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 چکيده
، چهره صنعت را نسبت به دهه گدشته پیشرفت های گوناگون در توانمندی های فناوری اطالعات

پیشرفت های مستمر در زمینه ارتباطات و سیستم های اطالعاتی و .به سرعت متحول کرده است

فناوری اطالعات، باعث بوجود آمدن یک سرتکامل برای زنجیره تامین و توسعه تکنیک های برای 

باعث ارتقای کیفیت خدمات بنابراین تاثیر سیستم های اطالعاتی و ارتباطی .مدیریت آن است

در فرودگاه هاو شرکت های هواپیمایی یکپارچه . مطلوب برای انسان در کمترین زمان را شده است

نگری نسبت به  نمودن کلیه اطالعات بدست آمده از منابع متفاوت اطالعاتی در یک فرودگاه و کالن

ازهای اساسی فعالیتهای عملیاتی این اطالعات و همچنین پردازش مؤثر و صحیح این اطالعات، از نی

باشد ازاینرو با پیاده سازی سیستم  اطالعاتی و ارتباطی مدیریت یکپارچه فرودگاه  فرودگاهها می

های دیگر ارتباط داشت و  می توان تمامی اطالعات مربوط به پرواز را پردازش نمود و با اکثر سیستم

دهدهدف از مقاله فوق بررسی تاثیر و کاربرد  میاطالعات به موقع و بروز را در اختیار آنان قرار 

سیستم های اطالعاتی و ارتباطی بر فرودگاه ها سیستان و بلوچستان ست که عالوه بر بهبود 

نتایج حاصل .بخشیدنظام اطالعاتی و ارتباطی باعث افزایش کارآیی  در این شرکت ها گردیده است

را در فرودگاه های این استان جهت افزایش میزان پیشرفت سیستم های اطالعاتی و ارتباطاتی 

 .بهترین خدمات بیان می کند

سیستم های اطالعاتی، فرودگاه ها،فن آوری ارتباطات،مدیریت اطالعات و  : :يديکل واژگان

 ارتباطات
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 مقدمه

 جانوری شکار مراحل کهی هنگام هیاول انسان .است بوده نیعج بشر اتیح با باستان دوران از یرسان اطالع و اطالعات شک بدون

 عمده از یکی مورد در اطالعات ثبت و ارائه حال در ینوع به کرد، ینقش م شیخو سکونت محل غار وارهایید بر قلمش یمفرغ نوك با را

 به عاتدادن اطال گزارش زین و اءیاش کردن ضبط ری،یگ اندازه شمارش، رینظ اموری سرگرم ربازید از بشر خود بوده، یزندگ های مشغله نیتر

 تکامل و نیتکو موجب زمان گذشت .است شده یانجام م باال ی نهیهز با و نیپائ نانیاطم و سرعت با امور نیا که است بوده خود همنوعان

 شده رو به رو اطالعات آوری فن ی دهیپد با ریاخ دهه دو در که داد هوشمند انسان به خود را جای هیاول انسان و دیگرد یرسان اطالع مفهوم

 و ثبت ،یسازمانده است که شده باعث اطالعات آور سرسام و هیرو یب شیافزا ییسو از .ندیب یم آن از متأثر را اش یشئونات زندگ همه و

خلعتبری،حسینی )شود دشوارتر روز به روز زین آنها بهی ابیدست و استفاده نسبت نیهم به و تر دهیچیپ شیپ از شیب اطالعات سازی رهیذخ

 (.94:1349ی،طبقدهی، زمان

 به افراد ها آن لهیوس به که(افزار نرم)ای انهیرا های برنامه و (افزار سخت)زاتیتجه فیاز توص است عبارت اطالعات آوری فن

 ابزاری امروزه را اطالعات آوری فن ها دهند سازمان یم ارائه تینها در و یسازمانده ره،یذخ ،یبازخوان را ها آن کرده، دایپ یاطالعات دسترس

 نظر از را خود کارکنان عملکرد ها سازمان نیا آنکه برای اما .دهند وفق راتییتغ با و ببرند را باال خود افراد عملکرد آن کمک به که دانند یم

 بیترغ آوری فن از استفاده در خود را کارکنان آوری، فن راتییتغ سرعت با همتراز دیبا کنند تر اثربخش و کارآتر یتخصص و یسطح آموزش

 به ها، سازمان انیم رقابت شیافزا زین و آنها طیمح شدن تر دهیچیپ و ها سازمان با رشد که است معتقد( 1342)محمد. ندینما قیتشو و

 (.12:1341نیاز آذری،)کند یم جادیا یهماهنگ یاثربخش و ییکارآ شیافزا جهت در واحدها انیم سازمان هر در آوری اطالعات فن رییکارگ

 و فراهم را اطالعات به تر عیو سر بهتر یابیست د امکان اطالعات آوری فن از استفاده که دهد یم نشان زین طمرتب های پژوهش

 از ارییبس در . گردد یم دیمف های تیفعال به یانسان رویین دادن و سوق نهیهز وقت، در ییجو صرفه قیطر از یانسان رویین توسعه موجب

فتحی و )کند یم کمک سازمان سطح در افزوده رشد به آوری فن نیا که است شده قیتصد العاتاط آوری کاربری فن با مرتبط مطالعات

از این رو در پژوهش فوق به بررسی تاثیر بکارگیری سیستم های اطالعاتی در شرکت های وفرودگاه های می پردازیم (.24:1342همکاران،

 .سازمان ها است زیرا هدف اصلی دست یابی به اثرات مثبت این سیستم ها بر این

 

 پيشينه تحقيقاتی

 کاهش را اطالعات لیتحل و هیتجز و آوردن دست به نهیهز آوری اطالعات فن که است آن انگریب زین( 2222)سی الودن و پرایس

و  بکاهد تیریمد هیرو یب ی ها نهیهز نیهمچن و اطالعات عیتوز و آوری جمع به مربوط های نهیاز هز سازمان تا دهد یم اجازه و داده

 .دینما دگرگون را سازمان خشک ساختار

 اطالعات آوری فن از استفاده که دیرس جهینت نیا به اطالعات آوری فنیی کارآ نهیزم در خود های نوشته مرور با( 1911)سیبلی

 مطالعات . شود یم تر ساده یتایعمل روند و عیسر پاسخ تر، عیسر و تر ساده های برنامه انسجام کننده، مندی استفاده تیرضا شیافزا موجب

 اثر در کارکنان عملکرد و داشته ریتأث عملکرد آنان بر اطالعات آوری فن که دهد یم نشان زین یاثربخش نهیزم در شده انجام قاتیتحق و

 یم آنان شتریب یبازده موجب و داشته مثبت ریتأث کارکنان عملکرد بر انهیکاربرد را یآموزش های دوره کردن یط و افتهی بهبود آموزش

 (.48:1348مهدوی،)شود

 خود یاثربخش و ییکارآ دهد یم امکان به کارکنان سازمان کی در اطالعات آوری فن که دهد یم نشان زین( 2222)بهان و هولمز

 زین( 2224)های دفتیافته  .ندینما فراهم سازمان در را تر شرفتهیپ و کارآتر تیریهای مد ستمیس یاثربخش موجبات نیهمچن و ببرند باال را

 و نموده جادیا را الزمی هماهنگ سازمان یافق و عمودی ساختار نیب تواند یم اطالعات آوری فن از استفاده با یسازمان که هر است آن انگریب

 به ح،یصح اطالعات افتیدر قیطر از توانند یم انهیاز را استفاده با سازمان اعضای نیچن هم .آورد عمل به را الزم یبانیپشت ها، تیفعال از

 که افتیدر توان یم یسادگ به .ندینما ارائه را الزم همکاری مشترك هدف نیتأم جهت و در کرده برقرار ارتباط گریکدی با مناسب، و موقع

 سازمان در درست های میاخذ تصم و زییر برنامه گذاری، یمش خط ندیفرآ در تواند یم حدی چه تا موقع به و حیصح فقدان اطالعات

 .کند جادیا اشکال

 اطالعات آوری فن که دهد یم نشان داد، انجامی سازمان ساختار ابعاد بر اطالعات فناوری ریتأث مورد در( 1342)فالح همت آبادی

 .دارد یمثبت و رابطه معنادار کیاستراتژ های رییگ میتصم در تمرکز با
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 مرکز کارآموزان تیخالق روی بر ارتباطات و اطالعات آوری نف یهای آموزش دوره که است آن از یحاک زین( 1341)رجبی خوزانی

 داشتن اطالعات اریاخت در درست، رییگ میتصم برای امروزه زین ( 1382 ) محمدی اعتقاد به .داشت مثبت ریاصفهان تأث شهر ای حرفه یفن

 در یاطالعات های ستمیس از استفاده هنر نش ودا که بود برخوردار یاطالعات نیچن از توان یم یصورت در و دارد ضرورت روز به و قیدق

 فن از استفاده فن و دانش که داشت یمنطق و مؤثر میتصم انتظار توان یم رییگ میجهت تصم سازمان کی کارکنان از یزمان و باشد دسترس

 ریتأث رییگ میمهارت تصم تیتقو در اطالعات آوری فن که دهد یم نشان زین مرتبط های پژوهش .باشد فراهم آنان اطالعات برای آوری

 پردازش انتخاب، را ازین مورد میتصم به مربوط اطالعات د شده،یتول اطالعات نیب از سازمان افراد که شود یم موجب اطالعات تکنولوژی .دارد

 منابع موثق، از عاتاطال کسب ندیفرآ ری،یگ میتصم در که دهد یم نشان زین( 2222)پژوهش سلنو(.2221رابینز،)دهند قرار استفاده مورد و

 افتهی .باشد یدسترس قابل و داشته اطالعات وجود تکنولوژی که ردیگ یم شکل یزمان ساختار نیا و است یاطالعات ساختار وجود ازمندین

 موجب ؛دارد یمهم نقش ها زییر برنامه و ها رییگ میتصم در که اندازه به همان اطالعات که است ه داد نشان زین( 1342)پور یمیحک های

 که دیجه رسینت نیا به خود قاتیتحق از( 2221)رابینز.است دهیگرد زین اجتماعات در رفتار رییتغ و فردی نشیها، ب یآگاه رفتن باال

 که گرفت جهینت نیهمچن .کند تر نیسنگ را اتیعملی اطالعات بار که دهد یم را امکان نیا گروه به شود یم گرفته منبع چند از که یاطالعات

 شترییب تیخالق توانند یم ها آن باشد؛ شتریب شده ارائه های حل راه قدر هر که است چرا بهتر یگروه رییگ میتصم ،یاثربخش نظر از

 قاتیتحق ی جهینت نیز در( 2223)کوپر.باشد برخوردار ییباال تیفیک از فرد ماتیتصم با سهیمقا در و کرده عمل تر حیو صح تر قیدق داشته،

 خود دیجد های تیمسؤول به دیجد یسازمان فیوظا ن وینو ساختارهای جادیا با توانند یم یاطالعات های آوری فن که کند یم انیب خود

 . ندینما رییگ میتصم دارند یاحتمال های نهیهز زانیم و یابعاد اجتماع از که یاثرات به توجه با و گفته پاسخ

 ادبيات پژوهش

 تعریف فناوري اطالعات

 وترییکامپ دانش از استفاده با راهبری ییوتوانا مسأله حلّ راهکارهای و روشها ،یمخابرات ازدستاوردهای یقیلفت اطالعات فناوری

ی اطالعات ستمهاییس سازی ادهیپ وتری،یکامپ یطراح وتری،یکامپ وفناوری علوم ۀشرفتیپ مباحث به مربوط موضوعات شامل است و

. داده است هرگونه وتبادل پردازش ره،یذخ منظور به ارتباطات وتروفناورییکامپ یسنت دانش زا یقیتلف اطالعات فناوری .است آن وکاربردهای

اطالعات : شامل اطالعات، مختلف ازشکلهای واستفاده سازی رهیذخ جاد،یا برای که فناّوری شکلهای ۀازهم است عبارت اطالعات فناوری

 (.4:1342درودچی و همکاران،)رود یکارم به ...و ای رسانه چند های داده متحرك، ریتصاو ،یصوت مکالمات تجاری،

 که عدد یا متن تصویر، صوت، از اعم نشر اطالعات و پردازش ساماندهی، ذخیره سازی، گردآوری، از است عبارت اطالعات فناوری

 فناوریهای به اطالعات ریفناو( 22211)در تعریفی دیگر از هیسمان اغلو.می پذیرد صورت مخابراتی و رایانهای ابزار از استفاده با

 ... و ماهواره وبالگ، الکترونیک، پست اینترنتی، کاری پروژه های همچنین و تلویزیون تلفن، نرم افزار، اینترنت، رایانه، جمله از چندرسانهای

 فناوری واقع در. ه می دانندرایان و ارتباطی تجهیزات از ترکیبی را اطالعات فناوری خالصه به طور نیز( 2211)دیکا و هامیتی .دارد اشاره

 به وجود آن به کارگیری از ناشی عمیق تحول و جامعه و در سازمانها کامپیوتری سیستمهای وسیع به کارگیری از که است پدیدهای اطالعات

 (.82:1392سبحانی و همکاران،)است آمده

 آنها از استفاده هزینۀ و افزایش آنها کنولوژیکیقابلیتهای ت پیوسته به طور که است این اطالعاتی فناوری های ویژگی مهمترین

 زمینۀ در شگرف پیشرفت این وجود است، با همراه چشمگیری با سرعت بخش این در سرمایه گذاری حاضر حال در. می یابد کاهش

 حال با این.میشود حسوبم اطالعات فناوری اصلی مخاطب و منبع باارزش ترین و مهمترین سازمانی هر در انسانی همچنان نیروی تکنولوژی،

 مطلوب نتایج به دستیابی به کند، نمیتوان مقاومت فناوری از حاصل تغییرات برابر در نیرو این عادت، طبق چنانچه که داشت توجه باید

همان )کنند هماهنگ اطالعات فناوری الزامات و واقعیات با را خود بود که خواهد سازمانهایی آنِ از آینده گفت میتوان بود بنابراین امیدوار

 (.منبع

 ارتباطات
مراد از ارتباطات در سیستم های اطالعاتی این است که افراد مناسب و واجد صالحیت اطالعات درست را در زمان مناسب و با 

ای سه ویژگی اطالعاتی که از طریق فراگرد ارتباطات در سازمان مبادله می شوند باید دار. وسیله ارتباطی مناسب، ارسال یا دریافت کنند

 .خاص باشند

 به هنگام بودن -1

 صحیح بودن -2

 مرتبط بودن -3
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ارتباطات فراگردی است که، اطالعات از فرستنده به دریافت کننده منتقل می شود، به طوری که اطالعات برای فرستنده و 

 (.12:1342اوتارخانی،)گیرنده قابل درك یکسان یا دست کم مشابه باشد

ه عنوان یکی از مهمترین محمرهای توسعه در جهان به شمار می آید و بسیاری از سازمان ها در فناوری اطالعات و ارتباطات ب

عمادزاده و )کشورهای جهان، توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات را به عنوان یکی از مهمترین زیر ساخت های توسعه خود قرار داده اند

 (.1343همکاران

 فن آوري اطالعات و ارتباطات
از یک مفهوم برخوردار بوده و معموال به جای یکدیگر نیز استفاده می « فناوری اطالعات و ارتباطات»و « ناوری اطالعاتف»دو واژه

شودند اگر چه در منابع اطالعاتی متعلق به کشور آمریکا معموال از فناوری اطالعات و در منابع اروپاتی از فناوری اطالعات و ارتباطات 

هرگونه روشی برای تبادل اطالعات بین دو یا چند نقطه تعریف می کنند در این صورت : اوری ارتباطات را به شکلگاهی فن.استفاده می شود

ذیل مفهوم فناوری اطالعات قرار می گیرد و فناور اطالعات بار معنایی کاملتری (ICT)مشخص است که مفهوم فناوری اطالعات و ارتباطات

 .را در بر خواهد داشت

 توسعه فناوري اطالعات عوامل موثر بر
 رشد فناوری ریزپردازنده ها و کوچک شده ابعاد آنها -1

 کاهش بهای رایانه ها -2

 گسترش استفاده از کامپیوتر و کاربرد آنها -3

 (.1392فرجی )"زیرساخت"توسعه شبکه های ارتباطی -4

 شبکه هاي ارتباطی در سازمان
شبکه ارتباطی داخل گروهها را به . ان پیدا می کند نشان می دهدساختار سازمانی، مجازی ارتباطی را که اطالعات توسط آن جری

 .صورت پنج مدل زیرمی توان نشان داد

 شبکه دایره ای -1

 شبکه زنجیره ای -2

 شکلYشبکه  -3

 شبکه مرکزی -4

 شبکه همه جانبه -8

در سازمان های IS/ITبکارگیری. شبکه های ارتباطی فوق را می توان از جهات ساختاری و شیوه اطالع رسانی با هم مقایسه کرد

شکل کلی ساختار و در نتیجه مسیرهای ارتباطی را در سازمان تحت تاثیر قرار داده است فناوری اطالعات و سیستم های اطالعاتی می 

به توانند اطالعات را بی واسطه از گروه های عملیاتی به مدیران ارشد برسانند و همچنین تصمیمات و اطالعات مدیران ارشد را نیز به سرعت 

بدون به کارگیری سیستم های اطالعات و ارتباطی ساختار سازمانی همچون هرمی می شود که تمامی . گروه های عملیاتی منتقل کنند

 .تصمیمات در راس آن اتخاذ می شود

 انواع فناوري اطالعات
فناوری اطالعات و .یافته است ارتباطات سازمانی در طول سالهای اخیر با رشد و شکوفایی فناوری رایانه ای تغییرات چشمگیری

 :سیستم های اطالعاتی موجب شده است

 .انتقال پیان سریع تر از شیوه های سنتی ارتباطی سازمانی صورت بگیرد -1

 .امکان ارتباط بین شرکت کنندگانی که از نظر جغرافیایی پراکنده هستند فراهم آید -2

 .امکان ارتباط غیر همزمان افراد فراهم شود است -3

امکانات و تجهیزاتی که از این طریق در . سیستم های اطالعاتی و ارتباطی موجب تسهیل ارتباطات سازمانی می شودبکارگیری 

در گذشته . دسترس مدیران و کارکنان قرار می گیرد این امکان را برای آن ها فراهم می سازد که به سرعت با دیگران ارتباط برقرار سازند

دو طرف در یک زمان واحد الزم بود اما با بکارگیری سیستم های بروز امکان برقراری ارتباط غیر همزمان برای برقراری ارتباط، حضور هر 

 (.14:1342اوتارخانی،)افراد نیز به وجود آمده است
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 فناوري اطالعات و ارتباطات و رشد اقتصادي

 آنکه اول رایز .رسدیم نظر به کشور ضروری داقتصا توسعه و رشد برای لیدل چند به ارتباطات و اطالعات فناوری دسترس و توسعه

 فناوری آنکه، دوم .ابدییم انتشار شترییب افراد نیب اطالعات بیترت نیا به و دهدی ش میافزا را اطالعات انتقال سرعت (فناوری)تکنولوژی نیا

 کاهش نیهمچن .است رینه امکانپذیهز نیکمتر با شده دیتول دانش به دسترس رایز دهد،ی م کاهش را دیتول ۀنیهز و ارتباطات اطالعات

 غلبه یمکان و یزمان تیمحدود بر ارتباطات و اطالعات فناوری آنکه، سوم .دهدیکاهش م را ینانینااطم و ناکارامدی ۀدرج ،یمبادالت ۀنیهز

 را افراد همه فناوری نیا .گذردیمی مل میحر از دیتول ندیفرآ و افتهی شیافزا فروشندگان و دارانیخر نیب اطالعات انتقال جهیدر نت کند،یم

 یجهان ۀعرض به دسترس ش سطحیافزا و عتریوس بازار به منجر که بشناسند گرانیبه د نسبت را خود برتری بازار اقتصاد در تا سازدیم قادر

 به دسترس در را افراد تقدر و ارتباطات اطالعات فناوری .شودیم تقاضا شیافزا و بازار شتریب تیشفاف باعث آنکه، چهارم .شودیکاالها م

 میمستق روش نخست، :رگذار استیتأث اقتصادی رشد روی اطالعات و ارتباطات فناوری روش سه به نظری دگاهید از .کندیم تیتقو اطالعات

 و کاال دیتول گر،ید به عبارت .کندیم کمک یداخل ناخالص دیتول رشد اطالعات، به و اطالعات فناوری خدمات و کاالها دیتول از استفاده با

 به عنوان ارتباطات و فناوری اطالعات یۀسرما رییبه کارگ دوم، .هستند اقتصادی افزوده ارزش از یبخش ارتباطات، و فناوری اطالعات خدمات

 باعث ارتباطات و اطالعات فناوری ت،ینها در .گرددیم اقتصادی رشد جادیباعث ا هیسرما قیتعم قیطر از خدمات و کاالها دیتول در نهاده

 ییکارا منافع اساس بر ارتباطات اطالعات و فناوری دیتول عیسر رشد اگر .شودیم فناوری شرفتهاییپ به کمک قیطر از رشد اقتصادی شیافزا

 (.41:1392پور فرج و همکاران،)شد خواهد رشد اقتصادی شیافزا سبب باشد، تهایفعال نیا در بهره وری و

 :رودگاه هاسيستم هاي اطالعاتی و ارتباطی در ف
 نقش جامعه پایداری و توسعه فرآیند در و به شمارمی رود جامعه هر زیربنایی ارکان از یکی به عنوان هوایی ونقل حمل بخش

عمل،  وسعت گسترش، موجبات می گردد، برقرار هوایی حمل ونقل توسط که بار و مسافر های جایی جابه. می نماید ایفاد بسیار مهمی

 از درآمدهای حاصل آورد؛وهمچنین می فراهم را نظامی و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، بنیاد ارتقاء سودمندی، و وری بهره افزایش

 مختلف های در حوزه مالحظه قابل شکوفای های بسترساز و یافته افزایش جامعه در علمی فرهنگی، خدمات، کشاورزی، تولیدات صنعتی،

 (2:1344کریمی مجد،)گردد می کشور اداره

 شرکت هاي فرودگاه هاي کشور
شکل  هوترابری را وزارت در 1312 درسال کشور ههای فرودگا شرکت کشور، ههای فرودگا اداره و مدیریت واگذاری منظور به

 واگذار این شرکت به کشور های فرودگاه اداره و بهسازی اندازی، راه توسعه ساخت درتأسیس، کشوری هواپیمایی سازمان وظایف تا گرفت

به  را شرکت این مدیره ریاست هیئت سمت کشوری، هواپیمایی سازمان رئیس و بوده کشوری هواپیمایی سازمان به وابسته شرکت این .گردد

 22 از بیش می شود، اداره و مدیریت کشوری هواپیمایی سازمان از مستقل به صورت کشور های فرودگاه شرکت امروزه .است داشته عهده

بقیه  و دارد قرار شرکت این دراختیار فرودگاه 44 حدود تعداد که فعال می باشند درکشور بازرگانی هواپیماهای یپذیرای فرودگاه جهت

 عبور پروازها هدایت و کنترل خدمات ازجمله کشوری، هوانوردی خدمات .باشد می ونهادها نها ارگا سایر وراهبردی مدیریت تحت ها فرودگاه

 در وخدمات هوانوردی اطالعات خدمات و نجات تجسس و هوایی ناوبری برای خدمات هواشناسی هوانوردی، ارتباطات و خدمات ومرورهوایی،

 سیستم های و تجهیزات .میگردد ارائه کشور فرودگاه های شرکت توسط هواپیماها، وبرخاست نشست خدمات جهت فرودگاهها، ترمینالهای

 دستگاه هواپیماها برای فرود و زاویه سمت ارائه دهنده سیستم دستگاه هواپیما، ودفر سیستم رادار، قبیل از نظارتی و ناوبری و ارتباطی

 جهت زمینی مختلف درموقعیتهای نیاز رادیویی،که برحسب و ارتباطی سیستمهای یاب، فاصله دستگاه هواپیما، برای جهت یابی راهنمای

 وظایف آنها از ونگهداری تعمیرات با که داد قرار کشور های فرودگاه شرکت دراختیار اند گردیده نصب کشور فرودگاه های و پروازی مسیرهای

گیری  اینرو اهمیت اطالعات و پردازش آن یکی از مهمترین عوامل تصمیم(.4:1349کریمی مجد)می دهد انجام را وهوانوردی ناوبری وخدمات

که تنوع فعالیتهای یک سازمان بیشتر باشد، به همان  در این میان هر میزان. درست ، به موقع و دقیق درتمامی امور به حساب می آید

گیری ونیز مسائل  فرودگاه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مسائل مدیریتی و تصمیم. شود نسبت بر میزان اهمیت اطالعات آن افزوده می

های اطالعاتی مورد  راستا شناسائی سیستمدر این . امنیتی و ایمنی در آن به دلیل نوع و حساسیت کار از اهمیت بسزایی برخوردار است

از اینرو به تشریح سیستم مدیریت . رسد گیری صحیح و مؤثر را دهد ضروری به نظر می استفاده در فرودگاه که به مدیریت قابلیت تصمیم

ها و شرکای متفاوت کاری همکاری گروه. یکپارچه در فرودگاه که یکی از مدرن ترین و کارآمدترین سیستم های مدیریتی است می پردازیم

مانند اپراتورها، خطوط هوایی، عوامل باربری و غیره در یک پروسه اطالعاتی هماهنگ و منطبق با یکدیگر ونیز تقابل و توزیع متقابل 

 .های فرودگاهی را سیستم مدیریت یکپارچه فرودگاه مینامند اطالعات و نحوه جریان اطالعات در سیستم
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فرودگاهی به گونه ای طراحی شده است که همه بخش ها از این بانک اطالعاتی استفاده می کنند، لذا  سیستم مدیریت اطالعات

کوچکترین تغییر در این بانک اطالعاتی توسط دیگر بخش ها قابل رویت خواهد بود که در نتیجه می توان از اطالعات به صورت به روز بهره 

 بخش  شامل  سیستم مدیریت اطالعات.اده از تکنولوژی اطالعات در فرودگاه ها باال بروداین سیستم سبب خواهد شد تا امکان استف. برد

 ، مسافرین خروج و ورود ، فرودگاه ساختمان مدیریت ، ها پیغام مدیریت ،  اطالعات  نمایش سیستم  جمله از  باشد می  متنوعی های

یماها به سکوهای تخلیه مسافرین ، سیستم مدیریت ترافیک ، حراست سبه هزینه ها و تهیه صورت حساب ، سیستم هدایت هواپمحا سیستم

 (.18:1392پور فرج و همکاران،...)و

 :سيستم هاي فن آوري اطالعات و ارتباطات در فرودگاه هاي سيستان و بلوچستان

ا مدیریت یکپارچه ای سیستم های فن آوری اطالعاتی و ارتباطی در سامانه فرودگاه های سیستان و بلوچستان باعث گردیده ت

بین مشتری و شرکت های هواپیمایی ایجاد شود از این رو ارائه خدمات مطلوب اطالعاتی و ارتباطی کاهش هزینه و زمان را برای مسافران 

مستثنا  با توجه پیشرفت روز افزون این سیستم های مدرن در کشور بخش فرودگاهی سیستان و بلوچستان نیز از این قاعده.ایجاد کرده است

با توجه به نوع پروازهای داخلی و خارجی به .نبوده و همگام با تلکنولوژی روز دنیا در ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان تالش میدهند

دلیل موقعیت قرارگیری این منطقه فرودگاه های از سیستم های اطالعاتی و ارتباطی مناسب درجهت مدیریت اطالعات و ساماندهی حجم 

از این رو می توان به سیستم های اطالعاتی و . ات پروازها توانسته بخش عمده ای از نیاز کشور را در جهت خدمان مطلوب ارائه دهداطالع

ت ارتباطی فرودگاه ها اشاره نموند که توانسته نیاز انسان را تا حدی برطرف کند که می توان نمونه آن را در این استان و فرودگاه های تح

 :کردپوشش بیان 

 :بانک اطالعات مرکزي فرودگاه     

قسمت های        تمامی . این بخش مهم ترین بخش سیستم می باشد و می توان آن را به عنوان قلب سیستم در نظر گرفت   

رابطه ای می بانک اطالعات مرکزی یک بانک اطالعاتی .دیگر به این بخش وابسته می باشند و اطالعات خود را با این بخش تبادل می کنند

بانک اطالعات مرکزی . باشد که برای ذخیره اطالعات و فراهم کردن اطالعات برای دیگر سیستم های داخلی و خارجی طراحی شده است

برای انتخاب اطالعات و  ANSI-SQLتهیه می شود، که از  Informixو یا  Oracleبوسیله سیستم های مدیریت بانک اطالعات رابطه ای 

در این سیستم هر کدام از کاربران باید برای دسترسی به بانک اطالعاتی، شناسه و کلمه عبور مربوط به خود .ستفاده می کنندمدیریت آن ا

برای هر کاربر و یا گروه کاربری ، مدیر بانک اطالعاتی قادر است تا محدودیت هایی را برای دسترسی به بانک اطالعاتی اعمال . را وارد کنند

برای کاربر بانک اطالعاتی تهیه (  account) ت ها و یا قابلیت ها برای هر کاربر در زمانی که مدیر بانک اطالعاتی حسابی این محدودی.کند

بطور کلی بانک اطالعاتی مرکزی این سیستم محلی است که قسمتهای مختلف سیستم، اطالعات مورد نیاز خود .می کند، تعریف می شوند

همچنین با حفظ . کند ریزد و اطالعات بانک را بروزرسانی می نیز اطالعات تازه خود را بر روی این بانک میکند و  را از بانک دریافت می

در زیر به بررسی جز به جز سیستم و وظایف هر قسمت .تواند اطالعات را تصحیح کند های مرتبط با این سیستم می سلسله مراتب، قسمت

 .پردازیم می

 ( : FIDS) سيستم نمایش اطالعات پرواز 
امروزه نمایش اطالعات پرواز و تبلیغات به صورت وسیع، موثّر و جذاب به شکل یک فاکتور بسیار سخت در موثّر کردن عملیات 

بر فرودگاه،  شما باید اطالعات مورد نیاز بسیاری از گروه های هدف، شامل پرسنل فرودگاه، شرکت های مبتنی. فرودگاه تبدل شده است

این . این امر بوسیله نمایش منسجم اطالعات بر روی گستره وسیعی از نمایشگرها انجام می شود. مسافران و بازدیدکنندگان را تامین کنید

اهم امر با ترکیب با سیستم های موجود نظیر اینترنت و اینترانت فرصت های بیشتری را برای نمایش اطالعات به صورت مستقل از مکان، فر

متفاوت ، کنترل ترافیک هوایی ،   هواپیمایی  پروازها ، شرکت های  این سیستم به منظور گرفتن اطالعات زمان بندی فصلی. آورده است

این .صورت دستی وارد می شود با بسیاری از سیستم های دیگر یکپارچه بوده و در ارتباط می باشد و اطالعاتی که به  SITAاطالعات 

این سیستم به بانک اطالعات مرکزی فرودگاه از . ایشگرهای بزرگی می باشد که اطالعات مربوط به پروازها را نشان می دهدسیستم شامل نم

همچنین این سیستم امکان دسترسی به دستگاه هایی در خارج از این سیستم را به صورت . طریق یک شبکه محلی متصل می باشد

امکان  FIDSبه خاطر سیستم سلسله مراتبی . وان به تماشا کردن فیلم و یا دیدن تبلیغ اشاره کردبرای مثال می ت. یکپارچه فراهم می آورد

به این . می باشد FIDSکنترل تلتکس و خواندن اطالعات هواشناسی بر عهده مرکز کنترل . استفاده از تعداد نامحدودی ترمینال وجود دارد

 (.19:1391نوری و همکاران ،)روی نمایشگرهای عمومی و تجاری نشان دادوسیله می توان تعداد بیشماری از اطالعات را بر 
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 :سيستم ارائه اطالعات بر روي صفحات وب

امروزه با گسترش روز افزون استفاده از اینترنت در سراسر جهان، اطالعات بموقع و دقیق برای استفاده کنندگان خارج و داخل 

را دریافت نموده و به  FIDSاین سیستم قادر است که اطالعات مربوط به سیستم . ر استاز اهمیت خاصی برخوردا Webفرودگاه بر پایه 

در واقع استفاده کننده می تواند اطالعات را بموقع و دقیق . صفحات وب تبدیل نماید که می تواند در اینترنت و اینترانت از آن بهره برد

ف کلمه عبور و کلمه رمز قرار داد تا بتوانند صفحات مخصوص خود را بر اساس ضمنا می توان برای استفاده کنندگان مختل. دریافت نماید

انتقال اطالعات به داخل کامپیوترهای موجود . اطالعات خاصی که نیاز دارند معین نمایند تا حتی از دریافت اطالعات اضافه جلوگیری شود

 (.19:1391نوری و همکاران ،)نشان می دهد  در فرودگاه اغلب یک راه حل اقتصادی را نسبت به نمایشگرهای متداول

 :سيستم اطالع رسانی فرودگاه 

این سیستم وظیفه اطالع رسانی عمومی در فرودگاه را به عهده دارد، که این شامل عملیات پیج کردن، پخش پیغام هایی نظیر 

بعالوه این سیستم وظیفه نمایش اطالعات پروازهای رفت . به صورت صوتی و یا از طریق نمایشگرها می باشد... تاخیر، ورود و خروج پروازها، 

و برگشت، شامل شماره پرواز، نحوه رسیدن به دروازه های ورودی و خروجی ، نام شرکت هوایی، ساعت و تاریخ ورود یا خروج و حتی 

اط با دیگر سیستم ها و گرفتن این سیستم همچنین وظیفه ارتب.نمایش تبلیغت تجاری برای شرکت های سفارش دهنده را بر عهده دارد

و اطالعاتی که به صورت دستی وارد می شود را بر  SITA  اطالعات زمان بندی فصلی پروازهای شرکت های هواپیمایی مختلف، اطالعات

ارد شده به همچنین این سیستم می تواند به عنوان یک منبع اطالعاتی برای دیگر سیستم ها عمل کند و با فرستادن اطالعات و.عهده دارد

 (22همان منبع)بانک اطالعات مرکزی فرودگاه با دیگر بخشهای فرودگاه به تبادل اطالعاتی بپردازد

 :سيستم مدیریت ساختمان فرودگاه 
این سیستم برای چک و کنترل نمودن وسایل الکتریکی و مکانیکی ارائه دهنده خدمات عمومی در ساختمان ترمینال فرودگاه 

برای آماده کردن و ایجاد هماهنگی   تهویه هوا، آسانسور، پله های برقی، پیاده رو برقی ، کنترل دروازه های ورود و خررج کنترل نور،: مانند

 .بکار می رود...   الزم برای پروازهای ورودی و خروجی و

 

برای نمایش و کنترل آنها ایجاد  وظیفه اصلی این سیستم این است که هماهنگی بین دستگاه هایی را که در باال ذکر شد در سطح پایینی

عالوه بر این می توان از این سیستم برای ایجاد هماهنگی الزم در سطح باال بین سیستم نمایش اطالعات پرواز و بانک اطالعات . کند

های موجود عملیاتی فرودگاه برای به دست آوردن اطالعات پرواز برای تعیین وضعیت یک نقطه جهت خاموش و یا روشن نمودن سرویس 

سیستم مدیریت ساختمان فرودگاه همچنین با سیستم سرپرستی کنترل و جمع آوری اطالعات .در آن نقطه از ساختمان استفاده شود

این امر سیستم . اسکادا خارجی در ارتباط می باشد تا بتواند اطالعاتی در مورد حالت سرویس های خارجی برای ایستگاه بدست آورد

ودگاه را قادر می سازد تا تصویر کاملی از قابلیت استفاده ایستگاه برای پشتیبانی از دروازه ها و فرایند تخصیص ایستگاه مدیریت ساختمان فر

 .، به دست آورد

 :سيستم مدیریت پيغام ها 

یک شبکه ارتباطی برای عملیات (  Aeronautical Fixed Telecommunication Network)شبکه ارتباطات ثابت هوایی 

پیغام هایی نظیر نقشه پرواز، کنسل شدن نقشه پرواز و یا تاخیر و تغییر و گرفتن راه پروازی . رل ترافیک هوایی در سراسر جهان استکنت

در این  ICAOاین سیستم بایستی که با توجه به استانداردهای موجود . جزء پیغام های اساسی برای یک ترافیک پروازی آرام می باشد

بطورکلی وظیفه این سیستم دریافت و ارسال پیغام ، تفسیر و تصحیح آن و همچنین .العات مرکزی فرودگاه در ارتباط باشدزمینه، با بانک اط

 به روز رسانی و آرشیو کردن بانک اطالعاتی پرواز می باشد 

 ( : Billing)سيستم مدیریت صورت حساب ها 
رای پروازهایی که فرود می آیند یا بلند می شوند و ارسال این وظیفه این سیستم عبارت است از محاسبه و تهیه صورت حساب ب

این صورت حساب ها با استفاده از ارتباط این سیستم با بانک اطالعات مرکزی فرودگاه و بر . صورت حساب ها برای شرکت های هواپیمایی

خواهد شد از جمله مدت زمان توقف، منابع و مبنای سرویس هایی که هواپیمای فرود آمده و یا هواپیمایی که بلند می شود، محاسبه 

 .سرویس های دریافتی دیگر

 

این سیستم عاله بر ارتباط با بانک اطالعات مرکزی فرودگاه با دیگر بخش ها از جمله، سیستم های تجاری شرکت های هواپیمایی در ارتباط 

 (1343 ترابری، و راه وزارت اطالعات، آوری فن کمیته).می باشد
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 :SITAل کننده پيغام هاي سيستم تبدی

با . امروزه سعی بر این است که بجای استفاده از پیغام های صوتی از پیغام هایی که به صورت اطالعات می باشند استفاده شود

می توجه به این موضوع که شرکت های هوایی نیازمند یک استاندارد جهانی می باشند تا اطمینان داشته باشند که از یک دستگاه کنترلی 

خود را به عنوان یک ارتباط دهنده در فرودگاه ها و شرکت های خصوصی مطرح کرده  SITAتوان در سراسر جهان استفاده کرد، پیغام 

این سیستم نه تنها پیغام . گام بزرگی در اتوماسیون این انتقال انجام شده است SITAبا توسعه سرویس دهنده توسعه یافته پیغام های .است

این پیغام ها . را به صورت اتوماتیک تفسیر می کند بلکه آنها را به مقصد هایی که برای که برایشان تعریف شده نیز می فرستدهای دریافتی 

 در زیر شماره پرواز مورد نظر لیست شده و به بانک اطالعات مرکزی فرستاده می شود و در آنجا، بانک اطالعاتی بوسیله این روش ها به روز

به یک تابع برای اجازه نمایش تمامی پیغام های دریافت شده و خوانده  SITAسرویس دهنده توسعه یافته پیغام های . رسانی می شوند

بعالوه، پیغام های . شده و همچنین پیغام هایی را که به صورت خودکار تولید و انتقال داده شده، به صورت تمام نوشته ، مجهز شده است

  تصحیح  نیاز به  موجود در پیغام های ورودی  عموما ، خطا های. شوند و به صورت دستی انتقال یابند  بدون نوشته نیز می توانند تولید

عدم   باعث باالرفتن  SITAپیغام های   توسعه یافته  سرویس دهنده  آن ، "غیر قطعی"بنا بر تحلیل های. دستی بعدی نخواهند داشت 

د شد، اما به صورت سیستماتیک تمامی تغییرات ممکن را آزمایش خواهد کرد تا یکی از در سیستم هایتفسیر قبلی نخواه  انعطاف پذیری

این سیستم همچنین می تواند به صورت بالعکس کار کرده و در صورت وجود خطا در پیغام آن را بازخوانی کرده و . موارد مناسب پیدا شود

 (.1341مبارکی و همکاران. )اشکال را رفع کند

 ( :Baggage Handling System)ته ها و چمدانهای مسافرین سیستم انتقال بس

 :وظیفه اصلی دارد3این سیستم . این سیستم نقش عمده ای را در حفظ رضایت مندی مسافرین بازی می کند

 .انتقال ساك ها از منطقه چک کردن به دروازه های خروجی •

 

 .و انتقال هاانتقال چمدان ها از یک دروازه به دروازه دیگر در حین نقل  •

 

 .انتقال چمدان ها از دروازه ورودی به محل تحویل ساك ها •

 

هر فرودگاه نیازهای مخصوص به خود را دارد برای مثال می توان به فرودگاه دنور اشاره کرد که دارای یکی از پیشرفته ترین 

 :این سیستم شامل بخش های زیر می باشد. سیستم های انتقال چمدان می باشد

 

این ماشین ها شامل ماشین های بدون سرنشینی می باشند که (: Destination Coded Vehicles)  های دارای کد مقصد ماشین •

 .بوسیله موتورهای الکتریکی خطی نیرو می گیرند و می توانند بدون توقف بسته ها را جابجا کنند

 .ا بر عهده داردکه وظیبه اسکن کردن برچسب های بر روی چمدان ها ر: اسکنرهای خودکار •

 

تمامی .تسمه نقاله های مجهز به اتصاالت و ماشین های مرتب کننده که به صورت خودکار چمدان ها را به دروازه ها انتقال می دهند •

صدها کامپیوتر مسیر . تصمیمات درباره اینکه یک چمدان به کجا خواهد رفت توسط سیستم انتقال چمدان مسافرین انجام خواهد شد

کامپیوترها تمامی اتصاالت و سوییچ کردن . ک چمدان ها ، برنامه سفر و برنامه زمانی پروازهای مسافرین را زیر نظر خواهند گرفتحرکت ی

 آوری فن کمیته) به داخل ماشین های دارای کد مقصد را بر عهده می گیرند تا از رسیدن بسته ها به مقصد مورد نظر اطمینان حاصل کنند

 (1343 ترابری، و اهر وزارت اطالعات،

 ( : PFIS) سيستم اطالعات پرواز به صورت تلفنی 

در (  IVR) صوتی دوطرفه   است کاربرد سیستم های پاسخ  آمده  کامپیوتر پدید  تکنولوژی  رشد  که در  با جریان تازه ای

وتی دو طرفه می باشد که به صورت این سیستم در واقع یک سیستم اطالعات پرواز ص.سیستم های فرودگاهی نیز گسترش یافته است

در این سیستم مشتریان می توانند با استفاده از تلفن با تماس با سیستم به اطالعات الزم درمورد پروازها دسترسی . اتوماتیک کارمی کند

 .پیدا کنند
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 (: TMS) سيستم مدیریت اطالعات ترافيک زمينی 

که می تواند   ه راه های منتهی به فرودگاه یا خروج از آن به کار می روداین سیستم به منظور کنترل و چک نمودن ترافیک کلی

 :شامل موارد ذیل باشد

 .ابزارهای شناسایی وسایل نقلیه بر روی سطح خیابان های منتهی به فرودگاه •

 

 .دوربین های مدار بسته کنترل وضعیت ترافیکی •

 

 .یغام های اضطراریتلفن های اضطراری در امتداد خیابان ها برای انتقال پ •

 

 .پیغام های کنترل میزان سرعت •

 

 .(82:1341،لطیف جمشید زاده)پیغام های متغیر به منظور هدایت رانندگان و مدیریت آنان در محیط فرودگاه •

ته ضمنا این سیستم می تواند با سیستم مدیریت امکانات و تسهیالت یکپارچه گردد و در مدیریت یکپارچه فرودگاه به کار گرف 

این سیستم به صورت آنی . این سیستم یک برنامه کامپیوتری می باشد که به صورت سرویس گیرنده سرویس دهنده کار می کند. شود

اطالعات عملیات هواپیمایی را بین اداره کل هوانپیمایی ، خطوط هوایی ، مدیران فرودگاه ، کنترل کننده های پلکان ، و دیگر بخش ها ، 

 (منبعهمان )پخش می کند

 (: Gate Allocation and Positioning System) سيستم تخصيص و موقعيت یابی دروازه ها 

که   فرودگاه به عنوان یک جزء از سیستم اطالع رسانی مرکزی می باشد  این سیستم راهکاری برای مدیریت منابع غیر متحرك پایانه یک

این سیستم با زمانبندی پیشرفته از دوره های .. نحو قابل مالحظه ای افزایش یابد به  فرودگاه  خدمات رسانی یک  تا کیفیت  باعث می شود

متوسط تا طوالنی مدت تا حالت عملیاتی روزانه سبب خواهد شد تا بار مسوولیت مدیران زمان بندی که وظیفه بهینه کردن سریس های 

عاتی مرکزی فرودگاه متصل می باشد لذا تمامی آرشیو اطالعات به روز به بانک اطال GASPبه علت اینکه . هواپیما را بر عهده دارند کم شود

به روز رسانی های مربوط به پرواز از طریق سیستم اطالعات فرودگاه با توجه به منابع تخصیص داده شده در آرشیو اطالعات : خواهد بود

می تغییرات تخصیص دهی برای به روزرسانی زمان بالعکس ، تما. صورت خواهد گرفت و تاثیرات آن مشاهده خواهد شد GAPSعملیاتی 

با توجه به پیشرفت فن آوری اطالعات و بنا شدن سیستم ها بر .بندی پروازها دوباره به سیستم مرکزی اطالعات پس فرستاده خواهد شد

سیستم امکان دیدن تمامی منابع این . روی محیط های کاربرپسند، این سیستم نیز مستثنی نبوده و در آن از این امر بهره گرفته شده است

یک سیستم   GAS. به صورت جدول را فراهم می آورد که در آن می توان به راحتی اطالعات را مدیریت کرد و یادگیری آن آسان می باشد

ده شرایط تداخل است مبتی بر قوانین می باشد ، به این معنی که تنها کاربرانی که اجازه داشته باشند می توانند قوانینی را که تعیین کنن

 . تعیین کنند

 

 

 :سيستم کنترل مقدار صوت پرواز
در . امروزه میزان صوت هواپیما به یک مساله مهم برای کسانی که در همسایگی فرودگاه زندگی می کنند تبدیل شده است

این سیستم به . واپیما انجام می دهندبسیاری از کشورها، مسوولین اندازه گیری هایی را برای کاهش دادن و کنترل کردن تماس با صوت ه

ازآنجا که شرکت های هوایی موظف به رعایت . منظور ثبت کردن مقدار صوت هواپیماها در منقطه محدوده فرودگاه بکار برده می شود

ا استانداردها، استانداردهایی از لحاظ مقدار آلودگی صوتی هستند، لذا مقدار صدای تولید شده محاسبه گشته و در صورت عدم تطابق ب

همچنین این سیستم قادر به تشخیص . لذا این سیستم با سیستم های مالی در ارتباط می باشد. مقادیر جریمه آنها محاسبه می گردد

در ضمن این سیستم قادر است در صورت همزمان بودن . آلودگی های صوتی ناشی از هواپیماها، از آلودگی های صوتی محیطی می باشد

همچنین به منظور ثبت مقادیر اطالعاتی مربوط به سرعت باد، مقدار رطوبت ، دما . پیماهای مختلف آنها را از هم تشخیص دهدصداهای هوا

یک دستگاه بسیار کارامد برای کنترل و بازرسی  FANOMOSدر این رابطه دستگاه .توان از این سیستم استفاده نمودو فشار هوا نیز می 

 . مناطق مسکونی اطراف فرودگاه می باشد تاثیر صوت هواپیما بر روی
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Flight and Airport Information System) FAIS ): 

در انجام  FAIS. آورد اطالعات دقیق و به هنگام پرواز را به طور کامالً مؤثر فراهم می FAISبه عنوان بانک مرکزی اطالعات، 

های پلیس، گمرك، مسافران، خطوط  مثالً برای هر یک از بخش. دهد ار میهای خود نیازهای متفاوت کاربران مختلف را مدنظر قر مسئولیت

بدین ترتیب ورود . شوند اطالعات تنها یکبار و دور ترمینال ورودی وارد سیستم می. آید هوایی یا پرسنل، اطالعات متفاوتی به نمایش درمی

های الزم به  همچنین این سیستم با انجام تحلیل. گردد می ای اطالعات حذف شده و به اطمینان یکپارچگی اطالعات افزوده چند مرحله

به عنوان محل تقاطع  FAISهای یکپارچه اطالعاتی فرودگاه،  به عنوان سیستم مرکزی سیستم.پردازش برنامه پروازها می پردازد 

 . کند عمل می  FIDS ،GAPS  ،RAMP   ،VESS   ،CIS   ،ASIMSهای مختلف  سیستم

 :CUTEسيستم 

نماید که به سیستم کنترل پرواز شرکت  شخصی برای هر شرکت هواپیمایی عمل می PCسیستم در واقع به صورت یک این 

بیشترین یکپارچگی و . شود ها اجرا میPCافزارهای کاربردی بر روی  شود و از طریق یک سرور مرکزی، نرم متصل می( DCS)هواپیمایی 

ها و چمدانهای مسافرین  های انتقال بسته همچنین با سیستم. های هواپیمایی دارد ه شرکتمربوط ب  هماهنگی را با سیستم کنترل پرواز

(BHS )ها  و سیستم مدیریت تطبیق چمدانها و بسته(BRS )باشد ها و چمدانها در ارتباط می به منظور ایجاد پیغامهای مربوط به بسته .

 (.23:1391نوری و همکاران ،)

(FIDS Intrant Control Interface) FICI: 
همزمان با . به یک چالش تبدیل شده است( FIDS)، کنترل و نمایش اطالعاتCUTEهای  با فراگیر شدن استفاده از سیستم

بایست جوابگوی  فراهم کردن راهکاری برای قادر ساختن کاربران متفاوت در کنترل پیامها و رساندن آنها به مخاطب، این سیستم می

توان راه حلی برای کارکرد هر چه بهتر سیستم نمایش اطالعات  می FICIبا ایجاد . و آژانسهای مربوطه نیز باشد نیازهای فرودگاه، مشاغل

بدین صورت بدون ایجاد اشکال در یکپارچگی ابزارهای بکار رفته، امکان ارسال نمایش اطالعات در هر پایانه . ایجاد کرد( FIDS)پرواز 

CUTE ین سیستم شکل خاصی از اطالعات سیستم نمایش اطالعات پرواز در واقع در ا. گردد فراهم می(FIDS ) و سیستمCUTE  بر

 . گردد اساس اطالعات مورد نیاز قسمتهای مختلف فرودگاه و همچنین با فرمت خاص و دلخواه آنها تدوین می

(Common ICAO Interchange Network : ) 

است که به منظور جایگزینی مدارهای کم سرعت  X0.25بتنی بر و م ICAOیک پروتکل تعریف شده تبادل اطالعات در 

AFTN با یک شبکه مطمئن پر سرعت طراحی شده است .CIDIN  ندهای به هم متصل که با مرجع هوایی هر کشور مرتبط هستند  از

به مبادله اطالعات به صورت قادر  CIDINرا دارد،  AFTNکه تنها توانایی تبدیل اطالعات با ساختار  AFTNبرخالف . تشکیل شده است

data است .CIDIN روند، به یکدیگر  های تلفن که برای مبادله دیجیتالی اطالعات با سرعت متوسط بکار می مراکز مخابراتی را بوسیله کانال

امروزه ترکیبی . دپذیر است، انجام می ISO/OSIای که منطبق بر مدل  تبادل اطالعات در این شبکه توسط یک پروتکل الیه. کند متصل می

 (.WWW.iedaudio.com)گیرد در اروپا مورد استفاده قرار می AFTN/CIDINتوسط ندهای  AFTN, CIDINاز زیرساختارهای 

 (Aeronautical Massage Handling System) 
مینی به منظور تبادل اطالعاتی چون اطالعات هواشناسی و به پشتیبانی از ارتباطات ز AMHSصنعت هوایی با بکارگیری  

flight plan این روش جایگزینی برای . پردازد میAFTN گردد محسوب می .AMHS   با ارائهrouting  کامالً خودکار و استفاده از زیر

ت مبتنی بر کاراکتر یا بیت، قابلیت همچنین با بکارگیری اطالعا. آورد ، ارتباطاتی کارا و مؤثر را پدید میAFTNهای قدیمی  ساخت

کند، پدید آورده  را فراهم می AFTNکه تنها قابلیت تبادل پیامها در ساختار کاراکتری استاندارد  AFTNپذیری بیشتری را نسبت به  توسعه

 . است
  

 (:GIS)سيستم اطالعات حمل و نقل کاال توسط هواپيما 
این سیستم با بانک   .رود  بکار می   های بسته  اطالعات مربوط به کاالها و  یهبه منظور جمع آوری و مدیریت کل  این سیستم

امکانات موجود حمل و  برنامه زمانبندی پروازها و پروازهای فصلی و همچنین  اطالعات  بوده و کلیه  فرودگاه در ارتباط  اطالعات مرکزی

های خاص  بوط به نوع بار، مشخصات بار، حمل کننده مخصوص آن، آژانسهمچنین اطالعات مر. نماید نقل بار در فرودگاه را دریافت می

این سیستم شامل کلیه . نماید آوری کرده و آنها را پردازش می را جمع …حمل بار، بارهای خطرناك و بارهای آماده، آماده حمل و نقل و 

عهده داشته و با سیستم حسابداری به لحاظ تهیه صورت  از طرفی انبارداری کاالها را بر. باشد بارهای ورودی و خروجی از فرودگاه می

آالت و ابزاراالت  ضمناً این سیستم به دلیل نیاز به پرسنل خدماتی فرودگاه و همچنین ماشین. باشد حساب انبارداری کاالها یکپارچه می
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 )دارد( VESS)بندی وسایل نقلیه  نو زما( RAMP)های مدیریت خدمات فرودگاهی  فرودگاه، هماهنگی و یکپارچگی نزدیکی با سیستم

WWW.AIRIT.COM.) 

 

 :نتيجه گيري
بکارگیری سیستم های فن آور اطالعاتی و ارتباطی در کشورو فرودگاه های آن باعث ایجاد یک تحول و انقالب در عرصه 

وسعه این تکنولوژی سیستم های کشور نیز به روز رسانی و همپا با هواپیمایی و خدمات حمل و نقل شد از این رو با گسترش و ت

که البته این تاثیر در فرودگاه سیستان و بلوچستان دوچندان مشاهده میشود زیرا پوشش دهنده . استانداردهای جهانی گام برداشت است

ی توانسته اند خدمات سازمانی مناسب را در اختیار پروازهای داخلی و خارجی بوده است از این رو مدیریت سیستم های اطالعاتی و ارتباط

مطابق با آنچه توضیح داده شد برای بر طرف کردن نیاز مسافرین، بازدیدکنندگان  و ارتباطات  سیستم مدیریت اطالعات.مشتریان قرار دهند

مسافرین استفاده از این سیستم خود در مورد . و کارکنان فرودگاه و مدیران بخش های مختلف و کادر امنیت فرودگاه طراحی شده است

 باعث خواهد شد تا ارتباط با مشتری در سطح باالتری قرار گیرد و مشتری بتواند از اطالعات به صورت مفیدتر ، باصرف وقت و هزینه کمتر و

ت مندی در مشتری باعث این احساس رضای. به صورت به روز استفاده کند که این خود باعث باال رفتن رضایت مندی در مشتری خواهد شد

بعالوه این امر یعنی رضایت مندی خود به . افزایش استفاده مشتری از سرویس های هوایی و در نتیجه افزایش سود تجاری خواهد شد

ق این امر در مورد بازدیدکنندگان نیز صاد. جامعه سرایت کرده باعث باال رفتن رضایت اجتماعی ، کیفیت زندگی در آن جامعه خواهد شد

در مورد کارکنان فرودگاه با افزایش سرعت دسترسی به اطالعات، . بوده و در آنها، احساس رضایت و سرویس گرفتن ایجاد خواهد شد

 .بازدهی کاری این افراد نیز باالتر خواهد رفت
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