درباره ی سامانه
از آن جا که تهيه سخت افزار و نرم افزار مناسب برای کليه ی کاربران  GISدر سطح استان برای استفاده از داده های
مکان مرجع هزينه بر است و همچنين دسترسي گسترده ،سريع و ارزان تر به اين داده ها و اطمينان از به روز بودن
داده ها و اطالعات از طريق محيط های وب و ارائه قابليت های  GISتحت اين محيط ها تسهيل مي شود تهيه ی
يک سامانه ی جامع اطالعات مکاني تحت وب در دستو ر کار شرکت آب و فاضالب استان فارس قرار گرفت .بنابراين
طي قرارداد في مابين شرکت آب و فاضالب استان فارس و شرکت دانش بنيان سامانه های آزاد فناوری اطالعات ايده
آل آينده ايرانيان (سافا) سامانه ی اطالعات مکاني  GeoTajakبه عنوان سامانه ی جامع اطالعات مکاني شرکت آب و
فاضالب استان فارس نصب و راه اندازی شد .اين سامانه از چندين ماژول با قابليت های الزم به منظور ذخيره ،مديريت،
ويرايش و تبادل داده های مکان مرجع و بهره برداری از اين داده ها تشکيل شده است که اين قابليت ها تحت عناوين
قابليت های پايه ،پشتيباني از فرمت های د اده ای ،سرويس ها ،قابليت های نمايشي ،گزارش ها ،مديريت و امنيت
اطالعات و ساير امکانات شرح داده شده اند.
 )1قابلیت های پایه
شماره

عنوان

1

نرم افزار  Web Basedمي باشد

2

رعايت کليه ی استاندارد ها )ISO-TC 211( OGC

3

قابليت فراخواني توسط نرم افزار های مطرح خانواده OGC

4

نمايش اطالعات توصيفي

5

جستجوی اطالعات توصيفي

6

قابليت اتصال ،فراخواني و تبادل اطالعات از پايگاه های اطالعاتي مختلف

7

عدم وابستگي به مرورگر خاص

8

قابليت بازيابي نماها جهت سهولت دسترسي به منطقه مورد مطالعه در بزرگنمايي و کوچکنمايي

9

قابليت  Snappingدر ترسيم

10

تعيين طول و زاويه برای زسم عارضه های خطي

11

قابليت جستجو براساس اليه ها ،اطالعات مکاني و توصيفي

12

امکان بارگذاری تصاوير ماهواره ای از سايت های ارائه دهنده ی اين سرويس (…  )google, bing,و
ذخيره ی آن ها ( )Cachingبرای استفاده های آتي

13

بارگذاری تصاوير اخذ شده توسط ماهواره ها و فتوگرامتری (هوايي و پهپاد)

14

قابليت ثبت کليه ی عمليات انجام گرفته بر روی سيستم ()Logging

15

معماری سيستم از نوع شيء گرا و سرويس گرا

16

استفاده از مرورگر های معمول بدون نياز به نصب افزونه بر روی دستگاه کاربر

17

قابليت پشتيباني از تقويم شمسي برای اليه نرم افزار

18

امکان استفاده از  GMLبرای انتقال داده ها

19

ايندکس مکاني ( )Spatial Indexروی داده ها

 )2پشتیبانی از فرمت های داده ای
شماره عنوان
1

پشتيباني از فرمت های PNG ،PDF ،JPG

2

پشتيباني از فرمت Geo TIFF

3

پشتيباني از فرمت های CSV ،TXT ،XLS

4

پشتيباني از فرمت

Shapefile ESRI

5

پشتيباني از فرمت

)Google earth (kml

6

پشتيباني از فرمت Geojson

 )3سرویس ها
شماره عنوان
1

 WMSبرای فراخواني تصاوير زمينه مثل تصاوير ماهواره ای

2

 Basic WPSبرای پردازش داده ها

3

خدمات تبديل مختصات ()Web Coordinate Transformation Service

4

خدمات کاتالوگ تحت وب ()Catalogue Service for Web

 )4قابلیت های نمایشی
شماره عنوان
1

قابليت کارتوگرافي سفارشي

2

استفاده از

SLD1

3

ارائه نمايش جدولي اطالعات توصيفي از نتايج جستجو های مکاني

4

 Filteringبر روی تمامي انواع داده ها

5

پياده سازی قابليت Tile Map

6

قابليت تعريف برچسب زني های مختلف (شماره اشتراک /کدپستي /کد ملي و )...

7

قابليت نمايش نقشه و تصاوير ماهواره ای به صورت مجزا و ترکيبي .در حالت ترکيبي امکان ايجاد شفافيت
( )Transparencyبه صورت ديناميک برای کاربران وجود دارد.

8

ترسيم عوارض گرافيکي :امکان ترسيم خطوط و انواع چندضلعي (مثل مستطيل ،بيضي ،چندضلعي) ،درج
متن و رسم نقطه

9

بزرگنمايي وکوچک نمايي محدوده نقشه با استفاده از ابزارها و تعيين محدوده مورد نظر بر روی نقشه

10

جا بجايي محدوده ی نقشه به صورت ديناميک با استفاده از ابزارهای نمايشي روی نقشه و نيز با استفاده
از موس و ابزار Pan

11

تنظيم خودکار اندازه و جهت نمايش متون بر روی نقشه به گونه ای که در هر سطح بزرگنمايي بهترين
وضعيت نمايشي از منظر وضوح و درک پذيری اتفاق افتد

12

نمايش خودکار مقياس عددی و خطي نقشه

13

نمايش جهت شمال جغرافيايي نقشه

14

تغيير و تنظيم نمايش و يا عدم نمايش اليه ها وشفافيت هرکدام از آنها

15

قابليت جابجايي آسان اليه ها (به صورت دراگ کردن)

16

نمايش ويژگي های ذخيره شده در پايگاه داده با کليک کردن بر روی عوارض

17

امکان ارسال خروجي نقشه به چاپگر (ايجاد امکان تنظيمات چاپگر)

18

امکان نمايش يا عدم نمايش اليه ها و برچسب ها بر حسب مقياس نمايش

19

امکان ايجاد شفافيت در اليه های سطحي ( )Transparencyو تغيير رنگ آن ها بر اساس مقدار فيلد
متغير

20

قابليت نمايش مقياس (ترسيمي) نقشه در زوم های مختلف و نمايش جهت شمال

21

قابليت تعريف نماد های متفاوت برای کاربری های مختلف وتنظيم  Styleهای مختلف برای کاربری های
مختلف

Style Layer Description 1

برای مديريت شيوه نمايش داده ها به مانند رنگ ،الگو

 )5گزارش ها
شماره عنوان
1

رسم نمودار براساس انواع گزارش ها و پيشرفت پروژه

2

ارائه گزارش های مکاني و توصيفي (به صورت متن و جدول)

3

قابليت استخراج نقشه ها به صورت رستری و برداری ()Export

4

قابليت ارائه سرويس های شرط ساز و گزارش ساز مکاني و توصيفي ()Query Building & Reporter
 )6مدیریت و امنیت اطالعات

شماره عنوان
1

امکان تعريف سطوح دسترسي و مکانيسم کنترل دسترسي کاربران به بخش های مختلف سيستم ،اليه
های اطالعاتي و فيلد های آن ها به صورت مجزا

2

قابليت ثبت رويداده های ورود و خروج کاربران از قبيل  ،IPتاريخ و ساعت

3

ثبت فعاليت های انجام شده توسط کاربران و خطاهای سيستمي

4

داشتن مکانيسم های امنيتي برای رمز عبور شامل بررسي سطح امنيت ،تغيير دوره ای

5

ذخيره رمز های عبود به صورت کد شده

6

اگر پسورد چندين مرتبه به طور پشت سر هم اشتباه وارد شود ( 5مرتبه) ،نام کاربری مربوطه غيرفعال
مي شود و موارد به مدی سيستم جهت پيگيری ارسال مي شود.

 )7سایر امکانات
شماره عنوان
1

ارئه  Appتحت سيستم عامل اندرويد

2

پياده سازی بر اساس معماری چند اليه ()N-TIER

3

پشتيبان گيری از داده ها با برنامه زمان بندی شده

4

پايش و برداشت اطالعات به صورت حضور در محل و آنالين با استفاده از اپليکيشن موبايل

