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  خدا نامبه

 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی

 و اسـتاندارد  مؤسسـۀ  مقـررات  و قـوانین  اصـالح  قـانون  3مـادۀ  یـک  بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ایران) رسمی( ملی

 مؤسسـات  و مراکز نظران صاحب *مؤسسه کارشناسان از مرکب فنی هاي کمیسیون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوین

 تولیـدي،  شرایط به توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و تولیدي پژوهشی، علمی،

 کننـدگان، مصـرف  تولیدکننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانۀ  و آگاهانـه  مشـارکت  از کـه  است تجاري و فناوري

 نویس پیش .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی هاي سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

 از پـس  و شـود مـی  ارسـال  مربـوط  فنـی  هاي کمیسیون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهی براي ایران ملی استانداردهاي

 ایران )رسمی( ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها دریافت

  .شود می منتشر و چاپ

 کننـد  مـی  تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز ذیصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

 ترتیـب،  بـدین  .شـود  مـی  منتشـر  و چـاپ  ایـران  ملـی  اسـتاندارد  عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

 ملـی  کمیتـۀ  در و تـدوین  5 شـمارۀ  ایـران  ملـی  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی

  .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط استاندارد

 المللـی  بـین  کمیسـیون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـی  بـین  سـازمان  اصلی اعضاي از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 کـدکس  کمیسـیون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان و (IEC)2الکتروتکنیک 

 هـاي  نیازمندي و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهاي تدوین در .کند می فعالیت کشور در (CAC)5 غذایی 

 .شودمی گیريبهره المللی بین استانداردهاي و جهان صنعتی و فنی علمی، هاي پیشرفت آخرین از کشور، خاص

 مصـرف  از حمایـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بینـی  پیش موازین رعایت با تواند می ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 و محیطـی  زیسـت  مالحظـات  و محصـوالت  کیفیـت  از اطمینـان  حصـول  عمـومی،  و فـردي  ایمنی و سالمت حفظ کنندگان،

ـ  وارداتـی،  اقـالم  یا / و ر کشو داخل تولیدي محصوالت براي را ایران ملی استانداردهاي از بعضی اجراي اقتصادي،  تصـویب  اب

 اجـراي  کشـور،  محصـوالت  براي المللی بین بازارهاي حفظ منظور به تواند می مؤسسه . نماید اجباري استاندارد، عالی شوراي

 از کننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـیدن  اطمینـان  بـراي  همچنـین  . نماید اجباري را آن بنديدرجه و صادراتی کاالهاي استاندارد

 و کیفیت مدیریت هاي سیستم صدورگواهی و ممیزي بازرسی، آموزش، مشاوره، زمینۀ در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه این استاندارد مؤسسۀ ، سنجش وسایل )واسنجی( کالیبراسیون مراکز و ها آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت

 تأییـد  گواهینامـۀ  الزم، شـرایط  احـراز  صـورت  در و کنـد  مـی  ارزیابی ایران صالحیت تأیید نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـایل  )واسـنجی ( کالیبراسـیون  یکاهـا،  المللی بین دستگاه ترویج .کند می نظارت آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت

 ایـن  وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهاي سطح ارتقاي براي کاربردي تحقیقات انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                
 ایران�صنعتی�تحقیقات�و�استاندارد�موسسۀ *

1- International Organization for Standardization 
2- International Electrotechnical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوین کمیسیون فنی 

  »(IRDS) ي منبع اطالعاتی نامه ي واژه کاري سامانه چارچوبفناوري اطالعات ـ «

 یا نمایندگی/ سمت و : رئیس
  حاج عابدي، سمیه

 )افزار لیسانس نرم(

 شرکت خدمات انفورماتیک

  :دبیر

  مجدزاده کوهبنانی، علی

 )افزار لیسانس نرم(

  پردازان آبشار شرکت داده

 

  )اسامی به ترتیب حروف الفبا(: اعضاء

  مجدزاده، سیده رعنا

  )لیسانس ریاضی کاربردي(

  

  مجدزاده، سیدابوالحسن 

  )لیسانس علوم(

  

  عبداللهی، سلمه 

  )افزار لیسانس سخت(

  

  واعظ دلیلی، فرحناز

  )افزار لیسانس سخت(

  

  هراتیان، آزاده

  )لیسانس هوش مصنوعی فوق(

  

  مهرنام، ساناز

  )لیسانس برق ـ کنترل فوق(

  

  سعیدي، فاطمه

 )برق ـ کنترللیسانس  فوق(

  شرکت نوین طرح کاوش

  

  

  کارشناس استاندارد در زمینه برق و الکترونیک 

  

  

  شرکت مپنا 

  

  

  شرکت خدمات انفورماتیک

  

  

  مدیریت راهبردي افتا

  

  

  شرکت خدمات انفورماتیک

  

  

 شرکت صدرا

  

   



 ه 

  فهرست مندرجات

  صفحه  عنوان

  ج                  آشنایی با مؤسسه استاندارد

  د                  کمیسیون فنی تدوین استاندارد

  ز                      گفتار پیش

 1                 کاربرد ي دامنههدف و  1

 1                   یالزام مراجع 2

 1                 تعاریف و اصطالحات 3

  8                   قراردادها 4

 6                    ها پردازنده  4-1

 8                     میانا 4-2

 8                     فرد 4-3

 9                 يساز ذخیره ي رسانه 4-4

 9                 کارپرداز/کارگزار ي رابطه 4-5

 9               نمودارها رسم به مربوط يقراردادها 4-6

 IRDS               10 ياستانداردها ساختار 5

 IRDS               10 ياستانداردها هدف 5-1

 IRDS               10 ياستانداردها ي خانواده 5-2

 13             مختلف يکاربرد يها حوزه از یپشتیبان 5-3

 13           یمل ياستانداردها از استفاده با یپشتیبان ابزار 5-4

 IRDS                 14 يا داده يمحتوا 6

 14                   يا داده سطوح 6-1

 14                 ها نمونه و ها گونه مفهوم 6-2

 15                   يا داده ظروف 6-3

 15                 يا داده سطوح ییشناسا 6-4

 19                   ها سطح جفت 6-5

 21               ها داده يساز مدل تسهیالت نقش 6-6

 22                   يپذیر گسترش 6-7

 IRDS                 22 تسهیالت 7

 IRDS               22 تسهیالت يبند طبقه 7-1

 22             داده پایگاه مدیریت یعموم تسهیالت 7-2

  
 



 و 

  ي فهرست مندرجات ادامه

  صفحه  عنوان

 24             یاطالعات منابع مدیریت خاص تسهیالت 7-3

 IRDS                   26 يمیاناها 8

 26                  میاناها ییاب مکان 8-1

 IRDS                 27 يمیاناها کلیات 8-2

 28                   میاناها توصیف 8-3

 30           داده پایگاه خدمات توسط IRDS خدمات کاربرد 8-4

 IRDS               30 يها داده ورود و صدور 8-5

 31               دورازراه IRDS بهیدسترس 8-6

 32               میاناها در شدهارائه خدمات 8-7

  32                     انطباق 9



 ز 

  پیش گفتار

  

 آن نویس پیش که »(IRDS) ي منبع اطالعاتی نامه ي واژه کاري سامانه چارچوبفناوري اطالعات ـ « داستاندار

رایانه و  استاندارد ملی کمیتۀ اجالس هشتمین و صد یکدر  و شده تدوین و تهیه مربوط هاي ن درکمیسیو

 قانون 3 ي هماد یک بند استناد به اینک است، گرفته قرار تصویب مورد 16/8/1389 مورخ ها فرآوري داده

 عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانین اصالح

  .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی هاي پیشرفت و تحوالت با هماهنگی و همگامی حفظ براي

این  تکمیل و اصالح براي که پیشنهادي هر و شد خواهد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استانداردهاي

بنابراین، . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارائه استانداردها

   .کرد استفاده ملی استانداردهاي تجدیدنظر آخرین از همواره باید

  

  :است زیر شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهیۀ براي که بع و ماخذيمن

ISO/IEC 10027:1990,Information technology – Information Resource Dictionary System 
(IRDS) framework 
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 (IRDS)1ي منبع اطالعاتی نامه ي واژه کاري سامانه چارچوبفناوري اطالعات ـ 

  کاربردي  دامنههدف و   1

با نوع  کاري براي تعدادي از استانداردهاي ملی مرتبط یک چارچوبتعیین  ،استانداردهدف از تدوین این 

جهت کنترل و  IRDSاز . استي منبع اطالعاتی  نامه ي واژه نام سامانه هاي اطالعاتی به خاصی از سامانه

  .شود مستندسازي منابع اطالعاتی سازمان استفاده می

را  IRDS 2استاندارد حاضر میاناهاي. پردازد می IRDSاي متناسب با  این استاندارد ملی به تعریف سطوح داده

 .نماید اند، تعریف می تشریح شده IRDSي استانداردهاي  که توسط سایر استانداردهاي ملی موجود در خانواده

ي این  شده در سایر استانداردهاي ملی موجود در خانواده اي تشریح این استاندارد همچنین انواع محتواي داده

  .کند را نیز تعریف میاستانداردها 

  مراجع الزامی  2

. ها ارجاع داده شده است مدارک الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن

  . شود بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می

ها و تجدیدنظرهاي بعدي آن  باشد، اصالحیه در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده

ها ارجاع داده شده  در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن. موردنظر این استاندارد ملی ایران نیست

  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه

  :ستاستفاده از مراجع زیر براي این استاندارد الزامی ا

  

2-1 ISO 7498:1984, Information processing systems – Open Systems Interconnection – Basic 
Reference Model. 
2-2 ISO/IEC 9075:1989, Information processing systems – Database Language SQL with 
integrity enhancement. 

  و تعاریف اصطالحات  3

  :روند کار می اصطالحات و تعاریف زیر بهدر این استاندارد، 

3-1 

  استاندارداین کاررفته در  و به ISO 7498شده در استاندارد  ي تعریف واژه

 IRDSشکل در استاندارد ملی چارچوب  همان تعریف و به کاررفته است و به OSI3ي زیر در مدل مرجع  واژه

  .نیز مورد استفاده قرار گرفته است

                                                
1- Information Resource Dictionary System (IRDS) 
2- Interface 
3- Open System Interconnection Reference Model 
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3-1-1 

  حقیقیي  سامانه

3-2 

اند و براي کاربرد در این استاندارد ملی سازگار  تعریف شده ISO 7498بار در استاندارد  اولینواژگانی که 

  اند شده

کاربرد این . اند کاررفته تعریف و به OSIو سایر استانداردهاي ملی  OSIبار در مدل مرجع  واژگان زیر اولین

وجود دارد، اما  OSIچیزي است که در استانداردهاي ملی  ي آن پایه بر IRDSکاري  واژگان در چارچوب

  .تر خواهد بود شده مطلوب استفاده از تعریفی بازنگري

که  جایی از آن. اند دهی شده پیشوند “-(N)“به الیه، با عبارت  ، با هدف اشارهOSIبرخی از واژگان در 

  .ت، این پیشوند حذف شده استنیس اي الیه 1داراي مفهوم رسمی IRDSکاري  چارچوب

3-2-1 

  2کارگزار

  .شود ي دیگر، ایفا می ي خدمات به پردازنده هنگام ارائه نقشی که توسط یک پردازنده، به

3-2-2 

  3خدمت

  .هاست شده توسط یک پردازنده به سایر پردازنده توانمندي ارائه

3-3 

  استاندارد این شده در واژگان تعریف

3-3-1 

  کنترل دسترسی

  .اند ازاین مجاز شناخته شده ها براي کاربرانی که پیش دسترسی به دادهمندي محدودسازي کاربرد خدمات توان

3-3-2 

   4کاربرديسطح 

  .شوند ثبت می کاربرديهاي  هایی از داده اي که در آن نمونه سطح داده

                                                
1- Formal 
2- Server 
3- Service 
4- Application Level  
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3-3-3 

  1کاربرديسطح  جفت

  .رود کار می به IRDآن در سطح  2و دید کاربرديجهت توصیف سطح که ي مورد استفاده  عبارت است از واژه

3-3-4 

  3کاربرديدید 

  .نماید وجود داشته باشد، کنترل می کاربردچه را که باید در هر زمان در یک  اي از تعاریف که آن مجموعه

3-3-5 

  4ممیزي

کاربر مجاز شکل صحیح، توسط  ها به دادهاي از  فرآیند بررسی اینکه تغییرات اعمالی پیشین در مجموعه

  .مرتبط و در زمان متناسب انجام شده باشد

3-3-6 

  5کارپرداز

  .شود نامیده می شده در میاناي یک کارگزار ي خدمات ارائه کننده کاربر درخواست

3-3-7 

  6قید

که مقادیر موجود  یطوشربر  داده، مبتنی هایی از یک پایگاه عبارتی شامل یک یا چند وضعیت معتبر از بخش

  .ها مقید باشند داده باید در هر زمان به آن در پایگاه

3-3-8 

  7اي ظرف داده

  .هاي داده در آن وجود دارد سازي که امکان ثبت نمونه اي مفهومی از ذخیره عبارت است از حوزه 

   

                                                
1- Application Level Pair 
2- Schema 
3- Applicatoin schema 
4- Auditing 
5- Client 
6- Constraint 
7- Data container 
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3-3-9 

  1سطح داده

اي باالتر  ي موجود در سطح داده سطحی که اشیاي سازگاربا تعریف گونه اي چند در یک معماري داده اي الیه

  .توان روي آن ثبت نمود بعدي را می

3-3-10 

  2ها سازي داده تسهیالت مدل

  .ها از قواعد دستکاري داده بسته هماي  ها و مجموعه اي از قواعد ساختاردهی داده عبارت است از مجموعه

3-3-11 

 3داده پایگاه

یک دید و در با  شده مطابق کنترل 4همراه افزونگی وابسته که به هاي میان اي از داده عبارت است از مجموعه

  .اند سازي شده ، ذخیرهکاربردرسانی به یک یا چند  راستاي خدمت

3-3-12 

  5داده یکپارچگی پایگاه

  .داده موجود درون یک پایگاههاي  اي از داده عبارت است از وفاق یا سازگاري مجموعه

3-3-13 

  6صدور

  .7خروجی/ي ورودي بندي آن در یک پرونده و بسته IRDSعبارت است از عملیات استخراج اطالعات از یک 

3-3-14 

  خروجی/ي ورودي پرونده

  .گردد پذیرفته می 8شود و توسط عملیات ورود اي که توسط عملیات صدور ایجاد می عبارت است از پرونده

3-3-15 

  ورود

  .خروجی/ي ورودي از یک پرونده IRDSها درون یک  عبارت است از عملیات دریافت داده

                                                
1- Data level 
2- Data modelling facility 
3- Database 
4- Redundancy 
5- Database integrity 
6- Export 
7- Import/Export file 
8- Import 
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3-3-16  

  ي منبع اطالعاتی نامه واژه

امکان ثبت منابع اطالعاتی سازمان در آن  وگردد  مدیریت می IRDSبخشی است از یک انباره که توسط 

  .وجود دارد

3-3-17  

  اطالعاتیي منبع  نامه ي واژه سامانه

  .پردازد می IRDها و تعاریف IRDافزاري که به نگهداشت  محصولی نرم

3-3-18  

  مدیریت منبع اطالعاتی

  .هاي پردازش اطالعات ي نگهداشت و کنترل سامانه عبارت است از وظیفه

3-3-19  

  1میانا

  .گردد شده از خدمات که توسط یک پردازنده ارائه می اي تعریف مجموعه

3-3-20  

  IRD2تعریف 

  .نمایند می IRDهاي قابل نگهداري در یک  شکل جمعی اقدام به تعریف داده اي از اشیا که به مجموعه

3-3-21 

   IRD3سطح تعریف 

  .شود تعریف می IRDSي  اي که در آن محتواي بالقوه سطح داده

3-3-22 

  IRD4سطح تعریف  جفت

  .گیرد مورد استفاده قرار می IRDو دید آن در سطح دید تعریف  IRDاي که جهت توصیف سطح تعریف  واژه

                                                
1- Interface 
2- IRD definition 
3- IRD definition level 
4- IRD definition level pair 
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3-3-23 

  IRD1دید تعریف 

وجود داشته باشد، کنترل  IRDچه را که باید در هر زمان در یک تعریف  اي از تعاریف که آن مجموعه

  .کنند می

3-3-24 

  IRDتعریف سطح دید 

  .شوند ، تعیین میIRDبل ثبت در یک تعریف هاي اشیاي قا اي که در آن گونه عبارت است از سطحی داده

3-3-25 

  IRDسطح 

  .شوند اي که در آن منابع اطالعاتی سازمان تعریف می عبارت است از سطحی داده

3-3-26 

  IRDسطح  جفت

  .شود استفاده می IRDو دید آن در سطح تعریف  IRDاي که جهت توصیف سطح  واژه

3-3-27 

  IRDدید 

موجود باشد، کنترل  IRDچه را که باید در هر زمان در یک  اي از تعاریف که آن عبارت است از مجموعه

  .کنند می

3-3-28 

  سطح جفت

هاي موجود »3نمونه«به  هاي مربوط» 2گونه«اي مجاور که سطح باالیی همواره شامل اطالعات  دو سطح داده

  .تر خواهد بود در سطح پایین

3-3-29 

  4عمري  چرخه

  .کاري مفهومی مورد استفاده جهت ردگیري تکامل اشیا طی زمان عبارت است از چارچوب

                                                
1- IRD definition schema 
2- Type 
3- Instance 
4- Life cycle 
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3-3-30 

  عمري  فاز چرخه

  .عمري  عبارت است از زیربخشی از یک چرخه

3-3-31 

  1افراز

  .IRDیا تعریف  IRDاي از اشیا در  زیرمجموعهعبارت است از 

3-3-32 

  2پردازنده

  .3اجرایی ي برنامهسازي انتزاعی قطعه  عبارت است از مفهومی

3-3-33 

  نامه وضعیت محتواي واژه

تغییربودن یا  بودن، غیرقابل تغییر ي قابل دهنده نامه که نشان ها در یک واژه اي از داده وضعیت مجموعه

  .هاست بودن داده بایگانی

3-3-34 

  سازي ي ذخیره رسانه

  .اي وجود دارد ها از هر گونه سازي داده که روي آن امکان ذخیره 4اي افزاره

   

                                                
1- Partition 
2- Processor 
3- Executable code 
4- Device 
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  کاربر  3-3-35

  .نماید ها اقدام به درخواست خدمات می اي کاربردي که جهت مدیریت داده فرد یا برنامه

  مقدار  3-3-36

  ارائهز مقدار، اي ا توان آن را با سایر مقادیر مقایسه نمود و توسط رمزینه انتزاعی داراي ویژگی واحد که می

  .داد

  قراردادها  4

  ها پردازنده  4-1

شده توسط استاندارد را نمایش  ها و میاناهاي تعیین استاندارد ملی حاضر شامل نمودارهایی است که پردازنده

  . دهند می

  .ي اجرایی سازي انتزاعی از قطعه برنامه پردازنده، عبارت است از مفهومی

  .یابد نشان داده شده است، نمایش می 1ي  چه که در شکل شماره دار، همانند آن نامهر پردازنده توسط نشانی 

  گذاري پردازنده و میاناي آن نشانه ـ  1شکل  

  .نام موجود در نشانه، نام پردزانده است

  میانا  4-2

  .شود پردازنده ارائه میشده از خدمات که توسط یک  اي تعریف میانا، عبارت است از مجموعه

میانا، . پردازد ي خدمات می گردد که داراي میانایی باشد که در آن به ارائه شکلی تعریف می هر پردازنده به

شده در مستطیل،  عدد نوشته. یابد نمایش می 1ي  شده در شکل شماره ي ارائه توسط بخش مستطیلی نشانه

  .کند می شده در متن را مشخص دار و توصیف میاناي نام

  1شخص  4-3

  .شود آورده شده است، نمایش داده می 2ي  اي که در شکل شماره با استفاده از نشانهشخص 

  شخصـ نشانه براي  2شکل  

                                                
1- Person 
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  ساز ي ذخیره رسانه  4-4

نند لوح سخت، اي روي آن وجود دارد؛ ما ها از هر گونه است که امکان ثبت داده اي افزاره ساز ي ذخیره رسانه

  .یابد نمایش می 3ي  شده در شکل شماره ي ارائه با استفاده از نشانه ساز ي ذخیره رسانه. نرم یا نوار لوح

  .ي خواهند شدرسازي نگهدا هاي ذخیره ها روي رسانه داده

  .کند را مشخص می ساز ي ذخیره نشانه، محتواي رسانهنام موجود درون 

  ساز ي ذخیره ـ نشانه براي رسانه 3شکل  

  کارپرداز/ي کارگزار رابطه  4-5

این امکان وجود دارد که . شود پردازد، کارپرداز نامیده می میي خدمات در میانا  که به ارائه اي پردازنده

براي تواند  همچنین، پردازنده می. پردازنده هم به ایفاي نقش کارپرداز و هم به ایفاي نقش کارگزار بپردازد

  .تواند کارگزار چندین میاناي دیگر باشد وده و نیز مییک میانا، در نقش کارپرداز ب

  .تواند یک فرد یا یک پردازنده باشد به ماهیت میانا، می کارگزار، بسته

کاربرد . کند، نمایش یافته است یکدیگر متصل می دو را به کاربرد میانا توسط کارگزار توسط خطی که آن

موارد یادشده در شکل . دو، نشان داده شده است سازي توسط پردازنده، توسط خطی میان آن رهي ذخی رسانه

  .اند ارائه شده 4ي  شماره

  کارپرداز/ي کارگزار ـ قراردادهاي مورد استفاده جهت نمایش رابطه 4شکل  

  به رسم نمودارها قراردادهاي مربوط  4-6

که کارگزار در سمت چپ  چنان هستندشوند،  هایی که با استفاده از قراردادهاي یادشده رسم می تمام شکل

  .نشان داده شده است 4ي  این قرارداد در شکل شماره. گیرد کارپرداز قرار می
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  IRDSساختار استانداردهاي   5

  IRDSهدف استانداردهاي   5-1

ي مبنایی مشترک  ي منبع اطالعاتی، ارائه نامه هاي واژه به سامانه ي استانداردهاي ملی مربوط هدف خانواده

، IRDSکاري  ي چارچوب استاندارد ملی حاضر درباره. هاي منابع اطالعاتی است نامه ي واژه براي توسعه

مشخص  IRDSي استانداردهاي ملی  هاي خانواده کند که در متن آن سایر بخش اي را تعریف می زمینه

  . شوند می

به تمام یا بخشی از یک  اي قابل تسهیم براي تعریف منابع اطالعاتی مربوط ي منبع اطالعاتی، انباره نامه ژهوا

  :هاي زیر باشد ي یک یا چند مورد از گزینه ي اطالعاتی درباره تواند دربرگیرنده این امر می. سازمان است

 هاي مورد نیاز سازمان؛ دادهالف ـ 

 هاي یادشده؛ اي موجود جهت ارائه و نگهداشت داده غیررایانه اي و فرآیندهاي رایانهب ـ 

 هاي یادشده؛ ي داده موجود جهت ارائه افزاري محیط فیزیکی سختپ ـ 

 تشکیالت منابع انسانی و فیزیکی قادر به کاربرد اطالعات؛ت ـ 

 .منابع انسانی مسؤول تولید اطالعات مورد نظرث ـ 

به  اي است که تسهیالتی را جهت ایجاد، نگهداشت و دسترسی ي منبع اطالعاتی، سامانه نامه ي واژه سامانه

  .آورد مرتبط، فراهم می IRDو تعریف  (IRD)ي منابع اطالعاتی  نامه واژه

یادشده،  باید تأکید نمود که این خانواده از استانداردهاي ملی، تعریف استانداردي براي تمامی انواع اطالعات

کاري جهت تعریف اطالعات مورد نظر و نمایش و  آوردن یک چارچوب دهد؛ بلکه اقدام به فراهم ارائه نمی

ي منبع اطالعاتی، که جهت  نامه ارائه در یک واژه دسته از اطالعات قابل تعریف آن. نماید مدیریت آن، می

  .در این خانواده استاستانداردسازي مطلوبند، موضوع سایر استانداردهاي ملی موجود 

هاي کاربردي  ي نوعی براي برنامه داده توان با محتواي یک پایگاه ي منبع اطالعاتی را می نامه محتواي واژه

ي یک  هایی است که با عملیات روزمره ي داده ي کاربردي دربرگیرنده ي یک برنامه داده پایگاه. مقایسه نمود

کنندگان،  به مواردي همچون، کارمندان، تأمین توانند اشاره یهایی م چنان داده. سازمان در تناسب است

  .هاي خرید داشته باشند مشتریان و سفارش

داده  هاي موجود در پایگاه ي منبع اطالعاتی، از بسیاري جوانب، شبیه داده نامه هاي موجود در یک واژه داده

به مواردي  توانند اشاره هایی می دادهچنان . گیرد قرار می اي کاربردي است؛ اما در سطحی باالتر برنامه

  .ها داشته باشند اي و زیرسامانه هاي رایانه اي، برنامه هاي داده اي، پرونده هاي اقالم داده همچون، گونه

 IRDSي استانداردهاي  خانواده  5-2

نمایی هریک از اعضاي  ، معماري کلی مورد نظر جهت مکانIRDSکاري  ي چارچوب این استاندارد ملی درباره

ها  کاري به تعیین انواع داده در حالت کلی، چارچوب. کند را مشخص می IRDSي استانداردهاي ملی  خانواده

شده در هر میانا،  ي خدمات ارائه ها و نیز ماهیت گسترده با آن هاي اصلی و میاناهاي مرتبط همراه پردازنده به

  .ازدپرد می
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شده در این استاندارد ملی، نامزد استانداردسازي در قالب اعضاي  برخی، و نه تمامی، میاناهاي تعیین

  .هستند IRDSي استانداردهاي ملی  خانواده

دو استاندارد ملی براي . ازیک استاندارد براي یک میاناي خاص توسعه یابد این امکان وجود دارد که بیش

  :هاي زیر متفاوت خواهند بود ترکیبی از جنبه میانایی مشابه طبق هر نوع

 سازي؛ به زبان برنامه وابستگیالف ـ 

 میانا؛ 1سبکب ـ 

 شده؛ کارگرفته سازي به تسهیالت مدلپ ـ 

 .ها تبادل داده به هاي مربوط قالبت ـ 

  .ترتیب مورد بررسی قرار خواهد گرفت هاي یادشده، به هریک از جنبه

  سازي رنامهبه زبان ب وابستگی   5-2-1

سازي وجود داشته و استانداردهاي ملی بسیاري براي  هاي برنامه شماري به زبان هاي بی امکان ایجاد وابستگی

  .سازي موجود هستند هاي برنامه زبان

  سبک میانا   5-2-2

  سبک میانا براي پردازنده   5-2-2-1

  :دارد که عبارتند ازها وجود  هاي مختلف میانا براي پردازنده امکان استفاده از سبک

 ؛2ـ فراخوانی رویه اي برنامهالف ـ 

 ؛3)تفسیر زمان اجرا( نحويب ـ 

 ).شود استفاده می OSIهمراه خدمات  چه که به همانند آن(قراردادهاي خدماتی پ ـ 

 CALLاي متوالی از متغیرها و قواعد تقیدي مرتبط را براي عبارت  بر فراخوانی رویه، مجموعه میاناي مبتنی

 4تواند ضمنی همچنین، فراخوانی رویه می. کند سازي تعریف می موجود در استاندارد ملی یک زبان برنامه

  .گردد، استفاده شود ترجمه می CALLبه عبارت  5گردانی از هم باشد؛ به این معنا که از عبارتی که پیش

هاي  شود؛ با این تفاوت که قالب یقابلیتی است که براي کاربر انسانی ارائه متفسیر زمان اجرا، همانند  نحو

  .شوند سازي داراي استاندارد ملی، تفسیر می اي خاص یک زبان برنامه زبانی در زمان اجرا، توسط پردازنده

سازي جهت تعیین فهرست  برنامه  از زبان اي از قراردادهاي مستقل قرارداد خدماتی عبارت است از مجموعه

  .اي باز منظور کاربرد در یک محیط سامانه هي خدمات ب متغیرها و مقادیر اولیه

   

                                                
1- Style 
2- Programmatic – procedure call 
3- Syntax (execution time interpretation) 
4- Implicit 
5- Compilation 
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  میانا براي افراد هاي سبک   5-2-2-2

  :های مختلف میاناها برای افراد عبارتند از سبک

 ؛)نمایش های انتزاعی صفحه قالب( 1خوان های پیش صفحهالف ـ 

 ؛2نحویدستور ب ـ 

 .گرافیکپ ـ 

ها  خدمات که به احتمالی با استفاده از سایر سبکبندی از  خوان برای میانا، یک گروه ی پیش سبک صفحه

  .نماید اند، معرفی می تعریف شده

ذکر این نکته ضروری است که . ، ابزار سنتی تعریف میانا برای افراد است)همانند یک زبان فرمان( قطعی نحو

وی در مورد فرد کاربرد یک زبان نحوی جهت تعریف یک استاندارد ملی الزامی به استفاده از همان دستور نح

  .کند کاربر میانا، تحمیل نمی

  .کار گرفت خوان یا یک نحو انتزاعی به ی پیش همراه یک میانای صفحه توان به میانای گرافیکی را می

  نحو انتزاعی   5-2-2-3

سبکی که بتوان از آن هم جهت تعریف میانا برای پردازنده و هم جهت تعریف میانا برای فرد، استفاده نمود، 

گذاری  نحو انتزاعی، عبارت از تعیین یک خدمت به کمک قواعد نشانه. های نحو انتزاعی است ز سبکج

  .مورد استفاده جهت نمایش آن است 3سازی از فنون رمزینه مستقل

های مختلفی اقدام به آغازسازی یک خدمت  تواند از راه بر مفاهیم میانا دارد و فرد می نحو انتزاعی تکیه

طور  به. کلید خاص ی نمایش یا کاربرد یک صفحه ید؛ مانند انتخاب از یک فهرست، لمس صفحهاستاندارد نما

های مختلف موجود برای میانا، مطابق  سازی میانای پردازنده با استفاده از هریک از سبک مشابه، امکان پیاده

  .نیاز، وجود دارد

ای از خدمات، بدون تعیین قالب  عریف مجموعهاز نحو انتزاعی، اقدام به ت کننده استانداردهای ملی استفاده

. نمایند یا فراخوانی یک خدمت خاص، می 4شروع اولیههنگام  کارگیری توسط فرد، به بهزبانی مورد نظر جهت 

  .ی مفاهیم خدمات نیز هستند چنین استانداردهایی، دربرگیرنده

  ها سازي داده تسهیالت مدل   5-2-3

و ) شامل قیدها(ها  ای از قواعد جهت تعریف ساختار داده عبارت از مجموعهها  سازی داده تسهیالت مدل

  .هستند  ها مفاهیم خدمات مرتبط جهت دستکاری داده

به یک یا چند  ای دیگر، وابسته به میانای کارپرداز پردازنده به میانای انسانی یا مربوط هر استاندارد ملی مربوط

  .هاست سازی داده مورد از تهسیالت مدل

  :ها شامل تسهیالتی هستند که سازی داده هایی از تسهیالت مدل نمونه

 هستند؛) NDLیا  SQLهمانند (ی دارای استاندارد ملی  داده بر یک زبان پایگاه مبتنیالف ـ 

                                                
1- Panels 
2- Concrete syntax 
3- Encoding 
4- Initialization 
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 ی غیراستاندارد هستند؛ داده بر یک زبان پایگاه مبتنیب ـ 

 ؛)PL/Iیا  COBOLمانند ( سازی دارای استاندارد ملی هستند خاص یک زبان برنامهپ ـ 

 ؛)OSIفهرست در مانند خدمات (خاص یک استاندارد ملی غیرزبانی هستند ت ـ 

 ).1رابطهـ  سازی موجودیت همانند مدل(ها هستند  سازی داده تسهیالت غیراستاندارد مدلث ـ 

ها و خدمات قابل  دادهها، ابزاری است، در ماهیت مستقل، جهت نمایش  سازی داده از تسهیالت مدل هر شکل

  .ها تعیین برای آن داده

  ها تبادل دادهبه  مربوطهاي  قالب   5-2-4

ی  ها از یک سامانه درگیر با انتقال داده IRDSبه  ی استانداردهای مربوط چنانچه استانداردی در خانواده

ها خواهد  گاه نیاز به پذیرش یا تعریف قالبی برای تبادل داده ی حقیقی دیگری باشد، آن حقیقی به سامانه

ها از یک مکان به مکان  ونقل فیزیکی داده ی تسهیالت ارتباطی و یا توسط حمل تواند بوسیله انتقال می. داشت

  .حمل صورت گیرد سازی قابل های ذخیره رسانهدیگر با استفاده از 

  هاي کاربردي مختلف پشتیبانی از حوزه  5-3

هایی کلی همانند  ، با هدف تکمیل فعالیت استانداردسازی در حوزهIRDSکاری کنونی در در مورد  چارچوب

های  حوزه ی استانداردهای ملی هماهنگ در بسیاری از ها و نیز جهت تسهیل توسعه های تبادل داده قالب

  .کاربردی، ارائه شده است

های کاربردی  تنها در متن هریک از حوزه ، نهIRDSبا  ی استانداردهای مرتبط کاربرد استانداردی از خانواده

این امر، با مجازسازی . ها نیز، مفید خواهد بود عنوان پلی میان آن سودمند است، بلکه استفاده از آن، به

شوند، حاصل  ی حقیقی ارائه می ها در یک سامانه ها طبق آن دی که دادهتعریف، تغییر و گسترش قواع

  .گیرد های خاص صورت می بر نیازمندی الزم به توضیح است که این مجازسازی مبتنی. گردد می

  ابزار پشتیبانی با استفاده از استانداردهاي ملی  5-4

ی کاربردی، با استفاده از  های درگیر و حوزه وریبه فنا توان، بسته از طریق استانداردهای ملی را می  پشتیبانی

  :توان به موارد زیر اشاره داشت عنوان نمونه، می به. سه روش مختلف ارائه نمود

 شده در یک میانا؛ خدمات استانداردسازیالف ـ 

 شده؛ سازی ای با استفاده از خدمات عمومی محتوای دادهب ـ 

 .ها به تبادل داده های مربوط قالبپ ـ 

ی منبع  نامه های یک واژه از قسمت به خدمات یک میانا، در قالبی کلی، محتوای برخی ستاندارد ملی مربوطا

توان به محتوای  ها می همچنین، خدماتی را که از طریق آن. کند را معرفی می IRDاطالعاتی و یک تعریف 

  .نماید شده دسترسی یافت و آن را دستکاری نمود، تعیین می یاد

ی منبع  نامه های یک واژه از قسمت ای، در قالبی دقیق، محتوای برخی به محتوای داده د مربوطاستاندار

های  روی داده اجرا خدمات قابل. کند ، تعریف میها سازی داده اطالعاتی را طبق تسهیالت معینی برای مدل

                                                
1- Entity-Relationship modelling 
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ها که مرتبط با  داده شکل ضمنی در خدمات کلی دستکاری تواند به می) شامل مفاهیم چنان خدماتی(یادشده 

  .قید شده و یا قید نشودهاست،  سازی داده همان تسهیالت مدل

ی  ها، استانداردی است که جهت تسهیل تعامل چندین سامانه با قالب تبادل داده استاندارد ملی مرتبط

طراحی  ی حقیقی به دیگری، های ارسالی از یک سامانه حقیقی، از طریق استانداردسازی انواع مختلف پیام

  .ی کاربردی خاصی باشند با حوزه توانند مرتبط ها می های تبادل داده قالب. شده است

بندی  ی اول این طبقه استاندارد ملی حاضر توصیف خواهند شد، در رابطه با دو دسته 7تسهیالتی که در بند 

بندی  ی این طبقه رین دستهتوصیف خواهند شد، در رابطه با اولین و آخ 5-8تسهیالتی که در بند . قرار دارند

  .قرار دارند

  IRDSاي  محتواي داده  6

  اي سطوح داده  1- 6

هدف این . به آنهاست وابسته» سطح جفت«ای و سه  مفهوم چهار سطح داده IRDSکاری  بنای چارچوب سنگ

  .است IRDای قابل نگهداشت در  های داده ساختن گسترش گونه پذیر ای، امکان چهار سطح داده

ی  با محیط آن و چگونگی ارائه IRDشناخت چگونگی ارتباط  در راستایها  سطح شناخت این سطوح و جفت

  .به کاربران آن، کلیدی است IRDSخدمات توسط 

  ها ها و نمونه مفهوم گونه  2- 6

سازی و  مههای برنا ، در بسیاری از زبان)شوند که اغلب با عنوان رخدادها شناخته می(ها  ها و نمونه ی گونه ایده

ی  خوبی نهادینه شده است؛ با این حال، این دو مفهوم، دربرگیرنده ها، به داده ی مدیریت پایگاه ها سامانه

  .ها هستند یافت متفاوتی در جداسازی برنامه از داده ره

ی  ، یا درون یک برنامه و یا در حالت استفاده از یک سامانهEMPLOYEEای، همانند  ی داده»گونه«یک 

این تعریف از . شود رود، تعریف می کار می ها به داده، در زبانی مجزا که جهت تعریف داده یت پایگاهمدیر

ی  شکل گونه گردد؛ گاهی اوقات به ای نامحدودی می سبب ایجاد ظرف داده طور ذاتی بهای از داده،  گونه

recordشود های دیگر مشخص می شکل صورت جدول و گاهی به ، گاهی به.  

ی آن باشند، در  ای یادشده بوده و یا دربرگیرنده دادهتوانند مجزا از تعریف  های کاربردی، که می برنامه

شوند، متعاقباً  هایی اجرا می که چنین برنامه هنگامی به. کنند اشاره می EMPLOYEEاجرایی خود به  ی برنامه

به هرکدام، یک نمونه یا  که گاهی اوقات،(های خاص EMPLOYEEی  هایی درباره سازی داده سبب ذخیره

  .شوند داده می در یک پرونده و یا یک پایگاه) شود یک رخداد گفته می

ی  خاص وجود داشته باشد، الزم است تا به گونه EMPLOYEEهای یک  که نیاز به دسترسی به داده هنگامی

  .ای خاص از آن گونه، انتخاب گردد نمونه سپسای در یک برنامه اشاره شده و  داده

ای برای گونه و نمونه است که  ی پایه ای از چنین ایده یافته ، مفهوم گسترشIRDSای در  فهوم سطوح دادهم

این دو سطح، در حقیقت، دو سطح . سطح لحاظ نمود توان آن را در قالب وجود دو سطح و یک جفت می

  .هستند IRDSشده در این استاندارد ملی  زیرین از چهار سطح مشخص



15 

، اشاره کرده EMPLOYEEشده از داده، همانند  ای تعریف ی کاربردی، که در متن خود به گونه مفهوم برنامه

گر مبنایی است جهت شناخت چگونگی  یابد، نمایان ای دسترسی می ای از چنان گونه هنگام اجرا به نمونه و به

  .ها سطح با جفت IRDSارتباط خدمات 

  اي ظروف داده  3- 6

سازی فرضی  ای، یک فضای ذخیره ظرف داده. ای باید از مفهوم گونه یا دید، تمایز داده شود دهمفهوم ظرف دا

های داده است و یا خالی  ای از زمان، ظرف داده یا شامل نمونه در هر نقطه. های داده است برای ثبت نمونه

  .است

ایجاد ظرفی که در آن امکان ثبت  .شوند ها، توصیف می از زبان تعریف داده ای در قالب نوعی های داده گونه

. شوند ای در آن تعریف می های داده تواند رخدادی مجزا از تعریف دیدی باشد که گونه ها باشد، می نمونه

  .ها ایجاد شده باشد های یک گونه، تنها زمانی قابل ثبت خواهند بود که ظرفی برای آن نمونه

ای مرتبط با  های داده ای با گونه ی موجود در یک ظرف دادهها ای از قواعد که چگونگی انطباق نمونه مجموعه

ساختن یک یا چند  امکان مربوط. گویند ها می سازی داده کنند، در مجموع تسهیالت مدل می راهبریها را،  آن

  .ها وجود دارد سطح ها به هریک از جفت سازی داده مورد تسهیالت مدل

مخصوص تسهیالت واحدی  طور ذاتی بهسطح خاص،  فتشده برای یک ج مفاهیم هریک از خدمات فراهم

  .هاست سازی داده برای مدل

  اي شناسایی سطوح داده  4- 6

، پوشش چهار 1با درنظرگرفتن دالیل نمایشیای قرار دارد؛ اما  با سه سطح داده در ارتباط IRDSمندی  وظیفه

  .تر خواهد بود ای، مطلوب سطح داده

  :عبارتند ازشده  ای توصیف چهار سطح داده

 ؛IRDسطح دید تعریف الف ـ 

 ؛IRDسطح تعریف ب ـ 

 ؛IRDسطح پ ـ 

 .کاربردی ی سطح برنامهت ـ 

دهی اهداف مختلفی که در ادامه توصیف خواهد  وابسته هستند، در راستای پوشش که میان این سطوح، با آن

  .اند دهنمایش داده ش 5ی  سطوح یادشده در شکل شماره. اند شد، در نظر گرفته شده

  IRDسطح دید تعریف    1- 4- 6

هایی را در سطح  ها داده ی آن توان درباره های اشیایی است که می تعیین گونه IRDهدف سطح دید تعریف 

  .سازی نمود ذخیره IRDتعریف 

نامیده  IRDسازی نمود، دید تعریف  ذخیره IRDتوان آن را  در سطح تعریف  ای که می های داده تعریف گونه

  .شود می

                                                
1- Expository 
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  IRDسطح تعریف    2- 4- 6

  . است IRD، دربرگیری تعاریف IRDهدف سطح تعریف 

تعریف  IRDشوند در سطح دید تعریف  ثبت می IRDها در تعاریف  های آن ای که نمونه های داده گونه

  .شوند می

  .شوند می توصیف IRDپذیر است؛ که همگی توسط یک دید تعریف  امکان IRDوجود هر تعداد تعریف 

های اشیایی می نماید که  شود، اقدام به تعیین گونه شناخته می IRDکه با عنوان دید  IRDبخشی از تعریف 

  .پرداخت IRDها در یک یا چند  ی آن سازی داده درباره توان به ذخیره می

ر حال تواند د می IRDاز محتوای تعریف  برخی. باشد IRDتواند شامل یک یا چند دید  می IRDتعریف 

، IRDشدن به تعاریف موجود در دید  یا افزوده IRDتوسعه بوده و در راستای جایگزینی محتوای دید 

. اند بندی شده طبقه» 1شده بایگانی«ازاین جایگزین شده و در قالب  سایر تعاریف پیش. گذاری شده باشد هدف

  .نمایش داده شده است 5ی  این امر در شکل شماره

  :توان به سه شکل تعریف نمود را می IRDمحتوای دید 

 توسط استانداردهای ملی؛الف ـ 

 ؛IRDی تعاریف  کننده توسط تأمینب ـ 

 .توسط کاربرپ ـ 

 IRDبوده و شامل بخشی از تعریف  IRDای از یک تعریف  زیرمجموعه IRDای از زمان، دید  در  هر نقطه

  .استسازی آن داشته  تصمیم بر فعال ،نامه است که مدیر واژه

در  شده داده شرحافزوده همانند موارد  از تسهیالت ارزش هایی جهت پشتیبانی ی داده دربرگیرنده IRDتعریف 

  .است 3- 7بند 

  IRDح سط   3- 4- 6

  .هاستIRD، دربرگیری IRDهدف سطح 

همچنین، وجود . پذیر است شوند، امکان توصیف می IRD، که همگی توسط یک دید IRDوجود هر تعداد 

IRD های دیگری که توسط سایر دیدهایIRD پذیر است شوند نیز، امکان توصیف می.  

  .پردازد می کاربردیهای مورد استفاده در سطح  ، به تعریف گونهIRDاز، و نه تمامی، محتوای یک  برخی

دو  PURCHASE ORDERو  EMPLOYEEکه  ی این تواند شامل اطالعاتی درباره می IRDعنوان مثال،  به

هایی  که چه برنامه ی این ی اطالعاتی درباره تواند دربرگیرنده می IRDهمچنین، . هستند، باشد 2ی سطر گونه

  .کنند نیز باشد های سطر استفاده می از این گونه

، دیدهای کاربردی فعال در حال حاضر IRDاز اطالعات موجود در  دهد که برخی نشان می 5ی  شکل شماره

شامل دیدهای کاربردی غیرفعال و سایر اطالعات  IRDسایر اطالعات موجود در . کردرا تعریف خواهند 

  .های کاربردی است ی برنامه تحلیل، طراحی و کنترل درباره

                                                
1- Archived 
2- Record type 
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از طراحی، ساخت و عملکرد   جهت پشتیبانی IRDSسازي  ، توانمندIRDموجود در   هاي هدف داده

در مورد آن، ابزاري مناسب  IRDSمندي دیگري است که  اي و هرگونه وظیفه هاي اطالعاتی رایانه سامانه

  .تشخیص داده شده است

ي  هاي اطالعاتی و یا سازنده ، طراح سامانه1وکار گر کسب ، توسط تحلیلIRDاي در  هاي داده بسیاري از نمونه

از فعالیت  شیعنوان بخ شکل صریح و خودآگاه، به تواند به این امر می. اند هاي اطالعاتی، ایجاد شده سامانه

از راهبري سازمان،  اطالعاتی مورد نیاز جهت پشتیبانی  هاي ریزي، تحلیل و طراحی سامانه درگیر با طرح

افزاري  توان با استفاده از یک محصول نرم را می IRDها در  ها، ثبت داده در برخی حالت. صورت گیرد

. شکل خودکار انجام داد نماید، به ی پشتیبانی میاي خاص که از فعالیت توسعه) گردان زبان عنوان مثال، هم به(

نماید که مسؤول انجام  هایی می نامه را قادر به انجام فعالیت ، مدیر واژهIRDهاي موجود در  از داده برخی

  .آنهاست

پذیر، تعریف  کاربست IRDهاي موجود در دید  طور کامل توسط داده ، بهIRDاي موجود در  هاي داده گونه

و یا در سایر استانداردها،  IRDSي  ها، در یک یا چند استاندارد ملی از خانواده از این گونه برخی. شوند  می

ساز محصول، نصاب  ، توسط پیادهIRDاي موجود در  هاي داده عالوه، گسترش گونه به. تعریف خواهند شد

  .پذیر است نامه، امکان محصول یا مدیر واژه

   

                                                
1- Business analyst 
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  IRDSـ سطوح و  5شکل  

  

نامه،  توسط مدیر واژه  را که در راستاي مدیریت روزمره IRDاي موجود در  هاي داده ، سایر گونهIRDتعریف 

  .سازد ضرورت دارند، مشخص می

را  IRDسایر محتواي . توان در یک استاندارد ملی تعریف نمود را می IRDاي در  هاي داده از نمونه برخی

  .توان افزود می

وجود ندارد؛ با این شرط که،  IRDاي قابل نگهداشت در سطح  هاي داده گونه محدودیتی روي گونه هیچ

  .پذیر باشند کاربست IRDهاي موجود در دید  با گونه ي مورد نظر، در رابطه هاي داده نمونه
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  سطح کاربردي   4- 4- 6

  .شوند ثبت میوکار  هاي کسب هایی از داده سطح کاربردي، سطحی است که در آن نمونه

هایی، به نوعی، به  چنین داده. ي اطالعاتی است به کاربر سامانه با سطح کاربردي، متعلق هاي مرتبط داده

هاي خاص  به نمونه هاي مربوط بنابراین، داده. نمایند وکار یک سازمان، کمک می هاي کسب اجراي فعالیت

EMPLOYEE شوند در سطح کاربردي ثبت می.  

که یک کارمند است در سطح کاربردي قرار  John Smithبه  هاي وابسته طور که داده عنوان مثال، همان به

نیز در  1989می  17شده در تاریخ  صادر 738942ي  به سفارش خرید شماره هاي مربوط خواهد داشت، داده

  .همان سطح خواهند بود

. ثبت خواهد شد IRD، در EMPLOYEEهوم کلی ي مف عنوان مثال درباره به گونه، به هاي مربوط داده

هاي  برنامه. شوند ها در سطح کاربردي ثبت می با آن هاي مرتبط و نمونه IRDاي در  هاي داده بنابراین، گونه

هایی اجرا  که چنین برنامه هنگامی. نمایند اشاره می IRDشده در سطح  اي تعیین هاي داده کاربردي به گونه

  .شوند روزرسانی نیز می اي در سطح کاربردي بازیابی شده و به احتمالی به دادههاي  شوند، نمونه می

  

 IRDسطح تعریف  جفت  IRDسطح  جفت  سطح کاربردي جفت  

 IRDدید تعریف      IRDسطح دید تعریف 

 IRDتعریف   IRDدید     IRDسطح تعریف 

   IRD  دید کاربردي IRDسطح 

      کاربرد  سطح کاربردي

  
 IRDخدمت تعریف   IRDخدمات   خدمات کاربردي

  ها سازي داده یک یا چند مورد تسهیالت مدل
  

  ها سازي داده تسهیالت مشابه مدل

  ها و خدمات سازي داده ـ کاربرد تسهیالت مدل 6شکل  

  

هاي اطالعاتی تولید یا  ي سامانه هایی که توسط سازنده هاي موجود در سطح کاربردي توسط برنامه داده

هاي  ي سامانه اي که توسط سازنده منظوره هاي همه توان از برنامه می. شوند اند، پردازش می ساخته شده

سازي  یا در قالب یک زبان برنامه ها این برنامه. اند، استفاده نمود شکل متناسبی سازگار شده اطالعاتی، به

عنوان مثال، با استفاده از ابزارهاي  اند؛ به روش دیگري ساخته شده اند و یا به داراي استاندارد ملی نگاشته شده

ها یا ابزارهاي زبانی سطح باال، همواره  در هر حالت، برنامه. هاي کاربردي سطح باالي تولید برنامه

  .خواهند بود IRDشده در  اي تعریف هاي داده هي ارجاع به گون دربرگیرنده

  ها سطح جفت  5- 6

IRDS سطح تعریف : پردازد ي خدمات می در دو سطح به ارائهIRD  و سطحIRD . در هر حالت، خدمات را

اي مجاور  سطح، شامل دو سطح داده یک جفت. سطح فرض کرد توان در قالب عملکرد روي یک جفت می

هاي موجود در »نمونه«به  ي اطالعات مربوط»گونه«ي  سطح باالتر از این دو سطح، همواره دربرگیرنده. است
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تر  هاي مورد نیاز در سطح پایین اي موجود در سطح باالتر که به تعریف گونه بخش داده. تر است سطح پایین

  .شود تر نامیده می پردازد، دید سطح پایین می

سطح و  ي موجود در سطح پایینی هر جفت نیازمند وجود هماهنگی میان داده IRDSعملکرد موفق یک 

  .سطح است به آن در سطح باالیی جفت اي خاص از دید مربوط نسخه

ها  دادههایی در ارتباط با آن وجود دارند، تغییر یابد، هماهنگی میان  تر داده چنانچه دیدي که در سطح پایین

  .و دید مرتبط باید حفظ گردد

جزء تواند شامل اطالعاتی باشد که  سطح می یک جفت کته حائز اهمیت است که سطح باالترذکر این ن

  .بندي نشود تر طبقه هاي موجود در سطح پایین با نمونه اطالعات گونه مرتبط

  ):اند تز آورده شدهدر پران واژگان کوته(شوند  شناسایی میشکل زیر  سطح ممکن به سه جفت

 ؛IRD (IRDD_LP)سطح تعریف  جفتالف ـ 

 ؛IRD (IRD_LP)سطح  جفتب ـ 

 .(AP_LP)سطح کاربردي  جفتپ ـ 

به  هریک از خدمات وابسته. هستند IRDSي استانداردهاي ملی  سطح اول موضوع خانواده تنها دو جفت

ها و  سطح سطوح و جفت 5ي  شمارهشکل . ندبا سطحی واحد نیست گاه مرتبط سطحی خاص است و هیچ جفت

ها  سطح اي و جفت با سطوح داده واژگان مرتبط 6ي  شکل شماره. دهد ها را نشان می بستگی آن چگونگی میان

شکلی که در متن  هایی از اشیا در سطوح چهارگانه را به نمونه 7ي  شکل شماره. دهد را نمایش می

  .دهد اند، ارائه می هاي مرتبط تفسیر شده سطح جفت

  .اند ترتیب، توصیف شده ها، به سطح درادامه، هریک از جفت

  اي ها در سطوح داده اي و داده هاي داده هایی از گونه ـ نمونه 7شکل  
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  IRDسطح تعریف  جفت   5-1- 6

  .است IRDو سطح تعریف  IRDشامل سطح دید تعریف  IRDسطح تعریف  جفت

 IRDنمایند که روي تعریف  می IRDاقدام به تعریف خدمات تعریف  IRDSي استانداردهاي ملی  خانواده

  .کنند عمل می IRDموجود در سطح دید تعریف  IRDبه دید تعریف  این خدمات با ارجاع. کنند عمل می

در  ازاین پسنماید که  میاي  هاي داده اقدام به تعریف گونه IRDنامه با استفاده از خدمات تعریف  مدیر واژه

  .هاي کاربردي، مورد استفاده قرار خواهند گرفت و توسط طراح برنامه IRDسطح 

  IRDسطح  جفت   5-2- 6

  .است IRDو سطح  IRDشامل سطح تعریف  IRDسطح  جفت

. کنند عمل می IRDنمایند که روي  می IRDاقدام به تعریف خدمات  IRDSي استانداردهاي ملی  خانواده

  .کنند عمل می IRDموجود در سطح تعریف  IRDپذیر  به دید کاربست با ارجاع IRDخدمات 

اي از  داده یا مجموعه ي کاربردي در حال تکامل و مستندسازي طراحی یک پایگاه که طراح سامانه هنگامی

  .خواهد کردسطح استفاده  شده در این جفت ارائه IRDهاي کاربردي است، از خدمات  برنامه

  سطح کاربردي جفت   5-3- 6

  .دهند سطح کاربردي را تشکیل می ، در کنار یکدیگر، جفتIRDسطح کاربردي و سطح 

. تعیین نشده است IRDSي استانداردهاي ملی  سطح کاربردي در خانواده مندي خاصی براي جفت وظیفه

سطح تخطی  وجه از این جفت هیچ به IRDSي استانداردهاي ملی  شده در خانواده عالوه، خدمات تعیین به

  .کنند نمی

سازي،  هاي برنامه داده و زبان هاي پایگاه به زبان ذکر این نکته ضروري است که استانداردهاي ملی مربوط

  .سطح کاربردي است با جفت طور معمول مرتبط دهند که به هایی را ارائه می مندي وظیفه

سطح کاربردي  ي خدمات صریح براي جفت اقدام به ارائه IRDSي استانداردهاي ملی  که خانواده با آن

با  شده براي سایر خدمات مرتبط نمایند، احتمال روشنی وجود دارد که سایر استانداردهاي ملی تعریف نمی

 IRDبا سطح  هاي مرتبط به داده نیازمند دسترسی) وجو هاي پرس عنوان مثال، زبان به(سطح کاربردي  جفت

  .نمایش داشته باشند؛ همانند توصیف سطر یا توصیف قالب صفحه

  ها سازي داده نقش تسهیالت مدل  6- 6

مورد  IRD، در سطح دید تعریف IRDها در سطح تعریف  سازي واحدي جهت تعریف داده تسهیالت مدل

 IRDسطح ها در  جهت تعریف داده IRDتسهیالت مشابهی نیز در سطح تعریف . استفاده قرار گرفته است

جهت  IRDها در سطح  سازي داده توان از یک یا چند مورد تسهیالت مدل در این حالت، می. کار رفته است به

هاي  داده از تعریف پایگاه را قادر به پشتیبانی IRDSاین امر، . ها در سطح کاربردي، استفاده نمود تعریف داده

  .سازد ها می سازي داده هیالت مدلي کاربردي با استفاده از هرگونه تس به برنامه مربوط

معرفی شوند  IRDها در تعریف  سازي داده عنوان مثال، این امکان وجود دارد که دو مورد از تسهیالت مدل به

ي دو دید  ي مدنظر مشابه، امکان توسعه براي حوزه. در نظر گرفته شوند IRDعنوان بخشی از دید  و هریک به

یکی از این . ها باشند سازي داده یالت یادشده براي مدلسهاز ت به یکی ستهکاربردي وجود دارد که هریک واب
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ي کاربردي وجود  داده گونه ظرف پایگاه گیري هیچ شکلی باشد که نیاز به نمونه تواند به هاي کاربردي می دید

سازي  ت مدلمورد اول تسهیال. گردد گیري ظرف می که در مورد دیگري، اقدام به نمونه نداشته باشد؛ در حالی

که  ها براي آن معرفی نشده است؛ در حالی گونه خدمات دستکاري داده ها، تسهیالتی خواهد بود که هیچ داده

ها، ارائه شده  داده اي باشد که در قالب یک زبان داراي استاندارد ملی براي پایگاه تواند گزینه مورد دوم می

  .است

توان  ها که می سازي داده تعداد تسهیالت مختلف براي مدل گونه محدودیتی را روي کاي جاري، هیچ چارچوب

  .کند معرفی نمود، تعیین نمی IRDدر تعریف 

  پذیري گسترش  7- 6

 IRDموجود در دید  IRDي خود، در سطح تعریف  ، به نوبهIRDاي قابل نگهداشت در سطح  هاي داده گونه

اي موجود،  هاي داده و نیز تغییر گونه IRDاي در سطح  هاي جدید داده افزودن گونه. شوند تعریف می

  . پذیر است امکان

ي استانداردهاي ملی  به خانواده تواند متعلق در قالب یک استاندارد ملی، که می 1اي امکان تعیین الحاقیه

IRDS از سوي دیگر، تعیین الحاقیه توسط استانداردي . هاي استانداردها باشد، وجود دارد یا سایر خانواده

  .پذیر است امکان انیا کاربر IRDSهاي  الحاقیه دهندگان ارائه، IRDS انساز ادهملی، پی

  IRDSتسهیالت   7

  IRDSبندي تسهیالت  طبقه  7-1

ها در  اي است که به پوشش داده داده پایگاه IRDکه  جایی از آن. ارائه شده است 1-5در بند  IRDSتعریفی از 

بندي تسهیالت یک  طبقهپردازد،  اي خاصی، که عبارت است از مدیریت منابع اطالعاتی، می ي داده حوزه

IRDS دسته از تسهیالتی که  آن. بر این مبنا، مطلوب استIRDS ي  عنوان یک سامانه سبب نقش آن به به

ي موضوع داده  دسته از تسهیالتی که از ماهیت حوزه و آن 2-7دهد، در بند داده باید ارائه  مدیریت پایگاه

  .اند توصیف شده 3-7 دگیرند، در بن سرچشمه می

کاري حاضر،  در صورت امکان، چارچوب. شود در بند جاري، تمرکز روي تسهیالت از دیدگاه کاربر انجام می

شوند و خود را درگیر روش  دریافت می IRDSپردازد که توسط کاربران  تنها به تعیین تسهیالتی می

ي چنین  به ارائه IRDSي  استانداردهاي ملی بعدي در خانواده. سازد ي آن تسهیالت نمی کاررفته جهت ارائه به

  .جزئیاتی خواهند پرداخت

  داده تسهیالت عمومی مدیریت پایگاه  7-2

داده، اقدام به تعیین  هاي پایگاه ر با زباندسته از استانداردهاي درگی ویژه آن سایر استانداردهاي ملی، به

ي مدیریت  ، از این دیدگاه، یک سامانهIRDSکه  با آن. نمایند داده می ي مدیریت پایگاه منظوره تسهیالت همه

چنان که در ادامه  هاي مشابه را، آن باید به کاربران خود بسیاري از ویژگیمنظوره نیست،  ي همه داده پایگاه

                                                
1- Extension 
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ي  داده ي مدیریت پایگاه تواند از یک سامانه می IRDSدر این راستا، . است، ارائه دهد شرح داده شده

  .منظوراستفاده نماید؛ اما الزامی به این امر ندارد همه

باید خدماتی را جهت درج، به  IRDSاند،  شکل صریح در ادامه مورد اشاره قرار گرفته بر تسهیالتی که به عالوه

  .هاي تحت کنترل خود، فراهم آورد و بازیابی داده روزرسانی، حذف، انتخاب

  1الزام قید   1- 2- 7

IRDS این . با اشیا و نیز روي روابط میان اشیا، فراهم کند باید ابزاري را جهت تعیین قید روي مقادیر مرتبط

ابط میان دار رو هاي نام هاي عددي روي گونه ي اعتبارسنجی مقادیر واحد و محدودیت قیدها باید دربرگیرنده

هنگام تعیین یک قید، باید امکان بیان شرایط  به. شوند اشیا باشند؛ با این حال، به موارد یادشده محدود نمی

  .اجراي آن نیز فراهم باشد

IRDS هاي موجود در  بودن تمامی داده به هماهنگ باید نسبتIRD  یا تعریفIRD  با چنین قیدهایی، در

که توسط  گیرند و نیز زمانی شکل معمول در اختیار کاربران مجاز قرار می ها به هایی که داده تمامی زمان

  .شوند، تضمین دهد تعریف قید، مورد اشاره واقع می

ها تنها در دسترس  که داده پذیر باشد؛ همانند حالتی سازي اجراي قید در شرایط خاص باید امکان ناتوان

  .اند کاربري واحد قرار گرفته

  یکنترل دسترس   2- 2- 7

IRDS هاي موجود در  باید ابزاري را جهت محدودسازي دسترسی به دادهIRD  یا تعریفIRD  و یا عملیات

هاي  تواند در قالب گونه مجازشناسی مورد نظر می. هاي یادشده، براي کاربران مجاز فراهم نماید روي داده

توان نتیجه گرفت که  ترتیب، می این به. هاي مدنظر یا سایر ضوابط مرتبط باشد ي داده اي، وضعیت توسعه داده

  .شوند ارائه میبراي کاربران مجاز تنها  7ي بند  شده در ادامه تمامی تسهیالت تعیین

و نیز  IRDیا تعریف  IRDبه اشیا واحد درون  تواند ابزاري جهت محدودسازي دسترسی می IRDSهمچنین، 

  .ي واحد آن اشیا، فراهم نماید خاصه حتی به صفات

  .است IRDSکاري  ي چارچوب کاربر خارج از محدوده 2فرآیند احراز هویت

  3ي ممیزي دوره   3- 2- 7

IRDS  باید ابزاري جهت ممیزي اختیاري تغییرات درIRD  یا تعریفIRD کاربرد تسهیالت . ارائه نماید

  .، اختیاري باشد4کم در سطح نصب ممیزي باید، دست

  ها فرض ها و پیش محدودیت   4- 2- 7

IRDS فراهم  شده را ي تعیین خاصه به صفات هاي مقادیر مربوط فرض ها و پیش باید امکان تعیین محدودیت

  .کار بندد هنگام ایجاد یا تغییر اشیا، به نموده و سپس این موارد را به

                                                
1- Enforcement of constraints 
2- Authentication 
3- Audit trail 
4- Installation level 
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  داده یکپارچگی پایگاه   5- 2- 7

IRDS ها در  باید حفظ یکپارچگی دادهIRD  یا در تعریفIRD در (کاربره یا چندکاربره  هاي تک را در محیط

رهیافت مورد نظر در راستاي دستیابی به این . ، ضمانت نماید)شود صورتی که چنین محیطی پشتیبانی می

  .سازي است به پیاد امر، وابسته

دازش یا پرخودکار  1گرد ي عقب این موضوع باید شامل توانمندي بازیابی از نقص برنامه یا سامانه بوسیله

  .شده توسط کاربر، باشد گرد آغازسازي عقب

  دهی وجو و گزارش تسهیالت پرس   6- 2- 7

IRDS وجو و  ي پرس ه منظور هاي همه ساز، توانمندي شده توسط پیاده بر هرگونه گزارش تعریف باید، عالوه

به تسهیالت  آوردن دسترسی صورت مستقیم و چه با فراهم ، چه بهIRDیا تعریف  IRDدهی را روي  گزارش

  .دهی، ارائه نماید وجو و گزارش ي پرس منظوره همه

  دور ها ازراه به داده دسترسی   7- 2- 7

، در هر کدام از میاناهاي IRDSکه کاربر خدمات  گونه فرضی در مورد این هیچ  ،IRDSکاري  در این چارچوب

IRDS مکان با  ي حقیقی هم ، باید در سامانه8شده در بند  معرفیIRDS ور داشته باشد، صورت نگرفته حض

  .است

  تسهیالت خاص مدیریت منابع اطالعاتی  7-3

هاي  با کنترل توسعه، معرفی و کاربرد سامانه ي مدیریت منابع اطالعاتی در رابطه بخش بزرگی از وظیفه

برشمرده خواهند شد، مواردي هستند که در  IRDSبراي تسهیالتی که در ادامه . پردازش اطالعات، است

ي مدیریت  منظوره ي همه ي کاربرد یک سامانه ي یادشده، یاري رسانده و از دامنه راستاي انجام وظیفه

  .روند داده فراتر می پایگاه

  2گذاري نام   3-1- 7

IRDS ئی درون  باید تسهیالتی را فراهم نماید تا هرگونه شیIRDکتا شناخته شود؛ در ، از خارج، با نامی ی

ء، چنین موضوعی را  ي شی ء چنین موضوعی را تعیین نماید یا کاربر ایجادکننده ي شی که گونه صورتی

ء ارائه نکرده است، اقدام به  اي براي شی که کاربر شناسه ، در جاییIRDSساز  چنانچه پیاده. انتخاب کند

اي که توسط سامانه  ربر نیازي به دانستن چنین شناسهء نماید، کا فرد براي شی به اي منحصر ي شناسه ارائه

  .تولید شده است، نخواهد داشت

  .باید مجزا باشند IRDو هر تعریف  IRDبه هر  مربوط 3فضاهاي اسم

بر  صورت سراسري و چه مبتنی گذاري در هر سطح، چه به توانمندي مورد نیاز جهت تحمیل قید روي نام

  .ء، باید فراهم گردد ي شی گونه

                                                
1- Rollback 
2- Naming 
3- Namespaces 
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  نامه وضعیت محتواي واژه   3-2- 7

هایی که  نامیده شده و داده» 2شده کنترل« ،هاي پایدار داده .شوند نامیده می» 1نشده کنترل«هاي ناپایدار  داده

باید کاربر را قادر به تمایزدادن  IRDS .شوند خوانده می» شده بایگانی«گیرند،  پس مورد استفاده قرار نمی ازاین

  .ها، نماید میان این وضعیت

  ي اطالعاتی سامانه ي عمر چرخهمدیریت    3-3- 7

باید از مفهوم  IRDSهاي پردازش اطالعات،  به کنترل توسعه، معرفی و کاربرد سامانه در راستاي کمک

  .شود، پشتیبانی نماید که به تعدادي فاز تقسیم می ي عمر چرخه

  .کار گرفته شود به IRDو تعریف  IRDباید در هر دو سطح  ي عمر چرخهم فازهاي مفهو

  3کنترل نسخه   3-4- 7

ء یا  طور متداول، نیاز به دو یا چند نسخه از شی هاي پردازش اطالعات، به در توسعه، معرفی و کاربرد سامانه

باید، براي کاربران،  IRDSبنابراین، . باشندمدنظر قرار داشته روند  طور هم که بهوجود دارد اي از اشیا  مجموعه

ساختن  اشیا کاربرتعریف و نیز جهت نمایان از اشیا یا گروه یهای ابزاري را جهت ایجاد و نگهداشت نسخه

  .ي مورد نظر، در صورت نیاز، فراهم نماید نسخه

  4افرازبندي   3-5- 7

. پذیر است به افراز، امکان IRDو تعریف  IRDدر راستاي سهولت مدیریت و کنترل منابع اطالعاتی، تقسیم 

ئی باید تنها در یک چنین افرازي قرار  هرگونه شی. است IRDیا تعریف  IRDافراز، زیربخشی منطقی از 

توانند در سایر  هاي مختلف منبع اطالعاتی مشابه، می ي نسخه داشته باشد؛ با این حال، سایر اشیا نماینده

  .افرازها واقع شوند

  5سازي زیرمجموعه   3-6- 7

اي به کاربران، نیاز است تا تعریف زیرمجموعه  ي کاري ساده ي زمینه در راستاي کنترل دسترسی کاربر و ارائه

روزرسانی را تنها به یک افراز و،  باید دسترسی بههر زیرمجموعه . پذیر باشد امکان IRDیا تعریف  IRDاز 

سازي مشابهی  از روش زیرمجموعه. ها، فراهم نماید یر افرازخواندنی را به سا شکل اختیاري، دسترسی فقط به

  .هایی خاص، بهره گرفت توان جهت محدودسازي دسترسی به نسخه یا نسخه می

  6برداري نسخه   3-7- 7

IRDS اشیا مشابه، بدون تکرار غیرضروري  باید، در راستاي توانمندسازي کاربران جهت ایجاد اشیا و گروه

این امکان . اشیا مورد نظر، فراهم آورد اي از اشیا یا گروه ها جهت ایجاد نسخه ا براي آندرونداد، تسهیالتی ر

  .هاي مشابه گسترش یافته و یا مدنظر قرار نگیرند وجود دارد که تسهیالت یادشده در مدیریت آتی نسخه

                                                
1- Uncontrolled 
2- Controlled 
3- Version control 
4- Partitioning 
5- Subsetting 
6- Copy creation 
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  1اثرتحلیل    3-8- 7

IRDS ارائه اثروجوهاي درگیر با تحلیل  دسته از پرس وجوها، همانند آن دهی به پرس باید ابزاري جهت پاسخ ،

پشتیبانی  IRDو تعریف  IRDباید در هر دو سطح   3وجو و مسیر پرس 2اثرویژه، مفاهیم وابستگی  به. نماید

  .شوند

دهد که چنانچه  ، نشان میIRDریف یا یک تع IRDء ب در یک  ء الف روي شی به شی وابستگی اثر مربوط

  .شود ء الف نیز تغییریافته درنظر گرفته می ء ب تغییر یابد، شی شی

طور بالقوه،  اي از اشیا مرتبط است که به به مجموعه شده جهت دسترسی تعریف وجو ابزاري ازپیش مسیر پرس

  . ء هستند ي شی از یک گونه از بیش

  IRDSمیاناهاي   8

  ناهایابی میا مکان  8-1

هر . دهد کاري را، در قالب نمودار، نشان می شده در این چارچوب داده میاناهاي اصلی پوشش 8ي  شکل شماره

عنوان کارپرداز براي یک یا چند کارگزار که در سمت چپ پردازنده آورده  تواند به پردازنده در شکل می

  .اند، به ایفاي نقش پردازد شده

کننده  در سمت چپ خط تقسیم. چین به دو بخش تقسیم شده است کمک نقطه به 8ي  شکل شماره

  .را دربر دارند IRDSکاري  اند که در مجموع چارچوب هایی نمایش داده شده پردازنده

و این دو پردازنده . اند سازي آورده شده ي ذخیره کننده، دو پردازنده و رسانه در سمت راست خط تقسیم

به امکان استفاده  منظور اشاره غیرالزامی هستند؛ اما به IRDSکاي  ها در استاندارد ملی چارچوب هاي آنمیانا

، در اینجا آورده IRDSهاي تحت مدیریت  داده جهت دسترسی به داده از میاناي خدمات پایگاه از نوعی

  .اند شده

  .هستند 6در بند  شده داده رحشاي  از سطوح داده ي یکی سازي نماینده هاي ذخیره هریک از رسانه

   

                                                
1- Impact analysis 
2- Impact dependency 
3- Query path 
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  IRDSهاي  ـ میاناهاي اصلی پردازنده 8شکل  

  IRDSکلیات میاناهاي   8-2

  .کند دهی می را مکان IRDSي استانداردهاي ملی  چندین میاناي متناسب با خانواده 8ي  شکل شماره

  :این میاناها عبارتند از

 ؛IRDS1میاناي خدمات الف ـ 

 ؛2داده یک میاناي خدمات پایگاهب ـ 

 ؛3عامل خروجی سیستم/ي ورودي یک میاناي پردازندهپ ـ 

 شود؛ پشتیبانی می 5ي نحو زبان فرمان که توسط پردازنده 4ي کاربردي زبان فرمان میاناي برنامهت ـ 

 ؛IRDS6خوان  ي پیش میاناي صفحهث ـ 

ي  میاناي برنامههاي کاربردي با استفاده از نحو زبان فرمان و از طریق  اي از میاناها که توسط برنامه طبقهج ـ 

 ؛اند کاربردي زبان فرمان فراهم شده

 ؛IRDS7 میاناي انسانی زبان فرمانچ ـ 

                                                
1- IRDS services interface 
2- Database services interface 
3- Operating system Input/Output processor interface 
4- Command Language Application Program Interface 
5- Command Language Syntax Processor 
6- IRDS Panel Interface 
7- IRDS Command Language Human Interface 
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 اند؛ فراهم شدهبه میاناي انسان و ماشین،  مربوط IRDSهاي  اي از میاناها که توسط سایر پردازنده طبقهح ـ 

 .اند فراهم شده IRDSکننده از میاناي خدمات  هاي کاربردي استفاده ها که توسط برنامه اي از میانا طبقهخ ـ 

از  برخی. اند تشریح شده 3-8اند، با جزئیات بیشتري در بند  مشخص شده gو  a ،d ،eمیاناهایی که با حروف 

، ارائه IRDSي استانداردهاي ملی  ردهاي ملی موجود در خانوادهاین میاناها با جزئیات کامل در سایر استاندا

  .ي اطالعاتی دارد ، تنها جنبهiو  f ،hجداسازي میان میاناهاي . اند شده

از یک  به بیش ي کاربردي یا محصول تأمینی در دسترسی گونه منعی را براي برنامه استاندارد ملی حاضر هیچ

  .کند میشکل همزمان، لحاظ ن به IRDSمیاناي 

  توصیف میاناها  8-3

  IRDSمیاناي خدمات    8-3-1

  .پردازنده است به ، میانایی پردازندهIRDSمیاناي خدمات 

 IRDSداده با استفاده از میاناي خدمات  ي خدمات پایگاه ـ پردازنده 9شکل  

  

هاي  به و دستکاري داده ي متقاضی دسترسی ، تمامی خدمات مورد نیاز هرگونه پردازندهIRDSمیاناي خدمات 

IRDS خوان،  ي پیش هاي میاناي صفحه هایی همانند پردازنده این میانا، توسط پردازنده. آورد را فراهم می

هاي  و برنامه IRDSبه  هاي میاناي انسان و ماشین مربوط هاي نحو زبان فرمان، سایر پردازنده پردازنده

  .، قابل استفاده استIRDو سطح  IRDهاي سطح تعریف  به داده کاربردي متقاضی دسترسی

روند از طریق میاناي واحد خدمات  ي دسترسی هم را از ارائه IRDSهاي  سازي استاندارد ملی حاضر، پیاده

IRDS ازیک  به بیشIRDسازد ، منع نمی.  

، IRDو سطح  IRDهاي موجود در سطح تعریف  به داده ي دسترسی عنوان ابزار پایه به IRDSمیاناي خدمات 

باید از طریق میاناي خدمات  IRDو سطح  IRDهاي سطح تعریف  به داده هرگونه دسترسی. شود لحاظ می

IRDS صورت گیرد.  
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سطح  و یا جفت IRDسطح تعریف  با جفت هریک از خدماتی که در میاناي خدمات ارائه شده باشد، مرتبط

IRD است.  

هایی از  نمونه. توانند از خدمات موجود در میاناي خدمات، استفاده نمایند هاي دیگر می بسیاري از پردازنده

با  ها در رابطه از این پردازنده برخی. اند نمایش یافته 10و  8ي  هاي شماره هایی در شکل چنین پردازنده

عالوه، استانداردهاي ملی  به. داده هستند یا استانداردهاي زبان پایگاهسازي  هاي برنامه استانداردهاي زبان

توانند به تعیین یا الزام  ، می2- 5شده در بند  هاي کاربردي اشاره یافته با هدف پشتیبانی از حوزه توسعه

  .برند، اقدام نمایند شده در این میانا بهره می هایی که از خدمات ارائه پردازنده

به  داده جهت دسترسی شده در میاناي خدمات پایگاه تواند از خدمات ارائه می IRDSات ي خدم پردازنده

نشان داده شده است، بهره  8ي  طور که در شکل شماره اي مرتبط، همان هاي موجود در سطوح داده داده

ابد و یا از ها دسترسی ی شکل مستقیم با این داده تواند به می IRDSي خدمات  از سوي دیگر، پردازنده. گیرد

  .عامل استفاده نماید خدمات سیستم

  .دهد حل یادشده، پیشنهاد نمی ي خاصی را از میان سه راه کاري جاري، گزینه چارچوب

  IRDSخوان  ي پیش میاناي صفحه   8-3-2

هاي  اي از صفحه این میانا شامل مجموعه. سبکی از میانا براي کاربرد انسانی است ،خوان ي پیش میاناي صفحه

شده در  شده از خدمات تعریف اي تعیین به مجموعه هاي نمایشی است که هریک، دسترسی خوان یا قالب پیش

هاي  هریک از صفحه. توانند افرادي غیرفنی باشند آورند که می فهم براي کاربرانی انسانی فراهم می قالبی قابل

  .اشاره نماید IRDیا سطح  IRDهاي موجود در سطح تعریف  تواند به داده خوان می پیش

خوان  ي پیش مشاهده توسط کاربران میاناي صفحه هاي قابل ها که جهت تعریف داده سازي داده تسهیالت مدل

. شود، متفاوت باشد کار گرفته می چه که در مورد میاناي خدمات به تواند از آن گیرد، می مورد استفاده قرار می

ي  اي مورد نظر براي ارائه ها در هریک از دو سطح داده دادهسازي  همچنین، استفاده از تسهیالت مختلف مدل

خوان براي میاناي خدمات یکسان،  ي پیش ازیک میاناي صفحه بنابراین، وجود بیش. پذیر است خدمات، امکان

  .پذیر است ، امکانشودها، مناسب تشخیص داده شده  سازي داده به تسهیالتی که براي مدل بسته

اي و  ها در میاناي خدمات روي سطح داده سازي داده کاررفته براي مدل تسهیالت بههرگونه نگاشتی میان 

اي باید  خوان روي همان سطح داده ي پیش ها در میاناي صفحه سازي داده کاررفته براي مدل میان تسهیالت به

  .خوان صورت گیرد ي پیش ي متناسب میاناي صفحه توسط پردازنده

  IRDSمیاناي زبان فرمان    8-3-3

این میانا ابزاري را . سبکی از میاناست که به کاربرد توسط کاربران انسانی گرایش دارد ،میاناي زبان فرمان

اي از  بر نحوي دقیق، شامل مجموعه هایی منطبق آورد که از عبارت فراهم می IRDSجهت فراخوانی خدمات 

هر عبارت، . نماید عایت گردد، استفاده میها ر ي عبارت کننده قواعد دستوري که باید از سوي کاربر تنظیم

هاي موجود در  تواند به داده هر عبارت می. کند فهم براي افراد تعریف می خدمت مورد نظر را در قالبی قابل

  .اشاره کند IRDیا سطح  IRDسطح تعریف 
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مشاهده توسط کاربر زبان فرمان  هاي قابل ها که جهت تعریف داده سازي داده تسهیالت مدلبودن  متفاوت

همچنین، استفاده . پذیر است رود، امکان کار می چه که در میاناي خدمات به گیرد، با آن مورد استفاده قرار می

ي خدمات،  ارائه اي مورد نظر براي ها در هریک از دو سطح داده سازي داده از تسهیالت مختلف مدل

به تسهیالتی که  ازیک زبان فرمان براي میاناي خدمات یکسان، بسته بنابراین، وجود بیش. پذیر است امکان

  .پذیر است ها، مناسب تشخیص داده شده شود، امکان سازي داده براي مدل

اي و  سطح داده ها در میاناي خدمات روي سازي داده کاررفته براي مدل هرگونه نگاشتی میان تسهیالت به

اي باید توسط  ها در زبان فرمان روي همان سطح داده سازي داده کاررفته براي مدل میان تسهیالت به

  .ي متناسب زبان فرمان صورت گیرد پردازنده

  IRDSي کاربردي زبان فرمان  میاناي برنامه   8-3-4

این . وجود دارد سازي زبان برنامهملی  استانداردهاي زبان فرمان در یک  ي عبارت امکان فراخوانی یا تعبیه

که میانایی مجزا از میاناي زبان فرمان انسانی است، نشان داده  dدر قالب میاناي  8ي  امکان در شکل شماره

  .شده است

  سایر میاناها   8-3-5

  .یا نباشندتوانند نامزدهایی براي استانداردسازي بوده  می 8ي  شده در شکل شماره داده سایر میاناهاي نمایش

  داده توسط خدمات پایگاه IRDSکاربرد خدمات   8-4

 9ي  طور که در شکل شماره را، همان IRDSي خود خدمات  توانند به نوبه داده می هاي خدمات پایگاه پردازنده

 سازي اطالعات داده را قادر به ذخیره ي مدیریت پایگاه این امر سامانه. نشان داده شده است، فراخوانی نمایند

 IRDSداده و  هاي مدیریت پایگاه سازي سامانه بنابراین، یکپارچه. نماید می IRDها در  داده به پایگاه مربوط

  .گردد برقرار می

  IRDSهاي  صدور و ورود داده  8-5

) OSIدر قالب (ي حقیق  توان از یک سامانه را می IRDSهاي تحت مدیریت  از داده اي از تمام یا بخشی نسخه

  .پذیر است این امر به دو شیوه امکان. ي دیگر منتقل نمودا به سامانه

سازي و سپس  ي ذخیره خروجی روي رسانه/ي ورودي نام پرونده اي به ي ایجاد نسخه روش اول دربرگیرنده

ي دیگر  ي حقیقی به سامانه ارسال نسخه با استفاده از خط ارتباطی یا انتقال فیزیکی رسانه از یک سامانه

خروجی، لحاظ /ي ورودي ي انتقال پرونده گونه محدودیتی را در مورد نحوه هیچ IRDSالت، در این ح. است

  .کند نمی

ها از  و فرآیند انتقال داده» صدور«سازي  ي ذخیره خروجی روي رسانه / ي ورودي فرآیند ایجاد پرونده

  .شود نامیده می» ورود«ي حقیقی دوم،  دوم در سامانه IRDSخروجی به  / ي ورودي پرونده

شکل مستقیم و با استفاده  ي حقیقی مختلف است تا به موجود روي دو سامانه IRDSروش دوم در مورد دو 

گونه  استاندارد ملی حاضر هیچ. ، جهت انتقال اطالعات میان خود، ارتباط برقرار سازندOSIهاي  از پروتکل

  .نماید میانایی را براي این شکل از ارتباط تعیین نمی
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  .هاي واردشده است شامل بررسی وفاق و هماهنگی داده» ورود«الت، فرآیند در هر دو ح

هاي  تنها داده. قرار گیرنداي پایین  توانند روي یکی از سه سطح داده اند می هایی که صادر و یا وارد شده داده

  .دان کاري حاضر پوشش داده شده توسط استاندارد ملی چارچوب IRDو  IRDهاي تعریف  موجود در سطح

  IRDSخروجی /ي ورودي ـ پرونده 10شکل  

  

هاي مختلف، فراهم IRDمیان  IRDSهاي  اي مشترکی جهت تبادل داده خروجی قالب داده / ي ورودي پرونده

  .آورد می

  .گردد ، تعیین میIRDSي  خروجی توسط استاندارد ملی مجزایی در زمینه / ي ورودي قالب پرونده

از طریق خدمات  IRDSهاي  توان توسط پردازنده کنند را می هایی که از این قالب پیروي می پرونده

نشان  10ي  این موضوع در شکل شماره. ها دسترسی یافت عامل، ایجاد نمود و به آن خروجی سیستم/ورودي

  .داده شده است

  دور ازراه IRDSبه  دسترسی  8-6

ي  ي حقیقی، از سامانه موجود در یک سامانه IRDهاي  و داده IRDهاي تعریف  به داده توانمندي در دسترسی

  .حقیقی دیگري، ضرورت دارد

هاي مورد دسترسی کوچک بوده و  ورود از این جنبه متفاوت است که میزان داده / این نیازمندي با صدور

  .، بهره گرفتOSIهاي  ها از پروتکل توان، در تمامی حالت می
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  شده در میاناها خدمات ارائه  8-7

  .دهند را شکل می IRDSکاري  شوند که چارچوب خدمات بسیاري در هر میانا ارائه می

ها، خدماتی  در برخی حالت. است IRDسطح تعریف  یا جفت IRDسطح  با جفت هریک از خدمات مرتبط

مود؛ اما در راستاي سهولت تعریف، این خدمات باید سطح یادشده، ارائه ن توان براي دو جفت مشابهی را می

  .شکل مجزا تعریف شوند به

، مشابه مواردي هستند که در IRDSکاري  شده در چارچوب شده در میاناهاي توصیف بسیاري از خدمات ارائه

ها  داده جزء خدمات نوعی پایگاه IRDSسایر خدمات . شوند داده ارائه می یک میاناي نوعی خدمات پایگاه

  .نیستند

پردازد؛ زیرا این امر نقش  شکل واحد نمی جاري، به شناسایی هریک از خدمات به IRDSکاري  چارچوب

  .کاري است بر این چارچوب استانداردهاي ملی مبتنی

  .شوند ارائه می IRDSاز طریق خدمات  7در بند  شده داده شرحتسهیالت 

  انطباق  9

ها در هریک از سایر  اند؛ بلکه، این نیازمندي ملی بیان نشده هاي انطباق در این استاندارد نیازمندي

  .اند آورده شده IRDSي استانداردهاي ملی  استانداردهاي موجود در خانواده
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