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تاریخ پذیرش مقاله94/12/18 :

حادثه ،بحران سپس جستجو ،امداد و نجات چرخهای است که بارها در کشوری همچون ایران تکرار میگردد .در این چرخه
که به چرخه مدیریت بحران مشهور است ،از مراحل نخستین یعنی تعیین خطرپذیری مناطق تا مراحل پس از بحران و بازیابی،
با انواع داده و ستادههایی مواجهایم که به نوعی با مکان مرتبط هستند .گردآوری اطالعات در مراحل پیش و پس از رخداد
بحران ،کار دشواری نخواهد بود ،اما مادامی که جامعه در شرایط بحرانی به سر میبرد ،گردآوری اطالعاتی همچون :حجم
خسارت وارده ،مناطق آسیب دیده ،مناطق مستعد خطر ،پراکنش خسارات ،پراکنش منابع و  ....بسیار سودمند و دشوار خواهد
بود .از این رو در این پژوهش بر گردآوری اطالعات در فاز واکنش مدیریت بحران تمرکز شد .در این راستا با بررسی مفهوم
تلهژئوانفورماتیک و معماریهای گوناگون آن ،معماری از این مفهوم ارایه شد و سامانه واکنش اضطراری برای گردآوری
اطالعات در شرایط بحرانی زلزله پیاده سازی شد .این سامانه متشکل از چهار زیر سیستم تعیین موقعیت ،گردآوری اطالعات
وضیعت موجود در مکان ،ارسال و دریافت اطالعات و ایجاد پایگاه داده و نمایش اطالعات ارسالی است .در پایان ،سامانه
واکنش اضطراری طراحی شده به صورت بسته نرمافزاری ارائه شد .همچنین مدل این سامانه و نرمافزارهای آن در UML
برای توسعه ،توسط پژوهشگران دیگر ،ارائه گشت .پس از پیاده سازی و تست این سامانه در شرایط عادی میتوان چنین بیان
نمود که ،این سامانه به دلیل استفاده از فنآوریهای موجود در کشور ،سرعت باالی بکارگیری و پیادهسازی در هنگام زلزله،
استفاده از فنآوریهای عمومی همچون تلفن همراه ،سادگی در بکارگیری و آموزش استفاده از آن ،همچنین هزینه بسیار پایین
پیادهسازی در شرایط کنونی بسیار مناسب و کاربردی است .از سوی دیگر به نظر میرسد این سامانه با بکارگیری توانایی
پردازش کامپیوتر و فنآوریهای نوین قابلیت بسیار باالیی در یاری رساندن به مدیران و خبرگان برای طراحی برنامههای
عملیاتی و به اشتراک گزاری آن با دیگر ارگانها و افراد درگیر در هنگام زلزله را دارد.
واژههای کلیدی :مدیریت بحرانهای طبیعی ،سامانه واکنش اضطراری ،GIS ،تلهژئوانفورماتیک
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 -1مقدمه

بحران1در طول تاریخ مکتوب بشر همواره همراه با بشر
بوده و چه بسا پیش از آن نیز وجود داشته است .در سالهای
اخیر ،پیچیدگی جامعههای انسانی و در هم تنیدگی روابط
بین انسانها ،عوامل طبیعی و همچنین رابطه انسان و محیط
و از سوی دیگر سرعت تغییرها در تمامی جنبههای علمی،
تکنولوژیک ،روابط سیاسی و شرایط محیطی توجه بسیاری
را به مسایل بحرانزا و راههای مقابله با آن جلب کرده است.
برای پرداختن به بحران و مدیریت آن در گام نخست باید به
شرح و تعریف بحران ،سپس انواع بحران و مراحل مقابله
با آن پرداخت و در آخر راهکارهای رویارویی با آن بررسی
گردد.بحران حادثهاي است که بطور طبیعي و یا توسط بشر به
صورت ناگهاني و یا به صورت فزاینده رخ دهد و سختي و
مشقتي را به جامعه انساني تحمیل نماید ،که جهت برطرف
کردن آن به اقدامهای اساسي و فوقالعاده نیاز باشد (ناطقی
الهی.)1379 ،

به طور کلی به دلیل ماهیت گوناگون بحرانهاو تفاوت
در شیوههای رویارویی با آنها نخست باید به دستهبندی آنها
پرداخت .معموالً بحرانها به دوگونه دستهبندی میشوند،
یکی براساس مدت زمانی که رخدادن آن بطول میانجامد
و دیگری براساس منبع بوجود آورنده آنها (جانسون.)2000 ،
در این پژوهش دستهبندی که براساس منبع بوجود آمدن
بحرانها است ،آورده شده است.
در این دستهبندی بحرانها را به دو دسته سانحههای
طبیعی و انسان ساخت تقسیم میکنند؛ سانحه انسان
ساخت :شرایط اضطراری ناشی از فعالیتهای انسانی
(عمدی یا غیرعمدی) ازقبیل ،نشت مواد شیمیایی ،پرتوهای
هستهای ،انفجار و  ...را سانحه انسان ساخت گویند (جانسون،
 )2000و سانحه طبیعی :این نوع فاجعه به طور طبیعی و
با سرعت رخ میدهد و تهدید برای افراد ،ساختار و یا
داراییهای اقتصادی است (دانشگاه مجازی برای سالمت عمومی
1- Disaster

ایالتهای کوچک .)2006 ،2سانحههای طبیعی به سانحههای
ژئوفیزیکی (زلزله ،رانش زمین) ،هواشناسی (سونامی،
طوفان) ،هیدرولوژیکی (سیل) ،آب و هوایی (خشکسالی)
وبیولوژیکی (بیماریهای واگیر) بخشبندی میشود (www.
.)emdat.be, 2013
براساس تقسیمبندی بحرانها ،یکی از مسائل بحرانزا
در طول تاریخ بشر ،طبیعت و یا بهتر بگوییم رفتار بشر در
طبیعت بوده است .جامعههای انسانی در برابر سانحههای
طبیعی همچون بهمن ،زلزله ،رانش زمین و  ...بدلیل وقوع
ناگهانی بسیار آسیبپذیر بوده و خواهند بود.
از اینرو لزوم آمادگي و داشتن برنامه منسجم در مبارزه با
نیروهاي طبیعت در غالب مدیریت رخدادهای طبیعی امری
مشهود است.
مدیریت بحران عبارت است از :ضوابط و قوانیني که
با به خدمتگیري علم ،فنآوری ،برنامهریزي و مدیریت
به مقابله با رخدادهای ميپردازد که موجب صدمه دیدن
تعداد زیادي از انسانها ميگردند و یا اینکه صدمههای
زیادي به ثروت و داراییهاي یک کشور وارد مينماید
(کوا .)1999 ،3طبق تعریف ،مدیریت رخدادهای طبیعی داراي
فازهاي چهارگانه کالسیک پیشگیري ،4آمادگي ،5واکنش6و
بازیابي7است (مونتایا2003 ،8؛ تیم پژوهشی دانشگاه مجازی برای
کشورهای کوچک از کشورهای مشترکالمنافع2006 ،؛ آریا 9و همکاران،

2006؛ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور )1387 ،این چرخه
در نگاره  1نشان داده شده است.
یکی از عوامل اولیه بروز فاجعه در هنگام سانحه ،عامل
شوک است و این بدان معنی است که سانحههایی که به
صورت ناگهانی رخ میدهند ،فشارهای زیادی را به مردم،
جامعه و سازمانهای مربوط وارد میآورند و حالت تعادل
2-VUSSC
3- Cova
4- Mitigation
5- Preparedness
6- Response
7- Recovery
8- Montoya
9-Arya
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افراد را به هم میزنند (اسمارت1و ورتینسکی1977 ،2؛آلباال.)1993 ،3

نگاره  :1فازهای مدیریت رخدادهای طبیعی (هیئت مرکزی
آموزش متوسطه)2006 ،4

تجربه نشان داده که برنامهریزی از قبل پیشبینی
شده برای رویارویی با سانحهها میتواند به صورت قابل
توجهی در جلوگیری از تلف شدن جان انسانها و کاهش
خسارت به اموال آنها و محیط زیست مؤثر باشد (کامرون،5
 .)1994الزمه رسیدن به این هدف ،داشتن اطالعات است.
گردآوری اطالعات در مراحل پیش و پس از رخداد بحران
کار بسیار دشواری نخواهد بود ،زیرا جامعه آسیبدیده از
دست پاچگی در آمده و منابع امکان گردآوری اطالعات
را به سازمانها و نهادهای مسئول خواهد داد .اما در حین
بحران و مادامی که جامعه در شرایط بحرانی به سر میبرد،
گردآوری اطالعاتی همچون :حجم خسارت وارده ،مناطق
آسیب دیده ،مناطق مستعد خطر ،پراکنش خسارات ،پراکنش
منابع و امکانات ،اولویتبندی مناطق از لحاظ خدمت
رسانی ،حجم خدمتهای مورد نیاز هر منطقه و  ....بسیار
1- Smart
2- Vertinsky
3- Albala
4- Central Board of Secondary Education
5- Cameron

سودمند و در این حال دشوار خواهد بود ،که بدون داشتن
این اطالعات اگر تصمیمگیری غیرممکن نباشد ،تصمیمهای
گرفته شده بسیار دور از واقعیت خواهد بود .از این رو با
توجه به احساس کمبود ابزار و تکنولوژی مناسب در کشور
برای گردآوری اطالعات در شرایط بحرانی ،در این پژوهش
بر گردآوری اطالعات در فاز واکنش مدیریت بحران تمرکز
خواهد شد.
پس از بحران و با شروع عملیات مربوط به جستجو
و نجات ،کسب اطالعات ،ارزیابی پس از فاجعه ،پاسخ
و امدادرسانی ،مدیریت اطالعات و ارتباطات ،مدیریت
عملیات اضطراری ،که مربوط به فاز واکنش هستند ،دو
بخش ستاد (مرکز عملیات بحران )6و میدان از یکدیگر
قابل تفکیک هستند .ستاد که بطور معمول شرایط ویژهاي
داشته ،وظیفه تجزیه تحلیل دادهها ،هدایت ،راهبري ،تصمیم
گیريهاي اساسي و مشاوره به گروههاي امدادگر را دارد.
از طرف دیگر تیم امدادگر و تجسس نیز وظایف تعریف
شدهاي براي گردآوري داده ،نجات و امداد رساني در محل
رخداد و بحران را دارند (ملک و علی آبادی .)1386 ،مشکلي که
در اینجا مطرح است ،خالء بین ستاد و میدان و لزوم ایجاد
یک تصویر مشترک عملیاتي است .در واقع این مشکل از
نیاز بین ستاد و میدان به یکدیگر ،تعامل بین آنها و روند
تبادل داده و اطالعات ناشی شده است .براي از بین بردن
این خالء ميبایست سامانهاي طراحي شود تا با داشتن
خصوصیات زیر بتواند روند تبادل داده و اطالعات را از بین
ستاد و میدان بر طرف ساخته و با ایجاد یک پایگاه اطالعاتي
در مرکز عملیات بحران یک پالن مشترک را براي تمامي
گروههاي درگیر در این فاز بوجود بیاورد.
 .1در کشور قابل اجرا باشد.
 .2قابلیت برقراري ارتباط بین ستاد و مرکز را داشته باشد.
 .3قابلیت به اشتراک گذاري اطالعات را براي بخشهاي
مختلف داشته باشد.
 .4قابلیت پردازش دادهها و ارایه گزینههاي مناسب به
6- EmergencyOperationCenter
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جدول  :1پژوهشهای نظری در زمینه بکارگیری سامانه اطالعات جغرافیایی همراه و سرویسهای مکان مبنا
عنوان پژوهش

سال

منبع

گردآوری پایگاه دادههای زمینی با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی همراه و تصاویر دیجیتال:
با دید مدیریت بحران شهری

2002

(مونتایا)2003 ،

توسعه یک مدل مفهومي از  SDIو سامانه اطالعات جغرافیایی تحت وب براي مدیریت بحران

2005

(منصوریان)2005 ،1

معماری و روشی برای گسترش سرویسهای مکان مبنا

2006

(هند 2و همکاران)2006 ،

کاربرد سامانه اطالعات جغرافیایی و  SDIدرمدیریت بحران

2009

تکنولوژی و علم سامانه اطالعات جغرافیایی همراه بیسیم برای فرایند مدیریت بحران

2010

کاربردسامانه اطالعات جغرافیایی در امداد اضطراری

2011

ساختار نو و الگوریتم مسیریابی برای بهینه سازی مصرف انرژی سنسورهای شبکه بیسیم برای
مدیریت بحران

(مبارکي و همکاران)2009 ،
(ال جمیلی 3و همکاران،
)2010
(هاووی 4و همکاران ،
)2011

2011

(ژوفیه)5

نقشه های هوشمند در محیط های همراه و سیار برای مدیریت بحران..

1385

(ملک و همکاران)1385 ،

طراحی و توسعه یک سیستم نمونه اطالعات مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطالعات
جغرافیایی تحت وب

1386

(صدریکیا)1386 ،

جدول  :2پیادهسازی و طراحی سامانههای مرتبط با مدیریت بحرانهای طبیعی
عنوان پروژه

سال

منبع

آنشین 6ژاپن

1996

(کریمی و حامد)2004 ،

1999

(کریمی و حامد)2004 ،

تلفیق تکنولوژيهاي سامانه اطالعات جغرافیایی ،سامانه موقعیتیاب جهانی و  GSMبراي
مدیریت موثر آمبوالنس

2001

(درکناریس 8و همکاران،
)2001

نرمافزارFAARتیم ریز نگارهسازی شمال

7

خدمات مکان مبناي پیش بیمارستانی براي مدیریت بحران

2006

سیستمی هوشمند برای هشدار پیش از زلزله

2013

(عبدل رحمان و سیسي،
)2006
(راسانه)2013 ،9

یک سیستم اطالعات مکانی همراه برای مدیریت امداد و نجات :مبانی و پیاده سازی

1384

(ملک و دالور)1384 ،

مدیریت امداد در شهرها به کمک سامانه اطالعات مکانی همراه

1386

(ملک و علي آبادي)1386 ،

طراحي و پیاده سازي یک سیستم راهیابي شاخص مبنا با استفاده از سیستم اطالعات مکانی
همراه جهت مدیریت بحران زمین لرزه

1386

(نیسانی سامانی و همکاران،
)1386
1- Mansourian
2- AaronHand
3- El-Gamily
4- YAO Hao-wei
5- Xuefei
6- Anshin
7- Northern Micrographics Team
8- Derekenaris
9- Rasaneh
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تصمیم گیرندگان را داشته باشد.
 .5قابلیت نمایش دادههاي مورد نظر از شرایط بحراني را به
صورت گزارش و بر روي نقشه داشته باشد.
در این راستا با طرح پرسشهایی همچون؛ چگونه
میتوان با بکارگیری علوم و فنآوریهای نوین به طراحی
این سامانه پرداخت و آیا زیرساختهای موجود در کشور
توانایی بکارگیری این فنآوریها و سامانه پیشنهادی را
فراهم خواهد آورد؟ ،زمینه برای پژوهش در علومی چون
ژئوانفورماتیک ،1مخابرات ،فنآوری اطالعات ،2مدیریت
بحران و  ...بوجود خواهد آمد .بر همین اساس این پژوهش
3
در پیآن است تا با بکارگیری مفهوم نوین تلهژئوانفرماتیک
که از ترکیب علوم و فنآوریهای ژئوانفورماتیک ،مخابرات،
علوم کامپیوتر و فنآوری اطالعات بوجود آمده است به
طراحی این سامانه برای مدیریت بحران زلزله بپردازد ،که در
بیشتر مرکزهای جمعیتی دنیا به عنوان یکی از مرگبارترین
سانحههای طبیعی شناخته میشود.
با توجه به موضوع و ماهیت بین رشتهای پژوهش
موارد متعددی را میتوان در دستهبندیهای گوناگون به
عنوان پیشینه پژوهش قرار داد .اما به طور کلی پیشینه این
پژوهش را میتوان به دو بخش پژوهشهای نظری در
سامانه اطالعات جغرافیایی همراه و سرویسهای مکان مبنا
و پیادهسازی و طراحی سامانههای مرتبط با مدیریت سانحه
و اورژانس بخشبندی نمود (جدول  1و .)2

-2روش پیشنهادی

عبور از کامپیوترهای غول پیکر که در یک ساختمان
چند طبقه جا داده میشدند ،به کامپیوترهای شخصی با
حجم بسیار کوچکتر و سپس لپتابهای قابل حمل و
همچنین نزدیکتر شدن توانایی گوشیهای تلفن همراه
به کامپیوترهای شخصی از یکسو و پیشرفت در برقراری
ارتباطات بیسیم ،بوجود آمدن شبکههای مخابراتی،
1- GeoInformatics
2- Information Technology
3- TeleGeoInformatics

توانایی ارسال انواع دادهها به صورت آنی و استفاده
از تلفنهای همراه به صورت عمومی از سوی دیگر،
متخصصان علوم  ،ITمهندسان کامپیوتر و  GISMenرا به
سوی تلفیق این فنآوریها با تکنولوژی تعیین موقعیت
جهت ایجاد فنآوریهای بسیار قدرتمندی کشانید که
تاکنون با عنوانهای گوناگون و کاربردهای نزدیک به هم
ارائه شدهاند .از جمله عنوانهایی که برای این فنآوری
انتخاب شده میتوان به سامانه اطالعات جغرافیایی همراه،
سرویسهای مکان مبنا ،سرویسهای مکان مبنای همراه
و در سالهای اخیر تلهژئوانفرماتیک اشاره کرد .الزم به
ذکر است که فنآوریهای ارائه شده با این عنوانها به
دلیل به کارگیری معماریهای متفاوت در طراحی ،دارای
خصوصیتهای متفاوتی هستند که آنها را از یکدیگر متمایز
میسازد .همچنین بنا به بکارگیری علوم و فنآوریهای
سامانه اطالعات جغرافیایی ،سامانه موقعیتیاب جهانی
و ارتباطات بیسیم این عنوانها دارای نقطههای مشترک
فراوانی هستند .در این بخش با بیان معماری مورد نظر برای
طراحی سامانه پیشنهادی با عنوان سامانه واکنش اضطراری
 ERS4به شرح علوم و تکنولوژیهای بکارگرفته شده در
طراحی این سامانه پرداخته میشود.
سامانه پیشنهاي در این پژوهش با عنوان سامانه واکنش
اضطراري عبارت است از یک سامانه گردآوری ،پردازش،
آنالیز و به اشتراک گذاري اطالعات مکاني در زمان رخداد،
که توانایي کاهش خسارات جاني و مالي را با استفاده از
تصمیمگیري به موقع به کمک پردازش کامپیوتري دادهها
براي مدیریت بحران فراهم ميآورد (کریمی و حامد.)2004 ،
در دهههاي اخیر با پیشرفت علوم و فنآوریهاي
موقعیتیابي ،محاسبات همراه و شبکههاي بيسیم فنآوریهاي
نویني از قبیل تلهژئوانفرماتیک مطرح شدهاند که قادر به
پوشش دادن قسمتهایی از زیر سیستمهایی سامانه واکنش
اضطراري و پر کردن خالء بین ستاد و میدان هستند.
این فنآوری که در سال  2004توسط کریمی از دانشگاه
4- Emergency Response System
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نگاره  :2معماری پیشنهادی در طراحی
سامانه واکنش اضطراری

پیتزبورگ1پنسیلوانیا2در ایاالت متحده امریکا ارائه شد،
در نتیجه یکپارچه سازي علوم و فنآوریهاي محاسبات
همراه ،ارتباطهای (با سیم و بیسیم) و علوم ژئوانفورماتیک
مطرح شده است.
معماريهاي متفاوتي در تلهژئوانفورماتیک وجود دارد،
اما بنا به نوپا بودن این فنآوری در حال حاضر به آن جنبهای
از آن ميپردازیم که کارهاي بیشتر بر روي آن انجام شده و
قابل بکارگیري در کشور است.
این جنبه و معماري از تلهژئوانفورماتیک بیشتر بر پایه
پردازشهاي همراه است که در آن موقعیت هر خدمت
گیرنده 3در مکان و زمان مشخص است و به وسیله شبکه
 GSM4و بیسیم و ارتباطات مخابراتي با خدمت دهنده 5در
ارتباط هستند و با محوریت پردازشهاي اطالعات مکاني
طراحي ميشود .این معماری در نگاره  2نشان داده شده
است .تله ژئوانفورماتیک براساس کارآیي و نوع پردازش
دادهها از  3جزء تشکیل شده است:
7
«تله ،»6این واژه معرف واژه« ،ارتباط از راه دور » است
و به دلیل ماهیت همراه بودن و استفاده از سامانههاي
1- University of Pittsburgh
2- Pennsylvania
3- Client
4- Global System for Mobile Communications
5- Server
6- Tele
7- Telecommunication

مخابراتي مطرح است .واژه «ژئو» معرف واژه «مکانمند»8
بنا به ماهیت مکاني دادههاي استفاده شده در این فنآوری
است و «انفورماتیک »9به دلیل پردازشهاي اطالعات
صورت گرفته در این فنآوری به کار ميرود .با استفاده
از کاراکترهاي ارائه شده در تعریف تلهژئوانفرماتیک ،این
واژه به عنوان یک قاعده نو ظهور در نتیجه یکپارچه سازي
علوم و فنآوریهاي محاسبات همراه ،ارتباطات (با سیم
و بیسیم) و علوم ژئوانفورماتیک مطرح شده است (کریمی
و حامد .)2004 ،به بیان دیگر و با در نظر گرفتن تعریف باال
تلهژئوانفورماتیک در برگیرنده خدمات مکان مبنا  10LBSدر
بستر ارتباط از راه دور است.

 -1-2بخشهای گوناگون معماری پیشنهادی

در سامانه واکنش اضطراری زیر سیستمهایی وجود دارد
که برخی از آنها به صورت تکنولوژیهای در دسترس بوده
و برخی نیز طراحی و پیادهسازی شده است که با ترکیب
این زیر سیستمها ،سامانه واکنش اضطراری پیادهسازی
خواهد شد.
در این بخش به بررسی ویژگیهای هر یک از این
زیر سیستمها و روش طراحی و بکارگیری آنها خواهیم
پرداخت.
8- Geospatial
9- Informatics
10- Location Base Service
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 -1-1-2زیر سیستم تعیین موقعیت

برای تعیین موقعیت خدمت گیرنده (امدادگر) از سامانه
تعیین موقعیت جهانی GPS1استفاده میشود .این سامانه با وجود
تواناییهای بسیاری که امروزه در اختیار متخصصان و عموم
مردم گذاشته است دارای مشکالتی چون عدم دقت مکانی باال
و همچنین مصرف بسیار باالی انرژی در سنسورها است .با این
وجود بنا به دردسترس بودن این سامانه در گوشیهای تلفن
همراه و توانایی عمومی بکارگیری آن در جامعه کماکان بستری
بسیار مناسب برای تعیین موقعیت است.

 -2-1-2زیر سیستم گردآوری اطالعات موقعیت و
وضعیت موجود در مکان

مخابراتی) برای طراحی زیر سیستم ارسال و دریافت
دادههای گردآوری شده از عملیات میدانی وجود دارد .در
این معماری بنا به در دسترس بودن زیر ساخت ارتباطی
همراه در کشور ،از استاندارد  GSM 11وAPI 12های ارسال
پیام متنی13برای طراحی زیر سیستم ارسال و دریافت
اطالعات گردآوری شده استفاده خواهد شد .گفتنی است
از جمله مزایای بکارگیری این شبکه به عنوان بستر رد و
بدل نمودن داده ،باال بردن مقیاسپذیری14سامانه میباشد .با
اندازهگیری مقیاسپذیری در بعدهای بارکاری (باال یا پایین
بردن تعداد کاربران میدانی ارسال کننده پیام) ،جغرافیایی
(قابلیت بکارگیری در سراسر کشور) ،اجرایی (توانایی
معرفی چندین سازمان در چند نقطه گوناگون جهت دریافت
پیامها) و همچنین تواناییهای تغییر مقیاسپذیری عمودی
و افقی میتوان به این مزیت مهم در این ساختار پی برد.
از سوی دیگر از جمله مشکالت بسیار مهم در این ساختار
میتوان به احتمال از دست رفتن ارتباط در زمان بحران بر
اثر تخریب زیرساختها اشاره نمود.

این زیر سیستم عبارت خواهد بود از یک نرمافزار متن
باز 2که برای نصب بر روی گوشیهای تلفن همراه شخصی
گسترش داده میشود .پلتفرمهای متفاوتی برای برنامه نویسی
بر روی گوشیهای تلفن همراه وجود دارد ،که هر یک دارای
ویژگیهای خاص میباشند (بای 3و همکاران .)2012 ،در این
پژوهش ،بنا به پشتیبانی گوشیهای مختلف از نرم افزارهای
گسترش داده شده 4توسط) J2ME 5که یکی از  3پلتفرم -4-1-2 J2SE6زیر سیستم ایجاد پایگاه داده و نمایش اطالعات
 ، J2ME ، J2EE7زبان برنامهنویسی جاوا شرکت سان8است) ارسالی
این زیر سیستم عبارت خواهد بود از یک نرم افزار
برای طراحی نرمافزار گردآوری موقعیت و وضیعت موجود
گسترش داده شده با زبان  Visual Basic 6و پلتفرم
در مکان ،از این پلتفرم استفاده خواهد شد.
 ARCObjectکه جهت دریافت اطالعات از مودمGSM
 -3-1-2زیر سیستم ارسال و دریافت اطالعات بر روی کامپیوترهای مرکز عملیات بحران نصب شده و
دادههای ارسالی را برای تبدیل به نقشه پس از کدگشایی
گردآوری شده
روشهای گوناگونی (ارتباط بیسیمGPRS10 9و شبکههای وارد پایگاه داده مینماید و در صفحه نمایش میدهد .گفتنی
است بنا به هماهنگی زبانVisualBasic 6و پلتفرمARC
 Object 1- Global Positioning Systemsبا نرم افزارهایی همچون سری  MicrosoftOfficeو
2- OpenSource
 ArcGIS 3- Baiو دادهها با فرمت  Shpاین تکنولوژیها بکارگرفته
4- MIDlet
 5- JAVA 2 Micro Editionمیشود.
6- JAVA 2 Standard Edition
7- JAVA 2 Enterprise Edition
8- SUN
9- Wi-Fi
10- General Packet Radio Service

11- Global System for Mobile Communication
12- Application programming interface
13- Short Massage Send
14- Scalability
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نگاره  :3فلوچارت پیشنهادی مربوط به روند طراحی سامانه

 -3پیادهسازی و دست آوردها

بررسي سامانه پیشنهادی مستلزم پیادهسازي عملي آن جهت
بررسي پرسشهایی است که در فرآیند طراحي مطرح شده
است .در این ارتباط پس از ارائه تجربهها ،تئوریها و روشهای
موجود در این وادی که در بخشهای پیشین مرور گشت ،در
این بخش به پیاده سازی این سامانه خواهیم پرداخت.ارسال و
دریافت دادهها ،ایجاد پایگاه داده و بروز رسانی آن و نمایش
اطالعات به صورت نقشه در مرکز مدیریت بحران مستلزم
طراحی زیر سیستمهای ارائه شده در بخش پیشین است که در
این بخش بر پایه فلوچارت پیشنهادی مربوط به روند طراحی
سامانه (نگاره  ،)3به پیاده سازی آنها میپردازیم.

در این پژوهش نیازسنجي بر اساس مصاحبه با مسئولین
و کارشناسان بخشهای مختلف (امدادگران و نیز مدیران
پدافند غیرعامل) و همچنین بررسی تجربه دیگر کشورها
صورت گرفته و ویژگيهاي نرم افزار ،دادهها و اطالعات
مکانی شناسایي وتعریف میشوند.

 -2-3گام دو

یک سامانه واکنش اضطراری باید قادر به فرآوري،
مدیریت و آنالیز دادههاي مکاني و توصیفي باشد .الزمه
داشتن چنین توانایيهایي داشتن یک پایگاه داده و مدل پایگاه
داده مناسب است .پایگاه داده در واقع نشان دهنده هسته
مفهومي یک سامانه اطالعات است .برای ایجاد یک پایگاه
داده مناسب میبایست :نخست مدل مفهومی آن طراحی شود،
 -1-3گام نخست
طراحی و راه اندازی یک سامانه واکنش اضطراری بدون سپس مدل منطقی طراحی شده ،در پایان مدل فیزیکی آن
مطالعه نیازسنجي و شناخت کافي از نیازها و توانمندیهای ساخته شود .دستآورد پایانی این گام (پایگاه داده مکانی) یه
صورت دیاگرام در نگاره  4نشان داده شده است.
موجود امکان پذیر نخواهد بود.
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نگاره  :4مدل ساده شده پایگاه داده مکانی برای سامانه واکنش اضطراری در نرم افزار

سناریو

افراد صدمه دیده

خطر آتش سوزی

خطر نشت
وضعیت مسیرهای ارتباطی
وضعیت منابع و امکانات

ArcGISDiagramer

جدول  :3سناریوهای تهدید زلزله در سامانه
پارامتر

کشته ،زخمی ،زیر آوار مانده

در حال سوختن ،احتمال آتش سوزی

گاز ،بنزین ،مواد سمی
تخریب کم ،تخریب زیاد ،مسدود
مرکز بهداشتی درمانی فعال ،انبار مواد خوراکی ،منطقه امن،پایگاه امداد رسانی ثابت

نگاره  :5مدل سامانه پیشنهادی در
( UMLنمودار کاربرد)1

1- USE CASE
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 -3-3گام سه

در گام سوم پژوهش به تعیین سناریوهای تهدید ،مدل
کردن سامانه و  2زیر سیستم آن که برنامهنویسی آنها در
این پژوهش انجام خواهد گرفت ،پرداخته میشود .این
مدل سازی با استفاده از زبان مدل سازی واحد UMLانجام
خواهد شد .جدول  3سناریوهای تهدید در هنگام زلزله به
همراه پارامترهای آنها را که در مصاحبه با مأموران امداد و
نجات سازمان هالل احمر و پژوهشهای کتابخانهای تعیین
شده ،نشان میدهد .با توجه به نیاز بیان معماری سامانه برای
شرح دادن روش پژوهش ،معماری پیشنهادی این سامانه در
بخش روش پیشنهادی آورده شد .همچنین دست آورد مدل
کردن سامانه پیشنهادی در نگاره  5نشان داده شده است.

 -4-3گام چهار

در گام پایانی رابطهای گرافیکی کاربر نرمافزارهای
ارسال و دریافت اطالعات طراحی میشود (نگاره 6و.)8
همچنین در نگاره  7فلوچارت نرم افزار نمایش داده میشود.
در این شکل روندهای کلی نرم افزار از فراخوانی آن در
گوشی تلفن همراه تا فرم گزارش گیری و ارسال اطالعات

نشان داده میشود.

نگاره  :6فرم ورودی اطالعات وضعیت منطقه در شبیهساز
رایانه

همچنین برای مشخص نمودن چگونگی برنامه نویسی
این نرم افزارها ،شبه کد مربوط به برخی از این فرایندها در
زیر آورده شده است (نگاره  9و .)10
نگاره  11بخشهای از نرمافزار گسترش داده شده برای
ارسال اطالعات را نشان میدهد .همچنین پس از پایان یافتن
این پژوهش سامانه پیشنهادی در قالب یک پکیج کامل با
عنوان سامانه واکنش اضطراری در زمان بحران که از چند

نگاره  :7فلوچارت پایانی نرم افزار آماده شده در( NetBeansدر این شکل روند فرمانهای صادر شده توسط کاربر برای پردازنده
دستگاه تلفن همراه و همچنین گزینهها و توالی آنها در رابط گرافیکی نرم افزار گردآوری اطالعات نشان داده شده است).
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نگاره  :8فرم اصلی رابط گرافیکی کاربر نرم
افزار دریافت کننده پیام

نگاره  :9شبه کد نرم افزار ارسال کننده گزارش

نگاره  :10شبه کد نرم افزار دریافت کننده
گزارش

نگاره  :11بخشهایی از نرم افزار ارسال کننده
پیام
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نگاره  :12پکیج نرم افزاری و سخت افزاری سامانه
پیشنهادی

نگاره  :13زمان خواندن ،کدگشایی و
نمایش اطالعات در حالت ارسال هم
زمان چندین پیام در سرور

بخش تشکیل شده است و در نگاره  12نشان داده میشود،
ارائه شد.
آزمون عملکرد سرور در خواندن ،کدگشایی و پردازش
پیامهای ارسالی از تیمهای میدانی در نمودار نگاره  13نشان
داده شده است .الزم به ذکر است که نتیجههایی که در این
نمودار آورده شده است ،در شرایط عادی و در خیابانهای
شهر تهران آزمایش شدهاند و امکان تغییر این نتیجهها در
شرایط متفاوت وجود دارد.

 -4بحث و نتیجهگیری

حادثه ،بحران سپس جستجو ،امداد و نجات چرخهای
است که بارها در کشوری همچون ایران تکرار میگردد .در
این چرخه که به چرخه مدیریت بحران مشهور است ،از
مراحل نخستین یعنی تعیین خطر پذیری مناطق تا مراحل پس
از بحران و بازیابی که مراحل پایانی در این چرخه هستند،

با انواع داده و ستادههایی مواجهایم که به نوعی با مکان،
موقعیت و محل مرتبط هستند .در این پژوهش با تعریف
تلهژئوانفورماتیک و علوم ژئوماتیک به بررسی کاربرد این
علوم و تکنولوژیها در مدیریت بحران پرداخته و با ارائه
معماری پیشنهادی سامانه واکنش اضطراری طراحی شد.
پس از پیاده سازی این سامانه و تست آن در شرایط عادی
میتوان چنین بیان نمود که ،این سامانه به دلیل استفاده از
فنآوریهای موجود در کشور ،سرعت باالی بکارگیری و
پیادهسازی در هنگام زلزله ،استفاده از فنآوریهای عمومی
همچون تلفن همراه ،سادگی در بکارگیری و آموزش استفاده
از آن ،همچنین هزینه بسیار پایین پیادهسازی آن در شرایط
کنونی بسیار مناسب و کاربردی است .از سویی به نظر
میرسد این سامانه با بکارگیری توانایی پردازش کامپیوتر و
فنآوریهای نوین توانایی بسیار باالیی در یاری رساندن به
مدیران و خبرگان در طراحی برنامههای عملیاتی و به اشتراک
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گزاری آن با دیگر ارگانها و افراد درگیر در زلزله را دارد.

 -5پیشنهادها

همانگونه که بیان شد معماری پیشنهادی براساس
زیرساختهایی که در بسیاری از کشورها در دسترس است،
ارائه شد .پیشنهاد میشود ،بخشهای از این معماری که در
زیر آورده شدهاند ،در صورت در دسترس بودن تکنولوژی
مربوط به صورت پیشرفتهتر پیاده سازی شوند.
در معماری پیشنهادی برای تعیین موقعیت پرسنل
عملیات از  GPSاستفاده میشود .این در حالی است که
امروزه روشهای دیگری در تعیین موقعیت وجود دارد که
از آن جمله تعیین موقعیت براساس شبکههای مخابراتی و
شبکههای بیسیم محلی است .پیشنهاد میشود کارایی این
روشها نیز در چنین سامانههایی بررسی گردد.
در زیر سیستم مربوط به ارسال و دریافت گزارش
وضعیت منطقه از شبکه تلفن همراه استفاده میشود.
پیشنهاد میشود ،بنا به احتمال خرابی شبکه در وضعیت
زلزله از روشهای دیگری همانند ارتباط از طریق شبکه
بیسیم محلی که پس از رخ دادن زلزله به سرعت قابل پیاده
سازی در منطقه است ،استفاده شود.
همچنین در زیر سیستم مربوط به ارسال و دریافت
گزارش وضعیت منطقه  APIارسال پیام متنی بکارگرفته
میشود که پیشنهاد میشود APIهای دیگر برای ارسال و
دریافت گونههای صوتی و تصویری امتحان شود .گفتنی
است در بکارگیری این APIها باید مسایل مربوط به کیفیت
سرویسدهی 1در نظر گرفته شود .همچنین در بخش
نمایش اطالعات ارسال شده (توسط پرسنل عملیات) در
مرکز عملیات بحران ،پیشنهاد میشود ،این اطالعات با قرار
گرفتن بر روی شبکه جهانی وب قابل نمایش در نقاط دیگر
برای تصمیم گیری در مراجع باالتر باشد.
از دیگر مسایل بسیار مهم لزوم پرداختن به مدل مفهمومی
پایگاه داده مکانی این سامانه در پژوهشهای آتی است.
1- Quality of Services

در پایان پیشنهاد میشود با تجهیز سامانه به سامانههای
پشتیبانی تصمیم و سامانههای تصمیم ساز ،مدیران بحران را
برای گرفتن تصمیم در شرایط بحرانی یاری نماید.
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