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عنوان ایده

جمع آوری اطالعات جامعی از همه مراکز و نهادهای تابعه در یک نقشه الکترونیکی
مخاطب اصلي در وزارت نفت

مخاطب ایده
پيشنهاد دهنده

مخاطبان دیگر

وزیر محترم نفت
اداره توسعه سیستمهای حفاظت الکترونیک وزرات نفت – واحد فناوری اطالعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگي

حسن رستمی 078038

نام شرکت

سمت سازماني

حفاظت الکترونیک حراست

پست الکترونيک

گاز استان خوزستان
iranwhr@yahoo.com
iranwhr@gmail.com

عدم دسترسي به نقاط مختلف کشور و لزوم نظارت بر عملکرد و دانش از کليه سطوح وزارتخانه چالشي
بيان مسئله

است که در سطح یک وزارتخانه بزرگ همچون نفت بيشتر به چشم مي خورد زیرا امکان حضور همزمان

و چالش موجود

برای مدیران عالي رتبه در همه نقاط وجود ندارد و بهتر است با ایجاد ابزاری مناسب به جای حضور یک
مدیر در محل  ،تصویر و اطالعات کاملي از آن محل را در اختيار مدیر مربوطه قراردهيم .
ایجاد یک نقشه الکترونيک ( لمسي و ضد خش بصورت مسطح و افقي) که مفروش به نقشه ایران
عزیزاست و محل قرار گرفتن هر سازمان  ،پاالیشگاه و  ...وابسته به نفت روی آن مشخص است و با
لمس محل آن روی نقشه یا کليک بر روی آن اطالعات محيطي  ،قابليت فعاليت و همه مشخصات را بر
روی نمایشگری بزرگ نشان دهد.
مثال :هر یک از مسئولين عالي رتبه تمامي مي تواند مراکز تحت امر خود را که هم اینک نياز به دنيایي

شرح

کاغذ ولوح فشرده و  ...دارد ،پيش رو ببيند و تنها با چند کليک ساده بتواند تمامي اطالعات

پيشنهاد بهبود

درخواستي اعم از موقعيت جغرافيایي تعداد کارکنان ظرفيت توليد  ،مشخصات فني  ،مختصات و ...را
مشاهده و در صورت لزوم در تصميم گيری های کالن از آنها بهره برداری کند .و در تکميل آن با آماده
نمودن زیر ساخت وتنها با نوشتن چند ده خط کد فرمان کامپيوتری بتوان برنامه ای بي نظير از موقعيت
اماکن و نقاط حساس را تدوین نمود که گویي مسئول مربوطه حضوراً به آنجا سرکشي کرده است و
شرایط را سنجيده است.الزم است که امنيت  ،امنيت و امنيت را در مورد این پيشنهاد در نظر بگيرید،
زیرا نفوذ ناپذیری درمقابل دسترسي مهاجمان به اطالعات ،مهم تر از خود اطالعات است.

مستندات پيوست

به پيوست نمایي از برنامه ای که با همين هدف توسط اینجانب و یکي از همکاران طراحي شده ارسال ميگردد
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