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چکیده:

برنامهریزی و بهبود عملکرد سیستم اتوبوسرانی شهری در گرو توانایی اندازهگیری مناسب و بموقع عملکرد مکانی و زمانی آن است.
از آنجا که مخاطب سیستم اتوبوسرانی شهری مردم جامعه هستند ،توجه به نیازهای مورد درخواست آنها موجب ترغیب شهروندان به
استفاده از خدمات اتوبوسرانی میشود .به عالوه بنابر تحقیقات گذشته آنها از مهمترین ارزیاب کنندههای سیستم اتوبوسرانی هستند و به
عنوان منبع با ارزشی بشمار میروند .اما از چالشهای اصلی مشارکت مردم در ارزیابی عملکرد ،نبود بستری یکپارچه و به دنبال آن ناتوانی
در جمعآوری دادههای مناسب و بموقع است .در این میان ،پیشرفت فنآوریهایی مانند وب  ،2شبکههای اجتماعی ،فنآوریهای مکان-آگاه

1

از جمله سیستم تعیین موقعیت جهانی ،2ردیابی تلفنهای همراه و سیستم تعیین موقعیت بیسیم ،شیوههای نوینی از نحوه مشارکت مکانی
مردم را فراهم کرده است .اطالعات مکانی مردمگستر میتواند به راحتی و به سرعت در محیطی پویا ،تعاملی ،چندرسانه و توزیعیافته،
توسط کاربران ،با سطوح دانش متفاوت تولید و به اشتراک گذاشته شوند .در این مقاله سامانه ای با بهرهگیری از فنآوریهای وب  ،2سیستم
اطالعات مکانی مردمگستر و برچسبگذاری مکانی و بر مبنای معماری سه الیه به عنوان بستری جهت تسهیل مشارکت مردم توسعه
ه
دادهشده است .سامانه مورد نظر عالوه بر اینکه برای شهروندان ،اطالعات به روز و مفیدی در مورد موقعیت خطوط ،ایستگاهها ،برنام 
زمانبندی و غیره را فراهم میکند ،قابلیت اخذ انواع دادههای ورودی (کمی ،کیفی ،مکانی ،چندرسانه ای) توسط افراد ذینفع (مسافران
کنونی و بالقوه ،متخصصین و کارکنان) را در هر مکان و زمانی ،با صرف هزینه و زمان کم دارد .سپس با بکارگیری روش تاپسیس خطوط
اتوبوسرانی رتبهبندی میشوند و خروجی با استفاده از تکنیکهای بصریسازی مکانی و  Google Map APIنمایش داده میشود .در این
مقاله  5خط منطقه  4شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد نشان میدهد خط شهرک پارس-میدان
رسالت باالترین رتبه عملکردی را دارد.

واژههای کلیدی :دادههای مکانی مردمگستر ،3وب  ،2برچسبگذاری مکانی ،4ارزیابی عملکرد ،حملونقل عمومی
225

مهندسی حمل و نقل  /سال ششم  /شماره دوم  /زمستان 1393

فریده تیموریان ،علی اصغر آلشیخ ،عباس علیمحمدی سراب ،ابوالقاسم صادقی نیارکی

 .1مقدمه

مکانی داشته است.]Ostermann and Spinsanti, 2012[ .

حملونقل عمومییکی از عناصر اصلی زندگی شهری مدرن است.

اطالعات مکانی مردمگستر به اطالعات مکانی اطالق میشود که

امروزه حملونقل عمومیبرای اهداف زیادی از جمله مدیریت ترافیک،

توسط افراد مختلف با سطوح دانش متفاوت به صورت داوطلبانه

کاهش آلودگی هوا ،کاهش مصرف سوخت و ایجاد فرصتهایی جهت

تولید میشوند [Goodchild, 2007; Poser and Dransch,

توسعه و بهبود کیفیت زندگی شهری بکارگرفته میشو د [�Niyon

 .]2010از قابلیتهای وب  2امکان برچسبگذاری مکانی است ،به

 .]senga, 2012سیستم اتوبوسرانی با توجه به ویژگیهایی از جمله

این معنی که مشخصات موقعیت محتوای مورد نظر به متا دیتای آن

هزینه مناسب و انعطافپذیری مسیرها ،در میان انواع حملونقل

اضافه میشوند.

عمومیجایگاه ویژهای دارد .برنامهریزی و بهبود عملکرد سیستم

برچسبگذاری مکانی به صورت خودکار توسط ابزارهای مجهز

اتوبوسرانی شهری در گرو توانایی اندازهگیری مناسب و بموقع عملکرد

به سیستم تعیین موقعیت جهانی (مانند دوربین و تلفن همراه) و یا

مکانی و زمانی آن است [.]Polzin, Pendyala and Navari, 2002

به صورت دستی با اتصال محتوی به یک موقعیت از طریق نقشه

اتوبوسرانی شهری وابستگی تام به کاربران دارد ،بنابراین باید نیازهای

تحت وب انجام میشود [ .]Ruitton-Allinieu, 2011این فنآوری

کاربران را شناسایی و برطرف ساخت و سپس در جهت فراتر رفتن

فرصتهای بیسابقهای را برای بکارگیری دادههای مکانی مردمگستر

از انتظارات آنها نیز گام برداشت [ . ]Nash, 2009شهروندان در

در حملونقل عمومیفراتر از کاربردهای کنونی سیستم اطالعات

جهت کمک به این روند تجربه و تخصص زیادی دارند و تنها

مکانی فراهم میآورد [. ]Shaw, 2010

نیاز به ایجاد راهی برای مشارکت آنها احساس میشود [Simone-

با توجه به قابلیتهای مختلف سامانههای مبتنی بر دادههای مکانی

 .]Noveck, 2009مشارکت باید به گونهای باشد که مردم بتوانند

مردمگستر در حملونقل عمومی ،سه حوزه کلی در راستای بهبود و

بدون محدودیت مکانی و زمانی به صورت فعاالنه اقدام کنند .از این

حل موثر مشکالت حملونقل عمومیشامل فراهم کردن اطالعات،

طریق سازمانها میتوانند به راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم

برنامهریزی و پایش ،متصور هستند [ .]Teymurian et al. 2013در

مطابق با نیازهای جامعه دست یابند.

سالهای اخیر اطالعات مکانی مردمگستر به منظور اهداف مختلفی

از چالشهای اصلی مشارکت مردم در ارزیابی عملکرد ،عدم وجود

چون جمعآوری و به اشتراکگذاری اطالعات ترافیکی ،دادههای

بستر مناسب و به دنبال آن عدم توانایی جمعآوری دادههای مناسب

ردیابی مسیر اتوبوس ،حوادث غیر منتظره ،برنامهریزی سفر و توسعه

و بموقع است .ارزیابی دقیق با توجه به نظر کاربران به حجم وسیعی

شبکه خطوط مورد استفاده قرار گرفتند[]Roch et al. 2012و

از دادهها نیاز دارد که هزینه باالی جمعآوری ،مدیریت و آنالیز آنها و

[.]Zhou, Zheng and Li, 2012

همچنین زمانبر بودن این فرآیند و ماهیت دینامیک معیارها موجب

در میان تحقیقات انجام شده در حوزه ارزیابی عملکرد سیستم

میشود تا مشارکت همگانی در ارزیابی عملکرد به صورت کامل

اتوبوسرانی شهری ،تعداد کمیاز پژوهشها به بررسی عملکرد سیستم

محقق نگردد .یک راه حل برای این چالش ،بکارگیری اطالعات

از هر دو جنبه مسافران و سازمان پرداختهاند .برای مثال ناتانیال و

مکانی مردمگستر و فنآوری وب  2است.

همکاران چارچوبی را به منظور نظارت و کنترل کیفیت ارائهشده به

توسعه وب  2با هدف توانمندسازی مردم در مشارکت و

مسافران راهآهن توسعه دادند .در این چارچوب ،نظرات مردم به

بهاشتراکگذاری اطالعات تأثیر چشمگیری بر نحوه تولید اطالعات

واسطه پرسشنامهها اخذ شده است و شاخصهای به دستآمده از
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نظرات مردم و منابع اپراتورهای راهآهن هممقیاس شده و با استفاده

آماری از جامعه کاربران با استفاده از پرسشنامه ،نظرات آنها اخذ و

از تحلیل چند معیاری تلفیق شدهاند [.]Nathanail, 2008

تحلیل شدهاند ،در حالی که پرسشنامهها تنها برخی دادههای کیفی

ابلی و همکاران یک متدولوژی را برای اندازهگیری کیفیت سیستم

را در اختیار قرار میدهند و امکان انجام تحلیلهای مکانی در آنها

حملونقل عمومیبا در نظرگرفتن دیدگاه مسافران و سازمان ارایه

وجود ندارد.

کردند .در این متدولوژی ،کاربران نرخ رضایت خود از سیستم را بر

بهعالوه ،مشارکت از طریق پرسشنامه محدود به مکان و زمان

مبنای مقیاس  0تا  10بیان میکنند .سپس شاخصی برای هر معیار به

است و تنها از مسافران کنونی سیستم در ارزیابی عملکرد بهره

عنوان مقدار میانه بین اندازهگیری کاربران و سازمان محاسبه میشود.

گرفته میشود ،در صورتی که افراد دیگر از جمله کارکنان سیستم،

شاخص نهایی از حل مسئله بهینهسازی با هدف کمینه کردن فاصله

متخصصین حملونقل و مسافران بالقوه در نظر گرفته نشدهاند ،در

بین این دو اندازهگیری با روش کمترین مربعات تعمیمیافته 5به دست

حالی که این گروه از افراد اطالعات بسیار مهمیدارند برای مثال،

میآید [.]Eboli and Mazzulla, 2011

اگر بتوان دلیل استفاده نکردن آنها از سیستم را دریافته و در صدد

یکی از برنامههای کاربردی دادههای مکانی مردمگستر در حملونقل،

رفع آن اقدام کرد ،تمایل آنها به استفاده از سیستم افزایش مییابد.

مسیر دوچرخه یا سایکلوپث 6است .سایکلوپث با استفاده از

همچنین آگاهی کاربران از وضعیت عملکرد اتوبوسرانی امری است

قابلیتهای وب  2این امکان را فراهم میآورد تا کاربران توانایی

که موجب افزایش حس اعتماد آنها به سازمان و افزایش تمایل به

دوچرخهسواری شخصی خود ،ایدهها ،تجربیات و نظراتشان را وارد

استفاده از سیستم اتوبوسرانی خواهد شد که در تحقیقات گذشته

کند .به عالوه کاربران میتوانند برچسبهای مکانی را در مورد

به این موضوع توجهی نشده است .وجه تمایز این مقاله با سایر

مکانهای خاص وارد کند و مسیرهای دوچرخه جدید پیشنهاد کنند.

تحقیقات ،ارائه سامانه ای به منظور بهبود مشکالت بیان شده در

این سیستم رتبهبندی میتواند به یافتن بهترین مسیر مطابق با عالیق

تحقیقات گذشته است.

کاربران کمک کند [.]www.cyclopath.org., 2013

هدف از این مقاله بکارگیری اطالعات مکانی مردمگستر در حوزه

ژانگ و همکاران ،مدلی را برای مشارکت مردم در فرآیند برنامهریزی

پایش اتوبوسرانی شهری است .در این راستا سامانه اطالعرسانی و

حملونقل با بکارگیری یک درگاه مبتنی بر سیستم اطالعات مکانی

ارزیابی عملکرد سیستم اتوبوسرانی ،با بکارگیری برچسبگذاری

تحت وب ارائه کردند .با بکارگیری درگاه مذکور ،هر فرد از طریق

مکانی و فنآوری وب  2به منظور تسهیل مشارکت تمامیافراد،

دسترسی به اینترنت در فرآیند برنامهریزی شرکت میکند .پرتال

جمعآوری دادههای مناسب و به روز با صرف هزینه و زمان کم و

مذکور از ارتباط دوطرفه مجازی حمایت میکند و به شهروندان این

درنهایت انجام ارزیابی عملکرد خطوط اتوبوسرانی با درنظرگرفتن

امکان را میدهد تا نظر خود را درباره طرحهای پیشنهادی دولت بیان

دو دیدگاه ذینفعان در سیستم (مسافران کنونی و بالقوه ،متخصصین

کنند [.]Zhong, Kae-Young and Scott-Rutherford, 2008

و کارکنان) و سازمان توسعه داده شده است.

با بررسی تحقیقات گذشته مشخص میشود که گرایش زیادی به

در این راستا ابتدا در بخش دوم ،روششناسی تحقیق شامل روش

جهت بهرهگیری از کاربران سیستم اتوبوسرانی در ارزیابی عملکردی

پیشنهادی ،معیارها و معماری سامانه شرح داده میشود .در بخش

آن وجود دارد ،اما با توجه به محدودیتهای زیرساختی به منظور

سوم ،تشریح پیادهسازی نمونه پیشنهادی بیان میگردد و در بخش

مشارکت کاربران در ارزیابی عملکرد ،تنها با انتخاب یک نمونه

چهارم ،به بحث و نتیجهگیری پرداخته میشود.
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 .2روش شناسی تحقیق

در فرآیند برنامهریزی و تصمیمگیریها در حوزه حملونقل عمومی،

تاکنون روشهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد اتوبوسرانی از جمله

تا حدودی شکاف فرهنگی و تجربی میان متخصصین و مردم وجود

کمترین مربعات ،ضرایب همبستگی و تحلیل پوششی دادهها مورد

دارد .مردمیکه با سیستم درگیر هستند ،به خوبی مشکالت سیستم را

استفاده قرار گرفتهاند .به عالوه روشهای تصمیمگیری چندمعیاره نیز با

درک میکنند؛ بنابراین در این مقاله متدولوژی به منظور بهرهگیری از

توجه به توانایی خوب این روشها در رویارویی با معیارها و زیرمعیارهای

ذینفعان در سیستم و سازمان در ارزیابی عملکرد سیستم اتوبوسرانی

مختلف و همچنین اهمیت معیارها نسبت به یکدیگر برای ارزیابی

موجود ،ارائه شده است .همانطور که در شکل  1نمایش داده شده

عملکرد مناسب هستند .در این میان روش تاپسیس به علت داشتن

است ،در این متدولوژی تعامل دوطرفهای بین ذینفعان در سیستم و

مزایایی از جمله منطق قوی ،محاسبات ریاضی ساده و در نظر گرفتن

سازمان وجود دارد .متدولوژی شامل  4مرحله اصلی جمعآوری داده،

بهترین و بدترین راه حل ،توسط محققین توصیه شده است [Nurul-

تلفیق داده ،پردازش و بصریسازی است.

Hassan, Havas and Ahmed, 2013; Nezdah and Damghani,

در مرحله اول ،دادههای مورد نیاز از دو منبع به دست میآیند :پایگاه

 .]2011به عالوه این روش توانایی قابل توجهی در رویارویی با مسائل

دادههای موجود در سازمان و اطالعات جمعآوری شده توسط

تصمیمگیری دارای تعداد گزینههای باال دارد و عملکرد نسبی هر گزینه

ذینفعان در سیستم .ذینفعان پس از ثبت نام در سیستم با استفاده

را تعیین میکند .این روش ،زمانی که معیارها ک ّمی هستند ،بیشتر کاربرد

از روشهای برچسبگذاری مکانی ،بارگذاری محتوای مکانی تولید

دارد ،اما توانایی در نظرگرفتن همزمان هر دو نوع معیار ک ّمی و کیفی را

شده توسط ابزارهای مجهز به سیستم تعیین موقعیت جهانی (مانند

دارد Soltani, Zargari Marandi[ ]Saaty and Ozdemir, 2003

دوربین و تلفن همراه) ،اتصال محتوا به یک موقعیت از طریق نقشه

.;and Esmaili Ivaki, 2013; Shih and Lee, 2007

تحت وب و یا با پر کردن فرمهای طراحی شده به صورت داوطلبانه

شکل  .1ساختار مفهومیارزیابی عملکرد
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دادههای مکانی و غیرمکانی تولید میکنند .در مرحله بعد پس از

از پایگاه دادههای موجود در سازمان ،به دو گروه تقسیم میشوند که

پردازش اولیه ،دادههای به دست آمده در قالب فرمت استاندارد در

در جدول  1و  2آمدهاند .هر یک از این شاخصها بر اساس روابط

پایگاه داده ذخیره خواهند شد .در مرحله سوم ،بر اساس اوزان به

ریاضی محاسبه میشوند .برای نمونه یک مورد از روابط ریاضی و

دست آمده از نظرات کارشناسان و معیارهای طراحی شده ،مقدار هر

نحوه محاسبه شاخص مدت زمان انتظار به شرح زیر است:

شاخص محاسبه شده و با استفاده از روش تصمیمگیری چندمعیاره

شاخص مدت زمان انتظار از رابطه  1با توجه به پارامترهای ورودی

تاپسیس خطوط ،رتبهبندی میشوند و در مرحله آخر نتایج رتبهبندی

به دستآمده از سیستم تعیین موقعیت جهانی شرکت واحد به دست

از طریق واسط کاربری و با بکارگیری تکنیک بصری سازی نمایش

میآید .این شاخص از دیدگاه سازمان حملونقل است و برای

داده خواهند شد.

هر خط محاسبه میشود [Tyrinopoulos and Aifadopoulou,

 1-2معیارهای ارزیابی عملکرد اتوبوسرانی شهری

.]2008

عملکرد سیستم اتوبوسرانی بر اساس معیارهای مختلفی ارزیابی

()1

میشود و خود این معیارها بر اساس شاخصهای مختلف محاسبه
میگردند .معیارهای قابلیت استفاده مکانی ،7قابلیت استفاده زمانی

8

 :shijشمارنده خط : j ،شمارنده سرفاصلهها

و ارائه سرویس 9از مهمترین عوامل برای مسافران در ارزیابی

 : shijتمامیسرفاصلههای برنامهریزی شده برای خط i

عملکرد سیستم بشمار میروند و به عالوه این معیارها به بررسی

 : ahijتمامیسرفاصلههای برداشت شده (واقعی) برای خط i

تعامل بین مردم و سازمان میپردازند ،بنابراین سه معیار فوق برای

 : Diمدت زمان انتظار برای خط i

بررسی انتخاب شدهاند [ .]Kittelson et.al., 2003شاخصهايي

 1-1-2قابلیت استفاده

که در سيستم ارزيابي عملکرد مورد ارزيابي قرار ميگيرند ،بر مبنای

اتوبوس در زمان و مکانی که مسافر میخواهد باید فراهم باشد تا

معيارهايي هستند که در راستای نیل به اهداف کلي مورد نظر در

مود انتخابی او ،اتوبوس باشد .قابلیت استفاده توسط معیارهایی از

چشمانداز طرح جامع حملونقل و ترافيک تهران در افق 1404

جمله :قابلیت استفاده مکانی (سرویس در چه مکانی فراهم است)،

تعیین میشوند که درزیر به برخی از آنها اشاره میشود United[.

قابلیت استفاده زمانی (در چه زمانهایی و به چه مدت سرویس فراهم

]Bus Company of Tehran, 2008

است) مورد ارزیابی قرار میگیرد [.]Kittelson et al. 2003

* تسهيل جابجايي مسافران بين وسايل نقليه در نقاط مهم تبادل سفر

 2-1-2ارائه سرویس

* افزايش راحتي مسافران در سيستم حملونقل همگاني و شبه

ارائه سرویس به بررسی تجربه روزانه مسافرین از سیستم میپردازد.

همگاني

برخی اندازهگیریهای این حوزه پیچیدهاند و به جمعآوری اتوماتیک

* افزايش سهم کاربران سيستم در تصميمگيريهاي حملونقلي

و دستی دادهها نیاز دارند .بهعالوه اندازهگیریهای مربوط به ارائه

* افزايش کمي و کيفي ارائه خدمات به شهروندان

سرویس و جمعآوری دادههای منظم بسیار ارزشمند است ،چرا که

* ايجاد سيستم هوشمند مديريت و کنترل ( GISو )GPS

به شناسایی محدودههایی که برای کاربران سیستم بسیار اهمیت

هر یک از این سه معیار با توجه به اینکه پارامترهای مورد نیاز برای

دارند ،منجر میشوند .این معیار میزان اعتماد مردم به سیستم ،کیفیت

محاسبه شاخصها از مشارکت ذینفعان در سیستم به دست آیند و یا

تعامل بین مردم و کارکنان حملونقل ،راحتی مسافران ،رضایت کلی
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مسافران ،میزان توصیه مسافران به دیگر افراد برای استفاده از سیستم

بیشترین فاصله را از حل ایدهآل منفی و کمترین فاصله را از راه حل

و اینکه تا چه حد سیستم به اهداف کوتاه مدت خود رسیده است را،

ایدهآل داشته باشد [.]Hwang and Yoon, 1981

ارزیابی میکند [.]Kittelson et al. 2003

 1-2-2الگوریتم روش تاپسیس

جدول  .1طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه ذینفعان در
سیستم

روش تاپسیس ماتریس تصمیمیرا ارزیابی میکند که شامل  mگزینه
و  nمعیار (شاخص) است.

A1گزینه  iام و مقدار عددی به دست آمده از گزینه  iام با معیار
جدول  .2طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه سازمان
حملونقل

(شاخص)  jام است.
در این ماتریس شاخصی که دارای مطلوبیت به طور یکنواخت
افزایشی باشد (جنبه مثبت) شاخص سود و شاخصی که دارای
مطلوبیت به طور یکنواخت کاهشی (جنبه منفی) است ،شاخص
هزینه است .عالوه بر این ،هر نتیجه اظهار شده در ماتریس تصمیم
الزم است ک ّمی شود و از آنجا که شاخصها برای تصمیمگیرنده
از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند ،مجموعهای از وزنها از سوی

 2-2مدل تاپسیس

تصمیمگیرنده ارائه میشود [ .]Saaty and Ozdemir, 2003مراحل

یکی از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره تکنیک تاپسیس 10است.

انجام این روش در ادامه شرح داده میشود.

این روش توسط  Hwangو  Yoonبرمبنای شباهت با جواب ایدهآل

مرحله  )1نرمالیزه کردن ماتریس تصمیم

پیشنهاد شده است .اساس روش تاپسیس ،تعیین راه حل ایدهآل

این فرآیند سعی میکند مقیاسهای موجود در ماتریس تصمیم را

مثبت و راه حل ایدهآل منفی است .راه حل ایدهآل مثبت راه حلی

بدون مقیاس کند .به این ترتیب که هر کدام از مقادیر بر اندازه بردار

است که معیارهای سود را بیشینه و معیارهای هزینه را کمینه میکند،

مربوط به همان شاخص تقسیم میشوند .هر درایه  rijاز ماتریس

در حالی که راه حل ایدهآل منفی ،راه حلی است که معیارهای سود

تصمیم نرماالیزشده  Rاز رابطه  2به دست میآید.

را کمینه و معیارهای هزینه را بیشینه میکند؛ به طور خالصه راه

()2

حل ایدهآل شامل تمام بهترین مقادیر از معیارهای قابل دسترسی

مرحله  )2وزن دادن ماتریس تصمیم نرمالیزه شده

و راه حل ایدهآل منفی شامل تمام بدترین مقادیر از معیارهای قابل

مجموعهای از وزنها  W=W1,W2,...,Wnکه

دسترسی است .در این میان بهینهترین گزینه ،گزینهای است که

توسط تصمیمگیرندگان برای شاخصها در نظر گرفته میشوند و با
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ضرب کردن ستون  jام ماتریس  Rدر وزن مربوطه ماتریس تصمیم

نمایش است که در شکل  2ارائه شده است .الیه نمایش بخشی از

نرماالیزه وزندار  Vبه صورت زیر به دست میآید.

برنامه است که با کاربر ارتباط برقرار میکند .این الیه شامل واسط
کاربری و کدهای مورد نیاز جهت دریافت مقادیر ورودی از کاربر و
نمایش نتایج بر روی مرورگر کاربر است .الیه برنام ه کاربردی وظیفه
اعتبارسنجی دادهها و پردازشهای مورد نیاز را بر عهده دارد .وب

مرحله  )3تعیین راه حل ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی

سرور و سرور نقشه نیز در این الیه قرار دارند .الیه داده نیز وظیفه

دو گزینه مجازی*( Aگزینه ایدهآل مثبت) و ( A-گزینه ایدهآل منفی)

مدیریت و ذخیرهسازی دادههای مورد نیاز الیه برنامه کاربردی از

را به صورت روابط  3و  4تعریف میکنیم.

جمله دادههای مکانی ،اطالعات مربوط به کاربران سامانه ،اطالعات

()3

توصیفی و متا دیتا را بر عهده دارد.

()4

 .3پیادهسازی نمونه پیشنهادی
با توجه به معماری ذکر شده در فوق ،برنامه کاربردی مبتنی بر

 : jϵ Jمربوط به معیار (شاخص) سود

فنآوریهای وب  ،2اطالعات مکانی مردمگستر ،برچسبگذاری

' : jϵ Jمربوط به معیار (شاخص) هزینه

مکانی با استفاده از سکوی  . Net Framework 4و به زبان #C

مرحله  )4فاصله بین هر گزینه  nبعدی را میتوان به روش اقلیدسی

توسعه داده شد.

سنجید ،فاصله گزینه  iام از ایدهآل مثبت با رابطه  5به دست میآید.

در الیه نمایش این سامانه به منظور افزایش کارآیی سامانه و

()5

کاربرپسند بودن آن از سکوی توسعه برنام ه مکانی تحت وب

به طور مشابه ،فاصله گزینه  iام از ایدهآل منفی به صورت رابطه 6

 Google MapAPIو فنآوریهای11 HTMLو  Javascriptو

محاسبه میشود.

 CSS12و  Jqueryاستفاده شده است.

()6

همچنین این الیه شامل فرمهای وب و کنترلهای کاربر بوده که با

مرحله  )5محاسبه نزدیکی نسبی  Aiنسبت به * Aصورت رابطه 7

استفاده از چارچوب  Asp.Netبرای پیادهسازی واسط کاربر بکار

تعریف میشود.

برده شدهاند.در الیه داده از پایگاه داده متنباز رابطهای-شیگارا �Post

()7

 greSQL 9.2برای مدیریت و نگهداری دادههایی از جمله اطالعات

مالحظه میشود که اگر آنگاه ،پس هر چقدر گزینه به راه حل ایدهآل

کاربران ،اطالعات توصیفی واردشده در فرمها ،مؤلفههای غیر مکانی

نزدیکتر باشد به واحد نزدیکتر خواهد بود.

متا دیتا محتوا تولیدشده توسط کاربر استفاده شده است .همچنین

مرحله  )6رتبهبندی گزینهها

به منظور ذخیرهسازی عوارض مکانی (برای مثال نقاط وارد شده

بر اساس ترتیب نزولی میتوان گزینههای موجود را رتبهبندی نمود.

توسط کاربر در فرمت برداری) ،مؤلفه مکانی متادیتای محتوا تولید

 3-2معماری سامانه

شده توسط کاربر و انجام پرس و جوی مکانی دادهها از بسته مکانی

معماری سامانه پیشنهادی متشکل از سه الیه :داده ،برنام ه کاربردی و

 PostGIS 2.0استفاده شده است.
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شکل  4نمای کلی رابط کاربری سامانه را نشان میدهد.
کاربران میتوانند با انتخاب خطوط مورد نظر از موقعیت ایستگاهها
بر روی نقشه و با انتخاب زمان مورد نظر از زمانبندی آنها مطلع
شوند .اطالعاتی در مورد سامانه مسیریابی اینترنتی و سامانه پیامکی
موجود برای تخمین زمان انتظار در ایستگاه نیز برای کاربر فراهم
است.
شکل  .2معماری پیشنهادی سامانه مورد نظر

جدول  .3ویژگیهای خطوط مورد بررسی

 1-3محدوده مورد مطالعه

ردیف

مبدا

مقصد

منطقه  4شهرداری تهران نزدیک به  %10مساحت دارد و حدود %11

طول
مسیر(متر)

نوع خط

تعداد
ایستگاه

1

رسالت

کوهک

4470

منطقه

13

جمعیت کل تهران را تشکیل میدهد .بهعالوه با توجه به ویژگیهای

2

پایانه بهار
آزادی

رسالت

9161

خصوصی

29

صنعت ،دانشگاه آب و برق ،دانشگاه امام حسین و وجود پایانه علم

3

شهرک پارس

میدان رسالت

11279

منطقه

33

4

رسالت

شمیران نو

3365

خصوصی

14

و صنعت ،مطابق شکل  3در این مقاله  5خط اتوبوسرانی در منطقه 4

5

علم و صنعت

حکیمیه

14500

منطقه

37

خاص این منطقه از جمله كاربري آموزش عالي مانند دانشگاه علم و

شهرداری تهران برای نمونه مورد استفاده قرا ر گرفت [�Tehran Mu

در صورتی که کاربر بخواهد اقدامات دیگری از جمله مشاهده

 . ]nicipality Region 4 , 2013اطالعات مکانی شامل موقعیت

عملکرد خطوط ،ورود دادههای مکانی ،بیان نظرات ،انتقادات و

خطوط و ایستگاهها ،بلوکهای جمعیتی در فرمت  shp.از شرکت کنترل

راهحلها را انجام دهد ،ابتدا در سامانه ثبت نام میکند .سپس از بین

ترافیک ،اطالعات زمانی و دادههای سیستم تعیین موقعیت جهانی شامل

گروه معیارهای موجود ،معیار مدنظر را انتخاب میکند و اطالعات

جداول زمانبندی ،سرفاصلههای برنامهریزی ،سرفاصلههای برداشت

مورد نیاز را در فرمها و محتوای مکانی را به روشهای مذکور وارد

شده توسط  GPSمتصل بر اتوبوسها ،تعداد اتوبوسهای اعزامشده و

میکند .برای نمونه یک مورد از این عملیات در زیر آمده است.

زمان اعزام آنها در فرمت  Excelاز شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و
حومه در بازه زمانی ده روزه در نیمه دوم مرداد ماه سال  92اخذ شد.
مشخصات خطوط مورد مطالعه در جدول  3آورده شده است.

شکل  .4صفحه اصلی رابط کاربری سامانه

شکل .3خطوط مورد بررسی
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 2-3گروه معیار قابلیت استفاده زمانی ،شاخص زمان انتظار
همانطور که در شکل  5نشان داده شده است ،در این قسمت پس از
اینکه کاربر مدت زمان انتظار را وارد کرد ،سامانه دو حالت را در نظر
میگیرد .حالت اول ورود اطالعات از طریق عکسی است که با دوربین
مجهز به سیستم تعیین موقعیت جهانی اخذ شده باشد .در این حالت
کاربر میتواند عکسی از ایستگاه مورد نظر زمانی که اتوبوس بیش از
اندازه تأخیر داشته است را اخذ کرده و از طریق سامانه بارگذاری کند.

شکل .6خروجی سامانه

فاصلههای نسبی هر گزینه به دستآمده از روش تاپسیس در
شکل  7ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود خط شهرک
پارس-میدان رسالت فاصله نسبی بیشتری دارد ،بنابراین باالترین
رتبه عملکردی را اخذ کرده است .این امر به دالیلی از جمله تواتر
مناسب این خط ،متوسط در بازه زمانی مورد مطالعه در حدود 14
شکل  .5فرم شاخص زمان انتظار در سامانه

دقیقه و همچنین توزیع مناسب ایستگاههای آن است.

به واسطه توابع موجود در الیه برنام ه کاربردی متادیتا عکس از جمله
موقعیت و زمان اخذ تصویر به دست میآید و تصویر در موقعیت
اخذ شده برچسبگذاری میشود .همچنین امکان مشاهده متادیتای
عکس برای کاربر وجود دارد .حالت دوم برای زمانی است که کاربر
چنین عکسی ندارد و پس از انتخاب ایستگاه بر روی نقشه ،تاریخ و
زمان مربوطه را به صورت دستی وارد میکند.

شکل  .7رتبه عملکردی خطوط مورد مطالعه

این اطالعات در پایگاه داده موجود در الیه داده ذخیره میشوند.
سپس از طریق توابع موجود در الیه برنام ه کاربردی مقدار شاخصها

خط رسالت -کوهک کمترین فاصله نسبی را دارد و پایینترین

محاسبه میشوند .در نهایت با استفاده از دادههای به دست آمده از

رتبه عملکردی را اخذ کرده است .این خط از نوع خطوط گردشی

مشارکت ذینفعان در سیستم و پایگاه دادههای موجود در سامانه

است ،به بیان دیگر اتوبوس از مبدا رسالت شروع به حرکت کرده و

بر مبنای روش تصمیمگیری چندمعیاره تاپسیس خطوط رتبهبندی

سپس به رسالت باز میگردد .با توجه به اینکه خط مذکور به منظور

شده و با استفاده از تکنیکهای بصریسازی همانطور که در شکل

دسترسی محلی ایجاد شده است و اکثر مسافران آن محلی هستند ،به

 6مشاهده میشود ،با توجه به رتبهشان به رنگهای مختلف نمایش

عالوه از لحاظ ارتباطی دارای خط تاکسیرانی نیز هست ،تا حدودی

داده میشوند .بهعالوه با کلیک کردن بر هر خط مشخصات آن خط

عملکرد ضعیف آن در مقایسه با سایر خطوط قابل توجیه است ،اما

و عملکرد آن قابل مشاهده است.

عواملی چون تواتر باالی این خط ،متوسط در ده روز در حدود 28
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فریده تیموریان ،علی اصغر آلشیخ ،عباس علیمحمدی سراب ،ابوالقاسم صادقی نیارکی
دقیقه که دو برابر خط شهرک پارس -میدان رسالت است و انحراف

6. Cyclopath

باالی آن از برنامه زمانبندی باعث نارضایتی کاربران و درخواست

7. Spatial availability
8. Temporal availability

آنها مبنی بر اضافه کردن اتوبوس در این خط شده است.

9. Service delivery
10. TOPSIS

 .4جمعبندی و نتیجهگیری
در این مقاله به توسعه یک سامانه اطالعرسانی و ارزیابی عملکرد

11. Hyper Text Markup Language

اتوبوسرانی شهری پرداخته شد .سامانه مورد نظر بر مبنای

12. Cascading Style Sheets

سیستم اطالعات مکانی مردمگستر با بکارگیری فنآوری وب  2و
برچسبگذاری مکانی بنا نهاده شد .این سامانه به منظور ارزیابی

 .6مراجع

عملکرد برخی خطوط منطقه  4شهرداری تهران با استفاده از روش

 -شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (" )1387برنامه  5ساله

تاپسیس مورد استفاده قرار گرفت .نتایج حاصل از خروجی سامانه

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه" ،تهران.

نشان میدهد که سیستم اتوبوسرانی شهری تهران ،در بخش مطالعه
شده از عملکرد نسبت ًا خوبی برخوردار است .خط رسالت-کوهک

 -شهرداری منطقه  4تهران (« )1392صفحه درباره منطقه» ،وبسایت

نسبت به سایر خطوط مورد مطالعه عملکرد ضعیفی دارد که با توجه

شهرداری منطقه  4تهران .آخرین بازدید در تاریخ .1392/8/15

به نوع خط و دسترسی محلی قابل توجیه است .به منظور بهبود
عملکرد خطوط و افزایش تمایل کاربران به استفاده از سیستم،

http://region4.tehran.ir/Default aspx?tabid = 514
& CategoryID=31

افزایش تعداد اتوبوس در خط حکیمیه-علم و صنعت ،و کاهش
انحراف از برنام ه زمان بندی در خط پایانه بهار آزادی -میدان رسالت

- Eboli, L. and Mazzulla, G. (2011) “A methodology

پیشنهاد میشود .با توجه به اینکه دادههای مکانی مردمگستر توسط

for evaluating transit service quality based on subjec-

کاربران غیرحرفهای با سطح توانایی و عالیق مختلف تولید میشوند،

tive and objective measures from the passenger’s point

پیشنهاد میشود راهکارهایی جهت بررسی و ارزیابی قابلیت استفاده

of view”, Transport Policy, An International Journal,
Vol. 18, No. 1, January, pp. 172–181.

و کیفیت این دادهها مورد توجه قرار گیرد.

- Goodchild, M. F. (2007) “Citizens as sensors: The

 .5پی نوشتها
1. Global Position System

world of volunteered geography”, GeoJournal, Vol. 69,

2. Location Aware

No. 4, August, pp. 211–221.

3. Volunteer Geographic Information
4. Geo-tagging

- Hwang, Chin-Lai and Yoon, Kwangsun (1981) “Multiple

5. Generalized least squares

attribute decision making”, SAGE Publications, Springer.
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