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خالصه مديريت
با توجه به اينکه فعالیت های اصلی پروژه سرويس نقشه از منظر نظارت بر فرايند اجرای پروژه هنوز شروع نشده است و برای رسیدن
به نقطه شروع نیاز به يک سری هماهنگی ها با شرکتها در خصوص شاخص های ارزيابی و شرح خدمات نهايی و همچنین نحوه تهیه و
به اشتراک گذاری داده ها می باشد ،لذا کلیه فعالیت های انجام شده تاکنون در قالب مذاکرات با شرکت ها و مديريت طرح جهت نیل
به هدف فوق صورت گرفته است.

وظايف مهم انجام شده


بررسی شرح خدمات ارسالی از سوی شرکت ها و تهیه شرح خدمات



هماهنگی با مدير طرح در خصوص سیاستهای طرح و مدل های حمايتی و مشارکتی



تدوين و نهائی سازی شاخصها و معیارهای ارزيابی



تدوين و نهايی سازی دادههای مکانی مورد نیاز برای اجرا در پروژه که بايد توسط شرکتها تامین شود



جلسات متعدد با کارشناسان ساير خدمات جستجوگر در خصوص يکپارچه سازی و تهیه پارامترهای يکپارچه سازی



تکمیل فرم منشور پروژه



تهیه و تدوين مدل تجمیع داده های نقشه با استفاده از آورده های شرکت ها (درحال انجام)



همکاری در تهیه يک برنامه جهت معرفی سرويس نقشه در برنامه بیسیم شبکه نسیم

نهايی برای اجرا متنايب با RFP

دستاوردهاي محقق شده


تعیین سرويسهای پرکاربرد و ابالغ و دريافت تائیديه سرويسهای مذکور از شرکت ها



تعیین شاخصهای ارزيابی ابالغ به شرکتها و دريافت تائیديه شرکتها



تدوين شرح خدمات نهايی پروژه

چالشها و مخاطرات


هماهنگی بین شرکتها جهت اجرای سرويسها به صورت مشترک



هماهنگی در خصوص نحوه تبادل و اشتراک داده ها در مرکز داده های مرکز



میزان آورده شرکت ها و نحوه ارزش گذاری آنها

تغییرات انجام شده


تغییر گستره تحت پوشش از کل کشور به  00مرکز استان



موکول شدن سرويسهای نمايش سه بعدی و ترافیک آنالين به فازهای توسعهايی آتی پروژه

انحراف از برنامه

هرگونه استفاده از اين گزارش منوط به اخذ مجوز کتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقیقات مخابرات ايران) میباشد
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علی رقم تغییر  033درصدی ترکیب تیم فنی پروژه و عدم اتفاق نظر تیم جديد با تیم قبلی در بسیاری از موارد ولی کمترين
انحراف از اهداف پروژه مطابق با  RFPرا داشته ايم.

پیشرفت فعالیتها
با توجه به اينکه هنوز وارد فعالیت های اجرای پروژه سرويس نقشه نشده ايم و هنوز در فاز هماهنگی و تعیین شرح خدمات نهايی
هستیم تکمیل جدول ذيل به بعد از شروع فعالیت های رسمی پروژه موکول خواهد شد.
همانند گزارش پیشرفت پروژه در اين قسمت کلیه فعالیتهای انجام شده طبق شرح خدمات و فعالیتهای محوله همراه با پیشرفت
برنامه ای و واقعی آنها درج می شود.
تاريخ پايان
(برنامه ای)

پیشرفت
برنامه ای
()%

پیشرفت
واقعی
()%

033

033
033

عنوان

تاريخ شروع
(برنامه ای)

تعیین دادههای مکانی پرکاربرد برای به اجر
درآوردن در پروژه و دريافت تايیده آن از شرکتها

14/00/01

14/07/72

تعیین شاخصهای ارزيابی ابالغ به شرکتها و دريافت
تائیديه شرکتها

14/00/01

14/07/72

033

تهیه پارامترهای يکپارچه سازی و تعامل با شرکت
ها در اين خصوص

14/00/01

11/34/30

03

03

مدل تهیه و به اشتراک گذاری داده های نقشه

14/00/01

14/07/72

033

13

هنوز با شرکتها در تهیه دادههای نقشه و نحوه
يکپارچهسازی آنها به توافق نرسیده ايم

تهیه و نهائی سازی شرح خدمات

14/00/01

14/07/72

033

03

هنوز در تهیه دادههای نقشه ماهوارهای و نحوه انجام
سرويسها در فازهای مختلف به اجماع نظر نرسیده ايم

وضعیت/توضیحات

خروجیهاي فعالیت در اين مرحله
در اين قسمت خروجیها و مستندات فعالیتها همراه با تاريخ ارائه آنها آورده شده و به گزارش پیوست شوند.


تدوين شرح خدمات پروژه برای اجرا (پیوست شماره )0



دادههای مکانی پرکاربرد و ابالغ و دريافت تائیديه سرويسهای مذکور از شرکت ها (پیوست شماره )7



شاخصهای ارزيابی ابالغ به شرکتها و دريافت تائیديه شرکتها (پیوست شماره )0



پارامترهای يکپارچه (پیوست شماره )4

هرگونه استفاده از اين گزارش منوط به اخذ مجوز کتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقیقات مخابرات ايران) میباشد
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پیوست 1
شرح خدمات نهایی پروژه سرویس نقشه
الف -الزامات پروژه
 -0زيرساخت دادهها (نقشه و اطالعات اليههای توصیفی) برای همه شرکتها مشترک و مستقر در پژوهشگاه
خواهد بود .وظیفه تهیه کلیه دادههای مورد نیاز برعهده خود شرکتها است و وظیفه تامین تجهیزات
سختافزاری و مکان فیزيکی نیز برعهده پژوهشگاه میباشد .از آنجاکه بهرهبرداری از زيرساخت مذکور توسط
همه شرکتهای حاضر و با شرايط يکسان صورت میپذيرد ،لذا نیازمنديها و فرايند ايجاد آن و همچنین تهیه
دادههای مربوطه بايد با همکاری ،مشارکت و توافق کلیه شرکتهای حاضر انجام پذيرد .الزم به توضیح است
که اجرای اين بخش که بعنوان فاز صفر در ادامه بیان شده است پیشنیاز و الزمه ورود به مرحله عقد قرارداد
با شرکتها میباشد لذا شرکتها میبايست دراين خصوص طی مذاکرات چندجانبه با يکديگر به يک اتفاق نظر
کلی رسیده و نتیجه را برای شروع اجرای عملیات به پژوهشگاه اعالم نمايند.
 -7قلمرو پروژه در سطح کل مراکز استانهای کشور خواهد بود و کلیه سرويسها بايد متناسب با شرايط و
نیازمنديهای اطالعاتی و بوم آن منطقه ارائه شوند.
 -0ازآنجاکه يکی از مهمترين مالکهای ارزيابی نهايی سامانه ايجاد شده براساس نظرسنجی از سه دسته کاربران
عمومی ،متخصص (توسعه دهندگان نرمافزار و برنامههای کاربردی که از خدمات اين پروژه استفاده خواهند
کرد) و کاربران سازمانی انجام خواهد شد ،لذا الزامی است در اجرای پروژه برای رفع نیازهای هريک از اين
سه دسته تدابیر الزم انديشیده شود.
 -4کلیه قابلیتهای ذکر شده در فاز دوم بايد از منظر زمان آماده شدن و تحويل ،توسط مجری اولويت بندی
شده و برنامه زمانی ارائه هريک به تفکیک به پژوهشگاه اعالم گردد .تیم نظارت برپايه اين برنامه ،در زمانهای
تعیین شده ،خروجیها را تحويل و سپس ارزيابی نموده و برمبنای آن درصد پیشرفت فاز در هرمقطع زمانی
را تعیین مینمايد .بديهی است پرداخت به شرکتها مطابق با درصد پیشرفت تعیین شده انجام خواهد شد.

هرگونه استفاده از اين گزارش منوط به اخذ مجوز کتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقیقات مخابرات ايران) میباشد
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 -1کلیه مالحظات غیرکارکردی از جمله کارايی ،امنیت ،مقیاسپذيری ،توسعهپذيری ،دسترسی شبانهروزی،
ماژوالريتی و همزمانی کاربران درمقیاس وسیع در اين پروژه بسیار مهم است و در ارزيابی نهايی مورد توجه
ويژه قرار خواهد گرفت.
 -0تعیین امتیاز نهايی براساس شاخصهای ارزيابی تعیین شده به شرح جدول زير خواهد بود.
ردیف

موضوع

1

تعداد متوسط درخواست سرویس ها در دوره ارزیابی

الزامی

تعداد کاربران و نرخ رشد کاربران عضو شده در دوره

2

کسب و کار

3

عنوان شاخص

سطح الزام

ارزیابی

الزامی

میزان درآمد حاصل از طرح

تشویقی

رضایت مشتریان براساس فرم پرسشنامه

الزامی

5

تنوع سرویس های ارائه شده فراتر از توافق طرح

تشویقی

6

تعداد همکاری با سایر سرویس های جویشگر

تشویقی

7

پیاده سازی سرویس های مصوب طرح

الزامی

8

تطبیق خروجی ها با شرح خدمات پروژه

الزامی

9

پلت فرم اجرا (وب ،موبایل ،رومیزی)

الزامی

11

میزان پوشش جغرافیایی الیه های مکانی رستری

الزامی

11

میزان پوشش جغرافیایی الیه های مکانی برداری

الزامی

4

13
14
15

کارکردی و غیر کارکردی

12

گسترش و تنوع داده
های توصیفی
امنیت
مقیاس پذیری

16

توسعه پذیری

17

ماژوالریتی

18

دسترسی

موقعیت ،کاربری و نام
عارضه

الزامی

سایر اطالعات توصیفی

تشویقی

بر اساس جلسات با تیم

الزامی

نظارت
بر اساس جلسات با تیم

الزامی

نظارت
بر اساس جلسات با تیم

الزامی

نظارت
بر اساس جلسات با تیم

الزامی

نظارت
بر اساس جلسات با تیم
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نظارت
تعداد تعداد کاربران

19

همزمان

21

بر اساس جلسات با تیم

الزامی

نظارت
رعایت زمانبندی پروژه

الزامی

ارائه مستندسازی خروجی ها (گزارش مدیریتی ،راهنمای

مدیریتی

21

کاربری ،توضیحات فنی به جهت اثبات اجرای کار توسط مجری)

الزامی

مطابق با  RFPدر انتهای مایلستون ها

23

گزارش ماهانه پیشرفت

الزامی

24

وجود بومی سازی فناوری

الزامی

وجود گزارش رصد فناوری

الزامی

25

دانش فنی

22

میزان تعامل و همکاری با ناظر

الزامی

 -2کسب حداقل  13امتیاز از جدول فوق الزامی است .درصورت عدم کسب اين حداقل ،شرکت ملزم به
بازگرداندن کلیه وجوه دريافت کرده و همچنین پرداخت جريمه تعیین شده ازسوی پژوهشگاه میباشد.
 -0مقاالت مجالت علمی پژوهشی و يا ثبتاختراع بعنوان خروجیهای فرعی اين پروژه است و مشمول امتیاز
مضاعف (حداکثر  7امتیاز) خواهد بود( .هر مورد  3.1تا  0امتیاز بسته به میزان اعتبار مرجع ثبتکننده)
 -1ارائه هرگونه خالقیت و نوآوری که به صورت عملیاتی در سامانه اين پروژه بکارگرفته شده باشد و يا
پیادهسازی سرويس ديگری که در اين سند ذکر نشده است بعنوان امتیاز اضافی (حداکثر  4امتیاز) درنظر
گرفته خواهد شد( .هر مورد  3.1تا  7امتیاز بسته به میزان اهمیت و اثرگذاری)
-03

کلیه سرويسهای مورد درخواست در اين پروژه بايد قابلیت ارائه بصورت  APIو وبسرويس به ديگر

خدمات که به سرويسهای نقشه نیاز دارند (برنامهنويسان) به همراه اسناد راهنما را دارا باشد.
-00

پلتفرم ايجاد شده میبايست قابلیت تبادل داده و اطالعات با تعیین سطح دسترسی برای سازمانها و

متولیان داده را داشته باشد.
-07

مالحظات يکپارچهسازی با ديگر خدمات جويشگر در اين پروژه حتما بايد درنظر گرفته شود.
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در پیادهسازيها بايد کلیه استانداردهای بینالمللی ( )... - W0C -OASIS-IETF – ISOرعايت

-00
شود.

ب -مشخصات فني مورد نیاز و زمانبندی
شماره فاز

صفر

عنوان فعالیت
 -0طراحی معماری زيرساخت متمرکز دادههای وکتور رستر و توصیفی( .مطابق با شرايط

زمان اجرا

 7ماه

درصد
فعالیت

-

مندرج در بخش الزامات پروژه)
 -7جمعآوری و آمادهسازی داده و تهیه کاتالوگ نقشهها و دادههای جغرافیائی
 -0طراحی مدل دادهها و تدوين برنامه کوتاهمدت و بلندمدت بروزرسانی

اول

 -0مطالعات تطبیقی خدمات مکان محور در سطح جهان و ايران

 0ماه

03

 -7طراحی معماری کلیه ماژولها ،سرويسها و ابزارها
 -0تدوين سند جامع معماری امنیت سامانه در کلیه سطوح و زيرسامانهها

دوم

 -0پیادهسازی سرويسهای پايهای نقشه


نمايش نقشههای رستر و وکتور و ترکیبی



ابزار کامل پیمايش نقشه شامل حرکت بر نقشههای وکتور و رستر و ترکیبی،
بزرگنمايی و کوچکنمايی ،رفتن به نمای قبلی و بعدی ،راهنمای نقشه ،و )...



دريافت طول و عرض جغرافیايی از کاربر و نمايش آن بر روی نقشه



نمايش طول و عرض جغرافیايی مکان انتخاب شده بر روی نقشه و ارائه لینک
( )URLمنحصر به فرد مربوطه



ابزارهای محاسبات معمول برروی نقشه (فاصله ،مساحت ،محیط ،جهت ،شیب،
ارتفاع و )....



قابلیت شخصیسازی نقشه برای کاربران با ساختن پروفايل ( )My Mapsبا
قابلیت ذخیرهسازی تاريخچه فعالیتها و مکانهای کاربر starred places ،و ...



امکان به اشتراکگذاری مکان اشخاص با يکديگر (با ابزار )GPS
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 2ماه
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امکان ترسیم و نمايش عوارض هندسی (خط ،دايره ،مستطیل ،چندضلعی و )...



مشاهده تاريخچه تغییرات دادهها



تولید نسخه قابل چاپ نقشه



زبان سامانه  :فارسی و انگلیسی ،ترکی (اين مورد اختیاری است و مشمول امتیاز
مضاعف میشود)

 -7پیادهسازی سرويسهای مبتنی بر مکان


قابلیت افزودن ،ويرايش و نمايش اليههای توصیفی توسط ادمین (اطالعات
راهها ،طرح ترافیک ،بانکها ،بیمارستانها).... ،



قابلیت برچسبگذاری متن ،صدا ،تصوير و ويدئو ،ويرايش و نمايش اليههای
توصیفی توسط کاربر ()WikiMapia



امکانات متنوع برای جستجوی مکان ،آدرس ،عوارض ،اطالعات توصیفی



قابلیت جستجو در محدوده شعاعی (بافر) ،اولويتبندی نتايج جستجو و ....



امکان جستجوی يک آدرس کامل فارسی



ناوش برخط و امکان استفاده از اطالعات دستگاه  GPSجهت نمايش (برخط)
عوارض ثابت و متحرک بر روی نقشه

 -0پیادهسازی سرويسهای تحلیل دادههای مکانی


پیادهسازی زيرساختهای نرمافزاری پردازش دادهها



مسیريابی با قابلیتهای زير:
 oمحاسبه کوتاهترين مسافت به روشهای مختلف حمل و نقل (خودرو
شخصی ،مترو ،اوتوبوس ،پیاده)
 oمالحظات مربوط به طرح زوج و فرد و طرح ترافیک در مسیريابی
 oمحاسبه زمان رسیدن با تحلیل ترافیک مسیرها
 oانتخاب جايگزين برای مسیرهای مسدود شده



نمايش برخط ترافیک و ارائه الگوی ترافیک بازهای



سرويسهای پیشنهاد نزديکترين محل (هتل ،پارکینگ عمومی ،بیمارستان ،پمپ

هرگونه استفاده از اين گزارش منوط به اخذ مجوز کتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقیقات مخابرات ايران) میباشد
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۰

پژوهشکده فناوری اطالعات – طرح جویشگر بومي
بنزين ،شعب بانک ،خودپرداز و )....


امکان بارگزاری نقشههای ( DEMارتفاعی) و امکان مشاهده ارتفاع و مشاهده
سه بعدی



آنالیز همپوشانی()Overlay



امکان محاسبه پروفیل ارتفاعی در مسیر مشخص



امکان بارگذاری دادههای آماری و نمايش نمودارهای مختلف



پشتیبانی از فرمتهای مختلف اطالعات  GISاستاندارد



پیادهسازی مدل پايگاه دادههای توزيعشده برای مقیاسپذيری باال

 -4پیادهسازی کلیه راهکارهای امنیتی سامانه


امنیت کاربران



امنیت سرويسها



ايمنسازی کامل سامانه دربرابر



پیادهسازی راهکارهای جلوگیری از دانلود ماشینی دادهها

حمالت  DoSSو DDoSS

 -1پیادهسازی واسطهای کاربری مناسب و کاربر پسند


پیاده سازی واسط کاربری مديريتی (ادمین) با انواع قابلیتهای کنترلی،
گزارشگیری ،اعمال تغییرات و سیاستها ،تعیین سطوح دسترسی..... ،



پیادهسازی واسط کاربری تحت وب سازگار با مرورگرهای رايج



پیادهسازی واسط کاربری موبايل ( Androidو )IOS



پیادهسازی واسطهای کاربری رومیزی برای کاربران عمومی



پیادهسازی واسطهای کاربری رومیزی برای کاربران سازمانی



پیادهسازی واسط کاربری بروزرسانی دادهها توسط سازمانهای مربوطه



قابلیت دانلود رايگان نقشهها با محدوديت



دارای راهنمای برخط زبان فارسی و انگلیسی

 -0اعمال مالحظات يکپارچهسازی و تعاملپذيری محصول نهايی با ديگر خدمات جويشگر

هرگونه استفاده از اين گزارش منوط به اخذ مجوز کتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقیقات مخابرات ايران) میباشد
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پژوهشکده فناوری اطالعات – طرح جویشگر بومي


پیادهسازی و بکارگیری  SSOدر احراز هويت



ايجاد APIهای متنوع برای سرويسدهی به ساير خدمات جويشگر بومی مانند:
جويشگر متنی و تصويری ،جويشگر خبری ،تقويم جويشگر ،تبلیغا هوشمند،
کیف پول ،ابزارهای پردازش زبان فارسی ،تحلیل کاربران و ...

 -2ايجاد ابزارها و مجموعه دادههای ) (Databaseالزم جهت راهاندازی و انجام آزمايشهای
مورد نیاز (تست کارايی ،استرس ،و )....

سوم

 -0نصب و استقرار سامانه در پژوهشگاه و ارائه سرويس آزمايشی
 -7ارائه برنامه برای توسعه سامانه در سالهای بعد
 -0ارائه مدل کسب و کار و راهکارهای تجاریسازی در سالهای بعد
 -4تست و ارزيابی و رفع نواقص و اشکاالت سرويسها
 -1راهاندازی نهايی

هرگونه استفاده از اين گزارش منوط به اخذ مجوز کتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقیقات مخابرات ايران) میباشد
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۱۱

پژوهشکده فناوری اطالعات – طرح جویشگر بومي

پیوست 2
دادههای مکانی پرکاربرد مورد نیاز جهت اجرا در پروژه سرویس نقشه

هرگونه استفاده از اين گزارش منوط به اخذ مجوز کتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقیقات مخابرات ايران) میباشد

۱7

پژوهشکده فناوری اطالعات – طرح جویشگر بومي

پیوست 3
شاخصها و مالک ارزیابی جهت اعمال در پروژه سرویس نقشه

هرگونه استفاده از اين گزارش منوط به اخذ مجوز کتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقیقات مخابرات ايران) میباشد
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پژوهشکده فناوری اطالعات – طرح جویشگر بومي

پیوست 4
پارامترهای یکپارچهسازی سرویس نقشه در جویشگر ملی
مشخصات کلي
مشخصهها

توضیحات

توضیحات

تشريح عملکردهای مولفههای اصلی

مولفههای اصلی

با استفاده از قالب مورد کاربردی
بسترهای ارائه خدمت

رومیزی ،وب و موبایل

لیست مخازن دادهای

تصاویر

موبايل ،رومیزی و وب
ماهواره

های

نقشه

ای
وکتوری

نمايه ،Semantic Data ،الگ،
پروفايل کاربر ،دادههای کنترلی و غیره

داد های توصیفي
نوع پايگاه داده ،فايل متنی ،آرشیو و

فرمت نگهداری دادهها

غیره (تشريح ساختار مورد استفاده برای

Geo database

دادهها جهت رفع نیازهای غیرکارکردی و
نیازهای کارکردی)

ابزارها و بسترهای نرمافزاری
مورد استفاده در پیادهسازی

پلتفرم مستقل از سیستم عامل می بايست در هر
سیستم عاملی قابلیت اجرا داشته باشد.

مشخصه های کارکردی

مواردی از قبیل سیستم عامل ،زبان
برنامهسازی و ...



دقت و بروز بودن اليه ها



دقت همخوانی اليه ها



سرعت ،دقت و کیفیت سرويس ها



امنیت سیستم



پیاده سازی سرويس استاندارد OGC



 پايداری

پلتفرم اجرا



 دسترس پذيری

میزان پوشش اليه های وکتور



 کاربرهمزمان

گستره و تنوع داده های توصیفی

 مقیاس پذيری(امکان افزايش تعداد
کاربران  /محدوديت در ارائه
خدمات به کاربران)

به عنوان نمونه دقت ،پوشش

 سرعت

مشخصه های غیرکارکردی

 امنیت

واسطهای تعاملپذیری (واسطهای ارائه شده به سایر خدمات و دریافتي از سایر خدمات)
واسط 0

نام واسط

ارائه سرويس برای سیستم احراز هويت

نوع واسط (وب سرويس) .... ،API،

وب سرويس

علت استفاده از واسط (مبادله داده يا استفاده از

باالبردن سطح امنیتی

 functionalityارائه شده توسط خدمت ديگر)
دادههای ورودی و خروجی واسط (ساختار و فرمت دادههای

طول و عرض جغرافیايی الگین کردن کاربر

مورد مبادله)

هرگونه استفاده از اين گزارش منوط به اخذ مجوز کتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقیقات مخابرات ايران) میباشد
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پژوهشکده فناوری اطالعات – طرح جویشگر بومي
چه خدماتی از واسطها استفاده میکنند

سیستم احراز هويت(ايمیل)

بستر ارائه واسط

وب

مشخصههای مورد انتظار يا ارائه شده (پوشش ،دقت،

امنیت،دقت

ظرفیت پاسخگويی ،متوسط زمان پاسخگويی ،امنیت)
واسط 7

نام واسط

ارائه سرويس برای سیستم جستجوی تصوير

نوع واسط (وب سرويس) .... ،API،

API

علت استفاده از واسط (مبادله داده يا استفاده از

مکان يابی تصاوير

 functionalityارائه شده توسط خدمت ديگر)
دادههای ورودی و خروجی واسط (ساختار و فرمت دادههای

طول و عرض جغرافیايی تصاوير

مورد مبادله)
چه خدماتی از واسطها استفاده میکنند

جستجوگر تصوير

بستر ارائه واسط

وب

مشخصههای مورد انتظار يا ارائه شده (پوشش ،دقت،

پوشش ،دقت

ظرفیت پاسخگويی ،متوسط زمان پاسخگويی ،امنیت)
واسط 0

نام واسط

مکان معادل با واژه جستجو شده

نوع واسط (وب سرويس) .... ،API،

API

علت استفاده از واسط (مبادله داده يا استفاده از

جستجو ونمايش نقشه های متناظر با واژه جستجو شده

 functionalityارائه شده توسط خدمت ديگر)
دادههای ورودی و خروجی واسط (ساختار و فرمت دادههای

طول و عرض جغرافیايی

مورد مبادله)
چه خدماتی از واسطها استفاده میکنند

جستجوگر متنی

بستر ارائه واسط

وب سرويس

مشخصههای مورد انتظار يا ارائه شده (پوشش ،دقت،

دقت ،پوشش،متوسط زمان پاسخ

ظرفیت پاسخگويی ،متوسط زمان پاسخگويی ،امنیت)
واسط 4

نام واسط

ابزار پايه پردازش زبان فارسی

نوع واسط (وب سرويس) .... ،API،

وب سرويس

علت استفاده از واسط (مبادله داده يا استفاده از

پرداز واژه ها جهت آدرس يابی

 functionalityارائه شده توسط خدمت ديگر)
دادههای ورودی و خروجی واسط (ساختار و فرمت دادههای
مورد مبادله)
چه خدماتی از واسطها استفاده میکنند

ورودی:آدرس

مکان

مورد

نظر

خروجی  :معادل مفهومی آدرس ذکر شده
موتور جستجوی نقشه

بستر ارائه واسط
مشخصههای مورد انتظار يا ارائه شده (پوشش ،دقت،

دقت ،متوسط زمان پاسخ ،ظرفیت

ظرفیت پاسخگويی ،متوسط زمان پاسخگويی ،امنیت)
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به

زبان

طبیعی

۱5

پژوهشکده فناوری اطالعات – طرح جویشگر بومي
مولفههایي قابل عرضه به صورت متنباز
مولفه متن باز

زبانبرنامه نویسي

قابل ارائه
پلتفرم تحلیل
داده های مکانی

بستر اجرا (سیستم

کاربردها

عامل)
JAVA

ويندوز،
اندرويدios،

لینوکس،

مورد استفاده برای کابران عادی ،توسعه دهندگان
نرم افزار  ،برای استفاده در سازمانها به عنوان بستر ارائه
خدمات مکان محور

ارتباط بین سرویس نقشه و دیگر سرویس های جویشگر بومی
جهت یکپارچه سازی
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