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چکیده

*********

در دهههای اخیر محدودیت منابع آب شهری و فرسودگی خطوط انتقال ،عمرکوتاه عناصر شبکهی آب ،افزایش شکستگی
لولهها و تلفات باالی شبکهها سبب افزایش هزینههای اقتصادی و اجتماعی در بهرهوری از زیرساختهای شبکهی توزیع شده

است .کمبود اطالعات ،قدمت دادههای مربوط به شبکه و عدم وجود سیستم اطالعرسانی مکانی حوادث ،یکی از بزرگترین

مشکالت فراروی مدیریت شبکههای انتقال آب میباشد .گرچه تهیهی اینگونه دادهها توسط سازمانهای دولتی نظارت شده و
تحت استانداردهای خاصی هستند ،اما کماکان مشکل کمبود ،نقص و دیرکرد تهیه داده مشهود است .یکی از راهکارهای ارائه

شده برای حل این مشکل ،استفاده از مشارکت شهروندان در تهیهی دادههای مکانی میباشد .استفاده از محیطهای اطالعات
مکانی مردمگستر و اطالعات افراد بومی میتواند روش سریعتر و کمهزینهتری برای به روزرسانی نقشهها باشد .در چارچوب

مقالهی حاضر از محیط اطالعات مکانی مردمگستر برای تسریع فرآیند خدماترسانی در شبکههای آب شهری به هنگام به
وجود آمدن مشکالتی از قبیل نشت لولههای آب ،ترکیدن لولهها ،حفاریهای غیرقانونی و غیره استفاده شده است.پس از
مدلسازی و طراحی سیستم پیشنهادی ،پیادهسازی آن در محیط  Visual Studio2012و در چارچوب  ASP.NETو با

زبان #C

انجام شد .برای ذخیره اطالعات مکانی و غیرمکانی به ترتیب از پایگاه داده  SQL Server2012و  GeoDataBaseاستفاده شد.

برای ورود نقشهها بر روی سیستم از نرمافزار  ArcGIS Server10.2بهره گرفته شد .در پایان طبق نظرسنجی انجام شده از

مردم حدود  80درصد از افراد شرکتکننده ،از سیستم طراحی شده رضایت داشتند .همچنین براساس نظرسنجی که از  4نفر

از کارشناسان سازمان آب صورت پذیرفت 3 ،نفر آنها از طراحی چنین سیستمی رضایت داشتند.
واژههای کلیدی :مشکالت شبکه آب ،دادههای مکانی مردمگستر،

.MVC، GIS
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 -1مقدمه

یکی از حساسترین و پرهزینهترین واحدهای شرکتهای
آب شهری ،سیستم حوادث است .یک شبکهی خطوط لوله
امروزه ،ممکن است از هزاران لوله ،تعداد زیادی ایستگاه تقویت
فشار و سایر تجهیزات نظیر شیرها و رگوالتورها تشکیل شده
باشد .باال بودن تعداد حوادث در شبکههای توزیع آب شهری
باعث ازدیاد تلفات فیزیکی و هزینهی ترمیم حوادث میگردد.
مرکز تحقیقات بینالمللی توسعه 1در خالصهی گزارش
وضعیت آب جهان اعالم کرده است که مهمترین مشکل در
زمینهی بحران آب ،مدیریت نامناسب منابع آب است .در
ادامهی این گزارش ذکر شده است که سازمانها و اجتماعات
محلی مهمترین عامل در مدیریت اثربخش منابع آب میباشند
( .)Karl,1995نمونهای از مشارکت موفق در زمینهی مدیریت
منابع آب ،مربوط به تجربهی کشور زیمبابوه میباشد .برنامه
مدیریت مبتنی بر اجتماعات محلی 2در این کشور که در سال
 1999اجرا شد نه تنها موفقیت قابل مالحظهای در استفادهی
صحیح از منابع آب داشت بلکه مشارکت افراد محلی باعث
لحاظ شدن رویههای توسعهی پایدار و جنبههای زیست
محیطی نیز شد(.)Principles, Dublin, 1992
طبق آمار ارائه شده توسط شبکهی اطالعرسانی شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور ،ساالنه نزدیک به یک میلیون
حادثه در شبکههای توزیع آب شهری به وقوع میپیوندد و
بیش از  20درصد از کل درآمد شرکتهای آب و فاضالب
صرف ترمیم این حوادث میشود .به عنوان نمونه در سال
 1377حدود  200میلیارد ریال برای رفع حوادث و اتفاقات
در کشور هزینه شده است ).(Beygi, 1378:37
از آنجایی که قسمت عمدهای از تصمیمات اخذ شده
توسط مدیران و برنامهریزان در پروژههای مختلف به نوعی
به مکان و موقعيت خاصي مربوط ميباشند و در واقع ماهيتي
مكان مرجع دارند ،لذا وجود اطالعات مکانی دقیق ،مطمئن،
بهنگام و نيز مديريت بهينهی آن از موضوعات بسياراساسي
موفقيت اين تصميمات و اجراي آنان ميباشد.
1- International Development Research Centre
2- Community Based Management Program

ظهوراينترنت باعث ايجاد ارتباطات و شبکههاي اجتماعي
مجازي شده ،که توليد اطالعات و به اشتراک گذاشتن آنها با
يکديگر و با عموم را امکانپذير کرده است). (Cooper, 2010:73
درابتداي پيدايش اينترنت ،اطالعات موجود در روي آن
فقط توسط افراد کارشناس تهيه ميشد و دراختيار کاربران
قرار ميگرفت .در اين فاز ازاينترنت که«وب» نام دارد،
کاربران به صورت مصرف کنندگان صرف هستند که تأثير
چنداني بر رويدادههاي توليد شده ندارند ).(Cooper, 2010:34
باگسترش فناوری و درگاههاي ورودي اطالعات ،اين امکان
به وجود آمد تا افراد با تخصص کم نيز بتوانند توليدکننده
اطالعات بر روي وب باشند). (Cooper, 2010: 34-38
این امر باعث شد تا حجم عظیمی از دادههای مکانی توسط
مردم ایجاد شود و فرصتی را ایجاد کرد تا افراد عادی بدون نیاز
به آموزش و با توجه به دانش محلی خود ،اقدام به تهیهی نقشه و
تولید اطالعات مکانی کنند(Castelein, 2010: 10 & Haklay, 2008: 2011).
اين دادههاي توليد شده توسط عموم ،مفهومي را ايجاد
کرد که آن را دادههاي مردمگستر مينامند ) .(Baeza,2009:1این
پیشرفتها باعث ایجاد نگرشی گردید که گودچایلد 3آن را
سیستم اطالعات مکاني مردمگستر 4نامید .دادههاي مكاني مردم
گستر 5منبعي بزرگ و ارزشمند از دادههاي مكاني ،براي تكميل
دادههاي استاندارد بوده که به کاربران اجازه میدهد تا دنیا را
براساس درك و چشمانداز خود تصوير كنند). (Purves,2008
با توجه به مشارکت تعداد زیادی از کاربران برای تولید
دادههای مکانی مردمگستر ،اين دادهها به صورت دائم در حال
افزايش و تغيير هستند که این ویژگی ،دادههای مردمگستر را از
دادههاي مكاني استاندارد كه پس از انتشار ،در بازههاي زماني
خاص به روز میشوند متمايز ميكند ).(Elwood, 2008: 133
در حالی که نقشهسازي مرسوم ،معموالً به وسیلهی
سازمانهاي رسمی انجام میشود ،دادههاي مکانی مردمگستر
نقشه را با استفاده از افراد داوطلب و مردم تهیه میکنند .در
حقیقت تفاوت کلیدي این است که گروه بزرگی از کاربران
3- Goodchild
4- Volunteered Geographic Information System
5- Volunteered Geographic Information- VGI
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با آموزش رسمی کم در ساخت نقشه به تولید نقشه میپردازند
و به جاي اینکه به سرویسهاي حرفهاي متکی باشند ،به
طور داوطلبانه و بدون موارد مالی ،نتایجی کمهزینه را از
پایگاه دادههاي آزاد در دسترس قرار میدهند .دادههای مکانی
مرسوم ،معموالً در دسترس نبوده و گرانقیمت میباشند .با
این حال ،این روند با ایجاد  VGIدر حال تغییر استVGI .
با عنوان محتوای تولید شده توسط کاربر ،دادههای مکانی
جمعآوری شده و منتشرشده به صورت داوطلبانه توسط
اشخاص میباشد ( .)Tao, 2010تاکنون مقدار زیادی از دادههای
مکانی به علت افزایش تعداد مشارکتکنندگان و داوطلبان
جمعآوری شده است .ازهمه مهمتر این است که این دادهها
رایگان بوده و برای همه قابل دسترس میباشد .از جمله استفاده
از سیستمهای اطالعاتی مردمگستر در بحران ،به کار بردن
آن به هنگام وقوع آتشسوزیهایی بود که بین سالهای
2
 2007تا  2009در شهر سانتا باربارا 1در ایالت کالیفرنیا
اتفاق افتاد .در این دوره محیطهای گزارشدهندهی رسمی
آتشسوزی به وسیلهی گزارشات شهروندان ب ه روز میشدند
).(Goodchild, 2010:231
اطالعات مردمگستر جمعآوری شده در زلزلهی ژانویه
 2010در  ،Haitiنمونهای از کاربرد سیستمهای مردمگستر
به عنوان منبع ارزشمند اطالعات مکانی در هنگام روبهرو
شدن با بحران است ).(Heinzelman:2010
با توجه به کاهش شدید در قیمت تجهیزات همراه و
گوشیهای هوشمند که دارای ابزار  GPSهستند ،اطالعات
مکانی مردمگستر رقیب جدی با شرکتهای تجاری از قبیل
 Google Mapو  Tele Atlasمیباشد ) .(Tao,2010این دادههای
مکانی که اکثراً به وسیلهی داوطلبان جمعآوری شدهاند به
صورت رایگان برای کاربران اینترنتی در دسترس هستند و
میتوانند برای پروژهها و برنامههای GISشان ب ه کار برده
شوند (.)Zielstya,2010
هدف تحقیق ،طراحی یک سیستم مکانی مردمگستر برای
سازمان آب است که مردم امکان وارد کردن اطالعات را
1- Santa Barbara
2- California

داشته باشند .همچنین در صورت به وجود آمدن عوامل و
نشانههای خسارت از جمله نشت لولههای آب ،ترکیدگی
لولهها ،جمع شدن آب در یک منطقه و همچنین مواردی
که پتانسیل ایجاد خرابی را دارند مثل استفاده از تجهیزات
غیراستاندارد در شبکهها ،کشیدن غیرقانونی خطوط لولهها
و حفاریهای غیرقانونی و مشکوک که منجر به خرابی در
شبکهی آب میشود ،هر فردی به محض روبهرو شدن با
هرکدام از این نشانهها ،بتواند به عنوان یک سنجدهی هوشمند
عمل کند و با ورود به سیستم و مشخص کردن مکان وقوع
حادثه بر روی نقشه و همچنین مشخص کردن نوع حادثه،
به مسئولین گزارش دهد .در تحقیق حاضر ،انتظار میرود که
مردم مسائلی از قبیل خرابی ،تخریب ،پتانسیل خرابی ،موارد
غیرقانونی و مانند اینها را برای شبکههای شهری اطالعرسانی
کنند .در این پژوهش ابتدا مقدمهای در باب ضرورت موضوع
مورد مطالعه ،مروری بر تحقیقات صورت گرفتهی مربوط
به مشکالت شبک ه آب ،کارهای انجام شده در زمینهی VGI
و اهدافی که در این تحقیق دنبال میشود بیان شده است.
در بخش دوم ،وضعیت موجود شبکههای آب شهری و
مشکالت مربوط به آن شرح داده شده است .در بخش سوم
مؤلفهها و المانهای مربوط به مدلسازی و طراحی سیستم
پیشنهادی معرفی شدهاند .در بخش چهارم نرمافزارها و زبان
های برنامهنویسی استفاده شده و پیادهسازی و ارزیابی سیستم
مورد نظر بیان شدهاند و در نهایت در بخش پنجم به نتیجه
گیری و ارائهی پیشنهادات پرداخته شده است.

 -2وضعیت موجود شبکههای آب شهری

محدوديت حجم منابع آب شيرين و افزايش تقاضا
براي اين کاالي کمياب و ارزشمند از يک سو و پراکندگي
زماني و مکاني ناهمگون ميان منابع و نياز آبي از سوي
ديگر ،موضوع آب و مديريت بر آن را ازحيطههاي مهندسي
گذرانده است و جايگاه ويژهاي را در گسترههاي اقتصادی،
مديريتي ،فرهنگي و گاه حتي سياسي وامنيتي براي آن
رقمزده است .تأمين و رساندن آب مورد نياز مشتركان
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نگاره  :1انواع مشکالت شبکهی آب

خانگي ،مصارف عمومي ،تجاري و صنعتي با كميت ،كيفيت
و فشار مناسب براساس استانداردهاي بينالمللي موجود از
محل توليد به مصرف در طول دورهی طرح و عمر مفيد
سيستم از اهم وظايف اين زيرساخت است .
تلفات آب از اصلیترین مشکالت سیستمهای توزیع آب
شهری است .نخستين گام در طرحهاي كاهش تلفات فيزيكي
در شبكههاي توزيع آب شهري ،تجزيه و تحليل دقيق آن در
شبكه ميباشد .بازسازی ،تعمیر ،نگهداری شبکه و مدیریت
فشار از راهکارهای اصلی در این زمینه محسوب میشوند.
برخی از انواع مهم تلفات فیزیکی توسط فونتانا1و همکارانش
( )Fontana,2012بیان شدهاند که عبارتانداز :تلفات زمینه،
تلفات بر اثر حوادث و شکستگی لولهها ،تلفات در مخازن
و آبگیرها و تلفات ناشی از نشت در شیرآالت و اتصاالت.
در اكثر مشكالت محيطي و فعاليتهاي نظارتي ب ه خصوص
در مديريت حوادث و اتفاقات در شبكههاي توزيع آب ،نياز
به اطالعات مكاني و توصيفي دقيق و بهروز عوارض شبكه،
در انجام تحلیلهای مرتبط با حادثه الزم است و اخذ تصميم
مناسب در محل حادثه جهت رفع حادثه ضروري ميباشد.
مديريت حوادث در شبكهی توزيع از جمله اهداف بسيار
اساسي در سازمان آب بوده كه در آن نياز به انجام تحليلهاي
جامع برروي حوادث در شبكهی توزيع ،دسترسي به اطالعات
كامل ،دقيق ،بهنگام وساختار يافته از تجهیزات شبكههاي توزيع
آب به خوبي محسوس است .یکی از عواملی که باعث صدمه
دیدن سیستمهای انتقال آب و تصفیهخانههای آب میشود
عدم ارائه طرح انعطافپذیری برای لولهها است .از دیدگاه
1- Fontana

دیگر خوردگی ،نشت ،جوشکاری نامناسب و برخورد لولهها
با یکدیگر از عواملی میباشد که باعث آسیب دیدن لولههای
آبرسانی میشود). (IWA Task Force, 1980
خسارت در شبکههای آب به دو دسته تلفات فیزیکی و
غیرفیزیکی تقسیم میشود .از مهمترین عوامل ایجاد تلفات
فیزیکی در شبکههای آب ،میتوان به حرکت زمین ،پوسیدگی
لولهها ،فشار زیاد در شبکه ،حفاری معابر ،تغییرات شدید
دمای هوا و خرابی تجهیزات و تأسیسات در شبکه اشاره
کرد ) .(Zolriasatain & Borghei, 1385تلفات غیرفیزیکی زیان
ب بهاء متوجه
هایی را شامل میشود که در اثر عدم دریافت آ 
شرکت آب و فاضالب میشود .این تلفات در سیستمهای
آب شهری میتواند از طریق عدم سنجش صحیح کنتورهای
موجود مشترکین ،انشعابات غیرمجاز یا اشکاالتی در سیستم
ب بهای واقعی شده و موجبات
امور مشترکین ،مانع دریافت آ 
کاهش درآمد سازمان مربوطه را فراهم میکند (همان).

 -3طراحی و مدلسازی

در این مرحله از تحقیق ،نخست مشکالت مربوط به این
شبک ه طبقهبندی شده است .در نگاره  ،1انواع مشکالت را
به صورت نمودار به نمایش آوردهایم.
منظور از مشکالت محسوس مشکالتی هستند که توسط
افراد عادی و بدون نیاز به ابزار خاصی قابل تشخیص می
باشند .این مشکالت در شبکههای شهری به دو دسته تقسیم
میشوند .دستهی اول به مشکالتی گویند که باعث ایجاد
خسارت شدهاند و باید جهت رفع آنها به مسئولین امر اطالع
داده شود(جدول.)1
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جدول :1مشکالت دسته اول برای شبکهی آب
1
2
3
4
5
6

نشت لولههای آب
ترکیدگی لولههای آب
تغییر رنگ و بوی آب
کاهش فشار آب در منازل
قطعی آب در منازل
خرابی کنتورهای آب مشترکین

دستهی دوم مشکالتی هستند که ممکن است در آینده
باعث ایجاد خسارت شوند و باید جهت جلوگیری از
مشکالت آتی ،قبل از بروز حادثه به مسئولین امر اطالع
داده شود .مشکالت این دسته برای شبکهی آب در جدول
 2نشان داده شد ه است.
جدول :2مشکالت دسته دوم برای شبکهی آب

1
2
3
4

حفاری غیرقانونی و مشکوک

کشیدن غیرقانونی لولهها و توسعه لولهکشی داخلی
استفاده از تجهیزات غیر استاندارد در شبکهها

انشعابهای غیر مجازاز قبیل جابهجایی کنتور

خسارت کردهاند و مشکالتی که ممکن است باعث خسار 
ت
شوند نیز به گونهای از یکدیگر جدا شوند که کاربر سرعت
بهتری برای اعمال مشکل داشته باشد .پس از انتخاب مشکل
مورد نظر و ارسال آن توسط کاربر ،این مشکل در پایگاه
داده ذخیره میشود و به صورت اعالم خطر به مسئولین
مربوطه اعالم میگردد .به همین ترتیب تمام مشکالتی که در
پایگاه داده ذخیره میشود برای مراحل بعد که کاربران قصد
دریافت اطالعات مربوط به مناطق را دارند استفاده میشوند.
مردم مشارکتکنندگان اصلی در این سیستم میباشند.
اطالعاتی که از طریق مردم جمعآوری میشود به دو نوع
تقسیم میگردند .یکی مربوط به نشانههای خطر شبکههای
آب موجود در منطقه و دیگری نوع مشکلی میباشد که
حادث شده است .دستهی اول نشانههایی از خطر هستند که
در صورت عدم رسیدگی به آنها ممکن است باعث ایجاد
حادثههای جدی شوند ،مانند جمع شدن آب روی زمین.
دسته دوم مشکالتی هستند که باعث ایجاد حادثه شدهاند
مانند ترکیدگی لولهی آب.

منظور از مشکالت نامحسوس مشکالتی هستند که دلیل
ایجاد آنها معلوم نیست و ممکن است از نشانههای خطر
باشند .از جمله نشانههای خطر که در شبکههای شهری رخ  -2-3المانها و مؤلفههای توصیفگر مشکالت
در سیستم مورد نظر به هنگام اعمال مشکالت توسط
میدهد عبارتانداز :جمع شدن آب بر روی زمین که ممکن
است لولهی آب در زیر زمین ترکیده باشد و بوی گاز در هر کاربران ،هر کدام از مشکالت دارای المانهایی میباشند.
این المانها در جدول  3نشان داده شدهاند.
جایی ،که ممکن است لولهای نشت کرده باشد.

 -1-3قیود در طراحی سیستم

در طراحی سیستم پیشنهادی سعی شده است کاربر بتواند
به راحتی مشکالت را از هم تمیز داده و همهی مشکالت و
نشانههای خطر که ممکن است در یک شبکهی آب ایجاد
شود ،پوشش داده شوند .به این ترتیب با باال رفتن سرعت
کار ،انگیزهی کاربران برای اعمال مشکالت از طریق سیستم
بیشتر میشود .همچنین در طراحی ،برای ایجاد نظم در
سیستم ،باید طبقهبندیهای ذکر شده در بخش قبل اعمال
شوند .به این ترتیب که مشکالت محسوس و نامحسوس
به صورت مجزا ارائه گردند .همچنین مشکالتی که ایجاد

جدول .3المانهای ارسالی برای مشکل توسط کاربران
1

مکان

3

عکس از منطقه

2
4

زمان

توضیحات

در اینجا منظور از مکان ،موقعیت منطقهای است که
حادثه رخ داده است .نحوهی دریافت این المان به دو
صورت میباشد:
الف) کاربر بر روی نقشهی شبکه آب موجود در سیستم ،موقعیت
منطقهی مورد نظر را با کلیک کردن مشخص نماید (نگاره .)7
ب) کاربر از منطقهی موردنظر عکس میگیرد و پس از
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بارگذاری بر روی سیستم ،برای سازمان مربوطه ارسال میکند.
در این شرایط ،موقعیت منطقه از اطالعات توصیفی عکس
استخراج و به همراه عکس ارسال میشود.
دلیل انتخاب المان زمان این است که مسئولین با مشاهدهی
آن به عملکرد خود در ارائهی خدمترسانی به مردم ،سرعت
ببخشند و منظور از آن ،زمان وقوع حادثه است که شامل تاریخ
روز حادثه و ساعت وقوع آن میباشد .به هنگام ورود المان
زمان ،کاربر میتواند در سیستم ،تاریخ و ساعت وقوع حادثه را
به صورت دستی وارد کند و یا با ارسال عکس مربوطه اطالعات
زمانی به طور خودکار استخراج گردد .اطالعات موقعیتی مربوط
به یک عکس در نگاره  2نمایش داده شده است.

نگاره  :2اطالعات موقعیتی مربوط به یک عکس

یکی از المانهای دیگر که توسط کاربر اعمال میشود،
المان توضیحات میباشد .برای تمام مشکالت و نشانههای
خطر طبقهبندی شده ،این المان وجود دارد .در صورتی که
کاربر قصد دارد توضیح بیشتری در مورد حادثه ارائه دهد با
استفاده از این المان ،امکانپذیر خواهد بود.همچنین در این
المان کاربر میتواند علت وقوع حادثه را بیان کند.

 -3-3طراحی سیستم پیشنهادی

در بخشهای قبل با المانهای مربوط به مشکالت آشنا شدیم.

برای دست یافتن به هدف تحقیق که تکمیل اطالعات شبکهی
آب شهری میباشد ،سیستمی استاندارد و تعاملپذیر براساس
مفاهیم  VGIو مشارکت مردم و تلفیق آنها با مفاهیم وب به
منظور ایجاد یک سیستم طراحی میشود .توسط این سیستم
کاربران میتوانند از قابلیتهای ارائه شده به منظور تحلیل
دادههای مکانی استفاده کرده و یا اقدام به ثبت دادههای جدید
کنند .در این تحقیق از یک معماری MVC1برای طراحی و
پیادهسازی سیستم موردنظر استفاده شده است MVC .بخش
های منطقی برنامه که شامل اطالعات ،سطح دسترسیها و چک
کردن صحت دادهها میباشد را از الیه نمایش جدا میکند.
مدل ،کنتر ل کننده و نمایش اجزای این معماری هستند.
بار اصلی معماری  MVCبر عهدهی بخش مدل است.
این بخش برای ذخیرهسازی و بازیابی دادههای مورد نیاز
الیه کنتر ل کننده از جمله دادههای مکانی ،اطالعات مربوط
به کاربران سامانه ،اطالعات توصیفی و متادیتا مورد استفاده
قرار میگیرد .در این تحقیق از  SQL Server2012برای
نگهداری دادهها در بخش مدل استفاده شد.
الیهی کنتر ل کننده وظیفهی پردازش و اعتبارسنجی
دادههایی که توسط کاربران وارد میشود را بر عهده دارد.
درخواستهای کاربر پس از پردازش ،به قسمتهای مربوطه
هدایت میشود .این الیه ،واسطهی ارتباط بین الیهی نمایش
ن صورت که درخواستهای کاربر از طریق
و مدل است ،بدی 
این الیه به مدل ارسال میشود .الیه نمایش بخشی از سامانه
است که دسترسی به سرویسها و ارتباط با آنها را آسان
میکند .این الیه وظیفهی برقراری ارتباط با کاربران،گرفتن
داده از آنها و نمایش دادههای آماده به آنهارا بر عهده دارد.
این کار از طریق برقراری ارتباط با دو بخش دیگر یعنی
الیههای مدل و کنترلکننده انجام میگیرد .نگاره 3معماری
 MVCبکار گرفته شده در این تحقیق را نشان میدهد.
به منظور شناخت قواعد كاري شامل سياستها،
تعاريف اوليه و همچنين ضوابط حاكم بر عملكرد سيستم،
اين قواعدبايد به شكل مستند آورده شوند .منظور از کاربران
1- Model – View – Control

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

طراحی و پیادهسازی یک سیستم اطالعات مکانی11 / ...

خاص ،کاربرانی هستند که در سیستم ثبتنام کردهاند و
منظور از کاربران عام (مهمان) ،کاربرانی هستند که قصد
ثبتنام ندارند و به صورت عادی وارد سیستم شدهاند .در
ادامه قواعد کاری سیستم آورده شده است.
تمامي کاربران بايد امکان نمايش ،جابجايي و دریافت
مشخصات عوارض را داشته باشند .این امکانات انگیزهی
کاربران را برای ورود به سیستم بیشتر میکند و باعث
ارتقاء سیستم میشود .تنها کاربران خاص اجازهی ويرايش
اطالعات و آنالیزهای مکانی سیستم را دارند .ورود داده
های جدید به سیستم بسیار مهم میباشد .به همین دلیل
کسانی که این اطالعات را وارد میکنند باید افراد مشخصی  -4پیادهسازی و ارزیابی
در این مقاله دادههای مورد استفادهی ما نقشه شهری و نقشه
باشند که اطالعات آنها در سیستم ثبت شده باشد ،یعنی

ثبتنام کرده باشند .نسخههای جديد و قديم اطالعات بايد
ذخيرهسازي شوند تا اطالعات قابل بررسي و ارزيابي باشند.
ذخیره اطالعات کاربران که مشکالت هر منطقه را در سیستم
اعمال کردهاند برای کسانی که قصد شناخت مناطق را دارند
بسیار مهم است .باید بر روي كار كاربران خاص توسط
گروه مديريت ،نظارتي وجود داشته باشد .این نظارت باعث
حذف اطالعات نادرست و اعمال اطالعات درست کاربران
در سیستم و باال رفتن رضایت مردم از سیستم میشود.
نگاره  4مدلی از قواعد مذکور را نشان میدهد.

نگاره  :3معماری سامانه پیشنهادی

نگاره  :4مدلی از قواعد موجود در سیستم
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نگاره  :5نمای کلی از نقشه شهری و شبکه
آب کرمان

شبکهیآبشهرکرمانمیباشدکهبهترتیببامراجعهبهشهرداری
و سازمان آب این شهر بدست آمد .همچنین اطالعات مربوط
به مشکالت سال 1391شبکهی آب از سازمان مربوطه برای
تحلیل مکانی سیستم اخذ شده است .شهر کرمان مرکز استان
کرمان درجنوب شرق ایران واقع است و وسعت آن حدود
14000هکتار میباشد .این شهر از لحاظ عرض جغرافیایی در
ً 30ْ 10َ 24تا ً 30ْ 25 َ 24شمالی و از لحاظ طول
جغرافیایی در ً 57ْ 12 َ 36تا ً 57ْ 10 َ 36شرقی و در زون
 40سیستم تصویر UTMقرار دارد .سیستم تأمین و توزیع آب
شهری کرمان از مؤلفههای متعددی شامل منابع آب ،تصفیه
آب ،پمپاژ ،ذخیرهسازی ،توزیع ،جمعآوری فاضالب و تصفیه
آن تشکیل شده است .در نگاره 5نمایی از نقشهی شبکه آب
شهرکرمان موجود در سیستم مشاهده میشود.
با توجه به معماری ذکر شده در بخش قبل ،سیستم مبتنی
بر فناوریهای وب 2و اطالعات مکانی مردمگستر با استفاده
ازسکوی  .Netو به زبان #Cتوسعه داده شد.چارچوب.
 NETداراي یک سیستم براي ایجاد اتوماتیک صفحات
وب و تأمین امنیت آنها میباشد .این سیستمASP .NET
نامیده میشود .پس در این تحقیق با استفاده از زبان#C
وچارچوب  ASP .NETبرنامههاي مبتنی بر وب ایجاد
میشوند .همچنین محیط برنامهنویسی مایکروسافت یعنی
 Microsoft Visual Studioکه با زبان  ASP.NETبیشترین

هماهنگی را دارد به عنوان محیط برنامهنویسی انتخاب شد
و پایگاه دادهی رابطهای  Microsoft SQL Serverبرای
مدیریت و نگهداری دادههایی از جمله اطالعات کاربران،
اطالعات توصیفی وارد شده در فرمها و محتوای تولید شده
توسط کاربر استفاده شده است.اما ذخیرهي دادهها در پایگاه
داده به تنهایی جوابگوي نیازهاي سیستم نیست ،زیرا باید
دسترسی به دادهها و همچنین امکان افزودن دادهي جدید
از طریق برنامه امکانپذیر باشد .بنابراین باید واسطی بین
این دو نرمافزار وجود داشته باشد که بتواند این ارتباط
را برقرار کند که در این تحقیق از واسط ADO .NET
استفاده شد .همچنین به منظور ذخیرهسازی عوارض
مکانی و انجام پرس و جوی مکانی دادهها از پایگاه داده
 GeoDataBaseموجود در نرم افزار  ArcGISاستفاده شده
است .همچنین واسط  ArcSDEبرای ارتباط بین این پایگاه
و  SQL Serverمورد استفاده قرار گرفت ArcSDE .قابلیت
استفادهی همزمان چند کاربر از دادهها و ویرایش آنها و
نداشتن محدودیت در حجم ذخیرهسازی دادهها را دارا می
باشد .برای وارد کردن نقشه به سیستم ،از نرمافزار ArcGIS
 Serverکمک گرفته شد .همچنین برای نمایش نقشهها از
 ArcGIS Serverبر روی وب از زبان Silverlightاستفاده
شد .برای تعامل بهتر و بهبود رابط نمایش نقشهArcGIS،
APIهای زبان Silverlightمورد استفاده قرار گرفت.
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آگاه شوند و محلی را برای زندگی انتخاب کنند که از
گذشته تاکنون دارای کمترین مشکل و خسارت باشد ،با
ورود به قسمت تحلیل و تصمیمگیری در سیستم از این
امکان بهرهمند میشوند.

نگاره  :6ساختار کلی سیستم پیشنهادی

نگاره 6ساختار کلی سیستم پیشنهادی را نشان میدهد
ت بین اجزا مشخص شده
که در آن پردازشها و تعامال 
است .همانطور که مشاهده میشود ،واسطههاي مختلف
ایجاد شده امکان اتصال اجزا را به یکدیگر امکانپذیر می
سازند.
وارد کردن مشکل در سیستم از روش کلیک کردن بر
روی نقشه در نگاره  7نشان داده شده است که در بخش-3
 2شرح داده شد.
عالوه بر محل بارگذاری برای عکس ،در فرم مربوطه
مواردی از قبیل انتخاب مشکل ،تعیین مکان و زمان وقوع
حادثه و توضیحاتی از مشکل مورد نظر نیز قرار داده شده
است .فرم اطالعاتی موجود در نگاره  8مشاهده میشود.
از خدماتی که در این تحقیق به کاربران ارائه میشود
امکان مشاهده نقشه و امکان جستجو در نقشه برای همه
کاربرانی است که وارد سیستم میشوند .یکی دیگر از
مهمترین خدمات این سیستم ارائهی گزارشهای مربوط
به هر منطقه میباشد .کاربران خاص در صورتی که تصمیم
دارند از اطالعات مشکالت مربوط به مناطق مختلف شهر

نگاره  :7عملیات کلیک بر روی نقشه

نگاره  :8فرم اطالعاتی مربوط به مشکالت
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 -1-4ارزیابی

سیستم پیادهسازی شده توسط 10نفر از مردم مورد
ارزیابی قرار گرفت .هدف از نظرسنجی این بود که توانایی
یک محیط  VGIدر رابطه با دادههای شبکههای آب بررسی
شود .پس از توضیحات مختصر راجع به هدف پروژه ،از آنها
سؤاالتی در مورد استفاده ازیک سیستم معمول اطالعرسانی
به سازمان آب مانند تلفن و مراجعهی حضوری و استفاده
از سیستم پیادهسازی شده ،پرسیده شد .در این نظرسنجی
طبق شکل 9نظر افراد به سه دسته خوب ،متوسط و عالی

دستهبندی شد .در نهایت با توجه به در نظرگرفتن دو دسته
خوب و عالی در یک گروه 90،درصد افراد رضایت خود را
از سیستم پیشنهادی اعالم کردهاند و اظهار داشتند که وجود
چنین سیستمی باعث صرفهجویی در وقت و هزینه آنها
میشود و رضایت از سازمانهای مذکور را افزایش میدهد.
نتایج این نظرسنجی در جدول 4آورده شده است.
همچنین سیستم پیادهسازی شده توسط 4نفر از
کارشناسان سازمان آب مورد ارزیابی قرار گرفت .پس از
ارائهی جزئیات سیستم ونحوهی استفاده از آن به کارشناسان

نگاره  :9نتایج نظرسنجی از مردم
الف) در استفاده از یک سیستم عادی اطالعرسانی ،ب) در استفاده از سیستم پیادهسازی شده
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

جنس
مرد
مرد
مرد
مرد
زن
مرد
زن
زن
زن
زن

جدول  : 4نتایج نظرسنجی از مردم
استفاده از تلفن و مراجعه حضوری
خوب
عالی
خوب
خوب
متوسط
خوب
متوسط
خوب
متوسط
خوب

سن
28
21
42
27
18
18
27
30
22
20

جدول :5نتایج نظرسنجی از کارشناسان آب

استفاده از سیستم پیاده سازی شده
خوب
متوسط
عالی
خوب
عالی
عالی
خوب
عالی
خوب
خوب

ردیف

جنس

سن

استفاده از تلفن و مراجعه حضوری

2

مرد

30

متوسط

خوب

خوب

متوسط

1

3

4

زن

مرد

مرد

32

42

48

خوب

خوب

استفاده از سیستم پیاده سازی شده
عالی

عالی
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طراحی و پیادهسازی یک سیستم اطالعات مکانی15 / ...

مذکور ،از آنها سؤاالتی در مورد عملکرد این سیستم در
مقایسه با سیستمهای معمول اطالعرسانی پرسیده شد .به
عقیدهی 3نفر از آنها وجود چنین سیستمی باعث پیشرفت
سازمانهای آب و افزایش سرعت عملکرد مسئولین در
خدمترسانی به شهروندان و جمعآوری و مدیریت بهتر
دادههای این شبکهها میشود .نتایج این نظرسنجی در
جدول 5آمده است.

 -5نتیجهگیری

هدف اصلی این تحقیق طراحی یک سیستم اطالعاتی
مکانی مردمگستر برای اطالعرسانی مشکالت شبکهی آب
شهری به مسئولین و جمعآوری ،بهنگامسازی و نگهداری
دادههای این شبکهها میباشد .با وجود آنکه در سالهای اخیر
اقدامات زیادی در راستای کاهش خسارات ناشی از حوادث
و سوانح انجام شده و همچنین تحقیقات گوناگونی در
جهت شناسایی و کاهش عوامل خطر صورت گرفته است،
اما همچنان حوزهی آب با مشکل رو به رو است .عدم
امکان تبادل اطالعات و دادههاي جمعآوري شدهي مرتبط با
حوادث شبکههای مذکوردر میان سازمانهاي مسئول ،یکی
از موانع رسیدن به نتایج مطلوب میباشد.
در تحقیق حاضر به منظور افزایش کارایی سیستم از
فناوریهای وب  2و همچنین از مدلسازی  MVCبه دلیل
مزایایی که داشت برای مدلسازی فرایند جمعآوری ،نگه
داری و نمایش دادهها استفاده شد .درنهایت سیستمی با
هدف اطالعرسانی مشکالت و نشانههای خطر شبکهی آب
پیادهسازي شده است.
در مرحله طراحی سیستم ،از طریق مذاکرات و تعامل
با متخصصین و کارشناسان سازمان مربوطه جهت پیشنهاد
یک سیستم ارتقاء یافته ،مشکالت و نشانههای خطر شبکهی
آب شناسایی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
همچنین داشتن یک سیستم کاربرپسند ،ساده و کارا برای
جمعآوری و به اشتراکگذاری اطالعات و اطالعرسانی
مشکالت در کمترین زمان ممکن و با صرف کمترین هزینه

جهت افزایش کارایی و در نهایت داشتن سیستمی که قادر
به بهنگامسازی منظم پایگاه داده موجود بدون نیاز به کار
زیاد باشد ،از جمله نیازمندیهای کاربران بود.
یکی از اهداف اولیهی مسئوالن سازما ن آب ،ایجاد سیستمی
سازمانیافته است .لذا در این تحقیق به توسعهی یک سیستم
اطالعرسانی پرداخته شد .این سیستم بر مبنای اطالعات مکانی
مردمگستر با به کارگیری فناوری وب 2و برچسبگذاری
مکانی امکان مشارکت فعاالنه بدون محدودیت مکانی و
زمانی برای تمامی افراد جامعه را فراهم میآورد .از مزایای
این سیستم میتوان به اطالعرسانی انواع مشکالت شبکهها با
صرف هزینه و زمان کمتر اشاره کرد .عالوه بر این ،دخالت
مردم در این مسئله ،میزان رضایتمندی آنها را افزایش
داد .در این تحقیق سیستمی پیادهسازی شد که در آن امکان
مشاهدهی نقشه و کار با امکانات آن برای همهی کاربران
فراهم است .همچنین این سیستم قابلیت جستجو بر روی
نقشه را برای کاربران فراهم کرده است .امکان تحلیل مناطق
شهر از دیگر امکانات سیستم است که به کاربران کمک
میکند با آگاهی از اطالعات مناطق ،محل زندگی خود را
انتخاب کنند.
به طور کلی طبق نظرسنجی انجام شده با استفاده از
ت کننده اظهار داشتند که در
ویژگیهای  VGIافراد شرک 
وقت و هزینهی آنها صرفهجویی شده است .همچنین با این
گونه سیستمها رضایتمندی از سازمانها افزایش مییابد.
يكي از مسائلي كه به عنوان گام بعدي ميتواند مطرح باشد
بحث برقراري توپولوژي در سطح شبكه است .در حال حاضر
اگر منطقه جدیدی به شهر اضافه شود كاربران خاص ميتوانند
اطالعات مشکالت مربوط به آن مناطق را به سیستم اضافه
كنند .اما اگر بخواهيم بر روي اين اطالعات آناليز شبكه
انجام دهيم ميبايست مدیریت سیستم برروي اطالعات
دوباره توپولوژي را برقرار كند و سپس اطالعات جديد را
بر روي وب بارگذاري كند .لذا به منظور تسريع در اين عمل
اگر بتوان توپولوژي را با استفاده از الگوريتمهاي مربوطه
دوباره به صورت موضعي بر روي عوارض پيادهسازي كرد
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