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پیشگفتار
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:
OGC 05-084:2005, Catalog 2.0.1 Accessibility for OWS3-Best Practices An OGC
Interoperability Program Report

د

مقدمه
کن سر سیوم مکانی متن باز )OGC(1یک کن سر سیوم صنعتی بینالمللی مت شکل از بیش از  300شرکت،
آژانسهای دولتی و دانشگاههایی است که در یک فرآیند اجماعی شرکت میکنند تا نتیجه پردازش دادههای
جغرافیایی را در اختیار عموم قرار دهند .این گزارش برنامه چند ارگانی )IPR(2محصووول خدمات وب ،OGC
پروژه فاز سه ( )OWS3میباشد.
این طرح جدید خدمات وب  ،OGCفاز سه ،بخ شی از برنامه چند ارگانی  OGCمیبا شد :یک برنامه جهانی،
م شارکتی ،مهند سی ساز و آزمای شی که برای ارائه تکنولوژیهای نمونه اولیه و اثبات م شخ صات دلخواه به
برنامه توسعه مشخصات  OGCطراحی شده است .در طرحهای جدید چند ارگانی  ،OGCتیمهای بینالمللی
تأمین کننده تکنولوژی با یکدیگر فعالیت میکنند تا مسوووائل چند ارگانی پردازش دادههای جغرافیایی را که
توسط اسپانسرهای طرح مطرح شده ،حل کنند.
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Open Geospatial Consortium
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Interoperability Program Report

ه

عنوان استاندارد
-1هدف و دامنۀ كاربرد
کاتالوگ  – OGCپروفایل وب ،مشخ صاتی پیچیده است که بر استفاده از مفاهیم بسیاری مثل منابع ،فرادادهها،
ثبت ،مدل اطالعات رجیسووتری ،نتیجهگیری و غیره تأکید دارد .این سووند مقدمهای برای آشوونایی کاربر با این
مفاهیم ا ست .این سند به درک م شخ صات کاتالوگ بهطور عام و پروفایل وب کاتالوگ با  ebRIMبهطور خاص
کمک خواهد کرد.
توجهات به این احتمال جلب میشووود که ممکن اسووت برخی از عناصوور این بخش از  OGC 05-109دارای حق
انح صار ثبت با شد .شرکت کن سر سیوم مکانی متن باز م سئول شنا سایی هر یا تمامی این حقوق انح صاری ثبت
نمیباشد.
کاتالوگ  OGCمجموعهای از اطالعات توضوویحی (فرادادهها) درباره دادههایی اسووت که میتوانند بهعنوان مراجع
جغرافیایی در نظر گرفته شوووند .میتوان آن را بهصووورت یک پایگاه دادههای روی وب (یا یک مخزن) به شووکل
خدمات  OGCدر نظر گفت .نوعاً ،کاربردهای موردنیاز میتوانند به سه گروه دسته بندی شوند:
ثبت یک منبع در کاتالوگ (یعنی منابع اضافهشده به مخزن)
کشف یک منبع (یعنی جستجو در داخل مخزن)
اداره منابع (یعنی توانایی بهروز کردن یا حذف برخی منابع ،اضافه کردن طبقهبندی به یک خدمت و غیره)

1

شکل  :1شماي كاتالوگ

برای دستیابی به این مشخصات مورد نیاز ،خصوصیات ( OGC WRSخدمات ثبت وب) مجموعهای از عملکردها
را تعریف میکند که باید توسوووط یک کاتالوگ اجرایی حمایت شووووند .نمونههای این عملکردهای اسوووتاندارد
 GetRecord ،RegisterResourceیا  DeleteResourceو غیره هستند.
مشکلی که میخواهیم در این سند نشان دهیم ،فرمت دادههای تبادلی بین سرور کاتالوگ و مشتری آن است :ما
یک فرمت برای نشوووان دادن منابع در یک کاتالوگ (مثل نتیجه منبع کشوووف کننده یا منبع ثبت کننده) و یک
فرمت برای نشان دادن سؤاالت اپلیکیشن یک مشتری که میخواهد برای یک کاتالوگ بفرستد نیاز داریم.
اجازه دهید تنها فرمت نشان دهنده منابع را در نظر بگیریم .در اینجا با دو الزام متناقض باهم طرف هستیم:
چون کاتالوگ برای مدیریت انواع بسیار متنوعی از منابع مختلف طراحی می شود ،باید یک فرمت انعطاف پذیر و
قابل تعمیم داشته باشیم تا با این موضوع همخوانی داشته باشد؛
در همین زمان چون هدف در اینجا رسوویدن به چند ارگانی صووددرصوودی اسووت ،باید کامالً و بدون هیچ نکته
مبهمی توضیح دهیم که چگونه یک نوع منبع خاص در یک کاتالوگ توضیح داده خواهد شد.
 OGDبا خردمندی روی یک رویکرد دومرحلهای برای حل این مشکل توافق کرده است:
اول یک روش کلی برای توضووویح هر نوع داده تعریف میک ند .نام معمول این چارچوب توصووویفی داده های
کلی RIM1است – مدل اطالعات رجیستری
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Registry Information Model
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سپس برای هر نوع منبع خاص ،باید یک نقشه دقیق بین ساختار منبع و نمایشگر آن در داخل  RIMتهیه کنیم.

شکل  :2نقشه ساختار منبع

مراجع الزامي
اسووناد الزامی زیر ،شووامل مفادی اسووت که در این متن ،به آنها ارجاع میشووود .برای ارجاعهایی که تاریخدار
میبا شند ،ا صالحات یا بازنگریهای بعدی این مراجع ،در این ا ستاندارد ،اعمال نمی شود .لیکن برای ارجاعهایی
که تاریخ ندارند (بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع دادهشده است) ،آخرین نسخه سند الزامی که به آن ارجاع
دادهشده ،استفاده میشود و در این استاندارد ،الزامآور است.
استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:
مشخ صات اجرایی خدمات کاتالوگ  ،OpenGISنسخه  2.0.1با ا صالحیه OGC ،سند  ،04-021r4آگوست
( 2004مرداد-شهریور .)1383
سووونوود Oasis/ebXML Registry Information Model, V2.5, http://www.oasis- ،Oasis
2003 ،open.org/committees/regrep/documents/2.5/specs/ebrim-2.5.pdf
اصطالحات و تعاريف
در این استاندارد ،اصطالحات و تعاریف زیر به کار میرود:
3

منابعدر  http://www.webreference.com/html.tutorial2./1.htmlب سیار مف صل تعریف شده ا ست .این تو صیفات
چیزی است منحصر به فرد .در این  ،RFQبرخی از منابع به این خاطر تعریف شدهاند که برای انجمن  OGCمهم
هستند ،مثل دادهها ،خدمات ،سنسورها ،مدلهای  ،UMLمدلهای  SLD ،XMLو غیره.
فرادادههادر این مورد ،فرادادهها ،گروهی از اطالعات هستند که یک منبع را تعریف میکنند .در دیاگرام بهوضوح میبینیم
که نقش فرادادهها ،تو صیف این منابع ا ست .در این  ،RFQفرادادهها  ISO 19115برای داده ISO 191119 ،برای
خدمات SensorML ،برای سنسورها ،بخشی از مدل ( UMLکه خود ممکن است شامل فراداده باشد) ،بخشی از
مدلهای ( XMLدر همانجا) ،بخ شی از ( SLDدر همانجا) ه ستند .همانطور که میبینیم برخی از منابع خود
توصیف کننده هستند به این جهت که خود دارای فراداده هستند.
كاتالوگکه بهعنوان یک مکانیزم ذخیره برای فرادادهها معرفی شوووده اسوووت .دو احتمال در اینجا وجود دارد ،فرادادهها
میتوانند در مؤلفه کاتالوگ یا در یک مخزن فراداده لینک شده به کاتالوگ ذخیره شوند ،در این سطح انتزاعی،
مهم نیسووت کدام باشوود .در هر مورد ،کاتالوگ باید حداقل بخشووی از فرادادهها را ذخیره کند تا بتواند جوابگوی
سرچ ها باشد.

مدل اطالعات رجیسترياحتماالً پیچیدهترین مؤلفه اسوووت .این جزو توسوووط کاتالوگ اسوووتفاده میشوووود تا فرادادهها و روابط آنها را
سووازماندهی کرده و درنتیجه منابع را در میان خودشووان سووازماندهی نماید .این یک مؤلفه کلیدی اسووت چون
فرآیند ثبت و فرآیند سوورچ را هدایت خواهد کرد .در این  ،RFQسووه مدل اطالعات رجیسووتری موجود اسووت:
 ISO 19115/19119 ،ebRIMو دوبلین کور ( )Dublin Coreبهصوووورت پیش فرض در خد مات کا تالوگ-
مشخصات وب.
قراردادها -1-1اصطالحات مخفف شده
4

اصطالحات مخفف شده که در این سند مورد استفاده قرار گرفتهاند ،شامل موارد ذیل میباشد:
)OGC (Open Geospatial Consortium
)IPR (Interoperability Program Report
)OWS3 (OGC Web Services, Phase-3
)WRS (Web Registry Service
)RIM (Registry Information Model

-2مدل اطالعات رجیستري ()RIM
مدل اطالعات رجیسووتری ( )RIMیک فرا مدل مفهومی اسووت که سوواختار فرادادههای داخل یک رجیسووتری را
مشووخ میکند؛ هدف اصوولی آن ارائه یک سوواختار رسوومی اسووت که منابع فراداده و روابط بین آنها را ارائه
میکند .این مدل همچنین یک پایگاه انعطاف پذیر برای تعریف الزامات اجرایی و پردازشوووی درسوووت میکند.
درحالیکه فرا مدلها نیازی ندارند که بهطور فیزیکی اجرا شوند همانطور که م شخ شده ،احتماالً باید نق شه
بدون ابهام بین اجرا و فرا مدل در هر دو مسیر باشد .اهمیت فرا مدلها در مشخصات آنها در یک مدل مشترک
برای درک ،به اشتراک گذاشتن و استفاده مجدد از مفاهیم اجراهای رجیستری است.
عمالً یک رجیسوووتری میتواند بهعنوان یک "مرکز فراداده "1عمل کند که یک مدل اطالعاتی مشوووترک را ارائه
مینماید .میتوان از پوشووهها یا مبدلهای مختلف اسووتفاده کرد تا با مخزنهای مختلف فراداده در درون کارکرد.
یک آیتم مخزن به مجمو عهای از فراداده های اسووو تا ندارد تعریفشوووده بهصوووورت ک مک کن نده های کالس
 RegistryObjectو کالسهای فرعی آنکه به صورت هسته مدل اطالعات رجی ستری  )ebRIM( ebXMLکمک
میکند RIM .یک مدل داده اسووت که وضووعیتهای احتمالی رجیسووتری را تعریف میکند؛ از آن برای توضوویح
رفتار عملیاتهایی اسووتفاده میشووود که باید محدودیتهای مدل اطالعاتی را حفظ کند .یکی از مزایای پذیرش
مدل  ebRIMکلی این ا ست که هر مثال رجی ستری حول همان مدل ساخته می شوند ،بنابراین لینک کردن یا
جمع ب ستن رجی ستریها امکانپذیر می شود .بعالوه این احتمال ه ست که با تعریف نق شههای ا ضافی مورد نیاز،
پیادهسازیهای مختلف رجیستری را تطبیق داد.

1

Metadata hub
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-3بررسي ساختار ebRIM

در اینجا دو نقشه  UMLاز المانهای مختلف  ebRIMهست.

6

شکل  :3نقشه 1 - UML

شکل  :4نقشه 2 - UML

مدل اطالعات رجیستری یک نقشه ساخت یا بلوپرینت یا نقشه سطح باال برای رجیستری  ebXMLارائه میکند.
ارزش اولیه آن برای اجراکنندگان رجیسووتریهای  ebXMLاسووت .این مدل اطالعاتی به شووکل فراداده به این
اجراکنندگان ارائه میکند که در رجیستری و همچنین روابط بین کالسهای فراداده ذخیره میشود.
میتوان ید توضووویحات مفصووول  ebRIMرا در  http://www.ebxml.org/specs/ebRIM.pdfپیدا کنید.
برخی از کالسهای مهم را بهسرعت در اینجا ارائه خواهیم کرد.

7

( RegistryEntryورودی رجیسوووتری) بهصوووورت یک کالس پایه عمل میکند ،کاربردهای پایه مثل لینکهای
و صل شده به کمکیها ،طبقهبندیها و ا سالت ( )Slotها را ارائه میکند .همچنین برخی از م شخ صات کلی مثل
نام را در بردارد.
اسالت روشی دینامیک و پویا ارائه میکند تا صفات اختیاری به  RegistryEntryاضافه کند.
کمکیها برای تعریف ابزار کمکی یک به یک بین اشیاو در مدل اطالعاتی استفاده میشوند.
طب قهب ندی ها برای طب قهب ندی  RegistryEntryبا یک ( ClassificationNodeگره طب قهب ندی) در دا خل
( ClassificationSchemeنقشه طبقهبندی) استفاده میشوند.

-4توضیحات ebRIM

حاال بی شتر به جنبههای ا سا سی  ebRIMخواهیم پرداخت .با ا ستفاده از این م شخ صات در بخش بعد ،یک مثال
خواهیم زد.
 RegistryEntry-4-1و اسالت
اسووالت ،روشووی دینامیک و پویا ارائه میکند تا صووفات اختیاری به مثالهای  RegistryEntryاضووافه کند .این
توانایی برای اضووافه کردن پویای صووفات به مثالهای  RegistryEntryباعث میشووود مدل اطالعات رجیسووتری
توسعه پذیر باشد.
مثالً اگر شووما بخواهید یک ( PublicationDateتاریخ انتشووار) را در یک ( RegistryObjectشوویو رجیسووتری)
مفروض ذخیره کنید ،در واقع در داخل این شووی یک اسووالت ایجاد میکنید .تمامی ( RegistryObjectاشوویاو
رجی ستری) میتوانند هر تعداد ا سالت را نگهداری کنند .یک شی ا سالت یک نام ،یک نوع و یک مجموعه ارزش
دارد.
بهطور کلی یک ا سالت برای ک شیدن نق شه " صفات اولیه" یا صفاتی که میتوانند یک ارائه ( Stringر شتهای) را
بپذیرند ،استفاده خواهد شد.
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-4-2كمکيها
مثالهای ابزار کمکی  RegistryEntryهایی هسوووتند که برای تعریف کمکیهای بین اشووویاو در مدل اطالعاتی
ا ستفاده می شوند .در پروفایل  ،WFSما ا شیاو خدماتی و ( extrinsicObjectا شیاو فرعی) را که FeatureType
(نوع مشووخصووه) را با یک ابزار کمکی نشووان میدهد ،به هم پیوند میدهیم .یک ابزار کمکی یک نوع (که با یک
شی مفهومی  ConceptObjectن شان داده می شود) ،یک شی منبع و یک شی هدف دارد .میبینیم که یک ابزار
کمکی هدایت میشود .در مثال ما ،خدمات ،منبع ابزار کمکی هستند و نوع مشخصه ،هدف است.
-4-3طبقهبنديها
این یک مشوووخصووووه خاصتر اسووووت .اول ،ما با ید نظر یه ( ClassificationNodeگره طب قهب ندی) و
( ClassificationSchemeنق شه طبقهبندی) را ن شان دهیم .این ا شیاو ،درختهای سل سله مراتبی مفاهیم که به
 Taxonomyها (ردهبندیها) نیز شناخته میشوند را میسازند.
مثالً میتوانیم با مفاهیمی که قارههای چندگانه را نشووان میدهد ،یک نقشووه طبقهبندی جغرافیایی ایجاد کنیم،
سپس کشورهای متعدد و درنهایت با برخی شهرها .در اینجا یک مجموعه فرعی از چنین نقشه طبقهبندی داریم:
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شکل  :5نقشه طبقهبندي جغرافیايي

شما میتوانید به یک ریشه از نوع نقشه طبقهبندی و گرههای فرعی سلسله مراتبی از نوع گره طبقهبندی (که به
نام مفاهیم نیز شووناخته میشوووند) توجه کنید .زمانی که نقشووههای طبقهبندی شووما تعریف میشوووند (یا از
ردهبندیهای کنونی وارد میشووووند) ،میتوانید دادههای خود را در  ebRIMمطابق با آن طبقهبندی کنید .مثالً
میتوانید تمامی سازمانهای تعریفشده در یک  EbRIMرا مطابق با چندین نقشه طبقهبندی ،دستهبندی کنید:
جغرافیایی ،یا با توجه به بخش فعالیتی آنها و غیره .این کار چندین مزیت دارد .مثالً میتوانید ردهبندی خود را
10

جسوووتجو کنید ،از ریشوووه به گرهای که توجه شوووما را جلب میکند پایین بیاید و تنها بعد از آن دنبال تمامی
دادههای طبقهبندی شده مطابق با این گره بگردید.
یک طبقهبندی با یک شی طبقهبندی ن شان داده می شود .طبقهبندی دو خ صی صه ا صلی دارد :شیو طبقهبندی
شده ( )'classifiedObjectو گره طبقهبندی (.)'classificationNode

-4-4اسناد پیوند شده
( ExtrinsicObjectا شیاو فرعی) المانهایی ه ستند که میتواند یک مفهوم دا شته با شند که ساختار آنها در
 EbRIMنشووان داده نمیشووود .مثالً شووما میخواهید یک سووند  jpegدر مخزن خود را وارد کنید یا برخی از
فرادادههای توضیح دادهشده در  XMLداخل مخزن را پیوست کنید.
صووفات اصوولی یک  ،ExtrinsicObjectارل های مفهومی ( )contentURLو نوع تقلیدی ( )mimeTypeهسووتند.
مثالً کاتالوگ  Ionicیک تامبنیل ( )thumbnailدر هر الیه در یک توضووویح  WMS ebRIMایجاد میکند .یک
 jpegرا در یک ( extrinsicObjectمفروض در  )contentURLذخیره میکند .این شی از طریق یک ابزار کمکی،
به الیه متناظر پیوند میخورد.

-5روش توضیح منابع در ebRIM

اگر بخواهید نوع جدیدی از منبع را در این کاتالوگ رجیسوووتر کنید ،باید یک پروفایل برای این نوع منبع تعریف
کنید؛ یعنی نقشه آن در داخل  EbRIMرا تعریف نمایید .خوشبختانه تبدیل یک نقشه  UMLدر داخل یک ارائه
 EbRIMکامالً ساده است؛ بنابراین رویه ایجاد یک پروفایل  EbRIMمیتواند:






منبع را در  UMLتعریف کند
نقشه  UMLدر یک پروفایل  EbRIMرا ترجمه کند
اگر الزم باشد اجازه بررسی پروفایل توسط انجمن و با استفاده از منبع را صادر کند
این مراحل را تکرار کند تا جایی که به توافق مورد نیاز برای استانداردسازی برسید.
حاال مثالی برای یک نقشه  UMLمیآوریم که از آن میخواهیم یک پروفایل  EbRIMاستنباط کنیم.

11

شکل  :6نمونه نقشه UML

در این مثال ،یک منبع کتابخانه ارائه میکنیم ،کتابهای ذخیره شده ،هرکدام دو صفت ر شتهای دارد و احتما ًال
طبق یک نوع کتاب ( )BookTypeردهبندی مفروض طبقهبندی شووده اسووت .در اینجا چگونگی نقشووه برخی از
ساختارهای اصلی  UMLرا میآوریم:
 یک کالس معموالً با یک  ExtrinsicObjectتعریف می شود ،مگر اینکه قبالً همان نوع شی موجود بوده
و در  EbRIMتعریف شووده باشوود (مثالً سووازمان ،نقشووه طبقهبندی یا گره طبقهبندی) .در مثال ما هم
کتابخانه و هم کتاب extrinsicObject ،خواهند بود.
 یک صفت اولیه معموالً تبدیل به یک اسالت پیوست شده به المان رجیستری مربوطه می شود .در مثال
ما ExtrinsicObject ،کتاب ،یک اسالت یعنی شابک را خواهد پذیرفت .برای تایتل این مشخصه ،ترجیح
میدهیم از یکی از صفتهای قبالً تعریف شده  ebRIMیعنی "نام" استفاده کنیم.

12

 یک ابزار کمکی معموالً توسط یک شی کمکی در  EbRIMارائه میشود .ابزار کمکی  EbRIMیک منبع
دارد و یک المان هدف  EbRIMو بنابراین هدایت شده ا ست (اما تمام مدت میتوان به هر دو شیوه آن
را قابل هدایت تصوووور کرد) .در مثال ما ،ابزار کمکی "کتاب دارد" تبدیل به یک ابزار کمکی EbRIM
میگردد ،یک مثال از چنین ابزار کمکی برای هر کتاب کتابخانه ایجاد میشود.
 ما یک رفتار جداگانه به سلسله مراتب نوع کتاب خواهیم داد .این کار درواقع یک ردهبندی ارائه میکند،
یا یک نقشووه طبقهبندی و سوواختارهای از پیش تعریفشوودهای دارد که در  EbRIMسوواخته شوودهاند؛
بنابراین کالس نوع کتاب تبدیل به نق شه طبقهبندی  ebRIMخواهد شد درحالی که تمامی کالسهای
بعد از آن تبدیل به مفاهیم  ebRIMخواهند شد.
 زمانی که یک ابزار کمکی  UMLیک گره طبقهبندی که یک شوووی را در داخل ردهبندی دسوووتهبندی
میکند را ارائه مینما ید ،این را با یک المان طبقهبندی  EbRIMنشوووان خواهیم داد .در مثال ما ،ابزار
کمکی"نوع" ،تبدیل به طبقهبندی  EbRIMخواهد شد.
حاال میتوانیم پروفایل  EbRIMخود را نشوووان دهیم .برای این کار ،پیشووونهاد میکنیم دوباره از نماد UML

ا ستفاده شود اما کامالً به مدل  EbRIMاخت صاص یابد ،یعنی از طریق ا ستفاده و سیع از مکانی سم کلی شهای ،هر
المان نوع  ebRIMدقیق خود را خواهد گرفت:
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شکل  :7نقشه  UMLاختصاص يافته به ebRIM

درحالیکه هنوز به مدل منبع ارجینال نزدیک ا ست ،این نق شه کامالً و بدون ابهام تو ضیح میدهد چگونه منبع
میتواند در  ebRIMنمایش داده شود.
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-6برداشت از يک منبع
برای یک نوع خاص از منبع که یک کاتالوگ حمایت میکند ،میتوانیم عملیاتهای سطح باال شامل موارد زیر را
"برداشت کنیم":
د ستر سی و تجزیه یک مثال از چنین منبعی ،معموالً در چندین سند توزیع می شود (توانمندیها ،فرادادههای
کمکی به الیههای مختلف منبع ،غیره)؛
واردکردن این منبع در مخزن کاتالوگ ،به فرمت مطابق با پروفایل فرضی؛
برگشت مجموعه اشیاو  ebRIMارائهکننده منبع در پروفایل اش
با درخواستی بهسادگی درخواست زیر:
?http://localhost:8080/ionicwrs/wrs/WRS
Request=Harvest
&resourceType=WFS
&source=http://demo.ionicsoft.com/ionicwev/wfs/BOSTON_SHAPE

کل مجموعه ثبتها را در رجی ستری ا ضافه خواهیم کرد که  WFSم شخ صی را در داخل کاتالوگ فر ضی ن شان
میدهد؛ یعنی در این مورد ،یک نوع خدمت (قرمز) ،برخی از ابزار کمکی ( صورتی) ،برخی از انواع خ صی صههای
( wfsسوووبز) و یک الزام خدماتی (( )seriveBindingقهوهای) .همچنین تمامی انواع خصووووصووویه ها توسوووط
 ExtrinsicObjectها نشان داده میشوند ،خواهیم دید که:
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شکل  :8نقشه WFS

-7كشف يک منبع
عمل کشف اطالعات ،کلید کاربردی دیگری از کاتالوگ است .برای اطالعات بیشتر خصوصیات کاتالوگ  OGCرا
ببینید.
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Open Geospatial Consortium
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The Open Geospatial Consortium (OGC) is an international industry consortium of more than 300
companies, government agnecies and unidersities participating in a consensus process to develop
publicly available geo-processing specifications. This Interoperability Program Report (IPR) is a
product of the OGC Web Services, Phase-3 (OWS3) project.
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