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 (6331 شهريور، تاريخ تصويب 6331 تیر )تاريخ دريافت

 چکیده

در لحظات پس از وقوع بحران )همچون وقوع زلزله، سیل و آتش سوزي(، نیاز به اطالعات مکاني و نقشه هاي آنالين به طرز قابل 

)مانند موقعیت  داوطلب افزايش مي يابد. با توجه به اورژانسي بودن عملیات امداد، داده هاي بدست آمده از وسايل همراه افرادتوجهي 

با مطالعه و  تحقیقخطر، تشريح و توصیف وضعیت و تصاوير بدست آمده( از جمله سريعترين و ارزانترين منابع اطالعاتي مي باشند. در اين 

 اهداف و Web 2.0 ،GIS Server(، بستر اينترنت و GPS(،  تعیین موقعیت )Mobileوري هاي سیستم هاي تلفن همراه )بهره گیري از فنا

( سامانه اي نمونه براي جمع آوري چنین اطالعات داوطلبانه طراحي و پیاده سازي Crowd-source Mappingانبوه سپاري منابع مکاني )

به طور غیر  در زمان ارسال اطالعات و موقعیتي هدف يا محل حادثه دقتتوجه بحث بهبود  مي شود. از مهمترين مشارکت هاي مورد

براي اين منظور چندين راهکار خالقانه طراحي گرديد. اين راهکارها شامل استفاده از  با توجه به موقعیت وسیله همراه مي باشد.مستقیم 

( و استفاده از دوربین، شتاب سنج Geocodingجغرافیايي )سرويس هاي نقشه آنالين، استفاده از سرويس هاي کدگذاري 

(Accelerometer( و سنجنده میدان مغناطیسي )magnetic field وسیله همراه تحت )مثلثاتي مي باشد. نتايج نشان داد که به  محاسبات

موقعیتي انتقال به شیوه مثلثاتي و امکانات وسیله همراه بهترين نتیجه را حاصل مي نمايد. هرچند شیوه کدگذاري جغرافیايي  دقتلحاظ 

در  نشان داد که سامانه به راحتي قابل استفاده بوده و نیز انجام شده توسط کاربرانمتعدد ارزيابي هاي تر است.  هبه لحاظ زماني به صرف

 مي تواند جايگزين سامانه هاي اعالم سوانح تلفني گردد.  صورت فراگیر شدن

 (VGI(، اطالعات جغرافیايي داوطلبانه )Crowd-source mappingانبوه سپاري اطالعات مکاني ) واژگان کلیدی:

                                                           
 نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

سیستم اطالعات مکاني يکي از ابزارهاي پرکاربرد در امر 

 غیرههايي همچون سیل، زلزله و تصادفات و مديريت بحران

هاي ايمن، ايستگاه هاي امدادرساني باشد. جانمايي محلمي

و به دست آوردن بهترين مسیر براي رسیدن به مصدومان، 

بهینه از  . استفاده[6] است فناوريهايي از کاربرد اين نمونه

سیستم اطالعات مکاني در زمینه مديريت بحران، مستلزم 

داشتن داده هاي مناسب مربوط به بحران است. با توجه به 

شرايط بحراني لحظات ابتدايي وقوع هر بحران از جمله 

اهمیت بسیار سیل و يا تصادف و در عین حال  زمین لرزه و

ديدگان،  زياد داده هاي مکاني براي امدادرساني به آسیب

  [.6] باشندتوان پي برد که اين داده ها بسیار حیاتي ميمي

به دست آوردن و جمع آوري داده ها به طرق مختلفي 

روش استخراج  نيترمرسومو  نيترعمدهقابل انجام است که 

اين است که هر سازمان يا ارگاني اقدام به جمع آوري اين 

نیاز استفاده نمايد.  در مواقع مورد هاآنداده ها نموده و از 

با توجه به گستردگي کشور، چنانچه سازمان مشخصي 

موظف به جمع آوري اين اطالعات شود، نیاز به صرف هزينه 

اطمینان  توانينم. عالوه بر آن، [2]هاي هنگفت خواهد بود 

نیز هستند يا  وقايعداشت که اين اطالعات شامل تمامي 

دي مشخصي که بايست خیر. به عالوه، با توجه به زمان بن

از بروز بودن  توانينمبراي جمع آوري داده ها تعیین شود، 

 . [2]اين داده ها اطمینان داشت 

يکي از راه هاي به دست آوردن اطالعات جامع و بروز، 

. بر باشديم (VGI)يا  6داده هاي مکاني داوطلبانهاستفاده از 

اساس اين روش مردم داده هاي خود را که با هدف 

، در اختیار سیستم قرار اندشدهمشخصي جمع آوري 

در اين نگرش هر فرد مي تواند به عنوان  .[3] دهنديم

سنجنده اي باشد که محیط پیرامون خود را رصد مي کند 

اين مفهوم و چگونگي بکارگیري آن منجر به ايجاد  [.4]

ابلیت هاي جديدي در سیستم هاي اطالعات معماري ها و ق

يکي از  مکاني و کاربردهاي مرتبط با آن گرديده است.

چالش هاي پیش رو هنگام بحران، کمبود اطالعات و نقشه 

ها به خصوص در دنیاي ديجیتال، پوشش ناکافي سرويس 

 Bing Maps, Googleهاي استاندارد نقشه تحت وب )مانند 

mapsده از آن ها توسط بسیاري از افراد ( مي باشد که استفا

                                                           
1 Volunteer Geographic Information  

. در لحظات پس از [3است ] در عصر کنوني رو به افزايش

وقوع بحران، نیاز به اطالعات مکاني و نقشه هاي آنالين به 

طرز قابل توجهي افزايش مي يابد. با توجه به اورژانسي بودن 

داده از اهمیت  2عملیات امداد، قابلیت انبوه سپاري منابع

رخوردار خواهد بود. در حقیقت چنین قابلیت هايي بااليي ب

در بسترهاي مخابراتي و فناوري اطالعات مکاني کمک 

 فراواني به امر مديريت بحران و امداد رساني خواهد نمود.

يکي از مهمترين فناوري ها در حوزه مذکور چیزي 

از آن ياد مي شود. فناوري  Web 2.0است که تحت عنوان 

Web 2.0 لیت هاي افزايش يافته براي کاربران و شامل قاب

شبکه هاي اجتماعي براي ساخت و شکل دهي فضاي 

مجازي و ارائه اطالعات روزانه از زندگي مي باشد. در 

چنین فضايي محتوا توسط کاربران تولید مي گردد. نمونه 

ديده  OpenStreetMap (OSM) طرحدر  Web 2.0مکاني 

مي شود که از اطالعات سیستم تعیین موقعیت جهاني و 

الگوهاي رقومي خیابان ها که از نقشه هاي هوايي بدست 

آمده، بهره مي برد تا نقشه هاي خیابان را به صورت رايگان 

. به عنوان نمونه نقش [5] در سرتاسر جهان تهیه نمايد

OSM  براي امداد رساني در طول زلزله هايیتي بسیار

 مثبت ارزيابي گرديده است. 

از انگیزه هاي اصلي براي رفتن به سمت چنین 

چارچوب هايي، عدم دسترسي و هزينه باالي دستیابي به 

مي  مرسوممنابع دقیق اطالعات جغرافیايي از روش هاي 

انبوهي از اطالعات و  با استفاده از اطالعات داوطلبانهباشد. 

ي گردند. بدين نقشه ها در مدت زمان کوتاهي تهیه م

ترتیب سازمان ها و ارگان ها مي توانند تنها بر روي 

کمبودها و نیازهاي خود که به شکل توزيع يافته و 

. عالوه برآن نمايندقابل دستیابي نیست، تمرکز  3داوطلبانه

بستر اينترنت و برنامه هاي کاربردي مبتني بر شبکه در 

هاي  حال حاضر توسط وسائل همراه کاربران و سیستم

در دسترس هستند. به  Androidعامل پرطرفداري مانند 

طور مثال در زمان وقوع زلزله بسیاري از کاربران اينترنتي 

مي توانند سريعتر از شیوه هاي لرزه نگاري وقايع را از 

 طريق وسايل همراه خود اطالع رساني نمايند. 

به  GISو ايجاد  Web 2.0از ساير اقداماتي که به کمک 

داوطلبانه مي توان انجام داد، ايجاد پايگاه داده در مورد  صورت

                                                           
2 crowdsourcing 
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نام افراد و موقعیت آن ها در زمان وقوع خطر و يا ارائه 

توضیحات به صورت محلي در مورد رويدادها و مکان ها مي 

نیاز به  GISباشد. اگرچه در برخي فعالیت هاي جغرافیايي و 

د، تجربه نشان اطالعاتي با دقت و کیفیت بسیار باال مي باش

داده است که در حیطه مديريت بحران و امداد رساني 

 .[1] اطالعاتي با کیفیت خوب، نه لزوما باال، کفايت مي نمايد

پس از مطرح شدن ايده اطالعات جغرافیايي داوطلبانه، 

بررسي طرح هاي اجرايي در سطح جهان نشان مي دهد که 

در بحران هاي مختلفي همچون آتش سوزي، زلزله، سیل، 

منابع مکاني کاربرد  انبوه سپاري ،غیرهرانش زمین، طوفان و 

و در واقعه زلزله  2003در سال داشته است. به عنوان نمونه 

در نقشه هاي دومنیکن اطالعات مناطق آسیب ديده 

Google [ 8و  7توسط کاربران ايجاد و موثر واقع شد.] 

از  Ostermann و  Spinsanti در تحقیقات مشابه نیز،

 هاجنگلبراي آتش سوزي  داده هاي مکاني داوطلبانه

. هدف از اين تحقیق ارزيابي ارزش [3] اندنمودهاستفاده 

در مراحل مختلف آتش سوزي  داده هاي مکاني داوطلبانه

بوده است، اين داده ها به صورت تصاوير، متن و ويدئو 

نداشتند. از  يکسانيبودند که ساختار 

YahooPlacemaker6  که يک سرويس وب رايگان

 ، در اين تحقیق استفاده شده است.  باشديم

به بررسي و همکاران  Dransch در تحقیق ديگري

ه به وسیله شهروندان در کاربرد داده هاي فراهم شد

بر بروز بودن و آن ها  .[60] اندپرداختهمديريت بحران 

 تأکیددقیق بودن اطالعات در تمام مراحل مديريت بحران 

به سه چالش مهم که  در اين تحقیق همچنین اند.نموده

اشاره  دهنديمقرار  ریتحت تأثسودمندي اين داده ها را 

جمع آوري داده ها،  ازعبارتند  هاچالشاين  شده است.

آن ها اذعان نموده و ارزيابي کیفیت آنها.  تعیین موقعیت

اند که تا عدم رفع اين چالش ها نمي توان سودمندي 

 بااليي از داده هاي داوطلبانه حاصل نمود.

 Klonner داده هاي مکاني به بررسي و همکاران

. در اين بررسي اندپرداختهدر بالياي طبیعي  داوطلبانه

نشان داده شده است که کارها و تحقیقات کمي  بر روي 

و کاهش و آمادگي در برابر  داده هاي مکاني داوطلبانه

 .[66] سوانح يا باليا انجام شده است

                                                           
1 http://developer.yahoo.com/geo/placemaker/ 

Yagoub  به آگاهي عمومي در مديريت بحران با استفاده

 کشور اماراتبا مورد مطالعاتي  داده هاي مکاني داوطلبانهاز 

داده هاي  ،GIS. در تحقیق مذکور [62] رداخته استپ

و  هاي پايه ، رسانه هاي جمعي، دادهمکاني داوطلبانه

تکنولوژي موبايل به منظور طراحي چارچوبي مفهومي براي 

 . اندشدهترکیب  اماراتترويج مشارکت عمومي در 

در  داده هاي مکاني داوطلبانهقدسي نژاد و همکارانش از 

 اندنمودهدر حوزه حمل و نقل استفاده  SDI2راستاي توسعه 

ي هاسيسرو. در اين تحقیق از فناوري وب سرويس و [2]

مکاني به منظور پیاده سازي فرآيندهاي مورد نیاز استفاده 

 و JavaScriptي هايتکنولوژشده است. به عالوه با کمک 

CSS3  رابط کاربري سیستم به گونه اي طراحي شده است

وانند به راحتي داده هاي خود را وارد سیستم که کاربران بت

 نموده، مشاهده کرده و ويرايش نمايند. 

Schelhorn خطر از  نشانه هايبه شناسايي  و همکاران

OpenStreetMap  از [63] اندپرداختهدر مورد سیل .

خطر قسمت اساسي در  نشانه هايآنجايي که شناسايي 

، دباشيم ، به خصوص براي سیل،ارزيابي خطر سوانح

ظاهر شده  نشانه هاييي در مورد هادادهپايگاه داده بروز با 

از آمادگي و  پشتیبانيبراي چنین سانحه اي به منظور 

در تحقیقي مشابه نیز  ي واکنشي اساسي است.هاتیفعال

Poser  وDransch  به برآورد میزان خسارات ناشي از وقوع

 [.64ند ]سیل به کمک داده هاي داوطلبانه پرداخته ا

 Liu  و همکارانش عکسبرداري انجام شده توسط شاهد

ها براي واکنش و بازيابي بحران مهم عیني را در تالش

. اين تحقیق، راه هاي مشارکت مردم را در [65] انددانسته

زمان بحران با ارزيابي نقش در حال تکامل وب سايت 

اندازي از حوادثي که از زمان راه  Filckrاشتراک تصاوير 

 .اند، شرح داده استاتفاق افتاده 2004آن در فوريه 

مسئله اصلي اين طرح چگونگي دستیابي به سامانه اي 

 Mobile ،GPS، Webمبتني بر تکنیک ها و فناوري هاي 

2.0، VGI  وGIS Server  است که اواًل کاربران داوطلب تلفن

 دازيراه انهمراه بتواند به راحتي آن را بر روي گوشي خود 

د؛ ثانیًا در موقع وقوع يک بحران جغرافیايي، موقعیت، ننماي

تصوير اخذ شده، و توضیحات حادثه را از طريق فناوري وب و 

GPRS  به يک سرور مرکزي ارسال نمايند؛ ثالثًا به صورت

                                                           
2 Spatial Data Infrastructure 

3 Cascading Style Sheets 

163



 

اه 
مر

 ه
ل

ساي
ب و

طل
داو

ن 
برا

کار
ط 

وس
ي ت

یاي
راف

جغ
ت 

عا
طال

ع ا
ناب

ي م
پار

 س
وه

انب
...

 

real time  اين اطالعات و اطالعات انبوه سپاري شده از ساير

مشاهده  GIS Serverدر کاربران را بروي نقشه به هنگام شده 

نمايند. اين اطالعات مي تواند مورد استفاده گروه امداد رساني 

( و با کمترين اتالف onlineقرار گیرد تا به صورت برخط )

 وقت به کمک حادثه ديدگان بشتابند.

از سوي ديگر در اين طرح به اين مسئله توجه مي 

بهبود يافته  ،شود که چگونه موقعیت محل هدف يا حادثه

انبوه سپاري اطالعات در  در رابطه بايا اصالح شود. 

آنچه که کمتر بدان توجه شده است، بهبود يا امدادرساني 

اصالح موقعیت هدف و حادثه مي باشد. در حقیقت در 

بسیاري از موارد ممکن است محل دقیق سانحه براي فرد 

 قابل دسترس نباشد و در اين صورت الزم است به صورت

غیر مستقیم موقعیت هدف توسط وسیله همراه کاربر 

براي اين منظور راهکارهايي در اين  داوطلب تعیین شود.

 خواهد شد. ارزيابيتحقیق پیشنهاد و 

 روش تحقیق -2

بخش مهمي از سامانه انبوه سپاري اطالعات مکاني 

شامل برنامه اي کاربردي قابل اجرا بر  در اين تحقیق بحران

روي وسیله همراه مي باشد. عمده قابلیت هاي برنامه کالينت 

 اختصاصموبايل به تعیین موقعیت و بهبود موقعیت هدف 

بخشي نیز يک برنامه تحت وب براي ارسال اطالعات مي يابد. 

با عنوان  که بدست آمده به سرور مي باشد. معماري پايه وب

شود مي تواند با گزينه هاي سرور شناخته مي کالينت/

فناوري ها، معماري  اين راجع بهمختلف فناوري توسعه يابد. 

در بخش آينده توضیح داده خواهد شد و  آن هاو پیاده سازي 

در اين بخش به روش هاي بکارگرفته شده دسترسي به 

 موقعیت درشرايط بحران و بهبود آن خواهیم پرداخت.

تعیین موقعیت در شرایط بحران با بهبود  -2-1

 داده های انبوه سپاری

يک سیستم انبوه سپاري داده هاي مکاني مي تواند بر 

اساس شاخص هاي مختلفي مورد بررسي و ارزيابي قرار گیرد. 

 دقتبه عنوان مثال برخي شاخص هاي مهم عبارتند از 

 دقت، 4زماني دقت، 3، کامل بودن2موضوعي دقت، 6موقعیت
                                                           

1 Positional Accuracy 

2 Thematic Accuracy 
3 Completeness 

4 Temporal Accuracy 

. در اين میان يکي از [67و  61] 1توپولوژيک دقتو  5هندسي

مي باشد که در اين  و زماني مکاني دقتمهمترين موارد 

اهداف و  تحقیق نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. يکي از

ارائه راهکارهاي خالقانه براي  تحقیقنوآوري هاي مهم اين 

بهبود عملکرد تعیین موقعیت در کوتاهترين زمان توسط 

وسیله همراه مي باشد. براي اين منظور شیوه پیشنهادي دو 

نوع موقعیت را در نظر مي گیرد. موقعیت اولیه )موقعیت 

کاربر( و موقعیت بهبود يافته )موقعیت هدف(. در اغلب 

پاري کاربران همراه به اين نکته و انبوه س VGIسیستم هاي 

توسط وسیله همراه  بدست آمدهتوجه نمي گردد که موقعیت 

 7که معموال از مکانیزم هاي مبتني بر ايستگاه هاي مخابراتي)

(BTS( يا سیستم تعیین موقعیت جهاني )GPS استفاده مي )

. اين در حالیست با موقعیت محل حادثه اختالف دارد (کنند

از موارد موقعیت حادثه و موقعیت فرد متفاوت که در بسیاري 

اند و نیاز به شیوه هاي سريع براي اصالح موقعیت هاي اخذ 

شده از اين سیستم ها مي باشد. بنابراين هدف تحقیق بهبود 

موقعیت هاي اولیه يا همان موقعیت کاربر جهت نزديک شدن 

در به موقعیت بهبود يافته يا همان موقعیت هدف مي باشد. 

نار اين مسئله ارزيابي شیوه به لحاظ زماني نیز اهمیت مي ک

 يابد تا اطالعات در کمترين زمان تهیه و ارسال گردند.

 استفاده از سرویس های نقشه آنالین -2-1-1

مي  تبیین راهکارچند  ارائه شده، با توجه به توضیحات

گردد که بر اساس آن به موقعیت حادثه نزديک شويم. در 

از سیستم دروني تعیین موقعیت دستگاه براي اول  راهکار

دستیابي به موقعیت اولیه استفاده مي شود. سپس سرويس 

هاي آنالين نقشه به همراه موقعیت فعلي به کاربر ارائه مي 

شود. کاربر مي تواند با توجه به موقعیت خود، موقعیت تقريبي 

اطراف محل خود در  درظرف مدت کوتاهي محل حادثه را 

 شخص نمايد و با اين کار موقعیت هدف را بهبود بخشد. نقشه م

تصحیح به کمک شتاب سنج، سنجنده  -2-1-2

 میدان مغناطیسی و دوربین 

دوم بدين شکل تعريف مي شود که مجددًا  راهکار

کاربر به کمک سیستم تعیین موقعیت وسیله همراه، 

                                                           
5 Geometric Accuracy 
6 Topological Accuracy 

7 Base Transceiver Station 
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موقعیت اولیه را بدست مي آورد. در مرحله بعد کاربر از 

و میدان  6امکانات دوربین و سنجنده هاي شتاب سنج

براي بهبود تعیین موقعیت هدف بهره  2مغناطیسي زمین

يک سیستم مختصات  در سنجنده هامي برد. چارچوب 

 .گیرندمي  قرار 6سه محوري مطابق شکل 

 
محورهاي مختصات مورد استفاده در چارچوب سنجنده ها  -6شکل

 نسبت به وسیله همراه

شتاب سنج براي اندازه گیري نیروهاي وارده به وسیله 

همراه، شامل نیروي جاذبه بکار مي رود و بر اساس آن مي 

جابجا  zو  x ،yتوان تشخیص داد که وسیله همراه در جهات 

شده است يا خیر. سنجنده میدان مغناطیسي نیز به تعیین 

 کمک مي کند. zو   x، yنیروهاي مغناطیسي در جهات 

اين سنجنده ها دستیابي به  استفاده از علت اصلياما 

عمود بر سطح و دستیابي به زاويه قائم وسیله همراه نسبت 

به آزيموت يا زاويه امتداد گوشي نسبت به شمال جغرافیايي 

پاي به در افق مي باشد. زماني که کاربر به کمک دوربین 

يک ساختمان نشانه روي مي کند با داشتن زاويه قائم و 

يموت و همچنین ارتفاع وسیله همراه )که تقريبًا برابر قد آز

کاربر مي باشد( مي توان فاصله محل حادثه را تا کاربر 

تخمین زده و سپس با روابط مثلثاتي مختصات محل حادثه 

را تعیین نمود. هرچند ايراد اين روش اين است که کاربر و 

 محل حادثه را در يک ارتفاع فرض مي نمايد.

با داشتن  ،نشان داده شده است 2که در شکل آنگونه 

زاويه قائم و ارتفاع وسیله همراه، فاصله افقي تا هدف 

تعیین شده و سپس با داشتن آزيموت و موقعیت کنوني 

                                                           
1 Accelerometer 

2 Magnetic Field 

 Yو  Xموقعیت هدف يعني  Y0و  X0وسیله همراه يعني 

 بدست مي آيد.از روابط زير 

(6) 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐴′̅̅ ̅̅ ̅tan(𝜃) 

(2) 𝑋 = 𝑋0 + 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . sin(𝛼) 
𝑌 = 𝑌0 + 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . cos(𝛼) 

 

 
استفاده از شتاب سنج و میدان مغناطیسي براي تعیین  -2شکل

 زواياي قائم و آزيموت وسیله همراه

نکته حايز اهمیت اين است که مختصات بدست آمده 

طول و عرض  ،از سیستم تعیین موقعیت وسیله همراه

در  .جغرافیايي در يک سیستم مختصات کروي مي باشد

حالیکه فواصل به صورت مسطحاتي اندازه گیري مي شوند 

و بنابراين الزم است موقعیت قرائت شده يک مرتبه به 

انتقال يابد و  UTM3 سیستم مختصات مسطحاتي مانند

سپس با نشانه روي کاربر به موقعیت هدف و بدست آمدن 

زواياي قائم و آزيموت، مختصات تصحیح شده در اين 

سیستم مختصات محاسبه شود و مجدد انتقال معکوس از 

UTM  به سیستم مختصات جغرافیايي صورت پذيرد. اين

 مصور نشان داده شده است. طوربه  3فرآيند در شکل 

 
، انجام UTMفرآيند تبديل از سیستم مختصات جغرافیايي به  -3شکل

 تصحیحات و مجددا بازگشت به مختصات جغرافیايي

                                                           
3 Universal Transverse Mercator 
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بهره گیری از آدرس و سرویس های آنالین  -2-1-3

 کدگذاری جغرافیایی 

در مواقعي که سیستم تعیین موقعیت وسیله همراه 

از  عمل نمي کند، يک راهکار جايگزين آن است که کاربر

سرويس هاي آنالين جستجوي آدرس و کدگذاري 

( استفاده نمايد. به کمک سرويس Geocodingجغرافیايي )

هاي کدگذاري جغرافیايي آدرس محل حادثه که توسط 

کاربر جستجو شده به مختصات جغرافیايي يعني طول و 

عرض جغرافیايي تبديل مي شود. اين طول و عرض 

تواند به کمک سرويس جغرافیايي بدست آمده نیز مي 

هاي نقشه آنالين که پیشتر توضیح داده شد، بهبود يافته و 

 کاربر محل حادثه را دقیقتر تعیین نمايد.

 پیاده سازی و نتایج -3

 طراحی قابلیت های برنامه تحت موبایل -3-1

همانگونه که در فصل پیش توضیح داده شد، کالينت 

حقیق، گوشي هاي اصلي سامانه انبوه سپاري داده در اين ت

نرم  همراه را شامل مي شود. در اين بین سیستم عامل

قالب، سیستم عامل اندرويد مي باشد که به عنوان  افزاري

توسعه واسط کاربري همراه انتخاب گرديد. طبق آمارها در 

درصد از کاربران گوشي همراه در کشور از اين  80حدود 

ده از آن در سیستم عامل بهره مي برند. بنابراين استفا

ايجاد يک سامانه انبوه سپاري اطالعات مکاني مي تواند 

کارآمد واقع شود. در ادامه طراحي و پیاده سازي برنامه 

 تشريح مي گردد.

 طراحی از منظر کاربر -3-1-1

طراحي برنامه موبايل با توجه به نکات ارائه شده در 

موقعیت هدف انجام  دقتقبل راجع به بهبود  بخش

طراحي انجام شده را  Use-Caseنمودار  4شکل  پذيرفت.

نشان مي دهد. يک کاربر که داوطلب ارائه اطالعات 

پیرامون حوادث است، مي تواند از سیستم هاي تعیین 

براي تعیین موقعیت اولیه استفاده  GPSموقعیت مانند 

نمايد. يک راهکار بهبود تعیین موقعیت استفاده از دوربین، 

میدان مغناطیسي و بهره گیري از  شتاب سنج و سنجنده

 توابع مثلثاتي است که در فصل قبل توضیح داده شد.

راهکار ديگر استفاده از سرويس هاي آنالين نقشه مي 

باشد. در اين بخش کاربر داوطلب به کمک سرويس نقشه 

 موقعیت اولیه را بر روي نقشه بهبود مي بخشد. 

ستجوي راهکار ديگر نیز استفاده از سرويس هاي ج

مي باشد. در اين بخش از  6آدرس و کدگذاري جغرافیايي

برنامه کاربر نزديکترين محل را به آدرس وارد شده با 

سرويس کدگذاري پیدا نموده و به توسط اعتبارسنجي 

 معادل مختصاتي آن دست مي يابد. 

بخش ديگري که کاربر داوطلب با آن ارتباط دارد بخش 

ان وقوع مي باشد. و نهايتاً توصیف حادثه و وارد کردن زم

بخش به اشتراک گذاري اطالعات که نتايج را به سرور 

عامل مديريت بحران مي باشد  ،ارسال مي نمايد. کاربر ديگر

که مي تواند از اطالعات به اشتراک گذاري شده جهت 

 مديريت بهتر نیروها و اعزام امدادگران استفاده نمايد.

 فرآیندهاطراحی از منظر  -3-1-2

فعالیت هاي کاربر  Stateنیز نمودار وضعیت يا  5شکل 

داوطلب را در مواجه با برنامه نشان مي دهد. همانگونه که 

مالحظه مي شود دو راهکار کلي براي تعیین موقعیت اولیه 

و ديگري جستجوي آدرس و  GPSوجود دارد يکي استفاده از 

استفاده از سرويس هاي کدگذاري جغرافیايي. در صورت 

طريق مي تواند موقعیت هدف را  دوکاربر به  GPSاستفاده از 

بهبود بخشد. اواًل وارد بخش سرويس نقشه آنالين شود و با 

مشاهده موقعیت در نقشه و توجیه خود نسبت به هدف 

مشخص نمايد. حالت دوم  موقعیت حادثه يا هدف را در نقشه

اين است که وارد محیط استفاده از سنجنده هاي وسیله همراه 

شود. در اين قسمت کاربر ابتدا قد خود )ارتفاع وسیله همراه( را 

وارد نموده و سپس به کمک دوربین وسیله همراه به پاي محل 

حادثه نشانه روي مي کند.  اين بخش با توجه به زواياي قائم و 

بدست آمده از سنجنده هاي میدان مغناطیسي و آزيموت 

شتاب سنج و روابط مثلثاتي ارائه شده در فصل قبل موقعیت 

بهبوديافته هدف را تعیین مي نمايد. در صورتیکه کاربر از 

جستوي آدرس و کدگذاري جغرافیايي استفاده نمايد نیز مي 

تواند مجددا به کمک سرويس نقشه موقعیت حادثه را تصحیح 

د. پس از دستیابي به موقعیت هدف، کاربر به توصیف نماي

حادثه پرداخته، سپس از محل عکسبرداري مي کند و نهايتاً 

 اطالعات را با سرور به اشتراک مي گذارد.

                                                           
1 Geocoding 
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Volenteer

Disaster Management 
Agent

Positioning with mobile 
embedded GPS

Improved Positioning using 
camera, accelerometer and 

magnetic field 

Positioning using Geocoding

Describing the Disaster

Improved positioning using 
online map services

Sharing the information

 
 برنامه موبايل انبوه سپاري اطالعات مکاني Case-Useنمودار  -4شکل

 

Positioing with GPS Search for Address

Using Camera, 
Accelerometer and 
Magnetic Field

Input Heaight

Improved Positioning

Using Geocoding Services for 
finding Position

Using Online Map Services

Add Description and Date

Take a Photo Share Information

 
 انبوه سپاري اطالعات مکانيبرنامه موبايل  Stateنمودار  -5شکل
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 کالس ها و توابع اصلی -3-2

اما با توجه به قابلیت هاي مورد نیاز در واسط کاربري 
الزم بود کالس هاي اصلي مورد استفاده که در برنامه به 

توسعه مي يافتند، مشخص شود. کالس هاي  Javaزبان 
اصلي بسیار متنوع و گسترده مي باشند اما مي توان آن ها 
را در هشت گروه کاربرد اصلي در برنامه تقسیم بندي 

برخي از کالس هاي اصلي مورد  به اختصاردر ادامه نمود. 
 استفاده ارائه مي شوند. 

 از کاربر اطالعات حادثهکالس های اخذ  -3-2-1

اولین دسته کالس هايي هستند که مربوط به گرفتن  
ورودي هاي کاربر يعني متن و توضیحات مربوط به حادثه 
مي باشند. ابزارهاي گرفتن ورودي متن در واسط کاربري به 
منظور اخذ توضیح حادثه و نمايش موقعیت مکاني، ورود 

 ارتفاع وسیله همراه و غیره در صفحه بکار گرفته شدند. 

فراخوانی دوربین گوشی و کالس های  -3-2-2

 عکسبرداری

دسته دوم کالس هاي اصلي مربوط به برقراري ارتباط 
به دوربین گوشي همراه بودند که به منظور اخذ تصوير از 
محل حادثه مورد نیاز هستند. تصوير اخذ شده توسط 
کاربر ابتدا نامگذاري شده و سپس در گوشي همراه وي 

از اتصال با سرور به آن ارسال ذخیره مي شوند تا پس 
گردند. يکي ديگر از کابردهاي دوربین در سامانه مورد نظر 
نشانه روي به موقعیت هدف يا حادثه مي باشد. از اين 
ويژگي براي محاسبه مثلثاتي موقعیت هدف در کنار ساير 

 سنجنده هاي وسیله همراه استفاده مي شود. 

 کالس های تعیین موقعیت -3-2-3

سوم کالس هاي اصلي مربوط به برقرار اتصال  دسته 
آن مي  GPSبا مديريت موقعیت دستگاه و اتصال به 

گوشي همراه چند ثانیه  GPSگرديد. پس از فعال سازي 
ماهواره  3الزم است تأمل گردد تا ارتباط با دست کم 

تعیین موقعیت برقرار شده و پس از آن مي توان موقعیت 
 . مشاهده نمودرا در برنامه  طول و عرض جغرافیايي محل

 مرکزی کالس های تبادل اطالعات با سرور -3-2-4

دسته چهارم کالس هاي اصلي به منظور ارسال 

اطالعات به سرور مرکزي بکار مي رفتند. اين اطالعات 

و توصیف حادثه مي باشند که مي  ، زمانشامل موقعیت

 HTTPتواند در قالب يک رشته متني به کمک پروتکل 

 ارسال شود. 

اطالعات تصوير حادثه که در فرمت هاي عکسي مانند 

JPEG  ذخیره مي گردند به کمک پروتکلFTP  به سرور

برنامه تحت سرور سپس اين مرکزي قابل انتقال است. 

 اطالعات را ساماندهي و ذخیره مي نمايد. 

 کالس های سرویس نقشه آنالین -3-2-5

یابي به سرويس دسته پنجم کالس هاي مربوط به دست

و کار با آن را تشکیل مي دهند.  Googleنقشه آنالين 

همانگونه که در فصل قبل عنوان شد، علت اصلي استفاده از 

نقشه آنالين بهبود موقعیت حادثه بر مبناي موقعیت کاربر 

مي باشد. پس از اينکه کاربر موقعیت خود را بر روي نقشه 

را نسبت به آن  مالحظه نمود، مي تواند موقعیت حادثه

   توجیه نموده و در برنامه بر روي نقشه آن را مشخص نمايد.

کالس های شتاب سنج و سنجنده میدان  -3-2-6

 مغناطیسی

اين کالس ها به منظور تعیین زاويه قائم گوشي همراه 

و آزيموت امتداد در زمان نشانه روي به محل حادثه بکار 

ضیح داده شد، میروند. همانگونه که در بخش پیشین تو

اين کالس ها مي توانند در فرآيند بهبود موقعیت محل 

 حادثه بکار روند. 

کالس های تبدیل سیستم مختصات و  -3-2-7

 انتقال موقعیت

اين قسمت از کالس ها کار تبديل میان سیستم 

و همچنین محاسبه  UTMمختصات جغرافیايي و 

سیله مختصات محل حادثه را با داشتن آزيموت، ارتفاع و

همراه و زاويه قائم انجام مي دهند. تبديل سیستم 

مختصات شامل حالت مستقیم و معکوس مي باشد که در 

 قبل به آن پرداخته شد.  بخش

 کالس های کدگذاری جغرافیایی -3-2-8

اين کالس به منظور تبديل آدرس به موقعیت استفاده 

مي شوند. پس از آنکه کاربر آدرس مورد نظر را جستجو 

ود، تبديل آدرس به موقعیت جغرافیايي به واسطه اين نم
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اين کالس به صورت آنالين از کالس ها صورت مي گیرد. 

 استفاده مي کند. Googleاطالعات کدگذاري شده 

 پیاده سازی واسط کاربری -3-2

بخش ديگري از برنامه واسط کاربري مي باشد که 

بوده و عناصر گرافیکي  XMLشامل يک ساختار مبتني بر 

 در آن هر يک با شناسه مربوط به خود مشخص مي شوند.

با توجه به طراحي صورت گرفته و قابلیت هاي مورد نظر 

نهايتاً برنامه به کمک محیط ويرايش کد براي سامانه 

Android Studio  چهار  1اجرا و عیب يابي گرديد. شکل

 تصوير از کار با برنامه را نشان مي دهد.

  
 برنامه انبوه سپاري اطالعات مکاني مديريت بحران در وسیله همراهچهار تصوير از  -1شکل

 توسعه برنامه تحت سرور -3-3

به منظور ايجاد سامانه اطالعات جغرافیايي تحت وب، 

فناوري هاي پیشنهادي سمت کاربر که به در اين تحقیق، 

 AJAXاستفاده مي شوند شامل  Web 2.0طور متداول در 

 Googleد که براي ارائه نقشه هاي نمي باش JavaScriptو 

. چنین (7)شکل  و اطالعات روي نقشه بکار مي رود

فناوري موجب مي شود بارگذاري و برگرفتن داده هاي 

جدد کل صفحه وب جديد در سرور بدون بارگذاري م

صورت گیرد. غالباً داده ها در ساختارهاي معروفي چون 

XML ياJSON (Javascript Object Notation)  بازگردانده

به سمت  AJAXمي شوند. پس از آنکه داده ها از طريق 

با استفاده از  JavaScriptکاربر انتقال پیدا نمود، برنامه 

DOM (Document Object Model)  اجزا بهHTML 

دسترسي پیدا نموده و عملیات به هنگام سازي را انجام 

مي دهد. مثالً در محل نقطه مي توان به اطالعات توصیفي 

و تصويري مرتبط در قالب يک پنجره محتوا دسترسي 

 . (8)شکل  داشت

 
 معماري برنامه تحت وب -7شکل

همچنین بر اساس مقاديري که کاربران در رابطه با 

حادثه ارسال نموده اند، نموداري گرافیکي شدت و وسعت 

 6از وضعیت خطر نشان داده مي شود. اين مقادير در بازه 

تعريف شده اند و مقادير بیشتر متناسب با شدت و  5تا 

در سمت سرور از  وسعت بیشتر حادثه از ديد کاربر است.

بین فناوري هاي موجود، در معماري پیشنهادي گزينه 

 ASP.NETو فناوري  Microsoft .NET Frameworkهاي 

مطرح مي باشند. اطالعات  SQL Serverو پايگاه داده 

مکاني ارسال شده توسط کاربر به کمک فناوري 

ASP.NET  در يک پايگاه دادهSQL Server  قابل ذخیره
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و براي انبوه سپاري داده ها و هماهنگي با  دهسازي بو

 رديدند.آماده مي گ GeoRSSدر قالب  Googleنقشه هاي 

 
براي  اطالعات انبوه سپاري شده بحراننماي تحت وب از  -8شکل

 دسترسي به محتواي اطالعات بحران

 مکانی دقتنتایج  -3-4

به منظور بررسي و ارزيابي روش هاي بهبود موقعیت در 

سامانه انبوه سپاري اطالعات مکاني، پنج موقعیت نمونه 

نمونه به روش هاي انتخاب گرديد. به ازاي هر موقعیت 

مختلف ارائه شده، موقعیت برآورد گرديد. اواًل کاربر داوطلب 

به کمک سیستم تعیین موقعیت وسیله همراه موقعیت اولیه 

را اندازه مي گیرد که به دلیل فاصله کاربر با محل حادثه 

فرضي اين تعیین موقعیت مي تواند با خطاي زياد همراه 

دهیم. حال نشان مي IPG 6اباشد. اين مختصات اولیه را ب

کاربر به کمک برنامه انبوه سپاري ارائه شده يک مرتبه به 

روش مثلثاتي و استفاده از دوربین و شتاب سنج و سنجنده 

میدان مغناطیسي اين مختصات را بهبود مي دهد. مختصات 

نامگذاري نموده ايم.  PIT 2بهبود يافته از اين روش را با

 ت اولیه را به روش استفاده ازمرتبه ديگر همان مختصا

دهیم. نتايج اين روش سرويس هاي نقشه آنالين بهبود مي

نامگذاري نموده ايم. در شیوه ديگر نیز  PIMS 3را نیز با نام

                                                           
1 Initial Positioning with GPS 
2 Positioning Improved by Trigonometry 

3 Positioning Improved by Map Services 

بدون استفاده از مختصات اولیه و تنها با استفاده از 

کدگذاري جغرافیايي و جستجوي آدرس به مختصات دست 

نامگذاري نموده ايم.  PG4 را نیز پیدا نموده ايم. اين روش

 نشان داده شده است.  6نتايج حاصل در جدول

براي بررسي و مقايسه میزان خطاي موقعیتي حاصل از 

روش هاي مختلف، جذر مجموع مربعات خطاي براي طول 

و عرض هاي جغرافیايي نقاط نمونه 

(√(x − xo)
2 + (y − y0)

  6( ارائه شده در جدول2

ه صورت گرافیکي در نمودار محاسبه گرديد که نتیجه آن ب

نشان داده شده است. اين مقادير بر حسب متر در  3شکل

 نمودار نشان داده شده اند.

براي هر يک از پنج نمونه، اولین نمودار میله اي از 

را نشان مي دهد.  GPSسمت چپ، تعیین موقعیت اولیه با 

دومین نمودار تأثیر شیوه مثلثاتي و استفاده از سنجنده ها 

را نشان مي دهد. سومین نمودار تأثیر استفاده از سرويس 

هاي نقشه آنالين را نشان مي دهد. و چهارمین ستون نیز 

 ،به کدگذاري جغرافیايي مربوط است. بر اساس نتايج

بین، شتاب سنج و استفاده از روش مثلثالتي به کمک دور

سنجنده میدان مغناطیسي بهترين نتیجه را حاصل نموده 

است. و پس از آن استفاده از سرويس هاي نقشه آنالين به 

 بهبود موقعیت ها کمک نموده است. 

مطابق شکل کدگذاري جغرافیايي در برخي نمونه ها 

( حتي نسبت به موقعیت اولیه بدست 4و  6)مانند مورد 

حاصل نموده است هر چند در  کمتريقت د GPSآمده از 

برخي نمونه ها نتیجه قابل قبول است. به طور کلي مي 

توان گفت که کدگذاري جغرافیايي براي اماکن مشهور 

مانند ساختمان هاي تجاري، اداري يا مراکز فرهنگي 

شناخته شده مي تواند به نتیجه مطلوبي دست يابد اما در 

 عیتي بااليي ارائه نکند.موق دقتساير موارد ممکن است 

 نتایج ارزیابی مدت زمان پردازش -3-5

اگرچه صحت مکاني در يک سامانه انبوه سپاري مکاني 

اهمیت ويژه اي دارد اما اينکه اطالعات در يک مدت زمان 

کوتاهي به متولیان مديريت بحران و امدادرسانان برسد نیز قابل  

ن روش هاي مقايسه اي میا 60اهمیت مي باشد. در شکل 

مختلف براي پنج موقعیت نمونه از اين حیث انجام شده است. 

اي در زمان به دلیل زمان مورد نیاز براي برقراري ارتباط ماهواره

                                                           
4 Positioing with Geocoding 
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روش کدگذاري جغرافیايي در همه موارد  GPSاستفاده از 

نتیجه بهتري حاصل نموده است. در کدگذاري جغرافیايي کافي 

نام خیابان، کوچه و نام است جستجوي مناسبي بر اساس 

ساختمان يا عارضه صورت گیرد تا در مدت زمان کمي به 

دست يابیم. در بین روش  ت پايین تردق باموقعیت هر چند 

را بهبود مي دهند، شیوه استفاده  GPSهايي که موقعیت اولیه 

از دوربین و سنجنده ها و انتقال مثلثاتي در مدت زمان 

 تیجه مطلوب برسد.کوتاهتري توانسته است به ن

 شیوه هاي مختلف تعیین موقعیت و بهبود آن در سامانه انبوه سپاري اطالعات جغرافیايي براي پنج موقعیت نمونهنتايج به دست آمده از  -6جدول

Real Position (IPG) (PIT) (PIMS) (PG) 

Long Lat Long Lat Long Lat Long Lat Long Lat 

51/38633 35/70455 51/38648 35/70448 51/38633 35/70453 51/38628 35/70452 51/38631 35/70477 

51/37613 35/72126 51/37596 35/72113 51/37611 35/72126 51/37609 35/72129 51/376 35/72136 

51/38271 35/72356 51/38341 35/72376 51/38277 35/72354 51/38254 35/72356 51/38268 35/72385 

51/39512 35/7249 51/39546 35/72474 51/39516 35/7249 51/39512 35/72502 51/3955 35/72493 

51/41038 35/74221 51/41016 35/74256 51/41041 35/74225 51/41053 35/74233 51/41066 35/74242  
 

 
 مکانيارزيابي روش هاي مختلف به لحاظ دقت  -3شکل

 
 ارزيابي روش هاي مختلف به لحاظ مدت زمان پردازش -60شکل
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 بحث و نتیجه گیری -4

به منظور ارزيابي بهتر سامانه انبوه سپاري اطالعات 

نفر از  67 بهمکاني، با در اختیار گذاشتن برنامه آزمايشي 

افراد دانشکده شامل دانشجويان، کارکنان و اساتید اقدام 

به نظر سنجي گرديد. با توجه به اينکه هدف اصلي سامانه 

افراد عادي و داوطلب مي باشند، اين نظرسنجي مي تواند 

تا حد زيادي قابلیت هاي توسعه يافته را معلوم سازد. 

دي پرسش هاي به عمل آمده در دو دسته طبقه بن

گرديدند. دسته اول پرسش هايي بودند که تنها نیاز به 

پاسخ بله يا خیر داشتند و دسته دوم پرسش هايي که 

کاربران را در پنج طبقه کاماًل موافق، موافق، ممتنع، 

ف قرار مي داد. نتايج آماري مخالف و کامالً مخال

 نشان داده شده اند.  66هاي دسته اول در شکل پرسش

ن است که آيا تاکنون از برنامه هاي پرسش اول اي

، Google Mapsکاربردي مبتني بر نقشه تحت وب مانند 

Bing Maps  ياOpen Street Maps  استفاده نموده ايد؟

پاسخ ها به اين پرسش مثبت بوده است و اين نشان  34%

مي دهد نقشه هاي پايه استفاده شده در اين طرح که از 

استفاده نموده اند براي  Google Mapsسرويس هاي 

مخاطبان آشنا مي باشد و بهتر است مبناي نقشه هاي پايه 

بر همین سرويس ها استوار باشد. همچنین اين پاسخ 

نشان مي دهد که اکثريت غالب افراد با اطالعات مکاني سر 

 و کار داشته و از آن استفاده مي کنند. 

سیستم  پرسش دوم اين است که آيا در زمینه استفاده از

اطالعات جغرافیايي مهارت زيادي داريد؟ پاسخ به اين پرسش 

مهارتي در  %82نشان مي دهد که اکثريت کاربران يعني 

زمینه سیستم اطالعات مکاني ندارند و بنابراين اگر از رضايت 

کافي از سامانه توسعه يافته وجود داشته باشد، بدين معني 

 . آن استفاده نمايند است که افراد غیر متخصص مي توانند از
سوال ديگر اين قسمت عبارت بود از اينکه آيا تاکنون شاهد 

حادثه اي طبیعي يا غیر طبیعي بوده ايد که نیاز به امدادرساني 

داشته اما نیرويي به موقع در صحنه حاضر نبوده است؟ در اين 

پاسخ ها مثبت است و به هر ترتیب نشان مي دهد  %23سوال 

ادث هستند که نیاز به اطالع رساني هاي که درصدي از حو

سريع تر و امداد رساني به موقع در محل دارند و يک سامانه انبوه 

 سپاري اطالعات مکاني مي تواند اين درصد را کاهش دهد. 

پرسش بعدي آن است که آيا تاکنون از يک برنامه 

کاربردي تحت وب براي مشاهده و گزارش گیري وقوع 

پاسخ ها به اين پرسش  %88ه ايد؟ حوادث استفاده کرد

منفي بوده است. اين پاسخ نشان مي دهد که در زمینه 

توسعه سامانه هاي تحت وب حتي به صورت غیر 

 مشارکتي )داوطلبانه( کار اندکي صورت گرفته است. 

در پرسش ديگر پرسیده شده است که آيا مايل هستید 

د؟ به صورت داوطلبانه اطالعات حوادث را گزارش دهی

پاسخ ها به اين پرسش مثبت است و اين نشان مي  46%

دهد که پتانسیل نسبتاً خوبي میان افراد براي مشارکت در 

چنین سامانه هايي وجود دارد. به نظر مي رسد در صورت 

 فرهنگ سازي اين درصد قابل افزايش نیز باشد.

آخرين پرسش در اين قسمت اين بود که آيا از گوشي 

 %82عامل اندرويد برخوردار هستید؟  هوشمند با سیستم

از افراد داراي چنین گوشي مي باشند و بنابراين بستر 

مشارکت به کمک سامانه انبوه سپاري اطالعات مکاني 

 براي درصد بااليي از افراد امکانپذير مي باشد.

مالحظه  62در بخش دوم که نتايج آن در شکل  اما

در مطرح شده  ايويژگي هافراد در رابطه با از مي شود، 

ويژگي تصمیم گیري مي نمايند. اولین مورد سیستم 

اين است که واسط کاربري ساده و برنامه  نسبت داده شده

نتايج  ادعابه راحتي قابل استفاده است. در رابطه با اين 

ديگر  ادعايکاماًل مثبت ارزيابي گرديد.  %35مثبت و  53%

مکاني نسبت به اين بود که سامانه انبوه سپاري اطالعات 

سامانه تلفني اطالع رساني حوادث ارجحیت دارد. اين 

کامالً  %23مثبت و  %53نیز  ويژگي نسبت داده شده

مثبت ارزيابي شده است. البته در عمل زماني که پوشش 

مناسب شبکه در منطقه وجود داشته باشد به علت سرعت 

ر عمل باالتر و ارائه اطالعات به صورت بصري )مانند تصوي

اخذ شده از حادثه( و موقعیتي مي تواند با اطمینان 

 بیشتري امداد رسانان را براي اعزام به منطقه مجاب سازد.

مطرح شده ديگر آن است که سامانه مورد نظر  ادعاي

مي تواند دست کم تکمیل کننده سامانه هاي اطالع 

موافق  ارزيابي اين ادعادر  %13رساني سوانح موجود باشد. 

ويژگي امالً موافق بوده اند. در نهايت آخرين ک %25و 

اين بوده است که در صورت تکمیل و  نسبت داده شده

استفاده از آن  ،ارائه چنین سامانه اي در مقیاس وسیع

جهت کمک به مديريت بحران و امدادرساني فراگیر خواهد 

و کامالً  %76شد. در مورد اين فرضیه نیز بازخورد مثبت 

 مي گردد. مالحظه %23مثبت 
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 نتايج بدست آمده از افراد در رابطه با مشارکت در انبوه سپاري اطالعات مکاني در هنگام حوادث -66شکل

 

 
 با استفاده از نظرسنجي ها در مديريت بحران ارزيابي سامانه انبوه سپاري اطالعات مکاني -62شکل

مسائل مهم ديگري که در اين تحقیق به آن  جمله از

دقت مکاني نقطه خطر با شیوه هاي  افزايش توجه شد،

مختلف بود. اگر يک کاربر داوطلب را مجاب نمايیم که به 

شیوه هاي مختلف الزم است تعیین موقعیت نموده و نتايج 

اطمینان  نیز صحت اطالعات را ارسال نمايد، مي توان از

بیشتري حاصل نمود. براي اين اساس در اين تحقیق هدف 

بر روي بهبود موقعیت هدف يا حادثه به شیوه هاي 

مختلف قرار گرفت. نشان داده شد که يک موقعیت اولیه 

تعیین موقعیت وسیله همراه را  بدست آمده از سیستم

و يا استفاده توان يا از طريق سرويس هاي نقشه آنالين مي
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از دوربین وسیله همراه و شتاب سنج و سنجنده میدان 

مغناطیسي به شیوه مثلثاتي بهبود بخشید. همچنین شیوه 

ديگر استفاده مستقیم از جستجوي آدرس محل حادثه و 

کدگذاري جغرافیايي مي باشد. نتايج نشان داد که به لحاظ 

وسیله دقت موقعیتي انتقال به شیوه مثلثاتي و امکانات 

همراه بهترين نتیجه را حاصل مي نمايد. هرچند شیوه 

کدگذاري جغرافیايي به لحاظ زماني به صرفه تر است. 

همچنین در هنگام استفاده از سرويس هاي جستجوي 

آدرس و کدگذاري جغرافیايي اگر محل مورد نظر محل 

شناخته شده و از پیش ثبت شده اي نباشد نتايج چندان 

زماني که کاربر ملزم شود که از  بود. رضايتبخش نخواهد

هر سه طريق موقعیت هدف را مشخص کند، مي توان با 

اطمینان بیشتري به صحت موضوع پي برد. ضمن اينکه 

ارائه تصوير از حادثه به متقاعد شدن نیروهاي امداد کمک 

نهايتاً ارزيابي هاي انجام شده توسط کاربران  مي نمايد.

راحتي قابل استفاده بوده و مي نشان داد که سامانه به 

تواند جايگزين سامانه هاي اعالم سوانح تلفني گردد. بر 

اساس نظرات کاربران همچنین مشخص گرديد که در 

صورت تکمیل و ارائه چنین سامانه اي در مقیاس وسیع 

استفاده از آن جهت کمک به مديريت بحران و امدادرساني 

ن پوشش اينترنت و فراگیر خواهد شد هرچند فراگیرتر شد

فرهنگ سازي جهت ارائه اطالعات داوطلبانه در اين راستا 

 مورد نیاز است.

 سپاسگزاری

 33056104اين مقاله حاصل طرح پژوهشي با شماره 

از پژوهشگران و فناوران کشور  مصوب صندوق حمايت

باشد. بدينوسیله مراتب تقدير و تشکر خود را به دلیل مي

 مي آوريم.به جا  حمايت آن نهاد
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