چرایی انجام کار
 -1نبود یک بانک داده ایرانی-ساخت و قابل دسترس از فراسنجهای وابسته به دانش زمین.
باید یادآور شد که بانکهای داده ساخت دیگر کشورها هر یک دارای اهدافی در راستای منافع سازنده آن کشورها است.
پرسش :دما و بارش استان خوزستان (یا استان گیالن ،حوضه ابریز دریاچه ارومیه ،شهرستان کاشان) در بهمن ماه سال  1388چه ندازه
بوده است؟ در چه بخشیهایی از شهرستان دما باالتر و بارش کمتر بوده است؟ از کجا میتوانم داده های مورد نیاز را پیدا کنم؟
پرسش :میانگین بارش بهمن ماه سال  1398بر در سراسر ایران چه اندازه است؟

 -2کاهش پیامدهای کمبود یا نبود داده و اطالعات در اجرای طرحهای پژوهشی کشور.
پیدا نمودن داده و اطالعات مورد نیاز پیوسته از بازدارنده های پژوهشی کشور بوده است .وقت و سرمایه مالی هنگفتی در
این راه هزینه شده و میشود.
امروز دانشجوی خودم انجام مقاله اش برای دسترسی نداشتن به داده ها متوقف است .از این نمونه کارهای پژوهشی در کشور
که درگیر بدست آوردن داده هستند فراوان است
پرسش :تا کی داده ها بدستم میرسد؟ فرمت داده ها چگونه است؟ اگر داده نبود چه کنم؟

 -3ایجاد توانایی برای آموزش آنالین از ویژگیهای وابسته به علوم زمین.
توانا نمودن استاد ،دبیر یا آموزگاری که دوست دارند برای باال بردن کیفیت آموزش از نمونه های آنالین از ویژگیهای هوا و اقلیم
شناسی ،منابع آب ،محیط زیست در خشکی و دریا ،کشاورزی ،اقیانوس شناسی ایران و جهان .بهره مند شوند.
پرسش :در هنگام درس دادن دوست دارم مثالها را از ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی ایران و خاورمیانه ارایه کنم .باید داده و
اطالعات و نقشه ها آنالین در دسترس باشد تا بتوانم بدون درنگ ،ویژگیهای دلخواه از کشور را به دانش آموزان و دانشجویان
ارایه نمایم؟ آیا کسی میتواند در این زمینه کمک نماید؟
پرسش :حوضه ابریز کارون بزرگ چه گستره ای از کشور را پوشش میدهد؟ مساحت ،میانگین بارش و مقدار تجمعی بارش آن
در فروردین ماه سال  1398چه اندازه است؟
پرسش :پهنه های پر بارش حوضه رودخانه کرخه کجاست؟
پرسش :پهنه های برفگیر کشور کجا هستند؟

 -4دشواریهای فراوان در کارهای کارشناسی و مدیریتی ناشی از دسترس نبودن داده و اطالعات
پرسشها :کارشناس وزارت جهاد کشاورزی هستم ،کارشناس بیمه محصوالت کشاورزی هستم مدیر منابع آب در وزارت نیرو یا شرکتهای منابع آب هستم،
در وزارت کشور هستم و مدیریت یک پهنه جغرافیایی بر دوش من است .به دنبال پاسخ به پرسشهای زیر هستم:
الف -نمیدانم که بارش امسال چه اندازه بیشتر یا کمتر از میانگین بود که بر پایه آن برآوردی از خشکسالی داشته باشم.
ب -بعنوان مدیر استانی یا کشوری نمیدانم که در سنجش با دیگر استانها ،گرمای هوا و اندازه بارش در پهنه جغرافیایی زیر نظر من چه اندازه بیشتر از
میانگین کشوری است؟
ج -بعنوان یک کارشناس شرکت مشاور میخواهم برآوردی از بیشترین شدت بارش روزانه در یک پهنه جغرافیایی سد امیرکبیر داشته باشم .دسترسی به داده
ندارم و پهنه جغرافیایی هم دور دست است .چه باید بکنم؟
د -بعنوان یک مدیر منابع آب دوست دارم که تغییرات اقلیمی بارش یا دما در حوضه های ابریز زیر نظر خود را به صورت آنالین ببینم.
ه -بعنوان یک فرماندار یا استاندار میخواهم وضعیت استان از دیدگاه اقلیم شناسی و کشاورزی در روی میزم باشد .برای اختصاص منابع مالی به بخشهای زیر
دست ،نیاز دارم که داده ها و اطالعات آب و هوایی ،پوشش سبز و کشاورزی در دسترسم باشد .آز کجا باید این داده ها را به آسانی بدست آورم؟

 -5بسیاری از یافته های پژوهشی برای کاربرد در دسترس گروههای اجتماعی نیست .آیا راهی برای برون
رفت و کاهش دشواریهای این چنینی هست؟
پرسش :گروه پژوهشی ما پیوند میان بارش ایستگاهی را با برون داد مدلهای اقلیمی بدست آورده است .با فرمولهای تولید شده گروه ما،
بسیاری از کشاورزان و مدیران منابع آب و پژوهشگران خواهند توانست برآورد درست تری از میزان بارش و دما و باد و تبخیر در پهنه
جغرافیایی خود داشته باشند؟ چگونه میتوانیم یافته های خود را به آگاهی همگان برسانیم؟

 -6در حوضه علوم زمین ،شمار فراوانی از پژوهشها تکراری است .پژوهشگران به درستی از
یافته پیشینیان آگاه نیستند .آیا راهی برای مدیریت بهتر اینگونه پژوهشها است؟
پرسش :گروه پژوهشی ما پیوند میان زمان و دما را در حوضه آبریز رودخانه کر در استان فارس بدست آورده است .دوباره کس دیگری
همین کار را با اندکی تغییر به انجام رسانیده است .آیا جایی هست تا به گونه ای علمی و رعایت حقوق معنوی یافته های ما را در
دسترس پژوهشگران بعدی و مردم قرار دهد؟

 نبود سیستم داده های گریدبندی شده از ویژگیهای آب و هوایی ایران-7
 چرا در ایران تنها داده های ایستگاهی هست و از داده های گریدبندی شده ساخت درون کشور خبری نیست؟:پرسش
 در ایران را پایه ریزی کرد و برای فراسنجهای آب و هوایی و اقلیمی داده های گرید بندی شده راData Assimilation آیا میتوان سیستم
با در هم آمیختن روشهای آمار و ریاضی تولید کرد؟

What is data assimilation?
“Data assimilation is often thought of as a way of keeping a model ‘on the tracks’ by
constantly correcting it with fresh observations.”
Data assimilation is the science of combining different sources of information to estimate possible states of a
system as it evolves in time. Often only one state is estimated at a time, e.g. the most likely state, or the
mean state. We call this state an analysis.

 -8نشان دادن توان داخلی برای ساخت صدها نرم افزار پویا ،در هم تنیده ،با کاربرد همگانی و توانایی به
روز شدن.
در ساخت این سایت صدها نرم افزار تو در تو در کنار هم کار میکنند تا بتوانند پیچیده ترین پردازشها را با ایکونهای فارسی نویسی
شده و بومی شده برای کاربران با سطح دانش گوناگون به انجام برسانند .سراسر اندیشه ساخت و نرم افزارهای درون سیستم و نرم
افزارهای پردازشی کار ایرانی است .با این همه ،پویایی سیستم به گونه ای است که تواناییهای آن روز به روز در حال افزایش است.

 -9مقابله با دوری ایرانیان از ویژگیهای بیولوژیک و آب و هوایی خلیج فارس ،دریای عمان ،دریای خزر و
اقیانوسهای جهان که شوربختانه در اندازه بسنده نیست.
آشنایی ایرانیان با دریاهای پیرامون کشور و نیز آبهای اقیانوسی جهان و نقش آن در بهبود زندگی آنان در اندازه بسنده نیست .کاربرد داده های
دریایی و اقیانوسی در کشور ما بیشتر ویژه پژوهشگران و دانشگاهیان است .برنامه ریزی شده است تا داده ها و اطالعاتی از این گستره های آبی در
سایت گذاشته شود که فرهنگیان و دانشگاهیان بتوانند به سادگی از آن بهره مند شده و از کاربرد آن لذت ببرند .این سایت آشنایی مردم با آبهای
اقیانوسی و دریاهای پیرامون را گسترش خواهد داد.

 -10فراهم سازی زیر ساختهای مورد نیاز برای تولید مدلهای پیش بینی اقلیمی.
این زیرساختها بایستی بتوانند حجم بسیار بزرگی از داده را بصورت بهنگام ( )Onlineدریافت ،انباشت و پردازش کنند .سامانه
eioc.irدر راه رسیدن به چنین هدفی است.

بیم ها

سراسر کارها بر روی اینترنت است و اگر امنیت شبکه باال نباشد ریسک باالست
بعلت نبود پشتیبانی مالی بیم جدا شدن تیم برنامه نویس و پشتیبانی کننده فراوان است .تاکنون در چندین نوبت برنامه نویسان با
فراگیری و باال بردن تخصص خود ،کار را رها کرده راهی برون مرزها شده اند.

چشمداشتها

 -1دریافت اعتبار از محل طرحهای پژوهشی استانی .به کمک دانشگاه
 -2اختصاص گرنت پژوهشی قابل توجه از سوی دانشگاه برای پیشبرد اهداف طرح
 -3نوشتن نامه به وزارت عتف برای پشتیبانی از طرح و خرید پسورد برای دانشگاههای کشور.

 -1طراحی و ساخت پایگاه داده  GISپایه با گنجایش نامحدود .هم اکنون داده های بارش ،دما ،باد ،تبخیر ،ویژگی دریاچه ها ،برف ،نم هوا تاکنون نزدیک 40
متغیر زمینی ،آتمسفری و اقیانوسی بر روی سیستم بارگذاری شده است و کار بارگذاری داده همچنان ادامه دارد.
 -2ساخت نرم افزارهای گوناگون برای شناخت جغرافیای جهان و توانایی انتخاب هر جایگاه جغرافیایی بر روی نقشه به گونه ای که این انتخاب با پایگاه
داده در پیوند باشد.

دشواریها
 -1بیم از هک شدن و نبودن سپرهای دفاعی .با وجودیکه سرورها در حال کار هستند و هزینه داریم ولی دسترسی را بسته ایم .در اوایل بهمن سال گذشته
سرور دچار نقص فنی شد که احتماال ناشی از هک شدن بود .همه داده ها ،نرم افزاره و سخت افزارها دچار آسیب هنگفت گردید .بازگشت نزدیک هشت ماه
به درازا کشید با هزینه فراوان.
 -2نداشتن سرور کمکی برای آنکه در شرایط خرابی سرور اصلی ،ادامه کار بطور اتوماتیک به سرور بک اپ برود.

 -3نداشتن سرور برای ذخیره داده ها و پردازشهای سنگین برای هنگامیکه شمار فراوانی کاربر بر روی سیستم کار کنند .این یک سیستم ملی است و نیازمند
کمک ملی است.
 -4نداشتن سیستم پشتیبان برای شناساندن سیستم به گروه کاربران.

درخواستها
 -1کمک برای تامین امنیت شبکه تا سایت به آسانی در دسترس باشد.
 -2تامین سخت افزاری برای آنکه بیم سوخته شدن سیستم کم شود و به کارهای نرم افزاری پرداخته شود.

انتظارات
 .1اختصاص گرنت پژوهشی از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه برای خرید تجهیزات مانند serverو storageدر راستای توسعه
سایت و همچنین تامین هزینه های نیروی انسانی
 .2پشتیبانی از امنیت شبکه

 .3معرفی تواناییهای این سامانه به وزارت علوم در راستای در خرید اعتبار کاربری برای دانشگاهیان جهت استفاده اساتید و
دانشجویان از خدمات سایت
 .4معرفی توانایی های این سامانه از سوی دانشگاه شیراز به وزارت علوم به منظور جلب حمایت ایشان برای تبلیغات و تجاری
سازی خدمات این پایگاه (فراهم اوردن زمینه بکارگیری عملیاتی این سامانه توسط نهادهای دولتی و خصوصی)

این گریدبندی داده ها راهی است برای فراگیر نمودن داده های ایستگاهی برای پهنه های بزرگ جغرافیایی .داده
های ایستگاهی تنها در شمار اندکی از پهنه های جغرافیایی اندازه گیری میشوند .بسیاری از کشاورزان و دیگر
کاربران داده ها در کنار ایستگاههای اندازه گیری زندگی نمی کنند .آنها دوست دارند که داده ها و اطالعات
کشاورزی را برای محل زندگی و کار خود داشته باشند.

سامانه  eioc.irنرم افزارهای الزم را تولید نموده و آزمونهای مربوطه را برای تبدیل داده های ایستگاهی به گرید
بندی شده به انجام رسانیده است .را با درخواست سازمانهای برداشت کننده آن به داده های

