
  :معرفی کتاب

های توزیع برق با استفااه  از سستتف    سازی شبکهمدل" کتابدر 

GIS"  یز  سیتزت     آمیز  موفقیت سازیپیادهکه چرا  شودمینشان داده

GIS  این کتاب استسازمانی متتل م داشتن ی  مدل داده جامع و کامل .

و مطالعزه آن   اسزت کزاررردی موفز     هاینمونهترکیبی از اطالعات فنی و 

 منزد عالقزه ، مدیران اجرایی، مدیران فزاوا و کلیزه افزراد    GISررای مدیران 

 رتیار سودمند است.

خدماتی در  هایسازمانمدیر رخش  Bill Meehanنویتنده کتاب آقای 

رزر  و ازاز را دارد. او    هزای شزرکت است و سارقه فعالیت در  Esriشرکت 

دماتی برق و گتاز بتا استفااه  از    خ هایشرکتتوانمندسازی نویتنده کتزاب  

 منتشر شد. 7002است که در سال  GIS سستف 

یوسفی فرد، رئزی  ازروه   احتان این کتاب توسط شرکت توزیع رر  شهرستان اصفهان و تحت مدیریت آقای مهندس 

GIS .شرکت، ترجمه و منتشر شده است 

 موضوع این کتاب چیست؟

را دنبزال   GISای کاررردی و عملی ماجراهزای یز  مزدیر    این کتاب ره شیوه

شزبهه توزیزع رزر ، زمینزه       کنزد. او ممموریزت دارد رزا تهیزه مزدل داده     می

جزای  را در سازمان فزراه  کنزد. در ایزن کتزاب رزه      GISسازی سیتت  پیاده

نزدهای  ای کاررردی، اج ا و فرآیپرداختن تئوری ره مبحث مدل داده، ره شیوه

مختلف شبهه توزیع رر  که در تعریف مدل داده نقشه دارنزد، معرفزی شزده    

 است.

سازی شود. داستان مراحل پیادههمچنین در این کتاب ی  داستان روایت می

رزرداری  های سیتزت  نقشزه  در ی  شرکت توزیع که محدودیت GISسیتت  

زمان را فراه  اذارد و زمینه ایجاد تحول در ساقدیمی شرکت را پشت سر می

 قزبالا ی  مرد ره نزام ران کزه    –کند. شخصیت اصلی داستان خیالی است می



شود کامالا واقعزی اسزت. او متزیر    اما موانع و مشهالتی که او را آن روررو می –رخش دولت محلی روده است  GISمدیر 

 افتد.سادای اتفا  نمیتغییر ره اساسااناهمواری در پیشرو دارد، چون 

 این کتاب کیست؟مخاطب 

های توزیع رر  رتیار کزاررردی و مفیزد اسزت.    در شرکت GISسازی سیتت  این کتاب ررای افراد درایر در پروژه پیاده

مبنا، مخاطبان اصلی این کتاب هتتند. همچنین این کتاب  GISاف ارهای و تولیدکننداان نرم GISمدیران فاوا، مدیران 

 را ارتقاء رخشد. GISهای سیتت  های توزیع در زمینه قارلیتشناسان شرکتتواند سطح دانش مدیران و کارمی

 این کتاب چه محتویاتی دارد؟

های توزیزع  وکار و فرآیندهای اصلی شرکتاین کتاب را معرفی کلی کتب

شود. تالش شده مطالب کتاب ررای خواننداان غیر فنی هز   رر  آغاز می

ات تخصصی ارائه شده در زمینه راشد. ممهن است ررخی موضوع فه قارل

توزیع رر  ررای کارشناسان فنی رتیار ساده راشد اما ررای افراد فعزال در  

ها را رزا مفزاهی  پایزه    تواند آنرتیار کاررردی است و می ITو  GISحوزه 

کارشناس در خصوص سؤاالتی  شبهه توزیع رر  آشنا کند. شاید افراد غیر

هزی    "ریهلزوزر چزه کزاررردی دارد    "یزا   "توان راکتیو چیتزت  "مانند 

رززرای ایززن دسززته از  توانززدمززیلززذا ایززن کتززاب  ،نداشززته راشززند ایایززده

ی  مرجع مناسب ررای آشنایی را اصطالحات فنی مورد نیزاز   ،خواننداان

های توزیع رر  راشد. در این کتاب ج ئیات فنی در حد نیاز ارائه شبههدر 

 زدای خواننده شود.اعث دلقدر تخصصی که رشده است، ولی نه آن

 نحوه استفاده از این کتاب

در چارچوب  GISسازی سیتت  در این کتاب، سراذشت آقای ران ررای شناخت فرآیندهای مختلف شبهه توزیع و پیاده

رزرداری  هزای نقشزه  را در مقایته رزا سیتزت    GISشود. او ره دنبال آن است که م ایای سیتت  این فرآیندها دنبال می

نظزر   سازی شبهه توزیع رر  ه  ره جنبه فنی و ه  ره جنبزه تجزاری  های رر  نشان دهد. او در مدلسوم در شرکتمر

صزورت سزروی  از   هزا رزه  نگهداری شود و مارقی داده GISدارد. ایده کلی آن است که اطالعات در حد نیاز در سیتت  

هزای  هزا متتندسزازی داده  انی دارند که متئولیت آنهای توزیع رر  کارمندها دریافت اردد. همه شرکتسایر سیتت 

شزود.  نوشته نگهداری مزی ره شهل نقشه، ا ارش، کتارچه و یا دست معموالامهانی پراکنده سازمان است. این متتندات 



سزازی موفز    دهی رهتر اطالعات مهزانی، زمینزه پیزاده   کند که را سازمانهای توزیع رر  کم  میاین کتاب ره شرکت

 را فراه  کنند. GIS سیتت 

 

 نحوه تهیه کتاب

ره شماره  - دفتر تحقیقات -رر  شهرستان اصفهان تهیه کتاب می توانند را شرکت توزیع  ررای عالقه مندان
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