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توسعه یک ابزار مکانيابي مراکز خدمات عمومي با استفاده از روش ا

مبنا  -شبکه اجتماعي مکانگيري گروهي مکاني و تصميم

مکانيابي مراکزتجاري(: )مطالعه موردي

3اصغر آل شيخ، علي 2، محمد کریمي1*ساماني يزینب نيسان

دانشگاه آزاد  - دانشکده محیط زيست و انرژي -هاي اطالعات مکاني سیستم سنجش از دور، دکارشناس ارش 6

واحد علوم تحقیقات تهران - اسالمي
zeinab.neisani@srbiau.ac.ir

دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي -برداري نقشهدانشکده مهندسي  استاديار2
mkarimi@kntu.ac.ir 

دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي -برداري نقشهدانشکده مهندسي  استاد3
alesheikh@kntu.ac.ir 

 (6331مهر ، تاريخ تصويب 6331اسفند تاريخ دريافت ) 

چکيده

مکانیابي شهري فرآيندي عمومي است که قطعا با در نظرگرفتن نظرات شهروندان،کارشناسان، متخصصین و مديران حوزه مربوطه بیشترين 

در يک بستر شبکه اجتماعي مکان مبنا مي تواند  6گروهي مکاني گیريمیزان رضايت را ايجاد مي نمايد. در اين راستا بکارگیري روش هاي تصمیم

در پیشبرد توسعه شهري و مکانیابي خدمات عمومي موثر واقع شود. پژوهش حاضر، با هدف تصمیم گیري گروهي جهت توسعه مکانیابي مراکز 

در در منطقه شش شهرداري شهر تهران مي پردازد.  خدمات عمومي در محیط شبکه اجتماعي مکان مبنا به مطالعه موردي مکانیابي مراکز تجاري

با استفاده از پارامترهاي محیطي، فاکتورهاي مرتبط شناسايي و بعد از بررسي ويژگي هاي کاربري هاي شهري در منطقه مورد مطالعه و ابتدا، 

عیارهاي اصلي شامل جمعیت، تراکم ترافیک، ارزيابي شدند. سپس اطالعات مکاني مربوط جمع آوري وجهت استفاده در سامانه آماده گرديد. م

از مراکز تجاري، فاصله از مراکز گردشگري، فاصله از معابر شیب، ارزش زمین، دسترسي و همچنین معیار دسترسي شامل زيرمعیارهاي فاصله 

است. جهت تصمیم گیري  2اعي تلگرامشبکه اجتم ،اصلي، فاصله از مراکز حمل و نقل عمومي، فاصله از پارکینگ ها است. محیط توسعه نرم افزار

به کارگرفته شده است. براي ارزيابي اين سامانه تصمیم  4و اکثريت فازي 3گروهي، روش هاي سیستم اطالعات مکاني فرآيند تحلیل سلسله مراتبي

نفر در نظر گرفته شد. نتايج مورد نظر نشان داد که در تصمیم گیري گروهي میزان پراکندگي گزينه هاي انتخاب  15گیر، جامعه آماري حدود 

دو معیار توجه بیشتري نشان داده و تصمیم  ه يک ياشده و مطابقت آن با معیارها مناسب تر است ولي در تصمیم گیري فردي کاربران معموال ب

گیري درصد و در تصمیم 51نهايي داراي پراکندگي و توزيع عادالنه اي نیست. رضايت کارشناسان نیز از نتیجه حاصل در تصمیم گیري گروهي 

ه توانايي زيادي در اختیار برنامه ريزان درصد مي باشد. همچنین تصمیم گیري گروهي مکاني تحت وب از مهمترين ابزارهايي است ک 15فردي 

شهري قرار مي دهد و امکان مکانیابي هاي مختلف براي مراکز خدمات عمومي شهري را دارد.

مکانیابي، شبکه اجتماعي مکان مبنا، تصمیم گیري گروهي مکاني، مراکزتجاري: کليديواژگان 

نويسنده رابط *
1 Spatial Group Decision Making 

2 Telegram 
3 Analytical Hierarchy Process(AHP) 

4 Fuzzy Majority 
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مقدمه -1

تلفن هاي همراه هوشمند و شبکه هاي اجتماعي دو 

فناوري مهم در ده سال اخیر هستند. ادغام اين دو تکنولوژي 

منجر به ايجاد نوع جديدي از برنامه هاي کاربردي به اسم 

بین که ارتباطي شبکه هاي اجتماعي مکان مبنا گرديده است، 

هاي شبکه . ]6[برقرار مي کند  دنیاي واقعي و دنیاي مجازي

هستند که  2.5اجتماعي مکان مبنا سیستم هايي برمبناي وب 

کاربران زيادي را با سرعت باال به سمت خود جذب مي کنند. 

تقريبا از هر پنج کاربر تلفن هاي هوشمند، يک نفراز طريق 

. ]2[دستگاه هاي همراه به اين نوع سرويس ها دسترسي دارد

اني در محیط مزيت پیاده سازي سیستم اطالعات گروهي مک

تحت وب اين است که به گروهي از مردم اجازه تعامل درباره 

عاليق، سرگرمي ها و عقايد مشترک را از طريق دسترسي ساده 

. ]3[و ادغام ابزارهاي مختلف مي دهد

است  اي توزيع بهینه کاربري ها و مراکز خدماتي، مساله

چرا که به دلیل  ؛که اغلب برنامه ريزان با آن سرو کار دارند

رشد پرشتاب جمعیت و کالبد شهرها، مشکالتي مانند کمبود 

. ]4[و عدم توزيع فضايي مناسب کاربري ها بوجود آمده است 

از کاربري هاي مهم شهري، کاربري تجاري است که فعالیت 

يکي از سطوح و هاي ديگر شهري را تحت تاثیر قرار مي دهد 

صورت مجتمع هايي  آن، مراکز تجاري نوين است که به

خدماتي در نواحي شهري  -متشکل از چندين واحد تجاري

عدم مکانیابي بهینه مراکز تجاري و خدماتي، ظاهر مي شوند. 

باعث افزايش ترافیک در مرکز شهر، اختصاص دادن زمان 

بیشتر براي خريد، عدم کارايي مراکز تجاري موجود، به هم 

ي در شهر و استفاده خوردن نظام سلسله مراتبي مراکز تجار

. ]1[نادرست از فضاهاي شهري شده است 

امروزه تصمیم گیري و علوم مرتبط با آن درحوزه 

مکاني امري مهم و کلیدي در جهت افزايش بهره وري و 

عملکرد مديران و سازمانها مي باشد. در اين راستا سیستم 

هاي اطالعات مکاني و تصمیم گیري گروهي مجموعه اي 

در اين حوزه مل را جهت فرآيند تصمیم گیري علمي و کا

با توجه به وجود نظرات مردمي و فراهم مي سازند. 

همچنین قوانین و استانداردهاي شهرداري و ديگر 

سازمانهاي مرتبط استفاده از روش هاي تصمیم گیري 

براي رسیدن به  گروهي مکاني امري ضروري مي نمايد.

م گیري چندمعیاره اين مهم استفاده از يک رويکرد تصمی

مکانیابي مناسب مراکز  .ابزاري موثر و کارا به شمار مي رود

 .خدمات عمومي نقش مهمي در توسعه شهري دارند

( يک مسئله تناسب 2565) 6مالچوفسکي و بروشاکي

اراضي براي نشان دادن روش اکثريت فازي با استفاده از 

ي براي تصمیم گیر 2میانگین وزن دار مرتب کاهش يافته

جلوخاني نیارکي  .]1[گروهي مکاني در نظر گرفته اند

( پژوهشي با عنوان سیستم پشتیباني تصمیم گیري 2563)

: مطالعه موردي 2.5چند منظوره مشارکتي مبتني بر وب 

الگوهاي تعامل انسان و کامپیوتر را ارائه داده است. به طور 

 کلي اين پژوهش مي تواند برنامه ريزي مشارکتي عمومي را

ارتقا دهد و تصمیمات آگاهانه تر و دموکراتیک تر را فراهم 

( پژوهشي با عنوان 2561و همکاران )3براويلي .]7[کند

در سیستم اطالعات مکاني از طريق  عموميمشارکت 

جلوخاني  .]5[اپلیکیشن هاي تلفن همراه ارائه داده اند

 قابلیت ( در پژوهشي از ادغام2561نیارکي و مالچوفسکي ) 

 گیري تصمیم آنالیز و سیستم اطالعات مکاني هاي

 سیستم به عنوان يک وب فرم پلت تحت 4 چندمعیاره

جهت تعیین  مکاني چندمعیاره گیري تصمیم پشتیباني

 .]3[تهران استفاده کرده اند 22 منطقه در پارکینگ مکان

( پژوهشي با عنوان 6331میرمحمدي و همکاران )

مکاني  مشارکتي گیريتوسعه سامانه پشتیبان تصمیم 

تحت وب مبتني بر گزينه هاي مکاني کاربر محور ) 

مطالعه موردي: مکان يابي سرويس هاي بهداشتي دائمي 

مالچوفسکي و  .]65[منطقه يک شهر مشهد( انجام دادند

تصمیم  آنالیزاي با هدف تاثیر ادغام ( مطالعه2561ريننر )

 .]66[دادند انجام 1گیري چندمعیاره درعلم اطالعات مکاني

( پژوهشي اي با عنوان بررسي 2561و همکاران ) 1بران

ذينفعان جهت برنامه ريزي حفاظت دريايي با استفاده از

  .]62[ارائه دادند سیستم اطالعات گروهي مکاني

پیاده سازي تصمیم گیري گروهي مکاني در محیط تحت 

وب يک راه آسان براي به اشتراک گذاري عقايد عمومي 

گیران بدون محدوديت زمان و مکان و با افزايش سطح تصمیم 

شبکه هاي اجتماعي مکان مبنا . ]63[مشارکت عمومي است

به کاربران اجازه اشتراک گذاري  Yelp5و  Foursquare7مانند 

1 Boroushaki  

2 Induced Ordered Weighted Averaging(IOWA) 

3 Brovelli 
4 Multi-Criteria Decision Making (MCDA) 

5 Geographic information science 

6 Brown 
7 https://foursquare.com/ 

8 https://www.yelp.com/sf 
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س
ا مکان جغرافیايي را توسط تلفن هاي هوشمند مجهز به سیستم 

و جستجو براي مکان هاي مورد عالقه  6تعیین موقعیت جهاني

  .]2[دهند با ارسال نقاط مربوط به موقعیت هاي موجود مي

با هدف ارائه  پژوهشي( 6332فرقاني و حکیم پور )

يک سیستم توصیه گر مکاني از طريق اطالعات موجود در 

جیانگ و  .]64[شبکه هاي اجتماعي مکان مبنا انجام دادند

( در پژوهشي شهرهاي طبیعي را از منظر 2564) 2میاو

شبکه هاي اجتماعي مکان مبنا با استفاده از داده هاي 

ارزيابي کرده  Brightkiteشبکه اجتماعي مکان مبناي 

( پژوهشي تحت عنوان 2561) 3شانگ و همکاران .]16[اند

کشف مناطق مورد عالقه با استفاده از شبکه هاي 

 4يو و همکاران .]16[دادند اجتماعي مکان مبنا ارائه

( در پژوهشي از ويژگي مکان هاي ثبت شده جهت 2567)

طبقه بندي مکان ها براي کاربران فردي در شبکه هاي 

  .]67[اجتماعي مکان مبنا استفاده کردند

نتايج بدست آمده از بررسي پژوهش هاي انجام شده 

حاکي از آن است که در کلیه رويکردها تنها از نظرات 

شناسان و متخصصین حوزه مکانیابي استفاده شده است کار

حال آنکه افراد عموم جامعه و منطقه مورد نظر مي توانند 

گیري ايفا نمايند. همچنین شبکه نقش بسزايي در تصمیم

اجتماعي مکان مبنا مي تواند بستري مناسب براي جمع 

  آوري ديدگاهها، استانداردها و نظرات مختلف ايجاد کند.

حقیق حاضر، انجام تصمیم گیري گروهي مکاني هدف ت

-میان شهروندان و سازمانهاي ذينفع و قانونگذار اين حوزه مي

باشد که از طريق شبکه اجتماعي مکان مبنا قابل دسترسي 

هستند. به دلیل وجود ذينفع هاي مختلف در فرآيند مذکور، 

الزم است که اختالف نظرات گروه هاي مختلف به نوعي 

لحاظ شود؛ که اين امر مساله فوق را به يک تصمیم گیري 

و به علت وجود ابهام و عدم گروهي تبديل کرده است 

ارزش هاي فازي  قطعیت در مدل هاي تصمیم گیري،

 جايگزين قضاوت هاي ذهني کارشناسان مي شود. 

دو رويکرد تصمیم  در اين تحقیق، مکانیابي مراکز خريد با

گیري گروهي )شهروندان، شهرداري، سازمان حفاظت از 

ترافیک( و تصمیم گیري  محیط زيست و سازمان کنترل

ت و وزنهاي متغیر، فردي )شهرداري( بر اساس معیارهاي ثاب

1 Global Positioning System(GPS) 

2 Jiang and Miao 
3 Shang et al 

4 Yu et al 

شود. البته قطعا توسط گزينه هاي ثابت پیشنهادي انجام مي 

اطالعات هريک از اين متخصصین و همچنین شهروندان 

راجع به معیارها يکسان نیست، لیکن فرض اصلي پژوهش 

حاضر آن است که نظرات کلیه کاربران با ارجحیت هاي 

رشناسان و يکسان در نظرگرفته شود و با حالتي که فقط کا

منطقه مورد مطالعه  شهروندان نظر مي دهند متفاوت است.

منطقه شش شهرداري شهر تهران است. نوآوري اين تحقیق 

بعنوان ايجاد کننده توسعه شبکه اجتماعي تلگرام لست که 

براي انجام تعامالت سازماني و يک بستر نرم افزاري 

 شهروندان استفاده شده است. 

مواد و روش ها  -2

مکانيابي مراکز تجاري  -2-1

ارهاي مکانیابي مراکز تجاري، باتوجه به اليه هاي معی

در منطقه مورد مطالعه صورت اصلي و زيرمعیارهاي مربوط 

گرفته است. معیارهاي اصلي شامل جمعیت، تراکم 

ترافیک، شیب، ارزش زمین، دسترسي و معیار دسترسي 

شامل زيرمعیارهاي فاصله از مراکز تجاري، فاصله از مراکز 

گردشگري، فاصله از معابر اصلي، فاصله از مراکز حمل و 

مراحل  6شکل نقل عمومي، فاصله از پارکینگ ها است. 

نشان مي دهد.را مکانیابي مراکز تجاري در اين پژوهش 

در سامانه پیاده سازي شدهمراحل مکانیابي مراکز تجاري  -6شکل
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 مبنا شبکه اجتماعي مکان -2-2

در 6بارنزنخستین بار را هاي اجتماعي اصطالح شبکه

. شبکه هاي اجتماعي مکان ] 65[طرح کردم 6314سال 

يک ساختار اجتماعي جديد متشکل از افرادي است  ،مبنا

که براساس اشتراک رفتار مکاني شان در دنیاي فیزيکي با 

در اينجا منظور از مکان، موقعیت فرد هم در ارتباط هستند. 

ترکیب اطالعات عمومي .]63[در يک زمان خاص است

 ،کاربران با اطالعات مکاني و تحلیل آن هابدست آمده از 

اين امکان را فراهم مي کند تا بتوان به کشف بهتر فعالیت 

هاي روزانه، روابط اجتماعي و الگوهاي رفتاري کاربران 

نشان در اين نوع شبکه ها  کاربر فعالیتنوع .]25[پرداخت

 مصرف کننده و تولیدکننده اندازه تاچه که مي دهد

 .]26[است کان مبنام در شبکه هاي اجتماعي محتويات

 تحليل سلسله مراتبي فرآیند -2-3

توسط  6355فرآيند تحلیل سلسله مراتبي در سال 

، به عنوان يکي از تکنیک هاي کارآمد 2توماس ال ساعتي

 . ]22[در تصمیم گیري هاي چندمعیاره مطرح گرديد

بر مبناي مقايسه زوجي وزن دهي است.  AHPروش 

جهت محاسبه وزن عوامل، روش میانگین هندسي استفاده 

مرحله بعد در اين فرآيند، تخمین نسبت مي شود. 

ناسازگاري است. اين ارزش احتمال درجات متناظر تصادفي 

 5.6را نشان مي دهد. بدين صورت که ارزش هاي کمتر از 

ناسازگار است و بايد  5.6سازگاري خوب و ارزش بیشتر از 

. فرآيند تحلیل وزن دهي معیارها مجددا صورت گیرد

رگیري معیارهاي کیفي وکمي به طور سلسله مراتبي با به کا

همزمان و نیز قابلیت بررسي ناسازگاري در قضاوت ها مي 

تواند در بررسي موضوعات مختلف کاربرد مطلوبي داشته 

 .]24[و  ]23[باشد

تصميم گيري گروهي مکاني با استفاده از  -2-4

 روش اکثریت فازي 

 ، جهتفردي راه حلهاي ترکیب فازي اکثريت روش

 تصمیم گیران اکثريت نظر طبق بر گروهي گیري تصمیم

 گردآوري شکل به را نظرات نهايي ادغام روش اينباشد. مي

                                                           
1 Barnes 

2 L. Saaty 

 يک بین شباهت دهد. اينمي بهم انجام نظرات ترين شبیه

 فاز در گزينه هر مقادير ارزش دو اين ) A, B ارزش جفت

 تابع نام به مفهومي توسط  )است فردي تصمیم گیري

 چه هر گزينه، هر براي در نتیجه. شودمي تعیین 3پشتیبان

 دو آن باشد، نزديکتر بهم تصمیم گیر دو نظر ارزش مقدار

 کنند. مي حمايت را بیشتر يکديگر نظر

 در را معناي اکثريت تلويحي بطور فازي، اکثريت فرآيند

 تصمیم گیري گروهي فرآيند در تصمیم گیران دهي اولويت

 OWA4 روش از که امتیازاتيترتیب  اين به کند. مي دخیل

  (kPk عنوان به، آيدمي بدست هر گزينه پیشنهادي براي

 ترتیب اين به. ]21[شودمي تعريف) گیر استتصمیم شماره

 .بود خواهد حل قابل k مقادير ي همه گرفتن نظر در با مسئله

  :است زير مراحل شامل فازي اکثريت روش مرحله اين در

 يک براي پشتیبان مقادير کل ي محاسبه: اول مرحله

 ييک گزينه براي ،تصمیم گیران ديگر از مشخص گیر تصمیم

 :]1[محاسبه مي شود  2و  6 با استفاده از روابط مشخص

(6) 
 

 

(2) 

 حمايت را هم بیشتر که ارزشي دو (،2رابطه ) طبق

 .است بیشتر وزنشان کنند،

-  α ( آستانه اي نزديک دو مقدار وزن است.2در رابطه ) 

-  kP روش   با شده نهايي محاسبه وزن اينجا درOWA  

  .است گیري( تصمیمروش هاي  )يا ساير

 حالت سطري، در پشتیبان مقدارهاي اين مجموع از

  .آيد مي بدست kt 1  عدد

 مرتب مجدد صعودي ترتیب به kt:  اعداد دوم مرحله

 نامیده مي شود.   ʹkt وشده   1سازي

 فازي عضويت تابع عنوان به Q تعريف  :سوم مرحله

 :   ]1[گردد محاسبه مي 3 طبق رابطه   "7بیشترين "مقدار 

(3) 

 
                                                           

3 Support 

4 Ordered Weighted Averaging (OWA) 

5 Total support 
6 Re orderd 

7 Most 
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 از آمده بدست وزن امتیاز ي محاسبه  :چهارم مرحله

 فرمول اکثريت اساس بر گزينه هر براي گیري تصمیم روش

  :]1[ ( است4فازي در رابطه ) 

(4) 

 

 مقادير ستوني مجموع بر Q مقدار هر تقسیم از  kV مقدار -

Q آيد.. مي  بدست 

مقادير بدست آمده در همان  ، t-index(k) توان به P مقدار -

 .  ]1[هستند  kt́ زمان مرتب سازي مجدد 

 پياده سازي و نتایج تحقيق -3

 منطقه مورد مطالعه -3-1

 2644منطقه شش شهرداري شهر تهران به وسعت 

از سه جهت با اولین حلقه اين منطقه هکتار است. 

خط از  1بزرگراهي شهر تهران محصور شده و دربرگیرنده 

از سمت شمال به و  خط مترو مصوب شهر تهران است 7

آزادي، از  –بزرگراه همت، از سمت جنوب به محور انقالب 

به بزرگراه مدرس و از سمت غرب به بزرگراه شهید شرق 

جمعیت اين منطقه . ]21[چمران محدود شده است

نفر  223٬355ايران،  6335براساس سرشماري سال 

زن  663٬223مرد و  665٬716خانوار( شامل  73٬262)

 را در موقعیت مکاني مراکز تجاري 2شکل .]27[دباشمي

 منطقه مورد مطالعه نمايش مي دهد.

 
 نقشه منطقه شش شهرداري شهرتهران -2شکل

 تعيين معيارها و زیر معيارهاي موثر  -3-2

به منظور بررسي و ارزيابي تناسب زمین جهت کاربري مراکز 

تجاري، با توجه به مطالعات قبلي و تحقیقات انجام شده در اين 

معیارهاي زمینه، معیارها و فاکتورهاي مرتبط شناسايي شدند. 

جمعیت، تراکم ترافیک، شیب، ارزش زمین، صلي شامل ا

دسترسي و معیار دسترسي نیز شامل زيرمعیارهاي فاصله از 

مراکز تجاري، فاصله از مراکز گردشگري، فاصله از معابر اصلي، 

فاصله از مراکز حمل و نقل عمومي، فاصله از پارکینگ ها است 

اطالعات مکاني مربوط سپس معیارها ارزيابي و  .]35[،]23[،]25[

 به منطقه مورد مطالعه جمع آوري و جهت استفاده در سامانه

در مرحله اول معیارهاي مختلف  .پیشنهادي، آماده گرديد

 شود. بصورت نمودار سلسله مراتبي معیار و زيرمعیار تعريف مي

از  در اين پژوهشارزيابي و وزن دهي به معیارها جهت 

سلسله مراتب نمودار  استفاده شده است. AHPروش 

معیارها جهت مکان يابي مراکز تجاري در منطقه مورد 

 مي باشد. 3مطالعه، مطابق شکل

 
 براي انتخاب بهترين مکان مراکز تجاري در منطقه موردمطالعه )ماخذ: نگارندگان( AHPمدل تحلیلي -3شکل

155



 

اد
تف

اس
با 

ي 
وم

عم
ت 

دما
 خ

کز
مرا

ي 
یاب

کان
ر م

بزا
ک ا

ه ي
سع

تو
ش

رو
از 

ه 
 ...

 

 داده هاي مورد استفاده در تحقيق -3-3

اليه هاي اطالعاتي و داده هاي مکاني مورد استفاده در 

 سامانه پیشنهادي به اين صورت مي باشد: 

تراکم اليه : اين موارد است معیارهاي اصلي شامل

براي تهیه اين اليه اطالعاتي از گراف ناوبري که ترافیک، 

 شهر شهرداري سازمان حمل و نقل و ترافیک 6:2555

 Google Earthتهران و اطالعات میانگین ترافیک سالیانه 

 براي هر معبر استفاده شد. 

به بلوکهاي آماري منطقه با توجه تراکم جمعیت، اليه 

ارزش هر قطعه جهت تهیه ارزش زمین، اليه  تهیه شد.

هري و توسط رگرسیون ش6:2555نقشه از زمین 

قه که از سايتهاي هاي موجود منط جغرافیايي و قیمت

معامالت امالک و مراجعه به آژانسهاي معامالتي مربوطه و 

 شد. استفاده خصوصیات قطعات زمین 

 ASTER متري DEM65 شیب و نقشه شیب از اليه 

اليه دسترسي از گراف ناوبري  تهیه شد.  ArcGISدر 

ذکر شده در  داراي زيرمعیارهاي کهشد  تهیه 6:2555

 مي باشد.  6-2بخش 

 سامانه معماري مدل پيشنهادي -3-4

در اين پژوهش، شبکه اجتماعي تلگرام به عنوان 

مورد استفاده  ،بستري براي تصمیم گیري گروهي مکاني

است  6متن باز قرار گرفته است. تلگرام نرم افزاري ساده و

که امنیت بسیار بااليي دارد. معماري سامانه پیشنهادي به 

طراحي شده که عبارت است  طور کلي در سه اليه فیزيکي

، رابط کاربري نرم افزار تلگرام  2(: کالينت سايد4از )شکل

است. اين اليه باتوجه به درخواست هاي ارسالي کاربر، 

داده هاي موجود در پايگاه داده را خوانده و نقشه مناسب 

 . را در مرورگر وب نشان مي دهد

اليه میاني است و وظیفه ، Server Application اليه 

داده هاي وارد پردازش داده ها را به عهده دارد. اين اليه 

شده در هر مرحله را صحت سنجي کرده و سپس آنها را 

جهت اجراي الگوريتم و تولید پیام هاي ارسالي به کاربر 

 آماده مي نمايد. 

                                                           
1 Open source 

2 Client Side 

 اين اليه، اليه داده ها مي باشد. 3اليه سرور سايد

از سه  .داردذخیره سازي و مديريت داده ها را وظیفه 

اين اليه وظیفه مجموعه به اين صورت تشکیل شده است: 

ذخیره سازي و مديريت داده ها را دارد و شامل بخش 

 هاي وب سرويس، سرور تلگرام و پايگاه داده مکاني است.

 
 معماري سامانه طراحي شده -4شکل

 پياده سازي رابط کاربري سامانه -3-5

اين سامانه داراي دو بخش تصمیم گیري فردي و 

تصمیم گیري گروهي است. رابط کاربري سیستم به طور 

کامال ساده طراحي شده است. پیام هاي راهنما نیز به طور 

خالصه در هر بخش به تناسب در اختیار متقاضي قرار 

ارتباط کاربر سامانه با ربات تلگرام  1شکل داده مي شود. 

 را نشان مي دهد.

 
 مدل مفهومي ارتباط کاربر با ربات تلگرام -1شکل

بخش اول سامانه، تصمیم گیري فردي است. در ابتدا 

وارد  @FuzzyMajorityBotکاربر با کلیک بر روي واژه 

ارتباط با ربات آغاز  Startسامانه مي شود. با انتخاب گزينه 

 .مي گردد

                                                           
3 Server Side 
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در مرحله بعد از کاربر خواسته مي شود که در سیستم 

ثبت نام نموده و وارد مرحله تصمیم گیري فردي شود. در اين 

مرحله تعدادي مکان پیشنهادي در منطقه مورد مطالعه، در 

قالب يک نقشه تحت وب به کاربر نمايش داده مي شود. از 

و يا آنجايي که تعیین گزينه ها بر اساس معیارهاي هرکاربر 

مجموع کاربران ممکن است به واگرايي بیانجامد، لذا فرض اين 

پژوهش انتخاب مکان از بین گزينه هاي موجود است. کاربر 

 براساس معیارها و گزينه هاي موجودبايد از بین اين گزينه ها 

 (. 1حداقل دو مورد را انتخاب و به سامانه ارسال نمايد )شکل

 
 گزينه هاي پیشنهادي -1شکل

در مرحله بعد کاربر جهت وزن دهي و مقايسه دودويي 

از ماتريس معیارهاي اصلي و زيرمعیارها استفاده مي کند. 

انجام شده و در مورد نحوه عملکرد  AHPسپس عملیات 

نقشه سامانه از کاربر نظرسنجي صورت مي گیرد. در پايان 

تحت وب نشان داده  پیشنهادي مکان مناسب مراکز تجاري

نمونه اي از خروجي سامانه در اين  7شکل مي شود. 

گزينه انتخابي،  4در اين نمونه، کاربر بین قسمت است. 

 تصمیم گیري انجام داده است.عملیات 

 
 خروجي مرحله تصمیم گیري فردي -7شکل

در اين بخش دوم سامانه، تصمیم گیري گروهي است. 

مرحله کارشناس از طريق پنل مربوطه عملیات تصمیم 

(. در ادامه عملکرد قسمت 5)شکل  گیري را انجام مي دهد

 اين پنل بیان مي گردد. اصليهاي 

 
 پنل مديرسامانه -5شکل
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GetAllStatus نمودارهاي مربوط به تعداد : اين گزينه
مشارکت کنندگان، نظرات و مشخصات آنها را نشان مي 

خروجي هاي : اين گزينه GetAllUsersResult دهد.
حاصل از تصمیم گیري فردي کاربران را به تفکیک نشان 

: اين گزينه جهت انجام RunFuzzyMajority مي دهد.
فرآيند تصمیم گیري گروهي و اجراي مدل اکثريت فازي 

کارشناس با توجه به معیارها و است. در اين مرحله 
میزان فاصله  فردي وخروجي هاي مرحله تصمیم گیري 

نهايي را با  تصمیم قطعي و ( که تعريف کرده است،αاي )
 65عملیات اکثريت فازي بدست مي آورد. شکل  اجراي

نمونه اي از خروجي نهايي در اين مرحله است. با کلیک 
 برروي هر نقطه اولويت آن مکان نمايش داده مي شود.

 نتيجه گيري  -4

از آنجا که شبکه هاي اجتماعي مکان مبنا به علت 
سهولت دسترسي و دارا بودن قابلیت مکاني، افراد را در 
ارتباطات خود و در نتیجه سیستم تصمیم گیري گروهي 
مکاني ياري مي کند، در اين پژوهش به عنوان بستر 

 تصمیم گیري انتخاب شده اند. 
انه براي هر اين پژوهش کاربرمحور است. پیاده سازي سام

سطحي از تصمیم گیران )شهروند عادي و کارشناسان( و در 
محیط آسان و قابل درک شبکه اجتماعي مکان محور تلگرام 
انجام شده است. همچنین ربات اين شبکه به علت پاسخگويي 
سريع و بستر امنیتي که دارد، تلفیق الگوريتم هاي تصمیم 

ري و شبکه هاي گیري جهت ارزيابي مکان مناسب مراکز تجا
اجتماعي مکان مبنا را ممکن مي سازد. مي توان ادعا کرد که 
سیستمي در اين سطح از دسته بندي تصمیم گیري گروهي 

 مکاني، سرعت قابل قبولي از خود ارائه کرده است. 

نفر از  15براي ارزيابي اين سامانه جامعه آماري حدود 
اي اطالعات کاربراني که زمینه اي درباره مباحث سیستم ه

کارشناس،  21شهروند و  21مکاني داشته اند به صورت 
بخش  در فرآيند تصمیم گیري اين سامانه شرکت کردند. 

بخش اصلي اين اصلي اين پژوهش، مکانیابي است. 
کلیه اقشار پژوهش مکان يابي براساس تصمیمات گروهي 

در  ذينفع از ايجاد مراکز خدمات عمومي شهري است.
حالیکه در تحقیقات گذشته تصمیم گیري طبق نظرات 
کارشناسان و برروي يک مکان مشخص انجام مي شد. 
چالش ديگر ترکیب اطالعات مکاني و نظرات کاربران است 

ش اجرا که اين پژوهش با هدف اجرايي ساختن اين چال
 گرديده است. 

نتايج بدست آمده نشان مي دهد که در تصمیم گیري 
گروهي، میزان پراکندگي گزينه هاي انتخاب شده و مطابقت آن 

در تصمیم گیري فردي، کاربران با معیارها مناسب تر است. 
و در نتیجه  معموال به يک يا دو معیار توجه بیشتري نشان داده

دگي مناسب نمي باشد. از طرف ديگر تصمیم نهايي داراي پراکن
 51رضايت کارشناسان در تصمیم گیري گروهي از نتیجه حاصل 

 درصد مي باشد.  15گیري فردي درصد و در تصمیم
سیستم پیاده سازي شده داراي محدوديت هايي است. اعم 
اين محدوديت ها آن است که اوال فقط افرادي که اطالعاتي در 

ت مکاني دارند از اين سامانه استفاده سیستم هاي اطالعازمینه 
دوما سامانه فقط در حالتي که به اينترنت متصل  مي کنند،

ربات تلگرام است اجرا مي شود. محدوديت سوم اين است که 
تنها زمانیکه  و تواند شروع کننده مکالمه با کاربران باشد نمي

ان کاربر ربات را به گروه اضافه کند يا به آن پیام بفرستد امک
  .ارسال پیام از طرف ربات وجود خواهد داشت

 
 نقشه خروجي نصمیم گیري گروهي -65شکل
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