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تًِامخذا
آضٌایی تا ساسهاى هلی استاًذارد ایزاى
هؤسسِ استاًذاسد ٍ تحمیمات صٌؼتی ایشاى،
ٔ
هادُ  3لاًَى اصالح لَاًیي ٍ همشسات
ساصهاى هلی استاًذاسد ایشاى تِهَخة تٌذ یه ٔ
هصَب تْويهاُ  1371تٌْا هشخغ سسوی وشَس است وِ ٍظیفِ تؼییي ،تدذٍیي ٍ ًشدش اسدتاًذاسدّا هلدی (سسدوی) ایدشاى سا
تِػْذُ داسد.
ًام هؤسسِ استاًذاسد ٍ تحمیمات صٌؼتی ایشاى تِهَخة یىصذ ٍ پٌداُ ٍ دٍهیي خلسِ شَسا ػالی اداس هدَس  90/6 /29تدِ
ساصهاى هلی استاًذاسد ایشاى تغییش ٍ عی ًاهِ شواسُ  206/35838هَس  90/7/24خْت اخشا اتالؽ شذُ است.
تذٍیي استاًذاسد دس حَصُّا هختلف دس وویسیَىّا فٌی هشوة اص واسشٌاسداى سداصهاى صداحةًظدشاى هشاودض ٍ هؤسسدات
ػلوی ،پژٍّشی ،تَلیذ ٍ التصاد آگاُ ٍ هشتثظ اًدام هیشَد ٍوَششی ّوگام تا هصالح هلی ٍ تا تَخِ تدِ شدشایظ تَلیدذ ،
هٌصدفاًِ صداحثاى حدك ٍ ًفدغ ،شداه تَلیذوٌٌدذگاى ،هصدش وٌٌدذگاى،
ٔ
فٌاٍس ٍ تداس اسدت ودِ اص هشداسوت آگاّاًدِ ٍ
صادسوٌٌذگاى ٍ ٍاسد وٌٌذگاى ،هشاوض ػلوی ٍ تخصصیًْ ،ادّا ،ساصهاىّا دٍلتی ٍ غیش دٍلتی حاص هدیشدَد .پدی ًدَی
استاًذاسدّا هلی ایشاى تشا ًظشخَاّی تِ هشاخغ ریٌفغ ٍ اػضا وویسیَىّا فٌی هشتَط اسسال هیشَد ٍ پ اص دسیافدت
تِ هلی هشتثظ تا آى سشتِ عشح ٍ دس صَست تصَیة تِػٌَاى استاًذاسد هلی (سسدوی) ایدشاى اداج ٍ
ًظشّا ٍ پیشٌْادّا دس ووی ٔ
هٌتشش هیشَد.
پی ًَی استاًذاسدّایی وِ هؤسسات ٍ ساصهاىّا ػاللِهٌذ ٍ ریصالح ًیض تا سػایت ضَاتظ تؼیدیيشدذُ تْیدِ هدیوٌٌدذ دس
تِ هلی عشح ٍ تشسسی ٍ دس صَست تصَیة ،تِػٌَاى استاًذاسد هلی ایشاى ااج ٍ هٌتشش هیشَد .تذیيتشتیة ،استاًذاسدّایی
ووی ٔ
تِ هلی اسدتاًذاسد هشتدَط ودِ
شواسُ  5تذٍیي ٍ دس ووی ٔ
ٔ
هلی تلمی هیشَد وِ تش اساس هفاد ًَشتِ شذُ دس استاًذاسد هلی ایشاى
ساصهاى هلی استاًذاسد تشىی هیدّذ تِ تصَیة سسیذُ تاشذ.
2
1
ساصهاى هلی استاًذاسد ایشاى اص اػضا اصلی ساصهاى تیي الوللی استاًذاسد ) (ISOوویسیَى تیي الوللی الىتشٍتىٌیده)(IEC
ٍ ساصهاى تیيالوللی اًذاصُشٌاسی لاًًَی) 3(OIMLاست ٍ تِػٌَاى تٌْا ساتظ 4وویسیَى وذو غزایی ) 5 (CACدس وشدَس
فؼالیت هیوٌذ .دس تذٍیي استاًذاسدّا هلی ایشاى ضدوي تَخدِ تدِ شدشایظ ولدی ٍ ًیاصهٌدذ ّدا خدا وشدَس ،اص آخدشیي
پیششفتّا ػلوی ،فٌی ٍ صٌؼتی خْاى ٍ استاًذاسدّا تیيالوللی تْشُگیش هیشَد.
ساصهاى هلی استاًذاسد ایشاى هیتَاًذ تا سػایت هَاصیي پی تیٌیشذُ دس لاًَى ،تشا پشتیثاًی اص هصش وٌٌذگاى ،حفظ سالهت
ٍ ایوٌی فشد ٍ ػوَهی ،حصَل اعویٌداى اص ویفیدت هحصدَتت ٍ هالحظدات صیسدتهحیغدی ٍ التصداد  ،اخدشا تؼضدی اص
استاًذاسدّا هلی ایشاى سا تشا هحصَتت تَلیذ داخ وشَس ٍ  /یا الالم ٍاسداتی ،تا تصَیة شَسا ػالی اسدتاًذاسد ،اخثداس
ًوایذ .ساصهاى هلی استاًذاسد ایشاى هیتَاًذ تِ هٌظَس حفظ تاصاسّا تیيالوللی تشا هحصَتت وشَس ،اخشا استاًذاسد واتّا
صادساتی ٍ دسخِتٌذ آى سا اخثاس ًوایذّ .وچٌیي تشا اعویٌداىتخشدیذى تدِ اسدتفادُ وٌٌدذگاى اص خدذهات سداصهاىّدا ٍ
هؤسسددات فؼددال دس صهیٌددِٔ هشدداٍسُ ،آهددَص  ،تاصسسددی ،هویددض ٍ صددذٍسگَاّی سیسددتنّددا هددذیشیت ویفیددت ٍ هددذیشیت
صیستهحیغی ،آصهایشگاُّا ٍ هشاوض والیثشاسیَى (ٍاسٌدی) ٍسای سٌد  ،سداصهاى هلدی اسدتاًذاسد ایديگًَدِ سداصهاىّدا ٍ
ٌاهدِ تأییدذ
هؤسسات سا تش اساس ضَاتظ ًظام تأییذ صالحیت ایدشاى اسصیداتی هدیوٌدذ ٍ دس صدَست احدشاص شدشایظ تصم ،گَاّی ٔ
صالحیت تِ آىّا اػغا ٍ تش ػولىشد آى ّا ًظاست هیوٌذ .تشٍیح دسدتگاُ تدیي الوللدی یىاّدا ،والیثشاسدیَى (ٍاسدٌدی) ٍسدای
سٌد  ،تؼییي ػیاس فلضات گشاًثْا ٍ اًدام تحمیمات واستشد تشا استما سغح استاًذاسدّا هلی ایشاى اص دیگدش ٍظدایف ایدي
ساصهاى است.

1 - International organization for Standardization
2 -International Electro technical Commission
)3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal
4 -Contact point
5 -Codex Alimentarius Commission
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کويسيَى فٌی تذٍیي استاًذارد
«اطالعات ٍ دتيشش  -ضٌاساگز تييالوللی اقالم کتاتخاًِای (ضثاک) »
رئيس

سوت ٍ  /یا هحل اضتغال

هختاس  ،حیذس
(دوتش وتاتذاس ٍ اعالعسساًی)

ػضَ ّیأت ػلوی -داًشگاُ پیام ًَس گشگاى

دتيز
واسشٌاس -اداسُ و استاًذاسد هاصًذساى

ػشبّ ،وا
(واسشٌاسی وتاتذاس ٍ اعالعسساًی)

اعضا( :تِتزتية حزٍف الفثا)
تخشی ،سیذُ لذسیِ
(واسشٌاسیاسشذ وتاتذاس ٍ اعالعسساًی)

واسشٌاس -وتاتخاًِ ػوَهی آصادگاى ساس

تاتایی ،هشین
(واسشٌاسیاسشذوتاتذاس ٍ داً شٌاسی)

هؼاٍى ًْ -اد وتاتخاًِّا ػوَهی استاى گلستاى

تٌایی ،سؼیذ
(واسشٌاسی واهپیَتشً -شمافضاس)

واسشٌاس -اداسُو استاًذاسد هاصًذساى

ششیفصادُ ،سیذُ صّشا
(واسشٌاسیاسشذ آهَص صتاى اًگلیسی)

واسشٌاس فٌداٍس اعالػدات -اداسُ ود اسدتاًذاسد
هاصًذساى

شىیثائیاى ،عٌاص
(دوتش آهَص ػالی)

واسشٌاس آهَص  -اداسُ و استاًذاسد هاصًذساى

لشتاًی ،سٍشٌه
(واسشٌاسیاسشذ فٌاٍس اعالػات)

واسشدٌاس فٌداٍس اعالػددات -تْدذاس ٍ تْذاشددت
صٌؼت ًفت شوال وشَس

هشاد ًژاد ،آصادُ
(واسشٌاس وتاتذاس ٍ اعالعسساًی)

سئی
اسان

وتاتخاًدِ -داًشدگاُ داًشدگاُ ػلدَم پضشدىی

هشتاق ،هشین
(واسشٌاسیاسشذ هذیشیت)

واسشٌاس -اداسُ و استاًذاسد هاصًذساى

د
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هیشلاسوی ،سیذُ ستیٌا
(واسشٌاسی هٌْذسی واهپیَتشً -شم افضاس)

واسشٌاس -اداسُو استاًذاسد هاصًذساى

ًظشًَوٌذُ ،سواًِ
(واسشٌاسی اسشذ وتاتذاس ٍ داً شٌاسی)

واسشٌاس – وتاتخاًِ داًشىذُ هٌاتغ عثیؼی ٍ ػلَم
وشاٍسص گشگاى

ٍیزاستار
واسشٌاس – اداسُو استاًذاسد استاى گلستاى

خؼفش ایَس  ،سیذػلی
(واسشٌاسی هٌْذسی ػوشاى -ػوشاى)

ُ
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فْزست هٌذرجات
عٌَاى

صفحِ

پی گفتاس

ص

همذهِ......

ح

 ......1داهٌِ واستشد
......2هشاخغ الضاهی

1
1

 3اصغالحات ٍ تؼاسیف

2

 4ساختاس ٍ ًحَ شثان
 1-4ساختار (ILIIشثان)
 2-4ضٌاساگز استاًذارد تييالوللی کتاتخاًِ ٍ ساسهاىّای ٍاتستِ(ضاتکا)
 3-4ضٌاساگز استاًذارد تييالوللی هجوَعِ()ISCI
 4-4ضٌاساگز قلن
 5-4تَصيِ استفادُ اس ًَیسِ

3
3
4
4
4
5
5

وتابًاهِ

7

 5هذیزیت

ٍ
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پيصگفتار
استاًذاسد «اعالػات ٍ دتیض -شٌاساگش تیيالوللی الالم وتاتخاًِا (شثان) » وِ پی ًَی آى دس
وویسیَىّا هشتَط تش هثٌا پزیش استاًذاسدّا تیيالوللی تِػٌَاى استاًذاسد هلی ایشاى تِ سٍ اشاسُ
شذُ دس هَسد الف ،تٌذ ،7استاًذاسد هلی شواسُ  5تْیِ ٍ تذٍیي شذُ ،دس دٍیست ٍ اْ ٍ ًْویي اخالسیِ
وویتِ هلی استاًذاسد اسٌاد ٍ تدْیضات اداس ٍآهَصشی هَس  1397/09/25تصَیة شذ .ایٌه ایي استاًذاسد
تِ استٌاد تٌذ یه هادُ  3لاًَى اصالح لَاًیي ٍ همشسات هؤسسِ استاًذاسد ٍ تحمیمات صٌؼتی ایشاى ،هصَب
تْوي هاُ  ،1371تِػٌَاى استاًذاسد هلی ایشاى هٌتشش هیشَد.
استاًذاسدّا هلی ایشاى تش اساس استاًذاسد هلی ایشاى شواسُ ( 5استاًذاسدّا هلی ایشاى -ساختاس ٍ شیَُ
ًگاس ) تذٍیي هیشًَذ .تشا حفظ ّوگاهی ٍ ّواٌّگی تا تحَتت ٍ پیششفتّا هلی ٍ خْاًی دس صهیٌِ
صٌایغ ،ػلَم ٍ خذهات ،استاًذاسدّا هلی ایشاى دسصَست لضٍم تدذیذًظش خَاٌّذ شذ ٍ ّش پیشٌْاد وِ
تشا اصالح ٍ تىوی ایي استاًذاسدّا اسائِ شَدٌّ ،گام تدذیذًظش دس گشٍُّا هشتَط هَسدتَخِ لشاس خَاّذ
گشفت؛ تٌاتشایي ،تایذ ّوَاسُ اص آخشیي تدذیذًظش استاًذاسدّا هلی ایشاى استفادُوشد.
ایي استاًذاسد هلی تش هثٌا پزیش استاًذاسدّا تیيالوللی صیش تِ سٍ «هؼادل یىساى» تْیِ ٍتذٍیي شذُ
ٍ شاه تشخوِ تخصصی واه هتي آى تِ صتاى فاسسی هیتاشذ ٍ هؼادل یىساى استاًذاسد تیيالوللی هضتَس
هیتاشذ:
)ISO 20247: 2018, Information and documentation - International library item identifier(ILII

س
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هقذهِ
ایي هذسن تشا اسائِ سٍشی استاًذاسد تِهٌظَس ًوای اًَاع هختلفی اص واستشدّا یه للن دس وتاتخاًِ یا
ساصهاىّا هشتثظ ایداد شذ .تِعَسهؼوَل وتاتخاًِّا تشا الالهی وِ دس اختیاسشاى است سیستنّا
شٌاسایی هحلی داسًذ ،اها ٍلتی وِ یه للن فشاتش اص هحذٍدُ وتاتخاًِ تِواس هیسٍد تشا هثال ،دس یه
تشاوٌ اهاًت تیيوتاتخاًِا  ،ساهاًِّا شٌاسایی هحلی تشا شٌاسایی ولی للن تِ واس اداهِ ًویدٌّذ.
ایي استاًذاسد تشا ساهاًِّایی وِ الالم آىّا دس خاسج اص هَسسِ هاله استفادُ هیشًَذ دس ًظشگشفتِشذُ
است.
دسست است وِ تشویة شٌاساگش وتاتخاًِ ٍ شٌاساگش للن هحلی آى ،تِعَس ولی تشا شٌاسایی تِواس
هیسٍد .دس تؼضی هَاسد ّوچٌیي هوىي است ،تشا افضٍدى تِ شٌاساگش هدوَػِ ضشٍس تاشذ .ایي شٌاساگش
هسائ هشتَط تِ گشد خاسخی هَاد ،تسْی شٌاسایی الالم خْاًی ساًشاى هیدّذ.
ایي استاًذاسد تشا تِ حذاوثش سساًذى اختیاسات داسایی ساصهاىّا ،تِ حذال سساًذى ّش گًَِ هشىالت دس
واستشد آى عشاحی شذُاست .ایي واس سادُ ٍ آساى است ٍ ّوىاس وتاتخاًِّا سا تشٍیح هیدّذ.

ح
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اطالعات ٍ دتيشش ضٌاساگز تييالوللی اقالم کتاتخاًِای (ضثاک)
......1داهٌِ کارتزد
ّذ اص تذٍیي ایي استاًذاسد اختصا شٌاساگش تیيالوللی تِ الالم وتاتخاًِا است وِ تشا شٌاسایی
هٌحصشتِ فشد الالهی وِ دس وتاتخاًِّا ٍ ساصهاىّا هشتثظ ًگْذاس هیشَد تِواسهیسٍد .دس ایي استاًذاسد
تِ ساصهاىّایی اشاسُ هیشَد وِ دس داهٌِ واستشد استاًذاسد  ISO 15511آهذُ است«.الالم» دس ایٌدا تِ
هَاد وِ تٍِسیلِ ساصهاى هشتَعِ شٌاسایی ٍ هذیشیت هیشَد ،اشاسُ داسد.
ّذ اص شٌاساگش تیيالوللی للن وتاتخاًِا  ،تسْی شٌاسایی هٌحصشتِ فشد الالم وتاتخاًِا است وِ
اعالػات دستاسُ آىّا دسهیاى تشًاهِّا واستشد وتاتخاًِ تِ اشتشان گزاشتِ هیشَدً .وًَِا اص ایي
ساهاًِّا ػثاستٌذ اص :اهاًت تیي وتاتخاًِا ٍ لشاسدادّا ااپی هشتشن.
......2هزاجع الشاهی
دس هشاخغ صیش ضَاتغی ٍخَد داسد وِ دس هتي ایي استاًذاسد تِصَست الضاهی تِ آىّا اسخاع دادُ شدذُ اسدت.
تذیيتشتیة ،آى ضَاتظ خضئی اص ایي استاًذاسد هحسَب هیشًَذ.
دسصَستیوِ تِ هشخؼی تا روش تاسیخ اًتشاس اسخاع دادُ شذُ تاشذ ،اصالحیِّا ٍ تدذیذًظشّا تؼذ آى تشا
ایي استاًذاسد الضامآٍس ًیست .دس هَسد هشاخؼی وِ تذٍى روش تاسیخ اًتشداس تدِ آًْدا اسخداع دادُ شدذُ اسدت،
ّوَاسُ آخشیي تدذیذًظش ٍ اصالحیِّا تؼذ تشا ایي استاًذاسد الضامآٍس است.
استفادُ اص هشاخغ صیش تشا واستشد ایي استاًذاسد الضاهی است:
 1-2استاًذاسد هلی ایشاى شواسُ  :10138سال  ،1393اعالػات ٍ دتیض (هستٌذساص ) -شٌاساگش استاًذاسد
تیيالوللی وتاتخاًِ ٍ ساصهاىّا ٍاتستِ(شاتىا)
2-2 ISO 27730, Information and documentation - International standard collection identifier
)(ISCI
)2-3 ISO/IEC 10646, Information technology — Universal Coded Character Set (UCS
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..... 3اصطالحات ٍ تعاریف
دس ایي استاًذاسد اصغالحات ٍ تؼاسیف صیش تِواس هیسًٍذ:
 ،IEC ٍ ISOپایگاُّا
ًگْذاس هیوٌٌذ:

دادُ اصغالحشٌاختی سا تشا

استفادُ دس استاًذاسدساص

دس ًشاًیّا

صیش

  :IEC Electropediaدس ٍبگاُ  http:// www .electropedia .org/لات دستشس است پلت فشم هشٍسگش تشخظ ایضٍ :دس ٍبگاُ  https:// www .iso .org/ obpلات دستشس است1-3
هجوَعِ
collection

تدوغ دائوی یا هَلت الالم هتشاون تشاساس تشخی ٍیژگیّا هشتشن تِػٌَاى هثال ،تشاساس هىاىًَ ،ع یا
شى الالم یا تشاساس هٌثغ یا هالىیت است.
2-3
ساصهاىّا ًگْذاسًذُ
holding organization

وتاتخاًِ یا ساصهاى هشتثظ وِ الالم هشتَط سا ًگِ هیداسًذ.
3-3
اهاًت تييکتاتخاًِای
holding organization

تشاوٌ

اهاًت یا وپی تیي دٍ وتاتخاًِ تاتت یه واستش ًْایی است.
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4-3
ضٌاساگز استاًذارد تييالوللی هجوَعِ(ضاتن)

1

ISCI

شٌاساگش یه هدوَػِ( )1-3وِ تش اساس استاًذاسد  ISO 27730هؼیي شذُ است.
5-3
ضٌاساگز استاًذارد تييالوللی کتاتخاًِ ٍ ساسهاىّای ٍاتستِ(ضاتکا)

2

ISIL

شٌاساگش یه ساصهاى وِ تش اساس استاًذاسد هلی ایشاى تِ شواسُ  :10138سال  1393هؼیي شذُ است.
6-3
قلن
item

شئ وِ یه وتاتخاًِ یا ساصهاى هشتثظ تِػٌَاى یه ٍاحذ تشا خذهات

تِواس هیتشد.

یادآٍری -تِعَس هؼوَل یه وتاب هشخص دس وتاتخاًِ یا یه ًماشی دس یه هَصُ یده للدن اسدت .هدوَػدِا اص لدَحّدا
فششدُ صَتی یه للن است.یه فای سایاًِا یا ّش ًَع شی سلوی دسصَستی وِ هغاتك تا تؼشیف تات تاشذ ،یه للن است.

7-3
قزارداد چاپی هطتزک
shared print agreement

تشًاهِا تشا تثثیت ٍحفظ هدوَػِّا ااپی ( )1-3دس هیاى وتاتخاًِّا هتؼذد دس پاسخ تِ دستشسی
گستشدُ هٌاتغ سلوی ٍ افضای فشاس تشا فضا دس هحَعِ ساختواىّا وتاتخاًِ داًشگاُ است.
4

ساختار ٍ ًحَ ضثاک

 1-4ساختار ضثاک

شثان یه سشتِ ًَیسِا است وِ دس تشداسًذُ دٍ ػٌصش خذاشذُ تٍِسیلِ ًَیسِ ًمغِ ( ).هیتاشذ.
)1- International standard collection identifier(ISCI
)2- International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL
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اٍلیي ػٌصش یا شاتىا است یا شاتن؛ دٍهیي ػٌصش شٌاساگش للن است .ساصهاى ًگْذاسًذُ تِتشتیة ،تِهٌظَس
تحمك هٌحصشتِ فشد خْاًی شاتىا ٍ هغاتك تا استاًذاسد هلی ایشاى شواسُ  :10138سال 1393یا
استاًذاسد  ،ISO 27730شاتىا یا شاتن سا تِػٌَاى ػٌصش اٍل اًتخاب هیوٌذ.

هثال:1
JP-1000003.1201000185819
ISIL part = JP-1000003

 = 1201000185819تخ

شٌاساگش للن

هثال:2
[FI-H]Hebraica.12345
ISCI part = [FI-H]Hebraica

 = 12345تخ

شٌاساگش للن

یادآٍری -اٍلیي ًمغِ دسشثان دادُ شذُ ،ػٌصش اٍل ٍ دٍم سا خذا هیوٌذ .تِػٌدَاى هثدال دس صیدش تٌدذ  3-4 ٍ 2-4اعویٌداى
حاص هیشَد وِ آًدا ّیچ ًمغِا دس شاتىا یا شاتن ٍخَد ًذاسد.دٍهیي ًمغِ یا ًمغِ فشػی دس شثان دادُ شذُ تدِ شٌاسداگش
للن تؼلك داسد.

 2-4ضٌاساگز استاًذارد تييالوللی کتاتخاًِ ٍ ساسهاىّای ٍاتستِ(ضاتکا)()ISIL

شاتىا  ،شٌاساگش یه ساصهاى ًگْذاسًذُ هؼیي هغاتك تا استاًذاسد هلی ایشاى شواسُ  :10138سال1393
هیتاشذً .حَ شاتىا تٍِسیلِ استاًذاسد هلی ایشاى شواسُ  :10138سال  1393هشخص هیشَد.
 3-4ضٌاساگز استاًذارد تييالوللی هجوَعِ(شاتن)
 1-3-4ساختار ضٌاساگز استاًذارد تييالوللی هجوَعِ(ضاتن)

شاتن سشتِ ًَیسِا است ،حاص فشآیٌذ تؼییيشذُا وِ تٍِسیلِ صیشتٌذ  2-3-4تشا شاتن هدوَػِا تِ-
واس هیسٍد وِ للن هشتَط ،تِ آى تؼلك داسدً .حَ شاتن تٍِسیلِ استاًذاسد  ISO 27730هشخص شذُ است.
ً 2-3-4قطًِ ،طاى درصذی اس فزآیٌذ خارج ضذى

تشا یه سشتًَِیسِ دادُشذُ ،ولیِ ٍلایغً 1شاًِ دسصذ ًَیسِ سا تا سِ ًَیسًِ :شاًِ دسصذ؛ سلن دٍ ٍ سلن
پٌح ) (%25خایگضیي وٌیذ .ولیِ ٍلایغ ًَیسِ ًمغِ ( ).سا تا سِ ًَیسًِ :شاًِ دسصذ؛ سلن دٍ ٍ حش تضسي
تتیي  Eخایگضیي وٌیذ ( دٍ دسصذّ .) Eیچ ًَیسِ دیگش دس سشتِ ًَیسِ دادُ شذُ تالی ًویهاًذ.
1- Occurrences
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 4-4ضٌاساگز قلن
ً 1-4-4حَ ضٌاساگز قلن

شٌاساگش للن یه سشتِ ًَیسِا
ٍخَد داسد تشىی شذُ است.

است وِ تا عَل دلخَاُ اص ًَیسِّایی وِ دس استاًذاسد ISO/IEC 10646

 2-4-4تخصيص ضٌاساگز قلن

ساصهاىّا ًگْذاسًذُ تایذ شٌاساگشّا هٌحصشتِ فشد سا تِ الالم اختصا دٌّذ .ساصهاىّا ًثایذ سشتِ
شٌاساگش یىساًی سا تِ الالم هختلف اختصا دٌّذ ،هگش ایيوِ آىّا تِ هدوَػِّا هختلف تؼلك داشتِ
تاشذ.
 3-4-4سطح الیِتٌذی قلن

ٍلتی وِ یه للن اص الالم فشػی تشىی هیشَد ،للن ولی ٍ 1الالم فشػی آى ،شٌاساگشّا هختلفی داسًذ وِ
هوىي است ساختاس الالم اختصا دادُ شذُ سا هٌؼى وٌذ یا ًىٌذ .ساصهاىّا ًگْذاسًذُ هسؤل تخصیص
ٍحفظ هؼٌا شٌاساگشّا للن ّستٌذ.
هثال:
آلثَم لَح فششدُ شخصی وِ شاه لَحّا فششدُ شخصی ٍ یه وتاتچِ است.
یادآٍری -شثان لضٍها ،اعالػات ساختاس سا اًتمال ًویدّذ .یه تشًاهِ واستشد وِ ًیاص تِ اعالػات ساختاس داسد اص تشخدی
اتضاسّا دیگش دس گشفتي اعالػات ساختاس استفادُ هیوٌذ (.تِػٌَاى هثال ،تِدسدت آٍسدى هؼٌدا شٌاسداگش اص سداصهاىّدا
تضسي یا استفادُ اص فشادادُّا تَصیفی)

 5-4تَصيِ استفادُ اس ًَیسِ

اگشاِ ّش ًَیسِ استاًذاسد  ISO/IEC 10646هوىي است دس شٌاساگش للن یا دس شاتن استفادُ شَد ،تَصیِ
هیشَد فمظ اص ًَیسِّا هَخَد وِ دس لغؼِ پایِ تتیي استاًذاسد  ISO/IEC 10646استفادُ شَد هگش
ایٌىِ تشا استفادُ اص ًَیسِّا دیگش ضشٍس تاشذ.
یادآٍری -1دس تشخی اص تشًاهِّا واستشد شثان ( هاًٌذ  )RFIDاستفادُ اص ًَیسِّا غیش اص تتیي پایدِ هدیتَاًدذ تاػد اص
تیي سفتي لات تَخْی اص هٌاتغ حافظِ شَد.
یادآٍری -2استاًذاسد  ISO/IEC 10646حاٍ ًَیسِّایی است وِ یىساى ّستٌذ یا تمشیثا ػالهتّدا یىسداًی داسًدذ ودِ
هیتَاًٌذ تا ّوذیگش اشتثاُ گشفتِ شَد .ایي هیتَاًذ تاػ هسائ اهٌیتی ٍ هشىالت دیگش شَد.
یادآٍری -3تشخی اص ساهاًِّا شٌاساگش( تِػٌَاى هثال URIودِ هغداتك RFC 3986ایدداد شدذُ اسدت) اخداصُ اسدتفادُ اص
ًَیسِّا ایداد شذُ دس شى ّا غیش وذگزاس شذُ سا ًویدّذٍ .لتی وِ یه شثان دس اٌیي هحیغدی اسدتفادُ هدیشدَد
ساص ٍواس گشیض هٌاسة ( هاًٌذ ،دسصذ-وذگزاس ) هَسد ًیاص است.
1- Aggregate Item
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5

هذیزیت

 1-5دٍام

ساصهاىّا ًگْذاسًذُ ًثایذ تا صهاًیوِ للن تَسظ ّواى ساصهاى ًگْذاسًذُ هیشَد ،شٌاساگشّایی سا ودِ تدِ
للن اختصا دادُاًذ سا تغییش دٌّذ.
ٍ 2-5اگذاری یک قلن

ٍلتیوِ حفاظت اص یه للن تِ ساصهاى دیگش ٍاگزاس هیشَد ،سداصهاى ًگْذاسًدذُ خذیدذ تایدذ یده شدثان
خذیذ تؼییي ًوایذ .اٍلیي ػٌصش شثان خذیذ ،شاتىا ساصهاى ًگْذاسًدذُ خذیدذ اسدت یدا شداتوی اسدت ودِ
تٍِسیلِ ساصهاى خذیذ تؼییي هیشَدّ .وچٌیي ساصهاى ًگْذاسًذُ خذیذ هوىدي اسدت یده شٌاسداگش للدن
خذیذ سا تشا للن ٍاگزاس شذُ تؼییي وٌذ.
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