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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

                                                           
 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  صورتيكه کاال/خدمت،در  .1

 نرم افزار پویشگر تخصیص بهینه آب نام کاال/ خدمت

  

 آب و کشاورزی حوزه کاال/خدمت

 - شماره یا نام نسخه

تاریخ انتشار/ ورود به 

 بازار
 11/1911انتشار اولیه: 

 شیوه دستیابی به

 کاال/خدمت

 تحقیق و توسعه/نوآوری باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

)پنج مصرف کننده 

 عمده(

 شرکتهای آب منطقه ای 

 سازمانهای جهاد کشاورزی    

   بهره برداران بخش کشاورزی  

 صندوق پژوهش و برنامه ریزی کشاورزی 

 صندوق بیمه محصوالت کشاورزی 

  معرفی کاال/خدمت

 معرفی نمایید. کلمه( 052کلمه و حداکثر در  022حداقل در )صورت توصیفی، کاال/خدمت مورد نظر را لطفاً به
در این  زمیننه،  امروزه کاستی های موجود در منابع آب، عالوه بر کمبود فیزیکی، ناشی از ضعف مدیریت منابع آب نیز می باشد. از جمله راهکارهای مدیریتی

ابر خشکسنالی و آب به کاربریها، علی الخصوص کاربریهای کشاورزی، با رویکردهایی همچون: افزایش ذخیره آب مجازی، تاب آوری در بر مناسب تخصیص

یننه نمنودن ارتقاء منفعت اقتصادی بهره برداران می باشد. نرم افزار پویشگر تخصیص بهینه آب که در سطح آب بران، خصوصاً در بخش کشاورزی و خرد، به

هنوش محاسنباتی، اقندام بنه شنبیه  بهره برداری زمان واقعی آب را امکان پذیر می نماید، با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره و الگوریتمهای

ع آب سازی و بهینه سازی الگوی کشت بر اساس فاکتورهای مختلف همچون: خشکسالی/ ترسالی منطقه، میزان آب مجازی و منفعت اقتصادی نموده و منناب

اولویتهنای منوردنظر بنه کاربریهنا لحنا  بنا  ،در دسترس که در برنامه ریزیهای منابع آب از طریق سازمانهای مربوطه تخصیص یافته را بنه شنکلی مناسنب

تصناد تخصیص می دهد. در ای  فرآیند همواره تاب آوری در برابر خشکسالی، افزایش ذخیره آب مجازی و منفعت اقتصنادی مشنتمب بنر منفعنت بنازاری )اق

ناریوهای مدیریتی در حاالت مختلف را برای مدیران کشاورزان( و غیربازاری )حفظ محیط زیست و منابع آب منطقه( مورد توجه جدی قرار می گیرد و ایجاد س

پایگناه داده ننرم و بهره بردارن فراهم می نماید. از سویی دیگر، دستیابی به داده و اطالعات مرتبط با دوره های کشت و منابع آب که به روشهای مختلف در 

بدی  ترتیب، اطالعات  دیران و برنامه ریزان بخشهای آب و کشاورزی قرار می دهد.افزار قابب ذخیره و مدیریت خواهد بود، اطالعات ارزشمندی را در اختیار م

ت محصوالت موجود یا حاصب از پردازش و مدلسازی ذخیره شده در پایگاه داده ای  نرم افزار در زمینه هایی همچون: وضعیت اراضی کشاورزی، پتانسیب کش

موردنیاز،  محصوالت مناسب برای هر قطعه زمی  کشاورزی، میزان مصرف آب مجنازی منرتبط بنا هنر در ای  اراضی با دیدگاه منفعت اقتصادی، میزان آب 

امکان مناسبی برای کمک بنه برنامنه رینزی آمنوزش و می باشد تا بهره برداران و برنامه ریزان بخشهای آب و کشاورزی محصول کشاورزی و ... در اختیار  

 فراهم گردد.نیز فرهنگ سازی در جوامع محلی کشاورزی 
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 خط و به صورت بولت( 12)حداکثر در 

 عنوان نمونه: لطفا در ای  بخش از بیان توصیفی محصول اجتناب فرموده و صرفا مشخصات فنی محصول اعالم شود. به
کتابخاننه نقشنه ای منت  بناز ؛ Javaزبنان برنامنه نویسنی ؛  9.4.3نسنخه  Android Studioمحیط توسعه  مشخصات فنی بخش موبایب محصول: -

Mapsforge 0.9.0 استاندارد ؛WMTS پایگاه داده ؛ برای نمایش نقشه هاSpatialite 0.3.0 .  

؛  Geo Server یسنرور مکنان؛ Tomcatسنرور وب ؛ PostgreSQLداده  یگناهپا مشخصات فننی زیرسناخت وب محصنول )در دسنت توسنعه(: -

 JQueryو   Java Scripts یسیزبان برنامه نو؛ در سمت کالینت Open Layersنرم افزار ؛ برای سرویسهای مکانی  WMSو  WFS یاستانداردها

 . HTML/CSSو 

 .زیرساخت تحت وب همراه با اپلیکیشنهای کاربردی موبایب؛ مکانی و هوش محاسباتی فناوریهای تلفیق ویژگیهای خاص: -

  اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

 1911شهریور  گواهی دانش بنیانی
معاونت علمی و 
فناوری ریاست 
 جمهوری

  سال 9

ایده برتر در جشنواره آب، انرژی و خشکسالی 
 پارک علم و فناوری خوزستان

 1911اسفند 
فناوری پارک علم و 
 خوزستان

-  

ایده برتر در دومی  جشنواره و نمایشگاه ملی 
فناوریهای آب، خاک و محیط زیست معاونت 

 علمی و فناوری ریاست جمهوری
 1911آبان 

معاونت علمی و 
فناوری ریاست 
 جمهوری

-  

پژوهش برتر آکادمی بی  المللی علوم و تکنولوژی 
 ایران و اخذ جایزه پروفسور حسابی

 1911 شهریور
آکادمی بی  المللی 
علوم و تکنولوژی 

 ایران
-  

 


