
 :شرایط، اسناد و مدارک موردنیاز فراخوان عمومی

 .کلیه مراحل برگزاری فراخوان تابع آیین نامه معامالت شهرداری می باشد -

ت دمتقاضیانی که تمایل به شرکت در فراخوان را دارند مکلف به ارائه اسناد در پاکت الک و مهر شده در م -

  .می باشند مناقصه زمان تعیین شده در متن آگهی و شرایط و اسناد

 : باشد طبق روال زیر شامل سـه پاکت می متقاضیانارزیابی پیشنهادهای دریافتی شامل بررسی اسناد  -

   ریال 000/000/220ضمانتنامـۀ معتبر بـه میزان : پاکت الف

 مستندات مرتبط با ارزیابی کیفی متقاضیان : پاکت ب

  .شامل قیمت پیشنهادی می باشد:  پاکت ج

 .پیشنهادیه و متدلوژی انجام کار بر مبنای رئوس شرح خدمات پیوست آگهی فراخوان تهیه وارائه گردد -

به اسناد و مدارک مبهم، نامشخص، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهـی   -

 .، ترتیب اثر داده نخواهد شددبرس

مطابق بـا دـداول ارزیـابی کیفـی     اساس ارائه مستندات  معیارها و روش ارزیابی کیفی شرکت کنندگان بر -

 .می باشد( قابل دریافت از سایت شهرداری ایالم)مشاوران 

 .شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است -

 .می باشد13/4/44آخرین مهلت ارسال اسناد ومدارک تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  -

 .بازگشایی می شود 1/5/44مورخ  شنبهپاکت اسناد فراخوان روز -

تعیین و پـ  از   دو هفتهمدت مدت زمان الزم برای بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از تاریخ بازگشایی به  -

 .اقدام خواهد شد روز 1مدت ردار نسبت به برگزاری مناقصه محدود ظرف هموافقت ش

 .کلیه مدارک در قالب لوح فشرده نیز ارسال گردد -

مرحله اول فراخوان و انتخاب شرکتهای وادـد  . بصورت دو مرحله ای انجام می گردد مهندس مشاورانتخاب  -

و مرحله دوم انتخاب مشاور از طریق دعوت به ارائه حضوری ( امتیاز از ارزیابی کیفی 00کسب حداقل )شرایط 

 .، تجربیات و روش پیشنهادی انجام پروژه و کسب امتیاز مرتبط توانمندیها

 08411132580: ماستلفن ت -

 

  



 "پایه شهرداری ایالم GISاستقرار "پروژه  آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ایپیوست 

 "پایه شهرداری ایالم GISاستقرار "پروژه  خدمات شرحرئوس 

 مقدمه

شهرداری ایالم، مطابق با مأموریت سازمانی خود، طی سنوات مختلف همواره با تولید و بهره گیری از حجم زیاد داده هـا و  

اطالعات سر و کار داشته که در بخشهای مختلف درون سازمانی و یا در ارتباط با بخشهای برون سازمانی در حال تولیـد و  

 . تبادل می باشد

که عمدتاً مکانی، دارای تنوع زیاد و ماهیتهای گوناگونی هستند، الزاماً در دوره های زمانی مشخص این داده ها و اطالعات 

در ایـن راسـتا، سیسـتم و    . نیازمند بروزرسانی از طرق مختلف و در پهنه دغرافیایی تحت مدیریت شـهرداری مـی باشـند   

سیاستی، استانداردها، دستورالعملها، شـبکه هـا،   بعنوان مجموعه ای از بسته های (  GIS/SDI)زیرساخت داده های مکانی 

سرویسهای دسترسی، فناوریها، مدلهای داده های مکانی، نرم افزارها، سازمان و نیروی انسانی شناخته می شـوند کـه امـور    

 . مختلف دسترسی، مدیریت و استفاده بهینه از داده های مکانی را تسهیل و هماهنگ می نماید

در  GISشرح خدمات حاضر که بر اساس گزارش پروژه مطالعـه، شـناخت و تـدوین سـند ادـرای      رئوس بر این اساس، 

پایـه  ( GIS)تولید و استقرار سیسـتم اطالعـات دغرافیـایی    "شهرداری ایالم تهیه شده است، مبنای انجام فاز یک با عنوان 

وژه را به نحوی به پیش ببرد که از یکسـو  قرار می گیرد که برمبنای آن مشاور متعهد می گردد، انجام پر "شهرداری ایالم

منطبق بر استانداردهای مناسب ملی و بین المللی بوده و از سویی دیگر متناسب با تجارب و روال کاری موردقبـول و نیـاز   

به طوریکه در صورت لزوم و دهت انطبـاق بـا   . کارفرما و به نحوی که در شهرداری ایالم قابل ادراست ویژه سازی شود

بخش اصلی پـیش بینـی شـده     0این پروژه در . داردهای مودود، روال داری نیز با توافق کارفرما بهبود و ارتقاء یابداستان

در آینده این بخشها توسعه یافته و به تـدری   . پایه شهرداری ایالم را شکل داده و عملیاتی نماید GISاست تا در کنار هم 

 .داری ایالم به ان افزوده شودشهر GISبخشهای تکمیلی مطابق با سند ادرای 

 :رئوس شرح خدمات بخشهای هفتگانه پروژه به شرح زیر می باشد

 GISآماده سازی و استاندارد سازی نقشه ها و سایر اطالعات مکانی موجود در : بخش اول

بـه  ... ، اسـکن شـده و   DGN ،DWGاز فرمتهای مختلـف ماننـد   مکانی مودود هدف اصلی از این فاز، تبدیل اطالعات 

نقشه های وضع مودود، طرح تفصیلی، طـرح  : کلیت این اطالعات مشتمل بر میباشد که GISو  DWGفرمتهای موردنیاز 

مودود در  انجام فعالیتهای این فاز مبتنی بر استانداردهای سازمان نقشه برداری کشور و همچنین دستورالعمل .دامع می باشد

 .ایالم خواهد بود یشهردار

 طراحی و پیاده سازی پایگاه داده جغرافیایی شهرداری ایالم: بخش دوم

 :می گردداصلی زیر تعریف  هفت مرحلهطراحی و پیاده سازی پایگاه داده مکانی شهرداری ایالم در قالب 



 :ایجاد طرح پایگاه داده مکانی یکپارچه -1

بررسی ساختار تشکیالتی مصـوب شـهرداری،   : شهرداری ایالم در بخشهای GISدر این مرحله، مطابق با نتای  فاز شناخت 

شناخت وضع مودود و نیازسنجی از مدیریت داده های مکانی شده، مدلسازی مفهومی و داده ای، طراحی پایگاه داده مکانی 

بر ایـن  . ن می گرددهمچنین استانداردهای مرتبط با مدیریت داده های مکانی از دنبه های مختلف تدوی. صورت می گیرد

 :اساس، گامهای عملیاتی زیر دهت نیل به اهداف مرحله اول برداشته می شود

تبیین اهداف + شامل مراحل شناخت، نیازسنجی و تصویر وضع مودود  :شناخت، نیازسنجی و تصویر وضع موجود  -1-1

GIS در شهرداری ایالم. 

 .انجام و از نتای  مربوطه بهره گیری خواهد شد GISدرای این گام بصورت کامل در فاز مطالعه، شناخت و تدوین سند ا

 :طراحی و ایجاد استاندارد -1-2

 :طراحی مدل مفهومی -1-2-1

طراحی مدل مفهومی بر اساس اطالعات مکانی و توصیفی مودود و توقعات کاربران از سیستم اطالعات دغرافیـایی مـورد   

 :ین مرحله بطور خالصه عبارتست ازگامهای ادرایی ا. بررسی و ارزیابی قرار می گیرد

 بررسی و انتخاب مقیاسهای بهینه برای ذخیره سازی اطالعات مکانی -

 بررسی و تشخیص اطالعات مکانی موردنیاز سازمان -

 بررسی و تشخیص اطالعات توصیفی مرتبط با اطالعات مکانی -

 تهیه شناسنامه اطالعات مکانی و توصیفی -

 اطالعاتی سیستمتدوین گردش و چهارچوب  -

و فرآینــدی بــرای تشــخیص روابــط توپولوژیــک و ( Entity-Relationship Diagram)ترســیم مــدل داده ای  -

 .غیرتوپولوژیک اطالعات مکانی و غیرمکانی با یکدیگر

 :طراحی مدل منطقی -1-2-2

پایگاه داده مکانی در مراحل بعـد  در این مرحله، اطالعات مکانی و توصیفی مرتب شده در دداول اطالعاتی، آماده ورود به 

 : از اینرو موارد قابل انتظار در این مرحله عبارتند از .در قالب مدل فیزیکی می گردد

 تبدیل مدل داده به دداول و کالسهای اطالعاتی؛  -

 تعیین نحوه ارتباط دداول با یکدیگر؛  -

 تبدیل مدل داده ای فراداده به ددول و تبیین نحوه اتصال آنها با همدیگر؛  -

 نرمال سازی دداول اطالعاتی -

 :تدوین استاندارد پایگاه داده مکانی -1-2-3



 شـرایط دهـت   فراهم نمودن برای مند نظام مجموعه یک ایجاد نیازمند مختلف، شرکتهای و سازمانها در GISسازی  پیاده

گردد که  اهداف کلی زیر  می اطالق( SDI)اطالعاتی  زیرساختار مجموعه، این به اصطالح در. باشد میصحیح آن  ادرای

 : را دنبال می کند

 اطالعات راهنمـای  نمایش پردازش و سازی، بهنگام بازیابی، ذخیره، آوری، دمع تولید، برای دستورالعملها و استانداردها -

 از اطالعات  صحیح استفاده و درک در تسهیل متادیتا برای اطالعات از استفاده

 تعریـف  و کنندگان اطالعـات  و استفاده دارندگان کنندگان، توزیع تولیدکنندگان، حقوق تعیین برای مقررات و قوانین -

 اطالعات از استفاده محدوده

 و آگـاه  کننـدگانی  از پایگاه داده مکانی و استفاده نگهداری و ایجاد برای متخصصینی منظور انسانی که منابع یا پرسنل -

 .باشد می محولهکاربردهای  به مربوط مسایل حل در آن بکارگیری برای خبره

 برنامـه  یک در های زیرساختار مؤلفه تمامی دامع، طرح یک در که است الزم سازمان، هر در زیرساختارها این ایجاد برای

 شـهرداری  در دغرافیـایی  اطالعات در محتوای سیستم که است استاندارد ها، مؤلفه این از یکی .گردند فراهم منظم و مدون

 هـای  مؤلفه از یکی بعنوان مجموعه این حقیقت در. است گردیده لحاظ“ اطالعات دغرافیایی پایگاه استاندارد ”عنوان تحت

 کنترل و سازی کارتوگرافی، آماده ویرایش، تولید، دستورالعملهای تهیه در آن تبع به و GISسازی  و پیاده در ایجاد اصلی

 .کند یکنواخت می را سازمان سطوح یک تمامی در GIS با  مرتبط اطالعات تمامی و باشد مطرح می اطالعات کیفیت

 :تعیین و طراحی سیستمهای موردنیاز -1-2-4

در این مرحله، طراحی کالن در خصوص زیرسیستمهای موردنیاز پایگاه اطالعات دغرافیایی بر اساس شـناخت حاصـله از   

این مهم خود انتخـاب پایگـاه داده   . های مودود و موردنیاز و تدوین استاندارد پایگاه داده دغرافیایی صورت می گیردداده 

 .مناسب، تعریف مدلهای کاربردی موردنیاز و سایر سیستمهای تبادل داده های مکانی را شامل می گردد

 :تدوین دستورالعملهای اجرایی -1-3

در فاز ادرایی پایگاه اطالعات دغرافیایی، تهیه و آماده سازی اطالعات مکـانی بـا تودـه بـه     یکی از مراحل مهم و اساسی 

از اینـرو،  . مـی باشـد      شناخت تشکیالتی و نیازمندیهای کاربران، همچنین مقیاسهای بهینه انتخاب شده در مدل مفهـومی 

ر اساس شرایط و نیازمندیهای شهرداری مطرح ضرورت تدوین و تهیه دستورالعمهای تولید و آماده سازی اطالعات مکانی ب

وری و نظـارت بـر داده هـای مکـانی و     آالزم به ذکر است که بخشی از این دستورالعملها، مشتمل بـر دمـع   . می گردد

در شهرداری ایالم تهیه شده که مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و     GISتوصیفی، در فاز مطالعه، شناخت و تدوین سند ادرای 

تهیه این دستورالعملها نیز با در نظر گرفتن نیاز به ودود آن در مراحـل تولیـد، ذخیـره    . العملها تهیه می گرددسایر دستور

سازی، ویرایش و کنترل کیفیت اطالعات برای ورود به پایگاه داده و در نهایت آماده سازی محیط نمایشی عوارض انجـام  

  .می گردد

 :استانداردهای موردنیازآماده سازی داده های موجود مطابق با  -2



پایـه شـهرداری ایـالم، داده هـای مودـود در شـهرداری بـر اسـاس          GISمطابق با شرح خدمات بخش اول از اسـتقرار  

. گردیـده اسـت  دستورالعملها و استانداردهای تعریف شده دهت مراحل بعد و ورود به پایگاه اطالعات مکانی آماده سازی 

وضعیت آنها در فرمهای مشخص شناسنامه می گردد تا در آینده برنامه ریزی دهت ارتقاء بعالوه با بررسی کیفیت داده ها، 

الزم به توضیح است که آنچه بعنوان فرم در این سیستم شناخته می شود، بهمراه خود داده تحت عنـوان  . آنها صورت پذیرد

 .در سیستم ذخیره می گردد( Meta Data)فراداده 

 :ری پایگاه داده مکانیتعیین مشخصات فنی و معما -3

پارامترهای مختلفـی از دملـه قابلیـت هـا، انعطـاف      مکانی،  DBMSدر این مرحله، با توده به اهمیت محیط نرم افزاری 

به همراه یافته های منت  از مرحله شناخت و نیازسنجی، حجـم داده، محاسـبات، گزارشـات و    ... پذیری، امکانات توسعه و 

بنـدی  مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس آن محیط برنامه نویسی و پایگاه داده و پیکـره  ... سهولت استفاده کاربران و 

 .سخت افزاری مناسب تعیین می گردد

 :ایجاد محیط نرم افزاری بر بستر شبکه سازمان -4

در این مرحله، طراحی و تولید نرم افزار مدیریت پایگاه داده بر اساس قابلیتهای مورد انتظار از پایگاه داده مکانی شهرداری 

مناسب و متناسب با برنامه های کاربردی  Client-Serverو معماری  Enterpriseایالم صورت می گیرد که با دیدگاه 

 . موردانتظار مدنظر قرار می گیرد

 :آموزش، فرهنگ سازی و انتقال تکنولوژی -5

در این مرحله، به منظور بهینه سازی استفاده از سیستم در شهرداری، دوره های آموزشی تحت نظر کارشناسـان مربوطـه در   

 . و فعالیت های فرهنگ سازی در طول انجام مراحل مختلف پروژه صورت می گیردسطوح مدیران و کارشناسان برگزار 

 :نصب و استقرار آزمایشی -6

با توده به نتای  طرح و پایگاه داده ای که بر اساس داده های مودود شهرداری بصورت عملیاتی پیاده سازی گردیده است، 

ری آزمایشی قرار می گیرد تـا در دوره آزمایشـی، نـواقص و    در این مرحله، سیستم بصورت کامل نصب و مورد بهره بردا

 . نیازهای تکمیلی تعریف و اعمال گردد

 :استقرار عملیاتی، پشتیبانی و ارتقاء سیستم -7

در این مرحله، سیستم بصورت کامل و نهایی در شهرداری مستقر شده و بخشهای مختلف به آن متصـل گردیـده و مـورد    

 . همچنین با پشتیبانی فنی، حسب نیاز آموزشها یا اصالحات تکمیلی اعمال می گردد. دبهره برداری قرار می گیر

 شهرداری با سیستمهای مرتبط GISیکپارچه سازی پایگاه داده : بخش سوم

با توده به لزوم بهره گیری متقابل پایگاه داده مکانی شهرداری با سـایر پایگاههـای داده مـرتبط،     بخش از پروژه،در این 

مراحل کلی انجـام  . گرددمی ، نسبت به یکپارچه سازی سیستمها به نحو مناسب اقدام صوصاً پایگاه داده سیستم شهرسازیخ

 :کار به شرح زیر خالصه می گردد



 بررسی و شناسایی پایگاههای داده مودود در شهرداری -

 و توصیفیشناسایی ساختار و داده های مودود در پایگاههای داده اعم از داده های مکانی  -

 شهرداری GISشناسایی مشخصات فنی و معماری پایگاههای داده مرتبط با  -

 شناسایی الزامات موردنیاز برای ارتقای پایگاههای داده در یک ساختار یکپارچه -

 GISبررسی و شناسایی روشهای یکپارچه سازی پایگاههای داده با  -

 همدیگرانتخاب روش مناسب دهت ایجاد ارتباط پایگاههای داده به  -

 طراحی معماری مناسب برای ایجاد ارتباط -

 برقراری ارتباط مناسب و یکپارچه نمودن پایگاههای داده -

 پیشنهاد روشهای اصالح یا بهبود عملکرد پایگاههای داده در یک ساختار یکپارچه موردنیاز -

 آموزش و پشتیبانی -

 یالمو ماژولهای مرتبط در شهرداری ا  GISتولید نرم افزار : بخش چهارم

، با توده به خرودی مرحله شناخت، المانهای فنی الیه های مختلف از معماری سامانه تولیـد خواهـد   بخش از پروژهدر این 

محیط نرم افزاری تولید شده دارای چارچوب نرم افزاری قابل توسعه بوده و با بهـره گیـری از زبـان هـای برنامـه      . گردید

حالت بهینه در سند نیازمندیهای نرم افزار و معمـاری طراحـی شـده، پیـاده     ، حسب معرفی Javaو یا  Net.نویسی تحت 

بعبارت دیگر نوع نرم افزارها متناسب با نیاز شهرداری ایالم و با قابلیت توسعه در آینـده بـرای فازهـای    . سازی خواهد شد

ا می توان به شرح زیر پـیش بینـی   ر دسته بندی ابزارهای قابل توسعه در نرم افزار هدفبر این اساس،  .تکمیلی خواهد بود

 :نمود

 ابزارهای نمایش: دسته اول

از ایـن دسـت   . ابزارهای نمایش شامل ابزارهای اولیه سامانه میباشند که دهت نمایش نقشه و تسهیل کار با آن خواهد بود

 :ابزارها میتوان به موارد زیر اشاره نمود

 محیطهای نمایش اطالعات به صورت دو بعدی و سه بعدی 

  ابزار بزرگنمایی، کوچکنمایی، تمام نمایی(Full Extent) دابجایی، رفتن به یک مختصات، رفتن به ،

 یک عارضه

  ،امکان نمایش نقشه های پایه از سروی  دهندگان آنالین مانند گوگل، مایکروسافتOpen Street 

Map در صورت ودود نسخه تحت وب 

  امکان نمایش سروی  نقشه داخلی 

  و خاموش کردن الیه های نقشه، تغییر سمبولوژی توسط مدیر سامانه  امکان روشن 

 تغییر ترتیب قرارگیری الیه ها در سامانه 



 امکان نمایش برچسب روی عارضه ها 

  امکان مشاهدهLegend  نقشه 

  قابلیت تعریف نقشه وStyle های ورودیبر مبنای داده 

  امکان تغییر درده شفافیت(Transparency ) الیـه هـای وکتـور    )اطالعـاتی روی نقشـه   الیه های

 (مودود روی نقشه

 امکان مشاهده اطالعات مربوط به یک عارضه با کلیک روی آن 

 ابزار اندازه گیری فاصله و یا محاسبه مساحت 

  افزودنBook mark  (متن )به نقشه 

 ابزار جستجو و انتخاب: دسته دوم

یکی دستجو در ددول اطالعات توصیفی الیه و دیگری دسـتجو  . ودابزار دستجو در سامانه شامل دو نوع دستجو خواهد ب

 :میتوان به موارد قابل توسعه زیر اشاره نمود( دستجو به صورت مکانی)در حالت دوم . به صورت مکانی

 دستجو در محدوده ترسیمی توسط کاربر 

 دستجو در شعاع مشخص از یک نقطه 

 دستجو در فاصله معین از یک عارضه خطی 

و همچنین امکان دستجو در اطالعات توصیفی به صورت دستجوی موازی پیـاده سـازی خواهـد شـد کـه امکـان انجـام        

دستجوی پیشرفته و مقدماتی را درکنار هم فراهم نموده و نیاز کاربر را دهت انجام دسـتجوی ترکیبـی مرتفـع سـاخته و     

 . پیچیده توسط کاربر نخواهد بود هایQueryدیگر نیازی به نوشتن 

 ابزارهای ویرایش: دسته سوم

 :ابزارهای پیشنهادی در این دسته عبارتند از

 امکان ویرایش اطالعات توصیفی یک عارضه با استفاده از فرم و یا روال از پیش تعریف شده 

 امکان ویرایش اطالعات توصیفی عوارض انتخابی از ددول اطالعات توصیفی به صورت همزمان 

  عوارض نقطه ای و یا ویرایش عوارض خطی و پلیگنیامکان تغییر مختصات 

 ابزار تبادل داده: دسته چهارم

این ابزار با ارائه امکانات مورد نیاز دهت تبادل داده بین استانداردهای مختلف ذخیره سازی اطالعـات دغرافیـایی، بخـش    

ا عموماً به گونه ای طراحی شده که قابلیت این دسته از ابزاره. مهمی از سامانه های اطالعات دغرافیایی را تشکیل می دهند

 :از این دست میتوان به موارد زیر اشاره نمود. توسعه را در آینده فراهم آورد

     امکان دریافت خرودی از الیه های برداری سامانه به فرمتهـای مختلـف ماننـدXML  ،Shapefile ،DGN ،

DWG 

  امکان ورود اطالعات به صورت دسته ای از فایلهایXML  ،Shapefile ،DGN ،DWG  



  امکان دریافت خرودی و همچنین ورود تصاویر ماهواره ای به فرمتهایGeo Tiff ،MrSID  وECW 

 حمایت از فرمتهای استاندارد مرتبط و موردنیاز در نرم افزار و ایجاد امکان تبادل با نرم افزارهای مرتبط 

  ارائه امکان ورود اطالعات و دریافت خرودی به فرمتهای مختلف رستر و وکتور متناسب با نیازهای تعریف شده

 . و تکنولوژیهای مورد استفاده

 ابزارهای مدیریت کاربران و گردش کار: دسته پنجم

تـر از دیگـر   بسیار گستردهبا توده به ماهیت اطالعات مودود در سامانه های اطالعات دغرافیایی مبحث مدیریت کاربران 

 :در این راستا در این فاز امکانات زیر قابل ارائه خواهد بود. سامانه های توسعه یافته در تکنولوژی اطالعات میباشد

 امکان تعریف کاربر ددید در سامانه و ویرایش کاربر فعلی و گروه کاربری 

 نقش تعریف شده برای کاربر امکان تعریف نقشهای کاربری دهت مدیریت سطوح دسترسی بر اساس 

 تعریف سطح دسترسی بر اساس امکان مشاهده، گزارشگیری و ویرایش الیه های اطالعاتی و دداول توصیفی 

 تعریف سطح دسترسی بر اساس امکان استفاده از ابزارها و توابع ارائه شده در سامانه 

 ثبت دقیق عملیات ادرا شده توسط کاربر در سامانه 

 های کاربری  های سیستم به کاربران و گروه انتساب قابلیت 

 ابزار گزارشگیری: دسته ششم

داشتن گزارشهای دقیق، مستند و هدفمند توسعه سامانه هـای  . گزارشگیری یکی از اهداف اصلی هر سامانه اطالعاتی میباشد

 . نمود اطالعاتی را سرعت بخشیده و تحلیل سامانه را برای مدیران آن تسهیل خواهد

 :در این راستا برخی از امکانات گزارشگیری زیر در این پیشنهاد در نظر گرفته شده است

 گزارشگیری از اطالعات توصیفی یک الیه 

از کل دـدول اطالعـات    Excel و Txt (Comma separated format) ،XMLدریافت خرودی به صورت 

 توصیفی و یا تنها از عوارض انتخاب شده

  نسخه چاپی از نقشه در قالب خرودیهای مختلف امکان دریافت(Layout) 

  امکانExport  محدوده ای از نقشه به صورت تصویرJpeg  و یاPng 

 امکان دریافت گزارش از عملکرد کارکنان در سامانه 

 امکان دریافت گزارش از اطالعات ثبت شده در سامانه مانند گزارش شکایات ثبت شده در سامانه 

  (تحلیل گزارشهای مورد نیاز سامانه به دقت تعیین و تعریف خواهد گردید در مرحله... )و 

 امکانات اختصاصی سامانه: دسته هفتم

امکانات اختصاصی سامانه شامل تمامی امکانات تخصصی موردنظر دهت نمایش، دمـع آوری و بروزرسـانی اطالعـات و    

 : تحلیل می باشد



  به دو روش آنالیـن  امکان ثبت و ذخیره اطالعات مکانی و توصیفی طبق فرمهای تعریف شده با قابلیت ویرایش

 و آفالین و در چند مرحله با قابلیت نسخه گذاری بر روی اطالعات ثبت شده

  های دغرافیایی  ادهدمحاسبات نمایش 

ه و نتیجه به صورت نمایش به کاربر ارائه خواهد محاسبات و تحلیلهای سامانه به صورت مرکزی در سرور انجام گرفت

 .گردید

  محاسبه فاصله بین دو نقطه 

  قابلیت انتقال نقشه به یک مختصات دغرافیایی مشخص(GOTO Position.) 

  و سمبل تصویری بر روی نقشه( نقطه، خط، پلی گون)قابلیت ترسیم اشکال گرافیکی ساده 

 گذاری روی الیه مودـود   گذاری و سوزن  کاربر به صورت سمبل مودود بههای  قابلیت اعطای مجوز ویرایش الیه

 های اصلی سامانهبدون خدشه به الیه

 بندی اپراتوری برای کاربران از سطح مدیریتی تا کاربر نهاییقابلیت اولویت 

  تمامی کاربران بتوانند از طریق شبکه و بطور همزمان وonline افزار متصل شوندبه نرم. 

 نرم افزارامنیت  -

  قواعدتبعیت ازMicrosoft Security Development Lifecycle   مطابق با نسخه مناسب آن 

  رعایت قواعدProtection in depth در معماری 

 پنل مدیریت دسترسی ها در سطح فرم، عملیات و ورود 

  ارائه و دفاع ازFramework  مربوط بهAuthentication, Authorization قبل از  پیاده سازی 

 در صورت نیاز، استفاده از رمز نگاری در تبادل داده های محرمانه 

 Log, Audit دسترسی به پایگاه داده، ورود به نرم افزار 

 امکان گزارش گیری از دسترسی ها، اعمال سطح دسترسی گروهی و ساختار سلسله مراتبی 

  رمزنگاریConnection String ه در صورت نیازها و داده های محرمان 

  رعایت اصول حداقل دسترسی در سطوح نرم افزار و دیتابی 

 ارزیابی عملکرد و اعتبارسنجی نرم افزار -

در این مرحله، پ  از تولید بخش نرم افزاری سامانه با تکیه بر اطالعات مودود در پایگاه داده مکانی که در فازهای قبلـی  

آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفتـه و عملکـرد آن اعتبارسـنجی مـی      ایجاد گردیده است، این بخش نصب و بصورت

 .گردد تا در صورت نیاز اصالحات الزم بر روی آن اعمال گردد

 ارائه گزارش نهایی، آموزش و پشتیبانی -



رحلـه، بـه   موارد اصلی ایـن م . در این مرحله، گزارش نهایی و آموزش به نمایندگان معرفی شده از کارفرما انجام می گیرد

 :شرح زیر است

 انجام اصالحات و ارائه گزارش نهایی 

 تدوین و ارائه دفترچه راهنمای کاربری نرم افزار 

 ارائه کاتالوگ نرم افزار 

 شهرداری ایالم Web-GISتولید نرم افزار : بخش پنجم

شهرداری اندازی سیستم اطالعات مکانی وری و باال بردن کیفیت خدمات به توسعه و راه دهت بهره در این بخش از پروژه

 :از دمله نیازها و انتظارات از این سیستم به شرح ذیل است .اقدام خواهد شدتحت وب  ایالم

 :سامانه مرکزی -2-1

 :باشد که دربردارنده بخشهای زیر خواهد بودسامانه مرکزی شامل زیرساخت اطالعات دغرافیایی می

 پایگاه داده اطالعات دغرافیایی 

 اطالعات دغرافیایی( های)سرور 

 سرویسهای اطالعات دغرافیایی شامل: 

o سروی  نقشه 

o سروی  مسیریابی 

o   سرویPOI 

o سروی  ویرایش اطالعات دغرافیایی 

ها بر روی سامانه مرکزی نگهداری و مدیریت خواهد های دغرافیایی و سرویسهای ارائه شده متناسب با این دادهکلیه داده

 :اصلی سیستم اطالعات مکانی تحت وب، وظایف زیر را بر عهده دارد شد و به عنوان هسته

 مدیریت پشتیبانی و ذخیره سازی  اطالعات دغرافیایی 

 مدیریت یکپارچه اطالعات و خدمات 

 کنترل و هدایت کلیه ادزای سیستم 

 مدیریت سطوح دسترسی کاربران به اطالعات، سرویسها و توابع سیستم 

 هان سیستم مرکزی و سامانهتبادل دو سویه اطالعات بی 

 :زیرسیستم مدیریت -2-2

از وظایف این زیر سیستم . نمایداین زیر سیستم امکانات مدیریتی را برای سیستم مرکزی و زیرسیستمهای مرتبط فراهم می

 :موارد زیر قابل ذکر است

 مدیریت سطوح دسترسی کاربران 



 های کاربریمدیریت گروه 

  کاربران سیستمدریافت گزارش عملکرد 

 دریافت گزارش از عملکرد سیستم 

 :زیرسیستم نمایشگر نقشه تحت وب -2-3

این نمایشگر نقطه ارتباطی کاربران با سیستم اطالعات دغرافیایی خواهد بود و خدمات توسعه یافته در سیستم را به کاربران 

 .ارائه خواهد نمود

ت موبایل، نمایشگر مربوطه الزم است هم برای مرورگرهای تحت با توده به پیشرفت روزافزون مرورگرهای اینترنت تح

دسکتاپ و هم برای مرورگرهای تحت موبایل و تبلت توسعه یافته و نمای قابل قبولی را با توده به  نوع مرورگر ارائه 

 .نماید

 :باشدامکانات پایه مورد نیاز در این نمایشگر به شرح زیر می

 ده در سروی  نقشه سیستم اطالعات مکانیهای ارائه شامکان نمایش نقشه 

 های آنالین مانند دهندههای سروی نمایش نقشهGoogle  وOpenStreetMap  و... 

 های اطالعاتی مودود در پایگاه داده اطالعات مکانی روی نقشه پایه شاملنمایش الیه: 

o های الیهPOI 

o های خطیالیه 

o های پلیگونیالیه 

 انی در اطالعات مودود در پایگاه دادهامکان دستجوی توصیفی و مک 

 نمایش تصاویر و فایلهای الصاقی به عوارض دغرافیایی 

 نمایش تصاویر پانورامای الصاقی به عوارض دغرافیایی 

 ها به فرمتهای استاندارد مانند دریافت خرودی از دادهPDF ،Excel ،KML  وShapefile  برای کاربرانی

 .که سطح دسترسی الزم را دارند

 امکان چاپ نقشه به صورت رنگی و سیاه و سفید 

 :زیر سیستم ویرایشگر اطالعات جغرافیایی تحت وب -2-4

ویرایشگر اطالعات دغرافیایی امکانات مورد نیاز برای بروزرسانی اطالعات دغرافیایی مودود در سیستم را فراهم نموده و 

 .نمایدمرورگرهای دسکتاپ و موبایل ارائه میمانند نمایشگر نقشه امکانات خود را تحت وب برای 

 :توان نام برداز امکانات مورد نیاز موارد زیر را می

 امکان ورود اطالعات دغرافیایی با استفاده از فرمهای اختصاصی از پیش تعریف شده 

 ویرایش اطالعات با استفاده از فرمهای مربوطه 



 رد مانند امکان الصاق تصاویر و اسناد با فرمتهای استانداWord ،PDF  به عوارض دغرافیایی... و 

 ای از فایلهای امکان ورود اطالعات به صورت دستهCSV  ،XML  وExcel 

  امکان دریافت خرودی از نقشه به فرمتهای استاندارد مانندShapefile ،KML  و... 

 :زیرسیستم بازبینی و کنترل -2-5

شده در سیستم را در بازه زمانی مورد نظر فراهم نموده و امکان بازبینی و این زیرسیستم امکان بررسی اطالعات ددید ثبت 

 .کنترل صحت اطالعات ددید را فراهم خواهد نمود

 تهیه تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک باال از شهر ایالم: بخش ششم

با توده به اهمیت تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک باال در مدیریت شهری و قابلیت بهـره گیـری از ایـن داده هـا و     

بـر  . در دستور کار قـرار خواهـدگرفت  در این بخش از پروژه شهرداری، تهیه این تصاویر  GISاطالعات منت  از آنها در 

 :زیر تهیه می گردداین اساس، در این بخش، تصاویر موردنظر با شرایط 

، Geoدر سـطح   GeoEye: تصاویر موردنظر توسط یکی از ماهواره های ددید با قدرت تفکیک باال اعم از -

WorldView2  در سطحStandard  تصاویری که از چند سنجنده مختلف اخذ شـده باشـد   . اخذ می شود... یا

 .مورد قبول نیست

و  Bundleباند چندطیفی خواهد بود و تصاویر بصـورت   تصاویر خام شامل یک باند پانکروماتیک و چهار -

Mono  یاStereo (حسب نیاز )اخذ می گردد. 

 .سانتیمتر و در چندطیفی دو متر خواهد بود 50حداکثر اندازه پیکسل تصویر پانکروماتیک  -

مجاز ایستگاه  حداکثر مجاز ابر، زاویه خارج از نادیر و زاویه ارتفاعی هدف در تصاویر مطابق با استانداردهای -

 .دریافت تصاویر و با ارائه مستندات به کارفرما خواهد بود

 .شده باشد( تقریبی)تصاویر خام در سطحی خریداری می شود که تصحیح رادیومتریک و هندسی  -

 .بازه زمانی اخذ تصاویر با کارفرما هماهنگ خواهد شد -

 .داده ها تحویل می گردد فایل متادیتا با مشخصات کامل و استاندارد ایستگاه همراه با -

 .همراه با داده ها تحویل می گردد Rationalفایل پارامترهای مدل  -

 .همراه با داده ها، گزارشات فنی مرتبط نیز ارائه می گردد -

 .محدوده موردنیاز تصاویر توسط کارفرما و پیش از سفارش در اختیار مشاور قرار می گیرد -

 .د تصاویر، مشاور موارد را با کارفرما هماهنگی می نمایددر صورت هرگونه ابهام یا مشکل در مور -

در صورت عدم موفقیت مشاور در تهیه تصاویر موردنیاز شهرداری در بازه زمانی مورد توافق، تمدیـد زمـان    -

 .تنها با هماهنگی و تأیید کارفرما ممکن می باشد



گزارش فنی به کارفرما تحویـل مـی    پ  از تهیه تصاویر، مشاور ظرف یک هفته، داده های خام را به همراه -

 .نماید

 .در زون مناسب خواهد بود UTMسیستم مختصات تمامی محصوالت  -

 .ارائه گردیده و سایر فرمتها با تأیید کارفرما مجاز می باشد Geotiffمحصوالت در فرمت  -

تصـویر  مشاور عالوه بر ارائه تصاویر خـام، تصـاویر پـردازش شـده حاصـل از ادغـام بانـدهای مریـی بـا           -

 .پانکروماتیک را نیز تهیه و در اختیار کارفرما قرار خواهد داد

دقیق برداشت شده توسط کارفرما و در اختیـار   GPSتصحیحات هندسی دقیق و ایجاد تصاویر اورتو، با نقاط  -

 .شهری بر روی تصاویر اعمال و نتای  به کارفرما ارائه خواهد شد 3:2000گذاشتن نقشه 

تصاویر بصورت زوج استرئو، با انجام پردازشهای موردنیاز، مدل رقومی سه بعدی مناسب تهیه در صورت تهیه  -

 .و در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت

 تولید نرم افزار مدیریت ناوگان برای ناوگان شهرداری در بخشهای مختلف: بخش هفتم

دهت مدیریت و بهـره بـرداری توسـط     Online، ارائه راهکارها و امکانات مربوط به ایجاد سیستم بخش از پروژهدر این 

بخشهای مختلف شهرداری از نظر نرم افزاری و با امکان ارتباط به سخت افزارهای استاندارد مودود در بازار و ارائه خدمات 

 :بهینه در مأموریتهای درون و برون شهری شامل موارد زیر است

 (FMS)ناوگان  تیریمات مدخد -

 از مبدا تا مقصد مأموریت زمان 

 محدوده های زمانی مورد نظر مأموریت زمان 

 زمان و مکان کیسرعت به تفک گزارش 

 ی به ناوگان ضرور یها امیپ ارسال 

  دریافت پیام های ضروری از ناوگان 

  شده ارسال خودکار پیامک های اضطراری به هنگام ورود به محدوده های تعیین(GeoFence) 

 و ارائه گزارش  تردد دوریکر فیتعر 

  گزارش هفتگی تأخیر در حرکت به تفکیک موقعیت موردنظر 

  میانگین کار روزانه بصورت هفتگی بدون ذکـر مشخصـات   )مدت زمان کار روزانه هر وسیله نقلیه

 (راننده

 مکان خودرو، سرعت و دهت 

 مجاز توقف رینقاط مجاز و غ یرسان اطالع 

 مجاز ریاز وسیله نقلیه در ساعات غ استفاده 



 مجاز ریتوقف مجاز و غ زانیو م زمان 

 حرکت ریتاخ گزارش 

 مجاز ریدر مورد سرعت غ هشدار 

 (TIS)مأموریتی  یاطالع رسان  یسرو خدمات -

 وسیله نقلیه داخل 

 شدن یدر حال ط یها ریمس شینما 

 تا مقصد یبیتقر زمان 

 تا مقصد یبیتقر فاصله 

  ارسال پیام های ضروری از طریق سیستمGSM  به وسیله نقلیه 

 وسیله نقلیه، از  خارجWeb 

 مورد درخواست ریمسموقعیت فعلی در  شینما  

 تا مقصدباقیمانده  یبیتقر زمان 

 تا مقصدباقی مانده  یبیتقر فاصله 

  (سامانه پیامک)خارج از وسیله نقلیه 

 تا مقصدباقیمانده  یبیتقر زمان 

 تا مقصدباقیمانده  یبیتقر فاصله 

 موقعیت تقریبی سروی  مورد درخواست 

 (دزء خدمات کارفرمایی بوده و شرح خدمات مشاور فقط بخش نرم افزاری را شامل می گردد) :سخت افزار مورد نیاز


