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مقدمه
فرادادهها ،1مجموعه دادههایی هستند که دسته ای از داده های مرتبط را توصیف و تشریح میینماینید و اغلی بیه
عنوان شرحی اولیه از دادههای موجود در دسترس کاربران مختلف قرار میگیرند .بسیاری از فعالیتهای مربیو بیه
مدیریت داده های اقیانوسی به طور ابتدایی وابستگی کاملی به مفاهیم فراداده دارند.
امروزه استانداردهای مختلفی برای ایجاد یک فراداده پیشنهاد شده است که آخرین و مهمترین آنها استاندارد اییوو
 19139می باشد .ایجاد فراداده بصورت دستی توسط کاربر عالوه بر سختی کار ،امکان بروز اشتباه انسانی را هم در
بر دارد .به همین خاطر مراکو دریایی در سراسر دنیا در حال پیش بردن برنامههایی در جهت مکانیوه کردن این امیر
میباشند .یکی از بورگترین و معتبرترین این برنامهها پروژه  SeaDataNetمیباشد .این برنامه ،در واقی زیرسیاخت
مدیریت داده کشورهای اروپایی است که دادهها و فرادادههای تولید شده توسط مراکو داده  34کشیور 59 ،همکیار،
بیش از  100مرکو داده و بیش از  500تولیدکننده داده ،مدیریت و نگهداری می شود .پروژه موبور ،برنامه کاربردی
به نام  MIKADOرا برای تولید و مدیریت آفالین فراداده توسعه داده است که در اینجا نیو به عنیوان مبنیای پییاده
سازی برنامه کاربردی ما مورد استفاده قرار گرفته است .عدم دسترسی به کیدهای برنامیه  MIKADOو نییو عیدم
انطباق اسامی و لیستهای بکار گرفته شده در آن با نیازمندیهای داخلی کشور ،باعث می شیود کیه نتیوان از ایین
برنامه در داخل کشور استفاده کرد .به عنوان مثال لیست سازمانها ،نام دریاهیا ،و غییره مطیابا بیا نیازمنیدیهای
کشورهای عضو اروپایی تدوین شده است و نه کشور ایران .عالوه بر این ،در صورتی کیه در آینیده تمیایلی جهیت
توسعه و ارتقاء برنامه کاربردی احساس شود ،عدم دستری به کدهای برنامه ،این امر را غیرممکن خواهد کرد.
به دالیل فوق ،برنامهای مبتنی بر  MIKADOاما به صورتی سفارشی شده و منطبا با نیازمندیهای جیاری جهیت
تولید و ویرایش فرادادههای دریایی توسط مرکو ملی دادههای اقیانوسی و دریایی مستقر در پژوهشگاه ملی اقیانوس
شناسی و علوم جوی توسعه داده شد که در این مستند ،چگونگی عملکرد آن شرح داده شده است.
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نکات فنی
➢

در اییین ابییوار از لیسییتهایی اسییتفاده شییده اسییت کییه برخییی از آنهییا مسییتقیما توسییط مرکییو ملییی
داده های اقیانوسیی و درییایی اییران تهییه شیده اسیتد ماننید لیسیت سیازمانها و ارگانهیای درییایی
کشور .اما در اغل موارد ایین لیسیتها ،اسیتانداردهای بینالمللیی هسیتند .ماننید لیسیت هیای مربیو
به پارامترهای دریایی ،دستگاههای اندازه گیری و غیره.

➢

این برنامه کاربردی طیوری طراحیی شیده اسیت کیه در حالیت عیادی بیرای اجیرا احتییاجی بیه فراینید
نص ی شییدن نییدارد .کییاربر میتوانیید آن را از لینییک زیییر دانلییود و پیید از درآوردن از حالییت فشییرده،
بالفاصله از آن استفاده نماید.
http://incod.inio.ac.ir/Products/Software/Metadata-Tool

در برخی موارد خاص به دلیل آپدیت نبودن سیستم عامل ویندوز ممکن است نیازمند به  .Net Frameworkنسیخه 4
یا باالتر باشید .در این صورت میتوانید از لینک زیر آن را نص نمایید و سپد به اجرای این ابوار بپردازید.
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653
➢

این برنامه تحت سیستم عامیل وینیدوز نسیخه  7و ییا بیاالتر اجیرا میشیود و نسیخه هیای پیایینتر از
آن مانند ویندوز  XPممکن است در اجرای برنامه با مشکل مواجه شوند.

اجرای برنامه
همانطور که در بخش مقدمه ذکر گردید ،این برنامه در وب سایت مرکو ملی دادههای اقیانوسی و دریایی اییران بیه
آدرس  http://incod.inio.ac.ir/Products/Software/Metadata-Toolقابل دسترس میباشد .فایل دانلود شیده بیه نیام
 MetadataTool.zipمی باشد .کاربر الزم است این فایل را در یک فولدر از حالت فشرده خارج کند .این فایل فشرده،
شامل سیه فاییل بیا نامهیای  data.xpl ،MetadataTool.exeو  database.acntمیباشید .فاییل  data.xplشیامل
اطالعات مربو به ایوو  19139میبا شد .الزم به ذکر است ،هر سه فایل ذکیر شیده بایید در ییک فولیدر یکسیان
نگهداری شوند و از جدا نمودن آن ها در فولدرهای مختلف و یا تغییر نامشان پرهیو شود .کاربر برای اجیرای برنامیه
باید  MetadataTool.exeرا اجرا نماید .برنامه در مدت کوتاهی شروع به بارگواری لیستها و آیتمهیای موجیود در
ایوو  19139نموده و فرم فراداده برای کاربر آماده می شود .توجه شود که وقتی برنامه باز و در حال اجرا است ،هرگو
برای بار دوم برنامه را اجرا نکنید .در این صورت هردو برنامه ممکن است با مشکل مواجه شوند.
بهطور خالصه از دانلود برنامه تا اجرای آن ،مراحل زیر باید طی شود:
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➢

دانلود فایل فشرده برنامه از سایت مرکو ملی دادههای اقیانوسی و دریایی ایران

➢

از حالت فشرده درآوردن فایل دانلود شده و کپی هر سه فایل موجود در آن ،در یک فولدر

➢

اجرای فایل

MetadataTool.exe

منوهای اصلی
همانطور که در شکل  1مشخص است ،منوی اصلی برنامه شامل  Login ،Metadataو  Aboutمیباشد کیه عمیده
استفاده این ابوار برای کاربر نهایی ،منوی  Metadataمیباشد.

شکل  :1منوی اصلی ابزار تولید فراداده
➢

 : Metadataاین منو شامل مواردی اسیت کیه مسیتقیما بیا رکیورد فیراداده در ارتبیا اسیت .گوینیههایی
برای باز کردن ،ویرایش کردن و ذخیره کردن یک رکورد فراداده ،پیشبینی شده است.

➢

 :Loginاین ییک گوینیه شخصیسیازی مخیتص بیه مرکیو ملیی دادههیای اقیانوسیی و درییایی اییران
میباشد و کاربر نهایی به آن دسترسی ندارد.

➢

 :Aboutشامل اطالعات مرتبط با مرکو دادهها و شماره نسخه برنامه درحال اجرا میباشد.

منوی Metadata

گوینههای مختلف موجود در منوی  Metadataشامل موارد زیر میباشد که بهطور مختصر توضیح داده شده اسیت.
در ادامه ،هر کدام از این موارد به شکل مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در شکل  2این گوینهها نشیان داده
شده است.
➢

 :Newبا اجرای برنامه به طور اولیه یک فرم جدید فراداده برای کاربر فراهم میشود.

➢

 :Openبا انتخاب این گوینه ،رکورد فیرادادهای کیه قیبال ذخییره شیده بیود مجیددا بیارگیری میشیود و
کاربر میتواند آن را ویرایش و تصحیح نموده ،مجددا ذخیره نماید.
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➢

 :Temporal Saveبییرای ذخیییره موقییت مییوارد پییر شییده در رکییورد فییراداده جییاری ،از اییین گوینییه
استفاده میشود.

➢

 :Export Metadataبا انتخاب این گوینه ،رکورد نهایی فراداده تولید میشود.

شکل  :2گزینههای مختلف در منوی Metadata

گزینه New

وقتی برنامه برای اولین بار اجرا میشود ،و یا وقتی از منوی  Metadataگوینیه  Newرا انتخیاب مینمیاییم ،فرمیی
خالی متشکل از قسمتهای مختلف یک رکورد فراداده دریایی ایجاد میشود .این فرم از Tabهای مختلفی تشیکیل
شده است که در شکل  3مشاهده میشود .این Tabها در واق قسمتهای مختلف در اسیتاندارد ایییوو  19139البتیه بیا
کمی تغییر میباشند .در ادامه به شرح هر  Tabو همه جوئیات موجود در آنها میپردازیم.
الزم به توضیح است ،قسمتهایی که با ستاره قرمو رنگ (*) مشخص شده است ،مواردی هستند کیه بایسیتی بیه
صورت اجباری توسط کاربر تکمیل شوند .بقیه قسمتها ،عناصر اختیاری میباشند.
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شکل Tab :3های مختلف بعد از انتخاب گزینه New

:Identification

این بخش شامل اطالعاتی کلی در رابطه با رکورد فراداده است .مثالً نام دسته داده و اینکه فراداده تولیدشده توسط
چه کسی وارد شده است ،از جمله مواردی است که در اینجا ذکر میگرددد ضمن اینکه به هر فراداده ییک شیاخص
منحصر به فرد هم بهطور خودکار اختصاص مییابد .شکل  4بیانگر مطال گفته شده است.
این  Tabاز بخشهای زیر تشکیل شده است:
➢

 :Dataset-IDشناسیه یکتییای  32کییاراکتری اسییت کییه بییه ازای هیر رکییورد فییراداده بییه طییور خودکییار
تولید میشود .الزم بذکر است کاربر قادر نیست این شناسه را تغییر دهد.

➢

 :Dataset Short Nameعنیوان دسیته داده میورد نظیر میباشیدد کیه بیه شیکل فشیرده و کوتیاه بییان
میشود.

➢

 :Dataset Full Nameعنییوان کامییل دسییته داده مییورد نظییر میباشیید .اییین آیتمییی اسییت کییه کییاربر
نهایی آن را به عنوان فراداده در نظر میگرد.

➢

 :Creation Dateتییاریا ایجییاد رکییورد فییراداده میباشیید .اییین آیییتم توسییط برنامییه بییه طییور خودک یار
ایجاد می شود و کاربر قادر به تغییر در محتوای آن نیست.

➢

 :Authorنام کامل فردی است که فرم فراداده را تکمیل میکند.
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شکل  :4مشخصات کلی فراداده در Identification

:Where
یکی از بخشهای مهم در فرادادههای اقیانوسی ،موقعیت جغرافیایی محل برداشت داده اسیت .عیالوه بیر محیدوده
جغرافیایی ،کاربران در این قسمت می توانند به ورود اطالعات مربو به حداقل عما و حداکثر عما برداشت داده و
نیو شکل کلی برداشت داده و همچنین به موارد جوئی دیگر در صورت نیاز بپردازند .شکل  5آیتم های مختلف آن را
نشان می دهد.

شکل  :5مشخصات مکانی در قسمت Where

این فرم همانطور که در شکل مشخص میباشد ،خود از  6قسمت مجوا تشکیل شده است:
➢
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) :Geographic Coverage (Bounding Boxدر اییین قسییمت ،محییدوده جغرافیییایی کییه داده مییورد
نظر در آن قیرار دارد مشیخص میشیود .بیا کلییک بیر روی گوینیه  ، Addپنجیرهای مطیابا شیکل 6
باز میشیود کیه کیاربر می توانید محیدوده جغرافییایی میورد نظیر را وارد نمایید .بیرای حیذ محیدوده

جغرافیایی که قیبال وارد شیده بیود ،پید از انتخیاب سیطر میورد نظیر میتیوان روی گوینیه
کیلک کرد .در نهایت ،بیرای تصیحیح و وییرایش محیدوده جغرافییایی کیه قیبال وارد شیده بیود ،گوینیه
 Editانتخاب می شود.
Remove

➢

 :Measuring Area Typeدر اییین قسییمت ،ویژگییی جغرافیییایی ناحیییه مییورد نظییر را مشییخص
مینماییم .بیه عنیوان مثیال وقتیی برداشیت داده را بیه کمیک ییک دسیتگاه انیدازهگیری مثیل CTD
انجام میدهیم ،این ویژگی بصیورت ییک نقطیه اسیت کیه گوینیه  Pointانتخیاب میی شیود .از طیر
دیگر ممکن است یک ناحییه را بطیور کلیی میورد بررسیی قیرار دهییم ،مثیل نقشیههای Bathymetry
که خود تعیداد خیلیی زییادی نقطیه اسیت ولیی داده نقطیه ای ممکین اسیت در نظیر گرفتیه نشیود .در
این صورت  Polygonرا انتخاب مینماییم Curve .هم حالتی خاص از  Polygonمیتواند باشد.

شکل  :6ورود اطالعات در )Geographic Coverage (Bounding Box

➢

 :Geographical Coordinate Systemشییامل تعییداد زیییادی از سیسییتمهای مختصییات جغرافیییایی
میباشد که بسته به نوع کیار ،میتوانید متفیاوت باشید .بیرای دادههیای اقیانوسیی و درییایی معمیوال از
سیستم مختصات  World Geodetic System 84استفاده میشود.

➢

 :Polygonsدر صییورتی کییه تمایییل داشییته باشیییم مختصییات ناحیییه برداشییت داده را بطییور دقیییا
مشخص کنیم از این قسیمت اسیتفاده مینمیاییم .بیا انتخیاب گوینیه  ، Addپنجیره ای ماننید شیکل 7
باز میگردد که از کاربر نیام ناحییه میورد نظیر و ییک توصییف کوتیاه از آن را میخواهید .سیپد کیاربر
می تواند نقیا مختلفیی را کیه ییک چندضیلعی شیامل نقیا برداشیت داده میشیوند را وارد نمایید .بیا
انتخاب گوینه  ،Editسیطر انتخیاب شیده قبلیی ،وییرایش و تصیحیح میشیود .بیرای حیذ چندضیلعی
مورد نظر ،پد از انتخاب آن ،روی گوینه  Removeکلیک میکنیم.
7

شکل  :7اضافه کردن طول و عرض نقاط در Polygons

➢

 :Curvesمانند قست  Polygonsمیباشید ،ولیی در اینجیا کیاربر بیه جیای چندضیلعی ،مختصیات ییک
یا چند منحنی را میتواند وارد کند.

درک تفاوت دو گوینه اخیر بیا قسیمت  Geographic Coverageبسییار مهیم اسیت .در
آنطور که در شکل  8و سمت چپ مشخص شده است ،مختصات مربو به چهار نقطه باید مشخص باشد تا ناحیهای
را در یک مستطیل مشخص نماید .این چهار نقطه عبارتند از عرض شمالی ( ،)Northernعرض جنوبی (،)Southern
طول شرقی ( )Easternو طول غربی ( .)Westernهمین نقا کافی است تا بدانیم داده مورد بحث در کجا قرار دارد.
با این حال ممکن است کاربر تمایل داشته باشد تا به طور دقیا تری ناحیهای که داده مورد بحث در آنجا قیرار دارد
را مشخص نماید .گرچه این کار اجباری نیست اما ممکن است به درک بهتر از موقعیت مکانی داده منجر شود .ایین
مهم در شکل  8و سمت راست آمده است.
Geographic Coverage

شکل  :8موقعیت نقاط داده در  Geographic Coverageو همان داده در Polygons
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 :Vertical Elementاین بخش از گوینههای زیر تشکیل شده است:
➢

 :Minimum Observation Depthکمتییرین عمقییی اسییت کییه در آن داده برداشییت شییده اسییت .در
بسیاری از موارد حداقل عما 0 ،در نظر گرفته میشود.

➢

 :Maximum Observation Depthبیشترین عمقی است که در آن داده برداشت شده است.

➢

 :Water Depthعما واقعی محل برداشت داده است.

➢

 :Measurement Unitدر اینجییا واحیید انییدازهگیری عمییا میباشیید کییه در اییین نسییخه از برنامییه بییهطور
پیش فرض ،متر تعیین شده است.

➢

 :Vertical Coordinate Systemسیسییتم مختصییات عمییا انییدازهگیری میباشیید .معمییوال اییین
مقدار برای کارهای دریایی Sea Level ،میباشد.

➢

در توضیییح تفییاوت سییه گوینییه اول در رابطییه بییا عنصییر  Depthباییید گفییت ممکیین اسییت نقطییهای در
دریییا  1000متییر عمییا داشییته باشیید ،ولییی برداشییت داده در اعمییاق مییابین  10تییا 150متییری انجییام
میشییود .در اینجییا ،گوینییههای  Minimum Observation Depthو Maximum Observation
 Depthبه ترتی عبارتند از  10و 150د و همچنین  Water Depthبا  1000برابر است.

:When
محدوده زمانی دادهای که فراداده مرتبط به آن در حال ایجاد است در این قسمت وارد میشود .همچنین اگر برداشت
داده به دفعات و در فاصله زمانی مشخصی انجام شود ،در صورت نیاز ،اطالعات آن در اینجا وارد میگردد .شیکل 9
آیتم های مختلف آن را نشان می دهد.

شکل  :9پوشش زمانی در قسمت When
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این  Tabاز دو قسمت تشکیل شده است که در ادامه توضیح داده میشود.
➢

 :Periodشییامل  Start Dateو  End Dateاسییت کییه بییه ترتی ی بییه زمییان شییروع برداشییت داده (یییا
فعیالیتی متنییابر بییا آن) و زمییان پاییان برداشییت داده (یییا فعالیییت متنیابر بییا آن) اشییاره دارد .کییاربر در
اینجییا تییاریا را از لیسییت فییراهم شییده میتوانیید انتخییاب کنیید و یییا مسییتقیما در صییورت تمایییل
بخشهییای مختلییف تییاریا مثییل روز ،مییاه ،و س یال را تغییییر دهیید .در کنییار اییین فیلییدها ،گوینییه Set
 current timeهم پیشبینی شده است .ایین گوینیه سیاعت ،دقیقیه ،و هانییه حیال را بیه طیور خودکیار
هبت مینماید.

➢

 :Sampling Intervalدر صییورتی کییه برداشییت داده (یییا فعالیییت متنییابر بییا آن) طبییا الگییویی
مشخص تکرار شیود ،میثال بیه صیورت روزانیه ییا ماهانیه و غییره ،میتیوان ایین اطالعیات را در ایین
قسییمت وارد کییرد .تعییداد تکییرار در قسییمت  Valueوارد شییده و واحیید آن از قسییمت  Unitانتخییاب
میشود .مثال اگیر دادههیا  2دفعیه در میاه برداشیت میشیوند ،در قسیمت  Valueعیدد  2را وارد کیرده
و از قسمت  Unitآیتم  Monthsرا انتخاب مینماییم.

:What
از دو قسمت تشکیل شده است Parameter :و .Abstract
➢

 :Parameterیکییی از قسییمتهای اصییلی هییر فییراداده اشییاره بییه لیسییت پارامترهییای برداشتشییده
می باشد .سیاختارهای مختلفیی ممکین اسیت از لیسیت پارامترهیا وجیود داشیته باشید کیه مهمتیرین و
اصییلیترین سییاختار کییه در اینجییا نیییو مییورد اسییتفاده قرارگرفتییه ،اسییتفاده از پیین بخییش ،Discipline
 ،PDV3 ،APG2و  PUV4و همچنییین  Unitاسییتد کییه بییه ترتیی از کلیییت کییار بییه جوئیتییرین مییوارد
میرسیید .بییهعنوان مثییال در  ،Disciplineتاپیکهییای اصییلی ماننیید  Physical Oceanographyو یییا
 Biological Oceanographyو غیییره ،قابییل انتخییاب میباشیید .برحسیی مییورد انتخییابیAPG ،
مربوطییه بییهطور خودکییار پییر خواهیید شیید .مییثالً در صییورت انتخییاب ،Physical Oceanography
گروهبنییدی بییوری پدیییده انییدازهگیری در قال ی  APGمربوطییه میتوانیید شییامل مییواردی چییون Sea
 Levelو یییا  Water Column Temperature and Salinityباشیید .بییه همییین ترتی ی بییا انتخییاب
گوینییههای مییوردنظر ،گروهبنییدی کوچییک پدیییده انییدازهگیری در قالیی  PDVمربییو بییه آن پییر
میشییود .مییثالً اگییر  Water Columnرا در  APGانتخییاب کنیید PDV ،مربوطییه میتوانیید شییامل
مییواردی ماننیید  Electrical Conductivityیییا  Skin Temperatureشییود .بییا انتخییاب اییین گوینییهها،
قسمت  PUVبعنوان پیارامتری کیه بیرای توصییف پدییده انیدازهگیری بکیار مییرود بیا میواردی بسییار
جوئیتر کیه شیاید بیه نیدرت هیم میورد اسیتفاده قیرار گییرد ،پیر خواهید شید .عیالوه بیر ایین کیاربر
میتوانیید از قسییمت  ،Unitواحیید انییدازهگیری مربوطییه را از لیسییتی کییه بییدین منظییور فییراهم شییده،

2

Agreed Parameter Groups
Parameter Discovery Vocabulary
4
Parameter Usage Vocabulary
3
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انتخاب نمایید .بعید از رسییدن بیه آییتم میورد نظیر بیا کلییک بیر روی گوینیه  ،Select Parameterآن
پارامتر بیه همیراه مسییر رسییدن بیه آن ،در جیدول کنیاری آن نمیایش داده میشیود .کلییک بیر روی
 Resetباعییث میشییود تییا همییه لیسییتها مجییددا بییارگواری شییود .در قسییمت جییدول Selected
 ،Parameterکلیییک بییر روی هییر سییطر باعییث میشییود لیسییتها بییا پییارامتر انتخییاب شییده بییارگواری
مجدد شوند .امکان حذ سطر و پاک کردن کل جدول نیو در این قسمت فراهم است.
➢

 :Abstractدر اییین قسییمت ،کییاربر چکیییدهای از اطالعییات در رابطییه بییا پارامترهییای برداشتشییده
(مانند دلیل انتخاب این پارامترها و یا روش برداشت آنها و غیره) را وارد میکند.

شکل  10آیتم های مختلف آن را نشان می دهد.

شکل  :10مشخصات پارامترهای اندازهگیری در قسمت What

:How
این قسمت به نام و مشخصات لوازم و دستگاههایی که بهوسیله آن برداشت داده انجام شده است ،اشاره دارد که در
شکل  11نشان داده شده است.
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شکل  :11مشخصات دستگاههای اندازهگیری و لوازم مرتبط با آن در قسمت How

این  Tabخود از دو قسمت  Instrumentsو  Platform Classتشکیل شده است:
➢
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 :Instrumentsکییاربر در اییین قسییمت از لیسییت اسییتاندارد فییراهم شییده در شییکل  ،12دسییتگاه یییا
دستگاه هایی که به کمک آن ،داده را تولیید کیرده اسیت انتخیاب مینمایید .بیرای ایین کیار ،از قسیمت
سمت راست لیسیت ،روی گوینیه  Addکلییک کیرده و پید از نمیایش لیسیت ،دسیتگاه انیدازه گییری
میوردنظر را انتخییاب و سیپد گوینییه  Selectرا کلییک میییکنیم .شیایان ذکییر اسیت در لیسییت اخیییر،
کاربر با کلیک بر روی هیر دسیتگاه ،شیرحی مختصیر از آن را نییو دریافیت مینمایید .بقییه گوینیههای
موجییود در لیسییت دسییتگاههای انتخییاب شییده شییامل  Removeو  Clearهسییتند کییه همییانطور کییه
مشخص است ،به ترتیی بیرای حیذ ییک دسیتگاه انتخیاب شیده ،و پیاک کیردن کیل دسیتگاههای
انتخاب شده به کار میآیند.

شکل  :12لیست دستگاههای اندازه گیری در قسمت Instruments

➢

 :Platform Classسییکوی مییورد اسییتفاده در امییر تولییید داده در اییین قسییمت مشییخص میشییود ماننیید
کشییتی یییا مییاهواره .کییاربر از لیسییتی کییه در اییین قسییمت فییراهم شییده اسییت میتوانیید یییک مییورد را
انتخاب نماید.

:Who
مشخصات سازمانی که متولی برداشت داده میباشد و نیو سیازمانی کیه مالیک اصیلی داده اسیت در ایین قسیمت
مشخص میشود .در برخی موارد دادههایی از مناب مختلف اخذ شده و در یک مرکو داده نگهداری میشود .ایین دو
ممکن است دو سازمان جداگانه باشند که به اولی  Originatorو به دومی  Holding Centerمیگوییم .به عنوان مثال
مرکو ملی دادههای اقیانوسی و دریایی ایران ( )INCODممکن است در بانک دادههای خود بخشی از دادههای بانک
جهانی دادههای اقیانوسی ( )WODرا نگهداری نماید .در اینجا Holding Center ،همان مرکو ملی دادههای اقیانوسی
ودریایی ایران ( )INCODمیباشد و  ،Originator Centerبانک جهانی دادههای اقیانوسیی ( )WODاسیت .شیکل 13
آیتم های مختلف این بخش را نشان میدهد.
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شکل  :13مشخصات سازمانهای مرتبط با برداشت داده در قسمت Who

➢ ) :Point of Contact (Holding Centerهمییانطور کییه در بییاال توضیییح داده شییده اسییت ،اییین
قسمت ،سازمان نگهدارنیده داده را مشیخص میکنید .کیاربر بیا کلییک بیر روی گوینیه  Addلیسیتی از
سازمانهای مختلف را مطابا شیکل  14مشیاهده نمیوده ،و از بیین آنهیا سیازمان میورد نظیر خیود را
انتخاب مینماید .پد از انتخاب ،اطالعات جوئیتر بطور خودکار در این فرم پر میشود.

شکل  :14لیست سازمانهای دریایی در قسمت Who
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➢

 :Originator Centersهمییانطور کییه در بییاال توضیییح داده شیید ،بییه سییازمان یییا سییازمانهایی اشییاره
دارد که داده مورد نظر در اصل از آنجا اخیذ شیده اسیت .ماننید قبیل ،کیاربر بیا کلییک بیر روی گوینیه
 Addمیتواند لیسیتی از سیازمان ها را مشیاهده نمیوده و آییتم میورد نظیر خیود را از آن مییان انتخیاب
نماید.

:Where to find the data
مکان دسترسی به داده موردنظر در این قسمت مشخص میشود .جوئیات این قسمت میتواند شیامل آدرس سیایت
توزی داده ،حجم داده ،محدودیتهای دسترسی و از این قبیل باشد .شکل  15آیتم های مختلیف آن را نشیان میی
دهد که خود شامل چهار قسمت است:

شکل  :15مشخصات مکان دسترسی به داده و سرویسهای مرتبط با آن در قسمت

Where to find the data

➢

 :Distributor Nameنیام سیازمان متیولی توزیی داده میورد نظیر در ایین بخیش وارد میشیود .کیاربر
بییا کلیییک بییر روی گوینییه  Addلیسییتی از سییازمانها را مشییاهده میکنیید و میتوانیید از میییان آنهییا
آیتم مورد نظر خود را انتخیاب نمایید (هماننید آنچیه کیه در میورد  Tabمربیو بیه  Whoتوضییح داده
شد).

➢

 : Partner Nameدر صییورتی کییه سییازمان متییولی توزی ی داده ،شییریکی در امییر توزی ی داشییته باشیید،
نام آن سازمان در این قسمت وارد میشود .روند کار مانند قبل میباشد.

➢  :Distribution websites and Servicesدر ایییین قسیییمت روشیییهای دسترسیییی بیییه داده و نییییو
مشخصات فایل دادهای ییا بانیک اطالعیاتی حیاوی داده درییایی وارد میشیود .در اینجیا هفیت روش ،بیرای
توزی داده در نظر گرفته شیده اسیت کیه در ادامیه توضییح داده خواهید شید .کیاربر بیا انتخیاب هیر کیدام از
این روش ها ،باید سطر متنابر با آن را نییو پیر نمایید .هیر سیطر شیامل اطالعیاتی شیامل حجیم فاییل داده،
15

آدرس وب سییایتی کییه داده مییورد نظییر در آنجییا یافییت میشییود ،پروتکییل دسترسییی بییه داده ( FTPیییا
 ،)HTTPو نام پایگاه داده میباشد.
➢

 :Web Data Accessکیاربر ایین روش توزیی را وقتیی انتخیاب میکنید کیه دادههیا بصیورت مسیتقیم
و آزاد بدون هبت مشخصات کاربر در فضای وب قابل دسترسی میباشد.

➢

 :Web Data Access with Registrationاییین روش توزییی  ،بییدین معناسییت کییه کییاربران بییرای
دسترسی به داده مورد نظر خود ،مجبور به هبت مشخصات در سایت مربوطه هستند.

➢

 :Data Request Orderدر اییین روش توزی ی داده ،کییاربر مسییتقیما بییه داده دسترسییی نییدارد ،بلکییه
آن را از طریا فرایندی که در هر سازمان میتواند متفاوت باشد سفارش دهد.

➢

 :Delayed Online Accessیعنییی دادههییا پیید از درخواسییت بییا تییاخیر بصییورت بییرخط توسییط
کاربران قابل دسترسی میباشند.

➢

 :Universal Resource Locatorیییا همییان  ،URLلینکییی اسییت کییه بییه طییور مسییتقیم یییا
غیرمسییتقیم مکییان داده روی وب را مشییخص مینماییید .اییین مییورد در مییواردی کییاربرد دارد کییه
دستگاه ذخیرهسازی داده در آدرس اینترنتی خارج از  Domainسازمان مربوطه قرار داشته باشد.

➢

 :Web GIS Accessاییین گوینییه بییدین معناسییت کییه کییاربران بییه یییک سیسییتم وب اطالعییات
جغرافییییایی ) (GISمتصیییل میشیییوند و دادههیییای میییورد نظیییر خیییود را در محییییط  GISمشیییاهده
مینمایند.

➢

 :Data Access Restrictionاییین قسییمت محییدودیت دسترسییی بییه داده را مشییخص میکنیید .کییاربر
در اینجییا گوینییه مییورد نظییر از لیسییت اسییتانداردی کییه بییدین منظییور تهیییه شییده اسییت را انتخییاب
مینماییید .بییا کلیییک بییر روی هییر گوینییه ،کییاربر میتوانیید توضیییحی مختصییر از آن را نیییو مشییاهده
نماییید .بییه عنییوان مثییال بییا انتخییاب  distribution cost chargeنشییان میییدهیم کییه کییاربر بییرای
دریافت داده مورد نظر بایید هوینیهای را پرداخیت نمایید .ییا میثال گوینیه  academicبیه ایین معناسیت
که این داده تنها برای مقاصد پژوهشی یا آموزشی ،مجانی است.

:Quality Control
در صورتی که در رابطه با دادههای جم آوری شده پروسه (های) کنترل کیفییت خاصیی انجامشیده باشید ،در ایین
قسمت اطالعات مربو به آن وارد میشود .این  Tabاز دو قسمت تشکیل شده است که در ادامه توضییه داده شیده
است .شکل  16آیتم های مختلف آن را نشان می دهد.
➢

16

 :QC Testدر این قسمت ،مستندات مربو به کنترل کیفیت که توسط برنامههای مرج و عمده در حیوزه
اقیانوسشناسی مانند  IODE ،ICES ،GTSPPو  SeaDataNetتولید شدهاند ،بیرای سیهولت کیار ،در اختییار
کاربران قرار گرفته شده است .کاربر از میان لیستی که در اختیار دارد ،روند کنترل کیفیت اسیتاندارد میورد
نظر خود را انتخاب مینماید .در صورت ابهام ،کاربر میتواند با انتخاب یک روند کنتیرل کیفییت و سیپد

➢

کلیک بر روی  View Description in PDF Formatتوضیحی را در آن رابطه مشاهده نماید .بیرای انتخیاب
یک رویه خاص ،روی گوینه  Selectکلیک میکنیم .سمت راست این قسمت ،شامل لیستی از فراینیدهای
انتخاب شده کنترل کیفیت است که کاربر میتواند آنها را پاک (با کلیک روی  )Clearیا گوینهای را حذ
نماید (با کلیک بر روی .)Remove
 :Quality Control Commentکاربر در صورت صالحدید میتواند توضیحاتی اضیافه در رابطیه بیا روییه
کنترل کیفیت انجام گرفته را در این قسمت وارد نماید.

شکل  : 16موارد مرتبط با کنترل کیفت اعمال شده روی مجموعه داده در قسمت Quality Control

:Others
سایر مطالبی که ممکن است در قسمتهای قبیل نگنجید ،در اینجیا آورده میشیود .ایین قسیمت میتوانید شیامل
اطالعاتی درباره قال (های) داده اصلی ،و یا توضیحات کاربر باشد .شکل  17آیتم های مختلف آن را نشان می دهد.
آیتمهای مختلف این قسمت شامل موارد زیر میباشد:
➢

 :Original Data Formatدر اینجییا لیسییتی از فرمتهییای مختلییف ،موجییود مییی باشیید کییه کییاربر
فرمت یا فرمتهای داده مورد نظر خود را از این لیست انتخاب مینماید.

➢

 :Commentهرگییاه الزم باشیید توضیییح یییا نکتییهای را کییه شییاید در هی کییدام از قسییمتهای قبلییی
نگنجیید ارائییه دهیییم ،چنییین اطالعییاتی را در اییین قسییمت مینمییاییم .اییین توضیییح میتوانیید بییه فهییم
بهتر و دقیاتر داده مربوطه ،کمک نماید.

➢

 :Revision Dateاییین آیییتم بطییور خودکییار توسییط اییین ابییوار تولییید میشییود .هرگییاه کییاربر فایییل
فراداده ای را که قبال ذخیره کیرده بیود ،مجیددا میورد وییرایش قیرار دهید ،ایین قسیمت تیاریا آخیرین
ویرایش را ذخیره مینماید.
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شکل  :17مواردی که در بخشهای قبلی نمیگنجد در قسمت Others

گزینه Open

برای باز کردن فایلهای فراداده که قبال ایجاد شیده ،از ایین گوینیه اسیتفاده میشیود .بیا انتخیاب گوینیه ، Open
پنجرهای مانند شکل  18نشان داده خواهد شد .این برنامه دو نوع فایل را شناسایی میکند .یکی فرادادههای ایجیاد
شده کامل با پسوند  .xmlو دیگری فرادادههای ناقصی که بهطور موقت ذخیره شدهاند با پسوند  .txmlکیاربر ،نیوع
فایلی که قصد باز کردنش را دارد از لیستی که بدین منظور فراهم شده است انتخاب مینماید .این لیست در قسمت
پایین و سمت راست پنجره  Openقرار دارد .آیتمهای موجود در این لیست به قرار زیر میباشند:
➢

) :XML Metadata (*.xmlایین گوینیه کیه بیهطور پیشفیرض انتخیاب شیده اسیت ،بیه فرادادههیای
ذخیره شیده اشیاره دارد .الزم بیه توضییح اسیت کیه در اینجیا همیه فایلهیایی کیه پسیوند  xmlدارنید
نمایش داده میشود ولی تنها آن دسته از فایلهیایی کیه توسیط ایین برنامیه تولیید شیده انید قابیل بیاز
کردن میباشند.

➢

) :Temporal Saved Metadata (*.txmlهرگییاه کییاربر بخواهیید فایییل (هییای) فییرادادهای کییه قییبال
بهشکل موقتی ذخیره شده بودند را مشاهده نماید ،از این گوینه استفاده میکند.

➢

)* :All Files (*.بدون توجه به پسوند فایلها ،همه آنها را لیست میکند.

کاربر پد از انتخاب فایل و انتخاب گوینه  ،Openفایل مورد نظر خود را میتواند در برنامه مشاهده نماید .این برنامه
قبل از باز کردن فایل ،در ابتدا آن را بهطور خودکار بررسی مینماید و در صورتی کیه سیاختار آن بیا آنچیه در اییوو
 19139آمده همخوانی نداشته باشد ،پیام خطایی را به کاربر نشان میدهد .در غیر این صیورت ،فاییل انتخیابی بیه
سرعت درون برنامه ،بارگواری خواهد شد.
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شکل  :18پنجره  Openمربوط به باز کردن فایل فراداده

گزینه Temporal Save

گاهی کاربر تمایل دارد در حین ایجاد رکورد فراداده ،کار را بصورت ناقص رها کرده و به کاری دیگر بپردازد ،بعد در
زمانی دیگر ،روند ایجاد فراداده را ادامه دهد .در اینجا ،کاربر باید با استفاده از این گوینه فایل خود را به شکل موقت
ذخیره نماید .با انتخاب این گوینه ،پنجرهای مانند شکل  19نمایش داده میشود که پد از ورود نام و مسیر ذخییره
فایل ،فراداده مورد نظر با پسوند  .txmlدر مسیر تعیین شده ،ذخیره میگردد.
الزم به ذکر است که فایل ایجاد شده –همانطوری که از نامش هم پیداست -حالتی موقت و ناقص دارد و به هیی
وجه قابل استفاده توسط یک مرکو داده نیست.

19

شکل  :19ذخیره موقت فراداده

گزینه Export Metadata

پد از اتمام ورود اطالعات مربو به یک رکورد فراداده ،برای ذخییره آن در قالی ییک فاییل  xmlاز ایین گوینیه
استفاده میکنیم .این ابوار ،در ابتدا به صحتسنجی موارد وارد شده توسط کاربر میپردازد ،و پید از آن در صیورت
عدم وجود مشکل ،مسیر ذخیره فایل را از کاربر درخواست مینماید .کاربر پد از تعیین نام و مسیر فایل فراداده ،بیا
انتخاب گوینه  ،Saveکار ذخیره فراداده را به اتمام میرساند .فایل ذخیره شده توسط این گوینه ،فراداده نهایی بوده و
قابل استفاده توسط مراکو داده میباشد .الزم به ذکر است ،فایل ذخیره شده میتواند در آینده نییو میورد وییرایش و
تصحیح قرار گیرد (با گوینه  )Openو مجددا ذخیره شود.
پیامهای خطا
در صورتی که موردی از طر کاربر به اشتباه وارد شود ،خطای مربوطه به اطالع کاربر میرسد .این خطاها گاهی در
حین ورود اطالعات به کاربر گوارش میشوند .مانند وقتی که مقادیر خارج از محدوده معتبر برای طیول ییا عیرض
جغرافیایی وارد شود .شکل  20این مورد را نشان میدهد.
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شکل  :20خطای اعتبارسنجی عرض شمالی در حین ورود داده

اما در بیشتر موارد پد از انتخاب گوینه  ،Export Metadataبرنامه شروع به صحتسنجی موارد وارد شیده توسیط
کاربر می نماید .در این صورت در صورتی که با مورد یا موارد اشتباهی مواجه شود ،گوارشیی از خطاهیا را بیه کیاربر
نشان میدهدد در این صورت رنگ قسمتهای حاوی خطا ،قرمو شده و تعداد خطاها در  Tabمربوطه نوشته میشود.
شکل  21این مورد را نشان میدهد .گوارش خطا نشان میدهد که در هر  Tabچه خطیایی ر داده اسیت .میثال در
مورد شکل  ، 21برنامه به کاربر اعالم مینماید که  Tabمربو بیه  ،Whatقسیمت  ،Abstractخیالی مانیده اسیت.
همانطور که مشخص است ،قسمت های حاوی خطا ،به رنگ قرمو درآمده است .کاربر برخی قسمتهایی که اجبیارا
باید تکمیل میشدند را مورد توجه قرار نداده است ،قسمتهایی مانند  .Partner Nameتعداد خطاها هم در هر Tab
مشخص شده است .مثال در قسمت  ،Whereکاربر با  1خطا ،و در قسمت  Whoبا  2خطا مواجه است.
در شکل  ، 22خطا در زمانی اتفاق افتاده است که کاربر سعی در باز کردن فایلی نامعتبر را داشته است.
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شکل  :21خطاهای مختلف در حین عمل  Exportبا رنگ قرمز مشخص میشوند

شکل  :22خطای نامعتبر بودن فایل ورودی
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ارتباط با ما
در این مستند ،قسمتهای مختلف مربو به برنامه کاربردی تولید فیراداده درییایی کیه در مرکیو ملیی داده هیای
اقیانوسی و دریایی مستقر در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی توسعه داده شده اسیت ،شیرح داده شید.
هرچند سعی شده است تا همه جوئیات به طور ساده و شفا بیان شود ،ولی در صورت هرگونه ابهیام ،میتوانیید بیا
روشهای زیر با کارکنان این مرکو تماس گرفته و پرسش خود را مطرح نمایید.
➢

تماس تلفنی به شماره  66944873و داخلی 269

➢

ارسال پرسش به آدرس پست الکترونیک

➢

ارسیییال پرسیییش در پورتیییال مرکیییو ملیییی دادههیییای اقیانوسیییی و درییییایی اییییران بیییه آدرس
 http://incod.inio.ac.irدر منوی  Userو انتخاب گوینه Help Desk

incod_info@inio.ac.ir
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