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، به سيستم هايي اطالق مي شوند كه با توجه به اطالعات مكاني، مجموعه GISسامانه اطالعات جغرافيايي و يا به اختصار 
امروزه بنا به نوع كسب كار، تقريبا به . اي از تحليل ها و مدل هايي را به منظور تصميم گيري صحيح تر در اختيار قرار مي دهد

وان صنعتي را يافت كه نتواند به وسيله راهكارهاي قابل پياده سازي به وسيله سامانه هاي مبتني بر اطالعات سختي مي ت
 .جغرافيايي، بخشي از فرآيندهاي كسب و كار خود را تسهيل نمايد

ر زود هنگام بر در صنعت بانكداري با توجه به ارتباط نزديك با مشتريان، تجزيه و تحليل دائمي داده ها و اطالعات و تغيي
با در اختيار قرار دادن ابزارهايي جهت  GISحسب نيازمندي هاي جديد، امري الزم و ضروري مي باشد و راهكارهاي مبتني بر 

 .تجزيه و تحليل مكاني خدمات ارائه شده توسط بانك، خواهد توانست كمك شاياني به بانك ها نمايد

هره گيري اينچنين سيستمي مدنظر قرار دهند، استفاده از يك سامانه مهمترين نكته اي كه بانك ها مي بايست در ب 
مركزي جهت بهره گيري در زمينه هاي مختلف مي باشد كه جلوگيري از جزيره اي شدن سرويس هاي وابسته را موجب مي 

 . همچنين استفاده از يك تكنولوژي به روز جهت حفظ كارايي و سرعت خدمات دهي حائز اهميت مي باشد. شود

پرداخته  GISمتاسفانه به دليل نبود اطالعات كافي در بانك ها، بعضا شركت هايي به ارائه خدمات ناقص با عنوان سامانه 
اند كه توصيف دقيق نيازمندي يك سامانه اطالعات جغرافيايي، خواهد توانست تا بانك ها در نهايت محصولي منطبق با نيازها 

 .يار بگيرندو داراي حداكثر كارايي را در اخت

در حوزه هاي مديريت  GISدر اين مقاله سعي شده است تا ضمن معرفي روش هاي بكارگيري يك سامانه جامع 
بازاريابي، مديريت پرسنل سازمان، مديريت منابع و مبارزه با كالهبرداري مالي در بانك ها، ساير نيازمندي هاي اطالعاتي اين 

د و در نهايت يك بانك خواهد توانست كليه نيازمندي هاي قابل حصول را قبل از پياده سامانه به تفضيل مورد بررسي قرار گير
 .سازي اينچنين سامانه اي مورد بررسي قرار دهد
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Geographic information systems (GIS) is the systems that based on location information, 
prepare a series of analyzes and models with the aim of obtaining more accurate decisions for 
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users. Nowadays, hardly we can find a business, that couldn’t improve it’s process with a 
GIS-based solutions. 

17BBecause of close relationship with customers in the banking industry, it is essential for  banks  
to analyze data and information Continually and change their services based on customers 
new requirements. GIS-based solutions; by providing location analysis tools; can assist banks 
to achieve this goal. 

18BDue to integrity, the most important key that banks should notice is utilization a central 
system that serves the services to the all units who interested in location analysis. Taking 
advantage of the latest technology for achieve efficiency and speed of service, is the other 
important indicator. 

Unfortunately, because of lack of the knowledge about this kind of systems, this is common 
that companies launch incomplete systems for banks while accurate description of the GIS-
based solution requirements, can eventually lead the banks to enhance the more effective 
systems with the most overlap with their requirements.   

In this article beside of describing the various Fields that can utilize GIS system, like 
marketing management, human resource management, resource management and anti- fraud 
management, has tried to describe the other data requirement for banks, so eventually banks 
will able to analyze and realize all of their requirements before Implementation of GIS-based 
solution. 

 

 

 

 

 

 

 

0Bمقدمه 

0Fسامانه اطالعات جغرافيايي و يا به اختصار 

1GIS ،به سيستم هايي اطالق مي شوند كه از طريق توليد، نگهداري، بازيابي ،
پردازش، نمايش و مديريت اطالعات جغرافيايي، مجموعه اي از تحليل ها و مدل هايي را به منظور تصميم گيري صحيح تر در 

 . اختيار كاربران قرار مي دهد

كه براي اولين ادبيات و تعاريف مربوط به اين دانش مطرح گرديد، هر ساله با استفاده از تكنولوژي هاي به  1960سال  از
                                                 

1 Geographic information system  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=close%20relation%20with%20customer%20&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CG8QFjAI&url=https%3A%2F%2Fwww.courierpress.com%2Fnews%2F2012%2Foct%2F21%2Fclose-relationship-with-customers-key-part-of%2F&ei=QvF1UtOvHYuwsATGmIHwBw&usg=AFQjCNFtPeVkJGDZ3TkX53sga6Jde2kKmQ&sig2=Q3fe3C2Vp1xmSOYNNiai3g&bvm=bv.55819444,d.eW0�
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روز ، امكانات بهره وري بهينه از اينچنين سيستم هايي افزوده مي گردد و به جايي رسيده است كه امروزه به سختي مي توان 
، بخشي از فرآيندهاي GISكارهاي قابل پياده سازي به وسيله سامانه هاي مبتني بر صنعتي را يافت كه نتواند به وسيله راه

 . كسب و كار خود را تسهيل نمايد

را مي توان در انواع كسب و كارهاي رايج مشاهده نمود و اين  GISدر ايران نيز هم اكنون استفاده از راهكارهاي مبتني بر 
صنعت بانكداري ايران نيز به عنوان يكي از بزرگترين كسب و كارهاي موجود در . دبهره گيري روندي افزايشي را دارا مي باش

را آغاز نموده است و با پيشرفت هاي صورت گرفته در انتقال اطالعات و همچنين  GISكشور،  بهره گيري از سامانه هاي 
 .رها نيز افزايش يافته استتكميل تر شدن اطالعات و داده هاي مكاني در دسترس، زمينه استفاده از اين راه كا

در صنعت بانكداري، با  GISلذا در اين مقاله سعي شده است ضمن معرفي انواع راهكارهاي قابل پياده سازي به وسيله 
معرفي الزامات يك سامانه جامع، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري را در جهت فراهم نمودن بستري كاربردي و همچنين 

 .شده استاين سامانه هدايت نمايد و در نهايت با ارائه يك نقشه راه، اقدامات كلي مورد نياز شرح داده  بهره گيري بهينه از

 

1B سامانه جامعGIS چيست؟ 

شركت ها و سازمان ها بر اساس كسب و كار خود مي توانند سامانه هاي مبتني بر اطالعات جغرافيايي را مورد استفاده 
نرم افزار، سخت افزار : لي يك سامانه اطالعات جغرافيايي را مي توان به سه بخش تقسيم نمودبه طور كلي اجزاء اص. قرار دهند

و داده ها و اطالعات كه به وسيله اين سه بخش عمليات توليد، نگهداري، بازيابي، پردازش، نمايش، تحليل، و مديريت اطالعات 
وع تقسيم بندي اجزاء يك سامان. جغرافيايي انجام خواهد گرفت وع ن ورد استفاده و ن ه اطالعات جغرافيايي بسته به زمينه م
قابل بهره برداري  GISكليه نيازمندي هايي كه در حوزه همچنين اين سامانه به صورت جامع  .كاربري مي تواند متفاوت باشد

 .توسط اين سامانه به بخش هاي مختلف سازمان ارائه خواهد شد ،مي باشد

اين نرم افزار شامل يك پلتفورم به همراه . سامانه اطالعات جغرافيايي نرم افزار مي باشد اصلي ترين بخش يك :نرم افزار
 . امكان بهره گيري از كتابخانه هاي استاندارد  جهت انجام فعاليت هاي مورد نياز مي باشد

نياز كاربر به آن شامل طالعاتي مي باشند كه نرم افزار مي بايست به منظور تحليل و بررسي مورد  :داده و اطالعات
به عنوان مثال براي ارائه تحليل در زمينه پراكندگي شعب يك بانك نسبت به جمعيت، اطالعات مكاني . دسترسي داشته باشد

 .مورد نياز مي باشد ،شعب و همچنين اطالعات جمعيتي مناطق

سرور، . ه جامع اطالق مي شودبه كليه زيرساخت هاي مورد نياز جهت راه اندازي و بهره گيري از سامان :سخت افزار

 .كامپيوتر و شبكه مورد استفاده از مثال هايي است كه مي توان در مورد اين بخش بيان داشت

 

2Bنيازمندي هاي صنعت بانكي 
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الزم است تا از بهترين راهكارهاي قابل پياده سازي در زمينه خرد، با مشتريان بسيار زياد صنعت بانكي با توجه به ارتباط 
استفاده از راهكارهاي مبتني بر  ،همانطور كه گفته شد، يكي از راهكارهاي به روز در دنيا. لف  ارائه خدمات بهره گيردهاي مخت

GIS  جهت رفع درخواست هايي مي باشد كه بدون تحليل هاي مرتبط باGIS ممكن نيست. 

جغرافيايي تامين گردد را مي توان به  نيازمندي هاي حال حاضر صنعت بانكي كه مي تواند به وسيله يك سامانه اطالعات
 :شرح ذيل معرفي نمود

  Nursingمانيتورينگ، نظارت و مسير دهي خودروهاي پولرسان و عمليات مربوط به  •

 مديريت مكاني منابع انساني در جهت تخصيص پرسنل به صورت بهينه •

 در كمترين زمانمالي امكان ارائه الگوهاي مكاني جهت تشخيص كالهبرداري  •

 پشتيباني فني شعبفعاليت هاي  ديريت و نظارتم •

مكان مديريت منابع در جهت انتخاب بهترين مكان شعبه در عمليات شعبه گذاري و شعبه برداري و همچنين  •
 خودپردازهاي خارج از شعبيابي 

 بررسي و رنكينگ فعاليت شعب و خودپردازها بر اساس محل قرارگيري از منظر بازاريابي •

 ان بانكي و انجام فعاليت هاي تبليغاتي بر اساس مكان جغرافياييراهنمايي مشتري •

4Bمديريت منابع انساني 

يكي از بزرگترين دغدغه هاي هميشگي بانك ها در حوزه منابع انساني، تخصيص  :تخصيص بهينه پرسنل به شعب

ر شدن مسير رفت مطمئنا تخصيص بهينه پرسنل به شعب از نظر كمت. بهينه پرسنل جهت فعاليت در شعب مي باشد
لذا در اين روش مي بايست در ابتدا مكان . آمد روزانه مي تواند به رضايت مندي عمومي پرسنل كمك شاياني نمايد

جغرافيايي محل سكونت پرسنل استخراج گردد و سامانه مركزي با توجه به محل سكونت، محل قرارگيري شعب و نوع 
وط وي پيشنهاد و ساير مولفه ها بر . ه را تعيين و پيشنهاد نمايدتخصص هر يك از پرسنل، بهترين جايگشت مرب الگ
 .اساس سياست هاي بانك قابل پياده سازي مي باشد

مديريت منابع انساني يك بانك، مي بايست بر اساس عملكرد شعب از نظر  :مديريت منابع صرف شده در شعب
اتصال سامانه اطالعات جغرافيايي به . انساني اقدام نمايدميزان نفر ساعت مورد نياز، نسبت به افزايش و يا كاهش منابع 

خواهد توانست به جز تحليل منطقه اي جهت برنامه ريزي در آينده، تصميمات ... سامانه هايي مانند سامانه صف و 
 .مربوطه در زمينه تخصيص منابع را تسهيل كند

 

 مديريت منابع 
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از مصاديق اين نوع . منابع مالي جهت بهينه كرد تخصيص مي باشدمنظور از مديريت منابع، مديريت مربوط به صرف 
 .تحليل مي توان به تعيين مكان بهينه جهت تاسيس شعبه جديد با توجه به اطالعات جمعيتي، تجاري و مكاني اشاره كرد

هاي مختلف  انجام تحليل ها و پردازش ها با توجه به فاكتور :مديريت و نظارت بر شعبه گذاري و يا شعبه برداري 
به منظور تعيين منطقه و محل بهينه جهت تاسيس شعبه جديد و يا تصميم گيري جهت انتخاب شعبه براي برداشته 

به طور معمول اطالعات زير جهت ارائه اين تحليل ها مورد نياز مي . شدن به وسيله اين سرويس قابل انجام مي باشد
 : باشد

 بلوك هاي جمعيتي كشوري •

 شعب بانك و شعب ساير بانك ها مكان جغرافيايي •

 نقشه پراكندگي اصناف •

 ميزان بهره وري شعبه بر اساس فاكتورهاي تعيين شده •

 

به جز مديريت و نظارت بر شعبه گذاري و شعبه برداري، يك بانك به وسيله روش هايي مشابه خواهد توانست نسبت به 
 .دپردازهاي خارج از خانه اقدام نمايدبررسي نقاط جهت نصب تجهيزات سيار و خارج از شعبه مانند خو

 

يكي از بزرگترين معضالتي كه بانك ها و مسئولين مانيتورينگ : مديريت خدمات پولگذاري شعب و خودپردازها

يك سامانه جامع . با آن روبرو هستند، مانيتورينگ، نظارت و مديريت تجهيزات خارج از شعب مانند خودپردازها مي باشد
بهره گيري از الگوريتم هاي مسير يابي، بهترين مسير براي خدماتي مانند پول گذاري را به واحدهاي خواهد توانست با 

پول گذار اعالم نمايد و با دسترسي به سابقه مصرف اسكناس مي تواند فعاليت هاي مربوط به مديريت نقدينگي و زمان 
 .بهينه جهت پولگذاري را نيز در مسير دهي در نظر گيرد

 

6Bنگ مانيتوري 

واحدهاي مربوط به مانيتورينگ بانك ها به داليل امنيتي مي بايست به صورت دائمي از وضعيت خودروهاي پولرسال 
 GPSسامانه جمع جغرافيايي خواهد توانست تا خودروها و متحرك ها را به وسيله تجهيزات داراي . شعب آگاهي داشته باشند

و يا سنسورهايي جهت مطلع نمودن  SOSنصب سيستم هاي . رديابي نمايد همراه پرسنل و يا نصب شده بر روي خودروها را
 .دائمي مركز نيز از ديگر امكاناتي مي باشد كه در اختيار كاربرهاي نظارت قرار خواهد گرفت

نكته اي كه حتما بانك ها در استفاده از اينچنين سيستم هايي مي بايست مد نظر قرار دهند، مجزا بودن نرم افزار از 
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بعضا شركت هايي سامانه هايي را به همراه سخت افزار در سازمان و يا بانك نصب نموده اند . خت افزار هاي رد ياب مي باشدس
لذا شركت هاي پيمانكار مي . و پس از مدتي در صورت نياز به رديابي متحرك جديد، مشكالتي براي تامين به وجود آمده است

 .ديد را نيز در تعهدات پشتيباني خود در نظر گيرندبايست تهيه واسط هاي سخت افزارهاي ج

ول رسان را  ودروهاي پ واند با اتصال به سيستم هايي مانند كنترل ترافيك، خ ورينگ، سامانه مركزي مي ت به جز مانيت
 .جهت انتخاب بهترين مسير راهنمايي نمايد

 

 

7Bپشتيباني فني شعب 

مشكل اساسي  2. افزار و نرم افزار خود را برون سپاري مي كنند معموال بانك ها سرويس هاي مربوط به پشتيباني سخت
 :در برون سپاري اين خدمات در بانك ها وجود دارد

 عدم امكان مانيتورينگ مركزي نسبت به فعاليت هاي انجام گرفته و در حال انجام •

ررسي عملكرد عدم امكان داشتن گزارشات جامع كاركردي شركت هاي پشتيبان به صورت مطمئن به منظور ب •
 اين شركت ها

قابل  GISهدف بيان شده را مي توان بدون استفاده از راهكاري مبتني بر  2البته به وجود آوردن اين سازوكار با اين  
خواهد توانست  GISپياده سازي نمود ولي ترغيب شركت هاي پشتيبان جهت استفاده از سيستم مانيتورينگ با استفاده از 

لذا . زياد راندمان اين شركت ها جهت نظارت فعاليت هاي انجام گرفته و در نتيجه برنامه ريزي بهتر شودموجب افزايش بسيار 
واهد داشت كه به  ود خ با برقراري بستر ارتباطي ايمن مابين شركت هاي پشتيبان، شعب و سامانه مركزي، اين امكان وج

ت به برنامه ريزي دقيق تر بر اساس محل قرارگيري اقدام صورت آنالين اعالم خطا به شركت انتقال يابد و شركت نيز نسب
 . نمايد

 

8Bبازاريابي بانكي 

. افزايش ارتباط با مشتريان در زمينه هاي مختلف، يكي از مهمترين روش هاي جلب رضايت مشتريان مي باشد
موارد قابل پياده سازي به . نيز مي تواند به عنوان بخشي از اين تسهيالت مورد توجه قرار گيرد GISراهكارهاي مبتني بر 

 :بانكي به شرح ذيل مي باشد GISوسيله سامانه جامع 

 ارائه اطالعات مكاني شعب و خودپردازهاي بانك در وب سايت •

 ارائه نرم افزارهاي مربوط به موبايل با امكان مشخص نمودن نزديكترين شعبه به محل قرارگيري •
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هاي مكان نماي اپراتورهاي تلفن همراه به منظور تبليغ براي  اخذ اطالعات جغرافيايي عمومي از طريق سيستم •
 بانك مربوطه 

 تحليل و پردازش مكان جغرافيايي مشتريان جهت برنامه ريزي براي فعاليت هاي بازاريابي در آينده •

 

9B مبارزه با كالهبرداري مالي 

تحليل و مشخص نمودن الگوهاي رفتاري  يكي از روش هاي تشخيص در سامانه هاي مبارزه با كالهبرداري مالي، تجزيه و
بانك . قسمتي از اين تجزيه و تحليل مربوط به موقعيت جغرافيايي موارد استفاده از خدمات بانكي مي باشد. مشتريان مي باشد

  .بسياري از موارد كالهبرداري مالي مانند دزدي كارت و جعل كارت را تشخيص دهند GISها مي توانند به وسيله ابزارهاي 

در اين حالت سامانه جامع جغرافيايي، با تحليل هاي خود نسبت به هر مشتري، الگوهايي را در اختيار سامانه مبارزه با 
نوع الگو  2تعيين نوع و چگونگي عملكرد الگوها متفاوت مي باشد ولي به صورت كلي مي توان . كالهبرداري مالي قرار مي دهد

 :را مي توان مد نظر قرار داد

، يك الگوي زماني براي انجام عمليات بين هر يك از درگاه هاي GISسامانه مركزي  :درگاه هاي پرداخت  فاصله
 . ارائه مي دهد) Pin padو  POS ،ATM(پرداخت 

 

 Cدرگاه  Bدرگاه  Aدرگاه  

 A  10 6درگاه 

 B 10  12درگاه 

  C 6 12درگاه 

 

جغرافيايي با در نظر گرفتن مكان جغرافيايي درگاه هاي پرداخت، همانطور كه قابل مشاهده مي باشد، سامانه مركزي 
ماتريسي شامل كمينه ميزان فاصله زماني فاصله بين درگاه ها در اختيار سامانه مبارزه با كالهبرداري مالي قرار مي دهد و در 

 .ده مي شوندصورت كمتر بودن فاصله زماني ميان عمليات براي يك كاربر، سياست هاي ضد كالهبرداري پيا

 

با بررسي داده هاي عملكرد مشتريان در گذشته، هر مشتري يك الگوي رفتاري مشخصي  :الگوي رفتاري مشتريان
به طور مثال هر . .خواهد داشت كه نحوه بيان و جزئيات اين الگوها بر اساس سياست بانك مي بايست تعريف گردد

مختلف هفته، در چه محدوده اي اقدام به انجام عمليات بانكي مي مشتري با توجه به ماه هاي مختلف سال و يا روزهاي 
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سامانه مركزي جغرافيايي با اعالم اين فاكتورها به سامانه مركزي مبارزه با كالهبرداري مالي، در حقيقت قائده اي . كند
 .ثابت را براي اين سامانه و به تفكيك هر مشتري جهت فعاليتهاي آتي آن تعريف مي نمايد

 

3Bمات سامانه جامع الزاGIS 

رعايت اين الزامات . الزم است تا مواردي رعايت شود GISبه جز سرويس هاي قابل ارائه، در پياده سازي سامانه جامع 
 .باعث خواهد شد تا با درصد بااليي بانك مربوطه مي تواند نسبت به كارايي سامانه اطمينان حاصل نمايد

 

10B امنيت اطالعات -الف: 

شه پايه در سامانه هاي جغرافيايي به منظور دادن يك ديد محيطي به كاربر مورد استفاده قرار مي گيرد كه نق :نقشه پايه
سرويس نقشه معموال از جنس سرويس هاي . تحليل هاي صورت گرفته به وسيله سامانه بر روي آن نمايش داده مي شود

Tiled )TMS ( مي باشد كه ماهيتا به صورتRaster ي باشد و از طريق يك مكانيزم تشخيص هويت قابل دسترسي م
 .قابل دسترسي مي باشد

ورت سرويس داخلي و يا خارجي قابل دسترسي مي باشد 2نقشه پايه به  ود . ص ور از سرويس خارجي، عدم وج منظ
تنها اطالعات نقشه در سرور نقشه محلي مي باشد و در واقع نقشه مربوطه از ديتابيس ساير شركت ها تامين شده است و 

 . سامانه جغرافيايي امكان دسترسي آنالين به سرويس مربوطه را خواهد داشت

راهكارهاي مرسوم در بازار تجاري ايران به دليل استفاده از سرويس نقشه خارجي و تامين شده از خارج از كشور به دليل 
به عنوان مثال مي توان به سامانه . دبه وجود آمدن تهديدهاي امنيتي عمال نمي توان در بانك ها مورد استفاده قراردا

و يا  Google Map ،Bingهاي رايگان خارجي مانند APIهايي اشاره كرد كه براي سرويس نقشه پايه خود از مجموعه 
Open Street Map استفاده مي كنند. 

سرورها، عمال  به جز عدم رعايت حفظ محرمانگي، در صورت محدوديت قانوني خارجي و يا داخلي جهت دسترسي به اين
 .سامانه بسياري از قابليت هاي خود را از دست خواهد داد

لذا بانك ها مي بايست براي در اختيار گيري سرويس نقشه پايه، كليه اطالعات نقشه را در سرور مربوط به خود نگهداري 
 .مي باشد استفاده نمايندنمايند و يا حتي المقدور از سرويس هاي نقشه كه سرور اطالعاتي آن در داخل كشور موجود 

 

 

19Bكنترل دسترسي و پياده سازي درست آن در يك سامانه جامع جغرافيايي به دليل امكان دسترسي  :كنترل دسترسي
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معماري درست در كنترل دسترسي اين نوع سامانه ها بايد . مجموعه بزرگي از كاربران از اهميت بااليي برخوردار است
سطح مشاهده و ويرايش قابل تفكيك و تخصيص براي  2س ها و اجزاء سامانه در به گونه اي باشد تا كليه سروي

 .كاربران باشد

لذا در مرحله اول كليه نقش هاي پيشبيني شده در سامانه تعريف مي گردد و در مرحله بعد با تعريف ساختار سازماني 
ادمين سامانه با تعريف هر . مي شود بانك، براي هر رده سازماني نقشي بر اساس سياست هاي مورد نظر تخصيص داده

يك از كاربران و مشخص نمودن مكان سازماني براي هر كاربر، به صورت اتوماتيك خواهد توانست تا دسترسي هاي 
مطمئنا تغييرات ساختار سازماني و نقش هاي در نظر گرفته شده قابل اصالح و به روز آوري . تصويبي را اعمال نمايد

 .خواهد بود

 

11Bولوژيتكن -ب: 

و يا ساير كتابخانه هاي  Java Scriptتكنولوژي مرسوم در پياده سازي سامانه هاي جغرافيايي به وسيله كتابخانه هاي 
همچنين نظر به توسعه بهره گيري سامانه هاي . قابل پياده سازي مي باشد Flashو  Silver Lightمحصول تكنولوژي هاي 

ن بهرهگيري به صورت داخلي جهت بانك، پياده سازي مربوطه بايد به صورت به صورت روش هاي آنالين و همچنين امكا
Web Base در نظر گرفته شود. 

باشد ولي آنچه از ... و  SQL Server ،Oracleدر طراحي ديتا بيس نيز استفاده از هر نوع سرور پايگاه اطالعاتي مانند 
در ديتا بيس ) Spatial(و يا دريافت آنها به صورت مكان محور اهميت به سزايي برخوردار مي باشد امكان نگهداري داده ها 

باعث خواهد شد كه به جز استاندارد بودن ديتا بيس، انعطاف  SDE Joe databaseاين امكان به همراه ساختار . مي باشد
ه در آينده را تسهيل پذيري حداكثري را براي ذخيره، بازيابي و ويرايش اطالعات فراهم نمايد و همچنين به روزرساني سامان

 .خواهد نمود

 

12Bيكپارچگي  -پ: 

اولين موردي كه مي بايست در اينچنين سامانه هايي مورد توجه . يكپارچگي سامانه از دو منظر داراي اهميت مي باشد
قسمتي  در برخي از سيستم ها مشاهده مي شود كه ورود. قرار گيرد، به روز رساني اطالعات سامانه به صورت آنالين مي باشد

امر به جز مشكالت امنيتي موجب خواهد شد كه . از داده ها از يك سامانه مورد در بانك، به صورت دستي انجام مي گيرد
لذا وجود واسط به ازاء هر ارتباط با ساير سامانه هاي موجود در بانك، . خطاهاي انساني در صحت عملكرد سامانه تاثير بگذارد

 .بسيار با اهميت مي باشد

بسيار مشاهده شده است كه بهره . ديگري از يكپارچگي مربوط به واحد هاي استفاده كننده از سامانه مي باشد بخش
گيري بخش هاي مختلف يك بانك از تسهيالت قابل پياده سازي به وسيله سامانه جغرافيايي، به وسيله سامانه هاي مجزا و 

هدف، بانك مربوطه مي بايست قبل از پياده سازي، كليه ذينفعاتن سامانه جزيره اي انجام شده است و لذا به منظور نيل به اين 
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 .را براي ميان مدت شناسايي نمايد و سپس نسبت به طراحي سامانه مورد استفاده اقدام نمايد

 

13Bدسترسي پذيري -ت: 

ورتي كه كليه ذينفعان و كارب ولت بهره گيري از سامانه مي باشد به ص ور از دسترسي پذيري، سه ران سامانه مي منظ
 .بتوانند همه نيازهاي مرتبط و پيشبيني شده را به وسيله اين سامانه مرتفع سازند GISبايست بدون داشتن دانش تخصصي 

 .طراحي وب بيس سامانه نيز خواهد توانست بدون محدوديت مكاني اطالعات درخواستي را در اختيار كاربران قرار دهد

 

14Bت محليارائه تحليل و گزارش به صور -ث: 

واستي مي باشد و تنها امكان نمايش  ود ارائه شده فاقد امكان تحليل بر اساس مدل هاي درخ وج بيشتر سامانه هاي م
 :لذا بانكها مي بايست دو مورد را در مورد سرويس هاي تحليل مد نظر قرار دهند. تحليل هاي آماده در آنها وجود دارد

ها مي باشند و هر يك از واحدهاي ذينفع مي بايست بر اساس نياز مسئوليت ارائه الگوها براي تحليل، بانك  •
 . خود و سياست هاي در نظر گرفته شده، الگوي مورد نظر جهت تحليل را ارائه دهند

در پياده سازي مي بايست امكاني فراهم شود تا كاربر بتواند مولفه هاي موجود در الگو را بر اساس نياز تغيير  •
 . ا مشاهده نمايددهد و تحليل مربوطه ر

تحليل هاي ارائه شده پس از مشخص نمودن مقادير مولفه ها توسط كاربر، مي بايست به صورت همزمان در  •
 .محل سرور مركزي سامانه قابل پردازش و ارائه باشد

 .در ارائه گزارشات نيز سامانه مربوطه الزم است تا موارد مشابهي مدنظر قرار گيرد

 

15Bالعاتي ويرايش اليه هاي اط -ج: 

وط به اليه ها، ويرايش  ود در آن شامل عمليات مرب وج در سامانه مركزي مي بايست امكاني جهت ويرايش اطالعات م
Attribute فراهم شود.... هاي مربوط به نقاط، اصالح مقادير و . 

 در حوزه بانكي GISوضعيت سامانه هاي 

، استفاده از مزاياي اين ابزار را در GISزي به وسيله سامانه بانك ها نيز از زمان مطرح شدن راهكارهاي قابل پياده سا
اما به . دستور كار قرار دادند و به عنوان اولين نيازمندي، نسبت به رديابي خودروهاي پولرسان خود از بستر راديو اقدام نمودند

ي درست سامانه توسط شركت هاي دليلي عدم آگاهي كامل نسبت به ساير زمينه هاي قابل استفاده و همچنين عدم پياده ساز
 .پيمانكار، در حال حاضر در هيچ يك از بانك ها سامانه اي جامع با مشخصات عنوان شده موجود نمي باشد
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ود سيستم هايي با زمينه مشابه در واحدهاي مختلف بانك و بهره گيري جزيره اي از نرم اين داليل و به همراه  وج
 .به نظر آيدو تزئيني در بيشتر بانك ها، سامانه اي زائد  GISسامانه هاي  افزارهاي گوناگون باعث شده است كه

وع سامانه مي بايست با برنامه ريزي دقيق، نسبت به در اختيار گيري سامانه اي با  لذا بانك ها در پياده سازي اين ن
ر پياده سازي راهكاري جامع براي به عنوان پيشنهاد، به منظو. بيشترين همپوشاني نسبت به نيازمندي هاي خود اقدام كنند

 :پياده سازي به شرح ذيل پيشنهاد مي گرددضمن رعايت كليه الزامات ارائه شده، مراحل  و GISبهره گيري از كليه تسهيالت 

 

وزش مقدماتي جهت تعريف سامانه  :آموزش  )1( و معرفي خدمات قابل ارائه اين سامانه به واحدهاي  GISارائه آم

اين آموزش موجب خواهد شد تا واحدهاي مختلف بتوانند با دريافت چشم انداز . مرحله مي باشدمختلف بانك اولين 
 .اين سامانه، به هر چه يهتر شدن كاربري آن كمك نمايند

 GISسامانه توسط اخذ نيازمندي هاي مختلف سازمان بر اساس زمينه هاي قابل ارائه  :تعيين نيازمندي ها  )2(
ز طرفي هر واحد بنا به سازو كار هاي موجود در بخش مربوطه نسبت به تعريف درخواست ا. بسيار با اهميت مي باشد

و از طرف ديگر . خواهد شددر آن بانك ها اقدام مي كند كه اين امر موجب هر چه كاراتر سرويس هاي سامانه نهايي 
مانه پياده سازي شده منجر ارائه نظر مي تواند به پشتيباني و همراهي بدنه سازمان در بكارگيري سامشاركت در 

 .شود

طرح كلي سامانه، از بخش هايي مي باشد تعيين الگوهاي تحليل و گزارشات و تدوين  :تعيين الگوهاي تحليل )3(
 .كه مديريت پروژه مي بايست بر اساس درخواست هاي دريافتي از واحدها به انجام رساند

. توانست تا نسبت به پياده سازي سامانه اقدام نمايد ، بانك به راحتي خواهد3تا  1پس از مراحل  :پياده سازي  )4(

بانك در اين مرحله انجام  و يا پياده سازي توسط خود تصميم گيري در مورد شركت مسئول به منظور پياده سازي
 .خواهد گرفت
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