ٍبالگ
کویسیَى زهیي هکاًی /شئَاسپشیال
ًقش حوایتی دادُ ّای هکاًی دربْبَد کیفیت عولکرد کشَر اًگلیس بِ ّوِ گیری ٍیرٍس کرًٍا
ارسال شدُ تَسط :جیوی کالرک  ،هعاٍى هدیر کویسیَى زهیي هکاًی ،ارسال شدُ درتاریخ  20 :آٍریل  – 2020طبقِ بٌدی ّا :دادُ ،فٌاٍری

ٍیرٍس کرًٍا ٍ دادُ ّای هکاًی
دادُ ّای هکاًی تشای شٌاسایی ػلل تیواسی  ،سدیاتی شیَع آى ٍ ًظاسذ تش تْثَدی تیواساى اص قشى ًَصدّنٌّ ،گاهی
کِ جاى اسٌَ شیَع ٍتا سا دسلٌذى دس سال  1854تِ زظَیشکشیذ ،هَسد اسسفادُ قشاس گشفسِ اًذ .زظَیش :اسٌَ ،جی….

تصَیر :اسٌَ ،جیٍ .ضعیت شیَع ٍبا  ،چاپ دٍم1511 ،
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تا زَسؼِ ًشم افضاسّای جذیذ ٍ زکٌَلَطی جوغ آٍسی دادُ ّاّ ،ن اثشاذ ٍ ّن زاثیش اقذاهاذ تشای سدیاتی ٍ هذیشیر
تیواسی ّا ًظیش خاًذهی فؼلی ٍیشٍس کشًٍا سا هی زَاى دس صهاىٍ -اقؼی ٍ ًضدیک تشسسی کشد ،اهکاى ٍاکٌش
طحیح ٍ تِ حذاقل سساًذى هشگ ٍ هیش ،تا تِ کاسگیشی دادُ ّای هکاًی کِ ًقش اطلی سا دس ایي هَسد تاصی
هی کٌٌذ ،هیسش هی شَد.

"داًشگاُ جاى ّاخکیٌض تخش حفاظسی ،COVID-19تا اسسفادُ اص فٌاٍسی  ، ESRIدادُ ّای زقشیثاً ٍاقؼی سا اص سشاسش
جْاى تِ ًوایش هی گزاسد".
دادُ ّای هکاًی دس حال حاضش تشای هذل ساصی اًسقال ٍیشٍس ،خیش تیٌی هٌاطقی کِ اص اًسشاس آى آسیة خزیشّسسٌذ
ٍ ًضدیکسشیي هشاکض هشاقثر ّای تْذاشسی ٍشٌاسایی سایش خذهاذ کلیذی هَسد ًیاص دسجَاهغ ها ،کاستشد داسًذ.
فٌاٍسی هثسٌی تش -هکاى دس صهاىٍ -اقؼی هَجَد ،تشای خشسیثاًی اص خاسخ هلی هاًٌذ گشٍُ خاسخ دٌّذگاى داٍطلة
 NHSکِ تِ زاصگی زشکیل شذُ ،دس حال ایجاد اسر .ایي اتسکاسػول اصیک تسسش هشاتِ سایش اسائِ دٌّذگاى خذهاذ
هَاد غزایی ٍ حول ٍ ًقل اسسفادُ هی کٌذ زا ّواٌّگ کٌٌذگاى خشٍطُ تسَاًٌذ تسسِ تِ ًیاص ٍ اٍلَیر تٌذیٍ ،ظایف
خَد سا اص ساُ دٍس تِ افشاد دس ایي صهیٌِ اخسظاص دٌّذ .قثالً ً 750،000فش داٍطلة تشای ششکر دس ایي طشح ثثر
ًام کشدُ اًذ.
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تخش ػوَهی تا ششکا ّوکاسی هی کٌذ زا چگًَگی تْسشیي ػولکشد دادُ ّا دس خشسیثاًی اص خاسخ ٍ ٍاکٌش تشیساًیا سا
سطذ ًوایذ .چگًَِ دادُ ّای هکاًی اص خاسخ اًگلیس تِ تیواسی ّوِ گیش ٍیشٍس اسسفادُ هی کٌٌذ ششکر PUBLIC
 ،کِ یک ششکر سشهایِ گزاسی هثسٌی تشزکٌَلَطی دٍلسی GovTech/هی تاشذ ،یک تشًاهِ  500کیلَخًَذی
تا  NHS-Xسا تشای زأهیي تَدجِ زؼذاد  23ساُ حل في آٍسی کِ هی زَاًذ اص افشاد آسیة خزیش دس ًسیجِCOVID-
19خشسیثاًی کٌذ ،ساُ اًذاصی کشد.
ایي خشٍطُ ّا تِ هشاقثر ّای اجسواػی اص ساُ دٍس ،تْیٌِ ساصی سیسسن هشاقثر ٍ سالهر سٍاى هشتَط هی شًَذ.
تقَیت ٍاکٌش بِ ٍیرٍس کرًٍا با صدٍر قَاًیي جدید
یکی اص ساُ ّای خشسیثاًی کویسیَى هکاًی اص تخش ػوَهی تِ هٌظَس دسسیاتی ایي تخش تِ دادُ ّای تْثَد یافسِ دس
طَالًی هذذّ ،واى زَافقٌاهِ هکاًی تخش ػوَهی) (PSGAاسر کِ اص طشیق آى ٍ طی  10سال طَسذ گشفسِ
اسر کِ دس اٍایل هاُ جاسی تشای اطویٌاى تخش ػوَهی جْر دسسشسی تِ دادُ ّای خیششٍ جْاًی ساصهاى
 Ordnance Surveyاػالم شذ.
ػالٍُ تش ایي ،ساصهاى  Ordnance Surveyدس ٍاکٌش خَد تِ خاًذهی ٍ ّوِ گیشی ٍیشٍس کشًٍا ،اص طیف
گسسشدُ ای اص ًْادّای ػوَهی خشسیثاًی کشدُ اسر ٍ دس زظوین گیشی صیشتٌایی خَد تشای هذیشیر تْسش تحشاى تِ
ػٌَاى تخشی اص سشٍیس ًقشِ تشداسی اٍسطاًس) ، (MfEجْر حوایر اص جاهؼِ اًؼطاف خزیش تِ طَسذ  24ساػسِ
ٍ سایگاى ٍ دس ششایط اضطشاسی ،دس ّش سٍص اص سال ٍ تذٍى ّضیٌِ دس دسسشس اسر.
تا ایي حال ،خاسخ تِ ٍیشٍس کشًٍا فشازش اص زَاى تخش دٍلسی تَدُ ٍ ًقش اطلی تشػْذُ ًْادّا ٍ ساصهاى ّای تخش
خظَطی اسر .تشای اطویٌاى اص دسسشسی ّش شخض تِ دادُ ّای خَد دس ایي صهاى تی ساتقِ ،ساصهاى Ordnance
ّ Surveyن اکٌَى هجَص کَزاُ هذذ ٍ جذیذ  Covid-19سا هٌسشش کشدُ اسر .ایي هجَص ساصهاًْا ،زَسؼِ
دٌّذگاى ٍ افشاد سا قادس هی ساصد زا اص دادُ ّای ساصهاى Ordnance Surveyتِ طَسذ سایگاى دس ًقطِ هَسد
اسسفادُ ،تشای اّذاف خاص تِ هٌظَس حوایر اص ٍاکٌش ٍ خاسخ اًگلیس دس تشاتش ّوِ گیشی ٍیشٍس کشًٍا اسسفادُ
ًوایٌذ.
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هجَز چِ چیسی ارائِ هی دّد؟
هجَص جذیذ ،دسسشسی تِ طیف ٍسیؼی اص هحظَالذ ساصهاى ،Ordnance Surveyاص جولِ دادُ ّای دقیق
زَخَگشافی تا سیسسن هسسش هح MasterMap/ساصهاى  ٍ Ordnance Surveyاطالػاذ ًقاط هَسد ػالقِ سا
اهکاى خزیش هی ساصدّ .وچٌیي دسسشسی تِ آدسس دّی (اص جولِ دادُ ّای  ٍ Royal Mailصهیي هکاى) ٍ
هجوَػِ دادُ ّای جادُ ای سا ًیض فشاّن هی کٌذ .ایي اهش کاستشاى سا قادس هی ساصد زا :
 اص دادُ ّای ًقشِ تشداسی تشای زجسن ٍ فشاّن آٍسدى صهیٌِ تشای هجوَػِ دادُ ّای شخض ثالث اسسفادُ
ًوایٌذ .تِ ػٌَاى هثال ًقشِ تشداسی اص دادُ ّای جوؼیسی ،تِ کاستشاى اجاصُ هی دّذ زا هٌاطق تا جوؼیر
سالخَسدُ سا زشخیض دٌّذ.


یک تشًاهِ ٍب یا اج هَتایل تا دادُ ّای هکاى یاب سْل االسسفادُ تشای خشسیثاًی اص جَاهغ تشای دس زواس
ٍ دسسشس تَدى ٍ یافسي هٌاتغ ٍ تِ اشسشاک گزاسی اطالػاذ هَقؼیر هکاًی ایجاد ًوایٌذ.

ً ضدیکی ٍ هجاٍسذ خذهاذ کلیذی دس هٌاطق خاص سا شٌاسایی ٍ دسک ًوایٌذ .هثال ایٌکِ ًضدیکسشیي


داسٍساصی کجاسر.
تشًاهِ سیضی تْسش جْر زخظیض هٌاتغ کویاب تا هذل ّای زقاضای جذیذ تا ساصهاى ّای تخش دٍلسی .تِ
ػٌَاى هثال حول ٍ ًقل تِ تیواسسساى

کاستشاى هی زَاًٌذ زا  30سدساهثش سال  2020تِ دادُ ّای ّای سایگاى تذٍى حق اهسیاص ساصهاى  OSدسسشسی خیذا
کٌٌذ .کاستشاى هی زَاًٌذ تِ هجَص هَقر ساصهاى OSاص طشیق طفحاذ ایي ساصهاى ،دسسشسی خیذا کٌٌذ.
https://www.ordnancesurvey.co.uk/about/covid-19/new-to-os
چگًَِ هی تَاًید هشارکت ٍ ّوکاری ًوایید؟
هشاغل ٍ افشاد ّن اکٌَى دس سشاسش جْاى تا چالش ّای تضسگی سٍتشٍ ّسسٌذ .زأثیشفاطلِ گزاسی اجسواػی ٍ
اقذاهاذ خَد قشًطیٌِ ساصی  ،چالش ّای اقسظادی ٍ ػولی سا تشای طیف گسسشدُ ای اص هشاغل ٍ خذهاذ ،اص
هشاغل زحَیل کاال گشفسِ زا زَلیذ کٌٌذگاى هَاد غزایی ،سشگشهی  ،خذهاذ هالی  ،هشاقثر ّای تْذاشسی ،
هْواى ًَاصی  ،خشدُ فشٍشی  ،حول ٍ ًقل ٍ خشسیثاًی جاهؼِ ،ایجاد ًوَدُ اسر.
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تشیساًیای هثسکش 20،هیلیَى خًَذ دس خشٍطُ ّای زجاسی سشهایِ گزاسی خَاّذ کشد زا ایذُ ّای خالقاًِ ٍ
جاُ طلثاًِ ای سا تشای سفغ ًیاصّای جاهؼِ یا طٌؼر کِ ًاشی اص شیَع ٍیشٍس کشًٍا هی تاشذ سا زَسؼِ دادُ ٍ تِ
طَس قاتل زَجْی تشطشف ًوایذ.
هشاغل هی زَاًٌذ حذاکثش  50،000خًَذ سا تِ ػٌَاى یک کوک ّضیٌِ اٍلیِ تِ هٌظَس زأهیي ّضیٌِ ّای کاهل یک
خشٍطُ تِ هذذ  6هاُ جزب کٌٌذ .ایذُ ّا تایذ دس جْر کوک تِ طٌایغ ٍ خذهاذ کلیذی هخسل شذُ دس اثش ّوِ
گیشی ٍیشٍس کشًٍا ٍ خیاهذّای ًاشی اص آى تاشذ .ایي سقاتر دس زاسیخ  17آٍسیل زؼطیل شذ ٍلی کوسیَى
هکاًی ػالقوٌذ تِ دسیافر ایذُ ّای شوا اسر ،اگش دسخَاسر دادُ تاشیذ.
ًَآٍسی ٍ ّوکاسی ًِ ،زٌْا دس اًگلیس ،تلکِ تشای ّوِ ها ٍ دس سطح جْاى هْن اسر زا تسَاًین تیواسی ّوِ گیش
ًاشی اص ٍیشٍس کشًٍا سا تا هشاسکر ّن خاسخ دّین ٍتا آى هقاتلِ ًوایین.کویسیَى هکاًی دس ًظش داسد اص زوام
افشاد دس جاهؼِ هکاًی ،اص تخشْای خظَطی گشفسِ زا تخشْای دٍلسی ،داًشگاّی ٍ جاهؼِ هذًی ،تِ دلیل
خشسیثاًی ٍ خذهاذ اسصًذُ شاى دس ایي ایام تی ساتقِ زشکش ٍ قذسداًی ًوایذ.
اگش شوا اهکاى هَفقیر دس دسیافر جایضُ هالی اص طشیق طشح خالقاًِ تشیساًیا سا داسیذ ٍهحَسٍ هشکضیر طشح
خیشٌْادی شوا دادُ ّای هکاًی هی تاشذ ،یا شوا دسخَاسر دادُ ایذ ٍ هَفق ًثَدیذ ،یا قظذ داسیذ اص قَاًیي
طذٍس هجَصّای جذیذ ساصهاى ًقشِ تشداسی تشیساًیا Ordnance Survey /اسسفادُ کٌیذ ،لطفاً اص طشیق
آدسس ریل تا ها زواس تگیشیذ:

geospatialcommission@cabinetoffice.gov.uk

تشای کسة اطالػاذ تیشسش دس هَسد چگًَگی اسائِ خیشٌْاد حوایسی ساصهاى شوا تِ دٍلر ،لطفاً تِ طفحاذ
خذهاذ زجاسی سلطٌسی هشاجؼِ کٌیذ.
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