف 

  دامنهاطالعات   1- 3- الف

زمانی پوشش داده شده توسط منبع را توصیف مکانی و  دامنهاي که  فراداده 15- در شکل الف

  . آمده است1-3- فرهنگ داده این نمودار در ب. کند، ارائه شده است می

  

  دامنه اطالعات -15- شکل الف
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  مرجعاطالعات مسئول و   2- 3- الف

 مسئول و اطالعات بر قراري تماس را تشریح مربوط به که اطالعات اي فراداده 16-در شکل الف

  . آمده است2-3- فرهنگ داده این نمودار در ب .کند، ارائه شده است می

  

  مرجع اطالعات مسئول و -16- شکل الف
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  فرهنگ داده براي فراداده مکانی: پیوست ب

  )یالزام (

   فرهنگ داده کلی بردید  1- ب

  مقدمه  1- 1- ب

 و پیوست الف 6 تعریف شده در بند فرادادهاین فرهنگ داده تشریح کننده خصوصیات مربوط به 

 ایجاد ه اطالعات رابطبین تا  شده استتنظیماین فرهنگ داده بصورت سلسله مراتبی . باشد می

 به بخشهایی UMLک نمودار بسته مدل این فرهنگ داده بکم.  و آنها را سازماندهی نمایدکند

کیفیت ، منبع قیود، شناسه، فرادادهي ها مجموعه موجودیت:  که عبارتند ازبندي شده است دسته

 طرحواره، فرادادهبسط ، توزیع،  نمایشکاتالوگ، محتوا، مرجعسیستم  ارائه مکانی،، نگهداري، داده

تا  اند دهاي چندین جدول توسعه داده شدهعناوین بن. فراداده يمسئول و کاربر، دامنهکاربرد، 

هر نمودار مدل از پیوست الف . دنمشخصات کالس درون نمودار مربوطه باش منعکس کننده

 معادل یک موجودیت فرهنگ داده UMLهر مدل کالس . داراي بخشی در فرهنگ داده است

رهاي سط.  معادل یک جزء فرهنگ داده استUMLکالس مدل  اطالعات توصیفیهر . است

  . باشند می ها خاکستري موجودیت

 در ها آن داده(. شوند می و اجزاي درون فرهنگ داده بکمک هفت مشخصه تعریف ها موجودیت

ISO/IECاند و بر اساس مشخصاتی هستند که در   شدهفهرستادامه   براي توصیف 111793

 وقتی "مجموعه داده"ه کلم). اند  مشخص شده، یعنی اجزاي داده بدون نمایش،مفاهیم اجزاي داده

 تجمع( انواع منابع داده مکانی است تمامیرود مترادف با  میبکار  تعریف از یک قسمتیکه بعنوان 

  .)یک عارضهدهنده عوارض خاص و کالسهاي مختلف تشکیل ، ي دادهها مجموعه

  

نام نقش/نام    2- 1- ب
1

  

 با فراداده اي موجودیتنامه. شود می تخصیص داده فرادادهبرچسبی است که به یک موجودیت 

 در . وجوع ندارد) space(فاصله  فراداده در نام موجودیت .شوند مییک حرف بزرگ شروع 

____________________________________________________________________
1 Role name
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 گردد میدر بهم پیوستن چندین کلمه هر کلمه جدید با حرف بزرگ آغاز ، عوض

 المللی بین در کل فرهنگ داده این استاندارد فرادادهنامهاي موجودیت . )XnnnYmmm:مثال(

  منحصر بفرد هستند فراداده در داخل یک موجودیت فراداده نامهاي اجزاي . هستند  به فردمنحصر

با ،  در درون یک کاربردفرادادهنامهاي اجزاي . المللی بیناین استاندارد  و نه در کل فرهنگ داده

  نام نقشها. شوند می ایجادبصورت منحصر بفرد  ،فراداده و اجزاي ها امهاي موجودیتنترکیب 

رود و بمنظور تمیز دادن آنها از سایر اجزاي  می بکار فرادادهي مدل نظري ها تناظرجهت شناسایی 

توان در زبانی غیر از زبان بکار  مینامها و نام نقشها را . آید می اول آن "نام نقش" عبارت فراداده

  .  بکار بردالمللی بینرفته در این استاندارد 

کد دامنه  3- 1- ب
1

 و نام کوتاه
2

  

 نیستند با یک نام کوتاه براي هر جزء فهرست کد و  برشمارشيها ن دسته از کالسهایی که کلیشهآ

توان آنها را  می هستند و منحصر به فرد المللی بیناین نامهاي کوتاه در این استاندارد . شوند میتهیه 

ISOو ) SGML( و XMLبا  ز یک قرارداد ا. سازي مشابه بکار برد  و دیگر تکنیکهاي پیاده 8879

توان  می، شود میو اجزاء استفاده  مشابه آنچه که براي ایجاد نامهاي بلند موجودیت، نامگذاري

  .براي ایجاد نامهاي کوتاه استفاده کرد

توان  میي پیاده سازي را ها سایر شیوه.  اجباري نیستXML و SGMLبا استفاده از  پیاده سازي :یادآوري

.  شده استارائهیک کد ،  ممکنهگزینهبراي هر ، هافهرست کد و  برشمارشياه براي کلیشه. سازگار ساخت

  برشمارش از هراولسطر . باشند می منحصر بفرد فهرست کدهستند که در  می عددي سه رق،این کدهاي دامنه

 یا  برشمارشنامهمان  اول  سطرزیرا باشد می ) فوق توضیح ( شامل یک نام کوتاه حرفیفهرست کدو 

   .استد کفهرست 

  تعریف  4- 1- ب

  فرادادهي ها موجودیت/  اجزا توصیف

  التزام شرایط  5- 1- ب

   میعمو  1- 5- 1- ب

 همیشه یا برخی باید فرادادهجزء  یا آیا یک موجودیت اینکه هدنگري است نشان ده توصیف

____________________________________________________________________
1 Domain code
2 Short name
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تواند داراي این  میگر  این توصیف. )یعنی شامل مقادیر باشد( مستندسازي شود فرادادهدر اوقات 

  )اختیاري( Oیا ) شروطم( C ،)اجباري( M :قادیر باشدم

  )M(اجباري   2- 5- 1- ب

  .  باید مستندسازي شوندفراداده یا اجزاي فرادادهموجودیت 

  )C( مشروط  3- 5- 1- ب

 تحت آن حداقل یک موجودیت است، والکترونیکی کردن قابل مدیریت کند که   میایجادی شرط

توان براي یکی از سه حاالت زیر  می را "شروط". باشد یم اجباري فراداده  یا یک جزء فراداده

  :بکار برد

 اجباري است و باید ها حداقل یکی از گزینه. بیان یک انتخاب بین دو یا چند گزینه-

  . مستندسازي شود

 اگر جزء دیگر مستندسازي شده ،فراداده یا یک جزء فرادادهمستند سازي یک موجودیت -

. باشد

.  اگر مقداري خاص براي جز دیگر مستندسازي شده باشددادهفرامستندسازي یک جزء -

. شود می بکار برده متن سادهمقدار خاص بصورت  جهت تسهیل خواندن توسط افراد،

، ولیکن ) نشده است؟تعریفگذاري  توسط کد/ C  3سطر ، 2-جدول بند ب براي مثال(

. شودخواهد کد براي تائید شرایط در یک رابط کاربر الکترونیکی بکار برده 

.  باید اجباري باشدفراداده یا جزء فرادادهآنگاه موجودیت ، اگر پاسخ به شرایط مثبت باشد

):O(اختیاري   4- 5- 1- ب

موجودیت . تواند مستندسازي شود یا مستندسازي نشود می فراداده یا جز فرادادهموجودیت 

 یشان هستند،ها ندسازي کامل داده به کسانیکه در پی مستئیراهنما  بمنظور ارائهفرادادهاختیاري 

بکارگیري این مجموعه مشترك از اجزاي تعریف شده به برانگیختن همکاري و (. شوند میتعریف 

اگر موجودیت . )خواهد کرد ي مکانی و تولید کنندگان کمکها هماهنگی بین کاربران داده

نیز بکار برده  )اجباري شامل اجزاي(اجزاي موجود در آن موجودیت  اختیاري بکار نرود،

آن اجزا فقط در صورتی . باشند داراي اجزاي اجباري  توانند میي اختیاري ها موجودیت. شوند مین

  . شوند که موجودیت اختیاري بکار برده شود میاجباري 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

46

بیشترین وقوع  6- 1- ب
1

  

تعیین تواند داشته باشد را  می فراداده یا جزء فرادادهیی که موجودیت ها بیشترین تعداد نمونه

  . شود می نشان داده "1"با  تک مورديوقوع . کند می

 و "2"یعنی  (،یک غیر از عددثابت، تعداد وقوع . شود می نشان داده "N" اب،  تکرار شوندهوعوق

  .خواهد شدنشان داده با عدد متناظرشان ) . . . و"3"

  نوع داده  7- 1- ب

، صحیح،  براي مثال.کند میا مشخص  رفرادادهاي از مقادیر مجزا براي نمایش اجزاي  مجموعه

، فرادادهبراي تعریف موجودیت  نیزنوع داده  توصیفیاطالعات  از .زمان تاریخ، رشته، واقعی

  . شود می استفاده فرادادهي ها تناظر و ها کلیشه

ISO/TSداده در  انواع  یادآوري    .اند تعریف شده 2-5-6  بند  19103

  دامنه  8- 1- ب

 خطوطی دارد که توسط موجودیت پوشش داده شده شمارهامنه داللت بر د، براي یک موجودیت

  .است

 "متن آزاد". دامنه تعیین کننده مقادیر مجاز یا بکارگیري متن آزاد است، یک جزء فراداده براي

براي . مربوطه قرار داده نشده است) فیلد(ی براي محتواي ستون محدودیتبدین معناست که هیچ 

 اعداد صحیحبا باید از کدهایی ،باشند می کد فهرستیی که شامل ها منهنمایش مقادیر در دا
2
 

  .استفاده نمود

  

____________________________________________________________________
1 Maximum occurrence
2 Integer based



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٤٧

  فرادادهفرهنگهاي داده بسته   2- ب

  فرادادهي ها اطالعات مجموعه موجودیت   1- 2- ب

   نمایش داده شده 1- در شکل الفUMLمدل 

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

  تعداد وقوع

  دامنه  دادهنوع 

1  
MD_Metadata

  )فراداده(

Metadata
که ) root entity (موجودیت ریشه

 یک منبع یا در خصوصفراداده 

  .کند  میتعریفمنابع 

M1  

  22 تا 2خطوط   کالس

  شناسه فایل  2
mdFileID

  متن آزاد  حروف رشته  O1  شناسه یکتا براي این فایل فراداده

  زبان  3
mdLang

مستندسازي زبان بکار رفته در 

  فراداده

C /  آیا با

کدگذاري 

تعریف 

  ؟نشده

1  

ها    قسمتسایر،  ISO 639-2  حروف رشته

  توانند استفاده شوند می

  حروفمجموعه   4
mdChar

نام کامل استاندارد کدگذاري 

حروف که براي فراداده بکار رفته 

  است

C /  آیا

ISO/IEC 
10646-1 

 و بکارنرفته

1  

  کالس
MD_CharacterSetCode

>>CodeList<<) 5-ب -

10(  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٤٨

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

  تعداد وقوع

  دامنه  دادهنوع 

توسط 

کدگذاري 

تعریف 

  نشده؟

  شناسه والد  5
mdParentID

ه این کاي  شناسه فایل فراداده

 آن )فرزند (فراداده زیرمجموعه

  است

C /  آیا سطح

سلسله 

مراتب معادل 

مجموعه "

 "داده

  ؟نیست

1  

  متن آزاد  حروف رشته

6  

  

  

  

  

  سطح سلسله مراتب
mdHrLv

 براي آن بکار اي که فراداده دامنه

براي اطالعات بیشتر به (رود  می

   ) رجوع کنید"ح" پیوست

C /  آیا سطح

سلسله 

مراتب معادل 

مجموعه "

   نیست"داده

N

  کالس
MD_ScopeCode

>>CodeList<<) 5-ب -

25(  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٤٩

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

  تعداد وقوع

  دامنه  دادهنوع 

نام سطح سلسله   7

  مراتب

mdHrLvName
نام سطوح سلسله مراتبی که 

  فراداده براي آنها تهیه شده است

C / طح آیا س

سلسله 

مراتب معادل 

مجموعه "

   نیست"داده

N  

  متن آزاد  حروف رشته

  تماس  8
mdContact

  مسئول اطالعات فراداده

MN  

  کالس
CI_ResponsibleParty

>>DataType<<
)2- 3-ب(

   فراداده تاریخ  9
mdDateSt

تاریخی که در آن فراداده تولید 

  شده است

M1  

  )2- 4-ب (تاریخ  کالس

 نام استاندارد  10

  فراداده

mdStanName
نام استاندارد فراداده بکاررفته 

  )شامل نام زیرمجموعه توافقی(

O1  

  متن آزاد  حروف رشته

 استاندارد نگارش  11

  فراداده

mdStanVer
) توافقی زیرمجموعه (نگارش

  استاندارد فراداده بکاررفته

O  1  

  متن آزاد  حروف رشته

بعمنهمسان شناسه   1/11
1

  
dataSetURI

  متن آزاد  حروف رشته  O  1مربوط ) URI(منابع همسان شناسه 

____________________________________________________________________
1 Uniformed Resource Identifier



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٥٠

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

  تعداد وقوع

  دامنه  دادهنوع 

آن به فراداده که   ،وعه دادهممجبه 

  تعلق دارد

  :نام نقش  12

اطالعات نمایش 

  مکانی

spatRefInfo
نمایش رقومی اطالعات مکانی در 

O  N  مجموعه داده

  تناظر
MD_SpatialRepresentation

>>Abstract<<
)6- 2-ب(

  :نام نقش  13

ستم اطالعات سی

  مرجع

refSysInfo
هاي مرجع مکانی و  تشریح سیستم

  O  N  زمانی بکاررفته در مجموعه داده

  تناظر
MD_ReferenceSystem

)7- 2-ب(

  :نام نقش  14

اطالعات بسط 

  فراداده

mdExtInfo
هاي  بسطدر خصوص اطالعات 

  O  N  فراداده 

  تناظر
MD_MetaDataExtension

Information

)11- 2-ب(

  :نام نقش  15

  اطالعات شناسایی

dataIdInfo
 )منابع (اطالعات پایه درباره منبع

     فراداده شده توسط توصیف
MN  

  تناظر
MD_Identification

>>Abstract<<
)2-2-ب (

  :نام نقش  16

ي اطالعات محتوا

contInfo
 کاتالوگ در خصوصاطالعات 

خصوصیات  همچنینعوارض و 
O  N  

  تناظر
MD_ContentInformation

>>Abstract<<
 ( 8-2-ب )



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٥١

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

  تعداد وقوع

  دامنه  دادهنوع 

ارائه  الیه موضوعیتصویر و   داده

  هدد می

17  

  

  :نام نقش

  اطالعات توزیع

distInfo
 توزیع کننده در خصوصاطالعات 

) منابع( بدست آوردن منبع نحوهو 

  دهد ارائه می

O  1  

  تناظر
MD_Distribution

  )10- 2-ب(

  :نام نقش  18

اطالعات کیفیت 

  داده

dqInfo
 ارائه کیفیت منبعارزیابی کلی از 

  O  N   دهد می

  تناظر
MD_DataQuality

( 4-2-ب )

  :نام نقش  19

کاتالوگ اطالعات 

  نمایش

porCatInfo
 کاتالوگ اطالعات در خصوص 

 تعریف شده براي نمایش عدقوا

  دهد  ارائه می)منابع(منبع 

O  N  

  تناظر
MD_PortrayalCatalogue

  )9- 2-ب(

  :نام نقش  20

   فرادادهقیود

mdConst
هاي دسترسی و استفاده  محدودیت

  دهد از فراداده را ارائه می
O  N  

  تناظر
MD_Constraints

( 3-2-ب )

  :نام نقش  21

اطالعات طرحواره 

appSchInfo
 طرحواره در خصوصاطالعات 

مفهومی یک مجموعه داده ارائه 

O  N  

  تناظر
MD_ApplicationSchema

Information

( 12-2-ب )



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٥٢

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

  تعداد وقوع

  دامنه  دادهنوع 

  دهد می  يکاربرد

  :م نقشنا  22

  نگهداري فراداده

mdMaint
 دوره تناوب در خصوصاطالعات 

 اینسازي فراداده و دامنه  بهنگام

  دهد ارائه میها  بهنگام سازي

O  1  

  تناظر
MD_Maintenance

Information

( 5-2-ب )

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٥٣

  ) و دادهخدماتشامل شناسایی (اطالعات شناسایی   2- 2- ب

  عمومی  1- 2- 2- ب

   است  نشان داده شده2- در شکل الفUMLمدل 

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

23  
MD_Identification

  )شناسایی(

Ident
اطالعات پایه مورد نیاز 

منحصر به جهت شناسایی 

  )منابع( منبع فرد

التزام مربوط 

به شیء 

مرجع را 

استفاده کنید

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

 شیء

مرجع را 

استفاده 

  کنید

  کالس تجمع یافته

(MD_Metatdata)
<<Abstract>>

  1/35   تا24خطوط 

  مرجع  24
idCitation

 مرجع داده براي منبع

  )منابع(

M1  

  کالس
CI_Citation  

>>Data Type<<

  خالصه  25
idAbs

شرح خالصه از محتویات 

  )منابع(منبع 

M1  

  متن آزاد  حروف رشته



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٥٤

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  هدف  26
idPurp

اي از هدف ایجاد  صهخال

  )منابع(منبع 

O1  

  متن آزاد  حروف رشته

اندرکاران دست  27
1

  
idCredit

 ایجادکسانی که در ثبت 

  اند منبع  مشارکت داشته

ON
  متن آزاد  حروف رشته

  وضعیت  28
idStatus

  وضعیت منبع

ON

  کالس
MD_ProgressCode

>>Code List<<
  23- 5-ب

  نقطه تماس  29
idPoC

 ارتباط رقراريبروشهاي 

 با افراد و سازمانهایی که

   باشند  می مرتبطبا منبع

ON

  کالس
CI_ResponsibleParty  

>>Data Type<<
  )2- 3-ب(

  :نام نقش  30

  نگهداري منبع

resMaint
ــات  ــصوص اطالع در خ

سـازي    بهنگام دوره تناوب 

 ایـــنفـــراداده و دامنـــه 

ــام ــازي بهنگ ــه  س ــا ارائ ه

ON

  تناظر
MD_Maintenance

Information  

  )5- 2-ب(

____________________________________________________________________
1 Credit



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٥٥

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  دهد می

  :نام نقش  31

مرور گرافیکی

graphOver
با استفاده از منبع  تشریح

باید شامل یک (شکل 

  ) باشدنیزلژاند براي شکل 

ON

  تناظر
MD_BrowseGraphic  

  )2-2-2ب (

  :نام نقش  32

  فرمت منبع

dsFormat
توصیفی از دهنده ارائه 

  )منابع (فرمت منبع

ON
  تناظر

MD_Format  

  )4-10-2ب (

  :نام نقش  33

 هاي کلیدي واژه

  گر توصیف

descKeys
هاي  ارائه فهرستی از واژه

  O  N   آنهاجعا نوع و مرکلیدي،

  تناظر
MD_Keywords  

  )3-2-2 -ب(

  :نام نقش  34

   خاص منبعيکاربر

idSpecUse
اطالعات پایه دهنده ارائه 

 یهاي خاص يکاربردرباره 

 به آن منظورکه منبع 

  .شود  مییاشده استفاده 

O  N  

  تناظر
MD_Usage  

  )6-2-2ب (



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٥٦

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  :نام نقش  35

   منبعقیود

resConst
ارائه اطالعات راجع به 

  منبع اعمال شده براي  قیود

O  N
  تناظر

MD_Constraints  

  )3-2 -ب(

  :نام نقش  1/35

  اطالعات تجمع

aggrInfo
  برايارائه اطالعات

  یافته تجمعمجموعه داده 

O  N
  تناظر

MD_Aggregate
Information  

  )7- 2-2 -ب (

36  
MD_DataIdentification

  )ایی دادهشناس(

DataIdent
اطالعات مورد نیاز جهت 

شناسایی یک مجموعه 

  داده

التزام مربوط 

به شیء 

مرجع را 

  استفاده کنید

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

شیء 

مرجع را 

استفاده 

  کنید

  کالس مشخص شده

(MD_Identification)

و خطوط  46 تا 37خطوط 

1/35 تا 24

  نوع نمایش مکانی  37
spatRpType

رفته براي  شیوه بکار

  ON  نمایش اطالعات مکانی

  کالس
MD_SpatialRepresentation  

TypeCode  

>>CodeList<<
)26-5 -ب(



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٥٧

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  قدرت تفکیک مکانی  38
dataScale

 ،کلیبطور  ، کهعاملی

تراکم داده مکانی در 

را القا مجموعه داده 

  کند  می

ON  

  کالس
MD_Resolution  

>>Union<<
  )2-2- 5-ب(

  زبان  39
dataLang

 بکار رفته )هاي زبان (زبان

  در مجموعه داده

MN  

ها    قسمتسایر، ISO 639-2  حروف رشته

  توانند استفاده شوند می

  مجموعه حروف  40
dataChar

نام کامل استاندارد 

کدگذاري حروف که براي 

مجموعه داده بکار رفته 

  است

/C
ISO/IEC 
10646-1

استفاده 

نشده است؟

N  

  کالس
MD_CharacterSetCode

<<CodeList>>

( 10-5 -ب )

  ی موضوعبندي طبقه  41
tpCat

 )موضوعات (موضوع

  اصلی مجموعه داده

C /  آیا

سطح 

سلسله 

مراتب 

N  

  کالس
MD_TopicCategory

Code
<<Enumeration>>

( 27-5ب  )



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٥٨

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

معادل 

مجموعه "

   است"داده

 خالی گذاشته شده عمداً  42

  است

  

    

    

عمداً خالی گذاشته شده   43

  است

  

    

    

  گر محیط توصیف  44
envirDesc

توصیف محیط پردازشی 

 ،تولید کننده مجموعه داده

افزار، سیستم   نرم:از قبیل

نام فایل و حجم   عامل،

  مجموعه داده

O1  

متن آزاد  حروف رشته

  گستره  45
dataExt

  :شامل، گسترهاطالعات 

، گیرنده بر مستطیل در 

C /  آیا

سطح 

N
  کالس

EX_Extent
<<DataType>>

( 1-3 -ب )



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٥٩

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

 دور منطقه،چندضلعی 

 ارتفاعی و زمانی گستره

  مجموعه داده 

سلسله 

مراتب 

معادل 

مجموعه "

   است"داده

  اطالعات تکمیلی  46
suppInfo

 توضیحیهر اطالعات 

  دیگر درباره مجموعه داده

O1  

متن آزاد  حروف رشته

  خدماتشناسایی   47
SerIdent

شناسایی قابلیتهایی که 

 از ، دهندهخدماتیک 

 که رفتار هائی واسططریق 

کنند، به یک  را تعریف می

 گیرنده ارائه خدمات

براي اطالعات (دهد  می

 ISO19119بیشتر به 

التزام مربوط 

به شیء 

مرجع را 

  استفاده کنید

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

شیء 

ع را مرج

استفاده 

  کنید

  کالس مشخص شده

)MD_Identification(

1/35 تا 24خطوط 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٦٠

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  )نمائیدمراجعه 

  

اطالعات مربوط به مرور گرافیکی  2- 2- 2- ب
1

  

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

  تعداد وقوع

  دامنه  نوع داده

48  
MD_BrowseGraphic

  )مرور گرافیکی(

BrowGraph
 صویرترا به  که مجموعه داده شکلی

باید شامل راهنما شکل  (کشد می

  )باشد

التزام مربوط 

به شیء 

مرجع را 

استفاده کنید

حداکثر 

 تعداد وقوع

شیء مرجع 

را استفاده 

  کنید

  کالس تجمع یافته

)MD_Identification(  

  51تا 49خطوط 

  نام فایل  49
bgFileName

که   مورد نظرحاوي شکلنام فایل 

  دکش  میتصویررا به مجموعه داده 

M1  

متن آزاد  حروف رشته

  توصیف فایل  50
bgFileDesc

  متن آزاد  حروف رشته  O1   شکل  در خصوص متنیتوضیحات

____________________________________________________________________
1 Browse graphic information



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٦١

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

  تعداد وقوع

  دامنه  نوع داده

  نوع فایل  51
bgFileType

 آن کدگذاري طبق شکلفرمتی که 

  : مانند،شده است

CGM, EPS, GIF, JPEG, PBM, PS, 
TIFF, XWD   

O1  

  متن آزاد  حروف رشته

  

   کلیدياطالعات واژگان  3- 2- 2- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

52  
MD_Keywords

  ) کلیديهاي هواژ(

Keywords
التزام    آنهاجعا کلیدي، نوع و مرهاي هواژ

مربوط به 

شیء مرجع 

را استفاده 

کنید

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

شیء 

مرجع را 

استفاده 

  کنید

  کالس تجمع یافته

)MD_Identification  

  55 تا 53خطوط 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٦٢

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  واژه کلیدي  53
keyword

کلمات متداول یا کلمات رسمی یا عبارات 

  بکاررفته جهت توصیف موضوع

MN
متن آزاد  حروف رشته

  نوع  54
keyTyp

 کلیدي هاي ه بندي واژ موضوعی که براي گروه

  O1  رود مشابه بکار می

  کالس
MD_KeywordType

Code
>>Codelist<<

  )17-5 -ب(

فرهنگ نام   55

   هاي مترادف واژه

thesaName
بع امن سایر یا  هاي مترادف فرهنگ واژهنام 

   کلیديهاي هواژرسمی براي 
O1  

  کالس
CI_Citation

>>DataType<<
  )2-3 -ب(

  

  

  

  

  

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٦٣

  اطالعات کسر معرف  4- 2- 2- ب

حداکثر   شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

تعداد 

  وقوع

  دامنه  دادهنوع 

  کسر معرف  56
RepFract

 ، که در آنآید میبدست  ISO19103از 

   :عبارتست ازمقیاس 

MD_RepresentativeFraction.denominator=

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

   

التزام 

مربوط به 

شیء مرجع 

را استفاده 

کنید

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

شیء 

مرجع را 

استفاده 

  کنید

  کالس

>>DataType<<

57خط 

  مخرج کسر  57
rfDenom

 یکي در در زیر خط کسرشده عدد واقع 

   معمولیکسر

M1  

عدد صحیح بزرگتر   عدد صحیح

صفراز 

عمداً خالی   58

  گذاشته شده است

    

  

  

  
  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٦٤

  اطالعات قدرت تفکیک  5- 2- 2- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

  اد وقوعتعد

  دامنه  نوع داده

59  
MD_Resolution

  )قدرت تفکیک(

Resol
 که در قالب ،جزییات معیاري از میزان

ضریب مقیاس یا فاصله زمینی بیان 

  گردد می

التزام مربوط 

به شیء 

مرجع را 

استفاده کنید

حداکثر 

 تعداد وقوع

شیء مرجع 

را استفاده 

  کنید

  کالس

>>Union<<

  61 و 60خطوط 

  معادلمقیاس   60
equScale

 که در قالب  جزییات،معیاري از میزان

مقیاس یک نقشه یا چارت کاغذي 

  گردد مشابه بیان می

C /  فاصله

مستندسازي 

  نشده است؟

1

  کالس

  

MD_Representative
Fraction

>>DataType<<
  )4-2-2 -ب(

  فاصله  61
scaleDist

مقیاس  / C   زمینیمتناظرفاصله 

معادل 

مستندسازي 

است؟نشده 

1  

  کالس

  

  فاصله

  )3-4 -ب(

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٦٥

کاربرياطالعات   6- 2- 2- ب
1

  

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

  تعداد وقوع

  دامنه  نوع داده

62  
MD_Usage

)کاربري(

Usage
 بکارگیري نحوهشرحی مختصر از 

  حال و گذشتهزمان منبع در 

التزام مربوط 

به شیء 

مرجع را 

استفاده کنید

 حداکثر

 تعداد وقوع

شیء مرجع 

را استفاده 

  کنید

  کالس تجمع یافته

(MD_Identification)

  66 تا 63خطوط 

   خاصکاربري  63
specUsage

شرحی مختصر از نحوه بکارگیري 

  بعاسري من یامنبع 

M1

متن آزاد  حروف رشته

  و زمانتاریخ   64

  کاربري

UsageDate
اي  تاریخ و زمان اولین کاربرد یا دامنه

  هاي منبع یا سري منابع  کاربرياز

O1  

  کالس

  

    زماناریخت

  )2-4 -ب(

 هاي محدودیت  65

تعریف شده توسط 

  کاربر

usrDetLim
 براي ،هائی که از طرف کاربر کاربري

 مناسب تشخیص ،منبع یا سري منابع

  استداده نشده 

O1  

  متن آزاد  حروف رشته

____________________________________________________________________
1 Usage information



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٦٦

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

  تعداد وقوع

  دامنه  نوع داده

اطالعات تماس با   66

  کاربر

usrCntinfo
قراري ارتباط با افراد و روشهاي بر

سازمانهایی که از منبع استفاده 

  کنند می

MN

  کالس
CI_Responsible

Party

  )2-3 -ب(

  

  اطالعات تجمع  7- 2- 2- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

1/66  
MD_AggregateInformation

  )اطالعات تجمع(

AggregateInfo
التزام مربوط   اطالعات تجمع مجموعه داده

به شیء 

مرجع را 

استفاده کنید

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

شیء 

مرجع را 

استفاده 

  کنید

  کالس تجمع یافته

(MD_Identification)

 تا 2/66خطوط 

5/66  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٦٧

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  نام مجموعه داده تجمع  2/66
AggrDSName

اطالعات مرجع درباره تجمع 

  مجموعه داده

C /  اگر

شناسه 

موعه مج

داده تجمع 

یافته 

مستندسازي 

  ؟شده استن

1

  کالس

  

CI_Citation
>>DataType<<

  )2-3 -ب(

  شناسه مجموعه داده تجمع  3/66
aggrDSIdent

 مجموعه  شناساییاطالعات

  داده تجمع یافته

C / اگر نام 

مجموعه 

داده تجمع 

یافته 

مستندسازي 

؟شده استن

1  

  کالس
MD_Identifier

>>DataType<<
  )3-7-2 -ب(



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٦٨

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  نوع تناظر  4/66
assocType

نوع تناظر مجموعه داده 

  M1  تجمع یافته

  کالس
DS_Association

TypeCode  

>>CodeList<<
  )7-5ب (

  طرحنوع   5/66
initType

که مجموعه داده طرحی نوع 

آن تولید  نظر زیرتجمع یافته 

  شده است

O1

کالس
DS_Initiative  

TypeCode

  )8-5ب (

>>CodeList<<

  

  

  

  

  

  

  

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٦٩

  )شامل قانونی و امنیتی (قیوداطالعات   3- 2- ب

    است نمایش داده شده3- در شکل الفUMLمدل 

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

67  
MD_Constraints

)قیود(

Consts
 مربوط هاي محدودیت

به دسترسی و استفاده 

  دهاز یک منبع یا فرادا

التزام مربوط 

به شیء مرجع 

را استفاده کنید

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

شیء 

مرجع را 

استفاده 

  کنید

  کالس تجمع یافته

(MD_Identification)

  68خط 

  کاربردمحدودیت   68
useLimit

 رويکه  یمحدودیت

ه دمناسبت منبع یا فرادا

 خاص يبربراي کار

   .گذارد  میتاثیر

نباید براي " :المث

ON

  متن آزاد  حروف رشته



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٧٠

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  "شودتفاده ناوبري اس

   قانونیقیود  69
LegConsts

نیازهاي   و پیشقیود

قانونی براي دسترسی و 

بکارگیري منبع یا 

  فراداده

التزام مربوط 

به شیء مرجع 

را استفاده کنید

N

  کالس مشخص شده

(MD_Constraints)

  68 و 72 تا 70خطوط 

70

  

  دسترسی قیود
accessConsts

 دسترسی هاي حدودیتم

که بمنظور اطمینان از 

  ،حریم خصوصیحفظ 

اعمال حقوق معنوي یا 

 ،هر محدودیت دیگر

پس از دریافت منبع یا 

  .باشد  میفراداده 

ON

  کالس
MD_Restriction

Code
>>CodeList<<

  )24-5 -ب(

  گیري قیود بکار  71
useconsts

که  یئها محدودیت

بمنظور اطمینان از حفظ 
ON  

  کالس
MD-RestrictionCode

>>CodeList<<  

  )24- 5-ب(



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٧١

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  ،خصوصیحریم 

اعمال حقوق معنوي یا 

 یا هشدارهر محدودیت 

در هنگام بکارگیري 

  .باشد منبع یا فراداده می

  قیودسایر   72
othConsts

ها و  سایر محدودیت

در قانونی  هاي نیاز پیش

 دسترسی و خصوص

استفاده از منبع یا 

   .فراداده

C/ یودقآیا 

دسترسی یا 

 بکارگیري قیود

 معادل است با

سایر "

  ؟"ها محدودیت

N

  متن آزاد  حروف رشته

73  
MD_SecurityConstraints  

  ) امنیتیقیود(

  

SecConsts
 مربوط به امنیت قیود

 ی امنیت مسائلملی یا

   مشابه 

التزام مربوط 

به شیء مرجع 

  را استفاده کنید

حداکثر 

تعداد 

 وقوع

  مشخص شدهکالس 

(MD_Constraints)

  68 و 77 تا 74خطوط  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٧٢

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

شیء 

مرجع را 

فاده است

  کنید

74  

  

  

  بندي طبقه
class

 هاي  محدودیتعنوان

منبع صادق براي  کاري

  یا فراداده 

M  1  

  کالس
MD_ClassificationCode 

<<CodeList>>

  )11- 5-ب(

  يیادداشت کاربر  75
userNote

نحوه اعمال توضیح 

 یا سایر  حقوقیقیود

ها و  تمحدودی

در  حقوقی هاي نیاز پیش

  ودسترسی خصوص

 منبع یا یريگبکار

  . فراداده

O  1  

  متن آزاد  حروف رشته



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٧٣

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  بندي سیستم طبقه  76
classSys

  بندي نام سیستم طبقه

O  1  
  کالس

  

  متن آزاد

  مالحظات    77
handDesc

اطالعات اضافی درباره 

نحوه  ضوابط حاکم بر 

 منبع یا بکارگیري

  . فراداده

O  1  

  متن آزاد  حروف رشته

  

  

  

  

  

  

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٧٤

   اطالعات کیفیت داده ها4- 2- ب 

   کلیات2- 4- 2- ب

  .ان داده شده اندشن) کالسهاي کیفیت داده ها و زیرکالسها ( 6-و الف) پیشینه (5- 4- ف مدل زبان مدلسازي یکپارچه در شکل ال- 

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

  تعداد وقوع

  نهدام  نوع داده

78  
DQ_DataQuality

  )کیفیت داده(

DataQual
 در خصوصکیفی اطالعات 

 دامنه درهاي مشخص شده  داده

  کیفیت داده

التزام مربوط به شیء 

مرجع را استفاده کنید

حداکثر 

 تعداد وقوع

شیء مرجع 

را استفاده 

  کنید

 تجمع یافتهکالس

(MD_Metadata)

  81 تا79 خطوط

79  

  

  

دامنه
dqScope

به  کیفیی که اطالعات ئاه داده

  M1  آنها اشاره دارد

  کالس
DQ_Scope

<<Data Type>>

5- 4-2-ب ) )

   :نام نقش  80

  گزارش

dqReport
، کمی از نوع یت،کیفاطالعات 

در هاي مشخص شده  براي داده

  دامنه

C/   

  ؟وجود ندارد  پیشینهآیا 

N  

  تناظر
DQ_Element 

<<Abstract>>

( 3-4-2-ب )



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٧٥

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

  تعداد وقوع

  نهدام  نوع داده

  :نام نقش  81

  پیشینه 

dataLineage
 از نوع یت،کیفاطالعات 

 پیشینه، در خصوص غیرکمی

  هاي مشخص شده در دامنه داده

C/  

 وجودآیا گزارشی 

  ؟ندارد

1  

  تناظر
LI_lineage  

  )2-4- 2-ب(

  

   پیشینه اطالعات 2- 4- 2- ب

    کلیات1- 2- 4- 2- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

  تعداد وقوع

  دامنه  نوع داده

82  
LI_Lineage  

  )پیشینهاطالعات (

  

Lineage
بع ااطالعات در مورد وقایع یا من

هاي   در ساخت دادهرفتهبکار

عدم  یا ،دامنهدر مشخص شده  

  .آن پیشینه از آگاهی

التزام مربوط به شیء 

مرجع را استفاده کنید

حداکثر 

 تعداد وقوع

شیء مرجع 

را استفاده 

  کنید

کالس تجمع 

  یافته

(DQ_DataQual

ity)

  85 تا 83خطوط 

  گزارش   83
statement

در خصوص آگاهی توضیح کلی 

 پیشینهاز  داده هکنند تولید

C /  

(DQـDataQuality.sco

pe.DQ_Scope.level=

1  

متن آزاد  حروف رشته



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٧٦

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر 

  تعداد وقوع

  دامنه  نوع داده

?(“dataset”or “series”  . مورد نظر دادهمجموعه

84

  

  :نام نقش

  فرآیند مرحله 

prcStep
 درباره وقایعی که در اطالعات

 تعیین (طول عمر مجموعه داده

  .رخ داده است )دامنهشده در 

C/  

گزارش صورتی که در  

وجود نداشته منبع و 

 نشده باشد، باشد

  ؟الزامیست

N  

  تناظر
LI_Processstep  

  )2-2-4- 2-ب(

  :نام نقش  85

  منبع

dataSource
اطالعات درباره منبع داده 

 ذکري ها  تولید دادهدر بکاررفته

   دامنهشده در 

C /  

 در صورتی که گزارش 

 وجود مرحله فرآیندو 

نداشته باشد، 

الزامیست؟

N  

  تناظر
LI_Source 

  )3-2-4- 2-ب(

  

  

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٧٧

  

   فرآیندمراحل اطالعات 2- 2- 4- 2- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

86  
LI_ProcessStep  

  )یندفرآمرحله (

PrcessStep
اطالعات درباره یک رویداد یا 

طول عمر در   ترانسفرماسیون

 فرآیند شامل ،مجموعه داده

 نگداري مجموعه رفته دربکار

  داده

التزام مربوط به شیء 

مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را 

  استفاده کنید

کالس تجمع 

  یافته

(LI_Lineage 
and 

LI_Source)

  91 تا 87  طخطو

  توصیف  87
stepDesc

 رویداد، شامل توصیف

  ها تلرانس یا مرتبطپارامترهاي 

M1

متن آزاد  حروف رشته

  توجیه  88
stepRat

  متن آزاد  حروف رشته  O1  فرآیندمرحله  یا هدف ضرورت

   زمان وتاریخ  89
stepDateTm

 یا فاصله تاریخ و ،تاریخ و زمان

در طی آن مرحله  که یزمان

   .یند صورت پذیرفته استفرآ

O1  

  )2-4-ب(زمان تاریخ   کالس



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٧٨

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

90

  

  پردازشگر

  

stepProc
 و روشهاي برقراري شناسائی،

 افراد و سازمانهایی که ،ارتباط با

  . مرتبط هستندفرآیندبه مرحله 

ON

  کالس

  

CI_Responsible
Party

  )2-3 -ب(

91  

  

  :نام نقش

  منبع

stepSrc
 رفته بکاراطالعات درباره منبع 

 شده دردر تولید داده مشخص 

   دامنه

ON

  تناظر
LI_Source   

  )3-2-4- 2-ب(

  

   منبع اطالعات3- 2- 4- 2- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

92  
LI_Source  

  )منبع(

  

Source
 اطالعات درباره منبع داده بکار

 در ذکر شده در تولید داده رفته

  دامنه

التزام مربوط به شیء 

مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس تجمع 

  یافته

(LI_Lineage و

LI_ProcessStep
)

  98 تا 93خطوط 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٧٩

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  توصیف  93
srcDesc

 منبع گستره  آیا / C  جزئیات سطوح منبع داده  توصیف

  ؟وجود ندارد
1

  کالس

  

  متن آزاد

   مقیاسخرج کسرم  94
srcScale

 نقشه مربوط به معرفمخرج کسر 

  O1  منبع 

  کالس
MD_RepresentativeF

raction 
<<Data Type>>

( 4-2-2 -ب )

  سیستم مرجع منبع  95
srcRefSys

سیستم مرجع مکانی استفاده شده 

  توسط منبع داده 

O1  

  کالس
MD-RefrenceSystem

( 7-2-ب )

  مرجع منبع  96
srcCitatn

استناد به  جهت شده توصیه مرجع

  منبع 
O1

کالس
CI_Citation   

>>DataType<<  

  )2-3-ب (

   منبعگستره  97
srcExt

 مکانی، گسترهاطالعات درباره 

   و زمانی منبع داده ارتفاعی

C/ وجود آیا توصیفات

  ؟ندارد

N  

  تناظر
EX_Extent  

 >>Data Type<<  

  )1- 3-ب(

  :نام نقش  98

  منبع  مرحله

srcStep
در  يعات درباره رویداداطال

   تولید منبع داده فرآیند

ON
  تناظر

LI_ProcessStep   

  )2-2-4- 2-ب(

  

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٨٠

   اطالعات مولفه کیفیت داده ها3- 4- 2- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

99  
DQ_Element  

  ) دادهمولفه کیفیت(

  

  

  

DQElement
  کیفیت کمی اطالعات اي از  جنبه

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس تجمع 

یافته

(DQ_DataQual
ity)

<<Abstract>>

  107 تا 100خطوط 

100

  

   سنجهنام 
measName

 آزمایش در  رفته بکارآزموننام 

ON  داده

  متن آزاد  حروف رشته

  سنجهسائی شنا  101
measld

 روند کاري یک  شناسائیکد

  استاندارد ثبت شده

O1

  کالس
MD_Identifier 

<<DataType>>

  )3-7-2ب (

  سنجه توصیف  102
measDesc

  متن آزاد  حروف رشتهO1   بکار رفتهسنجهاز  یتوصیف

  نوع روش ارزیابی  103
evalMethTy

pe
نوع شیوه استفاده شده براي 

O1  عه داده ارزیابی کیفیت مجمو

  کالس
DQ_EvaluatiionMeth

odTypeCode 
<<CodeList>> 

  )6- 5-ب(

  توصیف شیوه ارزیابی  104
evalMethDe

sc
  متن آزاد  حروف رشتهO1  توصیفی از شیوه ارزیابی



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٨١

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

   ارزیابیروش انجام  105
evalProc

 مربوط به روند  به اطالعاتارجاع 

  کاري

O1

  کالس
CI_Citation 

<<DataType>>

( 2-3-ب )

  زمانو تاریخ   106
measDataT

m
که تاریخ یا فاصله تاریخهایی 

  .گردیدهاعمال  کیفیت داده سنجه

ON
  تاریخ زمان  کالس

  )2- 4-ب(

107

  

  نتیجه
measResult

 بدست آمده از اعمال) مقادیر(مقدار

  کیفیت داده یا ارزیابی مقدارسنجه

 با مقایسه، در بدست آمده) مقادیر(

قابل  پذیرش سطح کیفیت یک

  .قبول

M2

  کالس
DQ_Result 

<<Abstract>>

( 4-4-2-ب )

108  
DQ_Completeness  

  )کامل بودن(

DQComplet
e

عوارض، حضور و عدم حضور 

 بین روابط  و توصیفیاطالعات 

  آنها

التزام مربوط به شیء 

مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

کنید

مشخص کالس 

دهش

(DQ_Element) 
<<Abstract>>

  107نا 100خطوط 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٨٢

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

109  
DQ_Completeness  

 Commission  

)افزونگی داده(

DQCompCo
mm

مازاد بر آنچه در دامنه   داده

 در مجموعه داده ،مشخص شده

  وجود دارد

التزام مربوط به شیء 

مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

کنید

مشخص کالس 

 شده

(DQ_Complet
eness)

  107 تا 100خطوط 

110

  

  

DQ_Completeness
Omission  

  )جاافتادگی داده(

DQCompO
m

مجموعه داده نسبت به آنچه در 

دامنه مشخص شده داراي کمبود 

  داده است 

التزام مربوط به شیء 

مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

کنید

س مشخص کال

شده

(DQ_Complet
eness)

  107 تا 100خطوط 

111

  

  

DQ_LogicalConsiste
ncy

)سازگاري منطقی(

DQLogCons
is

 قوانین منطقی  تبعیت ازدرجه 

 و توصیفی اطالعات ساختار داده،

تواند  ساختار داده می (ارتباطات

  ) فیزیکی باشدیامنطقی  مفهومی،

التزام مربوط به شیء 

اده کنیدمرجع را استف

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

کنید

کالس مشخص 

شده

(DQ_Element)
<<Abstract>>

  107 تا 100خطوط 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٨٣

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

112  

  

  

DQ_ConceptualConsi
stency

  )سازگاري مفهومی(

DQConcCon
sis

التزام مربوط به شیء    قوانین طرحواره مفهومیتبعیت از

مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء قوعو

مرجع را استفاده 

کنید

کالس مشخص 

شده

(DQ_Logical 
Consistency)

  107 تا 100خطوط 

113  
DQ_ 
DomainConsistency

(سازگاري دامنه)

DQDomCon
sis

هاي مشخص  دامنهاز مقادیر تبعیت 

  شده براي آنها  

التزام مربوط به شیء 

مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

 استفاده مرجع را

کنید

کالس مشخص 

شده

(DQ_Logical 
Consistency)

  107 تا 100خطوط 

114  
DQ_FormatConsisten

cy

  )سازگاري فرمت(

DQFormCo
nsis

ساختار فیزیکی انطباق  میزان

با  ،مجموعه داده  ذخیره شده

   ساختار فیزیکی قید شده در دامنه

التزام مربوط به شیء 

مرجع را استفاده کنید

اکثر تعداد حد

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

کنید

کالس مشخص 

شده

(DQ_LogicalC
onsistency)

  107 تا 100خطوط 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٨٤

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

115

  

DQ_TopologicalCons
istency

  )سازگاري توپولوژیک(

DQTopCons
is

  صریح هاي ویژگیصحت  میزان

شده  مجموعه کدگذاري ي ژتوپولو

   مطابق با دامنه  ،داده

 شیء التزام مربوط به

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس مشخص 

شده

(DQ_LogicalC
onsistency)

  107 تا 100خطوط 

116  
DQ_PositionalAccura

cy

  )درستی هندسی(

DQPosAcc
التزام مربوط به شیء   عوارض موقعیت درستی

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس مشخص 

شده 

)DQ_Element) 

<<Abstract>>

  107 تا 100خطوط 

117  
DQ_AbsoluteExterna

lPositionalAccuracy

درستی هندسی (

  )خارجی مطلق

DQAbsExtP
osAcc

نزدیکی مختصات گزارش  میزان

 صحیحي که شده به مقادیر

  شوند  میباشند یا صحیح تلقی می

شیء التزام مربوط به 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس مشخص 

شده 

(DQ_Positiona

lAccuracy)

  107 تا 100خطوط 

118  
DQ_GriddedDataPosi

tionalAccuracy  

درستی هندسی (

  )اي هاي شبکه داده

DQGridData
PosAcc

نزدیکی مقادیر موقعیت داده  میزان

 صحیحکه  يیر به مقاداي شبکه

  شوند   میباشند یا صحیح تلقی می

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

کالس مشخص 

شده 

(DQ_Positiona

  107 تا 100خطوط 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٨٥

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

(lAccuracy  کنید

119  

  

  

  

DQ_RelativeInternal
PositionalAccuracy  

درستی هندسی داخلی (

  )نسبی

DQRelIntPo
sAcc

عوارض، نزدیکی موقعیت نسبی 

 نسبی موقعیتطبق دامنه، نسبت به 

باشد یا  می صحیحمتناظر آنها که 

   شود  میصحیح تلقی

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس مشخص 

شده 

(DQ_Positiona

lAccuracy)

  107 تا 100خطوط 

120  

  

DQ_TemporalAccura
cy  

  )درستی زمانی(

DQTempAc
c

 زمانی و روابط توصیفاتدرستی 

  عوارضزمانی 

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس مشخص 

شده 

(DQ_Element)

<<Abstract>>

  107 تا 100خطوط 

121  
DQ_AccuracyOfATi

meMeasurment  

درستی مشاهده (

)زمانی

DQAccTime
Meas

یک مربوط به جع زمانی اصحت مر

 خطا میزان گزارش (قلم اطالعاتی

  )ی زمانمشاهدهدر 

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس مشخص 

شده 

(DQ_Tempora

lAccuracy)

  107 تا 100خطوط 

122  
DQ_TemporalConsist

ency  

  )سازگاري زمانی(

DQTempCo
nsis

در  ،زنجیره وقایعصحت ترتیب یا 

  .گزارش شده باشدصورتی که 

التزام مربوط به شیء 

مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

کالس مشخص 

شده 

  107 تا 100خطوط 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٨٦

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

مرجع را استفاده 

کنید

(DQ_Tempora

lAccuracy)

123  

  

  

  

DQ_TemporalValidit
y  

)اعتبار زمانی(

DQTempVal
id

 دامنهدر اعتبار داده مشخص شده 

  نسب به زمان

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس مشخص 

شده 

(DQ_Tempora

lAccuracy)

  107 تا 100خطوط 

124  
DQ_ThematicAccura

cy  

  ) موضوعیدرستی(

DQThemAc
c

 کمی و توصیفیاطالعات  درستی

غیرکمی  توصیفیاطالعات صحت 

 و  عوارضبندي طبقه همچنینو 

  روابط آنها

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس مشخص 

شده 

(DQ_Element)

<<Abstract>>

  107 تا 100خطوط 

125  
DQ_ThematicClassifi

cationCorrectness  

بندي  صحت طبقه(

)موضوعی

DQThemCla
ssCor

به منتسب شده  يمقایسه کالسها

  با ،توصیفی اطالعات یاعوارض 

   جهان مورد نظر

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس مشخص 

شده 

(DQ_Thematic

Accuracy)

  107 تا 100خطوط 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٨٧

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

126  
DQ_NonQuantitative

AttributeAccuracy  

 اطالعات درستی(

  غیرکمییتوصیف

  )کیفیت

DQNonQua
nAttAcc

التزام مربوط به شیء    غیرکمی اتتوصیف درستی

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس مشخص 

شده 

(DQ_Thematic 

Accuracy)

  107 تا 100خطوط 

127  
DQ_QuantitativeAttri

buteAccuracy  

اطالعات درستی (

) کیفیت کمییتوصیف

DQQuanAtt
Acc

التزام مربوط به شیء    کمیتوصیفات درستی

مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

کنید

کالس مشخص 

شده 

)DQ_Thematic 

Accuracy(

  107ا  ت100خطوط 

   نتیجه اطالعات4- 4- 2- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

128  
DQ_Result  

)نتیجه(

Result
نتایج هاي  اي از کالس خالصه

   تر جزئی

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

الس ک

>>Abstract<<

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٨٨

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

مرجع را استفاده 

  کنید

129  
DQ_ConformanceRe

sult  

  )نتیجه انطباق(

ConResutl
 مقدار مقایسه نتیجهاطالعات درباره 

 با سطح ،بدست آمده) مقادیر(

   قبولقابل  کیفیانطباق 

التزام مربوط به شیء 

مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

کنید

کالس مشخص 

شده 

)DQ_Result(

  132 تا 130خطوط 

 محصولمشخصات  130
conSpec

الزامات مرجع ایجاد مشخصات یا 

 ارزیابی  که مالك عمل درکاربر

  .باشد می

M1  

  کالس
CI_Citation  

  >>Data Type<<  

  )2- 3-ب(

شرح  131
conExpl

  متن آزاد  حروف رشته  M1   نتیجهاین شرح مفهوم انطباق براي

132  

  

  قبول
compass

 :  معنی کهبدین ، نتیجه انطباقماعال

  قبول=1رد و =0

M1  

  آري=1  بولی

  خیر=0

133  
DQ_QuantitativeRes  

ult  

  ) کیفیتنتیجه کمی(

QuanResult
یا (ریدامقمقادیر یا اطالعات درباره 

 بدست آمده از) مجموعه مقادیر

  ه کیفیت دادسنجه اعمال

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

ر تعداد حداکث

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

کالس مشخص 

شده 

)DQ_Result(

  137 تا 134خطوط 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٨٩

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  کنید

نوع مقدار  134
quanValTyp

e
 دهی  گزارشرفته در  بکارنوع مقدار

  نتیجه کیفیت داده 

O1  

  کالس
Record Type

<<Metaclass>>

( 3- 4ب )

واحد مقدار  135
quanValUnit

رفته در  بکارواحد مقدار 

   نتیجه کیفیت داده دهی شگزار

M1  

سنجهواحد   کالس

  )3- 4-ب(

  خطا هآمار  136
errStat

 تعیین در  رفتهروش آماري بکار

  مقدار

O1  

  متن آزاد  حروف رشته

مقدار  137
quanVal

ي امحتو که ،مقدار یا مقادیر کمی

 رفته ارزیابی بکارفرآیندتوسط آن 

  .شود تعیین می

MN

کالس
Record

  )3- 4-ب(

  
  
  
  
  
  
  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٩٠

  

  دامنه اطالعات 5- 4- 2- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

138  
DQ_Scope  

  )دامنه کیفیت(

DQScope
که کیفیت   داده)هاي( ویژگی گستره

  شود میگزارش  هاآن

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

 را استفاده مرجع

  کنید

کالس

>>Data 

Type<

   141 تا139خطوط 

سطح  139
scpLvl

  مشخص شده در دامنه، دادهجایگاه

  تبی ااز نظر هرم سلسله مر

M1

کالس
MD_ScopeCode 

<<CodeList>>

  )25- 5-ب(

گستره  140
scpExt

 ،ی افقگسترهاطالعات درباره 

 مشخص شده  دادهی و زمانارتفاعی

  دامنهدر 

O1  

  السک
EX_Extent

 >>Data Type<<
  )1- 3-ب(

توصیف سطح  141
scpLvlDecs

درباره سطح داده  جزئیاتشرح 

  دامنه درمشخص شده 

C/  

 سطح معادل  

 یا "مجموعه داده "

  ؟نیست "سري"

N

  کالس
MD_ScopeDescriptio

n
 >>Unioin<<
  )2-5- 2-ب(



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٩١

  

   نگهداري  اطالعات5- 2-  ب

   کلیات1- 5- 2- ب

  استنشان داده شده   7-  الف در شکلUMLمدل 

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

142  
MD_MaintenanceInf

ormation  

)اطالعات نگهداري(

MaintInfo
دوره  و دامنهاطالعات درباره 

  سازي  بهنگام تناوب

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

داد حداکثر تع

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس تجمع 

یافته

(MD_Metadat
a  and 

MD_Identifica
tion)

  1/148 تا 143خطوط 

نگهداري دوره تناوب   143

  سازي و بهنگام

maintFreq
دوره تناوب اعمال تغییرات و 

 منبع افزودن به منبع، پس از آنکه

  .اولیه به اتمام رسیده است

M1

کالس
MD_MaintenanceFre

quencyCode 
<<CodeList>>

  )18- 5-ب(

سازي  تاریخ بهنگام  144

بعدي

dateNext
ریزي شده براي  برنامهتاریخ 

  بازنگري منبع

O1  

  )2-4-ب(تاریخ  کالس

 نگهداري دوره تناوب  145
usrDefFreq

اي ه غیر از دوره ، نگهداريدوره
O1

  کالس
TM_PeriodDuration  

  )5- 4-ب(



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٩٢

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

توسط تعریف شده 

کاربر

    تعریف شده

  سازي  بهنگامدامنه  146
maintScp

 فعالیت داده که اي از دامنه

  آن انجام شده استروي نگهداري 
ON  

  کالس

  

MD_ScopeCode  

>>CodeList<<  

  )25- 5-ب(

 دامنهتوصیف   147

  سازي بهنگام

upScpDesc
 یا دامنهاطالعات اضافی درباره 

ON  منبعگستره 

  کالس
MD_ScopeDescriprti

on  

>>Union<<  

  )2-5- 2-ب(

  یادداشت نگهداري  148
mainNote

 در خصوص الزاماتاطالعات 

  منبعاز خاص براي نگهداري 

ON
  متن آزاد  حروف رشته

  تماس  1/148
mainCont

روشهاي برقراري ارتباط با افراد و 

سازمانهایی که مسئولیت نگهداري 

   را بر عهده دارند از فراداده

ON

  کالس
CI_ResponsibleParty 

<<DataType>>

  )2- 3-ب(

  

  

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٩٣

  

  

  دامنه اطالعات توصیف 2- 5- 2- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

149  

  

  

  

MD_ScopeDescriptio
n  

) دامنهتوصیف(

ScpDesc
توسط ی که  کالس اطالعاتتوصیف

 به شیء التزام مربوط   پوشش داده شده استاطالعات

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

  کالس

>>Union<<

  155تا 150خطوط 

  اطالعات توصیفی  150
attrribSet

 مورد خطاباطالعات توصیفی 

   اطالعات

C/نمونه عوارض ، 

اطالعات ، عوارض

 نمونه، توصیفی

مجموعه داده و سایر  

  ؟اند  نشدهسازي مستند

1  

  جموعهم

  )7-4-ب (

GF_AttributeType  

  )4- 4-ب(

عوارض  151
featSet

 ،توصیفی اطالعات /C   اطالعاتمورد خطاب عوارض 

 ، نمونهعوارضنمونه 

، توصیفیاطالعات 

1  

  مجموعه

  )7-4-ب (

GF_FeatureType  

)4- 4-ب(



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٩٤

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

مجموعه داده و سایر  

؟اند  نشدهسازي مستند

وارض عنمونه  152
featIntSet

  مورد خطابارضعونمونه 

  اطالعات

C/ توصیفی اطالعات، 

 ، نمونهعوارض

، توصیفیاطالعات 

مجموعه داده و سایر  

 سازي مستندات

؟اند نشده

1  

  مجموعه

  )7-4-ب (

GF_FeatureType  

  )4- 4-ب(

اطالعات نمونه   153

   توصیفی

attribIntSet
مورد اطالعات توصیفی نمونه 

   اطالعاتخطاب

C / توصیفیاطالعات  ،

رض، نمونه عوا

عوارض، مجموعه داده 

سازي  و سایر  مستند

اند؟ نشده

1  

  مجموعه

  )7- 4-ب(

GF_AttributeType  

  )4- 4-ب(



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٩٥

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

154  

  

  مجموعه داده 
datasetSet

 مورد خطابمجموعه داده 

  اطالعات

C / توصیفیاطالعات ،

عوارض، نمونه 

عوارض ، نمونه 

 و توصیفیاطالعات 

سازي  سایر مستند

اند؟ نشده

1

  متن آزاد  حروف رشته

  سایر  155
other

اطالعات که در سایر از  یکالس

   نجدگ  نمی ها بندي طبقه

 C / توصیفیاطالعات ،

عوارض، نمونه 

عوارض، نمونه 

 و توصیفیاطالعات 

مجموعه داده  

اند؟ سازي نشده مستند

1

  متن آزاد  حروف رشته

  

  

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٩٦

  )ري و شبکه شامل نمایش بردا(نمایش مکانی   مربوط بهاطالعات 6- 2-  ب

   کلیات1- 6- 2-  ب

    است نشان داده شده8-  در شکل الفUMLمدل 

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

156  
MD_SpatialRepresen

tation  

)نمایش مکانی(

SpatRep
 براي  رفتهمکانیسم رقومی بکار

  نمایش اطالعات مکانی

ه شیء التزام مربوط ب

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس تجمع 

  یافته

(MD_Metadat
a)  

<<Abstract>>

  

157  
MD_Gridspatial 

Representation  

)نمایش مکانی شبکه(

GridSpatRep
ه اشیاء مکانی راطالعات دربا

   در مجموعه داده اي شبکه

التزام مربوط به شیء 

   را استفاده کنیدمرجع

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس مشخص 

شده 

)MD_Spatial 

Repesentation(

  161 تا 158خطوط 

  تعداد ابعاد  158
numDims

  تعداد محورهاي مستقل

  "زمانی  - مکانی" 

M1  

عدد صحیح  عدد صحیح

  خصوصیات ابعاد محور  159
axDimProps

یات اطالعات درباره خصوص

  " زمانی- مکانی"محورهاي 

M1  

  زنجیره

  )7-4-ب (

MD_Dimension 
<<Data Type>>   

  )2-6-2-ب (



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٩٧

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  هندسه سلول  160
cellGeo

 نقطه یا بعنوانشناسائی شبکه داده 

  M1  سلول

  کالس
MD_CellGeometryC

ode   

>>CodeList<<   

  )9- 5-ب(

161  

  

دسترسی به پارامترهاي 

  تبدیل

tranParaAv
 تبدیل بین مختصات هاي  پارمترآیا

جغرافیائی یا عکسی و مختصات 

  یا خیردناي وجود دار نقشه

  ) موجود بودن(

M1

  آري =1  بولی

  خیر=0

162  
MD_Georectified  

  )ترمیم شده(

Georect
در سیستم اي که سلولهاي آن  شبکه

منظور طول و عرض (جغرافیائی 

یا سیستم مختصات ) جغرافیائی

رجع مکانی سیستم م، مطابق نقشه

(SRC) بطوري  باشدتعریف شده ،

هر سلول در که موقعیت زمینی 

استفاده از  با بتوانرا شبکه 

 مبدا ،شبکهنقطه در مختصات 

ها و جهت  فاصله سلول شبکه،

التزام مربوط به شیء 

مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

کنید

مشخص شده

(MD_GridSpat
ial 

Representation
)

 و 169 تا 163خطوط 

  161 تا 158



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٩٨

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  .بدست آورد شبکه

براي  نقاط موجود بودن  163

  کنترل کار

chkPtAv
با نقاط وجود یا عدم وجود 

 به منظور کنترل ،موقعیت جغرافیائی

 اي هاي شبکه  دادهدرستی

  شدهمرجع  زمین

M1

  آري =1  بولی

  خیر=0

بکار  توصیف نقاط   164

  کاررفته در کنترل 

chkPtDesc
 موقعیت جغرافیائی  باتوصیف نقاط

 اي  داده شبکهدرستیدر کنترل که 

   اند  بکار رفته شدهزمین مرجع

C/  موجود بودن آیا

 نقاط براي کنترل کار

 است "آري"معادل با 

  ؟

1

  متن آزاد  حروف رشته

  اي نقاط گوشه  165
cornerPts

در دو که  ئیها سلول یموقعیت زمین

دو قطر در امتداد طرف شبکه و 

 نقاط در  این .آن قرار دارندابعاد 

 شده توسط قیدسیستم مختصات 

سیستم مرجع مکانی و مختصات 

  .اند  شدهتعیینها   اي سلول شبکه

M1

   زنجیره

  )7- 4-ب(

GM_Point  

>>Type<<  

  )6- 4-ب(



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

٩٩

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

 در یک شبکه اي چهار نقطه گوشه

 :دن شده زمینی وجود دارترمیم

 در طول اي حداقل دو نقطه گوشه

  . یک قطر نیاز است

نقطه مرکز  166
centerPt

نیمه راه در  سلول موقعیت زمینی

 ابعاد مکانیقطري در بین نقاط 

 نقطه در سیستم این. شبکه

 شده توسط سیستم قیدمختصات 

اي  مرجع مکانی و مختصات شبکه

   .  شده استتعیینها   سلول

O1

  کالس
GM_Point  

>>Type<<  

)6- 4-ب(

   در پیکسلهنقط  167
ptInPixel

که متناظر   یک پیکسل ون درهنقط

M1  باشد  میموقعیت زمینی آن پیکسل

  کالس
MD_PixelOrientation

Code  

 >>Enumeration << 

  )22- 5-ب(

  توصیف بعد تبدیل  168
transDimDe

sc
  متن آزاد  حروف رشتهO1   مورد نظرتوصیف عمومی تبدیل



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٠٠

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

169  

  

  نگاشت بعد تبدیل
transDimMa

p
اطالعات درباره اینکه کدام 

محورهاي مکانی   شبکه،هاي رمحو

  هستند) نقشه (

O2  

  متن آزاد  حروف رشته

170  
MD_Georeferenceabl

e  

قابل زمین مرجع (

  )شدن

Georef
 در  ،نامنظم لیسلواي با فاصله    شبکه

 یــا غرافیــایی جم مختــصاتستیــس

  هر سـلول   که  نقشه، سیستم تصویر 

ــتفاده   ــا اسـ ــات آن بـ از اطالعـ

 قابـل   ،هـا   همـراه داده  مرجـع     زمین

 ولـی بـه     ،مرجع شـدن باشـد      زمین

هـاي    تنهائی با اسـتفاده از ویژگـی      

نداشـته  وجـود   امکـان   ایـن   شبکه  

التزام مربوط به شیء 

مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

کنید

کالس مشخص 

 شده 

(MD_GrdiSpat

ialRepresentati

on)

 و 175 تا 171خطوط 

  161 تا 158



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٠١

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  . باشد

 نقاط موجود بودن  171

  کنترل

ctrlPtAv
) نقاط( نقطه وجود یا عدم وجود

  کنترل 

M1  

  آري =1  بولی

  خیر=0

 موجود بودن  172

  پارامترهاي توجیه

orieParaAv
پارامترهاي وجود یا عدم وجود 

  توجیه 

M1

  آري =1  بولی

  خیر=0

توصیف پارامترهاي   173

  یهتوج

orieParaDs
در  بکار رفتهتوصیف پارامترهاي 

  سنجنده توجیه بیان

O1

  متن آزاد  حروف رشته

  پارامترهاي زمین مرجع  174
georefPars

زمین مرجع کردن ترمهایی که 

 پشتیبانی را اي هاي شبکه داده

  کنند می

M1

  کالس
Record

)3- 4-ب(

175  

  

  مرجع پارامتر
paraCit

  امترها پارکننده توصیف  مرجع

ON
  کالس

CI_Citation
 <<Data Type>>

( 2-3-ب )

176  
MD_VectorSpatialRe

presentation  

)نمایش مکانی برداري(

VectSpatRe
p

با مکانی  اطالعات درباره اشیاء

  برداري در مجموعه داده قالب 

التزام مربوط به شیء 

مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

ه مرجع را استفاد

کالس مشخص 

شده

(MD_SpatialR
epresentation)

  178 و 177خطوط 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٠٢

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

کنید

  سطح توپولوژي  177
topLvl

کدي که درجه پیچیدگی روابط 

   می کندبیانمکانی را 

O1

  کالس
MD_TopologyLevel
Code <<CodeList>>

  )28- 5-ب(

  اشیاء هندسی  178
geometObjs

 هندسی بکار اطالعات درباره اشیاء

ON  جموعه داده در مرفته

  کالس
MD_GeometricObjec

ts
>>Data Type<<

  )3-6- 2-ب(

  

 اطالعات بعد2- 6- 2- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

179  
MD_Dimension  

)ابعاد(

Dimen
التزام مربوط به شیء   خصوصیات محور

  مرجع را استفاده کنید

اد حداکثر تعد

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

  کالس

<<DataType>>

  182تا 180خطوط 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٠٣

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

نام بعد  180
dimName

  نام محور 

M1  

کالس
MD_DimensionNam

eTypeCode 
<<CodeList>>

  )14- 5-ب(

  اندازه بعد181
dimSize

در امتداد واقع شده  اجزاتعداد 

  محور 

M1  

  عدد صحیح  عدد صحیح

  قدرت تفکیک  182
dimResol

 جزئیات در مجموعه داده میزان

  اي شبکه

O1  

  )3-4-ب (سنجه  کالس

  

   اطالعات شئ هندسی3- 6- 2- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

183  
MD_GeometricObjec

ts  

  )اشیا هندسی(

GeometObjs
مجموعه  رفته در بکار  ءتعداد اشیا

  بر حسب نوع  بندي شده  طبقه،داده

شی هندسی 

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس

<<Data Type>>

  185 تا 184خطوط 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٠٤

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

نوع شئ هندسی   184
geoObjTyp

  رفتهاي یا برداري بکار نام شئ نقطه

 هاي موقعیتمشخص کردن براي 

یا   -دو،  –ک ی،  -مکانی صفر

   بعدي در مجموعه داده-سه

M1  

کالس
MD_GeometricObj

ectTypeCode 
<<CodeList>> 

( 15-5-ب )

  شمارش شئ هندسی  185
geoObjCnt

 یااي  نقطه تعداد نوع شئ جمع

رخ برداري که در مجموعه داده 

  اند داده

O1  

>0  عدد صحیح

  

  

  

  

  

  

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٠٥

  )مکانیصات و شناسه شانل زمان ، مخت( اطالعات سیستم مرجع 7- 2- ب

   کلیات1- 7- 2- ب

  استنشان داده شده  9- در شکل الف UMLمدل 

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

186  
MD_RefrenceSystem  

  ) مرجعسیستم(

RefSystem
اطالعات درباره سیستم مرجع

التزام مربوط به شیء 

  نیدمرجع را استفاده ک

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس تجمع 

یافته

(MD_Metadata)

  187خط 

شناسه سیستم مرجع  187
refSysIl

C/  نام سیستم مرجع
MD_CRS.projection,
MD_CRS.ellipsoid, 
and 
MD_CRS.datum

  ؟اند دسازي نشدهتنسم

1  

کالس
RS_Identifier 

  )3-7- 2-ب(

الی گذاشته عمداً خ  188

  شده است

  

  

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٠٦

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

189  
MD_CRS  

سیستم مختصات (

)مرجع

MdCoRefSy
s

درباره سیستم مختصاتی  که  فراداده

 از   SC_CRC طبقمشخصات آن 

ISO19111 )با  مکانی دهی  جعمر

آمده  بدست )مختصاتاستفاده از 

  .است

التزام مربوط به شیء 

مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

ع را استفاده مرج

  کنید

کالس مشخص 

شده

(MD_Refrence 
Sytem)

 و 194 تا 190خطوط 

187

190  

  

  سیستم تصویر
projection

برده  شناسائی سیستم تصویر بکار

  شده

O1  

  کالس
RS_Identifier

  )3-7- 2-ب(

بیضوي  191
ellipsoid

  برده شده شناسائی بیضوي بکار

O1  

  کالس
RS_Identifier 

  )3-7- 2-ب(

  

  سطح مبنا  192
datum

   بکار برده شدهشناسائی سطح مبناي

O1  

  کالس
RS_Identifier 

  )3-7- 2-ب(

  :نام نقش  193

  پارامترهاي بیضوي

ellParas
اي از پارامترهایی که  مجموعه

  کنند بیضوي را توصیف می

O1  

  تناظر
MD_EllipsoidParame

teres

  )2-7- 2-ب(



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٠٧

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  :نام نقش  194

سیستم  پارامترهاي

  تصویر

projParas
اي از پارامترهایی که  مجموعه

  O1  کنند سیستم تصویر را توصیف می

  تناظر
MD_ProjectionParam

eters

  )6-7- 2-ب(

195  
RS_RefrenceSystem  

)سیستم مرجع(

RefSys
 هاي مکانی و توصیف سیستم مرجع

برده شده در مجموعه  زمانی بکار

  داده

التزام مربوط به شیء 

نیدمرجع را استفاده ک

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس

<<Abstract>>

197 تا 196خطوط 

196  

  

  نام
refSysName

  برده شده نام سیستم مرجع بکار

M1  

  کالس
RS_Identifier

  )3-7- 2-ب(

  دامنه اعتبار197
domOValid

در آن  سیستم مرجع اي که کستره

  دارد ارتباع
ON  

  کالس
EX_Extent

>>Data Type<<
  )1- 3-ب(

عمداً خالی گذاشته 198

  شده است

  

  

  

عمداً خالی گذاشته   199

  شده است

  

  

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٠٨

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

عمداً خالی گذاشته   200

  شده است

  

  

  

   بیضويهاي اطالعات پارامتر2- 7- 2- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

201  
MD_EllipsoidParame

ters  

  )هاي بیضوي پارامتر(

EllParas
مجموعه پارامترهایی که بیضوي را 

کنند توصیف می

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس تجمع 

MD_CRS(یافته

(

  204 تا 202خطوط 

اطولنصف قطر   202
semiMajAx

  بیضويشعاع محور استوایی 

M1  

  >0.0  حقیقی

  

203  

  

  واحدهاي محور
axisUnits

  نصف قطر اطولواحدهاي 

M1  

  کالس
Uomlength

)3- 4-ب(



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٠٩

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

204  

  

  فشردگی  مخرج کسر
denFlatRat

 و ئیاختالف بین شعاع استوا نسبت

 ،ئی بیضوي به شعاع استوایقطب

 یکصورت کسر عدد هنگامیکه 

   .باشد

C  /ئیدواسفر 

  ؟باشد نمی

1  

  >0.0  حقیقی

   اطالعات شناسه3- 7- 2- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

205  
MD_Identifier  

  )شناسه فراداده(

MdIdent
در یک را  که یک شئ يمقدار

بصورت منحصر به فرد فضاي نام 

کند  میمشخص

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

داکثر تعداد ح

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

  207 تا 206خطوط   کالس

مسئول  206
idenAuth

حقیقی یا حقوقی که شخص 

ي نام را بر نگهداري فضامسئولیت 

  عهده دارد

O1  

  کالس
CI_Citation 

>>Data Type<<
  )2- 3-ب(



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١١٠

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

207  

  

کد
identCode

 اي را نمونهکه  عددي حرفیمقدار 

  کند  می مشخصدر فضاي نام

M1  

  متن آزاد  حروف رشته

208  
RS_Identifier  

)شناسه سیستم مرجع(

RsIdent
التزام مربوط به شیء    براي سیستم مرجع رفتهشناسه بکار

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس مشخص 

شده

(MD_Identifie
r)

 و 207 تا 206خطوط 

  2/208 و 1/208

   کدفضاي  1/208
identCodeSp

ace
سازمان مسئول  یا فرد  نام یا شناسه

  فضاي نام

O1  

  متن آزاد  حروف رشته

  نگارش  2/208
idenVrsn

  نگارشمشخص کننده شناسه 

  فضاي نام

O1  

  متن آزاد  حروف رشته

  

  

  

  

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١١١

   اطالعات آزیموت خط مایل4- 7- 2-  ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

ثر تعداد حداک

  وقوع

  دامنه  نوع داده

209  
MD_ObliqueLineAzi

muth  

) خط مایلآزیموت(

ObLineAzi
استفاده از مبدا سیستم تصویر و 

که  ی توصیف خطبرايآزیموت 

حول سیستم تصویر مرکاتور مایل 

 آن قرار دارد

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

اده مرجع را استف

  کنید

کالس تجمع 

  یافته

(MD_Projectio

nParameters)

  211 تا 210خطوط

زاویه آزیموت  210
aziAngle

 در ،اي که نسبت به شمال زاویه

 و بر هاي ساعت  جهت عقربه

   استگیري شده اندازهحسب درجه 

M1  

  حقیقی  حقیقی

 نقطه النهار نصف  211

   آزیموتگیري اندازه

aziPtLong
  مبدا سیستم تصویرطول جغرافیائی 

M1  

  حقیقی  حقیقی

  

  

  

  

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١١٢

   اطالعات نقطه خط مایل5- 7- 2- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

212  
MD_ObliqueLinePoi

nt  

اطالعات نقطه خط (

  )مایل

ObLinePt
توصیف خطی که سیستم تصویر 

مرکاتور مایل حول آن قرار دارد، 

میانی توسط تعریف خط از طریق 

تصویر دو نقطه نزدیک حد منطقه 

    شده

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس تجمع 

یافته 

(MD_Projectio

nParameteres)

  214 تا 213خطوط 

عرض جغرافیائی خط   213

مایل

obLineLat
اي که خط  ئی نقطهعرض جغرافیا

  کند مایل را تعریف می

M1  

  حقیقی  حقیقی

طول جغرافیائی خط   214

مایل

obLineLong
اي که خط  طول جغرافیائی نقطه

  کند مایل را تعریف می

M1  

  حقیقی  حقیقی

  

  

  

  

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١١٣

     اطالعات پارامتر سیستم تصویر6- 7- 2- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وعوق

  دامنه  نوع داده

215  
MD_ProjectionParam

eters  

هاي  اطالعات پارامتر(

  )سیستم تصویر

ProjParas
اي از پارامترهایی که  مجموعه

ندنک سیستم تصویر را توصیف می

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس تمجع 

یافته 

)MD_CRS(

  231 تا 216خطوط 

زون  216
zone

 منطقه براي منحصر به فردشناسه 

   متري100.000 شبکه

O1  

  عدد صحیح  عدد صحیح

 استانداردمدار  217
stanParal

که  جغرافیائی ثابت عرضخطی با 

 رویهصفحه یا با زمین از تقاطع 

  آید میبوجود گسترده 

O2  

  حقیقی  حقیقی

218  

  

طول جغرافیائی 

  ر مرکزيالنها نصف

longCnMer
خط طول جغرافیائی در مرکز 

اً اساس عمومکه سیستم تصویر 

  .باشد  می سیستم تصویرتشکیل

O1  

  حقیقی  حقیقی



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١١٤

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وعوق

  دامنه  نوع داده

عرض جغرافیائی مرکز   219

سیستم تصویر

latProjOri
عرض جغرافیائی منتخب  به عنوان 

 الزاویه براي ممبدا مختصات قائ

  سیستم تصویر

O1  

  حقیقی  حقیقی

   ی کاذبشرق  220
falEastng

 در X مقادیر تمامبه که مقداري 

مختصات قائم الزاویه سیستم 

این . شود میضافه تصویر نقشه ا

مقدار جهت حذف مقادیر منفی 

گیري  واحد اندازه. گردد اعمال می

سیستم مختصات "طبق واحد آن 

  .است "اي صفحه

O1  

  حقیقی  حقیقی

 شمالی کاذب  221
falNorthing

 در Yبه تمام مقادیر مقداري که 

مختصات قائم الزاویه سیستم 

این . شود تصویر نقشه اضافه می

مقدار جهت حذف مقادیر منفی 

گیري  واحد اندازه. گردد اعمال می

O1  

  حقیقی  حقیقی



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١١٥

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وعوق

  دامنه  نوع داده

سیستم مختصات "آن طبق واحد 

  . است"اي صفحه

گیري   اندازهواحدهاي  222

  شمالی و شرقی کاذب

falENUnits
 شمالیگیري  هندازا واحدهاي

   و شرقی کاغبکاغب

O1  

  کالس
UomLengh

  )3- 4-ب(

ضریب مقیاس در استوا  223
sclFacEqu

نسبت بین فاصله فیزیکی و فاصله 

 امتداد در ، نقشهرويمتناظر آن 

  استوا

O1  

  >0.0  حقیقی

  

باالي در  دیدگاهارتفاع   224

سطح

hgtProsPt
بر باالي زمین، در تفاع نقطه دید را

   مترحسب 

O1  

  >0.0  حقیقی

  

طول جغرافیائی مرکز   225

سیستم تصویر

longProjCnt
 براي ،تصویر طول جغرافیائی نقطه

  یسیستم تصویر آزیموت

O1  

  حقیقی  حقیقی

عرض جغرافیائی مرکز   226

سیستم تصویر

latProjCnt
 براي ،عرض جغرافیائی نقطه تصویر

  یسیستم تصویر آزیموت

O1  

  حقیقی  حقیقی



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١١٦

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وعوق

  دامنه  نوع داده

 مقیاس خط ضریب  227

يمرکز

sclFacCnt
یکی و فاصله زنسبت بین فاصله فی

 امتداد در ، نقشهرويمتناظر آن 

  خط مرکز

O1  

  حقیقی  حقیقی

طول جغرافیائی قائم   228

  مستقیم از قطب

stVrLongPl
طول جغرافیائی که جهت مستقیم 

  آن از قطب شمال یا جنوب است

O1  

  حقیقی  حقیقی

مبدا در ضریب مقیاس   229

  ستم تصویرسی

sclFacPrOr
فاصله بدست  تبدیلضریبی براي 

محاسبه یا  طریقاز  (آمده از نقشه

 فاصله ، به) روي نقشهگیري اندازه

  واقعی در مبدا سیستم تصویر

O1  

  حقیقی  حقیقی

  :نام نقش  230

پارامتر آزیموت خط 

مایل

obLnAziPar
s

پارامترهایی که آزیموت خط مایل 

  O1  کنند را توصیف می

  ناظرت
MD_ObliqueLineAzi

muth

  )4-7- 2-ب(

  :نام نقش  231

  پارامتر نقطه خط مایل

obLnPtPars
پارامترهایی که نقطه خط مایل را 

  کنند توصیف می

O2  

  تناظر
MD_ObliqueLinePoi

nt

  )5-7- 2-ب(



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١١٧

  )الیه موضوعیشامل کاتالوگ ویژگی و توصیف ( اطالعات محتوا 8- 2-  ب

   کلیات1- 8- 2- ب

    استنشان داده شده  10- ر شکل الف دUMLمدل 

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

232  
MD_ContentInformat

ion  

)اطالعات محتوا(

ContInfo
التزام مربوط به شیء توصیف محتواي مجموعه داده 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

استفاده مرجع را 

  کنید

کالس تجمع 

یافتع

(MD_Metadat
a) 

<<Abstract>>

  

233  
MD_FeatureCatalogu

eDescription  

 کاتالوگ توصیف(

  )عوارض

FetCatDesc
شناسائی کاتالوگ اطالعات 

   مفهومیواره طرح یا عوارض

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  نیدک

ع مکالس تج

یافته

(MD_ContentI
nformation)

  238 تا 234خطوط 

انطباقکد   234
compCode

کاتالوگ انطباق یا عدم انطباق 

   ISO 19110باذکر شده  عوارض

  

O1  

   انطباق ندارد =0  بولی

  داردق اطبان= 1



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١١٨

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

زبان  235
catLang

 استفاده شده در )هاي(زبان

  کاتالوگ

  

ON  

 ، سایر  ISO 639-2  رشته حروف

ها می تواند بکار  قسمت

  رود

236  

  

 همراهاطالعات 

مجموعه داده 

incWithDS
 همراه عوارضکاتالوگ  آیا

  باشد میمجموعه داده 

M1  

  خیر =0  بولی

  آري=1

عوارضنوع   237
catFetTyps

از کاتالوگ  اي  زیرمجموعه

نوع عوارض موجود  که ،عوارض

  کند  میبیانرا مجموعه داده در 

ON  

  ژنریک نام   کالس

  )8-4-ب (

مرجع کاتالوگ   238

 عوارض

catCitation
به  که یاز مراجعفهرست کاملی 

 عارضهیک یا چند کاتالوگ 

  کند  استناد مییجخار

MN  

  کالس
CI_Citation  

 >>Data Type<<   

   )2- 3-ب(

239  
MD_CoverageDescri

ption  

توصیف الیه (

)موضوعی

CovDesc
یک سلول اي محتواطالعات درباره 

  اي داده شبکه

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس مشخص 

شده 

)MD_Content 

Information(

  242 تا 240خطوط 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١١٩

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

اطالعات توصیف   240

توصیفی

attDesc
 توسط که یتوصیفاطالعات  وصف

  سنجش شده بیان گردیده مقدار

  

  

M1  

  کالس
Record Type 

>>Metaclass<<
  )3- 4-ب(

  نوع محتوا  241
contentTyp

اطالعات نمایش داده شده نوع 

  M1  دار سلولتوسط مق

  کالس
MD_CoverageConten

tTypeCode
>>CodeList<<

  )12- 5-ب(

242

  

   :نام نقش

بعد

covDim
 بعد واحد سنجش در بارهاطالعات 

  سلول

ON  

  کالس
MD_RangeDimensio

n

  )2-8- 2-ب(

243  
MD_ImageDescriptio  

n  

  )توصیف تصویر(

  

ImgDesc
  مناسب بودن اطالعات درباره

   مورد نظربراي کاربريعکس 

O

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس مشخص 

شده 

)

MD_Coverage

Description(

 و 255 تا 244خطوط 

  242 تا 240

تابش زاویه ارتفاعی   244

  نور

illElevAng
 تابش نور، بر حسب یارتفاعزاویه 

گیري شده در جهت  اندازه و ،درجه

O1  

  90  تا  -90  حقیقی



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٢٠

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

 ، صفحه هدفاز هاي ساعت عقربه

 روي نشانهنوري  تقاطع خط به مبدا

بدست براي تصاویر  .با سطح زمین

اسکنر، پیکسل مرکزي آمده از 

  .تصویر مالك عمل خواهد بود

245  

  

ابش تزاویه آزیموت 

نور

illAziAng
 تابش نور، بر حسب آزیموت

گیري شده در جهت  اندازه درجه، و

نسبت به شمال  ،هاي ساعت عقربه

. برداري حقیقی در لحظه تصویر

اسکنر، بدست آمده از براي تصاویر 

تصویر مالك عمل پیکسل مرکزي 

  .خواهد بود

O1  

  360 تا 00،0  حقیقی

  شرایط تصویربرداري  246
imgCond

تحت تاثیر که  تصویر را  ییطشرا

  O1  قرار داده است

  کالس
MD_ImagingConditi

onCode 
<<CodeList>>

  )16- 5-ب(

  کد کیفیت تصویر  247
imagQuCod

e
  کالس  O1  مشخصات کیفیت تصویر

MD_Identifier  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٢١

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  >>Data Type<<  

  )3-7- 2-ب(

درصد پوشش ابري  248
cloudCovPer

که توسط مجموعه داده از  سطحی

این . ابر محو شده استشش پو

مساحت بصورت درصدي از 

  .گردد می مکانی بیان گستره

  

O1  

  100 تا 0.0حقیقی

  کد سطح پردازش  249
prcTypCde

 میزانکه  تصویر  کنندهکد توزیع

 رادیومتري و هندسی هاي پردازش

  کند  میمشخص شده را انجام

O1  

  کالس
MD_Identifier  

>>DataType<<   

  )3-7- 2-ب(

دفعات  تعداد  250

سازي فشرده

cmpGenQua
n

 هاي  چرخهتعداد شمارش 

انجام شده روي سازي  فشرده

، که همراه با از دست دادن تصویر

   .اطالعات بوده است

O1  

  عدد صحیح  عدد صحیح

بندي مثلثانجام   251
trianInd

 انجام شده تصویر برايبندي  مثلث

  یا خیر است 

O1  

  خیر = 0  بولی

  آري= 1



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٢٢

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

هاي  ه دادموجود بودن  252

  کالیبراسیون رادیومتري

radCalDatA
v

 اطالعات کالیبراسیون موجود بودن

 محصولرادیومتري براي تولید 

  .استاندارد کالیبره رادیومتري

O1  

  خیر=0بولی

  آري=1

اطالعات موجود بودن   253

کالیبراسیون دوربین

camCallnAv
انجام هایی براي  ثابتموجود بودن 

   کالیبراسیون دوربین اتتصحیح

O1  

  خیر=0بولی

  آري=1

اطالعات موجود بودن   254

  اعوجاج فیلم

filmDistInA
v

 شبکهاطالعات موجود بودن 

  کالیبراسیون 

O1  

  خیر=0بولی

  آري=1

موجود بودن اطالعات   255

عدسیاعوجاج 

lensDistInA
v

 تصحیح  اطالعاتموجود بودن

  اعوجاج عدسی 

O1  

  خیر=0بولی

  ريآ=1

  

  

  

  

  

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٢٣

  )شامل اطالعات باند(  اطالعات بعد برد2- 8- 2- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

256  
MD-
RangeDimension

(بعد برد)

RangeDim
 هر دامنه مقادیراطالعات درباره 

گیري شده  مقادیر اندازه ، ازبعد

سلول

ء التزام مربوط به شی

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس تجمع 

یافته 

(MD_Coverag

eDescription)

  258 تا 257خطوط 

اندشناسه ب  257
seqID

عددي که بطور منحصر به فرد  

موج  هاي طول هائی از باند نمونه

  نماید  مشخص میراسنجنده 

O1  

  )8-4-ب(نام عضو کالس

 گر توصیف  258
dimDescrp

  مقادیردامنه توصیفی از 

  سلول شده براي گیري اندازه

O1  

  متن آزاد  رشته حروف

259  
MD_Band  

  )باند(

  

Band
در هاي موجود   طول موجدامنه

  یطیف الکترومغناطیس

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

  

 مشخص کالس

شده 

)

MD_RangeDi

mension(  

 و 267تا  260خطوط 

  258 تا 257



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٢٤

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

اکثر حدمقدار   260
maxVal

  درون یک باندبلندترین طول موج

 قادر به سنجندهکه مشخص 

  باشد آن میآوري  جمع

O1  

  حقیقی  حقیقی

حداقلمقدار   261
minVal

 طول موج درون یک ترین کوتاه

باند مشخص که سنجنده قادر به 

  باشد  آوري آن می جمع

O1  

  حقیقی  حقیقی

  واحدها  262
valUnit

هاي   طول موجکهی ئواحدها

  شوند میبیان سنجنده بر حسب آن 

C / کمترین مقدار یا

بیشترین مقدار معلوم 

  ؟هستند

1

)3-4-ب(UomLenght  کالس

پاسخ اوج   263
pkResp

 ترین قويطول موجی که داراي 

  باشد پاسخ می

O1  

  حقیقی  حقیقی

هر مقدار در بیتتعداد   264
bitsPerVal

در   ،معنادار هاي بیتبیشترین تعداد 

 براي سازي نشده، فشردهحالت 

در هر باند از هر مورد نظر مقدار 

  پیکسل

O1  

  عدد صحیح  عدد صحیح



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٢٥

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  تن بندي درجه  265
toneGrad

تعداد مقادیر عددي گسسته در داده 

  اي شبکه

O1  

  عدد صحیح  عدد صحیح

یب مقیاسضر  266
sclFac

 مقدار بهشده اعمال ضریب مقیاس 

  سلول

O1  

  حقیقی  حقیقی

افست  267
offset

که  یمقدار فیزیکی متناظر با سلول

   استصفرداراي مقدار 

O1  

  حقیقی  حقیقی

  

  نمایش اطالعات کاتالوگ 9- 2-  ب

  استنشان داده شده  11-  در شکل الفUMLمدل 

  شرط/زامالت  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

268  
MD_PortrayalCatalo

gueReference  

مرجع کاتالوگ (

)نمایش

PortCatRef
 نمایشکاتالوگ  شناسائیاطالعات 

. رفتهبکار

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

کالس تجمع 

یافته

(MD_Metadat
a)

  269خط 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٢٦

  شرط/زامالت  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  کنید

نمایش کاتالوگ نبعم  269
portCatCit

    ذکر شدهنمایشکاتالوگ ارجاع به 

MN

  کالس
CI_Citation  

 >>Data Type<<  

  )2- 3-ب(

  

  

   اطالعات توزیع10- 2- ب

   کلیات1- 10- 2- ب

  استنشان داده شده  12-  درشکل الفUMLمدل 

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

د حداکثر تعدا

  وقوع

  دامنه  نوع داده

270  
MD_Distribution  

  )توزیع(

  

Distrib
کننده و ه توزیع راطالعات دربا

بدست موجود براي هاي  گزینه

آوردن منبع

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس تجمع 

 یافته

)

MD_Metadata

(

  273 تا 271خطوط 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٢٧

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

د حداکثر تعدا

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  :نام نقش  271

  فرمت توزیع

distFormat
 توصیفی از فرمت داده توزیع شده

   دهد ارائه می

/C
MD_Distributor

کننده فرمت توزیع

؟نشدهندسازي تسم

N

  تناظر
MD_Format 

( 4-10-2-ب )

   :نام نقش  272

  توزیع کننده

distributor
 ارائه اطالعات در باره توزیع کننده

   دهد می

ON
  تناظر

MD_Distributor  

  )3-10- 2-ب(

  :نام نقش  273

قالنتهاي ا  گزینه

distTranOps
و آوري  فن درباره العاتطا

 از آن بواسطهمنبع  اي که رسانه

 ارائه شود  میدریافتتوزیع کننده 

  دهد می

ON

  تناظر
MD_DigitalTransfer

Option   

  )2-10- 2-ب(

  

  هاي انتقال رقومی  اطالعات گزینه2- 10- 2- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه   نام نقش/نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

274  
MD_DigitalTransfer

Options

گزینه هاي انتقال (

DigTranOps
هائی که منبع  ها و رسانه روش

بواسطه آنها از توزیع کننده دریافت 

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

ر تعداد حداکث

 شیء وقوع

کالس تجمع

یافته

  278 تا 275خطوط 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٢٨

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه   نام نقش/نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

مرجع را استفاده  . گردد می  )رقومی

  کنید

(MD_Distribut
ion and 

MD_Distribut
or)

محصول قطع نوع   275
unitsODist

،  غیره، جغرافیائیمنطقه، الیه، تایل

  باشد آن موجود می در قطع  دادهکه

O1

  متن آزاد  رشته حروف

  اندازه انتقال  276
transize

در قطع محصول،   حجمتخمین

بر   وفرمت انتقال مشخص شده

اندازه انتقال .  مگابایتحسب 

   استصفربزرگتر از 

O1

>0.0  حقیقی

برخط  277
onLineSrc

که  بع برخطامناطالعات درباره 

    نمودتهیه جاداده را از آنبتوان 
ON

  کالس
CI_OnlineResourse  

>>Data Type<<  

  )5-2- 3-ب(

طخ برون  278
ofLineMed

که  خط برون رسانهاطالعات درباره 

 دریافتآن    توان داده را روي می

  نمود

O1

  کالس
MD_Medium   

>>Data Type<<  

  )5-10- 2-ب(

  

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٢٩

   اطالعات توزیع کننده3- 10- 2- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

279  
MD_Distributor

  ) کنندهیعتوز(

Distributor
التزام مربوط به شیء اطالعات درباره توزیع کننده

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس تجمع 

  یافته

(MD_Distribut

ion and 

MD_Format)

  283 تا 280خطوط 

   توزیع کننده  باتماس  280
distorCont

از آن ان تو  می رامنبعطرفی که 

این فهرست لزومی . آورد بدست

  .ندارد که جامع باشد

M1

  کالس
CI_ResponsibleParty 

<<Data Type>>

  )2- 3-ب(

  :نام نقش  281

  نحوه سفارش

distorOrdPrc
 بدست گیاطالعات درباره چگون

 و نحوه سفارش ،وردن منبعآ

  دهد مرتبط را ارائه می هاي هزینه

ON

  تناظر
MD_StandardOrderP

rocess

  )6-10- 2-ب(

  :نام نقش  282

  فرمت توزیع کننده

distorFormat
اطالعات درباره فرمت بکاربرده 

 ارائهشده توسط توزیع کننده را 

  .دهد می

C/  
 MD_Distibution  

فرمت توزیع  

  ؟نشده سازي ندتسم

N

  تناظر
MD_Format

  )4-10- 2-ب(



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٣٠

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  :نام نقش  283

توسط هاي انتقال  گزینه

توزیع کننده

distorTran
 توسطهائی که  ها و رسانه روش

 را شود استفاده میتوزیع کننده 

  .دهد  میارائه

ON

  تناظر
MD_DigitalTransfer

Options

  )2-10- 2-ب(

  

   اطالعات فرمت4- 10- 2- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

284  
MD_Format

  )فرمت(

Format
 زبان هاي توصیفی از سازه

 اشیاء یانگرکامپیوتري که نما

 در یک رکورد، فایل، پیغام، اي داده

 انتقالیا کانال سازي   ذخیرهدستگاه

   .هستند

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید
حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس تجمع

یافته

(MD_Distribut
ion,

MD_Identifica
tion, and 

MD_Distribut
or)

  290 تا 285خطوط 

نام  285
formatName

  متن آزاد  رشته حروفM1  انتقال داده  ) يها(نام فرمت

  نگارش  286
formatVer

  متن آزاد  رشته حروفM1 شماره،، تاریخ(  فرمتنگارش



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٣١

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  )غیره

  لحاقیهاشماره   287
formatAmd

Num
 مربوط به نگارش لحاقیهاشماره 

   مورد نظررمتف

O1

  متن آزاد  رشته حروف

   فرمت دستورالعمل  288
formatSpec

زیرمجموعه نام یک زیر مجموعه، 

 یا مشخصات  شده، بسط داده

   مورد نظر فرمت مربوط به،محصول

O1

  متن آزاد  رشته حروف

  باز کردن فایلروش  289

فشرده

fileDecmTec
h

 که هائی فرآیند  یاها ریتمالگو توصیه

دادن خواندن یا بسط توان براي  می

  .برد بکارشده سازي  منبع فشرده

O1

  متن آزاد  رشته حروف

   :نام نقش  290

توزیع کننده فرمت

formatDist
توزیع کننده فرمت اطالعات درباره 

  دهد ارائه می

ON
  تناظر

MD_Distributor

  )3-10- 2-ب(

  

  

  

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٣٢

  

رسانهاطالعات   5- 10- 2- ب

  شرط/التزام  تعریف  وتاهنام ک  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

291  
MD_Medium  

  )رسانه(

  

Medium
 اي که  رسانهدر خصوص اطالعات 

  . ودتوزیع شروي آن منبع می تواند 

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس

<<Data 
Type>>

  297 تا 292ط خطو

نام  292
medName

تواند روي  که منبع می اي رسانهنام 

O1  . شوددریافتآن 

  کالس
MD_MediumNameC

ode
>>CodeList<<

  )20- 5-ب(

  تراکم  293
medDensity

  ثبت شده تحت آن دادهی کهتراکم

  است

O1

  >0.0  حقیقی

  واحد تراکم  294
medDenUnit

s
راکم آیا ت /C  ثبت تراکم واحد ستجش 

  شده؟سازي  مستند
1  

  متن آزاد  رشته حروف

  حجم  295
medVol

  >0.0  عدد صحیحO1  مشخص شده رسانهدر  اقالمتعداد 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٣٣

  شرط/التزام  تعریف  وتاهنام ک  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  رسانهفرمت   296
medFormat

 روش بکاربرده شده براي نوشتن

ON  رسانه روي

  کالس
MD_MediumFormat

Code
>>CodeList<<

  )19- 5-ب(

رسانهیادداشت   297
medNote

ها یا   یر محدودیتتوصیف سا

  رسانه بکارگیري براي الزامات

O1

  متن آزاد  رشته حروف

  

  معمول نحوه سفارش اطالعات 6- 10- 2- ب

  

  

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

298  
MD_StandardOrderP

rocess  

  )نحوه سفارش معمول(

StanOrdProc
اول براي  هاي متد روششرح 

هاي  هزینه و وردن منبعبدست آ

  مرتبط

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس تجمع 

یافته 

(MD_Distribut

or)

  302 تا 299خطوط 

ها هزینه  299
resFees

 .منبعبدست آوردن  شرایط و هزینه

  )ISO4217 مطابق( پولشامل واحد 

O1

  متن آزاد  رشته حروف



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٣٤

  

  

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

موجود زمان تاریخ و   300

   برنامهطبق  بودن

planAvDtT
m

  منبعآماده بودن زمان  تاریخ و

O1

  )2-4-ب(زمان تاریخ   کالس

دستورالعمل نحوه   301

  سفارش

ordInstr
 و شرایط  عمومی،هاي راهنمائی

 شده توسط توزیع ارائه خدمات

  کننده

O1  

  متن آزاد  رشته حروف

  انتظارزمان   302
ordTurn

  متن آزاد  رشته حروفO1  اجراي یک سفارش  الزم برايزمان

   فرادادهبسط اطالعات 11- 2- ب

   کلیات1- 11- 2- ب

    استنشان داده شده 13-  در شکل الفUMLمدل 

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

303  
MD_MetadataExtensi

onInformation

  (بسط فراداده)

MdExInfo
هاي  در خصوص مولفهاطالعات 

  داده شده فراداده بسط 

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

کالس تجمع 

یافته 

  305 تا 304خطوط 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٣٥

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

مرجع را استفاده 

  کنید

)MD_Metadata(

  بسطبراي  منبع برخط  304
extOnRes

که  بع برخطامنالعات درباره اط

 زیرمجموعه توافقی نام حاوي

هاي    مولفهمورد نظر وجامعه 

 .هستند فراداده بسط داده شده

هاي  اطالعات براي تمام مولفه

  .جدیدفراداده 

  

O1

  کالس
CI_OnlineResourse

>>Data Type<<
  )5-2- 3-ب(

  :نام نقش  305

اطالعات مولفه بسط 

داده شده 

extEleInfo
ه داطالعات درباره مولفه فراداارائه 

وجود  ISO 19115جدید، که در 

ندارد و براي توصیف اطالعات 

 .مکانی الزم است

O N

  تناظر
MD_ExtendedEleme

ntInformation

  )2-11- 2-ب(

  

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٣٦

   اطالعات مولفه بسط داده شده2- 11- 2- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

306  
MD_ExtendedEleme

ntInfromation

اطالعات مولفه بسط (

  )داده شده

ExtEleInfo
در که ه جدید دمولفه فرادا

ISO19115 و برايوجود ندارد  

 نیازمکانی مورد توصیف داده 

  .است

  

  

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس تجمع 

یافته 

(MD_Metadat

aExtensionInfo

rmation)

  319 تا 307خطوط 

  نام  307
extEleName

  متن آزاد  رشته حروفM1  ه بسط داده شدهدنام مولفه فرادا

  نام کوتاه   308
extShortNa

me
استفاده در نام اختصاري که براي 

 از قبیل (سازي  روشهاي پیاده

XML   یاSGML( دمناسب باش.  

ممکن است سایر روشها  :یادداشت

  نیز بکار گرفته شوند

C/  نوع داده معادل با

 " کدفهرستمولفه "

1  ؟نیست

  متن آزاد  رشته حروف



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٣٧

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  کد دامنه  309
extDomCod

e
ب به مولفه بسط سرقمی منتسه کد 

  داده شده

C / برابر آیا نوع داده

 "کدفهرست مولفه "با 

  ؟است

1  

  عدد صحیح  عدد صحیح

310  

  

  ریفتع
extEleDef

  تعریف مولفه بسط داده شده

M1  

  متن آزاد  رشته حروف

  التزام  311
extEleOb  

 فهرست"نوع داده /  Cالتزام مولفه بسط داده شده

 "برشمارش" یا "کد

 " کدفهرستمولفه "یا 

  ؟باشد نمی

1  

  کالس
MD_ObligationCode

<<Enumeration>>

  )21- 5-ب(

  شرط  312
extEleCond

  را فه بسط داده شـده    شرطی که مول  

  کند میاجباري 

C/   

= آیا التزام 

  ؟"طوشرم"

1  

متن آزاد  رشته حروف

نوع داده  313
eleDataType

کدي که نوع مقدار مولفه بسط داده       

  کند را تعیین میشده 
M1  

  کالس
MD_DataTypeCode

>>CodeList<<
  )13- 5-ب(



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٣٨

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

حداکثر تعداد وقوع  314
extEleMxOc

 مولفـه بـسط     حداکثر تعداد وقـوع   

  داده شده

C  / فهرست "نوع داده

 "برشمارش" یا "کد

 "مولفه فهرست کد"یا 

  باشد؟ نمی

1

    یا هر عدد صحیحN  رشته حروف

  مقدار دامنه  315
extEleDom

Val
مولفـه  به  توان    که می  يمعتبرمقادیر  

  نسبت دادبسط داده شده 

C  / فهرست "نوع داده

 "برشمارش" یا "کد

 "کدمولفه فهرست "یا 

باشد؟ نمی

1  

متن آزاد  رشته حروف

  موجودیت والد  316
exEleParEnt

فـراداده کـه    ) يهـا (نام موجودیت 

 نآزیر  ه بسط داده شده     دمولفه فرادا 

ــام .توانــد قــرار گیــرد مــی ) هــا(ن

ه دفــرادا) يهــا(تواننــد مولفــه مــی

) يهـا (استاندارد یـا سـایر مولفـه      

  .فراداده بسط داده شده باشند

MN  

  تن آزادم  رشته حروف



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٣٩

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  قاعده  317
extEleRule  

 مولفه بسط داده    ارتباطتعیین نحوه   

 وهـــا   ســـایر مولفـــهبـــاشـــده 

   موجودي ها موجودیت

M1

  متن آزاد  رشته حروف

  توجیه  318
exteleRat

  متن آزاد  رشته حروف  ON  دلیل ایجاد مولفه بسط داده شده

  منبع  319
extEleSrc

نام فرد یا سازمانی که مولفه بسط 

  وده استده شده را ایجاد نمدا

MN
  کالس

CI_ResponsibleParty
<<DataType>>

)2- 3-ب(

  

  اطالعات طرحواره کاربردي   12- 2- ب

  استنشان داده شده   14-  در شکل الف UMLمدل 

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

320  
MD_ApplicationSche

maInformation

اطالعات طرحواره (

)کاربردي

AppScheInf
o

اطالعات درباره طرحواره کاربردي 

  ساخت مجموعه داده رفته در  بکار

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

کالس تجمع 

یافته 

(MD_Metadata)

  327 تا 321خطوط 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٤٠

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  کنید

  نام  321
asName

  بکار رفته طرحواره کاربردي نام

M1  

  کالس
CI_Citation  

 >>Data Type<<  

  )2- 3-ب(

زبان طرحواره  322
asSchLang

  متن آزاد  رشته حروفM1بکار رفتهشناسائی زبان طرحواره 

  زبان  محدودیت  323
asCstLang

زبان رسمی بکاربرده شده در 

  طرحواره کاربردي

M1  

  متن آزاد  رشته حروف

  سکی طرحوارهکد ا  324
asAscii

 که کاملطرحواره کاربردي 

ارائه  )ASCII( فایل اسکیصورتب

  .شده است

O1  

  متن آزاد  رشته حروف

  یفایل گرافیک  325
asGraFile

که کامل طرحواره کاربردي 

ارائه شده  فایل گرافیکی بصورت

  .است

O1  

  مبناي دو  مبناي دو

  افزار فایل توسعه نرم  326
asSwDevFil

e
که  کاملره کاربردي طرحوا

 يافزار فایل توسعه نرمبصورت 

  .ده استش  ارائه

O1  

  مبناي دو  مبناي دو



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٤١

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

فرمت فایل توسعه   327

افزار نرم

asSwDevFiF
t

براي که افزار  نرمبه فرمت وابسته 

افزار طرحواره  نرمبه فایل وابسته 

  . بکار رفته استکاربردي

  

O1  

  متن آزاد  رشته حروف

 گذاشته عمداً خالی  328

  شده است

  

  

    

عمداً خالی گذاشته   329

  شده است

  

  

    

عمداً خالی گذاشته   330

  شده است

  

  

    

عمداً خالی گذاشته   331

  شده است

  

  

    

عمداً خالی گذاشته   332

  شده است

  

  

    

        عمداً خالی گذاشته   333



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٤٢

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  شده است

  

  

  اطالعات نوع داده  3- ب

  گسترهاطالعات   1- 3- ب

  کلیات  1- 1- 3- ب

  

  استنشان داده شده  15 –در شکل الف  UML مدل

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

334  
EX_Extent

  )گستره(

Extent
، گستره مسطحاتیاطالعات درباره 

   و زمانی ارتفاعی

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

د حداکثر تعدا

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

  کالس

<<Data
 Type>>

  338 تا 335خطوط 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٤٣

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

توصیف  335
exDesc

 براي شئ  و زمانی مکانیگستره

  مرجع

C / و مکانیمولفه 

مولفه زمانی و مولفه 

 سازي مستند ارتفاعی

   ؟اند نشده

1

  متن آزاد  رشته حروف

  :نام نقش  336

مکانیمولفه 

geoEle
 مرجع  شیءسترهگ از مکانی مولفه

  دهد ارائه میرا 

C / توصیف و مولفه

 ارتفاعیزمانی و مولفه 

  ؟اند نشدهسازي  مستند

N

  تناظر
EX_GeographicExten

t  

>>Abstract<<   

  )2-1- 3-ب(

  :نام نقش  337

  مولفه زمانی 

temEle
 مرجع  شیءگستره از  زمانیمولفه

  دهد  میارائهرا 

C / توصیف و مولفه

 فاعیارت و مولفه مکانی

؟اند نشدهسازي  مستند

N

  تناظر
EX_TemporalExtent  

  )3-1- 3-ب(

  :نام نقش  338

   ارتفاعیمولفه 

vertEle
 شئ مرجع گستره از ارتفاعی مولفه 

  دهد  میارائهرا 

توصیف و مولفه / 

 و مولفه زمانی مکانی

؟اند نشدهسازي  مستند

N

  تناظر
EX_VerticalExtent  

  )4-1- 3-ب(

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٤٤

  مکانی گسترهات اطالع  2- 1- 3- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

339  
EX_GeographicExten

t

  )گستره مکانی(

GeoExtent
التزام مربوط به شیء    مجموعه دادهتحت پوششمنطقه 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

جمع کالس ت

یافته 

)EX_Extent 

and 
EX_SpatialTe
mporalExtent)
<<Abstract>>

  340خط 

گسترهکد نوع   340
exTypeCode

 معرف ،ضلعی دور منطقهچند آیا 

وجود داده یا فقدان داده در آن 

    .ناحیه است

  

O1

   خارج شمول- 0  بولی

   شمول- 1

341  
EX_BoundindPolygo

n

  ) چندضلعی دور منطقه(

BoundPoly
 بوسیله مجموعه داده دورمرز 

 ) x,y( از مختصات  بستهاي مجموعه

   . گردد  میتعریف

 تکرار نقطه شروع ،پایانی نقطه(

  )است

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس مشخص 

شده 

(EX_Geograp

hicExtent)

  340 و 342خطوط 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٤٥

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

ضلعی دچن  342
Polygon

مشترکاً اي از نقاط که  مجموعه

را تعریف  دور منطقهضلعی  چند

  .کنند می
MN

  کالس
GM_Object  

  ) 6- 4-ب(

عرض  90 تا -90

  جغرافیائی 

 طول 360 تا - 180

  جغرافیایی

343  
EX_GeographicBoun

dingBox

  )مستطیل در برگیرنده(

GeoBndBox
 .موقعیت جغرافیائی مجموعه داده

روش  این شود کهتوجه  : اشتیادد

نیازي به  بنابراین ،تقریبی است

مشخص نمودن سیستم مرجع 

  .باشد نمیمختصات 

  

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس مشخص 

(شده

EX_Geographi

cExtent(

 و 347 تا 344خطوط 

340  

 حدطول جغرافیائی   344

  یغرب

westBL
 محدوده  ترین مختصات غربی

طول برحسب مجموعه داده، 

سمت  (ممیزداردرجه و جغرافیائی 

  )  استشرق مثبت

M1  

  )3-4- ب(زاویه   

مقدار طول  =< - 180

 غربی حدی ایجغرافی

>=180  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٤٦

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

345  

  

 حدطول جغرافیائی 

  یشرق

eastBL
ترین مختصات محدوده   یشرق

طول برحسب مجموعه داده، 

سمت  (ممیزداردرجه و فیائی جغرا

  ) استشرق مثبت

M1  

  )3-4- ب( زاویه  کالس

 مقدار طول =< - 180

جغرافیایی حد شرقی 

>=180  

  حدعرض جغرافیائی  346

   یجنوب

southBL
 مختصات محدوده   ترین جنوبی

 عرضبرحسب مجموعه داده، 

سمت  (ممیزداردرجه و جغرافیائی 

  ) است مثبتشمال

M1  

  ) 3-4-ب ( زاویه  کالس

مقدار عرض   = < -90

 ی جنـوب  حدغرافیائی  ج

>= 90،  

 مقدارعرض جغرافیائی 

 یاکوچکتر  ی، جنوبحد

 مقدار عرض مساوي

جغرافیائی محدوده 

  یشمال

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٤٧

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  حدعرض جغرافیائی  347

  یشمال

northBL
 مختصات محدوده   ترین شمالی

 عرضبرحسب مجموعه داده، 

سمت  (ممیزداردرجه و جغرافیائی 

  )است  مثبتشمال

M1  

  ) 3-4- ب(زاویه   کالس

 مقدار عرض   = < -90

 شـمالی جغرافیائی حد   

>= 90،  

 مقدارعرض جغرافیائی 

 یا بزرگتر، شمالیحد 

مساوي مقدار عرض 

جغرافیائی محدوده 

  جنوبی

  

348  
EX_GeographicDescr

iption

  )توصیف مکانی(

GeoDesc
با استفاده توصیف منطقه جغرافیائی 

   شناسه از

مربوط به شیء التزام 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس مشخص 

  شده

(EX_Geograp

hicExtent)

  340 و349خطوط 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٤٨

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  مکانیشناسه   349
geoId

شناسه بکاررفته براي نمایش منطقه 

  جغرافیائی
M1  

کالس
MD_Identifier  

  )3-7- 2-ب(

  

   زمانی گسترهاطالعات   3- 1- 3ب 

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

350  
EX_TemporalExtent

  )گستره زمانی(

TempExtent
 زمانی پوشش داده شده فاصله

  توسط محتواي مجموعه داده

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس تجمع 

یافته 

)EX_Extent(

  351حط 

  گستره  351
exTemp

تاریخ و زمان براي محتواي 

  مجموعه داده 

M1

  کالس
TM_Primitive

  )5- 4-ب(



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٤٩

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

352  
EX_SpatialTemporal

Extent

گستره مکانی و (

  )زمانی

SpatTempEx
زمان و / تاریخگستره با توجه به

  محدوده مکانی

التزام مربوط به شیء 

   استفاده کنیدمرجع را

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس مشخص 

  شده

(EX_Temporal

Extent)

  351 و 353خطوط 

  :نام نقش  353

  مکانیگستره 

exSpat
 مرکبگستره  مکانی از مولفه

MN   " و زمانیمکانی"

  تناظر
EX_GeographicExten

t
>>Abstract<<

  )2-1- 3-ب(

  

  ارتفاعی رهگست اطالعات 4- 1- 3- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

354  
EX_VerticalExtent

  )گستره ارتفاعی(

VertExtent
   مجموعه دادهارتفاعیدامنه 

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس تجمع 

یافته 

)EX_Extent(

  358 تا 355خطوط 



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٥٠

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  اقل حد  355
vertMinVal

در  ثبت شده ارتفاع کمترین

  مجموعه داده

M1

  حقیقی  حقیقی

اکثر حد  356
vertMaxVal

ارتفاع ثبت شده در بیشترین 

  مجموعه داده

M1

  حقیقی  حقیقی

  گیري واحد اندازه  357
vertUoM

 بکار رفته براي گیري اندازهواحد 

  .ارتفاعی گسترهت اطالعا

  ، میلیمتر، هکتوپاسکال پا متر،:مثال

M1

  )3-4-ب(UomLength  کالس

  :نام نقش  358

  ارتفاعیسطح مبناء 

vertDatum
 گیري اندازهاطالعات درباره مبدا 

 ارائه  ارتفاعاقل و حد اکثر حد

  .دهد می

M1  

  تناظر
SC_Verticaldatum

  )9- 4-ب(

  

  

  

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٥١

   و مسئولمرجعاطالعات در خصوص  2- 3- ب

   کلیات1- 2- 3- ب

    استنشان داده شده  16-  در شکل الفUMLمدل 

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

359  
CI_Citation

  )مرجع(

Citation
التزام مربوط به شیء   منبع استاندارد شده مرجع 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس

<<Data 
Type>>

  373 تا 360خطوط 

  عنوان  360
resTitle

تحت آن  منبع ذکر شدهکه  ینام

   .شود شناخته می

M1

  متن آزاد  رشته حروف

 دیگرعنوان  361
resAltTitle

خارجی که  یا نام اختصارينام 

  . شود تحت آن شناخته میاطالعات 

  دوم برايهگزینبعنوان   DCW:مثال

   "چارت رقومی جهان"

ON

  رشته حروف

  

  متن آزاد

  تاریخ  362
resRefDate

  تاریخ مرجع براي منبع ذکر شده

MN

  کالس
CI_Date

)4-2- 3-ب(

>>Date Type<<



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٥٢

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  چاپ  363
resEd

  متن آزاد  رشته حروف  O1  منبع ذکر شدهنگارش 

  تاریخ چاپ  364
resEdDate

  )2- 4-ب(تاریخ   کالس  O1تاریخ چاپ 

  شناسه  365
citId

توسط آن،  یء شکه يمقدار

در یک بصورت منحصر به فرد، 

  .شودفضاي نام شناسائی می

ON  

  کالس
MD_Identifier

>>data Type<<
  )3-7- 2-ب(

عمداً خالی گذاشته   366

   شده است

    

مسئول  367
citRespParty

 که ی سازمانیافرد  سمتنام و 

  باشد میمسئول منبع 

ON
  کالس

CI_ResponsibleParty
<<Data Type>> 

  )2- 3-ب(

   ارائهشکل  368
presForm

  شود  میدر آن ارائه که منبع قالبی

ON

  کالس
CI_PresentationForm

Code
>>CodeList<<

  )4- 5-ب(

  سري  369
datasetSeries

اطالعات درباره سري یا مجموعه 

 مجموعه داده که یافته تجمعداده 

  به آن تعلق دارد

O1

  کالس
CI_Series

>>DataType<<
  )6-2- 3-ب(



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٥٣

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  سایر جزئیات مرجع   370
otherCitDet

سایر اطالعات مورد نیاز براي 

 دیگري در جاي تکمیل مرجع که

  .ثبت نشده است

O1  

متن آزادرشته حروف

عنوان جامع  371
collTitle

باالدست، همراه با ذکر عنوان 

 تشکیل دهنده و اینکه کدام اجزاي

   .  نزد منبع قرار داردزج

بصورت  عنوان: یادداشت

اجزاي یک مجموعه را جمعی  دسته

کند و اطالعات در  مشخص می

ها نزد  خصوص اینکه کدام جلد

  .دهد  ارائه میمرجع موجود هستند

  

O1  

متن آزادرشته حروف

372  
ISBNisbn

متن آزادرشته حروف  O1  المللی  شماره کتاب استاندارد بین

373  
ISSNissn

متن آزادرشته حروف  O1  المللی شماره سري استاندارد بین



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٥٤

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

374  
CI_ResponsibleParty

)مسئول(

RespParty
 رتباط با فردنحوه اشناسائی و 

به که ی ئها و سازمان) افراد(

  .باشند  مرتبط میمجموعه داده

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

  

کالس

<<Data 
Type>>

  379 تا 375خطوط 

  نام فرد  375
rpIndName

نام  بترتیب (نام فرد مسئول

مقسم  که با  عنوان  نام و،خانوادگی

  )جدا شده باشند

C / سمتنام سازمان و 

   ؟اند نشدهسازي  مستند

1  

  متن آزاد  رشته حروف

  نام سازمان  376
rpOrgName

 سمتنام فرد و / C  سئولنام سازمان م

  ؟اند نشدهسازي  مستند

1

  متن آزاد  رشته حروف

  سمت  377
rpPosName

 نام سازمان ونام فرد /C   فرد مسئولعنواننقش یا 

  ؟اند دهشنسازي  مستند

1  

  متن آزاد  رشته حروف

  اطالعات تماس  378
rpCntInfo

  آدرس مسئول

O1  

  کالس
CI_Contact

 >>Data Type<.

  )3-2- 3-ب(



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٥٥

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  نقش  379
role

   مسئول وظیفه

M1  

کالس
CI_RoleCode

>>CodeList<<
  )5- 5-ب(

  

   اطالعات آدرس2- 2- 3- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

380  
CI_Address

  )آدرس(

Address
التزام مربوط به شیء    فرد یا سازمان مسئولمحل

   کنیدمرجع را استفاده

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس

<<Data 
Type>>

  386 تا 381خطوط 

  نقطه تحویل  381
delPoint

 مطابق (محلآدرس براي خط 

ISO11180, Annex A(   

ON
  متن آزاد  رشته حروف

شهر  382
city

محل مورد نظر در آن  ي که شهر

  قرار دارد

O1

  متن آزاد  رشته حروف



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٥٦

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  تقسیمات کشوري  383
adminArea

که  محل مورد نظر  یاستان  یاایالت

  در آن قرار دارد

O1

  متن آزاد  رشته حروف

  کد پستی  384
postCode

  متن آزاد  رشته حروفO1  دیگر یا کد پستی ZIPکد 

  کشور  385
counrty

 به فیزیکیکشوري که آدرس محل 

O1  آن تعلق دارد

ISO 3166  رشته حروف –  سایر،  3

 ممکن است ها قسمت

  استفاده شوند

آدرس پست   386

  یالکترونیک

eMailAdd
آدرس صندوق پست الکترونیکی 

   فرد یا سازمان مسئولمربوط به

ON  

  متن آزاد  رشته حروف

  

  

  

  

  

  

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٥٧

   اطالعات تماس3- 2- 3-  ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

387  
CI_Contact

  )تماس(

Contact
برقراري اطالعات مورد نیاز براي 

   یا سازمان مسئول / فرد وارتباط با

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس

<<Data 
Type>>

  392 تا 388خطوط 

  تلفن  388
cntPhone

رد تماس با سازمان یا فشماره تلفن 

  مورد نظر

  

O1

  کالس
CI_Telephone  

>>Data Type<<  

  )7-2- 3-ب(

  آدرس  389
cntAddress

که آدرس فیزیکی و الکترونیکی 

سازمان یا فرد توان بوسیله آن با  می

   رفتتماس گ

O1

  کالس
CI_Address  

>>Data Type<<  

  )2-2- 3-ب(

  برخطمرجع   390
cntOnlineRe

s
ن آ بوسیله که بتوان برخطاطالعات 

نظر تماس فرد یا سازمان مورد با 

  گرفت

  

O1

  کالس
CI_OnlineResource

>>Data Type<<
  )5-2- 3-ب(



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

١٥٨

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

ارائه خدمات ساعت  391
cntHours

توان با فرد یا   می که روزساعات

با (تماس گرفت  مورد نظرسازمان 

   )ذکر قاچ زمانی مربوطه

O1

  متن آزاد  کالس

  دستورالعمل تماس  392
cntInstr

 در خصوص  میلیکیحات تتوض

چگونگی و زمان  تماس با فرد یا 

  سازمان

O1

  متن آزاد  کالس

  

   اطالعات تاریخ4- 2- 3- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

393  
CI_Date

  )تاریخ(

DateRef
تاریخ مرجع و رویداد بکاربرده 

  شده براي توصیف آن

م مربوط به شیء التزا

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

  

کالس

<<Data 
Type>>

  395 تا 394خطوط 
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١٥٩

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

  تاریخ  394
refDate

  )2- 4-ب(تاریخ   کالسM1  تاریخ مرجع براي منبع ذکر شده

  نوع تاریخ  395
refDateType

رویداد استفاده شده براي تاریخ 

  مرجع
M1

  کالس
CI_DataTypeCode

>>CodeList<< 

  )2- 5-ب(

  

  منبع برخط اطالعات 5- 2- 3- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

396  
CI_OnlineResource

  )منبع برخط(

OnlineRes
که از  یبرخط عره منب بادر اطالعات

 ،مجموعه دادهتوان  آن می

اداده بسط داده شده، هاي فر مولفه

زیرمجموعه  یا مشخصات فنی

 را یک حوزه کاربري توافقی

  .وردبدست آ

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس

<<Data 
Type>>

  402 تا 397خطوط 

  اتصال  397
linkage

 برخطبراي دسترسی ) آدرس (محل

یکپارچه یا یاب  رس آدطریقاز 

M1

  کالس
URL
(IETF RFC1738
IETF RFC 2056)
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  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

   مانند، مشابهیابی آدرسهاي  روش

http://www.statkart.no/isotc211

  پروتکل  398
protocol

 استفاده باید که یاتصالپروتکل 

  ودش

O1

   متن آزاد  رشته حروف

 زیرمجموعه توافقی  399

  کاربردي

appProfile
 کاربردي که عه توافقیزیرمجمونام 

  استفاده نمود منبع برخطبتوان با 

O1

   متن آزاد  رشته حروف

  نام  400
orName

   متن آزاد  رشته حروفO1  منبع برخطنام 

  توصیف  401
orDesc

 چی هست و منبع برخطاینکه  شرح

   کند، با ذکر جزئیت چکار می

O1

   متن آزاد  رشته حروف

  وظیفه  402
orFunct

 توسط ظیفه انجام شدهنوع وکد 

O1  منبع برخط

  کالس
CI_OnLineFunctionC

ode
>>CodeList<<

  )3- 5-ب(
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١٦١

   اطالعات سري6- 2- 3- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

حداکثر تعداد 

  وقوع

  دامنه  نوع داده

403  
CI_Series

  )سري(

DataSeries
اطالعات درباره سري یا مجموعه 

 مجموعه داده کهته  یافتجمعداده 

  .به آن تعلق دارد

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس

<<Data 
Type>>

  408 تا 404حطوط 

404  

  

  نام 
seriesName

نام سري یا مجموعه داده تجمع 

 از آن قسمتیه داده عیافته که مجمو

  است

O1

  متن آزاد  رشته حروف

  نشرشماره   405
issId

 مورد سرينشر شماره شناسائی 

  نظر

O1

  متن آزاد  رشته حروف

  صفحه  406
artPage

 حاتف صدر خصوصجزئیاتی 

چاپ به ه در آن  مقال که  نشریه

   . استرسیده

O1

  متن آزاد  رشته حروف
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١٦٢

  

   اطالعات تلفن7- 2- 3- ب

  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

داکثر تعداد ح

  وقوع

  دامنه  نوع داده

407  
CI_Telephone

  )تلفن(

Telephone
شماره تلفن براي تماس با فرد یا 

  سازمان مسئول

التزام مربوط به شیء 

  مرجع را استفاده کنید

حداکثر تعداد 

 شیء وقوع

مرجع را استفاده 

  کنید

کالس

<< Data
 Type>>

  409 تا 408خطوط 

  صدا  408
voiceNum

با  توان ی که با آن می تلفنشماره

  نمود سازمان مسئول صحبت یا فرد

ON
  متن آزاد  رشته حروف

  نمابر  409
faxNum

فرد یا سازمان تماس با شماره تلفن 

   نمابرطریق از مسئول

ON
  متن آزاد  رشته حروف
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  موجودیتهاي ارجاع داده شده خارجی  4- ب

  مقدمه  1- 4- ب

 وسیلهب  به آنها ارجاع داده شده است،المللی بینین استاندارد ا یی که توسطها  از موجودیتتعدادي

این موجودیتهاي ارجاع داده شده خارجی . اند  مستندسازي شده مجموعهاین از  خارجياستاندارد

  .شوند میدر ادامه توضیح داده 

  

  تاریخاطالعات مربوط به تاریخ و زمان   2- 4- ب

کدگذاري کاراکترهاي مربوط به یک . باشد می و روز ماه، ارائه کننده مقادیري براي سال :تاریخ

ISOرشته اي است که باید از فرمت تاریخ که در ، تاریخ . تبعیت نماید،  مشخص شده است8601

ISO/TSاین کالس بطور کامل در    .مستندسازي شده است 19103

. )باشد می دقیقه و ثانیه که بصورت ساعت،(تاریخ و زمان نوع ترکیبی است از : تاریخ زمان

ISOکدگذاري کاراکترهاي مربوط به تاریخ زمان باید از  این کالس بطور .  تبعیت نماید8601

ISO/TSکامل در    . مستندسازي شده است19103

  

مقیاس و  ،رکوردنوع ، رکورد عدد،، اندازه، زاویه، اطالعات مربوط به فاصله  3- 4- ب

واحد اندازه گیري
1

  

ISO/TSر  این کالس بطور کامل د:فاصله   . مستندسازي شده است 19103

با رادیان یا "میزان دوران مورد نیاز براي انطباق دو خط یا دو صفحه بر یکدیگر که عموما :زاویه

ISO/TSاین کالس بطور کامل در . شود میگیري  درجه اندازه   . مستندسازي شده است 19103

. ستها  برخی از موجودیتکمیتابعاد یا ، گسترهیند تعیین کردن آنتیجه حاصل از انجام فر :اندازه

ISO/TSاین کالس بطور کامل در   .  مستندسازي شده است19103

 تقسیم) real،decimal،double،float( خاص  عدديتوان آنرا به زیرنوع می نظري که یکالس :عدد

ISO/TSاین کالس بطور کامل در . کرد   . مستندسازي شده است 19103

ISO/TSر کامل در این کالس بطو :رکورد    .مستندسازي شده است 19103

____________________________________________________________________
1 Unit of measure
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ISO/TSاین کالس بطور کامل در : رکوردنوع    . مستند سازي شده است 19103

ISO/TSاین کالس بطور کامل در : مقیاس   . مستندسازي شده است 19103

ISO/TS این کالس بطور کامل در :واحد اندازه   . مستندسازي شده است 19103

UomLength: این . فاصله بین دو موجودیت یا گیري طول گیري براي اندازه ستم اندازههر سی

ISO/TSکالس بطور کامل در    . مستندسازي شده است 19103

  

  نوع مشخصات و نوع اطالعات توصیفی، اطالعات مربوط به نوع عارضه  4- 4- ب

GF_AttributeType:س بطور  این کال. کالس تعاریف اطالعات توصیفی مربوط به نوع عارضه

ISOکامل در    . مستند سازي شده است 19109

GF_FeatureType : این کالس بطور کامل . کند میاطالعات متنی که مفهوم نوع عارض را تشریح

ISOدر    .  مستند سازي شده است19109

GF_PropertyType:  و   عارضهویژگیشامل مشخصات و رفتارهایی از که اطالعات متنی

 .گردد  مرتبط با نوع عارضه تلقی میبنابرایناست و  بین عوارض تناظرر هاي آن د همچنین نقش

ISOاین کالس بطور کامل در    .  مستند سازي شده است19109

  

دوره تناوبو   زمانیپایهاطالعات   5- 4- ب
1

  

TM_PeriodDuration : که توسط مدت یک دورهISO 8601این کالس .  مشخص شده است

  .ندسازي شده است مستISO 19108بطور کامل در 

TM_Primitive :نظري که بیانگر یک جزء غیر قابل تجزیه از هندسه یا توپولوژي استیکالس  .

ISO در "این کالس کامال   .  مستندسازي شده است19108

  اطالعات شیء و نقطه  6- 4- ب

GM_Point: این .  استگسترهاما فاقد  جز پایه هندسی که صفر بعدي است و بیانگر یک موقعیت

ISO در "کالس کامال   .  مستند سازي شده است19107

____________________________________________________________________
1 PeriodDuration
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:GM_Objectهاي مشترك کلیه اشیاء هندسی  بندي شیء هندسی است و رابط رده از  کالس ریشه

این کالس بطور کامل در . کند که بصورت مکانی مرجع دهی شده باشند را حمایت می

ISO19107مستندسازي شده است .  

رشتهاطالعات   7- 4- ب
1
وعه و مجمها 

2
  ها 

تواند  مییک مجموعه ن. هر شیء در آن فقط یکبار آمده استتجمعی محدود از اشیاء که :همجموع

 در "این کالس کامال. ترتیب اعضا در یک مجموعه مشخص نیست. شامل اعضاي تکراري باشد

ISO/TS   . مستندسازي شده است  19103

 ها زنجیره. مرتب شده استمجموعه اي از اجزاست که بصورت منظم  زنجیرهیک : زنجیره

 این کالس . گیرند یا آرایه مورد استفاده قرار فهرست  بصورتنندتوا میتوانند تکرار شوند و  می

ISO/TSبطور کامل در    . مستند سازي شده است 19103

  ام انواعاطالعات مربوط به ن  8- 4- ب

توصیفیاطالعات نام 
3
ISO/TSاین کالس بطور کامل در :   . زي شده است مستند سا19103

   مستند سازي شده استISO/TS 19103 این کالس بطور کامل در:نام ژنریک

نام عضو
4

ISO/TSاین کالس بطور کامل در:    .  مستند سازي شده است19103

اطالعات مربوط به سطح مبناي ارتفاعی  9- 4- ب
5

  

SC_VerticalDatum:و مبنا اعات ثقل ارتفبین که توصیف کننده ارتباط ها اي از پارامتر  مجموعه 

ISOاین کالس بطور کامل در .  هستندخود زمین   .  مستند سازي شده است19111

  

  

  

  

  

____________________________________________________________________
1 Sequence
2 Set
3 Attribute name
4 Member name
5 Vertical datum
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 کدفهرست  5- ب
1

شمارشبرها و 
2
  ها 

  مقدمه  1- 5- ب

این دو کالس . توان در ادامه یافت میرا  >>شمارشبر<< و >>فهرست کد<<کالسهاي کلیشه 

 " دامنه" و "نوع داده "، " کثر تعداد وقوعحدا "،"شرط/التزام " توصیفیاطالعات ل کلیشه شام

 بسته ها  >>شمارشبر<< زیراباشند  نمی "دیگر"این دو کالس کلیشه شامل هیچ مقدار  .دنباش مین

 در بیشتر براي اطالعات .باشند می قابل بسط ها >>فهرست کد<<و هستند ) قابل بسطغیر(

  . مراجعه کنید جبه پیوستهاي ت و  ها  >>فهرست کد<<چگونگی بسط خصوص 

  CI_DataTypeCode >>فهرست کد<< - 2- 5- ب

  تعریف  کد دامنه  نام  

1
CI_DateTypeCode  

  کد نوع داده

DataTypCd
  ی زمانی که یک رویداد اتفاق می افتدیشناسا

آمدن منبع بوجود ختاری  Creation(001 (ایجاد2

دن منبعتاریخ به چاپ رسی  Publication(002 (نشر3

منبع ل تکمیبررسی یا بررسی مجدد و بهبود یا خ تاری  Revision(003 (گريبازن4

  

  CI_OnLineFunctionCode >>فهرست کد<< 3- 5- ب

  تعریف  کد دامنه  نام  

1
CI_OnLineFunctionCode  

  کد وظیفه برخط

OnFunctCd
  اي که توسط منبع انجام می شود وظیفه

  يانداز بار2

download

 براي انتقال داده از یک سیستم یا طبرخدستورالعمل   001

 دیگريساز  به سیستم یا ابزار ذخیرهيساز ابزار ذخیره

 درباره منبعبرخطاطالعات   002اطالعات3

 براي درخواست منبع از تامین برخطدستورالعمل   003برون خطدسترسی 4

کننده

 منبعبدست آوردن براي خطبرفرآیند سفارش   004  سفارش  5

____________________________________________________________________
1 CodeList
2 Enumeration
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  005  جستجو  6

  

  براي جستجوي اطالعات دربرخط جستجوي واسط

باره منبع

  

  CI_PresentationFormCode >>فهرست کد<< 4- 5- ب

  تعریف  کد دامنه  نام  

1
CI_PresentationFormCode  

  کد قالب ارائه

PresFormCd
  .شود  می ارائهطریقه اي که داده

تواند شامل می ( متنیالباً غ یمدرکنمایش رقومی   001   رقومیمدرك2

) نیز باشدشکل

 نیز شکلمی تواند شامل ( متنی الباًمدرك غنمایش   002چاپیمدرك 3

 يها رسانه یا سایر حساسکاغذ روي کاغذ، ) باشد

مشابه

خت بشر، اشیا و ا عوارض طبیعی یا سیبازنمائ  003تصویر رقومی 4

مرئی یا سایر نور از طریق سنجش  ها فعالیت

 توسط ،ومغناطیسیطیف الکتر يها بخش

 از قبیل مادون قرمز حرارتی و رادار با یئها سنجنده

و ذخیره آنها در فرمت رقومی    باالکیقدرت تفک

 عوارض طبیعی یا ساخت بشر، اشیا و یبازنمائ  004   چاپیتصویر  5

ها از طریق سنجش نور مرئی یا سایر  فعالیت

 طیف الکترومغناطیسی، توسط يها بخش

 قبیل مادون قرمز حرارتی و رادار با  ازیهائ سنجنده

کاغد روي کاغذ، چاپ ک باال و یقدرت تفک

مستقیم به منظور استفاده  ها  رسانه یا سایرحساس

.توسط کاربر

يرستر برداري یا فرمتنقشه نمایش داده شده در   005  نقشه رقومی  6

  یا سایرکاغذ حساسنقشه چاپ شده روي کاغذ،   006   چاپینقشه  7

.مستقیم توسط کاربربه منظور استفاده  ها رسانه

 ای یک عارضه، پردازش ينمایش رقومی چند بعد  007  مدل رقومی  8
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  تعریف  کد دامنه  نام  

غیره

مدل فیزیکی سه بعدي  008   فیزیکیمدل  9

 رقومیفرمتبرش عمودي در   009   رقومیمقطع قائم  10

برش عمودي چاپ شده روي کاغذ و غیره  010  چاپیمقطع قائم   11

که بصورت  ارقام یا شواهدنمایش رقومی   011  می جدول رقو  12

قالب ، خصوصا در اند  مرتب شدهسیستماتیک

. ستون

نمایش شواهد یا ارقام که بصورت سیستماتیک   012   چاپیجدول  13

 ي، و رو اند، خصوصا در قالب ستون مرتب شده

.اند ها چاپ شده  ر رسانهیا سایکاغذ، کاغذ حساس 

وییط رقومی ویدض  013  ویدیو رقومی  14

و روي فیلمیضیط وید  014  آنالوگ ویدیو  15

  

  CI_RoleCode >>فهرست کد<< 5- 5- ب

  تعریف  کد دامنه  نام  

1
CI_RoleCode  

  کد نقش

RoleCd
  شود اي که توسط مسئول انجام می وظیفه

فراهم کننده منبع  001منبعتامین کننده 2

 مراقبت و نگهداري از کهداده در برابر پاسخگو و مسئول   002یولتم3

. منبع را تضمین می کند

مالک منبع  003مالک4

 از منبعاستفاده کننده  004  کاربر  5

توزیع کننده منبع  005  توزیع کننده  6

ایجاد کننده منبع   006  کننده تولید  7

نحوه اخذ آن ا ی تواند در خصوص منبع ی که میطرف  007  نقطه تماس  8

.قرار دهدار یاطالعات در اخت

 تحقیقاتياجراجمع آوري اطالعات و  یاصلمسئول   008  محقق  9
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نموده پردازش ه شیوه اي را بکه داده منبع پردازش کننده   009  پردازشگر  10

.کرده استر ییتغه ک

کننده منبعع یتوز  010  ناشر  11

تالیف کننده منبع  011  مؤلف  12

  

  

  DQ_EvaluationMethodTypeCode >>فهرست کد<< 6- 5- ب

  تعریف  کد دامنه  نام  

1
DQ_EvaluationMethodTypeCode  

  کد نوع روش ارزیابی

EvalMethTypeCd  
ک شاخص مشخص یشیوه ارزیابی نوع 

   داده تیفیک

شیوه ارزیابی کیفیت یک مجموعه داده بر    001داخلی مستقیم 2

 که يبطور، آناساس بررسی اجزاء درون 

 ،ارزیابیجام  انيبرا الزمهاي  تمام داده

.خود مجموعه داده هستندداخل 

شیوه ارزیابی کیفیت یک مجموعه داده بر   002خارجی مستقیم 3

 که ي بطور،آناساس بررسی اجزاء درون 

 ي خارج مجموعه داده برا مرجعيها دادهبه 

.باشد الزم ارزیابی انجام 

شیوه ارزیابی کیفیت یک مجموعه داده   003غیرمستقیم4

 دانش خارجیبراساس

  

  DS_AssociationTypeCode >>فهرست کد<< 7- 5- ب

  تعریف  کد دامنه  نام  

1
DS_AssociationTypeCode  

  کد نوع تناظر

AscTypeCd  
  توجیه همبستگی دو مجموعه داده

 از یک مجموعه داده به مجموعه داده دیگرارجاع  001متقابلع ارجا2

  مجموعه حاضره مجموعه داده اصلی کهبارجاع   002به فعالیت باالدستع ارجا3
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  . آن استی ازقسمت

قسمتی از پایگاه داده 4

یکپارچه

که در کامپیوتر مشابه  با ساختار ییها دادهقسمتی از   003

.نگهداري می شود

 محتویات مجموعه  و چارت کهيا نقشهاطالعات   004منبع  5

  . از آن منشا شده استداده

بکار با هم  ی وقتقسمتی از یک مجموعه تصاویر که  005ویراتصزوج  از یکی  6

تصاویر سه بعدي تولید می کنندشوند  یگرفته م

  

  DS_InitiativeTypeCode >>فهرست کد<< 8- 5- ب

  تعریف  کد دامنه  نام  

1
DS_InitiativeTypeCode  

  کد نوع فعالیت

InitTypCd
نوعی از فعالیت هاي تجمیعی که در آن مجموعه داده 

   هستندم مرتبطها با ه

2
Campaign

سازمان یافتهو سري فعالیت هاي طراحی شده   001

 مشخصیبراي هدف مجموعه داده ها يگردآور  002هعوجمم3

ابعو ت ازییا گروهتابع عملکرد خاص   003تمرین4

 یا یاثربخش بررسی به منظور طراحی شده ندیفرآ  004  آزمایش  5

اعتبار یک چیز

تجو یا تحقیق سیستماتیکجس  005  رسیازب  6

 خاص یک سیستم جمع آوري دادهاتیعمل  006  ماموریت  7

هیزات ضبط یا شناساییجوسیله یا قسمتی از ت  007  حسگر  8

باشد یمفعالیتی که قسمتی از یک سري فعالیت   008  یاتعمل  9

 آن يروسایر پایه هاي نگهداري که سنجنده   یاوسیله  009  سکو  10

 گردد میمستقر 

 گام استيتعدادشامل خود شیوه انجام چیزي که   010  فرآیند  11

فعالیت طراحی شده خاص  011  برنامه  12

، تحقیق یا توسعه سازمان یافتهاجرا  012  پروژه  13

مطالعه و بررسی013  مطالعه  14
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  تعریف  کد دامنه  نام  

 از کاریبخش014  وظیفه  15

 براي کشف یا نمایش چیزيش کردنیآزما ندیفرآ015  ونآزم  16

  

  MD_CellGeometryCode >>فهرست کد<< 9- 5- ب

  تعریف  کد دامنه  نام  

1
MD_CellGeometryCode  

  کد هندسه سلول

CellGeoCd
کدي که نشان می دهد داده شبکه نقطه اي یا سطحی 

  است

 یک نقطه استمعرفهر سلول   001  نقطه2

یک سطح استمعرف هر سلول   002سطح3

  

  MD_CharacterSetCode >>فهرست کد<< 10- 5- ب

  تعریف  کد دامنه  نام  

1
MD_CharacterSetCode  

  حروفکد مجموعه 

CharSetCd
   استفاده شده در منبع  کاراکترکدگذارياستاندارد نام 

2
ucs2  

 بیتی با اندازه ثابت، 16مجموعه کاراکتر جهانی   001

  ISO/IEC 10646براساس 

3
ucs4

دازه ثابت،  بیتی با ان32مجموعه کاراکتر جهانی   002

ISO/IEC 10646براساس 

4
utf7

UCSفرمت انتقال   003  بیتی با اندازه متغیر، براساس 7

ISO/IEC 10646  

5  
utf8  

UCSفرمت انتقال   004  بیتی با اندازه متغیر، براساس 8

ISO/IEC 10646

6  
utf16  ٠٠۵   فرمت انتقالUCS  بیتی با اندازه متغیر، براساس 16

ISO/IEC 10646

7  8859part1  ٠٠۶  ISO/IEC 8859-1 8 ، فن آوري اطالعات، کدگذاري 

 قسمت -بیت تک بایتی مجموعه کاراکترهاي گرافیکی

 1 الفباي التین، شماره :1

8  8859part2  ٠٠٧  ISO/IEC 8859-1 8 ، فن آوري اطالعات، کدگذاري 

 قسمت -بیت تک بایتی مجموعه کاراکترهاي گرافیکی
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  تعریف  کد دامنه  نام  

2ه  الفباي التین، شمار:2

9  8859part3  ٠٠٨  ISO/IEC 8859-1 8 ، فن آوري اطالعات، کدگذاري 

 قسمت -بیت تک بایتی مجموعه کاراکترهاي گرافیکی

3 الفباي التین، شماره :3

10  8859part4  ٠٠٩  ISO/IEC 8859-1 8 ، فن آوري اطالعات، کدگذاري 

 قسمت -بیت تک بایتی مجموعه کاراکترهاي گرافیکی

4ن، شماره  الفباي التی:4

11  8859part5  ٠١٠  ISO/IEC 8859-1 8 ، فن آوري اطالعات، کدگذاري 

 قسمت -بیت تک بایتی مجموعه کاراکترهاي گرافیکی

سیریلیک / الفباي التین:5

12  8859part6  ٠١١  ISO/IEC 8859-1 8 ، فن آوري اطالعات، کدگذاري 

 قسمت -بیت تک بایتی مجموعه کاراکترهاي گرافیکی

عربی /باي التین الف:6

13  8859part7  ٠١٢  ISO/IEC 8859-1 8 ، فن آوري اطالعات، کدگذاري 

 قسمت -بیت تک بایتی مجموعه کاراکترهاي گرافیکی

یونانی / الفباي التین:7

14  8859part8  ٠١٣ISO/IEC 8859-1 8 ، فن آوري اطالعات، کدگذاري 

 قسمت -بیت تک بایتی مجموعه کاراکترهاي گرافیکی

عبري / الفباي التین:8

15  8859part9  ٠١۴ISO/IEC 8859-1 8 ، فن آوري اطالعات، کدگذاري 

 قسمت -بیت تک بایتی مجموعه کاراکترهاي گرافیکی

5 الفباي التین، شماره :9

16  8859part10  ٠١۵ISO/IEC 8859-1 8 ، فن آوري اطالعات، کدگذاري 

سمت  ق-بیت تک بایتی مجموعه کاراکترهاي گرافیکی

6 الفباي التین، شماره :10

17  8859part11٠١۶  ISO/IEC 8859-1 8 ، فن آوري اطالعات، کدگذاري 

 قسمت -بیت تک بایتی مجموعه کاراکترهاي گرافیکی
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  تعریف  کد دامنه  نام  

  تایلندي / الفباي التین:11

 بیت تک بایتی 8 ،یک کدگذاري ISO/IEC 8859-1  ٠١٧ندهیآرزرو شده براي   18

 :مثال(یکی براي آینده مجموعه کاراکترهاي گراف

  ) 12قسمت   8859 احتماالً

19  8859part13٠١٨  ISO/IEC 8859-1 8 ، فن آوري اطالعات، کدگذاري 

 قسمت -بیت تک بایتی مجموعه کاراکترهاي گرافیکی

7 الفباي التین، شماره :13

20  8859part14٠١٩  ISO/IEC 8859-1 8 ، فن آوري اطالعات، کدگذاري 

 قسمت -ی مجموعه کاراکترهاي گرافیکیبیت تک بایت

)سلتی( 8 الفباي التین، شماره :14

21  8859part15٠٢٠  ISO/IEC 8859-1 8 ، فن آوري اطالعات، کدگذاري 

 قسمت -بیت تک بایتی مجموعه کاراکترهاي گرافیکی

9 الفباي التین، شماره :15

22  8859part16٠٢١  ISO/IEC 8859-18گذاري  ، فن آوري اطالعات، کد 

 قسمت -بیت تک بایتی مجموعه کاراکترهاي گرافیکی

 10 الفباي التین، شماره :16

23  
jisمجموعه کد ژاپنی براي انتقال کامپیوتري  ٠٢٢

24  
shiftJISمجموعه کد ژاپنی براي ماشین ها بر اساس   ٠٢٣MS_DOS  

25  
eucJP٠٢۴   مجموعه کد ژاپنی براي ماشین ها بر اساسUNIX  

26  
usAscii٠٢۵  مجموعه کدASCII  یاالت متحده   ا)ISO 646 US(  

27  
ebcdi٠٢۶   مجموعه کد کامپیوتر بزرگibm  

28  
eucKRاي مجموعه کد کره  ٠٢٧

29  
big5که در تایوان، هنگ کنگ چین یسنتمجموعه کد چینی   ٠٢٨ 

و سایر مناطق استفاده می شود

30  
GB2312مجموعه کد چینی ساده شده  ٠٢٩
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  MD_ClassificationCode >>فهرست کد<< 11- 5- ب

  تعریف  کد دامنه  نام  

1
MD_ClassificationCode  

حفاظتیکد 

ClasscationCd  
   مجموعه دادهي نافذ برايها نام محدودیت

تواند به عموم ارائه گردد یم  001  غیرمحرمانه2

باشد ینمعموم ارائه به براي   002محرمانه3  

  قابل ارائه به افراد قابل اعتماد فقط    003محرمانهخیلی   4

از همه  داشته شده  نگاهخصوصی، ناشناس یا مخفی   004سري  5

  خب منت یبه جز گروه

   بودنمحرمانهدرجه باالترین   005 سريخیلی  6

  

  MD_CoverageContentTypeCode >>فهرست کد<< 12- 5- ب

  تعریف  کد دامنه  نام  

1
MD_CoverageContentTypeCode  

هی اليکد نوع محتوا

ContentTypCd  
سلول توسط نوع خاصی از اطالعات که 

  شود نمایش داده می

دار عددي از یک پارامتر فیزیکی  نمایش معنی  001  تصویر2

که مقدار واقعی پارامتر فیزیکی نیست

 کمی، که براي مفهوم بدون ،مقدار کد  002طبقه بندي موضوعی3  

شود تفاده مینمایش یک کمیت فیزیکی اس

 یک  ازواحدهاي فیزیکیبر حسب مقدار    003گیري فیزیکی اندازه  4

  گیري شده کمیت اندازه

  

  

  MD_DataTypeCode >>فهرست کد<< 13- 5- ب

  تعریف  کد دامنه  نام  

1
MD_DataTypeCode  

  کد نوع داده

DatatypeCd
  نوع داده جزء یا موجودیت

 اطالعات يداراه  کیئمجموعه اشیاگر  توصیف  001  کالس2
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 یکسانی ، روابط و رفتارهايها متدها،  ، عملیفیتوص

     باشند یم

 که براي بیان یک لیست يپذیر برشمارش انعطاف  002فهرست کد3

 باشد یم توسعه قابل و بودهطوالنی از مقادیر مناسب 

 يها نهیگزاز  یفهرست  آنهاي اي که نمونه نوع داده  003برشمارش4

  باشد ینمتوسعه قابل و ان کرده ی را بنیمع

 مجاز براي یک فهرست کد یا برشمارشمقدار  004  جزء فهرست کد  5

سازي نیست کالسی که مستقیما قبل نمونه  005  انتزاعیکالس   6

ل ی تشکيها ا کالستجمعی بق رابطه ی طرکالسی که از  006  تجمعیکالس   7

باشد یدر ارتباط م دهنده آن

شود خود کالس ابرتواند جایگزین  زیرکالسی که می  007  صیخصتکالس   8

که هدف عمل، کم یا بدون  يها تعداد عمل با یکالس  008  کالس نوع داده  9

  استياولیه آن نگهداري وضعیت مجرد کالس دیگر

به منظور انتقال، ذخیره، کدگذاري یا ذخیره دائم 

ء را مشخص  که رفتار یک جزیهائ نام مجموعه عمل  009  واسطکالس   10

ندنمی ک

ع خاص را توصیف انون اینمونه منتخب از بکالسی که   010  اجتماعکالس   11

می کند

 کالس هستند آن، خوديها کالسی که نمونه  011  فراکالس  12

 ها  نمونه ازياکالسی که براي مشخص کردن دامنۀ  012  وعنکالس   13

ر اشیاء بکان یا  يصادق براهاي  همراه با عمل) اشیاء(

اطالعات ممکن است )Type (یک نوع . می رود

 و تناظر داشته باشدیفیتوص

فیلد متن آزاد013  حروف رشته  14

د عدديلفی014  عدد صحیح  15

  آنهايها رابطه معنایی بین دو کالس که بین نمونه015  تناظر  16

اتصال برقرار است
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  MD_DimensionNameTypeCode >>فهرست کد<< 14- 5- ب

  تعریف  کد دامنه  نام  

1
MD_DimensionNameType  

Code  

 مکانی بعدکد نوع

DimNameTypCd
  نام بعد

  )y(محور عرضی   001  ردیف 2

  )x(محور طولی   002ستون3

  )z(محور عمودي   003محور قائم4

جهت حرکت نقطه جاروبامتداد در   004  مسیر  5

بعمود بر جهت حرکت نقطه جارو  005  مسیرعمود بر   6

خط جاروي سنجنده  006  خط   7

بجزء در طول خط جارو یک  007  نمونه  8

دورهمدت   008  زمان  9

  

  MD_GeometricObjectTypeCode >>فهرست کد<< 15- 5- ب

  تعریف  کد دامنه  نام  

1
MD_GeometricObjectTypeCode  

  د نوع شیء هندسیک

GeoObjTypCd
اي یا برداري که براي تعیین  نام اشیاء نقطه

 بعدي در 3 یا 2، 1، 0هاي مکانی  موقعیت

  .دنشو استفاده میمکانی مجموعه داده 

مجموعه چند پایه هندسی که مرزهایشان   001  مختلط2

هاي دیگر  تواند به عنوان اجتماع پایه می

  .نمایش داده شود

 یا حجمیها، اشکال   منحنیاي از مجموعه  002مرکب3

   به هم متصل،سطوح

نمایش  که ،بسته بعدي و یکایه هندسی پ  003منحنی4

   باشد می یک خطاز پیوسته  يدهنده تصویر

 نمایش دهنده یک  که بعديصفرپایه هندسی   004  نقطه  5
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  تعریف  کد دامنه  نام  

  است، ولی بدون گستره  موقعیت 

نمایش دهنده و بسته، که  بعدي 3پایه هندسی   005  حجم  6

ي سه فضادر  یک ناحیه  از پیوستهيتصویر

 بعدي است

نمایش دهنده و بسته،که  بعدي 2پایه هندسی   006  یهرو  7

 است صفحهدریک ناحیه از  پیوسته يتصویر

  

  MD_ImagingConditionCode >>فهرست کد<< 16- 5- ب

  تعریف  کد دامنه  نام  

1
MD_ImagingConditionCode  

   تصویرکد وضعیت

ImgCondCd
 ی است که ممکن است شرایط بیان کنندهکدي که

   تاثیر قرار دهد را تحتتصویر

  باشد میقسمتی از تصویر تار   001  تصویر تار 2

ه شده استدقسمتی از تصویر با ابر پوشی  002ابر3

صفحه (  بین صفحه اکلپتیک از حدزیادزاویه   003مخربل یمزاویه 4

  و صفحه استواي سماوي) مدار زمین

قسمتی از تصویر با مه پوشیده شده است  004   آلودمه  5

قسمتی از تصویر با گرد و غبار یا دود سنگین   005  آلودغبار   6

پوشیده شده است

تصویر در شب گرفته شده است  006  شب  7

تصویر هنگام باران گرفته شده است  007  باران  8

 _در شرایط نیمه تاریک گرفته شده است تصویر   008  نیمه تاریک  9

)گرگ و میش(شرایط تاریک و روشن

سمتی از تصویر با سایه پوشیده شده استق  009  سایه  10

قسمتی از تصویر با برف پوشیده شده است  010  برف  11

به علت  ،نبود داده در یک نقطه یا سطح مشخص  011  مانع دید  12

سنجنده توپوگرافی عوارض بین مانع قرار گرفتن 
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مورد نظر  و موضوع 

  MD_KeywordTypeCode >>فهرست کد<< 17- 5- ب

  تعریف  منهکد دا  نام  

1
MD_KeywordTypeCode  

  کد نوع کلمه کلیدي

KeyTypCd
 در گروه بندي کلمات کلیدي بکار رفتههاي  شیوه

  مشابه

 درسی گرایشیک بر اساس کلمه کلیدي بندي  گروه  001  رشته2

  یا یادگیري تخصصی

یک موقعیتبر اساس کلمه کلیدي بندي  گروه  002مکان3

هر نوع ) هاي( الیهبر اساسمه کلیدي کلبندي  گروه  003الیه4

   رسوبیهماد

یک دوره زمانی بر اساس کلمه کلیدي بندي  گروه  004  زمانی  5

مربوط به مجموعه داده

یک عنوان یا  بر اساس کلمه کلیديبندي  گروه  ٠٠۵  یموضوع  6

 مشخصموضوع

  

  MD_MaintanenceFrequencyCode >>فهرست کد<< 18- 5- ب

  فتعری  کد دامنه  نام  

1
MD_MaintenanceFrequencyCode  

  کد دوره نگهداري

MainFreqCd
  حذف دادهات وتغییراعمال  دوره تناوب

  اند شدهتولید  بار اولینآنکه براي بعد از 

  شود  بهنگام میزود و بطور مکررداده   001  پیوسته2

داده روزانه بهنگام می شود  002روزانه3

  ام می شودداده هر هفته بهنگ  003هفتگی4

داده هر دو هفته بهنگام می شود  004  دوهفته یکبار  5

داده ماهانه بهنگام می شود  ٠٠۵  ماهانه  6

داده هر سه ماه بهنگام می شود  ٠٠۶  سه ماه یکبار  7

داده دو بار در سال بهنگام می شود  ٠٠٧  سالی دوبار  8

داده هر سال بهنگام می شود  ٠٠٨  ساالنه  9
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،  داده شدتشخیصه هر زمانی که الزم داد  ٠٠٩   نیازبرحسب  10

شود بهنگام می

نامنظم بهنگام هاي زمانی  فاصلهداده در   ٠١٠  نامنظم  11

شود می

سازي داده در نظر  اي براي بهنگام برنامه  ٠١١  بینی براي آن نشده پیش  12

گرفته نشده است

نگهداري داده مشخص نیست دوره تناوب  ٠١٢  نامعلوم  13

  

  MD_MediumFormatCode >>فهرست کد<< 19- 5- ب

  تعریف  کد دامنه  نام  

1
MD_MediumFormatCode  

  رسانهکد فرمت 

MedFormCd
  رسانه روي در نوشتن بکار رفتهشیوه 

2
cpio  

001  CoPy in/Out)  دستور و فرمت فایلUNIX(   

3
tar

002  
Tape ARchive

4
highSierra

high sierraسیستم فایل   003

5  
iso9660  

  CD-ROM حجم و ساختار فایل -پردازش اطالعات  004

6  
iso9660RockRidge  ٠٠۵  کل تبادل تپروrock ridge ( UNIX(   

7  
iso9660AppleHFS  ٠٠۶   سیستم فایل سلسله مراتبی)Macintosh(  

  

  

  MD_MediumNameCode >>فهرست کد<< 20- 5- ب

  تعریف  کد دامنه  نام  

1
MD_MediumNameCode  

  سانهرکد نام 

MedNameCd
  رسانهنام 

  دیسک نوري فقط خواندنی  001فقط خواندنی دي سی2

  002دي وي دي3
Digital versatile disk

   ، فقط خواندنیDigital versatile disk  003دي فقط خواندنی وي دي4
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 اینچی3.5دیسک معناطیسی   004  اینچی 3.5 دیسک  5

 اینچی5.25سی دیسک معناطی  ٠٠۵   اینچی5.25دیسک   6

  track 7نوار مغناطیسی   ٠٠۶   لبه7نوار   7

  track 9نوار مغناطیسی   ٠٠٧   لبه9نوار   8

cartridge tape drive 3480  ٠٠٨  3480 کارتریج  9

cartridge tape drive 3490  ٠٠٩  3490 کارتریج  10

cartridge tape drive 3580  ٠١٠  3580 کارتریج  11

 میلیمتري4نوار مغناطیسی   ٠١١  یمتريمیل 4 کارتریجنوار   12

 میلیمتري8نوار مغناطیسی   ٠١٢  میلیمتري 8 کارتریجنوار   13

   اینچی0.25نوار مغناطیسی ٠١٣   اینچ4/1نوار کارتریج   14

٠١۴Half inch cartridge streaming tape drive  نوار خطی رقومی  15

يارتباط مستقیم کامپیوتر٠١۵  )online(برخط    16

اي ارتباط از طریق سیستم ارتباط ماهواره  ٠١۶  ماهواره  17

ارتباط از طریق شبکه تلفن  ٠١٧ی تلفنارتباط  18

توضیحی اطالعات برگه یا بروشور حاوي   ٠١٨ چاپیخروجی  19

  

  MD_ObligationCode >>برشمارش<< 21- 5- ب

  تعریف  کد دامنه  نام  

1
MD_ObligationCode  

  کد التزام

ObCd  
  زام یک جزء یا موجودیتالت

  مورد نیاز استضرورت دارد و جزء همواره   001اجباري2

جزء ضروري نیست  002اختیاري3

  کند  ت پیدا میی ضرورصجزء در شرایط خا  003مشروط4

  

  

  

  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

181

  MD_PixelOrientationCode >>برشمارش<<22- 5- ب

  تعریف  کد دامنه  نام  

1
MD_PixelOrientationCode  

   پیکسلتوجیهکد 

PixOrientCd
آن  موقعیت زمینی متناظراي در پیکسل که  نقطه

  باشد می

چپ پایین و هاي  اي در حد وسط گوشه نقطه  001مرکز2

  راست باالي پیکسل 

   .SRS به مبدا ت پیکسل نسبشهنزدیکترین گو  002پایین چپ3

با   الویتدارند،  یاگر دو نقطه فاصله یکسان

    استxکمترین مقدار  دارايکه  است اي نقطه

 در خالف جهت ، چپ پایین ازگوشه بعد  003پایین راست4

  هاي ساعت عقربه

 در خالف جهت ، راست پایین ازگوشه بعد  004  باال راست  5

هاي ساعت عقربه

 در خالف جهت عقربه ، باال راست ازگوشه بعد  ٠٠۵  باال چپ  6

هاي ساعت

  

  MD_ProgressCode >>فهرست کد<< 23- 5- ب

  تعریف  کد دامنه  نام  

1
MD_ProgressCode  

  کد پیشرفت

ProgCd
   پیشرفت بازنگريمیزان وضعیت مجموعه داده یا

  تولید داده کامل شده است  001اتمام یافته2

 ذخیره شده خط برون سازي یرهخ ذآرشیوداده در   002تاریخی آرشیو3

است

  داده دیگر مناسب نیست  003 شدهمنسوخ4

داده به طور پیوسته بهنگام می شود  004  سازي مداوم ال بهنگامدر ح  5

تاریخ مشخصی براي ایجاد یا بهنگام سازي داده   005  در برنامه  6

تعیین شده است
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  الزم است داده تولید یا بهنگام شود  006  مورد نیاز  7

  باشد داده در دست اقدام میتولید   007  تولیددست در   8

  

  

  MD_RestrictionCode >>فهرست کد<<24- 5- ب

  تعریف  کد دامنه  نام  

1
MD_RestrictionCode  

  کد محدودیت

RestrictCd
  دسترسی یا استفاده از داده) هاي(محدودیت 

 اثر، تولید یا فروش یک انتشارحق انحصاري   001تألیفحق 2

ادبی، نمایشی، موسیقی یا هنري، یا استفاده از 

انون براي از طریق قکه برچسب یا چاپ تجاري، 

 به یک نویسنده، ، مشخصانییک دوره زم

  شود می اعطاآهنگساز، هنرمند یا توزیع کننده 

  مجوز یاکاربردحق انحصاري ساخت، فروش،   002ثبت شده 3

 شده اعطاکه از طرف دولت یک اختراع یا کشف 

است

 در دست اطالعات تولید شده یا فروخته شدهثبت   003 ثبتدر شرف4

   تاساقدام 

ي یک محصول، که به ها هنام، نشانه یا سایر شناس  004  عالمت تجاري  5

طور رسمی ثبت شده و از لحاظ حقوقی محدود 

به استفاده مالک یا سازنده است

اجازه رسمی انجام کاري  ٠٠۵  مجوز  6

یک دارایی  وکنترل توزیع سود مالی ازکسب حق   ٠٠۶  حق مالکیت معنوي  7

    بوجود آمده استالقیتخ که در اثر غیر ملموس

  از انتشار یا استفاده عمومیخودداري   ٠٠٧  داراي محدودیت  8

 اند  نشدهفهرستهایی که  محدودیت  ٠٠٨  ها سایر محدودیت  9
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  MD_ScopeCode >>فهرست کد<< 25- 5- ب

  تعریف  کد دامنه  نام  

1
MD_ScopeCode  

  کد دامنه

ScopeCd
 مربوط  آن که موجودیت مرجع بهیکالس اطالعات

   باشد می

    استاطالعات توصیفی کالس مربوط بهاطالعات   001  اطالعات توصیفی2

استرضه امشخصات عمربوط به اطالعات   002اطالعات توصیفینوع 3

   استافزار مجموعه سختکالس مربوط به اطالعات   003سخت افزار مجموعه 4

استآوري  جمع عملیات مربوط به اطالعات  004  مجموعه جلسه کاري  5

استمجموعه داده مربوط به اطالعات   ٠٠۵  مجموعه داده  6

اطالعات مربوط به سري مجموعه داده است  ٠٠۶   مجموعه دادهسري  7

استهاي غیرمکانی  دادهمربوط به اطالعات   ٠٠٧  غیر مکانیمجموعه داده   8

است  بعد گروهمربوط بهاطالعات   ٠٠٨  گروه بعد  9

است عارضه مربوط بهعات اطال  ٠٠٩  عارضه  10

اطالعات مربوط به نوع عارضه است  ٠١٠  نوع عارضه  11

یک ویژگی است مربوط بهاطالعات   ٠١١  ویژگینوع   12

عملیات میدانی است مربوط بهاطالعات   ٠١٢   میدانیعملیات  13

 routine یک برنامه کامپیوتري یا مربوط بهاطالعات ٠١٣  نرم افزار  14

  است

موجودیت که توسط ، تواناییاطالعات در مورد یک ٠١۴  تخدما  15

خدمات  براي موجودیت کاربر ،خدماتتامین کننده 

 ارائههائی  ی از طریق واسطیاین توانا. گردد  میارائه

 ، مانندنماید  مربوطه را تعریف می که رفتارشوند می

) use case(مورد کاربرد 

 یک شیء ي ازقلید کپی یا ت مربوط به اطالعات015  مدل  16

موجود یا فرضی

17  
Tile

، یک زیر مجموعه مکانی Tile یک  مربوط بهاطالعات  016

 بکار می رودمکانیاز داده هاي 
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  MD_SpatialRepresentationTypeCode >>فهرست کد<< 26- 5- ب

  تعریف  کد دامنه  نام  

1
MD_SpatialRepresentation

TypeCode  

  کد نوع نمایش مکانی

SpatRepTypCd
شیوه مورد استفاده براي نمایش اطالعات مکانی در 

  مجموعه داده

هاي مکانی استفاده  داده برداري براي نمایش داده  001  برداري2

  شده است

هاي مکانی استفاده  داده شبکه براي نمایش داده  002شبکه3

شده است

نی داده هاي مکا  داده متنی یا جدولی براي نمایش003جدول متنی4

  استفاده شده است

بندي نامنظم  شبکه مثلث  5

)TIN(  

بندي نامنظم شبکه مثلث  004

هاي  دید سه بعدي شکل گرفته بوسیله تقاطع اشعه  005  سه بعديمدل   6

دار از زوج تصویر پوششمتناظر 

 از یک ضبط ویدیوییاي صحنه  006  ویدیو  7

  

  MD_TopicCategoryCode >>برشمارش<< 27- 5- ب

  تعریف   دامنهکد  نام  

1
MD_TopicCategoryCode  

  عناوین مهمکد 

TopicCatCd
 به منظور مکانیهاي   داده کلی ازموضوعی بندي طبقه

هاي  بندي و جستجوي مجموعه داده کمک به گروه

بندي کلمات  گروهبراي تواند  می.  در دسترسمکانی

  .استفاده شودکلیدي نیز 

  .نیستندذکر شده جامع هاي  مثال

 کلی بندي طبقههاي   است که کالسبدیهی: شتیاددا

بنابراین باید  ،هستند هائی همپوشانیارائه شده داراي 

انتخاب نمود که بیشترین تناسب را با را کالسی 

  .مجموعه داده داشته باشدموضوع 
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  یا کشت گیاهان/پرورش حیوانات و  001  داري مزرعه2

 درخت زار، کشاورزي، آبیاري، کشت آبی،: مثال

داري، آفت و امراض تاثیر گذار بر محصوالت و  لهگ

  دام 

زیست بوم جانوري و 3

  گیاهی

  محیط زیست طبیعیدر جانوران یا /گیاهان و  002

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

هاي  ، زندگی دریایی، زمین محیط بکرشناسی،

، زیستگاهغیرخشک

  توصیف حقوقی زمین  003مرزها4

  مرزهاي اداري و سیاسی: مثال

 /هواشناسی /جو  5

  شناسی اقلیم

  هاي جوي و پدیدهها  فرآیند  004

 ،پوشش ابر، آب و هوا، اقلیم، شرایط جوي: مثال

تغییرات آب و هوایی، بارندگی

  اقتصادي و اشتغال و وضعیت  فعالیت  005  اقتصاد  6

کار، درآمد، تجارت، صنعت، نیروي تولید، : مثال

، صیاديصاد گردشگري، جنگلداري، گردشگري و اقت

شکار تجاري یا براي امرار معاش، اکتشاف و 

 نفت وگازمواد مدنی،استخراج منابع از قبیل 

  آبهاي آزادباال یا زیر سطح در ارتفاع   006  اتارتفاع  7

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

محصوالت مشتق از آن

   آنها حفاظت و نگهداري ومحیط زیستمنابع   007  محیط زیست  8

و نحوه پردازش آلودگی محیط زیست،  ذخیره : مثال

 پایشمحیط زیست، تاثیرات بر زباله، ارزیابی 

  خطرات زیست محیطی، نگهداري از طبیعت، مناظر

  اطالعات مرتبط با علوم زمین  008  علوم زمین  9

، زمین ها فرآیندعوارض فیزیکی زمین و : مثال

، علوم مرتبط با ترکیب، ساختار و مواد مدنیشناسی، 
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هاي  هاي زمین، خطر زلزله، فعالیت گنمنشا س

، خاك، ثقل، اطالعات زمینش آتشفشانی، لغز

  ، آبشناسی، فرسایشزده یخهاي  زمین

  یمنیا، بوم شناسی انسان و  سالمتیخدماتسالمت،   009  بهداشت  10

 مؤثر بر عواملبیماري و مریضی، : مثال

استفاده نامناسب از مواد، سالمت  ،پاکیزگی،سالمتی

 سالمتیخدمات، روحی و جسمی

/ مبنائیهاي  نقشه /تصاویر  11

   زمینپوشش

  مبنائیهاي  نقشه  010

هاي توپوگرافی، تصاویر،  پوشش زمین، نقشه: مثال

سازي گویااطالعات بندي نشده،  تصاویر طبقه

  هاي نظامی  و فعالیتها هز، ساها گاهپای  011   و اطالعات شناسینظامی  12

، حمل و نقل تمرینهاي  ها، زمین قرارگاه: مثال

نظامی، جمع آوري اطالعات

هاي زهکشی و  ، سیستمداخلیآبی عوارض   012  داخلیآبهاي   13

  ي آنهاها ویژکی

هاي  هاي طبیعی، دریاچه و یخچال رودخانه ها: مثال

، طرح هاي بهره برداري از آب، سدها، نمک

هاي  چارت ،ها، کیفیت آب سیلجریانات، 

 هیدروگرافی

   مکانیخدماتاطالعات و 013   و مکانموقعیت  14

هاي ژئودتیک، نقاط کنترل،  ، شبکهنشانی اماکن: مثال

ها نام محل ،خدمات پستی و هاي منطقه

بجز آبهاي  (هاي آنها ی شور و ویژگیعوارض آب014  ها اقیانوس  15

  ) داخلی

ج جزر و مدي، اطالعات جزر و مد، اموا: مثال

مرجانیهاي  ساحلی، صخره

گیري در خصوص کاربري  تصمیم ی که براياطالعات015  ریزي برنامه/ کاداستر  16

  .شود  استفاده میآتی زمین
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، نقشه هاي منطقه بندي،  زمینهاي کاربري نقشه: مثال

 نقشه برداري کاداستري، مالکیت زمین

  ها نگامع و فرهوویژگی ج  016جامعه  17

شناسی،  شناسی، باستان ، مردمها گاه سکونت: مثال

هاي  ت سنتی، دادها رفتارها و عاد،تحصیالت، باورها

هاي تفریحی، ارزیابی  ، مناطق و فعالیتجمعیتی

اثرات اجتماعی، جرم و جنایت، اطالعات سرشماري

  دست بشرهاي ساخت  بنا  017زهسا  18

ها،   کارخانهها، کلیساها، ها، موزه ساختمان: مثال

ها ها، برج ، مغازهیادبودهاي  بناها،  خانه

  کمکی  براي حمل و نقل افراد يابزارهاوسائل و   018حمل و نقل  19

  کاالیا /و

 مسیرهاي کشتیرانی، ،باند/ها ، فرودگاهراه: مثال

 کشتی یا موقعیتهاي دریانوردي،  ها، چارت تونل

ن هاي هوانوردي، راه آه وسیله نقلیه، چارت

آب،  فاضلانرژي، سیستم هاي آب و  هاي زیرساخت  019 مخابرات/تأسیسات  20

  مربوطه خدماتارتباطات و 

اي و  ، زمین حرارتی، هستهاز آب  منابع انرژي:مثال

  . خورشیدي

 فاضالب، دفعتصفیه و توزیع آب، جمع آوري و 

، رادیو، مخابرات، تبادل دادهتوزیع برق و گاز، 

هاي ارتباطی شبکه

  MD_TopologyLevelCode >> فهرست کد<< 28- 5- ب

  تعریف  کد دامنه  نام  

1
MD_TopologyLevelCode  

  کد سطح توپولوژي

TopLevCd
  درجه پیچیدگی روابط مکانی

اشیاء هندسی بدون ساختار اضافی براي توصیف   001  فقط هندسی2
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  توپولوژي

اغلب توپولوژي  -بعدي یک  complexتوپولوژي   002 بعديیکتوپولوژي 3

”chain-node“شود  نامیده می  

. بعدي که مسطح است یک   complexتوپولوژي   003گراف مسطح4

 است که در یک صفحه نموداري مسطح نموداریک (

قطع  دو یال همدیگر را  بطوري کهگیرد قرار می

  )کنند مگر در یک راس نمی

.  که مسطح استبعديدو    complexتوپولوژي   004  گراف کامال مسطح  5

ط یحک می در بعديدو  با توپولوژي complexیک (

ده یم نا» کامليبعددو  توپولوژي «یکارتوگراف

   .)شود یم

ک ی ر مجموعهیبعدي که ز یک  complexتوپولوژي   005  رویهگراف   6

ک ی هم شکل ی هندسcomplexک ی.( سطح است

complexیک یک به اگر اجزاء آنها است ي توپولوژ

  .)دن مرز و بعد آنها نظیر هم باش وبوده

یک ا  که هم شکل ب بعديدو  توپولوژي Complex  006   کاملرویهگراف   7

   استرویهزیر مجموعه از 

 complexیک . (بعديسه   توپولوژي Complex  007   بعديسهتوپولوژي   8

هاي توپولوژي است که  اي از پایه توپولوژي مجموعه

   )با یک مرز بسته شده اند

سه یک فضاي مختصات اقلیدسی کامل پوشش   008   بعدي کامل3توپولوژي   9

  بعدي

  بدون هیچ نمود خاص هندسی Complexتوپولوژي   009  انتزاعی  10
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  ی توافقيهاي فراداده و زیر مجموعه ها بسط: پیوست پ

  )یالزام(

  

  سابقه  1- پ

 استاندارد و ساختار مرتبط فراداده دهنده ارائه المللی بین این استاندارد 6و ب و بند  پیوستهاي الف

تعاریف و مقادیر  .است میرقومکانی  ي ها اي از داده است که قابل بکارگیري براي طیف گسترده

 اي در سطوح مختلف را فراداده در نظر گرفته شده اند که نیازهاي کیژنردامنه به اندازه اي 

تواند  می نکیژنر فرادادهناست که یک  بدین معها  تنوع بسیار زیاد داده،لیکن. برآورده سازد

  .را پوشش دهدکاربردها  میتما

 بهتر به گی رسیداضافی جهت  يها فراداده يریکارگاین پیوست قوانینی را براي تعریف و ب

  . دهد مینیازهاي خاص کاربران ارائه 

  ها انواع بسط  2- پ

  :باشند یممجاز ر یز يها انواع بسط

   فرادادهد به یجدافزودن بخش .1

 مقدار  کهفراداده فراداده براي جایگزینی دامنه یک جزء موجود فهرست کدایجاد یک .2

.  است"متن آزاد" دامنه آن

)فهرست کدبسط یک  (فرادادههاي فهرست کدایجاد اجزاي جدید براي .3

  فراداده به يجدید افزودن جزء.4

  فراداده  بهيافزودن موجودیت جدید.5

  فرادادهاز ود  جزء موجبرايشتر یت بی اعمال محدود.6

  فرادادهاز  جزء موجود براي تر محدوديا اعمال دامنه.7

  ایجاد یک بسط  3- پ

 المللی بین موجود در این استاندارد فراداده دقیق از يمرور،  بسط داده شدهفرادادهپیش از ایجاد 

براي هر بخش . باشد نمی مناسب از پیش موجود فرادادهباید صورت پذیرد تا تائید شود که 
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حداکثر ، شرایط، التزام، تعریف، نام کوتاه، نام، موجودیت و یا اجزاء، شده  توسعه دادهادهفراد

روابط ارائه شده در پیوست الف باید  .دامنه باید تعریف گردند نوع داده و مقادیر، تعداد وقوع

  .  تعیین نمودطرحواره و ختارتعریف گردد بطوریکه بتوان یک سا

   ایجاد یک بسط قواعد  4- پ

تعریف یا نوع داده یک جزء ،  بسط داده شده نباید براي تغییر نامفرادادهجزاي ا.1

  . موجود بکار برود

تواند شامل  میو   تعریف نمودها توان بعنوان موجودیت می بسط داده شده را فراداده.2

  . باشنداجزاء  بعنوان فرادادهاجزاي 

 نسبت به فرادادهتري بر اجزاي موجود  یک بسط مجاز باشد تا التزامات شدید.3

 که در استاندارد اختیاري هستند فرادادهاجزاي  (.نیازمندیهاي استاندارد اعمال کند

  )توانند در یک بسط اجباري باشند می

یی باشد که محدود کننده تر ها  با دامنهفرادادهیک بسط مجاز باشد تا شامل اجزاي .4

ي آزاد در استاندارد ها راي متنیش داها  که دامنهفرادادهاجزایی از ( .استاندارد باشند

 زیرمجموعه توافقیتواند داراي یک لیست داخلی از مقادیر مناسب در  میباشد 

  )باشد

مقادیر مجاز دانسته شده توسط استاندارد را  یک بسط مجاز باشد تا بکارگیري.5

 فراداده مقدار در دامنه یک جزء موجود 5اگر استاندارد شامل (. محدود نماید

بسط باید نیاز .  تعداد دامنه است3تواند تععین کند که دامنه اش شامل  میباشد،بسط 

). داشته باشد که کاربر یک مقدار از سه مقدار دامنه را انتخاب کند

.  را توسعه دهدفهرست کدمقادیر در یک  یک بسط مجاز باشد تا تعداد.6

. ط مجاز باشندبس چیزهایی که توسط استاندارد مجاز دانسته نشده اند،نباید توسط.7

 جامعهیزیر مجموعه توافق  5- پ

 بسیاري در فرادادهاجزاي  ایجاد و مستلزم گسترده بود، اگر اطالعاتی که قرار است اضافه شوند

 باشد که هر کدام مخصوص به یک سطح کاربرد باشد،هماهنگی فرادادهدرون یک موجودیت 
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 توصیه جامعه رمجموعه توافقیزیبسط پیشنهادي از طریق گروههاي کاربران و ایجاد یک 

. گردد می

کند بطوریکه غالب آنها بعنوان  می را تعریف فراداده جزء 300 " تقریباالمللی بیناین استاندارد 

 بمنظور کمک به کاربران جهت درك چیزي که "این اجزاء صراحا. لیست شده اند"اختیاري"

توانند یک  می ها  یا سازمانملل و، هاي خصوصی جامعه. تشریح شده است تعریف شده اند

آنها یک مجموعه انتخابی از .  ایجاد کنندالمللی بین از این استاندارد "جامعه زیرمجموعه توافقی"

 یک مجموعه "قیمت " "مثال (فرادادهیک جزء مفروض .  را اجباري خواهند کردفرادادهاجزاي 

بصورت ،  گزارش شودفراداده خواهد اجزاي می خاص که همواره جامعهتواند براي یک  می)داده

 را که فراداده از کاربران ممکن است بخواهد تا اجزاي اضافی که جامعهیک .  در آید"اجباري "

 ممکن است بخواهد جامعهیک ، براي مثال.  وجود ندارد را ایجاد کندالمللی بیندر این استاندارد 

ایجاد نمایند تا به آنه در  تمشاني داده در سیسها  براي بیان وضعیت مجموعهفرادادهتا اجزاي 

  . مدیریت تولید کمک نماید

 جامعهمگر آنکه این   شناخته شده نخواهد بودجامعهاین اجزاي اضافه شده در خارج این ، ولیکن

 را براي کلیه اجزاي ها  و دامنهها  باید اندازه میلهجامعه زیرمجموعه توافقییک . آنرا منتشر نماید

 حرف براي عنوان یک مجموعه داده 32 از جامعهاگر یک سیستم در یک .  تعیین کندفراداده

. وجود نخواهد داشت يهمکارکند،امکان  می حرف استفاده 8کند و سیستم دیگر از  میاستفاده 

ي موثر و کنترل ها  بمنظور ایجاد مکان جستجوجامعهي منتخب در یک ها استاندارد سازي دامنه

ISO به جامعه زیرمجموعه توافقیراي اطالعات بیشتر راجع به ب. بهتر سیستم حائز اهمیت است

  .  مراجعه شود19106

 و فراداده کاربرد جامع زیرمجموعه توافقی، فراداده مختصر روابط بین اجزاي 1-شکل پ

  . دهد میدامنه خاص یا سازمانی را نمایش ، اي منطقه، ملی زیرمجموعه توافقی
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  زیرمجموعه توافقی جامعه فراداده: 1- پشکل

 فراداده مختصر جامع شامل اجزاي فراداده.  استفراداده مختصر اجزاي انگرینمادایره درونی 

دیگر   میشامل تما " اما لزوما، باشدفراداده اجزاي شامل باید جامعه زیرمجموعه توافقی. باشد می

باشد که )خورده  شورها  قسمت (فرادادهیی ازها تواند شامل بسط می "مضافا.  نیستفرادادهاجزاي 

  . اند تعریف شده،  موجود در این پیوستفراداده بسط قواعدبر اساس 

   زیرمجموعه توافقی  ایجاد یکقواعد  6- پ

 ثبت شده هاي توافقی زیرمجموعهکاربر باید ، زیرمجموعه توافقیقبل از ایجاد یک .1

)registered (را بررسی کند .  

  . دیت نمایرا رعا باید قوانین تعریف بسط  توافقیزیرمجموعهیک .2

 را تغییر فرادادهتعریف یا نوع داده مربوط به اجزاي ،  نباید نامزیرمجموعه توافقییک .3

  . دهد

  : باید شاملزیرمجموعه توافقییک .4

مکانی می جمع آوري شده براي یک مجموعه داده رقوفراداده مختصر-

ه بخشهاي اجباري در کلیفرادادهکلیه اجزاي اجباري -

اگر مجموعه داده شرایط ،  در کلیه بخشهاي اجباريفرادادهکلیه اجزاي مشروط -

.  را برآورده سازدفرادادهمورد نیازتوسط اجزاي 

زیرمجموعه 

توافقی جامع 

  فراداده

فراداده اجزاي 

  مختصر

 1 زیرمجموعه توافقی

  امعهجمربوط به 

  بسط یافتهفراداده 
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اگر مجموعه داده شرایط مورد ،  در کلیه بخشهاي مشروطفرادادهکلیه اجزاي -

.  را برآورده سازدفرادادهنیازتوسط بخش 

اگر مجموعه داده شرایط ،  در در کلیه بخشهایمشروطفرادادهکلیه اجزاي مشروط -

. را برآورده سازد  و بخشفرادادهمورد نیازتوسط اجزاي 

باید چنان تعریف شوند که بتوان ، اند همانگونه که در پیوست الف ارائه شده، روابط.5

  .  را تعیین نمودطرحوارهیک ساختار و 

 اي را که بر اساس آن فرادادهکه  باید براي هر کسی زیرمجموعه توافقییک .6

  دریافت کند،قابل دسترسی باشد  تهیه شده استزیرمجموعه توافقی
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  مجموعه آزمونهاي نظري : پیوست ت

  )یالزام(

  

  مجموعه آزمونهاي نظري  1- ت

 مشتق زیرمجموعه توافقی جامع و هر زیرمجموعه توافقی نظري براي هاي این مجموعه آزمون

 و پیوستهاي 6 باید همانطور که در بند فراداده. شود می بکار براده المللی بین شده از این استاندارد

 تعریف شده توسط کاربر باید همانگونه که در فراداده. تهیه گردند، الف و ب مشخص شده است

باید  تعریف شده توسط کاربر فراداده. تعریف و تهیه گردد، پیوست پ مشخص شده است

  .  را ارضا کند3- عنوان شده در ت الزامات

  فرادادهمجموعه آزمونهاي   2- ت

  آزمون کامل بودن :نمونه آزمون شاخص   1- 2- ت

 و فرادادهموجودیتهاي ، فرادادهبا در برگیري کلیه بخشهاي   تعیین میزان انطباق: هدف آزمون)الف

  .  یا اجباري تحت شرایط تعیین شده"اجباري " که با یک التزام فرادادهاجزاي 

. قرار دارند  در موجودیتهاي اختیاري"بسیاري از اجزایی که بصورت اجباري تعیین شده اند غالبا :یادآوري

   .شوند که موجودیت در برگیرنده آنها بکار روند میزمانی اجباري  این اجزا تنها

 که موضوع فراداده و یک مجموعه المللی بیناین استاندارد   باید مقایسه اي بین: شیوه آزمون)ب

یی که در پیوست ب بعنوان ها فرادادهپذیرد تا معلوم شود که آیا کلیه   هستند صورتآزمون

وجود دارند یا نه؟ همچنین در صورتیکه از شروط تعیین شده در ، اجباري تعیین شده اند

یی که در پیوست ب ها فراداده استفاده گردد، بمنظور اینکه آیا کلیه المللی بیناین استاندارد 

  . بایست صورت پذیرد مییک آزمون مقایسه   تعیین شده اند،وجود دارند یا نهبعنوان مشروط

  پیوست ب:  مرجع)پ

   پایه: نوع آزمون)ت

گرفته   بخدمت-  اختیاري و مشروط، اجباري–آزمونهاي نمونه زیر براي کلیه سطوح التزام 

  . شوند می
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  حداکثر تعداد وقوعآزمون : شاخص آزمون نمونه  2- 2- ت

بیشتر از تعداد دفعات تعیین شده در ، فرادادهاطمینان از اینکه هر جزء  حصول: مون هدف آز)الف

  . اند ظاهر نشده المللی بیناین استاندارد 

موجودیت ، فراداده از نظر تعداد وقوع هر بخش فرادادهبررسی یک مجموعه :  شیوه آزمون)ب

بایست با  میربوط به مورد  تعداد وقوع م. کند می اي که ارائه فراداده و اجزاي فراداده

  .  که در پیوست ب تعیین شده است مقایسه گردد"حداکثر تعداد وقوع"مشخصه 

  ب پیوست:مرجع) پ

  پایه:نوع آزمون) ت

  آزمون نام کوتاه:نمونه آزمون شاخص  3- 2- ت

 در داخل دامنه فرادادهمجموعه  نامهاي کوتاه بکار رفته در یک تعیین اینکه آیا: هدف آزمون) الف

  . خیرد یا نقرار دار المللی بینتعیین شده توسط این استاندارد 

مورد بررسی ،  مورد نظرفراداده در یک مجموعه فراداده جزنام کوتاه براي هر : شیوه آزمون) ب

  . تعریف شده است یا نه المللی بینتا تعیین شود که آیا در این استاندارد ، گیرد میقرار 

  ب پیوست: مرجع) پ

  پایه: موننوع آز) ت

   آزمون نوع داده:شاخص آزمون نمونه  4- 2- ت

 از انواع داده مشخص فراداده در یک مجموعه فراداده جزاینکه آیا هر  تعیین: هدف آزمون) الف

  خیرکند یا  میشده استفاده 

گیرد تا اطمینان حاصل گردد  می ارائه شده مورد آزمون قرار فراداده جزهر  مقدار: شیوه آزمون) ب

  . تعیین شده دارد یا نه آن مطابقت با نوع داده ع دادهکه نو

  پیوست ب :مرجع) پ

  پایه : نوع آزمون )ت

  آزمون دامنه: آزمون نمونه شاخص  5- 2- ت

 در داخل دامنه تعیین فراداده موجود در مجموعه فراداده جزتعیین اینکه آیا هر : هدف آزمون) الف

  . گردد میشده واقع 
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گیرد تا اطمینان حاصل گردد که در  می مورد آزمون قرار فراداده جزر مقدار ه: شیوه آزمون) ب

  . گردد می داخل دامنه واقع

  پیوست ب: مرجع) پ

  پایه : نوع آزمون) ت

  طرحوارهآزمون : آزمون نمونه شاخص  6- 2- ت

 تعیین شده در این طرحواره مورد نظر از فرادادهتعیین اینکه آیا مجموعه : هدف آزمون) الف

  .خیرکند یا  می پیروي المللی بینرد استاندا

کند که در  میدهد و اطمینان حاصل  می را در مورد آزمون قرار فراداده جزهر : شیوه آزمون) ب

  .  تعیین شده قرار داردفرادادهموجودیت 

  پیوست ب: مرجع) پ

  پایه: نوع آزمون) ت

  .  که توسط کاربر تعریف شده استفرادادهمجموعه آزمون بسط   3- ت

  آزمون منحصر بفرد بودن: شاخص آزمون نمونه  1- 3- ت

 که توسط فراداده جز و فراداده موجودیت، فرادادهبراي تائید اینکه هر بخش : هدف آزمون) الف

  .  تعریف شده استالمللی بین در این استاندارد "کاربر تعریف شده است یگانه بوده و قبال

تعریف شده توسط کاربر مورد آزمون قرار ، ادهفراد جزو  فرادادههر موجودیت : شیوه آزمون) ب

  .  بکار نرفته است"و قبال گیرد تا اطمینان حاصل گردد که آیا یگانه بوده می

  ب  پیوست:مرجع) پ

  پایه :نوع آزمون) ت

   آزمون تعریف:شاخص آزمون نمونه  2- 3- ت

توسط کاربر تعریف  ه کفراداده و اجزاي فراداده  براي تائید اینکه موجودیتهاي:هدف آزمون) الف 

  . تعریف شده اند،  مشخص شده اندالمللی بینهمانگونه که در این استاندارد ، شده اند

گیرد تا اطمینان حاصل  میقرار   مورد آزمونفراداده جز و فراداده  هر موجودیت:شیوه آزمون) ب

  . شده اند تعریف گردد که کلیه خصوصیات

  ب  پیوست:مرجع) پ



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

197

  ه پای: نوع آزمون) ت

   استاندارد فراداده آزمون :شاخص آزمون نمونه  3- 3- ت

، مجموعه داده  تعریف شده توسط کاربر در یکفراداده براي تائید اینکه یک :هدف آزمون) الف 

ISO استاندارد فرادادههمان الزاماتی را که در    . سازد می برآورده، آمده است 19115

 که توسط کاربر تعریف شده اند فراداده یک مجموعه ي موجود درها فراداده کلیه :شیوه آزمون) ب

  . گیرد می مورد آزمون قرار المللی بین در این استاندارد 2- با ت در مطابقت

  3- 2 :مرجع) پ

   پایه:نوع آزمون) ت

   فراداده هاي توافقی زیرمجموعه  4- ت

  فراداده هاي توافقی زیرمجموعه: آزمون نمونه شاخص  1- 4- ت

در این  مشخص شده از قوانین زیرمجموعه توافقیاینکه یک  ظور تائید بمن:هدف آزمون) الف

  . کند می تبعیت المللی بیناستاندارد 

 از این استاندارد 3-  و ت2-ي تها ر بنددتعریف شده  آزمونهاي  بکارگیري:شیوه آزمون) ب

   المللی بین

   2- 2 :مرجع) پ

   پایه :نوع آزمون) ت
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برد فراداده جامع براي مجموعه  کارزیرمجموعه توافقی: ث پیوست

  )یالزام (    داده

  

   جامع براي مجموعه دادهفراداده کاربرد طرحواره  1- ث

ISOسري   کالسهاي اطالعات مورد نیاز، بصورت نظري،  از استانداردهاي اطالعات مکانی19100

و  دیریت کردنم،  تغییر دادن-2 ي مکانیها پدیده  مدلسازي- 1: کنند میرا تعریف  موارد براي این

. ی باید ایجاد گردندهاي توافقی زیرمجموعه، ها این استاندارد بمنظور پیاده سازي. درك این مدلها

ی را ایجاد خواهند کرد هاي توافقی زیرمجموعه، خاص  یک جامعه اطالعاتی با نیازمندیهاي"نوعا

زیرمجموعه این . کنند می استفاده ها  استانداردمجموعه مناسب ارائه شده در این هاي قسمتکه از 

 زیرمجموعه توافقیاین .  پایه است توافقیاي زیرمجموعه ها  مجموعه دادهفرادادهجامع  توافقی

 بکارگیري در طیف دهد که قابلیت می استاندارد شده را ارائه المللی بین زیرمجموعه توافقییک 

امکان تعامل بین جوامع توافقی زیرمجموعه بکارگیري این . را دارد اطالعاتی از جوامع گسترده اي

زیر مجموعه اي از ، ها  مجموعه دادهفراداده جامع زیرمجموعه توافقی. آورد می اطالعاتی را فراهم

تنها . باشد می الف و ب يها روابط تعریف شده در پیوست و خصوصیات، کالسها، ها بسته

 مجموعه داده با فرادادهي ضروري براي برآورده سازي الزامات برا و روابط خصوصیات، کالسها

  . اهداف کلی ارائه شده است

  :آورده شده است ایجاد شده اند زیرمجموعه توافقیدر ذیل تغییراتی که براي ایجاد 

کالس حذف MD-ServiceIdentification شناسایی  از بسته اطالعات  

نام ، خ زمانتاریخ، تاری رشته کاراکتر،، بولین، دو دویی  (میجایگزینی انواع ساده مفهو

ISO/TSدر  دلا با انواع مع)نوع ثبت اعداد حقیقی و، کلی 19103

با نوع، رشته کاراکتر ساده میجایگزینی نوع مفهو XMLرشته ، شده  تعریف" که جدیدا

ISO/TSبر اساس نوع کاراکتر رشته (غیر خالی  در حاالتی که خصوصیات ) 19103

. اختیاري نباشند
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طول ، عرض جغرافیایی اعشاري(اده واقعی با انواع جدید س  میینی نوع مفهوجایگز

که بر اساس نوع ) اعداد اعشاري غیر منفی و اعداد اعشاري مثبت، جغرافیایی اعشاري

ISO /TSاعشاري در  مفاد مناسب  جایگزینی در حالتهایی که از نظر این. باشد می 19103

ISO/TS با نوع اعشاري گیرد در غیر این صورت میباشد صورت  .شود میانجام  19103

 جایگرینی نوع مفهومی سادهTM_PeriodDuration با نوع معادل XSDیعنی دوره  

میجایگزینی انواع پیچیده مفهو MemberName   وRecord با انواع معادل در ISO/TS

19103

میجایگزینی انواع پیچیده مفهو GF_AttributeType  و GF_FeatureType  با انواع

ISO/TSدر معادل  19103

فاصله، زاویه(  میجایگزینی انواع پیچیده مفهو ،GM_Object ،GM_Point ،اندازه گیري ،

TM_Primitive  وUomLength ( با انواع جدید معادلXML

 براي فراداده که مکانی است که شامل کالسهایی از اطالعات (فرادادهحذف بسته کاربرد 

 ، DS_Aggreagate ،DS_Dataset ،DS_Initiative مثل شود میبکار برده  آنها

DS_OtherAggreagate(

بین تجمع حذف رابطه MD_Distributionو  MD_Format 

چند ضلعی  پیاده سازي خصوصیات مقید کردنEX_BoundingPolygonیک   بطوریکه

) و داخلی حدود مرز خارجی(و یا یک چند ضلعی ) پایین نقاط گوشه اي باال و(مستطیل 

. باشد

دو سویهتناظر یعنی(نامتوافق  تناظر تغییر کلیه کالسهاي  ،ByReferenceیا   یک سویه

. یک سویه ByValue تجمعبه روابط )  تعیین نشدهتجمع

UML مدل – فراداده جامع زیرمجموعه توافقی  2- ث

 کاربرد UML طرحوارهدرقالب ، 1- مجموعه داده در شکل ثفراداده جامع زیرمجموعه توافقی

 در فهرست کددرون هر کالس و  خصوصیات، نمودار بجهت ساده سازي.  ارائه شده استادهفراد

براي مدل  هاي کاربرد مربوطه طرحوارهبه  شود که نمودار مییادآوري . مدل نشان داده نشده است

 با دیگر انواع ها طرحواره از این  میانواع مفهو کلیه از آنجائیکه. شود می ارجاع داده ن میمفهو
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 دیاگرام  نیز بدلیل ساده سازيXMLمدلهاي این انواع معادل . شده است  جایگزینXMLعادل م

  .نمایش داده نشده است

  

  مجموعه داده توافقی جامع فراداده مجموعه داده: 1-شکل ث
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  متدولوژي بسط فراداده: ج پیوست

  )اطالعاتی) 

  فراداده  بسط  متدولوژي- 1- ج

  . اضافی تبعیت شود فرادادهاید به منظور تعریف اي زیر ب  مرحله9متدولوژي از 

  )1مرحله  (فراداده موجود جزايا  مرور- 2- ج

 مجموعه بهي معتبر ها  تنها بسطکهایناست از  اطمینان حصول ، متدولوژي1مرحله هدف 

ISOاستاندارد تعریف شده توسط    مجموعه استانداردبر  کامليمرور.  شدداده خواهد 19115

   میرس که بصورت دیگري زیرمجموعه توافقیهر  ،همچنینب و  در پیوستده  شقید فراداده

نام   این مرور نباید تنها پوشش دهنده. گیردصورت باید  ،منتشر شده است/مستندسازي 

حداکثر تعداد دامنه و ، التزام، نوع داده، تعریف  بلکه باید در برگیرنده، باشدجز فراداده/موجودیت

 چرا که ، جدید نیاز نباشدجز/وجود دارد که به یک موجودیت مکاناین ا.  هم باشدوقوع

  . سازند می را بر آورده  مورد نظر موجود نیازمنديجز/موجودیت 

باید با  جز/روابط این موجودیت آنگاه،  قابل شناسایی باشدجز/موجودیت اگر یک

 سایر وهزیر گرشود که  حاصل ي پیوست الف بررسی گردند تا اطمینانها جز/موجودیت

  . هاي حذف شده نباشد جز/موجودیت

  :شیوه

I(.را برآوردهها نیازمندي  موجودفراداده یا موجودیت جزیک شود که  تشخیص داده می  

 مورد فرادادهبسط   هیچ. شود موجود استفاده فراداده جز/از موجودیت: فعالیت. سازد می

  . نیاز نیست

II(.ي جدید مورد نیاز ها نیاز ورده ساختن براي بر آفرادادهي ها یک بخش جدید از موجودیت

.  بروید2 به مرحله :فعالیت. باشد می

III(. را نیازدامنه آن منطقی بتوان با محدود کردن شود که  میموجود شناسایی  فراداده جزیک 

به  :فعالیت. گیرد می صورت "متن آزاد"دامنه موجود  محدود کردن این کار با. برطرف نمود

  .  بروید3 مرحله
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IV(. داداز نظر منطقی گسترش  را دامنه آن بتوانشود که میموجود شناسایی  فراداده جزیک 

  موجودفهرست کدبه  يمقادیر اضافه کردن  کار بااین .نمایدآورده   را برنیاز بطوریکه

.  بروید4 به مرحله :فعالیت .گیرد میصورت 

V(. موجود جز شود که هیچ بررسی.  را بر آورده سازد تا نیاز  نیاز استفراداده جدید جزبه یک 

 5 به مرحله :فعالیت .داده شودتغییر  مورد نظر  نیاز تواند براي برآورده ساختن می نفراداده

. بروید

VI(.فراداده یک موجودیت.  را بر آورده سازدها جدید الزم است تا نیاز یک موجودیت 

 بر آوردهرا  جدید نیاز، یکدیگرهمراه مرتبط به هم که  اجزاگروهی از از  عبارتست

نمودن  ه با اضافاي وجود نداشته باشد که ت فرادادهبررسی شود که هیچ موجودی. سازند می

.  بروید6 به مرحله :فعالیت. نمایدبر طرف  را نیاز فرادادهجز 

VII(. زیرمجموعه توافقیولی  ،سازد می را بر آورده ها  نیازموجود، یا بخش یا موجودیت جزیک 

 دیکتهتعریف شده است  المللی بیناستاندارد  در این آنچه بهرا نسبت  تري سنگین التزام

ISO تعریف شده در فراداده هاي التزام. کند می  زیرمجموعه توافقیتوان در  میرا ن 19115

.  بروید7 به مرحله :فعالیت. نمود سبکتر

VIII(. عه زیرمجمواما دامنه مورد نیاز توسط ، سازد می را بر آورده   نیازفراداده موجود جزیک

ISOاي از دامنه  زیر مجموعه، توافقی .  بروید8 به مرحله :فعالیت. است 19115

  )2مرحله  (فرادادهبخش جدید  یک  تعریف- 3- ج

ISO از موجود فرادادهبایست تعریف شود، اما هیچ بخش  می فرادادهیک بخش جدید  19115 

مورد نظر  ساختن الزامات توان هیچ بخش موجود را براي برآورده مین مناسب نیست و یا اینکه

 جدید فرادادهبخش .  را تعریف نمودفرادادهتوان یک بخش جدید  می، در این حالت. گسترش داد

ISOبا آنچه که در  سازگار) style(باید در یک طرح  که خود بر اساس  (19115

ISO/IEC11179-3 تعریف گردد، است آمده) باشد می .  

  :شیوه

I(.مزبور بخش  براي پر کردن نیازمورد   کهفراداده جدید ياجزا تعریف  جهت5 به مرحله

  .  برویدهستند،
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II(.مورد مزبور بخش   که براي پر کردنفرادادهي جدید ها جهت تعریف موجودیت 6 به مرحله

.  برویدهستند،نیاز 

III(.بروید9 به مرحله  .

  )3مرحله (فراداده جدید فهرست کد تعریف یک - 4- ج

 هیچ. آن محدود گردد، مناسب است "متن آزاد"ض که دامنه  با این فرفراداده موجود جزیک 

 شناسایی فرادادهتوان در استاندارد  مینسازد را   را برآورده ها  که نیازفراداده موجود فهرست کد

تواند براي برآورده کردن نیازهاي خاص  می فراداده جدید فهرست کد یک شرایط در این. نمود

  . گردد تعریف زیرمجموعه توافقی

ISOسازگار با آنچه که در ) style( طرح  باید در یکفراداده جدید فهرست کد که خود  (19115

ISO/IECبر اساس    . تعریف گردد، آمده است) باشد می 11179-3

  :شیوه

I(. تعریف)مربوط به فهرست کد جدید  )3-1- ب(و نام کوتاه ) 2-1-ب(، نام )4-1-ب

فهرست اي انجام شود که با  دید باید بگونه جفهرست کدتعریف  .کنید تعریففراداده را 

  . سازگاري داشته باشد، 5-هاي موجود در بند بکد

II(. تعریف)را فراداده جدید فهرست کد اجزاي) 3-1-ب(و کد دامنه و نام کوتاه ) 4-1-ب 

 فهرست کد اجزايشود که سازگار با  انجام اي بگونه نیز بایداین تعریف  .تعریف کنید

. باشد 5-موجود در بند ب

III(.بروید9 به مرحله  .

  )4مرحله  (فراداده جدید فهرست کد جز تعریف یک - 5- ج

فهرست  جدید جز. است مناسب ،دادهفرا  فهرست کد  با فرض گسترش،فراداده موجود جزیک 

 توسعه داده شده فهرست کد. موجود تعریف گردداجزاي   باید با ارجاع به مجموعهفراداده کد

  .  استاندارد باشد مقادیرمنطقی از مجموعه باید یک بسط فراداده

،  قرار داد و روي آن ساختفراداده جدید جزنتوان دامنه اصلی را بطور منطقی مبناي دامنه اگر 

  . شت بازگ1شد و باید به مرحله بامناسب ن دادن  شناسایی شده براي بسطجز که احتمال دارد

  .  بروید9 له به مرحفراداده فهرست کدجدید  جز براي مستندسازي



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

204

  )5مرحله  (فراداده جدید جز تعریف یک - 6- ج

  را برآوردهها نیاز که بتواند نگردیدشناسائی  فرادادهدر داخل استاندارد  جز فراداده موجود هیچ

نیازهاي خاص  نمودنتوان براي برآورده  می جدید را فراداده جزیک شرایط این در . سازد 

  .  تعریف کردزیرمجموعه توافقی

که بر اساس  ( ISO19115 سبک شود که با تعریفطوري  باید فراداده جدید جز

ISO/IEC11179-3سازگار باشد) باشد  می.  

  :شیوه

I(. شده در پیوست الف و فرهنگ داده ارائه شده در   تشریحفراداده طرحوارهبا استفاده از

 فراداده جودموموجودیت ، فرادادهموجود استاندارد  يها  بسط میتما، همچنینپیوست ب و 

 ،اگر گروه بندي مناسبی یافت نشد. ، شناسائی شودگردد به آن اضافه بایستی جدید جزکه 

  .  بروید6به مرحله 

II(. کد ، نام کوتاه،  نام: اطالعات بسط داده شده،2-11-2-بمطابق بند  ،فراداده  جدیدجزبراي

والد،  موجودیت،  وقوعحداکثر تعداد، مقدار دامنه، نوع داده، شرط، التزام، تعریف، دامنه

 UMLمدل . ارتباطات با جز جدید را شناسئی کنید. تعریف کنیدرا  و منبع، توجیه، قواعد

. آمده است پیوست الف در فراداده

III(. برآورده سازي نیاز  جهتفراداده جدید جزبکارگیري.

IV(.بروید9 به مرحله  .

  )6مرحله  (فرادادهجدید  موجودیت  تعریف یک- 7- ج

 یافت که فرادادهتوان در درون استاندارد  می را نفراداده از موجودي وجودیتیا م جزهیچ 

ا افزودن تواند ب می نفراداده در موجودي هیچ موجودیت ،همچنیننیازمندیها را برآورده سازد و 

در این وضعیت ممکن است یک موجودیت . ها را برآورده سازد  ساده فراداده، نیازمندياجزاي

  . تعریف شود توافقیمجموعه زیري برآوردن نیازهاي خاص فراداده جدید برا

 بر اساس  خودکه. ( تعریف شودISO19115اي سازگار با  موجودیت فراداده جدید باید به شیوه

ISO/IEC11179-3است (.  

  :شیوه
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I ( اي که در   و فرهنگ دادهه استاي که در پیوست الف توصیف شد با استفاده از طرحواره

اي را که به  هاي موجود استاندارد فراداده، دسته فراداده تمام بسط، همچنین  وآمدهپیوست ب 

 از بین موارد زیر .ائیدنم شناسایی  راکند بهترین شکل عملکرد موجودیت فراداده را توصیف می

  :انتخاب شود

    مجموعه موجودیت فراداده6-3-2-1

    شناسایی6-3-2-2

  قیود  6-3-2-3

    کیفیت داده6-3-2-4

   نگهداري  6-3-2-5

    نمایش مکانی6-3-2-6

    سیستم مرجع6-3-2-7

    محتوا6-3-2-8

    کاتالوگ تصویرسازي6-3-2-9

    توزیع6-3-2-10

    بسط فراداده6-3-2-11

  يطرحواره کاربرد  6-3-2-12

  گستره  6-4-1

  مسئول و مرجع  6-4-2

  .درویب 2اگر هیچ دسته مناسبی پیدا نشد، سپس به مرحله 

II ( نام کوتاه،  نام،:اطالعات بسط داده شده 2- 11-2-  ب، مطابق بندمجودیت جدید فراداده براي 

، واعد، ق والدموجودیت، حداکثر تعداد وقوع، مقدار دامنه، تعریف، التزام، شرط، نوع داده، کد دامنه

  .باشد می "کالس"،  فرادادهموجودیتبراي نوع داده . را تعریف کنید  و منبعتوجیه

III (  شناسایی اجزایی که موجودیت ، نسبت به 5هاي ذکر شده در مرحله  دنبال کردن گامبا

  . اقدام کنیددنده ل مییشکترا فراداده 

IV ( هاي مدل. شناسایی تمام روابط فراداده حذف شده با موجودیتی که جدید تعریف شده است 

UML آمده است پیوست الف در طرحواره فراداده.  
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V ( بگیرید بکار براي برآوردن نیازرا داده موجودیت جدید فرا .  

VI ( 9به مرحله  بروید  

  

  )7مرحله  (گیرانه سخت تعریف یک التزام فراداده 8 - ج

  توافقی زیرمجموعهسازد ولی   فراداده موجود نیاز را برآورده میبخش یایک جزء، موجودیت 

که در آن اختیاري (.کند  میدیکته ISO استاندارد به ي را نسبتتر گیرانه سختالتزام 
1

’ O‘ داراي 

کمترین و اجباري
2

’ M‘ استيگیر سخت حدداراي بیشترین (.  

   :شیوه

I ( شرط جدید /التزام)شناسائی بکار رودقرار است  بخشکه براي جزء، موجودیت یا ) 5-1- ب 

اید رود ب شرایطی که تحت آن فراداده بکار میآنگاه ط است، وشرماگر التزام انتخاب شده . نمائید

  .آمده است 3-5-1- ببند ط در و شرایجادقواعد . شناسایی شود

II ( 9ه مرحله  ببروید  

  

  )8مرحله ( تعریف فهرست کد فراداده محدودتر 9 - ج

توافقی، الزم است  زیرمجموعهطبق سازد، ولی  فهرست کد فراداده موجود نیاز را برآورده می یک 

  .باشد ISOشده در استاندارد تعریف دامنه  محدودتري از  زیرمجموعهفهرست کد که اجزاي 

   :شیوه

I (  نیاز جدید را شناسائی کنیدکردنآورده  محدود شده براي براجزاء .  

II ( 9 به مرحله بروید  

  

  )9مرحله (هاي فراداده   مستند سازي بسط10 - ج

به  آن نسبت تغییراتضروري است که ، نداجزاء جدید فراداده تعریف شد/ها که موجودیتهمین

 در قالبی،  توافقیمجموعه زیرمدرك  باید در تغییرات. ثبت گرددح  و وض بهپایهاستاندارد 

____________________________________________________________________
1 Optional
2 Mandatory
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  . شودثبت فراداده  و مجموعه داده، همراهISO19115 مدركود خ  و هماهنگ بااستاندارد

 منتشر شده است، باید تغییرات مجموعه فراداده  توافقیمجموعه  زیراي که مطابق با فراداده

             ISO19115 در شده تعریف کامل کردن فیلدهاي بسط فراداده طریق را از داستاندار

  .نمایدثبت ) 2-11-2-ب(

  :دنمستندسازي شوتوانند  میهفت نوع بسط 

   فراداده جدیدبخشتعریف یک -

"متن آزاد"تعریف یک فهرست کد فراداده جدید به جاي یک دامنه -

تعریف اجزاء اضافی فهرست کد فراداده-

تعریف یک جزء فراداده جدید-

تعریف یک موجودیت فراداده جدید-

 شدهتعریف یک دامنه فراداده محدود-

تر گیرانه سختتعریف یک التزام فراداده -

  :شیوه

I ( اعمال هاي  این فیلد باید بسط.  در فراداده محصول،بهنگام سازي فیلد اطالعات بسط فراداده

  . کندبیانا  تعریف اجزاء جدید ر و فرادادهشده به

II (  فراداده جدید تعریف شده استبخشاگر یک :  

  .ایجاد نمائید  جدید فراداده بر اساس پیوست الفبخش براي UMLطرحواره      

III ( اند فراداده جدید تعریف شدههاي  اگر موجودیت :   

 ، موجودیت فرادادهالگو به عنوان 2- 11- 2- و با استفاده از بISO/IEC11179مطابق با 

 ، مقدار دامنه، تعریف، التزام، شرط، نوع داده، کد دامنه نام، نام کوتاه، :جدید تعریف شود

  . و منبعتوجیه، قواعد، والد موجودیت، حداکثر تعداد وقوع

  .دن در پیوست الف با اطالعات بسط جدید بهنگام شوUML هاي طرحواره

IV ( دناگر اجزاء فراداده جدید تعریف شو:  

، اجزاء فراداده جدید الگو به عنوان 2-11- 2- و با استفاده از بISO/IEC11179مطابق با 

، حداکثر تعداد وقوع، مقدار دامنهنام، نام کوتاه، تعریف، التزام، شرط، نوع داده، : دنتعریف شو

  . و منبعتوجیه، قواعد،  والدموجودیت



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

208

  .دندر پیوست الف با اطالعات بسط جدید بهنگام شو UML هاي طرحواره

V ( اگر فهرست کد موجود توسعه داده شود:  

کد فراداده   ، فهرست5- و ب2-11-2- و با استفاده از بISO/IEC11179با مطابق 

 توصیف شد، ثبت 2-11-2-شود و اجزاء دامنه جدید همانطور که در ب شناسایی می

  .دنشو می

VI ( اگر فهرست کد جدید ایجاد شود:  

، فهرست کد فراداده الگو به عنوان 2-11-2-ده از ب و با استفاISO/IEC11179مطابق با 

تمام اجزاء فراداده جدید همانطور .  نوع داده ونام، نام کوتاه، تعریف: شود جدید تعریف می

  .دنشو  توصیف شد، ثبت می2- 11- 2- که در ب

VII ( اگر یک دامنه جزء فراداده موجود محدود شود:  

، جزء فراداده شناسایی و دامنه از نظر نوع 1-بند ب و با استفاده از ISO/IEC11179مطابق با 

  .شود داده و مقدار دامنه ثبت 

VIII (  شود تر سختگیرانهموجود  موجودیتالتزام   یاجز فراداده اگر یک:  

مورد نظر جزء فراداده /موجودیت،  بپیوست و با استفاده از ISO/IEC11179مطابق با 

  .دنثبت شو) 5- 1- ب(شرط / التزامبر اساس فتهیاتغییر هاي التزام  شناسایی و ویژگی
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  سازي فراداده  پیاده: چپیوست 

  )اطالعاتی(

   سابقه1 - چ

  لهأ مس بیان1- 1- چ

قسمت اصلی این استاندارد بین المللی، محتویات یک مجموعه اجزاء فراداده، نعاریف آنها، انواع 

، محتویات را مشخص می کند مدل منطقی فراداده. داده و وابستگی هاي ذاتی را تعریف می کند

هدف اولیه در مدیریت فراداده . ولی شکل پیاده سازي یا شکل نمایش آن را مشخص نمی کند

براي داده هاي مکانی توانایی دسترسی به فراداده و داده هاي مکانی مرتبطی است که آن را 

اده از روش هاي کد براي این کار نیاز به پیاده سازي هاي نرم افزاري با استف. توصیف می کند

  .گذاري مشترك براي رسیدن به کاربرد عملی فراداده براي داده هاي مکانی است

روش هاي پیاده سازي، براي تامین تبادل فراداده بین سیستم هاي مدیریت داده، نمایش تعاریف 

 ایجاد اجزاء فراداده در شکل ها و زبان هاي مختلف و تضمین ابزار براي ارزیابی انطباق فراداده

  .شده و در دسترس قرار دادن آن، الزم است

  

   و اهدافدامنه 2- 1- چ

جزء فراداده را براي این پیوست یک مرور کلی بر شیوه هاي کدگذاري ساختار و محتویات 

هدف از این استاندارد بین المللی دادن . اهداف جستجو، بازیابی، تبادل و نمایش فراداده دارد

دیریت محلی فراداده در حین استاندارد سازي درك فراداده براي داده امکان انعطاف پذیري به م

هدف این پیوست پیاده سازي، تهیه راهنماي ایجاد فراداده براي سرویس داده . هاي مکانی است

  .در یک شبکه محلی یا منطقه بزرگ است) مرکز هماهنگی(هاي مکانی 

  

   دانه بندي داده هاي مکانی3- 1- چ

دي سندهاي مرتبط با هم در یک سري قابل فهم با کاتالوگ هاي نقشهمنظور از فهرست بن
1
 

____________________________________________________________________
1 map catalogues
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با داده هاي رقومی تعریف اینکه یک مجموعه داده از چه چیزي تشکیل شده است . مشترك است

. سازمان اولیه است) نهادي(مشکل تر است و منعکس کننده محیط هاي نرم افزاري و سازمانی 

 سري مجموعه داده هاي مکانی مرتبط ساخته شود و به طور  یکفراداده مشترك، می تواند براي

مربوط است یا می تواند توسط هر نمونه مجموعه داده به ) به موضوع(کلی چنین فراداده اي یا 

نرم افزاري که این توارث فراداده براي داده هاي مکانی را در یک سیستم فهرست . ارث برده شود

  .گام سازي و گزارش گیري داده را ساده می کندبندي پشتیبانی می کند، ورودي، بهن

یک سلسله مراتب ممکن براي فراداده با قابلیت مصرف مجدد وجود دارد که می تواند در پیاده 

مختلف مجرد سازي، یک سلسله مراتب با ایجاد سطوح . یک مجموعه فراداده بکار رودسازي 

پرسشو هدف قرار دادن مرتبط می تواند به فیلتر کردن 
1
هاي کاربران تا سطح جزئیات مورد نظر،  

برخط لزوما نیازي به تفسیر سلسله مراتب براي مدیریت. کمک کند
2

 هاي نگارش فراداده در 

فراداده، می تواند به وسیله فراداده خاص مکانی ) عمومی(برعکس، تعریف کلی . چندگانه نیست

از طریق استفاده از . ز آن ارث بردتکمیل شود و در صورت نیاز حالت کلی را در نظر نگیرد یا ا

اشاره گرها، این روش اقزونگی را در فراداده اي که در یک محل مدیریت می شود را کاهش می 

دهد و نماهاي مختلف دارایی
3
  .را براي کاربران فراهم می نماید 

  . نمایش داد1- چاین سلسله مراتب را می توان به صورت گرافیکی مطابق شکل 

  له مراتب فراداده سلس- 1-چشکل 

____________________________________________________________________
1 Query
2 On-line
3 holdings
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  فراداده سطوح سلسله مراتب 2- چ

  )اختیاري( سري مجموعه داده فراداده 1- 2- چ

داده هاي مکانی است که ویژگی هاي مشابهی در یک سري مجموعه داده، مجموعه اي از 

، منبع داده، قدرت تفکیکطرحواره
1

تعریف دقیق اینکه ورودي یک سري از .  و متدولوژي دارند

مثال هایی از ورودي هاي . ل می شود، توسط تامین کننده داده تعیین می شودچه چیزي تشکی

  :سري مجموعه داده فراداده ممکن است شامل موارد زیر باشد

خط پرواز عکس هاي هوایی رقومی که در طی یک پرواز با یک دوربین و یک نوع   -

ا استفاده از  که از یک ماهواره بÏگذر پیوسته اسکنیک . فیلم جمع آوري شده است

  .هاي یکسان در یک مسیر مداري جمع آوري شده است سنجنده

یک مجموعه داده نقشه رستري که از یک سري نقشه هاي کاغذي مشترك بدست   -

.آمده است

یک مجموعه از مجموعه داده هاي برداري که سطح هیدروگرافی را نمایش می دهند   -

داخل یک کشور ري چندگانهبا ویژگی هاي مرتبط با آن براي نواحی ادا

  

 سطح فراداده یک عارضه اختیاري است که به کاربران این امکان "سري مجموعه داده"ایجاد یک 

تعریف این نوع فراداده . را می دهد که براي جستجوي داده به ویژگی هاي سطح باال مراجعه کنند

اشد ولی ممکن است براي ممکن است براي ویژگی هاي اولیه داده هاي مکانی در دسترس کافی ب

  .ارزیابی جزئیات کیفیت داده مجموعه داده هاي خاص کافی نباد

  

  مجموعه داده فراداده  2- 2- چ

المللی، یک مجموعه داده باید یک نمونه محصول داده مکانی  اهداف این استاندارد بینبراي 

. ر دسترس قرار داده شودتواند توسط توزیع کننده داده هاي مکانی تولید یا د سازگار باشد که می

 یک سري داده همانطور که در زیر بند قبل توضیح داده شده جزیک مجموعه داده ممکن است 

____________________________________________________________________
1 resolution
2 continuous scan swathe
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و نمونه هاي مشخص و انواع یک مجموعه داده ممکن است از یک مجموعه انواع عارضه . باشد

  . زیر بند بعدي توضیح داده می شود4ویژگی ها و نمونه هایی تشکیل شود که در 

 مجموعه يسر«و  »مجموعه دادهتک «ق اطالعات فراداده در سطح یتلف نیاز، فراداده از حسبر ب

به .  به کاربر نمایی از فراداده در سطح مجردسازي مجموعه داده ارائه دهدتاشود  میجاد یا» داده 

  .شود  مییلقصورت پیش فرض، فراداده بدون سلسله مراتب به عنوان مجموعه داده ت

  

  )اختیاري(نوع عارضه اداده فر 3- 2- چ

.  که به عنوان عوارض شناخته می شوند با ویژگی هاي مشترك گروه بندي می شوندساختارهایی

نوع عارضه فراداده اي که در -سرویس هاي داده هاي مکانی ممکن است براي پشتیبانی سطح

. تخاب شود و بازیابی انپرسشدسترس است و در دسترس قرار دادن چنین فراداده اي براي 

نوع عارضه فراداده، همراه با سطح نمونه عارضه، نوع ویژگی و نمونه ویژگی در مجموعه -سطح

مثال نوع عارضه ورودي . داده همانطور که در زیربند قبلی تعریف شد، گروه بندي می شود

  :فراداده ممکن است شامل مورد زیر باشد

  تمام پل هاي داخل یک مجموعه داده -

  

  )اختیاري(نمونه عارضه ده فرادا 4- 2- چ

مکانی است که مستقسما منطبق بر یک شی در جهان ) عوارض(نمونه هاي عارضه، ساخت هاي 

سرویس هاي داده هاي مکانی ممکن است براي پشتیبانی سطح نمونه عارضه فراداده . واقعی است

زیابی انتخاب  و باپرسشاي که در دسترس است و در دسترس قرار دادن چنین فراداده اي براي 

سطح نمونه عارضه فراداده همراه با سطح نوع عارضه، نوع ویژگی و نمونه ویژگی فراداده . شود

  . تعریف شد، گروه بندي می شود2- 2- چدر مجموعه داده همانطور که در 

  :مثال هاي نمونه عارضه ورودي فراداده ممکن است شامل موارد زیر باشد

  پل بندر سیدنی  -

San Francisco در Golden gateپل   -
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  )اختیاري(نوع ویژگی فراداده  5- 2- چ

اشیا (که یک جنبه مشترك نمونه هاي اولیه مکانی انواع ویژگی ها، پارامترهاي رقومی هستند 

سرویس هاي داده مکانی ممکن است براي . را توصیف می کند)  بعدي3 و 2، 1، 0هندسی 

 دسترس است و در دسترس قرار دادن چنین فراداده اي که درنوع ویژگی فراداده -پشتیبانی سطح

سطح نوع ویژگی فراداده همراه با سطح نوع عارضه، .  و بازیابی انتخاب شودپرسشاي براي 

 تعریف شد، گروه 2-2-چنمونه عارضه و نمونه ویژگی فراداده در مجموعه داده همانطور که در 

  .بندي می شود

  : است شامل مورد زیر باشد نوع ویژگی ورودي فراداده ممکنمثال

   مربوط به پلارتفاع عبور مجاز  -

  )اختیاري(نمونه ویژگی فراداده  6- 2- چ

. نمونه هاي ویژگی ها، پارامترهاي رقومی هستند که یک جنبه نمونه عارضه را توصیف می کند

رس سرویس هاي داده مکانی ممکن است براي پشتیبانی سطح نمونه ویژگی فراداده اي که در دست

سطح نمونه .  و بازیابی انتخاب شودپرسشاست و در دسترس قرار دادن چنین فراداده اي براي 

- چویژگی فراداده همراه با سطح نوع عارضه، نمونه عارضه و نوع ویژگی فراداده همانطور که در 

  . تعریف شد، گروه بندي می شود2-2

  :ر باشدمثال نمونه ویژگی ورودي فراداده ممکن است شامل مورد زی

. مربوط به به یک پل خاصی که از روي جاده عبور می کندارتفاع عبور مجاز  -
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  سطوح سلسله مراتب فراداده: حپیوست 

  )اطالعاتی (

   سطوح فراداده1- ح

 در بیشتر موارد این گونه . به نظر می رسد سطوح زیادي از فراداده باید اداره شودنگاهدر اولین 

اگر مقادیر فراداده . دن در فراداده در سطوح پایین تر تعریف می شودهحذف شنیست و تنها موارد 

می رود این وضعیت انتظار . د، آنگاه فراداده در سطحی باال تجمیع می شودنتغییر داده نشو

با سطوح اضافی فراداده باشد و تنها به عنوان داده اصلی که در یک دوره   حاالت، ترینمشترك

  .اشدزمینی نگهداري می شود، ب

 تغییر داده شدههنگامی که سطوح پایین تر سلسله مراتب فراداده پر می شود، تنها مقادیر فراداده 

براي روشن .  ساختار نیست تغییربنابراین اگر توزیع کننده داده ثابت باشد، نیازي به. ثبت می شود

  .دکردن این مفهوم، در دنباله مثالی از چرخه زندگی یک داده مکانی مطرح می شو

  

   مثال2- ح

 براي سه )Vector (يه نقشه برداری تهي الزم برايها فرض کنید تامین کننده داده مکانی، داده) 1

 یک سري نقشه  از برداري با استفادهنقشه در ابتدا. تولید می کند) C و A ،B(ناحیه اداري 

قسمت . ستاشده ل یتبد به یک فرمت برداري  واحديا کاغذي مشترك تولید شد که به شیوه

این ). سري مجموعه داده(، ردیقرار گتواند  عمده فراداده براي این داده اولیه در یک سطح می

  .فراداده، کیفیت، مرجع، منبع و پردازش داده را براي هر سه ناحیه اداري توصیف می کند

  . شودينگهدار می تواند در سطح سري مجموعه داده بنابراین، فراداده منحصراً

  

  C و A ،B نواحی اداري –عه داده سري مجمو

  مجموعه موجودیت فراداده  

  شناسایی  

  مسئول و مرجع    

  گستره    
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  قیود  

  کیفیت داده  

  نگهداري  

  نمایش مکانی  

  سیستم مرجع  

  محتوا  

  کاتالوگ نمایش  

  توزیع   

  بسط فراداده  

  يطرحواره کاربرد  

  

فراداده باید براي .  آماده می شودA ناحیه اداري  ازيبرداري دیگر نقشه ،بعد از گذشت زمانی)2

این مقادیر جانشین .  بسط داده شود تا کیفیت مقادیر داده جدید را توصیف کندAناحیه اداري 

این فراداده جدید در سطح .  می شودA ناحیه اداري ي فقط برایولمقادیر سري مجموعه داده 

  .مجموعه داده ثبت می شود

 الزم A ناحیه اداري موعه داده براي توصیف داده هاي جدیدبنابراین فراداده اضافی در سطح مج

  :کمترین سطح فراداده مورد نیاز براي انعکاس این تغییرات به صورت زیر است. است

  

  C و A ،B نواحی اداري –سري مجموعه داده 

  مجموعه موجودیت فراداده  

  شناسایی  

  مسئول و مرجع    

  )گستره(دامنه     

  قیود  

  کیفیت داده  

  دارينگه  
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  نمایش مکانی  

  سیستم مرجع  

  محتوا  

  کاتالوگ نمایش  

  توزیع   

  بسط فراداده  

  يطرحواره کاربرد  

  

  A ناحیه اداري –مجموعه داده 

  شناسایی مجموعه داده  

  مسئول و مرجع    

  )گستره(دامنه     

  

اده برداري مجدد کامل از شبکه ج  با یک نقشهAدر نهایت، داده هاي دیگري براي ناحیه اداري  )3

جدید براي انواع عارضه اي است که تحت تاثیر قرار می آماده می شود که مجددا مستلزم فراداده 

 هدایت می شود و سایر فراداده هاي Aاین فراداده در سطح نوع عارضه براي ناحیه اداري . گیرد

 اصالح Aتنها فراداده جاده هاي ناحیه اداري . مربوط به عوارض دیگر تحت تاثیر قرار نمی گیرد

  .این فراداده جاده در سطح نوع عارضه ثبت می شود. می شود

 مورد Aبنابراین فراداده اضافی در سطح نوع عارضه براي توصیف داده هاي جدید ناحیه اداري 

  .کمترین سطح فراداده مورد نیاز براي انعکاس این تغییرات به صورت زیر است. نیاز خواهد بود

    

  C و A ،Bحی اداري  نوا–سري مجموعه داده 

  مجموعه موجودیت فراداده  

  شناسایی  

  مسئول و مرجع    

  گستره    
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   قیود  

  کیفیت داده  

  نگهداري  

  نمایش مکانی  

  سیستم مرجع  

  محتوا  

  کاتالوگ نمایش  

  توزیع   

  بسط فراداده  

  يطرحواره کاربرد  

  

  A ناحیه اداري –مجموعه داده 

  شناسایی مجموعه داده  

  مسئول و مرجع    

  سترهگ    

  

   شبکه جاده اي– A ناحیه اداري –نوع عارضه   

  شناسایی مجموعه داده    

  مسئول و مرجع    

  

 براي ارتفاع عبور مجازدر تمام آنها . برداري جاده شناسایی می شود یک بی نظمی در نقشه) 4

این موارد با دقت در حد دسی متر . برداري شده است  با دقتی در حد متر نقشهAناحیه اداري 

برداري مجدد مستلزم فراداه جدید براي نوع ویژگی تحت  این نقشه. جددا نقشه برداري می شودم

 بدون تغییر باقی می ماند و Aسایر فراداده هاي ناحیه اداري ناحیه .  استارتفاع عبور مجازتاثیر 

  . در سطح نوع ویژگی ثبت می شودارتفاع عبور مجازفراداده 
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 مورد ارتفاع عبور مجاز براي داده Aطح نوع ویژگی براي ناحیه اداري بنابراین فراداده اضافی در س

  :کمترین سطح فراداده مورد نیاز براي انعکاس این تغییرات به صورت زیر است. نیاز خواهد بود

  

  C و A ،B نواحی اداري –سري مجموعه داده 

  مجموعه موجودیت فراداده  

  شناسایی  

  مسئول و مرجع    

  گستره    

  قیود  

  فیت دادهکی  

  نگهداري  

  نمایش مکانی  

  سیستم مرجع  

  محتوا  

  کاتالوگ نمایش  

  توزیع   

  بسط فراداده  

  يطرحواره کاربرد  

  

  A ناحیه اداري –مجموعه داده 

  شناسایی مجموعه داده  

  مسئول و مرجع    

  گستره    

  

   شبکه جاده اي– A ناحیه اداري –نوع عارضه   

  شناسایی مجموعه داده    
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  مسئول و مرجع      

  ارتفاع عبور مجاز - A ناحیه اداري –نوع ویژگی   

  شناسایی مجموعه داده    

  مسئول و مرجع      

  کیفیت داده      

  

 Aاین داده جدید در داده مکانی ناحیه اداري .  ساخته می شودA یک پل جدید در ناحیه اداري )5

سایر فراداده . ودمنعکس می شود و فراداده جدید براي ثبت این عارضه جدید مورد نیاز خواهد ب

این فراداده عارضه جدید در سطح نمونه عارضه .  تحت تاثیر قرار نمی گیردAهاي ناحیه اداري 

  .ثبت می شود

بنابراین اطالعات فراداده اضافی در سطح نمونه عارضه براي توصیف این پل جدید مورد نیاز 

   :یر به صورت زیر استکمترین سطح فراداده مورد نیاز براي انعکاس این تغی. خواهد بود

  

  C و A ،B نواحی اداري –سري مجموعه داده 

  مجموعه موجودیت فراداده  

  شناسایی  

  مسئول و مرجع    

  گستره    

  قیود  

  کیفیت داده  

  نگهداري  

  نمایش مکانی  

  سیستم مرجع  

  محتوا  

  کاتالوگ نمایش  

  توزیع   
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  بسط فراداده  

  يطرحواره کاربرد  

  

  A  ناحیه اداري–مجموعه داده 

  شناسایی مجموعه داده  

  مسئول و مرجع    

  گستره    

  

   شبکه جاده اي– A ناحیه اداري –نوع عارضه   

  شناسایی مجموعه داده    

  مسئول و مرجع      

  ارتفاع عبور مجاز - A ناحیه اداري –نوع ویژگی   

  شناسایی مجموعه داده    

  مسئول و مرجع      

  کیفیت داده      

   پل جدید– A ناحیه اداري –نمونه عارضه   

  شناسایی مجموعه داده    

  مسئول و مرجع      

  گستره      

  

مجدد این ویژگی جدید .  پل جدید اشتباه ثبت شده بود و اصالح شدارتفاع عبور مجازویژگی ) 6

 بدون تغییر می Aسایر فراداده ناحیه اداري . نیاز به فراداده جدید براي توصیف این اصالح دارد

  .دید در سطح نمونه ویژگی ثبت می شوداین فراداده ویژگی ج. ماند

 جدید مورد نیاز ارتفاع عبور مجازبنابراین فراداده اضافی در سطح نمونه ویژگی براي توصیف 

  :کمترین سطح فراداده مورد نیاز براي انعکاس این تغییر به صورت زیر است. خواهد بود
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  C و A ،B نواحی اداري – سري مجموعه داده 

   فرادادهمجموعه موجودیت  

  شناسایی  

  مسئول و مرجع    

  گستره    

   قیود  

  کیفیت داده  

  نگهداري  

  نمایش مکانی  

  سیستم مرجع  

  محتوا  

  کاتالوگ نمایش  

  توزیع   

  بسط فراداده  

  يطرحواره کاربرد  

  

  A ناحیه اداري –مجموعه داده 

  شناسایی مجموعه داده  

  مسئول و مرجع    

  گستره    

  

   شبکه جاده اي– A ناحیه اداري –نوع عارضه   

  شناسایی مجموعه داده    

  مسئول و مرجع      

  ارتفاع عبور مجاز - A ناحیه اداري –نوع ویژگی   

  شناسایی مجموعه داده    
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  مسئول و مرجع      

  کیفیت داده      

   پل جدید– A ناحیه اداري –نمونه عارضه   

  شناسایی مجموعه داده    

  مسئول و مرجع      

  )گستره(دامنه       

  ارتفاع عبور مجاز  - پل جدید -A ناحیه اداري – نمونه ویژگی  

  شناسایی مجموعه داده    

  مسئول و مرجع      

  کیفیت داده    
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  مثال هاي پیاده سازي: خپیوست 

  )اطالعاتی (

   مثال هاي فراداده1- خ

مواد جواز براي اکتشاف "  عنوانبایکی از مثال ها مجموعه داده اي . دو مثال در این جا آمده است

  .دهد مثال دیگر بسط استاندارد فراداده را نشان می.  است"معدنی

از زبان ملی خودشان در مجازند  کشورها و کاربران اند ولی آورده شدهمثال ها به انگلیسی 

  .نماینداستفاده سازي این استاندارد بین المللی  پیاده

  

  مواد معدنیجواز براي اکتشاف  - 1 مثال 2- خ

 آنها زیر کشی خطبا  مقادیر اجزا و آمده است ده نوشتاري مرتب شمثال زیر در یک فرمت

این مثال ساختار . اند  مشخص شده"+"عالمت ها با   اسامی نقش،همچنین. اند  شدهمشخص

 که  استسازي پیاده را نشان می دهد و بر اساس یک طرحواره  ISO19115 سلسله مراتبی فراداده

  .کند  میکتهدیترتیب اجزاء درون سند نمونه فراداده را 

  

MD_Metadata  

   IdentificationInfo اطالعات شناسایی+ 

  MD_DataIdentification  

  :مرجع  

   .CI_Citation  

  مواد معدنیجواز براي اکتشاف  :عنوان.   

  :dateتاریخ .   

  .  CI_Date  

  001 :نوع تاریخ  .  

  193001 :تاریخ  .  
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 Mining Act,1971وسط  تمواد معدنیمحل تمام مجوزهاي کنونی اکتشاف  :خالصه

اف منابع معدنی  براي اکتشمجوز اکتشاف، حقوق انحصاري مالکیت را. صادر شده است

نظرات از منابع مختلفی در زمینه کاربردهاي مجوزهاي .  فراهم می کند سال5حداکثر تا 

برنامه هاي اکتشاف شدیدا زیر نظر شرایط ارث . اکتشاف قبل از اهداي آن وجود دارد

بهره برداري از منابع شناسایی شده باید تحت اجاره هاي . یست محیطی استبري و ز

   .تولید معدنی جداگانه اي صورت گیرد

  004 :وضعیت

  : pointOfContactنقطه تماس 

 .CI_ResponsibleParty

  contactInfoاطالعات تماس .. 

..  CI_Contact  

  :تلفن  ..

..  ....CI_Telephone  

  61 8 8463 3306 :صدا....   ..

  61 8 8463 3268 :فکس....   ..

  :آدرس  ..

..   ....CI_Address

..   ....167GPO Box :deliveryPoint  

  Adelaide :شهر....   ..

  جنوب استرالیا :ناحیه اداري....   ..

  5001 :کدپستی....   ..  

   استرالیا:کشور....   ..  

au.gov.sa.saugov@spatial.pirsa :آدرس پست الکترونیکی....   ..  

  :online برخط منبع  ..  

  ..   ....CI_OnlineResource  

  au.gov.sa.pir.www://http :ارتباط....   ..  
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  007 :نقش..   

      اداره منابع و صنایع پایه :نام سازمان..   

   GISهماهنگ کننده :م شغلنا..   

  ResourceConstraints منبع قیود+   

   ..MD_Constraints  

  . نباید استفاده شود1:50000 داده ها در مقیاس بزرگتر از :محدودیت کاربرد..   

  فرمت منبع+   

  ..MD_Format   

  ArcInfo Export :نام..   

  8.0.2 :نگارش..   

  فرمت منبع+ 

  ..MD_Format   

InfoMap :نام..   

  6.0:نگارش..   

  فرمت منبع+ 

  ..MD_Format   

DXF :نام..   

   14:نگارش..   

  فرمت منبع+ 

  ..MD_Format   

Plotted Maps :نام..   

   Not Applicable نامناسب :نگارش..   

resourceSpecificUsageکاربرد خاص منبع +   

  . MD_Usage  

 مواد معدنیعالیت هاي اکتشاف کاربرد آن در وضعیت کنونی و توسعه ف :کاربرد خاص. 

   .دولت براي تامین دولت، صنعت یا عمومی است
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 .UserContactInfo:  

.  CI_ResponsibleParty  

  007 :نقش  .

  GIS هماهنگ کننده :نام شغل  .

   :resourceMaintanenceنگهداري منبع + 

 .MD_MaintanenceInformation  

   anenceAndUpdateFrequencymaint(:002( بهنگام سازي دوره تناوبنگهداري و . 

  لغات کلیدي توصیفی + 

 ..MD_Keywords   

  BOUNDARIES Administrativeمرزهاي اداري  :لغت کلیدي.. 

  INDUSTRY Mining Exporation اکتشاف معدن صنعتی :لغت کلیدي.. 

   MINERAL Exploration  اکتشاف معادن:لغت کلیدي.. 

 فهاي متراد فرهنگ واژهنام .. 
1

  

..  CI_Citation  

  ANZLICجستجوي لغات  :عنوان  ..

   :تاریخ  ..

..  ....CI_Date

  002 :نوع تاریخ....   ..

  199607 :تاریخ....   ..

مجموعه داده براي ثبت اطالعات الزم براي اداره فعالیت هاي معدنی ایجاد شده  :هدف

  .است

   spatialRepresentationType(:001(نوع نمایش مکانی 

   :)apatialResolution(فکیک مکانی فدرت ت

..MD_Resolution   

  :equivalentScaleمقیاس معادل .. 

____________________________________________________________________
1    thesaurus 
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..  MD_RepresentativeFraction  

  50000 :کسر مخرج  ..

  characterset:001مجموعه کاراکتر   

  topicCategory:003موضوع طبقه   

  008 :موضوع طبقه  

  :دامنه  

   ..EX_Extent  

اییجزء جغرافی........ +   

   ........GeographicBoundingBox EX_  

  129.0 :طول جغرافیایی مرز غربی....   ..  

  141.0:طول جغرافیایی مرز شرقی....   ..

  -26.0 :عرض جغرافیایی مرز جنوبی....   ..

  -38.5 :عرض جغرافیایی مرز شمالی....   ..

  استرالیاي جنوبی :توصیف........ 

  en انگلیسی :زبان  

  فیت داده اطالعات کی+ 

  DQ_DataQuality  

  :دامنه

 .DQ_Scope  

  مجموعه داده :سطح

  پیشینه+ 

 .LI_Lineage  

مواد  منبع مرزهاي مجوز اکتشاف اسناد رسمی ثبت مجوز : منبع دادهتاریخچه :وضعیت. 

به صورت حقوقی بر اساس خطوط طول و عرض مرزهاي مجوز . ی استمعدنی

 مختصات به وسیله :گام هاي پردازش. د است موجو1930ثبت از سال . جغرافیایی است

keyboardمنجنی هایی که دو بار رقومی شده اند تمیز می .  از اسناد مجوز وارد می شود
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با توجه به موقعیت صحیح مرزهاي دولتی و خطوط ساحلی داده ها تعدیل می . شوند

. ونددر جاي مناسب، پارسل هاي کاداستري از پلیگون هاي مجوز حذف می ش. شوند

  .داده هاي ویژگی متناظر از اسناد مجوز گرفته می شود

  گزارش + 

 .DQ_CompletenessOmission  

   :نتیجه. 

.  DQ_QuantitativeResult  

  واحد ارزش  .

.   ....uomName: درصد  

  .کامل است% 100ویژگی هاي متناظر . کامل است% 100مجموعه داده  :ارزش  .

 .DQ_TopologicalConsistency  

   :یجهنت. 

.  DQ_QuantitativeResult  

  واحد ارزش  .

.  .... uomName: درصد  

 یا دوباره کاري در خطوط فروگذر، فراگذرمجموعه داده شامل هیچ  :ارزش  .

  .تمام پلیگون هاي نشان دهنده مجوزها تنها شامل یک برچسب می باشند. نیست

 .DQ_PositionalAccuracy  

   :نتیجه. 

.  DQ_ConformanceResult  

  :مشخصات  .

.  CI_Citation  

  مرزهاي نقشه  :عنوان....   .

  تاریخ....   .

.  ....  CI_Date  

  002 :نوع تاریخ  ....  .
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  199703 :تاریخ  ....  .

در . بیشتر موقعیت مرزها براساس خطوط طول و عرض جغرافیایی است :توضیح  .

ثل مرز م. دقت سایر مرزها وابسته به منبع است. نتیجه به مقیاس وابسته نیستند

  .دولتی، خطوط ساحلی، کاداستر

  1 :قبولی  .

.DQ_ThematicAccuracy   

  :نتیجه. 

.  DQ_QuantitativeResult  

  واحد ارزش  .

.  ....uomName: درصد  

دقت انجام می % 99چک کردن اعتباري به صورت متناوب، با برآورد  :ارزش  .

اي مکانی و این چک ها شامل مقایسه بین گزارش ها از مجموعه داده ه. شود

  .ثبت رقومی معدنی است

+referenceSystemInfo ) اطالعات سیستم مرجع(  

  MD_ReferenceSystem  

referenceSystemIdentifier) شناسه سیستم مرجع(  

   .RS_Identifier  

   94GDA :کد.   

  codeSpace:ِ DIPRکد فضا .   

  1000001233ANZSA:fileIdentifierشناسه فایل 

  ne انگلیسی :زبان

:charactersetمجموعه کاراکتر  001  

  :تماس

  CI_ResponsibleParty  

  002 :نقش  

 Department of Primary Industries and اداره منابع و صنایع پایه ::نام سازمان  

Resources SA  
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  20000803 : داده)stamp(مهر

  ISO 19115 :نام فراداده استاندارد

  FDIS : فراداده استانداردنگارش

   jsp.cat_Down_MIGS/migs/geometa/au.gov.sa.pir.info://http : دادهمجموعه

  

   بسط داده شدهیک فراداده مثالی از - 2مثال    3 – خ

 شده را نشان می این مثال اضافه کردن موجودیت هاي جدید فراداده و یک فهرست کد بسط داده

شکل . دهد که می تواند براي مستند سازي یک رده بندي طبقه بندي سلسله مراتبی استفاده شود

 ورودي هاي فرهنگ 4- خ اطالعات بسط داده شده را ارائه می دهد، بند UML یک مدل 1- خ

  . داده را براي اجزا و موجودیت هاي بسط داده شده را در اختیار قرار می دهد

  

   مثالی از فراداده بسط داده شده 1-خشکل 
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   فرهنگ داده براي اجزا بسط داده شده 4- خ

  نام

نام 

  کوتاه

  تعریف  کد دامنه

/التزام

  شرط

  دامنه  نوع داده

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  منبعتوجیه  قاعده  موجودیت والد

  :نام نقش

سیستم 

  بندي رده

taxono
my  

  

یک (اطالعات 

رده ) یا چند

در مجموعه 

مل داده، شا

لغات کلیدي، 

سیستم 

بندي و  رده

اطالعات 

پوشش و 

م تسیس

  بندي طبقه

O
  1  تناظر

MD_Identificatio
n  

قسمت 

جدید 

  فراداده

به منظور 

 يساز مستند

اطالعات 

  بندي رده

  ملیزیرساخت

  اطالعات زیستی 

)NBII(
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  نام

نام 

  کوتاه

  تعریف  کد دامنه

/التزام

  شرط

  دامنه  نوع داده

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  منبعتوجیه  قاعده  موجودیت والد

سیستم 

  بندي رده

Taxons
ys

 سازي تندسم

بندي،  منابع رده

روندها و طرز 

  عمل

O  
  1  سکال

MD_Identificatio
n

قسمت 

جدید 

فراداده 

به عنوان 

یک 

کالس 

به 

MD_Ide
ntificati

on   

مجموعه اجزاي 

داده هاي شامل 

این کالس نشان 

دهنده تالشی در 

جهت فراهم 

کردن اسناد 

منابع رده بندي، 

روندها و طرز 

  .عمل هاست

  

  ملیزیرساخت

  اطالعات زیستی 

)NBII(  

 مسئول

سیستم 

  بندي طبقه

classsy
s  

اطالعاتی 

درباره سیستم 

طبقه بندي یا 

اعتبار بکار 

M  
  کالس

CI_Cit
ation

N  TaxonomySyste
m   

  )سیستم رده بندي(

کالس 

فراداده 

  جدید

همراه با سیستم 

طبقه بندي و هر 

اصالحی روي 

آن قسمت 

  ملیزیرساخت

  طالعات زیستی ا

)NBII(
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  نام

نام 

  کوتاه

  تعریف  کد دامنه

/التزام

  شرط

  دامنه  نوع داده

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  منبعتوجیه  قاعده  موجودیت والد

مشخصی از   رفته

اطالعات مربوط 

به داده مستند 

سازي شده را 

  ارائه می دهد

 تغییرات

سیستم 

  بندي طبقه

classm
od

توصیف همه 

اصالحات یا 

حذف 

 هاي شده

سیستم طبقه 

بندي یا اعتبار 

  بکار رفته

C/ 

سیس

تم 

طبقه 

بندي 

رده 

بندي 

تغییر 

داده 

کاراکتر 

  رشته اي

متن 

  آزاد

1  
ClassificationSys

temAuthority

اعتبار سیستم (

  ) طبقه بندي

ویژگی 

فراداده 

  جدید

در خیلی مواقع، 

یک سیستم 

استاندارد بکار 

می رود، ولی 

هاي  حذف شده

روي رده یا 

گروه هاي 

خاص ایجاد می 

شود، این جزء 

  ملیزیرساخت

  اطالعات زیستی 

)NBII(  
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  نام

نام 

  کوتاه

  تعریف  کد دامنه

/التزام

  شرط

  دامنه  نوع داده

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  منبعتوجیه  قاعده  موجودیت والد

 شده

  است؟

امکان توصیف 

 هاي حذف شده

یا اصالحات را 

  .می دهد

  کلیدامنه

  بندي  رده

taxogen  
توصیف دامنه 

رد نظر رده مو

در مجموعه 

داده یا داده 

جمع آوري 

شده، به طور 

تمام " :مثال

گیاهان آوندي 

که به عنوان 

یک خانواده یا 

O
کاراکتر 

  رشته اي

متن 

  آزاد

1  
TaxonomySyste

m   

  )سیستم رده بندي(

ویژگی 

ده فرادا

  جدید

فراهم کردن 

توانایی مستند 

سازي رده مورد 

نظر در یک 

مجموعه داده یا 

داده جمع آوري 

شده از طریق 

توصیف یک 

متن آزاد، که 

خصوصا براي 

  ملیزیرساخت

   اطالعات زیستی

)NBII(  
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  نام

نام 

  کوتاه

  تعریف  کد دامنه

/التزام

  شرط

  دامنه  نوع داده

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  منبعتوجیه  قاعده  موجودیت والد

گونه شناخته 

می شود، خزه 

ها یا گلسنگ 

ها به عنوان 

جزء خزه یا 

گلسنگ 

شناخته می 

  ".شود

مجموعه داده ها 

یا داده هاي 

جمع آوري شده 

اي که شامل 

مثال هایی از 

سطوح زیاد رده 

بندي باشند، 

  .مهم است

  

مرجع 

  شناسایی 

idref  
اطالعاتی 

درباره تمام 

اصول غیر 

مثل (معتبر 

راهنماهاي 

M  
    کالس

N  TaxonomySyste
m   

  )سیستم رده بندي(

کالس 

فراداده 

  جدید

این اطالعات 

براي کسی که 

می خواهد از 

مجموعه داده 

استفاده کند و 

  ملیزیرساخت

  اطالعات زیستی 

)NBII(  
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  نام

نام 

  کوتاه

  تعریف  کد دامنه

/التزام

  شرط

  دامنه  نوع داده

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  منبعتوجیه  قاعده  موجودیت والد

که ) میدانی

براي انجام 

 روندمجدد 

هاي واقعی 

  مفید است

یا احتماال آن را 

با دنبال کردن 

روند مشابه 

توسعه دهد، 

  مناسب است

مشاهده 

  کننده

obs  
اطالعاتی   

درباره شخص 

) اشخاص(

مسئول 

شناسایی 

نمونه ) هاي(

ها یا هدف ها 

  و غیره

O  
  کالس

CI_Res
ponsibl
eParty

N  TaxonomySyste
m   

  )سیستم رده بندي(

 کالس

فراداده 

  جدید

در صورت 

وجود هر سؤال 

مربوط به 

شناسایی نمونه 

مشاهدات ها یا 

میدانی باید 

  را برايبینشی

سازنده داده 

  .فراهم می کند

  ملیزیرساخت

  اطالعات زیستی 

)NBII(  



  19115المللی ایزو  ترجمه استاندارد بین

237

  نام

نام 

  کوتاه

  تعریف  کد دامنه

/التزام

  شرط

  دامنه  نوع داده

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  منبعتوجیه  قاعده  موجودیت والد

شناسایی 

روندهاي 

  بندي رده

taxonpr
o  

شیوه توصیف   

هاي بکار رفته 

در شناسایی 

رده بندي که 

می تواند 

پردازش شامل 

نمونه، مقایسه 

 موزه، اقالمبا 

کلیدها و 

کاراکترهاي 

)اصلی(کلیدي

، آنالیزهاي 

شیمی یا 

... ژنتیک و 

M
کاراکتر 

  رشته اي

متن 

  آزاد

1  
TaxonomySyste

m   

  )سیستم رده بندي(

ویژگی 

فراداده 

  جدید

  ملیزیرساخت  

  اطالعات زیستی 

)NBII(  
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  نام

نام 

  کوتاه

  تعریف  کد دامنه

/التزام

  شرط

  دامنه  نوع داده

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  منبعتوجیه  قاعده  موجودیت والد

  باشد

شناسایی 

کامل بودن 

  بندي رده

taxonco
m  

اطالعات   

مربوط به 

مناسب بودن و 

طرز عمل 

موارد شناسایی 

یعنی (نشده 

مواردي که به 

متخصص 

ارجاع داده 

شده است، 

ولی هوز تعیین 

، )نشده اند

برآورد اهمیت 

O  
کاراکتر 

  رشته اي

متن 

  آزاد

1  
TaxonomySyste

m   

  )سیستم رده بندي(

ویژگی 

فراداده 

  جدید

  ملیزیرساخت  

  اطالعات زیستی 

)NBII(  
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  نام

نام 

  کوتاه

  تعریف  کد دامنه

/التزام

  شرط

  دامنه  نوع داده

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  منبعتوجیه  قاعده  موجودیت والد

و هویت موارد 

شناسایی 

نشده، مواردي 

که نادقیق 

تعیین شده، 

مترادف ها یا 

سایر 

کاربردهاي 

ناصحیح، رده 

اي که به طرز 

 با آن مناسبی

برخورد نشده 

یا به کارهاي 

بیشتري و 
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  نام

نام 

  کوتاه

  تعریف  کد دامنه

/التزام

  شرط

  دامنه  نوع داده

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  منبعتوجیه  قاعده  موجودیت والد

متخصص 

کردن کارگران 

زمینی نیاز 

  دارد

  :نام نقش

theVouch
ers

  )گواهی(

vouche
r  

اطالعات   

 گواهیدرباره 

  ها

              تناظر

  ها گواهی
Vouche

rs  
اطالعاتی   

درباره انواع 

نمونه ها، منبع 

و اشخاص 

  گواهی

C/ در 

صور

ت 

استفاد

ه از 

  گواهی

    کالس
N  TaxonomySyste

m   

  )سیستم رده بندي(

کالس 

فراداده 

  جدید

  ملیزیرساخت  

  اطالعات زیستی 

)NBII(  
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  نام

نام 

  کوتاه

  تعریف  کد دامنه

/التزام

  شرط

  دامنه  نوع داده

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  منبعتوجیه  قاعده  موجودیت والد

  نمونه
specim

en  

  

کلمه یا   

عبارتی که نوع 

نمونه جمع 

وري شده را آ

توصیف می 

نمونه مثال (کند

هاي گیاهان 

خشک، نمونه 

هاي خون، 

تصاویر، افراد 

  )یا گروه ها

نمونه ": مثال

هاي گیاهان 

 "خشک

M  
کاراکتر 

  رشته اي

متن 

  آزاد

1
vouchers

ویژگی 

فراداده 

  جدید

  ملیزیرساخت  

  اطالعات زیستی 

)NBII(  
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  نام

نام 

  کوتاه

  تعریف  کد دامنه

/التزام

  شرط

  دامنه  نوع داده

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  منبعتوجیه  قاعده  موجودیت والد

نمونه هاي "

 "خون

 "تصاویر"

 متن "افراد"

  آزاد

  مخزن
reposit  

اطالعاتی   

درباره متصدي 

یا تماس با فرد 

یا اداره /و

مسئول نمونه 

  ها

M  
  کالس

CI_Res
ponsibl
eParty

1
Vouchers

کالس 

فراداده 

  جدید

اگر به هر دلیلی 

نیاز به ارجاع 

به نمونه ها 

باشد، اطالعاتی 

درباره اینکه آنها 

کجا ذخیره شده 

اند و چه کسی 

مسئول نگهداري 

ت در آنها اس

  ملیزیرساخت

  اطالعات زیستی 

)NBII(  
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  نام

نام 

  کوتاه

  تعریف  کد دامنه

/التزام

  شرط

  دامنه  نوع داده

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  منبعتوجیه  قاعده  موجودیت والد

مستندسازي 

مجموعه داده 

باید نگهداري 

در . شود

صورتی که آنها 

) مستند(بایگانی 

نشده اند باید 

به آن اشاره 

  .شود

  : نام نقش

طبقه بندي 

  رده بندي

اطالعاتی   

درباره طبقه 

بندي رده 

  بندي

M  
    1      
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  نام

نام 

  کوتاه

  تعریف  کد دامنه

/التزام

  شرط

  دامنه  نوع داده

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  منبعتوجیه  قاعده  موجودیت والد

طبقه بندي 

  رده بندي

Taxonc
l  

ی اطالعات  

درباره رده 

مورد نظر در 

مجموعه داده 

یا داده جمع 

. آوري شده

پیشنهاد می 

شود که رده 

بندي از مرتبه 

سلسله
1

 شروع 

شود تا به 

سطوح 

مستندسازي 

M  
  1    کالس

TaxonomicClassi
fication

طبقه بندي رده 

  بندي

کالس 

فراداده 

  جدید

تامین توانایی 

توصیف دقیق 

رده مورد نظر 

در مجموعه داده 

ده جمع یا دا

می . آوري شده

توناند با استفاده 

از ساختار 

سلسله مراتبی 

براي مشخص 

کردن سلسله تا 

سطح رده بندي 

مناسب انجام 

  ملیزیرساخت

  اطالعات زیستی 

)NBII(  

____________________________________________________________________
1  kingdom
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  نام

نام 

  کوتاه

  تعریف  کد دامنه

/التزام

  شرط

  دامنه  نوع داده

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  منبعتوجیه  قاعده  موجودیت والد

مجموعه داده 

یا داده جمع 

آوري شده 

 سطوح .برسد

سلسله، 

شاخه/تقسیم
1

 ، 

کالس، ترتیب، 

خانواده، 

جنس
2

  و نمونه

باید شامل 

مرتبه مناسب 

به طور . شدبا

مثال اگر 

  .شود

                                                                                                                                                                                                              
1  phylum
2  genus
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  نام

نام 

  کوتاه

  تعریف  کد دامنه

/التزام

  شرط

  دامنه  نوع داده

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  منبعتوجیه  قاعده  موجودیت والد

مجموعه داده 

مربوط به گونه 

درخت "هاي 

 "افراي قرمز

 Acerیا 

rubrum var 

. باشد

محتویات آن 

باید به صورت 

  .زیر باشد
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  نام

نام 

  کوتاه

  تعریف  کد دامنه

/التزام

  شرط

  دامنه  نوع داده

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  منبعتوجیه  قاعده  موجودیت والد

معمولنام 

  

commo
n  

مشخصات   

اسامی مشترك 

این . کاربردي

اسامی مشترك 

ممکن است 

توصیف کلی 

یک گروه نظام 

در (مشترك 

ورت ص

) مناسب بودن

به طور  (.باشد

حشرات، : مثال

مهره داران، 

گیاهان، 

O  
کاراکتر 

  رشته اي

متن 

  آزاد

N  
طبقه بندي رده 

بندي

ویژگی 

فراداده 

  جدید

براي تامین 

توانایی توصیف 

دقیق رده مورد 

نظر در مجموعه 

داده یا داده 

  جمع آوري شده

  ملیزیرساخت

  اطالعات زیستی 

)NBII(  
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  نام

نام 

  کوتاه

  تعریف  کد دامنه

/التزام

  شرط

  دامنه  نوع داده

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  منبعتوجیه  قاعده  موجودیت والد

پرندگان آبزي، 

گیاهان آوندي 

   )و غیره
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  نام

نام 

  کوتاه

  تعریف  کد دامنه

/التزام

  شرط

  دامنه  نوع داده

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  منبعتوجیه  قاعده  موجودیت والد

نام مرتبه 

  رده

taxonm  
نام مرتبه رده   

-براي رده

ارزش -مرتبه

فراهم می 

مثال در . شود

تعریف طبقه 

بندي رده 

  .بندي را ببینید

: مثال

 "سلسله"

 "تقسیم"

 "شاخه"

 "زیر شاخه"

M  
کاراکتر 

  رشته اي

متن 

  آزاد

1  
Taxonomic 

Classification   

طبقه بندي رده 

بندي

ویژگی 

جدید 

  فراداده

براي تامین 

توانایی توصیف 

دقیق رده مورد 

نظر در مجموعه 

داده یا داده 

   شدهجمع آوري

  ملیزیرساخت

  اطالعات زیستی 

)NBII(  

____________________________________________________________________
1    infraclass
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  نام

نام 

  کوتاه

  تعریف  کد دامنه

/التزام

  شرط

  دامنه  نوع داده

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  منبعتوجیه  قاعده  موجودیت والد

کالس "

 "مافوق

 "کالس"

 "زیرکالس"

کالس "

زیري
1" 

ترتیب "

 "مافوق

 "ترتیب"

ترتیب "

زیر " "یريز

 "ترتیب

خانواده "

                                                                                                                                                                                                              
1  tribe
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  نام

نام 

  کوتاه

  تعریف  کد دامنه

/التزام

  شرط

  دامنه  نوع داده

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  منبعتوجیه  قاعده  موجودیت والد

 "مافوق

 "خانواده"

زیر "

  "خانواده

جامعه"
1" 

 "زیر جامعه"

 "جنس"

  "نمونه"

  

مقدار 

  مرتبه رده

taxonry
نام نشان دهنده   

مرتبه رده 

بندي رده 

. توصیف شده

مثال در 

M
کاراکتر 

  رشته اي

متن 

  آزاد

1  
Taxonomic 

Classification   

طبقه بندي رده 

بندي

ویژگی 

جدید 

  فراداده

ین براي تام

توانایی توصیف 

دقیق رده مورد 

نظر در مجموعه 

داده یا داده 

  ملیزیرساخت

  اطالعات زیستی 

)NBII(  
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  نام

نام 

  کوتاه

  تعریف  کد دامنه

/التزام

  شرط

  دامنه  نوع داده

حداکثر 

تعداد 

  وقوع

  منبعتوجیه  قاعده  موجودیت والد

تعریف طبقه 

بندي رده 

  .بندي را ببینید

  جمع آوري شده

کالس 

سلسله 

  مراتبی

hiclass
تعداد مجموعه   

هاي بازگشتی 

در سیستم هاي 

طبقه بندي رده 

  بندي

O  
کاراکتر 

  رشته اي

متن 

  آزاد

NTaxonomic 
Classification   

ده طبقه بندي ر

بندي

ویژگی 

جدید 

  فراداده

براي تامین 

توانایی اعالم 

تعداد سیستم 

هاي طبقه بندي 

رده بندي 

  بازگشتی

  ملیزیرساخت

  اطالعات زیستی 

)NBII(  
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  )تغییر داده شده (MD_KeywordType 5- خ

  تعریف  کد دامنه  نام

MD_KeywordType

  )نوع واژه کلیدي(

  لمات کلیديشیوه هاي مورد استفاده در گروه بندي ک  

 را  یا یادگیري تخصصیآموزش یک شاخه ،کلمه کلیدي  001  رشته

نماید میمشخص 

نماید می را مشخص  یک محل،کلمه کلیدي  002مکان

الیه
1

 را مشخص زیرسطحی رسوبی) هاي(الیه، کلمه کلیدي  003

نماید می

 را  دوره زمانی مربوط به مجموعه داده،کلمه کلیدي  004زمانی

نماید میمشخص 

 مشخصخاصی را  موضوع عنوان یا ،کلمه کلیدي  005  موضوع

  نماید می

  نماید می را مشخص  رده بندي مجموعه داده،کلمه کلیدي  006  رده

____________________________________________________________________
1  stratum
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    متن آزادء فرادادهاجزا  برايپشتیبانی چند زبانی: دپیوست 

  )اطالعاتی(

   متن آزاداجزاء فراداده  1- د

هاي  تن آزاد ممکن است شامل چند نمونه از اطالعات در زبانیک مدر این استاندارد بین المللی 

کل مجموعه داده براي  زبان تعریف شدة نسبت بهزبان متفاوتی از جایی که در . مختلف باشد

 و اختیارياطالعات توصیفی با توان  را می بکار رفته در آن کشور ثانویهزبان  ،شود استفاده می

  .و مشخص نمود، شناسایی )مجموعه دادهاوت بودن با در صورت متف(مجموعه حروف  همچنین

هاي   متن آزاد در زباننمودنکه امکان مشخص شوند   مشاهده میاي  اجزاء فراداده2-ددر بند 

ه  ب"متن آزاد"که المللی   هر جایی در این استاندارد بین،به صورت اختیاري. دهد  را میمختلف

  .نمود استفاده PT_FreeTextالس کتوان از  مشخص شده است، می دامنه عنوان

جزء فراداده .  توصیف شده است3- دیک مثال از چگونگی امکان استفاده از اجزاء فراداده در 

کاربردمحدودیت "
1

 این استاندارد 3-2- ببند  در  مورداین.  در این مثال استفاده شده است" 

  .آمده استالمللی  بین

  

____________________________________________________________________
1 useLimitation
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  اجزاء فراداده متن آزاددر بانی چند زبانه پشتی به  ساختار داده براي رسیدگی 2- د

  

  دامنه  نوع داده  حداکثر تعداد وقوع  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

1xPT_FreeText  

  )متن آزاد(

PtFreeText
یک جزء فراداده متن توصیف 

  آزاد چند زبانه

التزام مربوط به 

شیء مرجع را 

استفاده کنید

حداکثر تعداد وقوع 

 مرجع را شیء

  استفاده کنید

  2xخط   کالس

2xنام نقش:  

textGroup  

)گروه متنی(

textGroup
اطالعات درباره اجزاء فراداده 

مورد نیاز براي پشتیبانی 

  دهاي متن آزاد چند زبانهلفی

M

N  
  تناظر

PT_Group

3xPT_Group  

  )گروه(

PtGroup
فراداده مورد توصیف اجزاء 

ن نیاز براي پشتیبانی چند زبا

  در اجزاء فراداده متن آزاد

التزام مربوط به 

شیء مرجع را 

استفاده کنید

حداکثر تعداد وقوع 

شیء مرجع را 

  استفاده کنید

  

  کالس تجمعی

)PT_FreeText(

  4x-7x و 2xخط 

4xزبان کد   

  

PtLangCode
زبان مورد استفاده براي 

   متن سادهمستندسازي 

O1  

  کد زبان   کالس

ISO (<<فهرست کد >>

الفبائی کد  3 توصیه 639

  )رقومی
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  دامنه  نوع داده  حداکثر تعداد وقوع  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

5xکشور  
PtCountry

کشوري که زبان آن براي 

 استفاده متن سادهمستندسازي 

  ده استش

O  1  

  کشور  رشته حروف

 ISO (>>فهرست کد <<

کد الفبائی  3 توصیه 3166

  )رقومی

6x کد مجموعه

  حروف

PtCharCode
نام کامل استاندارد کدگذاري 

 که  در ISOحروف 

ازي متن ساده بکار س مستند

رفته

O1  

  کالس
MD_CharacterSetCode  

   >> فهرست کد<<

  10- 5-ب

7xمتن ساده
PtText

  جزء فراداده متن آزاداي محتو

M1  

  رشته حروف

  

  متن آزاد

  

   مثال متن آزاد چند زبانه در یک جزء فراداده3- د

  )68 خط 3-2-ب. ( در مثال زیر استفاده شده است"کاربردمحدودیت "جزء فراداده 

  دامنه  نوع داده  حداکثر تعداد وقوع  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

محدودیت   68

  کاربرد

useLimit
محدودیتی که روي مناسبت 

منبع یا فراداده براي کاربري 

ON
  متن آزاد  حروف رشته
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  دامنه  نوع داده  حداکثر تعداد وقوع  شرط/التزام  تعریف  نام کوتاه  نام نقش/ نام  

  . گذارد  میتاثیرخاص 

نباید براي ناوبري ": مثال

  ""استفاده شود

  

  

  "useLimitation" با عنوان  آزاد فراداده متنجزچند زبانی در حالت ز وقوع مثالی ا

  کد زبان

  )اختیاري(

  کد کشور

  )اختیاري(

  کد مجموعه حروف

  )اختیاري(

ساده متن 

  )اجباري(

eng

  )انگلیسی(

  )به یادآوري توجه شود(

826  

)United kingdom(  

  )به یادآوري توجه شود(

017  

)ISO/IEC 8859-15(

) یادآوري توجه شودبه(

Weight restriction on bridges
Lorries exceeding five metric tones gross weight are not permitted on 
bridges

fra

  )فرانسوي(

  017  

)ISO/IEC 8859-15(  

Limitation de poids sur les ponts:
Les comions dont le poids total excede 5 tonnes metriques ne sont pas 
autorises a circuler sur les ponts.

ara

  )عربی(

  011  

)ISO/IEC 8859-6(  

محدود التقل علی الجسور

   کیلو غرام متري العبور علی الجسور5000ممنوع علی الحفالت بمقدار أکثر من 
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zho

  )چینی(

  029  

)GB2312(

ضرورتی براي  آنگاه بودند، بعنوان مقادیر پیش فرض براي تمامی فراداده مشخص شده ISO/IEC 8859-15 و "United kingdom" و "انگلیسی"اگر   :یادآوري

  .وجود نداشتمشخص نمودن آنها در اینجا 
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