ضرایط ،اسٌاد ٍ هذارک هَردًیاز فراخَاى عوَهی:
 وّیٔ ٝطاحُ تطٌعاضی فطاذٛاٖ تاتغ آییٗ ٘أٔ ٝؼأالت قٟطزاضی ٔی تاقس. ٔتماضیا٘ی و ٝتٕایُ ت ٝقطوت زض فطاذٛاٖ ضا زاض٘س ٔىّف ت ٝاضائ ٝاؾٙاز زض پاوت الن ٟٔ ٚط قس ٜزض ٔستظٔاٖ تؼییٗ قس ٜزض ٔتٗ آٌٟی  ٚقطایظ  ٚاؾٙاز ٔٙالهٔ ٝی تاقٙس.
 اضظیاتی پیكٟٙازٞای زضیافتی قأُ تطضؾی اؾٙاز ٔتماضیاٖ عثك ضٚاَ ظیط قأُ ؾـ ٝپاوت ٔیتاقس:پاوت اِف :ضٕا٘تٙأـۀ ٔؼتثط تـٔ ٝیعاٖ  220/000/000ضیاَ
پاوت بٔ :ؿتٙسات ٔطتثظ تا اضظیاتی ویفی ٔتماضیاٖ
پاوت ج :قأُ لیٕت پیكٟٙازی ٔی تاقس.
 پیكٟٙازیٔ ٚ ٝتسِٛغی ا٘داْ واض تط ٔثٙای ضئٛؼ قطح ذسٔات پیٛؾت آٌٟی فطاذٛاٖ تٟیٚ ٝاضائٌ ٝطزز. ت ٝاؾٙاز ٔ ٚساضن ٔث٘ ،ٟٓأكرمٔ ،رسٚـٔ ،كطٚط  ٚپیكٟٙازاتی و ٝتؼس اظ ا٘مضای ٔست ٔمطض زض آٌٟـیتطؾس ،تطتیة اثط زاز٘ ٜرٛاٞس قس.
 ٔؼیاضٞا  ٚضٚـ اضظیاتی ویفی قطوت وٙٙسٌاٖ تط اؾاؼ اضائٔ ٝؿتٙسات ٔغاتك تـا خـسا َٚاضظیـاتی ویفـیٔكاٚضاٖ (لاتُ زضیافت اظ ؾایت قٟطزاضی ایالْ) ٔی تاقس.
 قٟطزاضی زض ضز یا لث َٛیه یا تٕأی پیكٟٙازات ٔرتاض اؾت. آذطیٗ ّٟٔت اضؾاَ اؾٙاز ٔ ٚساضن تا پایاٖ ٚلت ازاضی ضٚظ قٙثٛٔ ٝضخ ٔ 1394/05/31ی تاقس. پاوت اؾٙاز فطاذٛاٖ ضٚظ یىكٙثٛٔ ٝضخ  1394/06/01تاظٌكایی ٔی قٛز. ٔست ظٔاٖ الظْ تطای تطضؾی اؾٙاز ٔ ٚساضن اضائ ٝقس ٜاظ تاضید تاظٌكایی تٔ ٝست زٞ ٚفت ٝتؼییٗ  ٚپـؽ اظٔٛافمت قٟطزاض ٘ؿثت ت ٝتطٌعاضی ٔٙالهٔ ٝحسٚز ظطف ٔست  3ضٚظ الساْ ذٛاٞس قس.
 وّیٔ ٝساضن زض لاِة ِٛح فكطز٘ ٜیع اضؾاَ ٌطزز. ا٘تراب ٟٔٙسؼ ٔكاٚض تهٛضت زٔ ٚطحّ ٝای ا٘داْ ٔی ٌطززٔ .طحّ ٝا َٚفطاذٛاٖ  ٚا٘تراب قطوتٟای ٚاخـسقطایظ (وؿة حسالُ  70أتیاظ اظ اضظیاتی ویفی) ٔ ٚطحّ ٝز ْٚا٘تراب ٔكاٚض اظ عطیك زػٛت ت ٝاضائ ٝحضٛضی
تٛإ٘ٙسیٟا ،تدطتیات  ٚضٚـ پیكٟٙازی ا٘داْ پطٚغ ٚ ٜوؿة أتیاظ ٔطتثظ.
 -تّفٗ تٕاؼ08433362587 :

پیَست آگْی فراخَاى عوَهی یک هرحلِ ای پرٍشُ "استقرار  GISپایِ ضْرداری ایالم"
رئَس ضرح خذهات پرٍشُ "استقرار  GISپایِ ضْرداری ایالم"
هقذهِ
قٟطزاضی ایالْٔ ،غاتك تا ٔأٔٛضیت ؾاظٔا٘ی ذٛز ،عی ؾٛٙات ٔرتّف ٕٛٞاض ٜتا تِٛیس  ٚتٟطٌ ٜیطی اظ حدٓ ظیاز زازٞ ٜـا ٚ
اعالػات ؾط  ٚواض زاقت ٝو ٝزض تركٟای ٔرتّف زض ٖٚؾاظٔا٘ی  ٚیا زض اضتثاط تا تركٟای تط ٖٚؾاظٔا٘ی زض حاَ تِٛیـس ٚ
تثازَ ٔی تاقس.
ایٗ زازٞ ٜا  ٚاعالػات و ٝػٕستاً ٔىا٘ی ،زاضای تٛٙع ظیاز ٔ ٚاٞیتٟای ٌ٘ٛاٌ٘ٛی ٞؿتٙس ،اِعأاً زض زٚضٞ ٜای ظٔا٘ی ٔكرم
٘یاظٔٙس تطٚظضؾا٘ی اظ عطق ٔرتّف  ٚزض پ ٟٝٙخغطافیایی تحت ٔسیطیت قـٟطزاضی ٔـی تاقـٙس .زض ایـٗ ضاؾـتا ،ؾیؿـتٓ ٚ
ظیطؾاذت زازٞ ٜای ٔىا٘ی ( )GIS/SDIتؼٛٙاٖ ٔدٕٛػ ٝای اظ تؿتٞ ٝای ؾیاؾتی ،اؾتا٘ساضزٞا ،زؾتٛضاِؼّٕٟا ،قـثىٞ ٝـا،
ؾطٚیؿٟای زؾتطؾی ،فٙاٚضیٟأ ،سِٟای زازٞ ٜای ٔىا٘ی٘ ،طْ افعاضٞا ،ؾاظٔاٖ ٘ ٚیطٚی ا٘ؿا٘ی قٙاذتٔ ٝی قـ٘ٛس وـ ٝأـٛض
ٔرتّف زؾتطؾیٔ ،سیطیت  ٚاؾتفاز ٜتٟی ٝٙاظ زازٞ ٜای ٔىا٘ی ضا تؿٟیُ ٕٞ ٚأ ًٙٞی ٕ٘ایس.
تط ایٗ اؾاؼ ،ضئٛؼ قطح ذسٔات حاضط و ٝتط اؾاؼ ٌعاضـ پطٚغٔ ٜغاِؼـ ،ٝقـٙاذت  ٚتـسٚیٗ ؾـٙس اخـطای  GISزض
قٟطزاضی ایالْ تٟی ٝقس ٜاؾتٔ ،ثٙای ا٘داْ فاظ یه تا ػٛٙاٖ "تِٛیس  ٚاؾتمطاض ؾیؿـتٓ اعالػـات خغطافیـایی ( )GISپایـٝ
قٟطزاضی ایالْ" لطاض ٔی ٌیطز و ٝتطٔثٙای آٖ ٔكاٚض ٔتؼٟس ٔی ٌطزز ،ا٘داْ پطٚغ ٜضا ت٘ ٝحٛی ت ٝپیف تثطز و ٝاظ یىؿـٛ
ٔٙغثك تط اؾتا٘ساضزٞای ٔٙاؾة ّٔی  ٚتیٗ إِّّی تٛز ٚ ٜاظ ؾٛیی زیٍط ٔتٙاؾة تا تداضب  ٚضٚاَ واضی ٔٛضزلثـ٘ ٚ َٛیـاظ
واضفطٔا  ٚت٘ ٝحٛی و ٝزض قٟطزاضی ایالْ لاتُ اخطاؾت ٚیػ ٜؾاظی قٛز .ت ٝعٛضیى ٝزض نٛضت ِع ٚ ْٚخٟت ا٘غثـاق تـا
اؾتا٘ساضزٞای ٔٛخٛز ،ضٚاَ خاضی ٘یع تا تٛافك واضفطٔا تٟثٛز  ٚاضتماء یاتس .ایٗ پطٚغ ٜزض  7ترف انّی پـیف تیٙـی قـسٜ
اؾت تا زض وٙاض  GIS ٓٞپای ٝقٟطزاضی ایالْ ضا قىُ زاز ٚ ٜػّٕیاتی ٕ٘ایس .زض آیٙس ٜایٗ تركٟا تٛؾؼ ٝیافت ٚ ٝت ٝتـسضیح
تركٟای تىٕیّی ٔغاتك تا ؾٙس اخطای  GISقٟطزاضی ایالْ ت ٝاٖ افعٚز ٜقٛز.
ضئٛؼ قطح ذسٔات تركٟای ٞفتٍا٘ ٝپطٚغ ٜت ٝقطح ظیط ٔی تاقس:
تخص اٍل :آهادُ سازی ٍ استاًذارد سازی ًقطِ ّا ٍ سایر اطالعات هکاًی هَجَد در GIS
ٞسف انّی اظ ایٗ فاظ ،تثسیُ اعالػات ٔىا٘ی ٔٛخٛز اظ فطٔتٟای ٔرتّـف ٔا٘ٙـس  ،DWG ،DGNاؾـىٗ قـس ... ٚ ٜتـٝ
فطٔتٟای ٔٛضز٘یاظ ٔ GIS ٚ DWGیثاقس و ٝوّیت ایٗ اعالػات ٔكتُٕ تط٘ :مكٞ ٝای ٚضغ ٔٛخٛز ،عطح تفهیّی ،عـطح
خأغ ٔی تاقس .ا٘داْ فؼاِیتٟای ایٗ فاظ ٔثتٙی تط اؾتا٘ساضزٞای ؾاظٔاٖ ٘مك ٝتطزاضی وكٛض ٕٞ ٚچٙیٗ زؾتٛضاِؼُٕ ٔٛخٛز زض
قٟطزاضی ایالْ ذٛاٞس تٛز.
تخص دٍم :طراحی ٍ پیادُ سازی پایگاُ دادُ جغرافیایی ضْرداری ایالم
عطاحی  ٚپیاز ٜؾاظی پایٍا ٜزازٔ ٜىا٘ی قٟطزاضی ایالْ زض لاِة ٞفت ٔطحّ ٝانّی ظیط تؼطیف ٔی ٌطزز:

 -1ایجاد طرح پایگاُ دادُ هکاًی یکپارچِ:
زض ایٗ ٔطحّٔ ،ٝغاتك تا ٘تایح فاظ قٙاذت  GISقٟطزاضی ایالْ زض تركٟای :تطضؾی ؾاذتاض تكىیالتی ٔهـٛب قـٟطزاضی،
قٙاذت ٚضغ ٔٛخٛز ٘ ٚیاظؾٙدی اظ ٔسیطیت زازٞ ٜای ٔىا٘ی قسٔ ،ٜسِؿاظی ٔفٟٔٛی  ٚزاز ٜای ،عطاحی پایٍا ٜزازٔ ٜىا٘ی
نٛضت ٔی ٌیطزٕٞ .چٙیٗ اؾتا٘ساضزٞای ٔطتثظ تا ٔسیطیت زازٞ ٜای ٔىا٘ی اظ خٙثٞ ٝای ٔرتّف تسٚیٗ ٔی ٌطزز .تط ایـٗ
اؾاؼٌ ،أٟای ػّٕیاتی ظیط خٟت ٘یُ ت ٝاٞساف ٔطحّ ٝا َٚتطزاقتٔ ٝی قٛز:
 -1-1ضٌاختً ،یازسٌجی ٍ تصَیر ٍضع هَجَد :قأُ ٔطاحُ قٙاذت٘ ،یاظؾٙدی  ٚتهٛیط ٚضغ ٔٛخٛز  +تثییٗ اٞساف
 GISزض قٟطزاضی ایالْ.
ایٗ ٌاْ تهٛضت وأُ زض فاظ ٔغاِؼ ،ٝقٙاذت  ٚتسٚیٗ ؾٙس اخطای  GISا٘داْ  ٚاظ ٘تایح ٔطتٛع ٝتٟطٌ ٜیطی ذٛاٞس قس.
 -2-1طراحی ٍ ایجاد استاًذارد:
 -1-2-1طراحی هذل هفَْهی:
عطاحی ٔسَ ٔفٟٔٛی تط اؾاؼ اعالػات ٔىا٘ی  ٚتٛنیفی ٔٛخٛز  ٚتٛلؼات واضتطاٖ اظ ؾیؿتٓ اعالػات خغطافیـایی ٔـٛضز
تطضؾی  ٚاضظیاتی لطاض ٔی ٌیطزٌ .أٟای اخطایی ایٗ ٔطحّ ٝتغٛض ذالن ٝػثاضتؿت اظ:
 تطضؾی  ٚا٘تراب ٔمیاؾٟای تٟی ٝٙتطای شذیط ٜؾاظی اعالػات ٔىا٘ی تطضؾی  ٚتكریم اعالػات ٔىا٘ی ٔٛضز٘یاظ ؾاظٔاٖ تطضؾی  ٚتكریم اعالػات تٛنیفی ٔطتثظ تا اعالػات ٔىا٘ی تٟی ٝقٙاؾٙأ ٝاعالػات ٔىا٘ی  ٚتٛنیفی تسٚیٗ ٌطزـ  ٚچٟاضچٛب اعالػاتی ؾیؿتٓ تطؾــیٓ ٔــسَ زاز ٜای ( ٚ )Entity-Relationship Diagramفطآیٙــسی تــطای تكــریم ضٚاتــظ تٛپِٛٛغیــه ٚغیطتٛپِٛٛغیه اعالػات ٔىا٘ی  ٚغیطٔىا٘ی تا یىسیٍط.
 -2-2-1طراحی هذل هٌطقی:
زض ایٗ ٔطحّ ،ٝاعالػات ٔىا٘ی  ٚتٛنیفی ٔطتة قس ٜزض خسا َٚاعالػاتی ،آٔازٚ ٜضٚز ت ٝپایٍا ٜزازٔ ٜىا٘ی زض ٔطاحُ تؼـس
زض لاِة ٔسَ فیعیىی ٔی ٌطزز .اظ ایٙطٛٔ ٚاضز لاتُ ا٘تظاض زض ایٗ ٔطحّ ٝػثاضتٙس اظ:
 تثسیُ ٔسَ زاز ٜت ٝخسا ٚ َٚوالؾٟای اعالػاتی؛ تؼییٗ ٘ح ٜٛاضتثاط خسا َٚتا یىسیٍط؛ تثسیُ ٔسَ زاز ٜای فطازاز ٜت ٝخس ٚ َٚتثییٗ ٘ح ٜٛاتهاَ آٟ٘ا تا ٕٞسیٍط؛٘ -طٔاَ ؾاظی خسا َٚاعالػاتی

 -3-2-1تذٍیي استاًذارد پایگاُ دادُ هکاًی:
پیاز ٜؾاظی  GISزض ؾاظٔاٟ٘ا  ٚقطوتٟای ٔرتّف٘ ،یاظٔٙس ایداز یه ٔدٕٛػ٘ ٝظاْ ٔٙس تطای فطإٛ٘ ٓٞزٖ قـطایظ خٟـت
اخطای نحیح آٖ ٔی تاقس .زض انغالح ت ٝایٗ ٔدٕٛػ ،ٝظیطؾاذتاض اعالػاتی ( )SDIاعالق ٔی ٌطزز و ٝاٞساف وّی ظیط
ضا ز٘ثاَ ٔی وٙس:
 اؾتا٘ساضزٞا  ٚزؾتٛضاِؼّٕٟا تطای تِٛیس ،خٕغ آٚضی ،شذیط ،ٜتاظیاتی ،تٍٟٙاْ ؾاظی ،پطزاظـ ٕ٘ ٚایف اعالػات ضإٙٞـایاؾتفاز ٜاظ اعالػات ٔتازیتا تطای تؿٟیُ زض زضن  ٚاؾتفاز ٜنحیح اظ اعالػات
 لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات تطای تؼییٗ حمٛق تِٛیسوٙٙسٌاٖ ،تٛظیغ وٙٙسٌاٖ ،زاض٘سٌاٖ  ٚاؾتفاز ٜوٙٙسٌاٖ اعالػـات  ٚتؼطیـفٔحسٚز ٜاؾتفاز ٜاظ اعالػات
 پطؾ ُٙیا ٔٙاتغ ا٘ؿا٘ی وٙٔ ٝظٛض ٔترههیٙی تطای ایداز ٍٟ٘ ٚساضی اظ پایٍا ٜزازٔ ٜىا٘ی  ٚاؾتفاز ٜوٙٙـسٌا٘ی آٌـاٚ ٜذثط ٜتطای تىاضٌیطی آٖ زض حُ ٔؿایُ ٔطتٛط ت ٝواضتطزٞای ٔحٔ ِٝٛی تاقس.
تطای ایداز ایٗ ظیطؾاذتاضٞا زض ٞط ؾاظٔاٖ ،الظْ اؾت و ٝزض یه عطح خأغ ،تٕأی ٔؤِفٞ ٝای ظیطؾاذتاض زض یه تط٘أـٝ
ٔسٙٔ ٚ ٖٚظٓ فطاٌ ٓٞطز٘س .یىی اظ ایٗ ٔؤِفٞ ٝا ،اؾتا٘ساضز اؾت و ٝزض ٔحتٛای ؾیؿتٓ اعالػات خغطافیـایی زض قـٟطزاضی
تحت ػٛٙاٖ ”اؾتا٘ساضز پایٍا ٜاعالػات خغطافیایی“ ِحاػ ٌطزیس ٜاؾت .زض حمیمت ایٗ ٔدٕٛػ ٝتؼٛٙاٖ یىی اظ ٔؤِفٞ ٝـای
انّی زض ایداز  ٚپیاز ٜؾاظی  ٚ GISت ٝتثغ آٖ زض تٟی ٝزؾتٛضاِؼّٕٟای تِٛیسٚ ،یطایف ،واضتٌٛطافی ،آٔاز ٜؾاظی  ٚوٙتطَ
ویفیت اعالػات ٔغطح ٔی تاقس  ٚتٕأی اعالػات ٔطتثظ تا  GISزض تٕأی ؾغٛح یه ؾاظٔاٖ ضا یىٛٙاذت ٔی وٙس.
 -4-2-1تعییي ٍ طراحی سیستوْای هَردًیاز:
زض ایٗ ٔطحّ ،ٝعطاحی والٖ زض ذهٛل ظیطؾیؿتٕٟای ٔٛضز٘یاظ پایٍا ٜاعالػات خغطافیایی تط اؾاؼ قـٙاذت حانـّ ٝاظ
زازٞ ٜای ٔٛخٛز ٛٔ ٚضز٘یاظ  ٚتسٚیٗ اؾتا٘ساضز پایٍا ٜزاز ٜخغطافیایی نٛضت ٔی ٌیطز .ایٗ ٔ ٟٓذٛز ا٘ترـاب پایٍـا ٜزازٜ
ٔٙاؾة ،تؼطیف ٔسِٟای واضتطزی ٔٛضز٘یاظ  ٚؾایط ؾیؿتٕٟای تثازَ زازٞ ٜای ٔىا٘ی ضا قأُ ٔی ٌطزز.
 -3-1تذٍیي دستَرالعولْای اجرایی:
یىی اظ ٔطاحُ ٔ ٚ ٟٓاؾاؾی زض فاظ اخطایی پایٍا ٜاعالػات خغطافیایی ،تٟی ٚ ٝآٔاز ٜؾاظی اعالػات ٔىـا٘ی تـا تٛخـ ٝتـٝ
قٙاذت تكىیالتی ٘ ٚیاظٔٙسیٟای واضتطاٖٕٞ ،چٙیٗ ٔمیاؾٟای تٟی ٝٙا٘تراب قس ٜزض ٔسَ ٔفٟـٔٛی

ٔـی تاقـس .اظ ایٙـط،ٚ

ضطٚضت تسٚیٗ  ٚتٟی ٝزؾتٛضاِؼٕٟای تِٛیس  ٚآٔاز ٜؾاظی اعالػات ٔىا٘ی تط اؾاؼ قطایظ ٘ ٚیاظٔٙسیٟای قٟطزاضی ٔغطح
ٔی ٌطزز .الظْ ت ٝشوط اؾت و ٝتركی اظ ایٗ زؾتٛضاِؼّٕٟأ ،كتُٕ تـط خٕـغ آٚضی ٘ ٚظـاضت تـط زازٞ ٜـای ٔىـا٘ی ٚ
تٛنیفی ،زض فاظ ٔغاِؼ ،ٝقٙاذت  ٚتسٚیٗ ؾٙس اخطای  GISزض قٟطزاضی ایالْ تٟی ٝقس ٜوٛٔ ٝضز اؾـتفاز ٜلـطاض ٌطفتـٚ ٝ
ؾایط زؾتٛضا ِؼّٕٟا تٟیٔ ٝی ٌطزز .تٟی ٝایٗ زؾتٛضاِؼّٕٟا ٘یع تا زض ٘ظط ٌطفتٗ ٘یاظ تٚ ٝخٛز آٖ زض ٔطاحـُ تِٛیـس ،شذیـطٜ
ؾاظیٚ ،یطایف  ٚوٙتطَ ویفیت اعالػات تطای ٚضٚز ت ٝپایٍا ٜزاز ٚ ٜزض ٟ٘ایت آٔاز ٜؾاظی ٔحیظ ٕ٘ایكی ػٛاضو ا٘دـاْ
ٔی ٌطزز.

 -2آهادُ سازی دادُ ّای هَجَد هطاتق تا استاًذاردّای هَردًیاز:
ٔغاتك تا قطح ذسٔات ترف ا َٚاظ اؾـتمطاض  GISپایـ ٝقـٟطزاضی ایـالْ ،زازٞ ٜـای ٔٛخـٛز زض قـٟطزاضی تـط اؾـاؼ
زؾتٛضاِؼّٕٟا  ٚاؾتا٘ساضزٞای تؼطیف قس ٜخٟت ٔطاحُ تؼس ٚ ٚضٚز ت ٝپایٍا ٜاعالػات ٔىا٘ی آٔاز ٜؾاظی ٌطزیـس ٜاؾـت.
تؼال ٜٚتا تطضؾی ویفیت زازٞ ٜاٚ ،ضؼیت آٟ٘ا زض فطٟٔای ٔكرم قٙاؾٙأٔ ٝی ٌطزز تا زض آیٙس ٜتط٘أ ٝضیعی خٟت اضتماء
آٟ٘ا نٛضت پصیطز .الظْ ت ٝتٛضیح اؾت و ٝآ٘چ ٝتؼٛٙاٖ فطْ زض ایٗ ؾیؿتٓ قٙاذتٔ ٝی قٛز ،تٕٟطا ٜذٛز زاز ٜتحت ػٙـٛاٖ
فطازاز )Meta Data( ٜزض ؾیؿتٓ شذیطٔ ٜی ٌطزز.
 -3تعییي هطخصات فٌی ٍ هعواری پایگاُ دادُ هکاًی:
زض ایٗ ٔطحّ ،ٝتا تٛخ ٝت ٝإٞیت ٔحیظ ٘طْ افعاضی ٔ DBMSىا٘ی ،پاضأتطٞای ٔرتّفـی اظ خّٕـ ٝلاتّیـت ٞـا ،ا٘ؼغـاف
پصیطی ،أىا٘ات تٛؾؼ ... ٚ ٝتٕٞ ٝطا ٜیافتٞ ٝای ٔٙتح اظ ٔطحّ ٝقٙاذت ٘ ٚیاظؾٙدی ،حدـٓ زازٔ ،ٜحاؾـثاتٌ ،عاضقـات ٚ
ؾِٟٛت اؾتفاز ٜواضتطاٖ ٛٔ ... ٚضز تطضؾی لطاض ٔی ٌیطز  ٚتط اؾاؼ آٖ ٔحیظ تط٘أٛ٘ ٝیؿی  ٚپایٍا ٜزاز ٚ ٜپیىـط ٜتٙـسی
ؾرت افعاضی ٔٙاؾة تؼییٗ ٔی ٌطزز.
 -4ایجاد هحیط ًرم افساری تر تستر ضثکِ سازهاى:
زض ایٗ ٔطحّ ،ٝعطاحی  ٚتِٛیس ٘طْ افعاض ٔسیطیت پایٍا ٜزاز ٜتط اؾاؼ لاتّیتٟای ٔٛضز ا٘تظاض اظ پایٍا ٜزازٔ ٜىا٘ی قٟطزاضی
ایالْ نٛضت ٔی ٌیطز و ٝتا زیسٌأ ٚ Enterprise ٜؼٕاضی ٙٔ Client-Serverاؾة ٔ ٚتٙاؾة تا تط٘أٞ ٝای واضتطزی
ٔٛضزا٘تظاض ٔس٘ظط لطاض ٔی ٌیطز.
 -5آهَزش ،فرٌّگ سازی ٍ اًتقال تکٌَلَشی:
زض ایٗ ٔطحّ ،ٝتٙٔ ٝظٛض تٟی ٝٙؾاظی اؾتفاز ٜاظ ؾیؿتٓ زض قٟطزاضی ،زٚضٞ ٜای آٔٛظقی تحت ٘ظط واضقٙاؾـاٖ ٔطتٛعـ ٝزض
ؾغٛح ٔسیطاٖ  ٚواضقٙاؾاٖ تطٌعاض  ٚفؼاِیت ٞای فط ًٙٞؾاظی زض ع َٛا٘داْ ٔطاحُ ٔرتّف پطٚغ ٜنٛضت ٔی ٌیطز.
ً -6صة ٍ استقرار آزهایطی:
تا تٛخ ٝت٘ ٝتایح عطح  ٚپایٍا ٜزاز ٜای و ٝتط اؾاؼ زازٞ ٜای ٔٛخٛز قٟطزاضی تهٛضت ػّٕیاتی پیاز ٜؾاظی ٌطزیس ٜاؾت،
زض ایٗ ٔطحّ ،ٝؾیؿتٓ تهٛضت وأُ ٘هة ٛٔ ٚضز تٟط ٜتطزاضی آظٔایكی لطاض ٔی ٌیطز تـا زض زٚض ٜآظٔایكـی٘ ،ـٛالم ٚ
٘یاظٞای تىٕیّی تؼطیف  ٚاػٕاَ ٌطزز.
 -7استقرار عولیاتی ،پطتیثاًی ٍ ارتقاء سیستن:
زض ایٗ ٔطحّ ،ٝؾیؿتٓ تهٛضت وأُ ٟ٘ ٚایی زض قٟطزاضی ٔؿتمط قس ٚ ٜتركٟای ٔرتّف ت ٝآٖ ٔتهـُ ٌطزیـسٔ ٚ ٜـٛضز
تٟط ٜتطزاضی لطاض ٔی ٌیطزٕٞ .چٙیٗ تا پكتیثا٘ی فٙی ،حؿة ٘یاظ آٔٛظقٟا یا انالحات تىٕیّی اػٕاَ ٔی ٌطزز.

تخص سَم :یکپارچِ سازی پایگاُ دادُ  GISضْرداری تا سیستوْای هرتثط
زض ایٗ ترف اظ پطٚغ ،ٜتا تٛخ ٝتِ ٝع ْٚتٟطٌ ٜیطی ٔتماتُ پایٍا ٜزازٔ ٜىا٘ی قٟطزاضی تا ؾـایط پایٍاٟٞـای زازٔ ٜـطتثظ،
ذهٛناً پایٍا ٜزاز ٜؾیؿتٓ قٟطؾاظی٘ ،ؿثت ت ٝیىپاضچ ٝؾاظی ؾیؿتٕٟا ت٘ ٝحٙٔ ٛاؾة الساْ ٔی ٌطززٔ .طاحُ وّی ا٘دـاْ
واض ت ٝقطح ظیط ذالنٔ ٝی ٌطزز:
 تطضؾی  ٚقٙاؾایی پایٍاٟٞای زازٛٔ ٜخٛز زض قٟطزاضی قٙاؾایی ؾاذتاض  ٚزازٞ ٜای ٔٛخٛز زض پایٍاٟٞای زاز ٜاػٓ اظ زازٞ ٜای ٔىا٘ی  ٚتٛنیفی قٙاؾایی ٔكرهات فٙی ٔ ٚؼٕاضی پایٍاٟٞای زازٔ ٜطتثظ تا  GISقٟطزاضی قٙاؾایی اِعأات ٔٛضز٘یاظ تطای اضتمای پایٍاٟٞای زاز ٜزض یه ؾاذتاض یىپاضچٝ تطضؾی  ٚقٙاؾایی ضٚقٟای یىپاضچ ٝؾاظی پایٍاٟٞای زاز ٜتا GIS ا٘تراب ضٚـ ٔٙاؾة خٟت ایداز اضتثاط پایٍاٟٞای زاز ٜتٕٞ ٝسیٍط عطاحی ٔؼٕاضی ٔٙاؾة تطای ایداز اضتثاط تطلطاضی اضتثاط ٔٙاؾة  ٚیىپاضچٕٛ٘ ٝزٖ پایٍاٟٞای زازٜ پیكٟٙاز ضٚقٟای انالح یا تٟثٛز ػّٕىطز پایٍاٟٞای زاز ٜزض یه ؾاذتاض یىپاضچٛٔ ٝضز٘یاظ آٔٛظـ  ٚپكتیثا٘یتخص چْارم :تَلیذ ًرم افسار  ٍ GISهاشٍلْای هرتثط در ضْرداری ایالم
زض ایٗ ترف اظ پطٚغ ،ٜتا تٛخ ٝت ٝذطٚخی ٔطحّ ٝقٙاذت ،إِاٟ٘ای فٙی الیٞ ٝای ٔرتّف اظ ٔؼٕاضی ؾأا٘ ٝتِٛیـس ذٛاٞـس
ٌطزیسٔ .حیظ ٘طْ افعاضی تِٛیس قس ٜزاضای چاضچٛب ٘طْ افعاضی لاتُ تٛؾؼ ٝتٛز ٚ ٜتا تٟـطٌ ٜیـطی اظ ظتـاٖ ٞـای تط٘أـٝ
٘ٛیؿی تحت  ٚ .Netیا  ،Javaحؿة ٔؼطفی حاِت تٟی ٝٙزض ؾٙس ٘یاظٔٙسیٟای ٘طْ افعاض ٔ ٚؼٕـاضی عطاحـی قـس ،ٜپیـازٜ
ؾاظی ذٛاٞس قس .تؼثاضت زیٍط ٘ٛع ٘طْ افعاضٞا ٔتٙاؾة تا ٘یاظ قٟطزاضی ایالْ  ٚتا لاتّیت تٛؾؼ ٝزض آیٙـس ٜتـطای فاظٞـای
تىٕیّی ذٛاٞس تٛز .تط ایٗ اؾاؼ ،زؾت ٝتٙسی اتعاضٞای لاتُ تٛؾؼ ٝزض ٘طْ افعاض ٞسف ضا ٔی تٛاٖ ت ٝقطح ظیط پـیف تیٙـی
ٕ٘ٛز:
دستِ اٍل :اتسارّای ًوایص
اتعاضٞای ٕ٘ایف قأُ اتعاضٞای اِٚی ٝؾأا٘ٔ ٝیثاقٙس و ٝخٟت ٕ٘ایف ٘مك ٚ ٝتؿٟیُ واض تا آٖ ذٛاٞس تٛز .اظ ایـٗ زؾـت
اتعاضٞا ٔیتٛاٖ تٛٔ ٝاضز ظیط اقاضٕٛ٘ ٜز:


ٔحیغٟای ٕ٘ایف اعالػات ت ٝنٛضت ز ٚتؼسی  ٚؾ ٝتؼسی



اتعاض تعضٌٕٙایی ،وٛچىٕٙایی ،تٕاْ ٕ٘ایی ) ،(Full Extentخاتدایی ،ضفتٗ ت ٝیه ٔرتهات ،ضفتٗ تٝ

یه ػاضضٝ



أىاٖ ٕ٘ایف ٘مكٞ ٝای پای ٝاظ ؾطٚیؽ زٙٞسٌاٖ آ٘الیٗ ٔا٘ٙس ٌٔ ،ٌُٛایىطٚؾافتOpen Street ،

 Mapزض نٛضت ٚخٛز ٘ؿر ٝتحت ٚب


أىاٖ ٕ٘ایف ؾطٚیؽ ٘مك ٝزاذّی



أىاٖ ضٚقٗ  ٚذأٛـ وطزٖ الیٞ ٝای ٘مك ،ٝتغییط ؾٕثِٛٛغی تٛؾظ ٔسیط ؾأا٘ٝ



تغییط تطتیة لطاضٌیطی الیٞ ٝا زض ؾأا٘ٝ



أىاٖ ٕ٘ایف تطچؿة ضٚی ػاضضٞ ٝا



أىاٖ ٔكاٞس٘ Legend ٜمكٝ



لاتّیت تؼطیف ٘مك Style ٚ ٝتط ٔثٙای زازٜٞای ٚضٚزی



أىاٖ تغییط زضخ ٝقفافیت ( )Transparencyالیٞ ٝای اعالػـاتی ضٚی ٘مكـ( ٝالیـٞ ٝـای ٚوتـٛض

ٔٛخٛز ضٚی ٘مك)ٝ


أىاٖ ٔكاٞس ٜاعالػات ٔطتٛط ت ٝیه ػاضض ٝتا وّیه ضٚی آٖ



اتعاض ا٘ساظٌ ٜیطی فانّ ٚ ٝیا ٔحاؾثٔ ٝؿاحت

 افعٚزٖ ٔ( Book markتٗ) ت٘ ٝمكٝ
دستِ دٍم :اتسار جستجَ ٍ اًتخاب
اتعاض خؿتد ٛزض ؾأا٘ ٝقأُ زٛ٘ ٚع خؿتد ٛذٛاٞس تٛز .یىی خؿتد ٛزض خس َٚاعالػات تٛنیفی الی ٚ ٝزیٍطی خؿـتدٛ
ت ٝنٛضت ٔىا٘ی .زض حاِت ز( ْٚخؿتد ٛت ٝنٛضت ٔىا٘ی) ٔیتٛاٖ تٛٔ ٝاضز لاتُ تٛؾؼ ٝظیط اقاضٕٛ٘ ٜز:


خؿتد ٛزض ٔحسٚز ٜتطؾیٕی تٛؾظ واضتط



خؿتد ٛزض قؼاع ٔكرم اظ یه ٘مغٝ



خؿتد ٛزض فانّٔ ٝؼیٗ اظ یه ػاضض ٝذغی

ٕٞ ٚچٙیٗ أىاٖ خؿتد ٛزض اعالػات تٛنیفی ت ٝنٛضت خؿتدٛی ٔٛاظی پیـاز ٜؾـاظی ذٛاٞـس قـس وـ ٝأىـاٖ ا٘دـاْ
خؿتدٛی پیكطفتٔ ٚ ٝمسٔاتی ضا زضوٙاض  ٓٞفطإٛ٘ ٓٞز٘ ٚ ٜیاظ واضتط ضا خٟت ا٘داْ خؿـتدٛی تطویثـی ٔطتفـغ ؾـاذتٚ ٝ
زیٍط ٘یاظی تٛ٘ ٝقتٗ Queryهای پیچیس ٜتٛؾظ واضتط ٘رٛاٞس تٛز.
دستِ سَم :اتسارّای ٍیرایص
اتعاضٞای پیكٟٙازی زض ایٗ زؾت ٝػثاضتٙس اظ:
 أىاٖ ٚیطایف اعالػات تٛنیفی یه ػاضض ٝتا اؾتفاز ٜاظ فطْ  ٚیا ضٚاَ اظ پیف تؼطیف قسٜ
 أىاٖ ٚیطایف اعالػات تٛنیفی ػٛاضو ا٘تراتی اظ خس َٚاعالػات تٛنیفی ت ٝنٛضت ٕٞعٔاٖ
 أىاٖ تغییط ٔرتهات ػٛاضو ٘مغ ٝای  ٚیا ٚیطایف ػٛاضو ذغی  ٚپّیٍٙی

دستِ چْارم :اتسار تثادل دادُ
ایٗ اتعاض تا اضائ ٝأىا٘ات ٔٛضز ٘یاظ خٟت تثازَ زاز ٜتیٗ اؾتا٘ساضزٞای ٔرتّف شذیط ٜؾاظی اعالػـات خغطافیـایی ،ترـف
ٕٟٔی اظ ؾأا٘ٞ ٝای اعالػات خغطافیایی ضا تكىیُ ٔی زٙٞس .ایٗ زؾت ٝاظ اتعاضٞا ػٕٔٛاً ت ٌٝ٘ٛ ٝای عطاحی قس ٜو ٝلاتّیت
تٛؾؼ ٝضا زض آیٙس ٜفطا ٓٞآٚضز .اظ ایٗ زؾت ٔیتٛاٖ تٛٔ ٝاضز ظیط اقاضٕٛ٘ ٜز:
 أىاٖ زضیافت ذطٚخی اظ الیٞ ٝای تطزاضی ؾأا٘ ٝت ٝفطٔتٟـای ٔرتّـف ٔا٘ٙـس ،DGN ،Shapefile ، XML
DWG
 أىاٖ ٚضٚز اعالػات ت ٝنٛضت زؾت ٝای اظ فایّٟای DWG ،DGN ،Shapefile ، XML
 أىاٖ زضیافت ذطٚخی ٕٞ ٚچٙیٗ ٚضٚز تهاٚیط ٔاٛٞاض ٜای ت ٝفطٔتٟای ECW ٚ MrSID ،Geo Tiff
 حٕایت اظ فطٔتٟای اؾتا٘ساضز ٔطتثظ ٛٔ ٚضز٘یاظ زض ٘طْ افعاض  ٚایداز أىاٖ تثازَ تا ٘طْ افعاضٞای ٔطتثظ
 اضائ ٝأىاٖ ٚضٚز اعالػات  ٚزضیافت ذطٚخی ت ٝفطٔتٟای ٔرتّف ضؾتط ٚ ٚوتٛض ٔتٙاؾة تا ٘یاظٞای تؼطیف قسٜ
 ٚتىِٛٛٙغیٟای ٔٛضز اؾتفاز.ٜ
دستِ پٌجن :اتسارّای هذیریت کارتراى ٍ گردش کار
تا تٛخ ٝتٔ ٝاٞیت اعالػات ٔٛخٛز زض ؾأا٘ٞ ٝای اعالػات خغطافیایی ٔثحث ٔسیطیت واضتطاٖ تؿیاض ٌؿتطزٜتـط اظ زیٍـط
ؾأا٘ٞ ٝای تٛؾؼ ٝیافت ٝزض تىِٛٛٙغی اعالػات ٔیثاقس .زض ایٗ ضاؾتا زض ایٗ فاظ أىا٘ات ظیط لاتُ اضائ ٝذٛاٞس تٛز:
 أىاٖ تؼطیف واضتط خسیس زض ؾأا٘ٚ ٚ ٝیطایف واضتط فؼّی ٌ ٚط ٜٚواضتطی
 أىاٖ تؼطیف ٘مكٟای واضتطی خٟت ٔسیطیت ؾغٛح زؾتطؾی تط اؾاؼ ٘مف تؼطیف قس ٜتطای واضتط
 تؼطیف ؾغح زؾتطؾی تط اؾاؼ أىاٖ ٔكاٞسٌ ،ٜعاضقٍیطی ٚ ٚیطایف الیٞ ٝای اعالػاتی  ٚخسا َٚتٛنیفی
 تؼطیف ؾغح زؾتطؾی تط اؾاؼ أىاٖ اؾتفاز ٜاظ اتعاضٞا  ٚتٛاتغ اضائ ٝقس ٜزض ؾأا٘ٝ
 ثثت زلیك ػّٕیات اخطا قس ٜتٛؾظ واضتط زض ؾأا٘ٝ
 ا٘تؿاب لاتّیتٞای ؾیؿتٓ ت ٝواضتطاٖ ٌ ٚطٜٞٚای واضتطی
دستِ ضطن :اتسار گسارضگیری
ٌعاضقٍیطی یىی اظ اٞساف انّی ٞط ؾأا٘ ٝاعالػاتی ٔیثاقس .زاقتٗ ٌعاضقٟای زلیكٔ ،ؿتٙس ٞ ٚسفٕٙس تٛؾؼ ٝؾأا٘ٞ ٝـای
اعالػاتی ضا ؾطػت تركیس ٚ ٜتحّیُ ؾأا٘ ٝضا تطای ٔسیطاٖ آٖ تؿٟیُ ذٛاٞس ٕ٘ٛز.
زض ایٗ ضاؾتا تطذی اظ أىا٘ات ٌعاضقٍیطی ظیط زض ایٗ پیكٟٙاز زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾت:
ٌ عاضقٍیطی اظ اعالػات تٛنیفی یه الیٝ
زضیافت ذطٚخی ت ٝنٛضت ) XML ،Txt (Comma separated formatو  Excelاظ وُ خـس َٚاعالػـات
تٛنیفی  ٚیا تٟٙا اظ ػٛاضو ا٘تراب قسٜ
 أىاٖ زضیافت ٘ؿر ٝچاپی اظ ٘مك ٝزض لاِة ذطٚخیٟای ٔرتّف ()Layout
 أىاٖ ٔ Exportحسٚز ٜای اظ ٘مك ٝت ٝنٛضت تهٛیط  ٚ Jpegیا Png

 أىاٖ زضیافت ٌعاضـ اظ ػّٕىطز واضوٙاٖ زض ؾأا٘ٝ
 أىاٖ زضیافت ٌعاضـ اظ اعالػات ثثت قس ٜزض ؾأا٘ٔ ٝا٘ٙس ٌعاضـ قىایات ثثت قس ٜزض ؾأا٘ٝ
( ... ٚ زض ٔطحّ ٝتحّیُ ٌعاضقٟای ٔٛضز ٘یاظ ؾأا٘ ٝت ٝزلت تؼییٗ  ٚتؼطیف ذٛاٞس ٌطزیس)
دستِ ّفتن :اهکاًات اختصاصی ساهاًِ
أىا٘ات اذتهانی ؾأا٘ ٝقأُ تٕأی أىا٘ات ترههی ٔٛضز٘ظط خٟت ٕ٘ایف ،خٕـغ آٚضی  ٚتطٚظضؾـا٘ی اعالػـات ٚ
تحّیُ ٔی تاقس:
 أىاٖ ثثت  ٚشذیط ٜاعالػات ٔىا٘ی  ٚتٛنیفی عثك فطٟٔای تؼطیف قس ٜتا لاتّیت ٚیطایف ت ٝز ٚضٚـ آ٘الیـٗ
 ٚآفالیٗ  ٚزض چٙس ٔطحّ ٝتا لاتّیت ٘ؿرٌ ٝصاضی تط ضٚی اعالػات ثثت قسٜ
ٕ٘ ایف ٔحاؾثات زازٜٞای خغطافیایی
ٔحاؾثات  ٚتحّیّٟای ؾأا٘ ٝت ٝنٛضت ٔطوعی زض ؾطٚض ا٘داْ ٌطفت٘ ٚ ٝتید ٝت ٝنٛضت ٕ٘ایف ت ٝواضتط اضائ ٝذٛاٞس
ٌطزیس.
ٔ حاؾث ٝفانّ ٝتیٗ ز٘ ٚمغٝ
 لاتّیت ا٘تماَ ٘مك ٝت ٝیه ٔرتهات خغطافیایی ٔكرم (.)GOTO Position
 لاتّیت تطؾیٓ اقىاَ ٌطافیىی ؾاز٘( ٜمغ ،ٝذظ ،پّی ٌ ٚ )ٖٛؾٕثُ تهٛیطی تط ضٚی ٘مكٝ
 لاتّیت اػغای ٔدٛظ ٚیطایف الیٞٝای ٔٛخٛز ت ٝواضتط ت ٝنٛضت ؾٕثٌُصاضی  ٚؾٛظٌٖصاضی ضٚی الیٛٔ ٝخـٛز
تس ٖٚذسق ٝت ٝالیٞٝای انّی ؾأا٘ٝ
 لاتّیت اِٛٚیتتٙسی اپطاتٛضی تطای واضتطاٖ اظ ؾغح ٔسیطیتی تا واضتط ٟ٘ایی
 تٕأی واضتطاٖ تتٛا٘ٙس اظ عطیك قثى ٚ ٝتغٛض ٕٞعٔاٖ  online ٚت٘ ٝطْافعاض ٔتهُ ق٘ٛس.
 اهٌیت ًرم افسار

تثؼیت اظ قواعد ٔ Microsoft Security Development Lifecycleغاتك تا ٘ؿرٙٔ ٝاؾة آٖ



ضػایت لٛاػس  Protection in depthزض ٔؼٕاضی



پٔ ُٙسیطیت زؾتطؾی ٞا زض ؾغح فطْ ،ػّٕیات ٚ ٚضٚز



اضائ ٚ ٝزفاع اظ ٔ Frameworkطتٛط ت Authentication, Authorization ٝلثُ اظ پیاز ٜؾاظی



زض نٛضت ٘یاظ ،اؾتفاز ٜاظ ضٔع ٍ٘اضی زض تثازَ زازٞ ٜای ٔحطٔا٘ٝ



 Log, Auditزؾتطؾی ت ٝپایٍا ٜزازٚ ،ٜضٚز ت٘ ٝطْ افعاض



أىاٖ ٌعاضـ ٌیطی اظ زؾتطؾی ٞا ،اػٕاَ ؾغح زؾتطؾی ٌطٞٚی  ٚؾاذتاض ؾّؿّٔ ٝطاتثی



ضٔعٍ٘اضی ٞ Connection Stringا  ٚزازٞ ٜای ٔحطٔا٘ ٝزض نٛضت ٘یاظ



ضػایت ان َٛحسالُ زؾتطؾی زض ؾغٛح ٘طْ افعاض  ٚزیتاتیؽ

 ارزیاتی عولکرد ٍ اعتثارسٌجی ًرم افسارزض ایٗ ٔطحّ ،ٝپؽ اظ تِٛیس ترف ٘طْ افعاضی ؾأا٘ ٝتا تىی ٝتط اعالػات ٔٛخٛز زض پایٍا ٜزازٔ ٜىا٘ی و ٝزض فاظٞای لثّـی
ایداز ٌطزیس ٜاؾت ،ایٗ ترف ٘هة  ٚتهٛضت آظٔایكی ٔٛضز تٟط ٜتطزاضی لطاض ٌطفتـ ٚ ٝػّٕىـطز آٖ اػتثاضؾـٙدی ٔـی
ٌطزز تا زض نٛضت ٘یاظ انالحات الظْ تط ضٚی آٖ اػٕاَ ٌطزز.
 ارائِ گسارش ًْایی ،آهَزش ٍ پطتیثاًیزض ایٗ ٔطحٌّ ،ٝعاضـ ٟ٘ایی  ٚآٔٛظـ تٕ٘ ٝایٙسٌاٖ ٔؼطفی قس ٜاظ واضفطٔا ا٘داْ ٔی ٌیطزٛٔ .اضز انّی ایـٗ ٔطحّـ ،ٝتـٝ
قطح ظیط اؾت:
 ا٘داْ انالحات  ٚاضائٌ ٝعاضـ ٟ٘ایی
 تسٚیٗ  ٚاضائ ٝزفتطچ ٝضإٙٞای واضتطی ٘طْ افعاض
 اضائ ٝواتاِٛي ٘طْ افعاض
تخص پٌجن :تَلیذ ًرم افسار  Web-GISضْرداری ایالم
زض ایٗ ترف اظ پطٚغ ٜخٟت تٟطٜٚضی  ٚتاال تطزٖ ویفیت ذسٔات ت ٝتٛؾؼ ٚ ٝضاٜا٘ساظی ؾیؿتٓ اعالػات ٔىا٘ی قٟطزاضی
ایالْ تحت ٚب الساْ ذٛاٞس قس .اظ خّٕ٘ ٝیاظٞا  ٚا٘تظاضات اظ ایٗ ؾیؿتٓ ت ٝقطح شیُ اؾت:
 -1-2ساهاًِ هرکسی:
ؾأا٘ٔ ٝطوعی قأُ ظیطؾاذت اعالػات خغطافیایی ٔیتاقس و ٝزضتطزاض٘س ٜتركٟای ظیط ذٛاٞس تٛز:


پایٍا ٜزاز ٜاعالػات خغطافیایی



ؾطٚض(ٞای) اعالػات خغطافیایی



ؾطٚیؿٟای اعالػات خغطافیایی قأُ:
o

ؾطٚیؽ ٘مكٝ

o

ؾطٚیؽ ٔؿیطیاتی

o

ؾطٚیؽ POI

o

ؾطٚیؽ ٚیطایف اعالػات خغطافیایی

وّی ٝزازٜٞای خغطافیایی  ٚؾطٚیؿٟای اضائ ٝقسٔ ٜتٙاؾة تا ایٗ زازٜٞا تط ضٚی ؾأا٘ٔ ٝطوعی ٍٟ٘ساضی ٔ ٚسیطیت ذٛاٞس
قس  ٚت ٝػٛٙاٖ ٞؿت ٝانّی ؾیؿتٓ اعالػات ٔىا٘ی تحت ٚبٚ ،ظایف ظیط ضا تط ػٟس ٜزاضز:


ٔسیطیت پكتیثا٘ی  ٚشذیط ٜؾاظی اعالػات خغطافیایی



ٔسیطیت یىپاضچ ٝاعالػات  ٚذسٔات



وٙتطَ ٞ ٚسایت وّی ٝاخعای ؾیؿتٓ



ٔسیطیت ؾغٛح زؾتطؾی واضتطاٖ ت ٝاعالػات ،ؾطٚیؿٟا  ٚتٛاتغ ؾیؿتٓ



تثازَ ز ٚؾٛی ٝاعالػات تیٗ ؾیؿتٓ ٔطوعی  ٚؾأا٘ٞٝا

 -2-2زیرسیستن هذیریت:
ایٗ ظیط ؾیؿتٓ أىا٘ات ٔسیطیتی ضا تطای ؾیؿتٓ ٔطوعی  ٚظیطؾیؿتٕٟای ٔطتثظ فطأ ٓٞیٕ٘ایس .اظ ٚظایف ایٗ ظیط ؾیؿتٓ
ٔٛاضز ظیط لاتُ شوط اؾت:


ٔسیطیت ؾغٛح زؾتطؾی واضتطاٖ



ٔسیطیت ٌطٜٞٚای واضتطی



زضیافت ٌعاضـ ػّٕىطز واضتطاٖ ؾیؿتٓ



زضیافت ٌعاضـ اظ ػّٕىطز ؾیؿتٓ

 -3-2زیرسیستن ًوایطگر ًقطِ تحت ٍب:
ایٗ ٕ٘ایكٍط ٘مغ ٝاضتثاعی واضتطاٖ تا ؾیؿتٓ اعالػات خغطافیایی ذٛاٞس تٛز  ٚذسٔات تٛؾؼ ٝیافت ٝزض ؾیؿتٓ ضا ت ٝواضتطاٖ
اضائ ٝذٛاٞس ٕ٘ٛز.
تا تٛخ ٝت ٝپیكطفت ضٚظافعٔ ٖٚطٚضٌطٞای ایٙتط٘ت تحت ٔٛتایُٕ٘ ،ایكٍط ٔطتٛع ٝالظْ اؾت  ٓٞتطای ٔطٚضٌطٞای تحت
زؾىتاج  ٓٞ ٚتطای ٔطٚضٌطٞای تحت ٔٛتایُ  ٚتثّت تٛؾؼ ٝیافتٕ٘ ٚ ٝای لاتُ لثِٛی ضا تا تٛخ ٝتٛ٘ ٝع ٔطٚضٌط اضائٝ
ٕ٘ایس.
أىا٘ات پایٛٔ ٝضز ٘یاظ زض ایٗ ٕ٘ایكٍط ت ٝقطح ظیط ٔیتاقس:
 أىاٖ ٕ٘ایف ٘مكٞٝای اضائ ٝقس ٜزض ؾطٚیؽ ٘مك ٝؾیؿتٓ اعالػات ٔىا٘ی
ٕ٘ ایف ٘مكٞٝای ؾطٚیؽزٙٞسٜٞای آ٘الیٗ ٔا٘ٙس ... ٚ OpenStreetMap ٚ Google
ٕ٘ ایف الیٞٝای اعالػاتی ٔٛخٛز زض پایٍا ٜزاز ٜاعالػات ٔىا٘ی ضٚی ٘مك ٝپای ٝقأُ:
 oالیٞٝای POI
 oالیٞٝای ذغی
 oالیٞٝای پّیٍ٘ٛی
 أىاٖ خؿتدٛی تٛنیفی ٔ ٚىا٘ی زض اعالػات ٔٛخٛز زض پایٍا ٜزازٜ
ٕ٘ ایف تهاٚیط  ٚفایّٟای اِهالی ت ٝػٛاضو خغطافیایی
ٕ٘ ایف تهاٚیط پا٘ٛضأای اِهالی ت ٝػٛاضو خغطافیایی
 زضیافت ذطٚخی اظ زازٜٞا ت ٝفطٔتٟای اؾتا٘ساضز ٔا٘ٙس  Shapefile ٚ KML ،Excel ،PDFتطای واضتطا٘ی
و ٝؾغح زؾتطؾی الظْ ضا زاض٘س.
 أىاٖ چاج ٘مك ٝت ٝنٛضت ضٍ٘ی  ٚؾیا ٚ ٜؾفیس

 -4-2زیر سیستن ٍیرایطگر اطالعات جغرافیایی تحت ٍب:
ٚیطایكٍط اعالػات خغطافیایی أىا٘ات ٔٛضز ٘یاظ تطای تطٚظضؾا٘ی اعالػات خغطافیایی ٔٛخٛز زض ؾیؿتٓ ضا فطإٛ٘ ٓٞزٚ ٜ
ٔا٘ٙس ٕ٘ایكٍط ٘مك ٝأىا٘ات ذٛز ضا تحت ٚب تطای ٔطٚضٌطٞای زؾىتاج ٛٔ ٚتایُ اضائٔ ٝیٕ٘ایس.
اظ أىا٘ات ٔٛضز ٘یاظ ٔٛاضز ظیط ضا ٔیتٛاٖ ٘اْ تطز:
 أىاٖ ٚضٚز اعالػات خغطافیایی تا اؾتفاز ٜاظ فطٟٔای اذتهانی اظ پیف تؼطیف قسٜ
ٚ یطایف اعالػات تا اؾتفاز ٜاظ فطٟٔای ٔطتٛعٝ
 أىاٖ اِهاق تهاٚیط  ٚاؾٙاز تا فطٔتٟای اؾتا٘ساضز ٔا٘ٙس  ... ٚ PDF ،Wordت ٝػٛاضو خغطافیایی
 أىاٖ ٚضٚز اعالػات ت ٝنٛضت زؾتٝای اظ فایّٟای Excel ٚ XML ، CSV
 أىاٖ زضیافت ذطٚخی اظ ٘مك ٝت ٝفطٔتٟای اؾتا٘ساضز ٔا٘ٙس ... ٚ KML ،Shapefile
 -5-2زیرسیستن تازتیٌی ٍ کٌترل:
ایٗ ظیطؾیؿتٓ أىاٖ تطضؾی اعالػات خسیس ثثت قس ٜزض ؾیؿتٓ ضا زض تاظ ٜظٔا٘ی ٔٛضز ٘ظط فطإٛ٘ ٓٞز ٚ ٜأىاٖ تاظتیٙی ٚ
وٙتطَ نحت اعالػات خسیس ضا فطا ٓٞذٛاٞس ٕ٘ٛز.
تخص ضطن :تْیِ تصاٍیر هاَّارُ ای تا قذرت تفکیک تاال از ضْر ایالم
تا تٛخ ٝت ٝإٞیت تهاٚیط ٔاٛٞاض ٜای تا لسضت تفىیه تاال زض ٔسیطیت قٟطی  ٚلاتّیت تٟـطٌ ٜیـطی اظ ایـٗ زازٞ ٜـا ٚ
اعالػات ٔٙتح اظ آٟ٘ا زض  GISقٟطزاضی ،تٟی ٝایٗ تهاٚیط زض ایٗ ترف اظ پطٚغ ٜزض زؾتٛض واض لـطاض ذٛاٞـسٌطفت .تـط
ایٗ اؾاؼ ،زض ایٗ ترف ،تهاٚیط ٔٛضز٘ظط تا قطایظ ظیط تٟیٔ ٝی ٌطزز:
 تهاٚیط ٔٛضز٘ظط تٛؾظ یىی اظ ٔاٛٞاضٞ ٜای خسیس تا لسضت تفىیه تاال اػٓ اظ GeoEye :زض ؾـغح ،Geo WorldView2زض ؾغح  Standardیا  ...اذص ٔی قٛز .تهاٚیطی و ٝاظ چٙس ؾٙدٙسٔ ٜرتّف اذص قـس ٜتاقـس
ٔٛضز لث٘ َٛیؿت.
 تهاٚیط ذاْ قأُ یه تا٘س پا٘ىطٔٚاتیه  ٚچٟاض تا٘س چٙسعیفی ذٛاٞس تٛز  ٚتهاٚیط تهـٛضت ٚ Bundle Monoیا ( Stereoحؿة ٘یاظ) اذص ٔی ٌطزز.
 حساوثط ا٘ساظ ٜپیىؿُ تهٛیط پا٘ىطٔٚاتیه  50ؾا٘تیٕتط  ٚزض چٙسعیفی زٔ ٚتط ذٛاٞس تٛز. حساوثط ٔداظ اتط ،ظاٚی ٝذاضج اظ ٘ازیط  ٚظاٚی ٝاضتفاػی ٞسف زض تهاٚیط ٔغاتك تا اؾتا٘ساضزٞای ٔداظ ایؿتٍاٜزضیافت تهاٚیط  ٚتا اضائٔ ٝؿتٙسات ت ٝواضفطٔا ذٛاٞس تٛز.
 تهاٚیط ذاْ زض ؾغحی ذطیساضی ٔی قٛز و ٝتهحیح ضازیٔٛتطیه ٙٞ ٚسؾی (تمطیثی) قس ٜتاقس. تاظ ٜظٔا٘ی اذص تهاٚیط تا واضفطٔا ٕٞا ًٙٞذٛاٞس قس. فایُ ٔتازیتا تا ٔكرهات وأُ  ٚاؾتا٘ساضز ایؿتٍإٞ ٜطا ٜتا زازٞ ٜا تحٛیُ ٔی ٌطزز. -فایُ پاضأتطٞای ٔسَ ٕٞ Rationalطا ٜتا زازٞ ٜا تحٛیُ ٔی ٌطزز.

 ٕٞطا ٜتا زازٞ ٜاٌ ،عاضقات فٙی ٔطتثظ ٘یع اضائٔ ٝی ٌطزز. ٔحسٚزٛٔ ٜضز٘یاظ تهاٚیط تٛؾظ واضفطٔا  ٚپیف اظ ؾفاضـ زض اذتیاض ٔكاٚض لطاض ٔی ٌیطز. زض نٛضت ٞطٌ ٝ٘ٛاتٟاْ یا ٔكىُ زض ٔٛضز تهاٚیطٔ ،كاٚض ٔٛاضز ضا تا واضفطٔا ٕٞاٍٙٞی ٔی ٕ٘ایس. زض نٛضت ػسْ ٔٛفمیت ٔكاٚض زض تٟی ٝتهاٚیط ٔٛضز٘یاظ قٟطزاضی زض تاظ ٜظٔا٘ی ٔٛضز تٛافك ،تٕسیـس ظٔـاٖتٟٙا تا ٕٞاٍٙٞی  ٚتأییس واضفطٔا ٕٔىٗ ٔی تاقس.
 پؽ اظ تٟی ٝتهاٚیطٔ ،كاٚض ظطف یه ٞفت ،ٝزازٞ ٜای ذاْ ضا تٕٞ ٝطاٌ ٜعاضـ فٙی ت ٝواضفطٔا تحٛیـُ ٔـیٕ٘ایس.
 ؾیؿتٓ ٔرتهات تٕأی ٔحهٛالت  UTMزض ظٙٔ ٖٚاؾة ذٛاٞس تٛز. ٔحهٛالت زض فطٔت  Geotiffاضائٌ ٝطزیس ٚ ٜؾایط فطٔتٟا تا تأییس واضفطٔا ٔداظ ٔی تاقس. ٔكاٚض ػال ٜٚتط اضائ ٝتهاٚیط ذـاْ ،تهـاٚیط پـطزاظـ قـس ٜحانـُ اظ ازغـاْ تا٘ـسٞای ٔطیـی تـا تهـٛیطپا٘ىطٔٚاتیه ضا ٘یع تٟی ٚ ٝزض اذتیاض واضفطٔا لطاض ذٛاٞس زاز.
 تهحیحات ٙٞسؾی زلیك  ٚایداز تهاٚیط اٚضت ،ٛتا ٘ماط  GPSزلیك تطزاقت قس ٜتٛؾظ واضفطٔا  ٚزض اذتیـاضٌصاقتٗ ٘مك 1:2000 ٝقٟطی تط ضٚی تهاٚیط اػٕاَ ٘ ٚتایح ت ٝواضفطٔا اضائ ٝذٛاٞس قس.
 زض نٛضت تٟی ٝتهاٚیط تهٛضت ظٚج اؾتطئ ،ٛتا ا٘داْ پطزاظقٟای ٔٛضز٘یاظٔ ،سَ ضلٔٛی ؾ ٝتؼسی ٔٙاؾة تٟیٝ ٚزض اذتیاض واضفطٔا لطاض ذٛاٞس ٌطفت.
تخص ّفتن :تَلیذ ًرم افسار هذیریت ًاٍگاى ترای ًاٍگاى ضْرداری در تخطْای هختلف
زض ایٗ ترف اظ پطٚغ ،ٜاضائ ٝضاٞىاضٞا  ٚأىا٘ات ٔطتٛط ت ٝایداز ؾیؿتٓ  Onlineخٟت ٔسیطیت  ٚتٟـط ٜتـطزاضی تٛؾـظ
تركٟای ٔرتّف قٟطزاضی اظ ٘ظط ٘طْ افعاضی  ٚتا أىاٖ اضتثاط ت ٝؾرت افعاضٞای اؾتا٘ساضز ٔٛخٛز زض تاظاض  ٚاضائ ٝذسٔات
تٟی ٝٙزض ٔأٔٛضیتٟای زض ٚ ٖٚتط ٖٚقٟطی قأُ ٔٛاضز ظیط اؾت:
-

ذسٔات ٔسیطیت ٘اٌٚاٖ ()FMS
 ظٔاٖ ٔأٔٛضیت اظ ٔثسا تا ٔمهس
 ظٔاٖ ٔأٔٛضیت ٔحسٚزٞ ٜای ظٔا٘ی ٔٛضز ٘ظط
ٌ عاضـ ؾطػت ت ٝتفىیه ظٔاٖ ٔ ٚىاٖ
 اضؾاَ پیاْ ٞای ضطٚضی ت٘ ٝاٌٚاٖ
 زضیافت پیاْ ٞای ضطٚضی اظ ٘اٌٚاٖ
 اضؾاَ ذٛزواض پیأه ٞای اضغطاضی تٍٙٞ ٝاْ ٚضٚز تٔ ٝحسٚزٞ ٜای تؼییٗ قس)GeoFence( ٜ
 تؼطیف وطیسٚض تطزز  ٚاضائٌ ٝعاضـ
ٌ عاضـ ٞفتٍی تأذیط زض حطوت ت ٝتفىیه ٔٛلؼیت ٔٛضز٘ظط

ٔ ست ظٔاٖ واض ضٚظا٘ٞ ٝط ٚؾیّ٘ ٝمّیٔ( ٝیاٍ٘یٗ واض ضٚظا٘ ٝتهٛضت ٞفتٍی تس ٖٚشوـط ٔكرهـات
ضا٘ٙس)ٜ
ٔ ىاٖ ذٛزض ،ٚؾطػت  ٚخٟت
 اعالع ضؾا٘ی ٘ماط ٔداظ  ٚغیط ٔداظ تٛلف
 اؾتفاز ٜاظ ٚؾیّ٘ ٝمّی ٝزض ؾاػات غیط ٔداظ
 ظٔاٖ ٔ ٚیعاٖ تٛلف ٔداظ  ٚغیط ٔداظ
ٌ عاضـ تاذیط حطوت
ٞ كساض زض ٔٛضز ؾطػت غیط ٔداظ
-

ذسٔات ؾطٚیؽ اعالع ضؾا٘ی ٔأٔٛضیتی ()TIS
 داخل ٍسیلِ ًقلیِ
ٕ٘ ایف ٔؿیط ٞای زض حاَ عی قسٖ
 ظٔاٖ تمطیثی تا ٔمهس
 فانّ ٝتمطیثی تا ٔمهس
 اضؾاَ پیاْ ٞای ضطٚضی اظ عطیك ؾیؿتٓ  GSMتٚ ٝؾیّ٘ ٝمّیٝ
 خارج از ٍسیلِ ًقلیِWeb ،
ٕ٘ ایف ٔٛلؼیت فؼّی زض ٔؿیط ٔٛضز زضذٛاؾت
 ظٔاٖ تمطیثی تالیٕا٘س ٜتا ٔمهس
 فانّ ٝتمطیثی تالی ٔا٘س ٜتا ٔمهس
 خارج از ٍسیلِ ًقلیِ (ساهاًِ پیاهک)
 ظٔاٖ تمطیثی تالیٕا٘س ٜتا ٔمهس
 فانّ ٝتمطیثی تالیٕا٘س ٜتا ٔمهس
ٛٔ لؼیت تمطیثی ؾطٚیؽ ٔٛضز زضذٛاؾت

سخت افسار هَرد ًیاز( :خعء ذسٔات واضفطٔایی تٛز ٚ ٜقطح ذسٔات ٔكاٚض فمظ ترف ٘طْ افعاضی ضا قأُ ٔی ٌطزز)

