


 اي نقشه اطالعات سازي ذخيره قابليت كه شود مي گفته سيستمي به�
 در شده ذخيره اطالعات از بتواند و باشد داشته همزمان را توصيفي و
 سطوح در ها گيري تصميم در تا نمايد ايجاد جديد اطالعات آن

.آيد بعمل استفاده آن از مديريتي و كارشناسي



اطالعات چرخه�

Data Information Knowledge

Innovation



مكاني�
هوايي و اي ماهواره تصاوير◦
ها نقشه◦

توصيفي�
جداول◦
ها عكس◦



�GIS نوعي از سيستم هاي اطالعاتي(IS) است.

�IS چيست؟
.به نرم افزارهايي گفته مي شود كه شامل سه جزء زير باشند◦

MIS  نوع ديگري از سيستمهاي اطالعاتي است كه در پايگاه داده آن فقط
اطالعات توصيفي، آنهم از نوع مديريتي وجود دارد و عموماّ دركارخانه ها  

.مورد استفاده دارد

منطق برنامهرابط كاربر
پايگاه داده

IS

SIS

Spatial IS

MIS
Management IS

GIS
LIS

Land IS



GISرابط كاربر پايگاه داده مكانيمنطق برنامه



GISرابط كاربر پايگاه داده مكانيمنطق برنامه



GISرابط كاربر پايگاه داده مكانيمنطق برنامه



ذخيره سازي، بروزرساني و به اشتراك گذاري اطالعات�

اطالعات به فرم كاغذي از بين مي رود◦

قابل بروزرساني نيست◦

براحتي به اشتراك گذاشته نمي شود◦

!بعضي از انواع اطالعات در ذهن افراد است◦

عدم امكان تحليل و گزارش گيري◦

سرعت پايين دسترسي به اطالعات◦

اطالعات مي تواند حفظ شود و حتي پشتيبان گيري شود◦

قابل بروزرساني است◦

براحتي به اشتراك گذاشته مي شود و مي تواند در لحظه به ◦
چندين مصرف كننده ارائه شود

اطالعات مستقل از افراد است◦

امكانات گزارش گيري و تحليل ها◦

دسترسي سريع و يكپارچه به اطالعات◦



امنيت اطالعات�
تعريف سطوح دسترسي به اطالعات◦

اعمال محدوديت جهت تغييرات◦

عدم نياز دسترسي كاربران به فايلها◦



امكانات گزارشگيري و استفاده از اطالعات جهت تصميم گيري�
تلفيقي, توصيفي , گزارشات مكاني◦

Excelورود و خروج به ◦

تهيه گزارشات اتوماتيك◦



تحليل ها�
آناليز محدوده حريم◦

آناليز سويچينگ◦

مسيريابي خطوط◦

جانمايي پست ها◦

جانمايي نيروگاه◦

برآورد بار و پخش بار◦



ابزارهاي كمك به طراحي�

ابزار هاي كمك به برنامه ريزي�

ابزار هاي كمك به بهره برداري از شبكه�
ابزار كمك به امداد�

ابزار كمك به ديسپاچينگ�



!!!!)تقريباً همه( كاربران سيستم �

GIS

برنامه ريزي

بهره برداري

طرح و توسعه

مالي



كاربران�
 استفاده كنندگان نهايي◦

برنامه نويس ها◦

اطالعات�
اطالعات مكاني◦

اطالعات توصيفي◦

GISنرم افزار �

سخت افزار ها�
كامپيوتر ها◦

سرور ها◦

كالينت ها◦

بستر شبكه◦





)مديريت نقشه ها(اهداف و كاربردها  
در يک سيستم پيوسته و منسجممديريت نقشه ها �
و توزيع شده تحت شبکه پايگاه داده بدون مرز�
در يک پايگاه داده پيوسته منطقهمديريت نقشه هاي �
...و ، تاسيسات مديريت نقشه هاي شبکه�
دسترسي به نقشه ها و چاپ آن از پايانه هاي مجاز بدون محدوديت مکاني�
عدم نياز به کپي کردن نقشه ها و جلوگيري از پراکندگي�



)امنيت اطالعات(اهداف و كاربردها  
بهره گيري از سيستم امنيت دسترسي به اطالعات و نقشه ها�
کنترل کاربران با استفاده از شناسه کاربري در دخل و تصرف در اطالعات�
عدم دسترسي فيزيکي به فايل اطالعات و نقشه ها توسط کاربران�
اعمال محدوديت در ديدن، کپي کردن و دريافت اطالعات و نقشه ها براي کاربران مختلف�
جلوگيري از پراکندگي اطالعات و اعمال حفاظت منطقي�
قابليت تخصيص نسخه به کاربران�



)دسترسي به اطالعات(اهداف و كاربردها  
با رجوع به نقشه هاشبکه دسترسي آسان منطقي به اطالعات �
دسترسي مديريت به اطالعات بدون نياز به رجوع کارشناسان�
و تاسيساتو داخل تجهيزات منطقه امکان جستجو در سطح �
موجود يا طراحي شدهاطالعات شبکه تهيه آمار و نمودار از �
انسجام اطالعات و اعمال هماهنگي بين بخش هاي مربوطه�



)ارتباط با ديگر سيستمها(اهداف و كاربردها  
)اعم از رستر و وکتور(استفاده از داده خام نقشه اي يا اطالعات موجود �
، Scadaمديريت طرح ها، , تعميرات نگهداري(امکان اتصال به پايگاه هاي داده موجود �

. . . )امداد و 
 Smallworldامکان اجراي برنامه هاي کاربردي موجود با داده هاي �

انجام محاسبات در نرم افزارهاي محاسباتي امکان �
منطبق بر ادارات و ساختار موجود GISگسترش شبکه �



)ارتباط با ديگر سيستمها(اهداف و كاربردها  
)تلفيقي(قابليت گزارشگيري بصورت مکاني و توصيفي �
ابزارگزارش ساز جهت ايجاد گزارشات خاص�
تحليل هاي شبکه اي�
آناليز  جانمايي پست و نيروگاه�
آناليز مسير يابي خط�
آناليز محدوده حريم�

Excelامکان خروجي نتايج گزارشات به �

امكان ترسيم نمودارها، گرافها و چارت ها�



حمايت در سطح مديريت ارشد�
جمع آوري اطالعات�
نمودن اطالعات GIS-Readyفرآوري و �
مشاركت كليه واحد ها در بروزنگهداري اطالعات�
بستر مناسب نرم افزاري�
آموزش و پشتيباني�
فرهنگ سازي�



اطالعات�
اطالعات خطوط و پست ها◦
نقشه دياگرام تكخطي پست ها◦
پست ها (Layout)نقشه جانمايي ◦
تصاوير ماهواره اي ◦
مدل ارتفاعي زمين◦
تقسيمات كشوري و دهستان ها◦
)بصورت فايلي(شهر اصفهان و ديگر شهر ها 1:2000نقشه ◦
استان اصفهان و چهارمحال بختياري NTDB 1:25000نقشه ◦



(GIS Platform)بستر نرم افزاري �

®GE Smallworldبر روي پلتفرم  Enterpriseسيستم ◦

Web-based (Smallworld Internet Application Server)سيستم ◦




