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چكیده
بايگانی داده ها به شیوه نوين و فناوری اطالعات اين فرصت را فراهم آورده است تا در روش های بايگانی و نمايش اطالعات علوم زمین تجديد نظر شود. پايگاه داده های علوم 
زمین بايد دارای سازوکاری باشد تا بتواند دست يابی به داده های روزآمد شده در گستره علوم زمین را به فراخور نیاز کاربران درخواست کننده داده ها به آسانی فراهم کند. الگوی 
داده های اين پايگاه بايد چندان انعطاف داشته باشد که زمینه های گوناگون اطالعات دانش زمین را در بر گیرد و اين اطالعات را به گونه ای بازنمود کند که پیشرفت علوم زمین 
نتواند موجب کهنگی پايگاه های داده شود. يکی از مهم ترين اهداف اين الگوی داده عبارت است از ساده سازی فرايند تولید داده های اشتقاقی به فراخور نیاز کاربران، به ويژه در 
زمینه های بررسی و تفسیرهای زمین ساختی، ارزيابی خطر و کاوش های معدنی. چنین داده هايی بايد مبتنی بر اطالعاتی برگرفته از منابع متعدد باشند. موجوديت های داده ای پايه را 
می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد: داده های مکانی، اندازه های کمی و توصیف ها. هدف الگوی داده مفهومی در علوم زمین، فراهم آوردن اطالعات از منابع گوناگون در قالبی 
همخوان، منعطف و جستجوپذير است تا تفسیر داده های علوم زمین به شکل بهینه ای انجام پذير شود. با توجه به اهمیت نقشه در تفسیر داده های علوم زمین، در اين پژوهش نقشه 
زمین شناسی مبنای الگوی داده مفهومی است و بر اساس آن دامنه های مورد نیاز تعريف شده اند. الگويی که در اين مقاله بررسی می شود، بیانگر چارجوبی مفهومی و ذهنی است 
که می تواند داده های میدانی پیشین و پسین و به عبارتی داده های برگرفته از منابع پیش تر منتشر شده و امروزی را در چارچوبی مشترک جای دهد. الگوهايی که در اين مقاله آورده 

شده، در قالب نمودارهای زبان الگوسازی يکسان )Unified Modeling Language: UML( ارايه شده اند.

کلیدواژه ها: الگوی داده مفهومی، داده های علوم زمین، دامنه داده، زبان الگوسازی يکسان.
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1- پیش نوشتار
هدف پايگاه داده های علوم زمین، بايگانی داده ها در قالبی استاندارد به شیوه ای است 
که پژوهش، بازيابی و نمايش اطالعات علوم زمین را به فراخور نیاز دست اندکاران 
اين دانش، برای کاوش و پژوهش فراهم کند. برای دست يابی به چنین امکانی، نیاز به 
طراحی و ساخت الگوی داده مفهومی در دامنه های گوناگون علوم زمین به گونه ای 
است که استاندارد تولید و نگهداشت اين داده ها را در برگیرد )Kiani, 2010(. در 
اين نوشتار کوشش شده است تا چارچوب يک الگوی داده مفهومی برای داده های 

علوم زمین الگوسازی شود. مبنای دامنه های تعريف شده نقشه زمین شناسی است.
که  می شود  آشکار  نکته  اين  زمین،  دانش  آگاهی پردازی  به  پرداختن  هنگام       
دانش زمین، دانشی است که برای بهره گیری از سامانه های رايانه ای، ارايه و تحلیل 
دانش بايد صورت شکیل تری به خود گیرد. يیچیدگی زمین خود زمینه ساز شکیل و 
نظام مند شدن دانش زمین شناسی شده است. تحول سريع در سامانه های بازنمود دانش 
به همراه بلوغ نظريه جهانی زمین شناسی منجر به ايجاد وضعیتی شده که فرمول بندی و 
شکل بندی مورد نظر را ممکن ساخته است )Richard, 2006(. کوشش برای تعريف 
دقیق مفاهیم پايه علوم زمین و بازنمود رابطه میان آنها نیاز به در اختیار داشتن يک 
الگوی داده را نمايان تر می کند. هدف از الگوهای ارايه شده در اين مقاله، تحريک 
بعدی  نسل  ايجاد  به  کمک  نیز  و  زمین شناختی  دانش  اساس  درباره  مخاطب  ذهن 

ابزارهای ترسیم نقشه ها و تفسیر داده های علوم زمین است.

2- روش کار
می شود.  معرفی  زمین  علوم  اصلی  جنبه های  برخی  مفهومی  الگوی  نوشتار،  اين  در 
زمین شناختی  تفسیرهای  برای  آنها  آماده سازی  و  داده ها  درک  برای  الگوها  اين 
فرايندها  که  معنا  اين  به  هستند؛  ايستا  همگی  چند،  مواردی  از  جدا  است.  ضروری 
درشت  حروف  با  الگوها  عناصر  عنوان  نوشتار،  اين  طول  در  نشده اند.  الگوسازی 
هم  به  کلماتش  باشد،  کلمه  يک  از  بیش  شامل  عنوانی  اگر  است.  شده  نوشته 
در  فوق  اصطالح  که  شود  تأکید  که  است  آن  برای  کار  اين  است.  شده  چسبانده 
با  اصل  در  اينجا  در  شده  ارايه  الگوهای  دارد.  خاصی  تعريف  شده  ارايه  الگوی 

 استفاده از دستگاه عاليم الگوسازی بر اساس شی يا نقش )فرا الگو( ايجاد شده اند 
الگوهای با  مقاله  اين  در  شده  ارايه  ديدگاه های   ،)Halpin, 1995 and 2001( 
 ،Johnson et al. (1998 and 1999)، Brodaric and Hastings (2002( 
و  (Richard et al. (2003) ،NADM-C1 (2004a and b) ،Richard (2006) 

برگیرنده  در  نوشتار  اين  در  شده  ارايه  الگوهای  دارد.  همخوانی   Kiani (2010)

نمودار  براي ساخت  آنها  هستند،  گرافیکي  عاليم  همان  يا  و  عناصر  از  مجموعه اي 
از زبان  اين نوشتار  ارايه شده در  الگوي داده مفهومی  به کار مي روند.  الگوی داده 

الگوسازي واحد و بر مبناي )OMG (2001, 2003 and 2007 الگوسازی شده است.

3- ساختار الگوی داده
الگوی داده های علوم زمین چارچوبی برای گردآوری و ثبت مشاهده ها و دانسته ها 
است  موجوديت هايی  از  مجموعه ای  شامل  الگو  اين  ساختار  است.  زمین  درباره 
دارد.  مطابقت  واقعی  جهان  در  خاص  موقعیت  يک  يا  فیزيکی  شی  يک  با  که 
و  اندازه ها  )مشاهده ها،  پايه  داده های  بر  مبتنی  و  قوی  بستری  نیازمند  الگويی  چنین 
داده ای  موجوديت های  است.  زمین  علوم  دانش  تحلیل های  در  رفته  کار  به  روابط( 
مرزها،  )موقعیت،  مکانی  داده های  کرد:  تقسیم بندی  دسته  سه  به  می توان  را  پايه 
اثر  اندازه گیری  عوارض،  شمارش  )شیب ها،  کمی  اندازه های  نقاط(،  و  گستره ها 
اين   .)... و  ساختاری  نسبت های  خاک،  )سنگ،  توصیف ها  و   ،)... و  فرسايش 
باشند  نظر  مورد  مفهومی  داده  الگوی  ريشه ای  مبنای جداول  بر  بايد  داده   دسته های 
)Open GIS, 1998; GeoSciML, 2008(. الگوی مفهومی داده برخاسته از تعريف 
فوق شامل دامنه موجوديت، دامنه دسته بندی، دامنه رابطه، دامنه آشکارسازی و دامنه 

نمادسازی يا نشانه هاست )شکل 1( که با ديدگاه Richard (1998) همخوانی دارد.
     با توجه پیچیدگی های داده های علوم زمین و بررسی آنها در نقشه های مرتبط با 
زيردامنه  پنج   ،Richard (1998) ديدگاه  نیز  و  گوناگون  مقیاس های  در  زمین  علوم 
برای الگوسازی در اين نوشتار در نظر گرفته شده است. اين الگوها همگی با زبان 
جداگانه  صورت  به  آنها  از  يک  هر  روابط  و  شده اند  الگوسازی  واحد  الگوسازی 

تابستان 98، سال بيست و هشتم، شماره 112، صفحه 141 تا 146 
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همسان  ساختاری  در  داده ها  که  می کند  کمک  الگوسازی  اين  است.  شده  تعريف 
و استاندارد به گونه ای آماده سازی شوند که بتوان در تفسیر داده های علوم زمین در 

بهره  آنها  از  داده ها  افزوده  ارزش  به  رسیدن  و  فراملی  و  ملی  منطقه ای،  مقیاس های 
گرفت.

شکل 1- چارچوب پايه ای برای الگوی داده های علوم زمین: مبنای اين الگو، نسخه شماره يک الگوی داده ای زمین شناختی Richard (1998) است. چارچوبی که در شکل آورده 
شده دربرگیرنده همه داده های علوم زمین است.

4- دامنه موجودیت
موجوديت های  بیانگر  که  بوده  مشاهداتی  و  اندازه ها  دربرگیرنده  موجوديت  دامنه 
فیزيکی جهان واقعی است. به عنوان مثال، يک دهانه آتشفشان، يک مخروط افکنه 
بر روی يک شیب در کنار جاده، يک  زمین لغزش  مسیر رودخانه، يک  انتهای  در 
بدنه سنگ خاص و مجزا، يک نمونه دستی اليه بندی که در معرض ديد بوده و در 
از نمونه ای در  ايزوتوپیک برگرفته  اندازه گیری شده است، يک عمر  مکان خاصی 
يک مکان خاص و يا موقعیت يک مرز میان بدنه سنگ ها که به هر يک از اين پديده 
ها در الگوی مفهومی چیز گفته می شود )Richard and Thieme, 1997(. چیزهای 
دامنه موجوديت را می توان عموماً به موجوديت های مکانی، موجوديت های توصیفی 
موجوديت های  دسته بندی  با  مرکب  موجوديت های  کرد.  دسته بندی  اندازه ای  يا 
ويژه  فیزيکی  موجوديت  يک  با  هم  کنار  در  که  می شوند  تعريف  )منفرد(  فردی 
مرتبط هستند. از جمله موجوديت های مرکب می توان برش های ورق ورق شده، و 
نیز توصیف يک سنگ را به عنوان موجوديتی مرکب متشکل از موجوديت هايی با 
موضوع رگه معدنی نام برد. برای گونه های مختلف موجوديت ها، تعاريف متفاوتی 
از ساختار داده ها ضروری است. زيرا هر گونه ای ممکن است مجموعه ويژگی های 
از  که  داده ها  پايگاه  در  شده  تعريف  موجوديت های  باشد.  داشته  فردی  به  منحصر 
اندازه گیری هستند، مبنای تعريف دسته های تعريف شده در پايگاه  يا  نوع توصیف 
 داده ها هستند )Guarino and Welty, 2000(. الگوی داده مفهومی دامنه موجوديت 
)شکل 2( شامل همه پديده های مکان دار، توصیفی و مشاهده ای به صورت منفرد و 

مرکب و روابط بین آن هاست.

5- دامنه دسته بندی
آن  در  که  می شوند  الگوسازی  دسته بندی  اشیای  به صورت  دسته بندی ها 
ويژگی های  از  تعريف  يک  و  نام  دسته،  يک  به  شده  منسوب  اشیای  برای 
دارد  وجود  نیز  نظر  مورد  دسته  به  شده  منسوب  اشیای  ممیز  و  فرد  به   منحصر 
اشیای  از  گروهی  انباشت  با  مرکب  دسته بندی های   .)Bain and Giles, 1997(
دسته بندی در يک شی دسته بندی جديد تعريف می شوند. دسته بندی های معمول 
از  بسیاری  است  ممکن  و  می شوند  تعريف  داده ها  پايگاه  اساس  بر  زمین شناسی 
برای  داده ها  پايگاه  اينکه  برای  کنند.  پايه ريزی  را  رفته  کار  به  دسته بندی  های 
کاربران  میان  در  داده ها  انتقال  و  باشد  مفید  زمین شناسی  زيررشته های  همه 
داده ها: )واژه نامه  استاندارد  دسته بندی های  از  مجموعه ای  بايد  شود،   تسهیل 

Giles et al., 1997( تعريف شوند.

6- دامنه نمادسازی
دامنه نمادسازی، مجموعه استانداردی از عناصر گرافیکی و طرحی برای تعیین آن 
دسته عناصر گرافیکی است که برای اشیای دسته بندی استفاده می شود )شکل 3(. 
از آنجا که هر آشکارسازی نقشه شامل توضیحی خواهد بود که عناصر گرافیکی را 
به اشیای دسته بندی مرتبط می سازد، استاندارد کردن فرايند نمادسازی برای سهولت 
داده ها  پايگاه  به  بايگانی  يا  تحلیلی  کارکرد  هیچ  اما  است.  نقشه ضروری  بینندگان 
اضافه نمی کند. گنجاندن مجموعه ای از جداول نمادسازی، نسل نوين آشکارسازی 

نقشه خودکار را پديد خواهد آورد.
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دامنه  مفهومی  داده  الگوی   -2 شکل 
موجوديت: اين الگو همه پديده های فیزيکی 
را  دارد  وجود  واقعیت  در  که  مکان هايی  و 

دربر می گیرد.

دسته بندی  دامنه  الگوی   -3 شکل 
روابط  و  نمادسازی  دامنه  الگوی  و 
نمايش  انتخاب  امکان  منظور  به  آنها: 
عوارض مکان دار در متن نقشه، عوارض 
مکان دار می توانند در برای به کارگیری 

کد آشکارسازی دسته بندی شوند.
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اساس  بر  مکان دار  اشیای  نمادسازی  قوانین  نمادسازی،  دامنه  اجزای  جمله  از       
برای   )label( نقشه  متن  داخل  نوشته های  و  برچسب  زنجیره های  دسته بندی شان، 
چندضلعی ها و نیز تدوين توضیح نقشه هستند. جدول طرح توضیح نقشه، اطالعات 
برچسب های  می سازد.  ذخیره  را  دسته بندی  خاص  طرح  يک  نمادسازی  به  راجع 
اشیای  برای  سنگ(  واحد  های  برچسب  برای  متن  زنجیره های  )مثاًل  چندضلعی ها 
تعريف  پايگاه  در  هم  خودشان  می توانند  داده  پايگاه  در  شده  تعريف  دسته بندی 
اشیای  برای  چندضعلی ها  برچسب  زنجیره های  بیشتر،  انعطاف  برای  اما  باشند،  شده 
جدول  شد.  خواهند  اعمال  نقشه  توصیفی  اطالعات  طرح  در  مناسب  دسته بندی 
تعیین يک شی کارتوگرافیک  در  است که  پیوندی  نقشه شامل  توصیفی  اطالعات 
)عنصر گرافیکی( برای استفاده در نمادينه کردن هر يک از اشیای دسته بندی به کار 
هستند  کارتوگرافیکی  قراردادهای  نقشه، همگی  توصیفی  اطالعات  قوانین  می رود. 
طرح  دراين  می رود.  کار  به  دسته بندی  اشیای  مراتبی  سلسله  سازه  تبديل  برای  و 
شده  نمادسازی  های  سرعنوان  و  دسته بندی  با  مناسب  گرافیکی  چینش  دسته بندی، 

برای هر يک از اشیای همراه است.

7- دامنه رابطه
الگوسازی شده  نوشتار  اين  در  4( که  رابطه )شکل  دامنه  مفهومی،  داده  الگوی  در 
است، تمام روابط بین بخش های گوناگون دامنه های علوم زمین و روابط بین آنها را 
تناظر،  دربر می گیرد. دامنه رابطه شامل اطالعاتی درباره سلسله مراتب، دسته بندی، 
آن،  در  مجموعه ای که  از  است  عبارت  مراتب  سلسله  است. يک  ترتیب  و  تناسب 
عنصر درجه بندی يا رتبه بندی می شود. رابطه های سلسله مراتبی يک شی )کودک( 
را به عنوان يک زيرمجموعه يا نمونه خاص تری از شی ديگر )والد( تعريف می کند. 
مشخص  دسته بندی  شی  از  نمونه ای  عنوان  به  شی  يک  معرف  دسته بندی  رابطه 
به  را  شی  يک  تناسب،  رابطه  می دهد.  ربط  هم  به  را  شی  دو  تناظر،  رابطه  است. 
در توصیف موجوديت های عنصر در  نوعاً  از شی ديگر،  تناسبی  عنوان يک عنصر 
برخی موجوديت های مرکب )رگه های معدنی در موجوديت سنگ شناختی( يا شی 
دسته بندی )موجوديت های سنگ شناختی در يک واحد نقشه( تعريف می کند. رابطه 
ترتیب معرف آرايش، جايگیری، يا توزيع يک شی با توجه به شی ديگر در فضا يا 

زمان است. 

دامنه  مفهومی  داده  الگوی   -4 شکل 
الگوی  در  جداول  از  يک  هر  رابطه: 
رابطه ای  جدول  يک  يافت  ساخت 
دارند. اين الگو نقش کلیدی در الگوی 

مفهومی علوم زمین دارد.

8- دامنه آشكارسازی
آشکارسازی با منابع و پوشش های داده ها، طرح دسته بندی و حیطه نقشه که تصوير 
موجب  عامل  سه  اين  از  هر يک  تغییر  می شود.  تعريف  می گیرد  دربر  نیز  را  نقشه 
آشکارسازی جديدی از داده های پايگاه داده خواهد شد و برعکس آن نیز صادق 
منفرد ضروری  تولید دوباره يک آشکارسازی  برای  تعیین شدن همه عوامل  است. 
يک  کاربرد  اما  است  »نقشه«  يک  مشابه  مفهومی  به طور  آشکارسازی  يک  است. 
اصطالح متفاوت برای جدا ساختن ذهن کاربر از قطعات کاغذی که نقشه نام دارد، 

ضروری است. مفهوم منبع داده ها به تدريج پیچیده تر می شود و اين زمانی است که 
پايگاه داده ها از مرحله يک سری پوشش های موزايیک شده که هر يک به صورت 
يک نقشه رقومی منتشر شده است، به طرف مجموعه ای از نقاط و خطوط با تعداد 
منابع گوناگون پیش می رود. يک منبع  از  به همراه دسته بندی های برگرفته  متفاوت 
داده ممکن است اطالعات روزآمد شده ای درباره يک مجموعه داده های مکان دار 
باشد. به اين ترتیب همه نقطه ها، قوس ها، يا چندضلعی ها در حیطه منطقه روزآمد شده 
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تغییر نمی کنند. اگر مجموعه داده ها در سطح يک شبکه توزيع شده باشد، پرونده های 
متعدد  منابع  برای  را  فوق  قوس های  است  ممکن  متفاوت(  های  مکان  )در  متفاوت 
نقطه ها، خطوط   ،GIS از اجراهای  بسیاری  بگیرد.  نقشه دربر  داده ها در همان حیطه 
و چندضلعی ها را در پرونده های جداگانه از هم بايگانی می کنند که بعداً می توانند 
مؤلفه های يک منبع داده باشند. ريشه منابع گوناگون داده ها ممکن است از تصاوير 
گوناگون نقشه باشد. در شکل 5، داده ها و دسته بندی آنها و آن دسته از داده هايی که 
برای نمايش در نقشه ارايه می شوند، با عنوان الگوی داده مفهومی دامنه آشکارسازی، 

الگوسازی شده اند.
به صورت  نقشه  عوارض  نقشه،  نمايشی  بخش  به  مربوط  آشکارسازی  دامنه       
پوشش  يک  به صورت  آنها  از  يک  هر  و  طبقه بندی  سطحی  و  خطی  نقطه ای، 
به  داده  منبع  يک  می شوند.  وصل  جداول  در  خود  توصیفی  اطالعات  به  مستقل 
عنوان منبع فکری اشیا يا عوارض اطالعاتی مستقل از نقشه تعريف می شود. يک 
نقاط،  مانند  داده ها  از  مجزا  مجموعه  چندين  شامل  است  ممکن  داده  منبع خاص 
خطوط يا قوس ها و چندضلعی ها باشد. هر يک از اين مجموعه ها مفهوم متمايزی 
در چندين  است  ممکن  داده  منبع خاص  دارند. يک  مکان دار  موجوديت های  از 
پرونده خاص  از يک  است  عبارت  پوشش  باشد. يک  داشته  نقشه وجود  تصوير 
نقاط يا خطوط در تصوير  از  که شامل داده های مکان دار است. مثاًل نوع خاصی 
يک  پوشش،  هر  به  نقشه سازی اش.  فرايند  خاص  تاريخچه  يا  نقشه  از  خاصی 
تعريف  است.  پوشش  همان  به  منحصر  که  شود  می  منسوب  موجوديت«  »گونه 
داده هايش  پرونده  جايابی  برای  الزم  اطالعات  شامل  بايد  موجوديت«  »گونه 
برای  فراداده ها  ضروری  جداول  باشد.  مکان دار  داده های  منبع  شناسايی  نیز  و 

و  مشاهدات  از  مجموعه خاصی  بیانگر  که  آشکارسازی خاص  مستندسازی يک 
تفاسیر بوده به شرح زير است:

در  استفاده  برای  مکان دار  داده  های  پوشش های  به  پوشش:  منبع  همبستگی  جدول   -

میدانی  مشاهدات  داده های  مجموعه  يک  آنکه  برای  است.  مربوط  آشکارسازی 
به پايگاه داده های زمین شناسی تبديل شود، »منبع« بايد مرجع خودش باشد  مستقیماً 
حايز  و  انباشته شده  داده  مجموعه های  که  زمانی  آينده،  در   .)Matti et al., 1997(
ويژگی های منابع گوناگونی )نقشه ای متعددی با مقیاس بزرگ يا روزآمدتر از منابع 
متعدد( شوند، جدول همبستگی منبع بايد شامل پیوندهايی از هر يک از منابع ضمیمه 
به  برای ساختن آشکارسازی  که  باشد  در جدول ها  موجود  ثبت های  از  هر يک  به 

کار رفته اند.
برای  که  است  نقشه  از  خاصی  حیطه  معرف  جدول  اين  نقشه:  محدوده   جدول   -

استفاده  منبع پوشش  از پوشش های شناسايی شده توسط جدول  اشیا  گزينش مکان 
می شود که قرار است در آشکارسازی به کار روند. يک نام، يک سازمان منبع، يک 
شناسه منبع، تصوير منبع و رزولوشن منبع بايد تعريف شوند. بخشی از پايگاه داده ها 
بايد پوششی )پوشش هايی( باشد از چندضلعی هايی که معرف حیطه يک منطقه نقشه 
در اين جدول هستند. تصوير يک آشکارسازی در جدول منطقه نقشه تعیین می شود. 
و  است  نقشه  قلب  دسته بندی،  طرح  باشند.  تصوير  همان  در  بايد  منبع  پوشش های 
برای گزينش منطقی اشیای مکان دار، برای نمايش و تعیین نحوه نمايش آنها به کار 
می رود. يک طرح دسته بندی عبارت است از يک دسته بندی مرکب که گروهی از 
دسته بندی ها را برای نمادسازی بر اساس يک آشکارسازی خاص بر می گزيند. بر اين 

اساس طرح دسته بندی در جدول شی دسته بندی تعريف می شود.

همه  آشکارسازی:   الگوی   -5 شکل 
زمین  علوم  بررسی های  در  که  آنچه 
تفسیر  و  داده  برداشت  پژوهش، 
می شوند، در کنار استانداردسازی تولید 
و  نقشه  به صورت های  داده  ذخیره  يا 
ارايه می شوند. الگوی  ديگر خروجی ها 
پشتیبانی  را  بخش  اين  آشکارسازی 

می کند.

9- نتیجه گیری
انجام  ايران  در  سیستماتیک  به صورت  زمین  دانش  تولید  که  است  قرن  نیم  از  بیش 
به صورت  يا  و  سراسری  پوشش  در  زمین  علوم  پايه ای  اطالعات  بیشتر  می شود. 
موضوعی در مقیاس های گوناگون تولید و بايگانی می شوند. آنچه امروزه در تقسیر 
اين داده ها و برای دست يافتن به ارزش افزوده آنها و همچنین کاربردی کردن آنها 
در صنعت، بخش های عمرانی و مديريت منابع در مقیاس های منطقه ای، ملی و فراملی 
نیاز است، ايجاد يک ساختار استاندار و همسان برای تولید و ذخیره داده است. در اين 
پژوهش چارچوب کلی الگوی داده مفهومی در علوم زمین ارايه شده است تا بستر 
مناسب برای الگوسازی جنبه های ديگر دامنه علوم زمین نیز فراهم شود. در اين نوشتار 
چارچوبی برای بازنمود دانش در دامنه های علوم زمین ارايه شده است که می تواند 
به طراحی و توسعه سامانه های  اطالع رسانی داده های علوم زمین کمک کند. ابعاد 

به  با اطالعاتی دارند که معموالً  ارتباط خاصی  مقاله  اين  الگوسازي  شده در  دانش 
نقشه های علوم زمین و تفسیرهای زمین شناختی مربوط می شوند. الگوی داده تهیه شده 
در اين مقاله می تواند کار ذخیره سازی، بازيابی و تحلیل اطالعات را در هر سطحی 
از جزيیات )از يادداشت های میدانی مشروح گرفته تا يک نقشه شناسايی 50 ساله( 
موجود آسان سازد. اين الگو همچنین مبنايی را برای طراحی زبان های کامپیوتری با 
استفاده از XML يا RDF جهت تبادل اطالعات مربوط به دانش زمین، ارايه می کند. 
با آشنا  ابتدای کار است و  ايران هنوز در  الگوسازي رسمی مفاهیم دانش زمین در 
شدن تعداد بیشتری از دست اندرکاران علوم زمین با روش ها و نیز با بهبود فنون و 
تکنیک های مربوط به ارايه ابهامات، عدم قطعیت ها و تفاسیر چندگانه، اين الگوها 

پیشرفت مداوم و مستمری خواهند داشت.
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