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پیش گفتار
این استاندارد بر مبنای استاندارد بینالمللی زیر به روش «معادل یکسان» تهیه و تدوینشده و شامل ترجمه
تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی میباشد و معادل یکسان استاندارد بینالمللی مزبور است:
ISO 19144-1:2009, Geographic information -- Classification systems -- Part 1: Classification
system structure

د

مقدمه
این بخش از  ISO 19144بر اساس انتشارات سازمان غذا و کشاورزی ( )FAOسازمان ملل است .]2[ ]1[ .اولین
مجموعه از مجموعه استتتانداردهای بینالمللی ،مربوط به ستتیستتتمهای طبقهبندی جغرافیایی استتت که ستتاختار
چنین سیستمهای را همراه با ساز و کار برای تعریف و رجیستر طبقهبندی کنندهها مشخص میکند.
از آنجا که حوزههای کاربردی بالقوه مختلفی وجود دارد ،هیچ ستتیستتتم طبقهبندی واحدی وجود ندارد که همه
نیازها را تأمین کند .روشی که توسط طبقهبندی کنندهها تعیین میشود به منطقه کاربرد بستگی دارد.
عالوه بر این ،طبقهبندی کنندهها استفاده شده در یک منطقه کاربردی خاص ،ممکن است برای همه شرایطی که
در آن منطقه کاربرد وجود دارد کافی نباشد و ممکن است الزم باشد با گذشت زمان افزایش یابد.
برای تستتهیل گستتترش مجموعه طبقهبندی کنندهها در یک منطقه خاص ،طبقهبندی کنندهها در یک لیستتت
ساختار ،سازگار با  ISO 19135رجیستر میشوند که اجازه میدهد مجموعه طبقهبندی کنندهها حفظ شوند.
استتتفاده از ستتاز و کار رجیستتتر  ISO 19135اجازه میدهد تا رجیستتتر های جداگانه برای مجموعههای مختلف
طبقهبندی کننده در چندین مورد در جوامع اطالعاتی متعدد تعریف شتتتود .درنتی جه نیازهای برنامه را برآورده
میکند .این روش ،استتتقالل بین جوامع اطالعاتی را امکانپذیر میستتازد .همچنین اجازه میدهد تا روابطی بین
سی ستمهای مختلف طبقهبندی ایجاد شود که بهطور بالقوه امکان تبدیل یا تبدیل جزئی دادهها از یک سی ستم
طبقهبندی به سیستم دیگر ،یا تلفیق دادهها از دو منبع جداگانه را فراهم میکنند.
مفهوم سیستمهای طبقهبندی در جامعه اطالعات جغرافیایی بهخوبی شناخته شده است .یک سیستم طبقهبندی
میتواند برای تقستتتیم هر منطقه جغرافیایی به واحدهای کوچک استتتتفاده شتتتود که هر یک از آنها دارای یک
شنا سه ا ست که نوع آن را تو صیف میکند .سپس نتایج را میتوان به صورت پو شش گ س ستهای که در ISO
 19123شرح دادهشده نشان داد.
بستتیاری از این ستتیستتتمهای طبقهبندی را میتوان برای پرداختن به هر حوزه جغرافیایی تعریف کرد .حوزههای
کاربردی مختلف و انجمنهای مختلف اطالعات میتوانند ستتتیستتتتمهای طبقهبندی خود را تعریف کنند .با این
حال ،اگر ستتیستتتم طبقهبندی به روشتتی ستتازگار تعیینشتتده باشتتد ،تعامل بین انجمنهای مختلف اطالعات
امکانپذیر میشتتود .عالوه بر این ،در یک حوزه کاربردی خاص ،بهتر استتت که تعداد کمی ستتیستتتم طبقهبندی
کامالً ثابت وجود داشته باشد و اینها خود در انجمنهای اطالعات ،استاندارد شوند.
این بخش از  ISO 19144ستتتاختار مشتتتترک را توصتتتیف میکند ،در حالی که قستتتمت های بعدی امکان
استانداردسازی سیستمهای طبقهبندی خاص را فراهم میکند.
پوشتتش ،یک تابع استتت که مقادیر را برای هر موقعیت مستتتقیم در داخل دامنه مکانی ،زمانی یا مکانی-زمانی از
دامنه خود برمیگرداند .پوشش گسسته ،تابعی است که همان مقادیر توصیف عارضه را برای هر موقعیت مستقیم
ذ

با هر موضتتتوع مکانی ،زمانی یا مکانی-زمانی در دامنه خود برمیگرداند .دامنه ،منطقهای استتتت که تحت تابع
پو شش قرار دارد و پو شش گ س سته آن ق سمت را به مجموعهای از ا شیاء مکانی ،زمانی یا مکانی-زمانی تق سیم
میکند.
هندسهی پوشش گسستهی مورد استفاده برای نشان دادن نتایج بهکارگیری سیستم طبقهبندی ،میتواند هر نوع
پوشتتتش گستتتستتتته  -بهعنوان مثال ،مجموعهای از چند ضتتتلعیها مانند یک پازل "ارّه مویی" ،مجموعهای از
سلولهای شبکه یا مجموعهای از نقاط یا منحنیها -باشد.
یک سی ستم طبقهبندی از مجموعهای از طبقهبندی کنندهها ت شکیل شده ا ست .این طبقهبندی کنندهها ممکن
ا ست ازنظر الگوریتمی تعریف شده یا بر ا ساس مجموعهای از تعاریف سی ستم طبقهبندی ایجاد شوند .طبقهبندی
کنندهها به ناحیه کاربرد وابستتته هستتتند و در ستتایر بخشهای  ISO 19144یا ستتایر استتتانداردها یا نشتتریات،
تعریف شده یا می شوند .یک رجی ستر برای نگهداری مجموعهای از طبقهبندی کنندهها برای یک حوزه کاربردی
خاص امکانپذیر است .یک جسم مکانی ،زمانی یا مکانی  -زمانی که بر اساس مجموعهای از طبقهبندی کنندهها
تعریفشده ،یک جسم طبقهبندی شده است.
بین عوارض جغرافیایی معمولی و اشیاء طبقهبندی شده ،اشتراک وجود دارد .یک عارضه در  ISO 19101بهعنوان
خالصه شدهای از پدیدههای دنیای واقعی تعریفشده است .یک مثال از یک کالس عارضه ،یک ساختمان است و
یک ساختمان خاص ،مثالً ساختمان سازمان ملل در نیویورک ،نمونهای از کالس عارضه است .عوارض جغرافیایی
معمولی ،واحدهای تجزیهناپذیری هستند که برای ساختن نوعی از مجموعه دادههای اطالعات جغرافیایی در کنار
هم قرارگرفتهاند .یک سی ستم طبقهبندی با تجزیه کامل متوالی در یک منطقه تحت پو شش ،از باال به پایین کار
میکند .اشیاء طبقهبندی شده ،عوارض هستند .به این دلیل که آنها خالصه شدهای از یک پدیده واقعی هستند،
اما اجستتام طبقهبندی شتتده تجزیه ناپذیر نیستتتند ،زیرا الزاماً توستتط طبقهبندی کنندههایی که همه را تجزیه
میکنند با یکدیگر مرتبط هستند .در یک مثال ساده از یک سیستم طبقهبندی ،زمین بهعنوان یک کل میتواند
توسط "خاک" یا "آب" پوشانده شود و دو طبقهبندی کننده میتواند دامنه ویژگی را به دو قسمت تقسیم کند،
اشیاء را به صورت خاک یا آب مشخص کند .هر منطقه خاص روی زمین ،مربوط به یک شیء طبقهبندی شده ،از
نوع "خاک" یا "آب" خواهد بود ISO 19135 .مشتتخص میکند که برای تعریف آیتم کالسها در هر رجیستتترِ
مطابقتی ،استاندارد فنی الزم است .این بخش از  ،ISO 19144طرحهایی را برای رجیستر مطابق با ISO 19135
تعریف میکند و بهعنوان استاندارد فنی کمک میکند که کالسهای مورد نیاز برای رجیستر طبقهبندی کنندهها
را تعریف کند .مجموعهای از قوانین برای تعیین تعاریف ایجاد میکند که میتواند در یک زمینه خاص برای ایجاد
ا شیاء طبقهبندی شده ا ستفاده شود .رجی ستر طبقهبندی کنندهها میتواند بهعنوان منابع ارجاع برای رجی ستر
دادههای مشابهی که توسط دیگر انجمنهای اطالعات جغرافیایی بنا نهاده شده ،بهعنوان بخشی از سیستم ارجاع
متقابل عمل کنند .ارجاع متقابل بین آیتمهای مربوطه در رجیستتتر طبقهبندی کنندهها ممکن استتت در مواردی
که ساختار رجیستر ها بین انجمنهای اطالعاتی تفاوت دارد ،دشوار باشد .این بخش از ISO 19144بهعنوان یک
ر

راهنما برای انجمنهای اطالعاتی مختلف برای تو سعه رجی ستر کنندههای سازگار میتواند خدمت ارائه دهد که
میتواند از سیستمی از ارجاع متقابل طبقهبندی کننده پشتیبانی کند .ساختار یک سیستم طبقهبندی همراه با
ستتتاز و کار تعیین و رجیستتتتر طبقهبندی کنندههای تعریفشتتتده در این بخش از  ISO 19144عمومی بوده و
میتواند توسط بسیاری از انجمنهای اطالعاتی مختلف که برای سیستمهای طبقهبندی تعریف شده ،بکار گرفته
شود ،از جمله خاک ،شکل زمین ،پو شش گیاهی ،شهر سازی و سی ستمهایی برای درک تنوع زی ستی و تغییر
اقلیم .استفاده از این سند اجازه میدهد که رابطه بین سیستمهای طبقهبندی مختلف شرح داده شود.

ز

سیستمهاي طبقهبندي اطالعات جغرافیايي
بخش اول :ساختار سیستم طبقهبندي
 -1هدف و دامنهي كاربرد

این بخش از  ISO 19144ساختار یک سی ستم طبقهبندی اطالعات جغرافیایی را به همراه ساز و کارِ تعریف و
رجیستر طبقهبندی کنندهها برای یک چنین سیستمی ایجاد میکند .این روش ،استفاده از پوششهای گسسته
را برای نشان دادن نتیجه اِعمال سیستم طبقهبندی به یک منطقه خاص مشخص میکند و ساختار فنی رجیستر
طبقهبندی کنندهها را مطابق با ISO 19135تعریف میکند .این ستتاختار میتواند برای توستتعه ستتیستتتمهای
طبقهبندی خاص مورد ا ستفاده قرار گیرد که حوزههای کاربرد خاص را م شخص میکنند و در سایر ق سمتهای
 ISO 19144مشخص شدهاند.
 -2سازگاري
 -1-2كالسها

سه کالس سازگاری در این بخش از  ISO 19144شناسایی میشوند.
 -2-2سازگاري سیستم طبقهبندي

هر سیستم طبقهبندی برای سازگاری با این بخش از  ISO 19144که ادعا شده است ،باید مطابق با پیوست الف
باشد (مراجعه کنید به پیوست .)A.2

 3-2سازگاري رجیستر طبقهبندي كنندهها
هر رجیسترِ طبقهبندی کنندهای که مطابق با این بخش از  ISO 19144ادعا شده است ،باید مطابق با پیوست A

باشد (مراجعه به )A.3و .ISO 19135:2005, A.1
 4-2نمايش نتايج طبقهبندي

هر راهنما ()legendی طبقهبندی کنندهای ،برای سازگاری با این بخش از ISO 19144که ادعا شده ا ست ،باید
مطابق با پیوست  Aباشد (مراجعه به .)A.4
1

 -3مراجع قانوني (معتبر)

ا سناد مرجع زیر برای ا ستفاده این سند ،ضروری ه ستند .برای مراجع تاریخدار ،تنها ن سخه ذکر شده اِعمال
میشود .برای مراجع بدون تاریخ ،آخرین نسخه سند مرجع (به ضمیمه هر اصالحاتی) اِعمال میشود.
 ،ISO/TS 19103:2005اطالعات جغرافیایی  -زبان الگوی مفهومی
 ،ISO 19110:2005اطالعات جغرافیایی  -روششناسی دستهبندی عارضه
 ،ISO 19115اطالعات جغرافیایی  -فرادادهها
 ،ISO 19123اطالعات جغرافیایی – الگو برای هندسه پوشش و توابع
 ،ISO 19135:2005اطالعات جغرافیایی – مراحل رجیستر
 -4اصطالحات ،تعاريف و اصطالحات اختصاري

برای اهداف این سند ،تعاریف و اصطالحات زیر بکار میروند:

- 1-4اصطالحات و تعاريف
-1-1-4طبقهبندي پسیني

الگوی طبقهبندي ( )4.1.4بر اساس تعریف کالسها پس از خوشهبندی نمونههای میدانی جمعآوری شده.
توجه  :1برگرفته از ( FAO LCCS version2منبع )2
توجه  :2برای بررسی این موضوع و طبقهبندی پیشینی به پیوست  Bمراجعه کنید)4.1.2(.
 2-1-4طبقهبندي پیشیني

طرح طبقهبندي ( )4.1.4بهگونهای ستتاختار یافته استتت که کالسها ماحصتتل مفهومی ستتازی انواع واقعاً اتفاق
افتاده هستند.
توجه  :1برگرفته از ( FAO LCCS version2منبع )2
توجه  :2این روش مبتنی بر تعریف کالسها قبل از اینکه هرگونه جمعآوری داده واقعاً انجام شود ،استوار است.
توجه  :3برای بررسی این موضوع و طبقهبندی پسینی به پیوست  Bمراجعه کنید)4.1.1(.
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-3-1-4شيء طبقهبندي شده

شیء مکانی ،شیء زمانی یا شیء مکانی  -زمانی که به كالس راهنمای مشخص اختصاص مییابد (.)4.1.16

-4-1-4طبقهبندي

نمایش انتزاعی (خالصه شده) پدیدههای دنیای واقعی با استفاده از طبقهبندی کنندهها (.)4.1.6
-5-1-4سیستم طبقهبندي

سیستمی برای تخصیص اشیاء به کالس
- 6-1-4طبقهبندي كننده

تعریفی که برای تخصیص اشیاء به كالسهاي راهنما استفاده میشود ()4.1.16
توجه :طبقهبندی کننده ها میتوانند بهصتتتورت الگوریتمی یا مطابق با مجموعهای از قواعد خاص سیییسییتم
طبقهبندي ( )4.1.5تعریف شوند.
- 7-1-4پوشش

عارضییه ( )4.1.10که بهعنوان یک تابع برای برگشتتتت مقادیری از دامنه ( )4.1.17آن عمل میکند ،برای هر
موقعیت مستقیم در دامنه مکانی ،زمانی یا مکانی -زمانی آن است)4.1.9( .
[]ISO 19123:2005
مثال :تصویر رستری ،همپوشانی چند ضلعی ،ماتریس ارتفاعی رقومی.

توجه
پوشش ،یک عارضه است که مقادیر چندگانه برای هر نوع توصیف دارد که در آن ،هر موقعیت مستقیم در نمایش
هندسی عارضه ،یک مقدار منفرد برای هر نوع توصیف دارد.
-8-1-4پوشش گسسته

پوششي ( )4.1.7که همان مقادیر توصیفی عارضه را برای هر موقعیت مستقیم در هر شیء مکانی ،شیء زمانی
یا شیء مکانی  -زمانی در دامنه خود باز میگرداند ()4.1.9
3

[]ISO 19123:2005
توجه :دامنه یک پوشش گسسته شامل مجموعهای محدود از اشیاء مکانی ،زمانی یا مکانی-زمانی است.
-9-1-4دامنه

مجموعهای کامالً مشخص
[]ISO/TS 19103:2005
توجه
دامنهها برای تعریف دامنه و برد ( )4.1.17اپراتورها و توابع استفاده میشوند.
-10-1-4عارضه

ساده شده پدیدههای دنیای واقعی
[]ISO 19101: 2002
مثال
پدیده "برج ایفل" را میتوان با سایر پدیدههای مشابه به یک نوع عارضه طبقهبندی کرد":برج".
توجه
یک عارضتته میتواند بهعنوان یک الگو یا یک نمونه رخ دهد .در این قستتمت از  ،ISO 19144الگو "هدف" استتت
مگر اینکه خالف آن مشخص باشد.
-11-1-4توصیف عارضه

توصیف یک عارضه ()4.1.10
[]ISO 19101: 2002
-12-1-4واژه نامه مفهومي عارضه

واژه نامه که حاوی تعاریف مرتبط با اطالعات تو صیفی درباره مفاهیمی ا ست که ممکن ا ست با جزئیات در یک
فهرست عارضه مشخص شده باشد ()4.1.10
[[ ]ISO 19126در دست انتشار]
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-13-1-4توصیف كننده

از نظر زبانی ،توالی مستقل توصیفات با قابلیت منحصر به فرد سازی و دائم سازی مرتبط هستند.
[]ISO 19135: 2005
-14-1-4كالس

مجموعهای از موارد با خصوصیات مشترک
[]ISO 19135: 2005
توجه
در این متن "کالس" برای اشاره به مجموعهای از موارد استفاده میشود ،نه مفهوم انتزاعی از آن مجموعه موارد.
-15-1-4راهنما ()Legend

کاربرد طبقهبندي ( )4.1.4در یک منطقه خاص با ا ستفاده از مقیاس م شخص تهیه نق شه و مجموعه دادههای
خاص.
توجه :برگرفته از  FAO LCCSنسخه ( 2مراجعه به مرجع [.)]2
-16-1-4كالس راهنما ()legend class

حاصل کالس از کاربرد یک فرایند طبقهبندي ()4.1.4
توجه :نتیجه فرایند طبقهبندی در این قسمت از  ISO 19144بهعنوان کالس راهنما نامیده می شود تا با اصطالح
"کالس" که در مدل سازی  UMLاستفاده میشود اشتباه نشود.
-17-1-4برد (محدوده)

"پو شش" مجموعهای از مقادیر تو صیف كننده عار ضه ( )4.1.11که تو سط یک تابع با اجزاء دامنه ()1.9.4
یک پوشش ( )4.1.7مرتبط گردیده است.
[]ISO 19123:2005
-18-1-4رجیستر

مجموعهای از فایلها حاوی شناسههاي ( )4.1.13اختصاص دادهشده به موارد با توضیحات مربوط به آنها
[]ISO 19135:2005
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-19-1-4رجیستري

سیستم اطالعاتی که در آن یک رجیستر ( )4.1.18نگهداری میشود.
[]ISO 19135:2005
-20-1-4استاندارد فني

استاندارد حاوی تعاریف موارد كالسها ( )4.1.14که نیاز به رجیستر دارد.
[]ISO 19135:2005
-21-1-4هندسه بُرداري

نمایش هندسی از طریق استفاده از اصول هندسی سودمند.
[]ISO 19107: 2003
-4-2اصطالحات اختصاري
-1-2-4كلیات

سیستم مرجع مختصات ()CRS
سیستم طبقهبندی پوشش زمین ()LCCS
زبان مدل سازی یکپارچه UML
-2-2-4قابل توجه

طرح مفهومی مشخص شده در این قسمت از  ISO 19144با استفاده از زبان مدل سازی یکپارچه توصیف شده
است ( ،)UMLبه دنبال راهنمایی .ISO / TS 19103
عنا صر چند مدل مورد ا ستفاده در این طرح در سایر ا ستانداردهای سری  ISO 19100تعریف شده ا ست .طبق
قرارداد در این مجموعه استتتانداردهای بینالمللی ،نام کالسهای  ،UMLبه استتتثنای کالسهای پایه نوع داده،
شامل یک پی شوند دو حرفی ا ست که ا ستاندارد بینالمللی و ب سته (پکیج)  UML 2را که کالس در آن تعریف
شده است ،مشخص میکند.
کالسهای  UMLکه در این قسمت از  ISO 19144تعریف شدهاند دارای پیشوند دو حرف " "CLهستند.
در جدول  1ستتایر استتتانداردهای بینالمللی و بستتته (پکیج) هایی که کالسهای  UMLاستتتفاده شتتده در این
قسمت از  ISO 19144در آنها تعریف شده است ،آورده شده است:
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 )2یک سردرگمی در استفاده از اصطالح " "classکه در  UMLاستفاده میشود و " "classکه در یک طرح
طبقهبندی استفاده میشود و " "class itemکه در روشهای رجیستر استفاده میشود وجود دارد class .که در
یک طرح طبقهبندی استفاده میشود در این قسمت از " ISO 19144کالس راهنما" نامیده میشود.
جدول  - 1منابع كالسهاي  UMLتعريف شده خارجي

بستهبندي (پکیج)

استاندارد بینالمللي

پیشوند

هسته پوشش و پوششهاي گسسته

ISO 19123

CV

اطالعات كاربرد فراداده

ISO 19115

DS

مدل عارضه معمولي

ISO 19109

GF

اصول هندسي

ISO 19107

GM

اطالعات مجموعه فراداده موجود

ISO 19115

MD

تصوير مجموعه فراداده موجود

ISO 19115-2

MI

فرايندهاي رجیستر

ISO 19135

RE

مرجع سازي مکاني با مختصات

ISO 19111

SC

اجسام زماني )(temporal objects

ISO19108

TM

-5سیستمهاي طبقهبندي
-1-5مفهوم

یک پو شش گ س سته همان تو صیف عار ضه را برای هر موقعیت م ستقیم در هر شیء هند سی منفرد در دامنه
مکانی  -زمانی خود برمیگرداند .دامنه مکانی  -زمانی از مجموعهای از ا شیاء هند سی ت شکیل شده ا ست که با
هم شکل پوشش را تشکیل میدهند.
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مثال :1
پو شش گ س سته مناطق پُ ستی در یک ک شور :هر منطقه ،کُد متفاوتی دارد و امکان تعامل بین این کُدها وجود
ندارد .با این وجود ،ممکن است یک رابطه سطح باالیی بین کُدها وجود داشته باشد .کشور کوچک موناکو به پنج
کوارتر تقسیم شده است" :مونگتی"" ،ال کاندامین"" ،فونتوییل"" ،موناکو-ویل" و "مونت کارلو".
این حوزههای ق ضایی سیا سی بهطور کامل حوزه ک شور را در بر میگیرد .منطقه موناکو را میتوان به صورت یک
پوشش گسسته با پنج جسم مکانی نشان داد که هر جسم دارای هندسهی چند ضلعی است .مقدار توصیف برای
هر شیء مکانی ،نام حوزه قضایی سیاسی است .به شکل  .1نگاه کنید.

شکل  - 1نمونهاي از پوشش گسسته با هندسه چند ضلعي

هندسه اشیاء مکانی که با یک پوشش گسسته مرتبط شده همچنین میتواند سلولها را با یک ساختار شبکهای
شبکهبندی کند .هر یک از سلولهای شبکه ممکن است دارای یک توصیف باشند.
مثال  :2یک پوشش گسسته با هندسه شبکهای از همان ناحیه که در مثال قبلی استفاده شده است.
(شکل  )2راهنمای شکل ،نمونههایی از مقادیر توصیفی را که بهطور واقعی در دادهها وجود دارد را نشان میدهد.
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شکل  - 2نمونهاي از پوشش گسسته با هندسهي شبکهاي

توجه :پوششهای مجزایی که در مثالهای باال نشان داده شده ،ساده هستند زیرا فقط از یک توصیف نسبتاً ساده
استفاده شده است .با این حال ،در واقع توصیفهای هر یک از اشیاء مکانی پوشش میتواند بسیار پیچیده باشد.
بهمنظور تو صیف پو شش زمین ،تلفیق تعداد زیادی از پارامترهای تو صیفی مربوط به خاک ،زی ست شنا سی و
تراکم در یک سی ستم جامع طبقهبندی پو شش زمین ضروری ا ست .البته چنین سی ستم طبقهبندی واب سته به
منطقه کاربردی است .یک اقیانوس شناس یک سیستم طبقهبندی متفاوت با یک هواشناس خواهد داشت.
سی ستمهای طبقهبندی میتوانند بهطور گ ستردهای در مناطق مختلف کاربردی ،متفاوت با شند ،اما برای مناطق
کاربردی مشابه الزم است که دادههایی از منابع مختلف با هم استفاده شوند.
یک ستتیستتتم طبقهبندی به شتتما امکان میدهد طبقهبندیها را بهمنظور تقستتیم محدوده توصتتیف کننده یک
پوشش گسسته برای ایجاد اشیاء طبقهبندی شده ،تعریف کند.

-2-5طبقهبندي و عالئم راهنما ()legend

طبقهبندی یک نمایش ساده شده از پدیدههای دنیای واقعی (بهعنوان مثال وضعیت در منطقه نمایش داده شده)
با ا ستفاده از طبقهبندی کنندهها ست .طبقهبندی یک چارچوب سی ستماتیک با نام کالسها و تعاریفی که برای
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تمایز آنها و رابطه بین کالسها استتتفاده میشتتود میباشتتد؛ بنابراین طبقهبندی لزوماً شتتامل تعریف مرزهای
کالسها است که باید مشخص و بر اساس معیارهای عینی باشد.
یک سیستم طبقهبندی باید:
⎯ به مقیاس وابستتته نباشتتد ،به این معنی که کالسها در تمام ستتطوح ستتیستتتم باید در هر مقیاس یا ستتطح از
جزئیات قابل اجرا باشند و
 به منبع وابسته نباشد که داللت بر مستقل بودن آن از ابزارهای جمعآوری اطالعات دارد.توجه  :1استتتقالل مقیاس و استتتقالل منبع در حالت کلی یک ستتیستتتم طبقهبندی وجود دارد .وقتی س تیستتتم
طبقهبندی روی دادههای واقعی اِعمال میشتتتود ،یعنی وقتی عالئم راهنما ایجاد میشتتتود ،محدودیت مقیاس و
منبع داده میتواند محدودیتهایی را برای عالئم راهنما ایجاد کند.
عالئم راهنما ،کاربرد طبقهبندی در یک منطقه خاص با استتتتفاده از مقیاس نقشتتتهبرداری مشتتتخص و مجموعه
دادههای خاص ا ست؛ بنابراین ،عالئم راهنما ممکن ا ست فقط شامل یک بخش ،یا زیرمجموعهای از تمام طبقات
ممکنِ طبقهبندی باشد.
اطالعات حاشیهای نقشه باید ⎯ :وابسته به مقیاس باشد و ⎯ وابسته به منبع باشد.
مثال  :1وابستتتگی به مقیاس :برخی از اجزاء ممکن استتت خیلی کوچک باشتتند که وقتی در یک مقیاس خاص
جمع میشوند بهطور مستقل ترسیم شوند.
مثال  :2وابستتتگی به منبع :اجزاء جمعآوری شتتده از منابع مختلف ،مانند یک عکس هوایی و یک عکس ترکیبی
ماهوارهای با رنگ کاذب ،میتوانند متفاوت باشند.
یک راهنما ( )legendمجموعهای از طبقهبندی کنندهها از بین همه طبقهبندیهای ممکن در یک ستتتیستتتتم
طبقهبندی ا ست .یک راهنما میتواند با طبقهبندی کنندههایی که برای یک مجموعه دادۀ واحد اِعمال می شوند
مطابقت داشته باشد یا برای تعدادی از مجموعه دادههای مرتبط قابل استفاده باشد.
توجه  :2راهنما مجموعهای از عوارض قابل قیاس یک فهرستتت عارضتته استتت که زیر مجموعهای از تمام عوارض
ممکن در واژهنامه مفهومی عارضه است.
مثال  :3تمایز کالسهای راهنما از یک سی ستم طبقهبندی :هنگام ا ستفاده از سی ستم طبقهبندی مرجع در یک
منطقه جغرافیایی معین با یک نوع داده خاص ،فقط یک زیرمجموعه از کالسهای ستتیستتتم مرجع در دادههای
واقعی وجود دارد .این مجموعه از کالسها ،راهنما ( )legendاست که سیستم تهیه نقشه با آن انجام میشود.
سی ستم مرجع در شکل  3بهعنوان یک ماتریس با دو پارامتر ن شان داده شده ا ست :ارتفاع گیاهان ،از  5متر تا
بی شتر از  50متر و در صد پو شش تاج از کمتر از  ٪10تا  .٪100کالسها در این حالت خاص ،با شماره از  1تا
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 100شمارهگذاری می شوند .راهنما فقط چهار کالس طبقهبندی مرجع خواهد دا شت ،شمارههای  33،47،78و
.83

شکل  - 3راهنما بهعنوان كاربرد طبقهبندي در يک منطقه خاص []2

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

سیستم طبقهبندی دو شکل اساسی دارد :سلسله مراتبی و غیر سلسله مراتبی.
 -1-3-5سیستمهاي طبقهبندي سلسله مراتبي

⎯ طبقهبندی کنندهها باید بهگونهای تعریف شوند که همه کالسها در سطح خاصی از سلسله مراتب از یکدیگر
جدا باشند.
⎯ معیارهایی که برای تعریف طبقهبندی در یک سطح از طبقهبندی سل سله مراتبی ا ستفاده می شود در سطح
دیگر تکرار نمی شود (بهعنوان مثال معیارهایی که برای تعریف طبقهبندی در سطح پایین ا ستفاده می شود نباید
در سطح باالتر از سلسله مراتب کپی شوند).
توجه  :1اکثر سی ستمهای طبقهبندی ،ساختار سل سله مراتبی دارند .چنین سی ستمهای طبقهبندیای به دلیل
توانایی آن در جای گیری سطوح مختلف اطالعات  -از کالسهای سطح گسترده ساختاریافته  -که امکان تقسیم
منظم بیشتری را به زیر کالسهای دقیقتر میدهد ،سازگاری بیشتری را ارائه میدهد.
در سطوح باالترِ سی ستم طبقهبندی ،معیارهای ت شخی صی کمتری ا ستفاده می شود .در حالی که در سطوح
پایینتر ،تعداد معیارهای تشخیصی افزایش مییابد.
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 -2-3-5سیستمهاي طبقهبندي غیر سلسله مراتبي

طبقهبندی کنندهها باید بهگونهای تعریف شوند که همه کالسها از یکدیگر جدا باشند.
توجه  :2سیستمهای طبقهبندی غیر سلسله مراتبی فقط در یک سطح از اطالعات اِعمال میشوند ،بهعنوان مثال
یک تک مقیاس یا نوع اطالعات.
-4-5سیستمهاي طبقهبندي پیشیني و پسیني

برای استقرار سیستمهای طبقهبندی دو رویکرد تعریف شده است :طبقهبندی پیشینی و پ سینی .اولی بر اساس
ایجاد یک طرح طبقهبندی قبل از جمعآوری دادههایی استتت که به آنها اِعمال میشتتود ،در حالی که دومی بر
اساس ایجاد کالسها بر اساس خصوصیات مشترک مشخص در دادههای جمعآوری شده است.

توجه داشته باشید:
هر دو رویکرد کاربردهایی دارند .رویکرد پ سینی برای طبقهبندی ،انعطاف پذیری بی شتری را فراهم میکند که به
شتتما اجازه میدهد طرح طبقهبندی با دادهها مطابقت بیشتتتری داشتتته باشتتد .با این حال ،این میتواند مقایسته
دادههای جمعآوری شده و طبقهبندی جداگانه را دشوارتر کند .اگر از قوانین استاندارد برای استقرار کالسها در
سی ستم طبقهبندی پ سین ا ستفاده شود ،این قوانین میتوانند برای تولید مجموعههای گ ستردهتری از کالسها
که شامل چندین طبقهبندی جداگانه هستند ،استفاده شوند .رویکردهای سیستم طبقهبندی پیشینی و پسینی
در ضمیمه  Bبحث شده است.
-5-5ساختار دادههاي طبقهبنديشده
-1-5-5آرايش سیستماتیک

طبقهبندی ،فرایند چیدمان سیستماتیک اشیاء به گروهها بر اساس توصیفات آنهاست.
مجموعه کالسهای مقرر شده در یک سیستم طبقهبندی به شما امکان میدهد توصیفات عوارض جغرافیایی را
سازماندهی کنید تا مقدار تو صیف برای نمونه عار ضه ،همان نام کالس از سی ستم طبقهبندی با شد .میتوان
گروهها را م ستقیماً تعریف کرد یا از ضوابط پارامتری برای تولید گروهها ا ستفاده کرد .زیرمجموعهای از مجموعه
گروهها در یک منطقه خاص تبدیل به راهنما ( )legendمیشود.
توجه :مفهوم طبقهبندی ب سیار عمومی ا ست و بهطور گ ستردهای در ب سیاری از ر شتههای علمی و سایر موارد
مورد استفاده قرار میگیرد.
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بیشتر مشخصات جغرافیایی با توجه به مکان ،توصیف میشوند؛ یعنی مواردی از مشخصات جغرافیایی معموالً در
موقعیتهای مکانی مختلف مقادیر مختلفی دارند .اطالعات جغرافیایی با ویژگیهای گ س سته را میتوان بهعنوان
یک پو شش گ س سته یا با هند سه بُرداری تو صیف شده یک مجموعه داده مکانی (دادههای بُرداری) ن شان داد .از
آنجا که ممکن است همان پدیده در دنیای واقعی با استفاده از دادههای پوششی یا بُردار نشان داده شود ،آرایش
سی ستماتیک ا شیاء به گروههای ت شکیل دهنده طبقهبندی میتواند هم برای پو شش دادهها و هم برای دادههای
بُرداری مکانی تعریف شده از مرز اِعمال شود.

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

نتیجه طبقهبندی یک منطقه ،راهنما ( )legendاست که ممکن است بهعنوان یک نوع پوشش گسسته نشان داده
شود ،همانطور که در  ISO 19123م شخص شده ا ست .دامنهی یک پو شش گ س سته مجموعهای از مقادیر
توصیف عارضه است که بهعنوان مجموعهای از سوابق با یک طرح مشترک تعریف شده توسط سیستم طبقهبندی
نشان داده می شود .دامنه شامل جمعآوری محدود اشیاء طبقهبندی شده همراه با موقعیت م ستقیم آنها است.
شتتیء هندستتی و رکورد مربوط به آن یک جفت مقدار هندستته تشتتکیل میدهند .کالس ( CV_Coverageنگاه
کنید به  )ISO 19123یک نوع عارضتته را مطابق با مدل عارضتته معمولی از  ISO 19109: 2005نشتتان میدهد.
( شکل  .)4کالس  CV_Coverageدارای سه ویژگی است :وسعت دامنه ،نوع محدوده و قانون نقطه مشترک .در
پوششهای گسسته ،یک رابطه مستقیم یک به یک وجود دارد.
هر جفت مقدار  CV_Geometryبه صفات مربوطه پیوند مییابد .ویژگی و سعت دامنه ،و سعت پو شش دامنه را
تو صیف میکند .ویژگی و سعت دامنه ،و سعت پو شش دامنه را تو صیف میکند .نوع داده  EX_Extentدر ISO
 19115تعریف شده است .ویژگی نوع محدوده ،ساختار و ترکیب ویژگی رجیستر داده را توصیف میکند .ویژگی
نوع محدوده ،ا ستفاده از نوع داده و نوع رجی ستر را تعیین میکند که در  ISO / TS 19103تعریف شده ا ست.
یک نوع رکورد ( ،)Recordtypeیک فرا کالس ( )Metaclassا ست که ساختار مجموعهای از رکوردها را تو صیف
میکند .یک نوع رکورد ( )Record Typeشامل لیستی از زوج نام ویژگی  /نوع داده است .یک لیست ساده رایج
ترین شکل  rangeTypeاست .ویژگی قانون نقطه مشترک روش مورد استفاده برای ارزیابی  CV_Covrageرا در
موقعیتی تعیین میکند که در مرزی بین ا شیاء هند سی قرار دا شته با شد یا در مرز دو یا چند شی ء هند سی
همپو شانی دا شته با شد ،جایی که ا شیاء هند سی یا  CV_DomainObjectsیا  CV_ValueObjectsبا شد .نوع
داده CV_CommonPointRuleدر  ISO 19123تعریف شده ا ست .ارتباط با  CV_Coverageیک خ صو صیت
سیستم مرجع مختصات ( )CRSاست که اشیاء موجود در دامنه به آن ارجاع (رفرنس) می شوند .سیستم مرجع
مختصات در  ISO 19111تعریف شده است.
همچنین کالسهای  CV_Coverageبا کالسهای  CV_Domainو  CV_AttributeValuesمرتبط هستند.
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 CV_Coverageمجموعه اشیاء دامنه را به مجموعه رکوردها حاوی مقادیر توصیفی پیوند میدهد.
 CV_DomainObjectمیتوا ند هر شتتتیء م کانی یا ز مانی یا م کانی -ز مانی باشتتتتد .اشتتت یاء دام نه
 CV_DiscreteSurfaceCoverageمحتتدود بتته نمونتتههتتایی از  GM_Surfaceهستتتتنتتد .برای هر نمونتته از
( CV_DomainObjectبهعنوان مثال هر سلول شبکه یا سطح چند ضلعی) یک نمونه از CV_AttributeValues
وجود دارد (یک رکورد داده)(.شکل .)4

شکل  :4عناصر يک پوشش

 CV_DiscreteCoverageزیرگروهی است که برای هر موقعیت مستقیم در یک  CV_DomainObjectدر دامنه
خود ،رکورد ( )Recordیک سانی از مقادیر تو صیف عار ضه را برمیگرداند .هر جفت مقدار هند سی از یک شیء
دامنه (بهعنوان مثال یک ستتلول شتتبکه یا یک چند ضتتلعی) و یک رکورد ( )Recordاز مقادیر ویژگی عارضتته
تشکیل شده است.
به شکل  5مراجعه کنید.
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شکل  - 5اجزاء يک پوشش گسسته

در پوشتتشهای گستتستتته یک رابطه مستتتقیم یک به یک وجود دارد که هر  CV_GeometryValuePairاز یک
 CV_DomainObjectمانند یک  GM_Objectو یک مقدار  CV_AttributeValuesتشکیل شده است.
نوع پو شش گ س سته بر ا ساس نوع ج سم هند سی در حوزه مکانی ا ست .بند  ،ISO 19123:2005 6پنج نوع
پوشش گسسته را با هندسههای مختلف مشخص میکند:
 یک پوشش نقطه گسسته ،متشکل از مجموعهای از نقاط مستقل؛ یک پوشش نقطه شبکه ،متشکل از مجموعهای از نقاط شبکه؛15

 یک پوشش منحنی گسسته ،متشکل از مجموعهای از منحنیها؛ یک پوشش سطح گسسته ،متشکل از مجموعهای از سطوح ،بهطور معمول اشیاء( GM-Surfaceچند ضلعیها)یا م ستطیلهای همگن ( سلولهای شبکه) یا شش ضلعیهای منظم .یا شاید ا شیاء  TINیا ا شیا چند ضلعی
تیسن (.)Thiessen
⎯ یک پوشش جامد گسسته ،متشکل از مجموعهای از احجام جامد.
یک سی ستم طبقهبندی میتواند از هر نوع شیء هند سی در محدوده مکانی خود ا ستفاده کند .برای شنا سایی
مقادیر دامنه برای هر نوع پو شش گ س سته امکان ایجاد طبقهبندی کنندهها وجود دارد .پو ششهای گ س سته که
یک منطقه را تقسیم میکنند با پوشش سطح گسسته برطرف میشوند.
-3-5-5پوشش سطح گسسته

یک سی ستم طبقهبندی که از پو ش شی ا ستفاده میکند که دامنه آن دارای یک حد فا صل با شد ،باید از پو شش
ستتطح گستتستتته  CV_Discreteمطابق با  6.8 ،ISO 19123: 2005استتتفاده کند .استتتفاده از GM_Surface
بهعنوان عنصر ( )elementهندسی در شکل  6نشان داده شده است.

شکل  - 6پوشش سطح گسسته

سطوحی که محدوده یک سطح گسسته را تشکیل میدهند میتوانند منحصر به فرد باشند و یک منطقه را بهطور
کامل تقسیم کنند یا میتوانند زیرمجموعه های مستقلی باشند .نوع هندسه پوشش مورد استفاده اغلب به روشی
که دادهها جمعآوری میشوند بستگی دارد .پدیدههای طبیعی تمایل به مرزهای نامنظم دارند و اغلب بهصورت
مجموعهای از چند ضلعیهای هم نهشت نشان داده میشوند .برخی از پدیدهها ،انواعی از دادههای سنجنده یا
نتایج محاسبات ،معموالً تمایل دارند ازنظر شبکه ،شبکهای سازماندهی میشوند که در آن دامنه مجموعهای از
مستطیلهای هم نهشت باشد .انواع مختلف  CV_DiscreteSurfaceCoverageکه ممکن است در سیستمهای
طبقهبندی استفاده شود در شکل  7نشان داده شده است .ممکن است از جدول شبکههای مختلف استفاده شود.
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یک نوع شبکه چهار ضلعی ،شبکه منظم با اندازه سلول نابرابر است با یک ترتیب توالی پیمایش خطی .با این حال،
ممکن است از دیگر سازمانهای شبکه مثل شبکهی اندازه سلول متغیر" "QuadTreeبا ترتیب توالی پیمایش
مورتون ( )Mortonاستفاده شود.

شکل  :7انواع پوشش سطح گسسته
-4-5-5توصیفات

یک جفت مقدارهندسی شامل یک شیء مکانی ،زمانی یا مکانی -زمانی به همراه رجی ستر مقادیر توصیف عارضه
است .مقدار تعیین شده برای یک پوشش گسستهی دادهی طبقهبندی شده بهعنوان مجموعهای از سوابق با یک
طرح م شترک ن شان داده می شود .ویژگی نوع محدوده شیء  CV_Coverageدامنه پو شش را تو صیف میکند.
طرح کاربردی برای یک سیستم طبقهبندی خاص ساختار رجیستر را که شامل مقادیر توصیفی برای آن سیستم
کاربردی ا ست تعریف میکند .م شخ صات ممکن ا ست به مقادیر رمزگذاری شده در فهر ست کالسهای راهنما
ارجاع داده شتتوند .یک کالس راهنما هنگامی با یک نوع عارضتته مطابقت دارد که بهعنوان بخشتتی از یک طرح
طبقهبندی تعریف شود؛ یعنی نوع عار ضه محدود به بخ شی از سی ستم طبقهبندی ا ست که برخی ساختارهای
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کلی را بر مجموعه کالسهای راهنما تحمیل میکند .این ستتتاختار میتواند بهصتتتورت پیشتتتینی یا پستتتینی
سازماندهی شود ،همانطور که در ضمیمه  Bشرح داده شده است .شکل  8رابطه یک کالس راهنما با یک نوع
عار ضه را ن شان میدهد .فهر ست کالسهای راهنما همانطور که در بند  6شرح داده شده ممکن ا ست در یک
رجیستر قرار داده شود.
یک  CL_LegendClassیک فرا کالس استتت که یک زیر مجموعه از فرا کالس عمومی  GF_AttributeTypeاز
مدل ویژگی های عمومی  ISO 19109استتتت که با یک مرجع فهرستتتت کالس های راهن ما از طریق یک
 CL_FeatureTypeReferenceاجرا شده ا ست .تو صیف عار ضه فراداده را میتوان با یک کالس راهنما مرتبط
کرد.

شکل  - 8رابطه كالس راهنما با نوع عارضه

-6-5يک مجموعه داده طبقهبندي

یک مجموعه داده طبقهبندی میتواند شامل یک پوشش گسسته همراه با فراداده مرتبط باشد.
شتتکل  9نمای کلی از یک مدل محتوا را برای دادههای گستتستتته طبقهبندی شتتده نشتتان میدهد .این ویژگی
مربوط به تصویرسازی برگرفته از  ISO / TS 19129است.
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شکل  - 9بررسي اجمالي يک مدل محتوا براي دادههاي طبقهبندي شده پوشش گسسته

عناصتتر فراداده از دو نوع تشتتکیل شتتدهاند  -مواردی که زمینه دادهها را توصتتیف میکنند و مواردی که محتوای
دادهها را توصتتیف میکنند .هر دوی زمینه و محتوای فراداده در  ISO 19115تعریف شتتده استتت .تصتتویرستتازی
فراداده از  ISO 19115-2میتواند در برخی موارد برای توصتتتیف روش به دستتتت آوردن داده های طبقهبندی
استفاده شود .ساختار هندسی و دادههای توصیفی از مکان مرجع کردن و یک مقدار مجموعه عناصر داده تشکیل
شده است.
مدلی که در شتتکل  10نشتتان دادهشتتده استتت ،رابطه بین یک مجموعه طبقهبندی و فراداده مربوط به آن را که
شامل یک مجموعه داده است ،نشان میدهد .کالس  CL_ClassificationCollectionیک کالس مجموعه
است که پوشش را به فراداده پیوند میدهد.
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شکل  - 10اجزاء محتواي مجموعه دادههاي طبقهبندي

20

-6مديريت طبقهبندي كنندهها
-1-6كلَیت

یک شیء طبقهبندی شده یک زیرمجموعه از تو صیف عار ضه ا ست که محدود به کار در یک طرح طبقهبندی
خاص است .روند ایجاد یک سیستم طبقهبندی ،دامنهی توصیفی یک پوشش گسسته را تقسیم میکند .همانند
توصیف عارضه ،طبقهبندی را میتوان با تعریف مندرج در واژهنامه از پیش تعریف کرد .فرهنگ لغت ممکن است
شتامل همه طبقهبندی کنندههای موجود در طرح طبقهبندی باشتد .طبقهبندیهای جدید ممکن استت به طرح
طبقهبندی اضافه شود و تعاریف طبقهبندی کنندههای خاص اصالح شود .روش مناسب مدیریت چنین تغییراتی
از طریق فرآیند رجیستری ( )registrationاست.
توجه  1این شبیه رجیستر عارضه و تعاریف توصیفی در واژه نامه مفهومی عارضه است.
اشتتیاء طبقهبندی شتتده توستتط طبقهبندی کنندهها توصتتیف میشتتوند .تعریف یک طبقهبندی کننده همچنین
میتواند دارای یک نام و شناسه (کد) مرتبط باشد .اینها میتوانند رجیستر شوند .عالوه بر این ،اشیاء طبقهبندی
شده میتوانند قوانینی داشته باشند که آنها را به دیگر اشیاء طبقهبندی شده مرتبط کند .تعریف ،شناسهی نام
و هر رابطهای بین طبقهبندی کنندهها میتواند رجیستر شده باشد.
مثال :طبقهبندی "ساوانا" در یک سیستم طبقهبندی خاص پوشش زمین [ ]1چمن غالب با درختان کم درخت
و /یا بوتههای پراکنده استتت ،به این معنی که طبقهبندی به هر دوی چمن و درختان ،یا بوتههایی با چمن غالب
نیاز دارد .بین چمن و سایر عناصر ،یک رابطه برتری وجود دارد.
همچنین میتواند قوانینی در رابطه با هندستته یا مقیاس برای اشتتیاء طبقهبندی شتتده وجود داشتتته باشتتد .اگر
جستتمی خیلی کوچک باشتتد ،ممکن استتت هنگام جمعآوری در مقیاس معین ،مجزا در نظر گرفته نشتتود .با این
حال ،میتواند منا سب با شد که دو طبقهبندی را در یک طبقهبندی مخلوط ،ترکیب کنید تا مواد ت شکیل دهنده
را نشان داد .اگر یک شیء کمتر از حداقل سطح باشد ،یک طبقهبندی مخلوط ،بهعنوان مثال  A | Bمخلوط  Aو
 Bبا  Aغالب و با  Bحداقل یک درصد آستانه را میتوان ایجاد کرد.
طرحهای طبقهبندی میتوانند بسیار پیچیده شده و شامل هزاران کالس شوند.
توجه  :2قوانین مربوط به اشتتیاء طبقهبندی شتتده میتوانند به ستتلستتله مراتب طرح طبقهبندی یا رابطه بین
طبقهبندی کنندهها یا جنبههای مکانی ارتباط داشتتته باشتتند .برای طرحهای طبقهبندی ستتاده ،میتوان قوانین
مربوط به طبقهبندی کنندهها را در یک متن توصتتیفی تشتتریح کرد .در طرحهای طبقهبندی پیچیدهتر ،میتوان
قوانین را به شکلی توصیف کرد که بهصورت خودکار پردازش شود.
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-2-6رجیستر واژه نامه مفهومي براي يک طرح طبقهبندي

واژه نامه مفهومی عارضه در  ISO 19126بهعنوان مجموعهای از مشخصات مستقل انواع عارضه و انواع توصیفات
شرح داده شده است.
در یک سیستم طبقهبندی ،اشیاء طبقهبندی شده میتوانند تقسیمبندی دامنه (فضای توصیفی) پوشش گسسته
را نشان دهند.
هیچ مرزبندی مشخصی وجود ندارد که محدودیت عارضه را نشان دهد.
اشیاء طبقهبندی شده درواقع عوارضی هستند که با تقسیم فضای توصیفی ،ویژگی خاصی به تعریف عارضه اضافه
شده است.
طبقهبندی کننده برای تعیین یک شیء طبقهبندی شده ا ستفاده می شود .طبقهبندی کننده تعریفی ا ست که
میتواند برای اختصاص اشیاء به کالسها مورداستفاده قرار گیرد.
مجمو عه ت مام طب قهب ندی کن نده ها برای یک منط قه کاربرد خاص یک واژه نا مه مفهومی را برای آن منط قه
کاربردی تشکیل میدهد و میتواند در یک رجیستر نگهداشته شود.
برخی از طبقهبندی کنندهها فقط از یک تعریف تو صیفی ت شکیل شده ا ست که نوع شیء طبقهبندی شده را
توصیف میکند ،در حالی که طبقهبندی کنندههای دیگر حاوی لیست کد مقادیر مجاز هستند.
مجموعهای از طبقهبندی کنندهها برای یک منطقه خاص ،فهرست راهنما را تشکیل میدهد.
-3-6مديريت طبقهبندي كنندهها از طريق رجیستري

سی ستمهای طبقهبندی میتوانند ساختارهای سلسله مراتبی پیشینی نسبتاً ثابت باشند یا ساختارهای پسینی
بستتیار انعطاف پذیر و پیچیدهای باشتتند ،اما در هر دو حالت ،مخصتتوص منطقهای کاربردی هستتتند که برای آن
تعریف شدهاند.
با گذ شت زمان ،طبقهبندی کنندههای ا ضافی میتوان ستند به سی ستم طبقهبندی ا ضافه شوند یا طبقهبندی
کنندههای موجود ممکن بود نیاز به اصالح داشته باشند.
این نوع نگهداریِ مجموعهای از طبقهبندیها ،خود را به رجیستر میرساند.
توجه :رجیستر مزایای غیرمستقیم دیگری نیز دارد.
ستتاختار کلی ستتیستتتم طبقهبندی و طرح رجیستتتری را میتوان استتتاندارد کرد ،اما جزئیات خاص طبقهبندی
کنندهها در رجیستر نگهداری میشوند.
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این [موضتتوع] اجازه انعطاف پذیری و کار با تعداد زیادی از طبقهبندی کنندهها و انواع مختلف اشتتیاء طبقهبندی
شده که در یک راهنما جمعآوری شده است را میدهد.
همچنین این امکان را برای رجیستر توسط جامعه اطالعاتی پشتیبانی کننده از حوزه برنامه فراهم میکند.
-4-6رجیستر ساختار
-1-4-6عناصر يک رجیستر

رجیستر ها زمینهای برای مدیریت انعطاف پذیر کالسهای راهنما را فراهم میکنند.
ایزو  19135نحوه مدیریت رجی ستر و اطالعاتی را که باید در هر پی شنهادی برای رجی ستر یک مورد از اطالعات
جغرافیایی گنجانده شود ،مشخص میکند.
رجیستر کالسهای راهنما باید مطابق با استاندارد  ISO 19135باشد.
رجیستر کالسهای راهنما ،رجیستری چند بخشی است که باید شامل مشخصات:
الف) طبقهبندی کننده  -تعریف و هر کُد و یا نام مرتبط با آن؛
ب) قوانینی که شرح رابطه بین موارد رجیستر شده راهنما یا رابطه انواع اشیاء طبقهبندی شده با هندسه است.
عالوه بر این ،هر مورد رجیستر شده باید شامل اطالعات الزم برای مدیریت آن مورد باشد ،بهعنوان مثال شناسه،
وضعیت مدیریت و احتماالً اطالعات مربوط به روابط با موارد موجود در مشخصات خارجی.
توجه :بین "کال سی" که در سی ستم طبقهبندی ا ستفاده می شود و "کال سی" که در  UMLا ستفاده می شود،
احتمال ایجاد سردرگمی وجود دارد .رجی ستر کالسهای راهنما حاوی مجموعهای از کالسهای راهنما ا ست که
در نمودار  UMLبا استفاده از کالس  UML CL_ClassificationLegendClassو همچنین مجموعهای از قوانین
کتته را بطتته ب ین کالسهتتای را ه نمتتا را توصتتت یف می کنتتد ،همتتان طور کتته بتتا استتت تفتتاده از کالس
 CL_ClassificationRuleClass UMLتوصیف شده است.
-2-4-6طرح رجیستري

طرح رجی ستری کالس راهنما از طرح رجی ستری در  ISO 19135گرفته شده ا ست و در شکل  11ن شان داده
شده است
طرح ر جیستتتت تری شتتتتامتتل ز یر گرو هی از  RE_Registerبرای یتتک ر جیستتتت تر کالس را ه نمتتای
( ،)CL_ClassificationRegisterیتتک زیرگروه  RE_RegisteredItemمربوط بتته یتتک مورد کالس راهنمتتا
( )CL_ClassificationItemو یتتک مورد قتتانون ( )CL_ClassificationRuleItemو یتتک زیرگروه از کالس
23

 RE_ItemClassمربوط به کالس راهن مای ( )CL_ClassificationItemClassو یک کالس ضتتتتاب طهم ند
( )CL_ClassificationRuleClassمیباشد.

شکل  - 11طرح رجیستر طبقهبندي كه كالسهاي اضافه شده را نشان ميدهد
-3-4-6رجیستر طبقهبندي
CL_ClassificationRegister-1-3-4-6

کالس  CL_ClassificationRegisterاطالعات مربوط به خود رجیستر کننده را مشخص میکند.
همانطور که در  ISO 19135تعریف شده است ،این یک زیر کالس از کالس  RE_Registerاست.
شش توصیف از ایزو  19135به ارث میبرد و سه توصیف اضافی به آن افزوده میشود .شکل  12را ببینید.
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شکل  - 12رجیستر طبقهبندي
-2-3-4-6خالصه مطالب

مطابق با استاندارد  ،ISO 19135خالصه محتوای توصیفی باید یک رشته کاراکتر باشد که شامل شرحی کلی از
هدف که برای موارد رجیستر ایجادشده است باشد ،ازجمله محدودیت دامنه رجیستر و انواع برنامههایی که موارد
برای آنها در نظر گرفته شده ا ست .در مورد یک رجی ستر طبقهبندی ،خال صه محتوا همچنین ن شان میدهد که
رجیستری یک رجیستر طبقهبندی است.
-3-3-4-6شناسه منبع يکنواخت
مطابق با  ،ISO 19135شنا سه منبع یکنواخت تو صیفی باید مجموعهای از نمونههای CI_OnLine Resource

 )Row 395 ،B.3.2.5 ،(ISO 19115: 2003را بهعنوان مقدار خود در نظر بگیرد که هرکدام حاوی اطالعاتی در
مورد منابع آنالین مرتبط با رجیستری است.
این مجموعه باید حداقل شامل یک نمونه از منابع  CI_OnLineبا شد که ویژگی  OnLine Resourceبرای آن
مشخص است.
تابع دارای مقدار "اطالعات" ( )002استتتت و مقدار متناظر با توصتتتیف پیوند برخط توصتتتیفی منابعی را تعیین
میکند که دسترسی به محتوای کامل رجیستر را فراهم میکند.
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مثال http://www.dgiwg.org/FAD :یک مقدار نمونه از پیوند منبع برخط است.
-4-3-4-6زبان عامل
زبان عامل توصتتتیفی باید همان مقدار آن نمونه کالس  RE_Localeرا مطابق با 8.17 ،ISO 19135: 2005

استتتتفاده کند که برای تعیین زبان ،اطالعات کشتتتور و رمزگذاری کاراکترها برای تفستتتیر مناستتتب از محتوای
ردیفهای کاراکتر در رجیستر استفاده میشود.
-5-3-4-6نسخه

نسخه توصیفی شرطی باید همان نمونهای از کالس  )8.18( ،RE_Version ISO 19135: 2005را نشان دهد که
یک حا لت منحصتتتر به فرد در طول مدت رجیستتتتری را مشتتتخص ک ند .در صتتتورت عدم ارا ئه م قدار
( )6.4.3.7( )dateOfLastChangeمقداری برای این توصیف باید ارائه شود.
-6-3-4-6تاريخ آخرين تغییر

تاریخ آخرین تغییر توصیفی شرطی باید طبق همان نمونه از کالس " "Dateمطابق با ،ISO / TS 19103: 2005
( )6.5.2.8نمایش داده شود و تاریخی را تعیین کند که آخرین تغییر در وضعیت یک مورد در رجیستر مطابق با
 8.8.4 ،ISO 19135: 2005ساخته شده است .اگر مقداری از نسخه مطابق با  ،)8.2.7( ،ISO 19135: 2005ارائه
نگردد ،مقداری برای این توصیف باید ارائه شود.
-7-3-4-6زبانهاي جايگزين

زبانهای جایگزین توصتتتیفی شتتترطی باید همان مجموعه نمونههای کالس " "RE_Localeرا نمایش دهند و
میتوانند برای پ شتیبانی از سازگاری فرهنگی و زبانی ا ستفاده شوند و میتوانند عنا صر اطالعاتی را به زبانهای
دیگری غیر از زبان عامل رجیستری ،ارائه دهند.
-8-3-4-6مجموعه دامنه
مجموعه دامنه توصتتیفی ،باید مجموعهای از عناصتتر حوزه باشتتد که بهعنوان ردیفهای کاراکتر مطابق با ISO

 ،19110: 2005جدول  ،B.1بخش  ،1.2برای تو صیف دامنههای مو ضوعی موارد رجی ستر شده ا ستفاده می شود.
این ممکن ا ست بهعنوان پایهای برای ایجاد فراداده برای ار سال به موتورهای ج ستجو ا ستفاده شود .از آنجا که
بین عوارض جغرافیایی معمولی و اشتتیاء طبقهبندی شتتده اشتتتراک وجود دارد ،بدین معنا که هر دو انتزاعی از
پدیدههای دنیای واقعی ه ستند ،از عنا صر  ISO 19110برای تو صیف رجی ستر طبقهبندی کننده بهمنظور حفظ
یکنواختی در توصیف ،در صورت امکان استفاده میشود.
مثال "پوشش زمین"" ،خاک"
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-9-3-4-6زمینه كاربرد

ویژگی انتخابی  fieldOfApplicationSetباید مجموعهای از عنا صر  fieldOfApplicationSetبا شد که مطابق با
 ،ISO 19110:2005جدول  ،B.1عن صر  ،1.3بهعنوان سری ویژگیها نمایش داده می شوند و برای تو صیف انواع
کاربرد موارد رجی ستر شده ا ستفاده می شود fieldOfApplicationSet .ممکن ا ست بهعنوان مبنایی برای ایجاد
ابر داده برای ارسال به موتورهای جستجو استفاده شود.
مثال" :تولیدات کشاورزی"
-10-3-4-6زبان عملکردي

توصیف شرطی زبان عملکردی باید یک رشته کاراکتر باشد که شامل مشخصات سیستم نمادین است که برای
تعریف رسمی قواعد مورد استفاده برای ارتباط اشیاء طبقهبندی شده در یک سیستم طبقهبندی استفاده میشود.
قواعد موجود در یک ستتیستتتم طبقهبندی ،مشتتابه عملکردهای ایجاد یک ستتیستتتم طبقهبندی مطابق با ISO
 ،19110: 2005جدول  ،B.1بخش  ،1.7برای همه اشتتیاء طبقهبندی شتتده استتت .ویژگی زبان عملکردی برای
سیستمهای طبقهبندی که قواعد آن مشخص شده است اجباری است.
مثال( ISO / IEC 13211-1 ،EXPLANE PROOL :نسخه استاندارد  ISOزبان  ،Prologمراجعه به مرجع [.)]7
-4-4-6موارد رجیستري
-1-4-4-6طرح براي موارد رجیستري
RE_RegisterItem-1-1-4-4-6

کالس ( RE_RegisterItemشکل  13را ببینید) عناصر اطالعاتی را که باید برای هر موردی که در یک رجیستر
رجیستر شده است مشخص میکند .این ،نُه توصیف و دو ارتباط دارد.
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شکل  :13مورد رجیستري طبقهبندي كننده
-2-1-4-4-6شناسه آيتم

شناسه آیتم توصیف ،باید بهعنوان یک عدد صحیح مثبت (بزرگتر از صفر) نشان داده شود که بهطور منحصر به
فرد استفاده میشود تا آن آیتم در رجیستر ،نشان داده شود و برای پردازش اطالعات در نظر گرفته شود.
مقادیر باید به ترتیبی که موارد برای ورود به رجی ستر پی شنهاد می شوند ،تخ صیص داده شوند .هنگامی که یک
مقدار تخصیص داده شد ،نباید دوباره از آن استفاده کرد.
-3-1-4-4-6نام

نام توصیف بهعنوان "رشته کاراکتر"حاوی یک تعیین کننده جمع و جور و قابل خواندن توسط انسان نشان داده
میشتتود که برای نشتتان دادن مفهوم رجیستتتر استتتفاده میشتتود .هر نام باید یک مفهوم مورد را در محدوده آن
کالس و یک بیان مختصر از مفهوم مورد را نشان دهد.
این نام طبق قوانین زیر در یک رجیستر ،منحصر به فرد است:
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الف) موارد چندگانه از همان مورد کالس ممکن است از همان مقدار برای نام استفاده کنند ،اما فقط یک مورد از
این موارد باید وضعیت "معتبر" داشته باشد.
ب) آیتمها در کالسهای مختلف ممکن است از یک مقدار برای نام استفاده کنند.
-4-1-4-4-6وضعیت

و ضعیت تو صیف به د ست آمده ،باید بهعنوان نمونهای از  RE_ItemStatusمطابق با  ،ISO 19135:2005جدول
 2ن شان داده شود که و ضعیت  RE_RegisterItemرا م شخص میکند .ضابطه تعیین مقدار RE_ItemStatus
بهعنوان یک محدودیت در استاندارد  ،19135:2005بخش  8.8.4شرح داده شده است.
-5-1-4-4-6تاريخ پذيرش

تو صیف شرطی " تاریخ پذیرش" باید تاریخی را م شخص کند که در آن ،پی شنهاد برای افزودن آیتم به رجی ستر
پذیرفته شده است .محدودیت شرط در استاندارد  8.8.5 ،19135:2005شرح داده شده است.
-6-1-4-4-6تاريخ اصالح

توصیف شرطی " تاریخ اصالح" باید تاریخی را مشخص کند که در آن پیشنهاد جایگزینی یا کنار گذاشتن مورد
پذیرفته شده است .محدودیت شرط در استاندارد  8.8.6 ،ISO 19135:2005شرح داده شده است.
-7-1-4-4-6تعريف

تعریف تو صیف باید به صورت یک ر شته کاراکتر ن شان داده شود که حاوی تعریف مفهومی ا ست که تو سط آن
آیتم تجستتم یافته و در زبان عامل رجیستتتر بیان شتتده استتت .الزامات ارجاع به تعاریف گرفته شتتده از یک منبع
خارجی در استاندارد  8.8.7 ،ISO 19135:2005آورده شده است.
-8-1-4-4-6توصیف

توصیف ویژگی انتخابی باید بهعنوان یک "رشته کاراکتر" حاوی توصیفی از مفهوم مجسم شده توسط آن مورد و
بیان شده در زبان عامل رجی ستر ن شان داده شود .تو صیف باید بیانی از ماهیت ،ویژگیها ،دامنه یا کیفیتهای
غیر اساسی مفهوم باشد که توسط مورد تحقق مییابد اما توسط عنصر تعریف مشخص نمیشود.
-9-1-4-4-6زمینه كاربرد

توصتتتیف انتخابی "زمینه کاربرد" باید بهعنوان مجموعهای از "زمینه کاربرد" نمایش داده شتتتود و بهصتتتورت
رشتتتههای کاراکتری نمایش داده شتتود که هر کدام باید نوع استتتفاده از آیتم را توصتتیف کنند" .زمینه کاربرد"
ممکن است بهعنوان مبنایی برای ایجاد ابر داده برای ارسال به موتورهای جستجو استفاده شود.
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مثال "تولید کشاورزی".
-10-1-4-4-6عبارتهاي جايگزين

توصیف انتخابی "عبارتهای جایگزین"باید بهعنوان مجموعهای از عناصر نمایش داده شده و به صورت رشتههای
کاراکتری نمایش داده شتتوند که هر یک باید یک نام جایگزین و در صتتورت تمایل اطالعات اضتتافی را در محلی
متفاوت از محل رجی ستر م شخص کند .هیچ دو نمونه از  RE_AlternativeExpressionدر مجموعه نباید مقدار
یکسانی برای محلی داشته باشند.
-2-4-4-6آيتمهاي راهنماي طبقهبندي
CL_ Classification Legend Item-1-2-4-4-6

کالس  CL_ClassificationLegendItemاطالعات مربوط به یک آیتم راهنما را در رجیستتتتر طبقهبندی کننده
م شخص میکند .این تو صیف واقعی آیتم راهنما ست که دو تو صیف ا ضافی  RE_RegisteredItemرجی ستر و
اضافه شده است.
توجه داشته باشید:
شنا سه آیتم (نگاه کنید به  )10.8.2 ،ISO 19135:2005برای ن شان دادن منح صر به فرد یک آیتم رجی ستر در
یک رجیستر استفاده می شود و از کُدی که در تبادل داده ،خارج از محدوده آن رجیستر استفاده می شود متمایز
میشود.
-2-2-4-4-6كد

تو صیف انتخابی " کُد " باید یک عدد صحیح مثبت با شد که برای ن شان دادن یک آیتم رجی ستر در تبادل داده
خارج از محدوده رجیستر استفاده می شود .هر کد باید بهطور منحصر به فرد یک مورد را با وضعیت "معتبر" در
محدوده زیر کالس  CL_ClassificationLegendItemن شان دهد .ممکن ا ست موارد کد م شابهی دا شته با شند
اما دارای مقادیر وضعیت دیگری باشند.
کد یک ن شانه کارآمد از نظر فرآیند اطالعات ا ست .در حالی که یک نام (به  10.8.3 ،ISO 19135:2005مراجعه
کنید) یک ن شانه قابل د سترس برای ان سان ا ست .یک رابطه یک به یک بین مقادیر نام و تو صیفهای کد یک
آیتتتتتم رجتتیستتتتتتتر وجتتود دارد؛ ب تنتتابتترایتتن ،یتتک نتتام  CL_ClassificationLegendItemو یتتک کتتد
 ClassificationLegendItemممکن ا ست بهجای یکدیگر برای ن شان دادن همان آیتم رجی ستر در تبادل داده
استفاده شوند.
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-3-2-4-4-6آلفا كد

توصیف انتخابی " آلفا کد "باید یک رشته کاراکتر حاوی یک نشانگر فشرده و نه لزوماً قابل خواندن توسط انسان
باشد که برای نشان دادن یک آیتم رجیستر در تبادل داده خارج از محدوده رجیستر استفاده میشود .هر کد آلفا
بتتایتتد بتته طور منحصتتتر بتته فرد یتتک مورد را بتتا وضتتتعیتتت " معتبر" در محتتدوده زیر کالس _CL
 ClassificationLegendItemنشان دهد .موارد اضافی ممکن است کد یکسانی داشته باشند اما مقادیر وضعیت
دیگری داشته باشند.
-3-4-4-6موارد مربوط به شیوه طبقهبندي
CL_ClassificationRuleItem-1-3-4-4-6

کالس  CL_ClassificationRuleItemاطالعاتی را در مورد یک قاعده در رجیستتتر طبقهبندی کننده مشتتخص
میکند .این توصتتیف شتیوهای استتت که برای توصتتیف رابطه بین آیتمهای راهنمای رجیستتتر یا رابطه هندستی
استفاده میشود و یک توصیف اضافی به  RE_RegisteredItemاضافه میکند.
-2-3-4-4-6كد

تو صیف انتخابی " کد " باید یک عدد صحیح مثبت با شد که برای ن شان دادن یک شیوه طبقهبندی رجی ستر
شده در تبادل داده خارج از محدوده رجی ستر ا ستفاده می شود .هر کد باید بهطور منح صر به فرد یک مورد را با
و ضعیت "معتبر" در محدوده زیر کالس  CL_ClassificationRuleItemن شان دهد .موارد ا ضافی ممکن ا ست
کد یکسانی داشته باشند اما مقادیر وضعیت دیگری داشته باشند.
-3-3-4-4-6آلفا كد

تو صیف انتخابی " آلفا کد " باید یک ر شته کاراکتر حاوی یک ن شانگر کم حجم و نه لزوماً قابل خواندن تو سط
انسان باشد که برای نشان دادن یک آیتم رجیستر در مبادله داده خارج از محدوده رجیستر استفاده می شود .هر
کد آلفا باید بهطور منحصتتتر به فرد نشتتتاندهنده یک آیتم با وضتتتعیت "معتبر" در محدوده زیر کالس _CL
 ClassificationRuleItemبا شد .موارد ا ضافی ممکن ا ست کد یک سانی دا شته با شند اما مقادیرِ و ضعیت دیگری
داشته باشند.
-5-4-6كالس آيتم
RE_ItemClass-1-5-4-6

کالس ( RE_ItemClassنگاه کنید به شکل  )14اطالعاتی را در مورد یک کالس آیتم طبقهبندی کننده در یک
رجی ستر طبقهبندی کننده م شخص میکند که شرح آن چیزی ا ست که قابل رجی ستر ا ست .مواردی که ممکن
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استتتت رجیستتتتر شتتتوند بهعنوان زیر کالسهای  RE_ItemClassنشتتتان داده میشتتتوند و باید از یک کالس
 CL_ClassificationLegendClassو  CL_ClassificationRulesClassتشکیل شوند.
از آنجایی که یک طبقهبندی کننده برای تق سیمبندی ف ضا (محدوده)ی تو صیف یک پو شش گ س سته ا ستفاده
میشتتود ،به یک نوع عارضتته (همانطور که در  ISO 19110توضتتیح داده شتتده استتت) مربوط میشتتود .کالس
 CL_ClassificationRulesClassرابطه بین طبقهبندیکنندهها یا هند سه را تو صیف میکند .این در شکل 14
نشان داده شده است.

شکل -14كالس آيتم طبقهبندي كننده

-2-5-4-6كالس آيتم براي كالسهاي راهنما

کالس آیتم برای کالسهای راهنما  CL_ClassificationLegendClassباید نمونهای از  RE_ItemClassباشتتتد
(به  ISO 19135مراجعه کنید) که مقادیر توصیفهای زیر را به آن اختصاص میدهد.
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مقدار نام توصیف :رشته کاراکتری باید "کالس راهنما" باشد.
مقدار استاندارد فنی CI_Citation :باید:
الف) عنوان:
CharacterString = “ISO 19144-1:2009, Geographic information — Classification systems — Part
;”1:Classification system structure
ب) عنوان جایگزینCharacterString = “ISO 19144-1:2009”; :
ج) تاریخCI_Date :
 )1تاریخDate = 2009-xx-xx, :
 )2نوع تاریخCI_DateTypeCode = “publication”. :
-3-5-4-6زبانهاي جايگزين

بهمنظور حمایت از سازگاری فرهنگی و زبانی ،موارد خاصی در یک رجیستر ممکن است عنا صری از اطالعات را
به زبانهای دیگری غیر از زبان عامل رجیستر ارائه دهند .توصیف " زبانهای جایگزین " باید بهعنوان مجموعهای
از نمونههای (RE_Localeاستتتتاندارد  )ISO 19135:2005, 8.17نشتتتان داده شتتتود که هرکدام یک منطقه
منح صربهفرد ا ضافی را م شخص میکنند که تو سط آیتم در رجی ستر ا ستفاده می شود .هر ع ضو مجموعه باید
حداقل توسط یک مورد در رجیستر استفاده شود .محل هر عبارت جایگزین مطابق 8.8.10 ،ISO 19135:2005
که توسط هر آیتمی در رجیستر استفاده میشود ،باید در این مجموعه  RE_Localesگنجانده شود .این توصیف
خالصتتهای از مکانهای جایگزین مورد استتتفاده توستتط آیتمهای موجود در یک رجیستتتر را ارائه میدهد .برای
اطالعات بیشتر به  8.15 ،ISO 19135:2005مراجعه کنید.
ضمیمه A

(قاعدهای)
چکیده مجموعه آزمون
 A.1كلیات

این ضمیمه ،چکیدهی مجموعه آزمونی را برای ارزیابی عملکرد این بخش از  ISO 19144ارائه میدهد .چکیدهی
مجموعه آزمون شتتامل یک نمونه آزمون برای یک ستتیستتتم طبقهبندی ( ،)A.2یک نمونه آزمون برای رجیستتتر
طبقهبندی ( )A.3و یک نمونه آزمون برای نمایش نتایج طبقهبندی ( )A.4است.
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 A.2سازگاري يک سیستم طبقهبندي  -محدوديت در انواع عوارض در يک سیستم طبقهبندي

الف) هدف آزمون :برای بررستتتی اینکه طرح یا نمایه برنامهای که کالسها را پیادهستتتازی میکند یا شتتتامل
عناصری از این قسمت از  ISO 19144محدودیتهای انواع عوارض به مواردی است که بهعنوان بخشی از سیستم
طبقهبندی تعیین شدهاند.
ب) روش آزمون :با اطمینان از اینکه میتوان عوارض را با توجه به طب قهبندی کن نده هایی که ستتتیستتتتم
طبقهبندی را تعریف میکنند ،مطابقت داد که با انواع مجاز در سی ستم طبقهبندی مطابقت دارند ،مجموعهای از
عوارض را بررسی کنید.
ج) مرجع.5.5 ،5.3 :
د) نوع آزمون :قابلیت (.)capability
 A.3سازگاري رجیستر طبقهبندي كنندهها  -طرح رجیستر طبقهبندي كننده

الف) هدف آزمون :بررستتی اینکه رجیستتتر طبقهبندی کنندهها برای یک ستتیستتتم طبقهبندی مطابق با طرح
رجیستتتتری تعریف شتتتتده در  ISO 19135استتتتت و کالسهتتای اضتتتتافی ،CL_ClassifierRegister
 CL_ClassifierRegisteredItemو  CL_ClassifierItemClassرا نمونهسازی میکند.
ب) روش آزمون :اسناد و مدارک طرح رجیستری را بررسی کنید.
ج) مرجع.6.4.2 :
د) نوع آزمون :قابلیت.
 A.4سازگاري براي نمايش نتايج طبقهبندي  A.4.1سیستم طبقهبندي پوشش گسسته سطح

الف) هدف آزمون :بررستتی اینکه طرح یا مشتتخصتتات برنامهای که کالسها را پیادهستتازی میکند یا شتتامل
عناصتتری از این قستتمت از  ISO 19144استتت ،الزاماتی را که برای  CV_DiscreteCoverageایجاد میکند و
کالس  CV_SurfaceValuePairرا با مقدار و هندستته توصتتیفات با توصتتیف هندستته برآورده میکند ،برآورده
میکند .روی  GM_Surfaceتنظیم شده است.
ب) روش آزمون :مستندات طرح یا مشخصات برنامه را بررسی کنید.
ج) مرجع.5.5 :
د) نوع آزمايش :قابلیت.
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ضمیمه B

(حاوی اطالعات مفید)
سیستمهاي طبقهبندي پیشیني و پسیني

طبقهبندی را میتوان به دو روش انجام داد :یا پیشینی یا پسینی.
در سیستم طبقهبندی پیشینی ،کالسها خالصهای از انواع واقعی اتفاق افتاده هستند .این روش مبتنی بر تعریف
یک سی ستم طبقهبندی ا ست که قبل از جمعآوری دادههایی که ِاعمال می شوند ،تو سعه یافته ا ست .این بدان
معناست که تمام ترکیبات احتمالی معیارهای تشخیصی باید از قبل در طبقهبندی بررسی شوند.
مثال  :1طبقهبندی گیاهان و علوم خاک ،مانند منابع [ ]5و [.]6
مزیت اصتتلی ستتیستتتم طبقهبندی پیشتتینی این استتت که کالسها مستتتقل از منطقه و وستتایل استتتفاده شتتده،
ا ستاندارد می شوند .عیب این روش سفت و سخت بودن آن ا ست ،زیرا بع ضی از نمونههای زمینه ممکن ا ست
بهراحتی به یکی از کالسهای از پیش تعریف شده اختصاص داده نشود.
سیستمهای طبقهبندی پسینی بر اساس تعریف کالسها پس از شباهت خوشهای یا عدم تشابه نمونههای میدانی
جمعآوری شده است.
مثال  2روش  ،Braun-Blanquetاستفاده شده در علوم پوشش گیاهی  -یک روش طبقهبندی گُل گرا با استفاده
از ترکیب کل گونهها برای خوشهبندی نمونهها در گروههای جامعه شناسی (مراجعه به مرجع [.)]4
مزیت سیستم طبقهبندی پسینی ،انعطاف پذیری و سازگاری آن در مقایسه با صلبیت ضمنی سیستم طبقهبندی
پیشینی است .رویکرد پسینی به معنای حداقل تعمیم است.
این نوع طبقهبندی بهتر با م شاهدات میدانی جمعآوری شده در یک منطقه خاص متنا سب ا ست .در عین حال،
از آنجا که یک طبقهبندی پسینی به منطقه خاص توصیف شده بستگی دارد و با شرایط محلی سازگار است ،قادر
به تعریف کالسهای استتتاندارد نیستتت .خوشتتهبندی نمونهها برای تعریف کالسها تنها پس از جمعآوری دادهها
انجام میشتتود و در صتتورت استتتفاده در جاهای دیگر یا در مناطق کامالً متفاوت ازنظر جغرافیایی ،ارتباط برخی
معیارها در یک منطقه خاص میتواند محدود شتتتود ،اگرچه رویکرد پستتتینی برای طبقهبندی نمیتواند از قبل
کالسهای استاندارد را تعریف کند ،اما میتواند قوانین استانداردی را برای ایجاد کالسها وضع کند.
شکلهای  B.1تا  B.3مثالهای مقایسه این دو روش را نشان میدهد.
شکل  B.1کاربرد یک طرح طبقهبندی را نشان میدهد که به دو مجموعه از انواع مقدار توصیف مستقل پرداخته
می شود .گروهبندیهای سه در سه مجموعهای از انواع مقدار تو صیفی ه ستند که از شکل (دایره ،مثلث) و رنگ
(ستتیاه و ستتفید) تشتتکیل شتتدهاند .مقادیر شتتکل برای نمونههایی از این نوع ،از همه مثلثهای موجود در یک
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مجموعه تا تمام دایرههای یک مجموعه متفاوت استتت و رنگ آن از ستتیاه به ستتفید متفاوت استتت .برای اهداف
ت صویر سازی ،تمام ترکیبات ممکن در یک ماتریس دو بعدی که فقط از مثلث در یک مجموعه به فقط دایرههای
یک مجموعه (" "aتا " )"jو از ستتتفید به ستتتیاه (" "1تا " )"10ستتتازمان یافتهاند .در این مثالِ محدود ،تعداد
ترکیبات زیاد نیست؛ بنابراین میتوان راهنما را بر اساس مجموعه مقادیر توصیفی در شکل  B.1ساخت که حاوی
تمام ترکیبات باشتتد .در بستتیاری از موقعیتهای دنیای واقعی تعداد ترکیبات ممکن استتت خیلی زیاد باشتتد،
بنابراین یک راهنما لزوماً باید فقط زیرمجموعهای از ترکیبات ممکن باشتتتد .دادههای دنیای واقعی ممکن استتتت
بهطور مستقیم با راهنما متناسب نباشد و ممکن است به شکلی ،از تقریب برای اختصاص مقادیر جمعآوری شده
دادههای دنیای واقعی به نزدیکترین کالس راهنما نیاز باشد.
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شکل  - B.1نمايش خالصه طبقهبندي متشکل از دو مجموعه از انواع مقادير توصیفي مستقل  -دايرهها و مثلثها
بهصورت سیاه و سفید نمايانگر تمام مقادير ممکن از انواع توصیف هستند []4

شکل  B.2وضعیت میدانی (واقعیت) را برای یک منطقه جغرافیایی نشان میدهد .توجه داشته باشید که در شکل
 B.2موارد تکراری وجود دارد ،جایی که ترکیبات خاصی از اشکال و رنگها بیش از یک نمونه دارند و همه ترکیبات
ممکن رخ نمیدهد .یک راهنما که بر اساس مجموعهها یا توصیفات در شکل  B.2ساخته شده است ،فقط شامل
ترکیبی از توصیفات است که بهطور واقعی در منطقه خاص جغرافیایی رخ داده است .دادههای جمعآوری شده
متناسب با راهنماست زیرا این راهنما بر اساس دادههای جمعآوری شده استخراج شده است .یک منطقه جغرافیایی
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دیگر ممکن است شامل برخی ترکیبات دیگر باشد و راهنماییای که فقط بر اساس مجموعهای از توصیفات شکل
 B.2ساخته شده است ،ممکن است شامل همه مواردی که در منطقه جغرافیایی دیگر ظاهر میشوند ،نباشد.

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

شتتکل  B.3طرح طبقهبندی پیشتتینی و پستتینی را با دو راهنما مقایستته میکند .اولین راهنما در شتتکل  B.3که
بهصتتورت پیشتتینی ایجاد شتتده استتت ،فقط از چهار کالس تشتتکیل شتتده استتت  -همه مثلثهای ستتفید ،تمام
دایرههای سفید ،همه مثلثهای سیاه و همه دایرههای سیاه .هیچ یک از دادههای موجود در ناحیه مثال بهطور
مستقیم با هیچ یک از این کالسهای راهنما مطابقت ندارد ،بنابراین یک الگوریتم برای اختصاص دادههای واقعی
به نزدیکترین کالس راهنما مورد نیاز است.
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راهنمای دوم در شکل  B.3که بهصورت پسینی تأسیس شده است ،از زیرمجموعهای از دادهها که در مستطیل
سیاه قرار دارد ،ساخته شده است .این راهنما کامالً با دادههای مستطیل سیاه مطابقت دارد ،امّا برای سایر دادهها
مطابقت کمی دارد .دوباره ،یک الگوریتم برای اختصاص دادههای واقعی به نزدیکترین کالس راهنما مورد نیاز
است.

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

توضیحات شکل :B3
طبقهبندي پیشیني در مقابل طبقهبندي پسیني

نمونهای از یک طبقهبندی پیشینی بسیار کلی بر اساس چهار کالس (مثلث در سیاه و سفید و دایره در سیاه و
سفید) که وضعیت میدان زیر را نشان میدهد.
با توجه به خالصه سازی در کالسها ،کاربر موظف است یکی از صدها احتماالت ممکن در میدان را به بهترین
نحو در یکی از چهار کالس قرار دهد ،چرا که ممکن است منجر به انتخاب کالسی شده باشد که وضعیت واقعی را
بهخوبی نشان ندهد.
39

نمونهاي از طبقهبندي پسیني

کالسها با و ضعیت واقعی در میدان (برای ناحیه داخل م ستطیل) مطابقت دارند ،اما م ساحت تو صیف شده تنها
بخشی از کل است.
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