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 مقدمه

جرائم مختلف  وقوعاز  شدت بهکه  استانسان  یو اجتماع یفرد یزندگ یها ضرورتاز  یکی امنیتآرامش و  احساس

 رو هروب یاجتماع های یناهنجارو  ها یبزهکاراز  یعیوس ةبا گستر شهرها یت،امروزه با رشد جمع .پذیرد یر میتأث یشهر

کنترل و  ،گیری یمتصم تحلیل، پایش، هاییندافر یدر تمام شهروندان مشارکتبه  جرائم کنترل و پیشگیریو  ندهست

، دارد یبرمگام  هوشمند یبه سمت شهر یندهفزا طور بهکه  یدر جهان ین،نو یشهر یریتدر مد .استنیازمند  یشگیریپ

 ییها مؤلفه ترین یضروراز جمله  یشهر یریتمد یندادر فر شهروندانو نقش  دارد ای یژهو اهمیت یمشارکت شهروند

 یشهر جرائم ةحوز نظران صاحبامروزه، . (9911 ،ی)جلوخان کردتوجه  به آن یشهر یزیر برنامه ساختاردر  یداست که با

 رو ینااز  ؛دانند میموفق نا ،و آن را بدون مشارکت شهروندان شود یمبا شکست مواجه  جرائممتمرکز  یریتکه مدند معتقد

  .آید یم شمار به یشهر پلیس یننو یعملکردها مهم موارداز  یکیمشارکت شهروندان  و همکاری

مرتبط با  های وتحلیل یهتجز یفیتاست که ک روز بهاز اطالعات  یغن یمنبع وندانشهر دانشباید توجه داشت که 

 ؛0797 ،دیگران و)بگس  شود یممنجر  یسنت یها روش برای مؤثرتر یها حل راه یجادا بهو  بخشد یم بهبود را جرائم

به  دادن شکل در بیشتر نقش ایفای و خواستار مشارکت یندهفزا طور به شهروندان همچنین ،(9911 ،دیگرانو  جلوخانی

 .دارند یکدیگربا  یهمکار یبرا ییباال ظرفیتتنظیم رفتار جامعه  منظور به وهستند خود  بر زندگی های مؤثر گیری یمتصم

 ،یو مراکز انتظام یسپل یاری بر عالوه ،یدر بحث جرائم شهر شهروندان به بیشتر نقش سپردنو  یتظرف یناز ا استفاده

 جرائم یشمشارکت شهروندان در پا باگفتنی است  .بخشد یمبهبود  شهروندان یاندر م را شهروندی خاطر تعلق حس

 ییبه شناسا یسهمکاران پل عنوان به و داشت خواهندعهده ررا ب یعموم یتامن یتمسئول یسپل کنار در ها آن ی،شهر

 جرم مشکالت از کاستن برای خود های یشنهادپو  ها یدهاة ارائو  الزم اطالعات ینتأم جرائم،مسائل و مشکالت مربوط به 

 یجرائم و برقرار معضل حل برای یسپل های یتفعالاز مشارکت شهروندان و  یبیترک ،بنابراین ؛پرداخت خواهند جنایت و

 .(0771، دیگرانو  ینا)پاتاو کارسازتر خواهد بود یاردر جامعه بس یتامن

 یزمان-یمکان یها داده به نداشتن دسترسی جرائم و کنترل پیشگیری امر در اساسی مشکالتاز  یکیحال حاضر  در

 برای محور-شهروند پایشمفهوم  با را یمشارکت یرویکردشهروندان  ،0.7 وب توسعة دنبال به. است روز بهو  معتمد

در روش  یریچشمگ ییرتغ ینو خدمات آنال یدجد های یفناور زمینه یندر ا .ندکرد مطرح یاطالعات مکان یآور جمع

 پایش. (0772 الوود، ؛0791 ،دیگران)چن و  است آورده وجود هب مکانی تاطالعا یگذار اشتراکاستفاده و به  ،یآور جمع

 حسگرهایهمانند  توانند یمخود  ةگان جپن حواس از استفاده با شهروندان کهاست  استوار مفهوم این بر محور-شهروند

 یطشرا نظرگرفتنو با در تر یقدق طور به یشتر،ب یاتبا جزئ راخود  یشهر یطاطالعات مح ها آنبهتر از  یحت یا یمصنوع

 محور-شهروند پایش های یستمس .(9911 ،دیگرانو  جلوخانی ؛0770 چایلد، گود) کنند یآور جمعهوشمند  طور بهمختلف 

 ،ها داده یریتمنابع، مد یصدر تخص ها یاستس یجادو ا یفتعر یبلکه حام ست،ها دادهو ثبت  یآور جمع دنبال به تنها نه

 یشترو مشارکت ب یساکنان شهر یتوانمندساز و خدمات ةبهتر، بهبود ارائ یزیر برنامه به و است گیری یمتصمو  یابیارز

 .(0799 ،دیگرانو  مانی ؛0772 ،و فونسکا یا)گوئو شود میمنجر  ها یزیر برنامهشهروندان در 

کنترل و  پیشگیری،برای را  یو مراکز انتظام پلیس ،محور-شهروند پایش های یستمس از استفاده شایان ذکر است که

 مانند یننو های یفناوراز  یریگ بهرهبا  ینترنتیا یبستر ةتوسع راستا این در. کند می یاریدر شهر  یتامن یجادا یتدرنها

GIS در این بین، . دارد جرائم پایشدر امر  محور-شهروند یشپا های یستمساز  یریگ بهره در چشمگیری مساعدت

و  یافته یعتوز یار،س آگاه،–محیط ،پذیر یتمسئولهوشمند،  ،گر یلتحل یا،پو یحسگرها عنوان به توانند یم شهروندان

 جرائمة حوز دررا  ربط یذ یها سازمان یرو سا پلیس یازمورد ن یمکان یها داده و ،خود را رصد یرامونپ یطشرا یرپذ تعامل

 یهمکار یبرا یقبه تشو و دهد می یشرا افزا یعموم اعتمادشهروندان  یعموم مشارکت، همچنین کنند فراهم شهری

 .شود میاطالعات از مردم منجر  یانجر یشو افزا یشترب



 790...ویشمنظورپامحوربه-شهروندیاطالعاتمکانیستمستوسعة

 یمکان یها داده یلو تحل یآور جمع منظور بهمحور جرائم -شهروند یشپا سیستمة توسعاز پژوهش حاضر  هدف

و مشارکت  یشناس جرم ی،مکان اطالعات های یستمس علمیة حوزسه  یقبا تلف یستمس ینا جرائم است. ةداوطلبان

 توانند یم شهروندان ،سیستم یناستفاده از ا باجرائم است.  یاطالعات مکان یبرا جدید یمنبع یجادا دنبال به یشهروند

به گزارش اطالعات  توان یم سیستم ینا های یتقابل. از دهند گزارشسطح شهر  دررا داوطلبانه وقوع جرائم  صورت به

 ینا وتحلیل یهتجزو  شده ارسال یها گزارش ةمشاهد آن، با مرتبط اطالعات یرجرائم، نوع جرائم و سا یزمان-یمکان

 سرویسبا استفاده از  یتدرنها و شده طراحی هسامان یمعمارو   یبند دستهابتدا جرائم  یقتحق یندر ا اطالعات اشاره کرد.

Google Maps،  توابعGIS  یشینه،مقدمه، پ شامل پژوهش این. ساختار است شده سازی یادهپسامانه  ،وب یسینو برنامهو 

 .است گیری یجهنتو بحث و  یجنتا ،سازی یادهپروش، 



پژوهشةنیشیپ

به  تیجرم و جنا یها نقشه دیتول منظور بهرا بر وب  یمبتن ییایاطالعات جغراف ستمیس ای از نمونه (0771) دیگرانو  یشا

 یها دادهبه  یدسترسکه  کردند استدالل گونه نیا ها آنکردند.  فیتعر ایاسترال درجرائم  یمکان یها لیتحل یریکارگ بههمراه 

 به عموم مردم است ییایو اطالعات جغراف تیجرم و جنا یها دادهاز  یادیحجم ز ةارائ یبرا مطلوب یکردیرو، بر وب یمبتن

 یآور جمعهدف  بارا  ها داده معتمدو  عیثبت سر ستمیس( هی)کشور ترک آنکارا( در 0771) نیدیآ .(0771 ،دیگرانو  ی)شا

 ارائه کرده است که با استفاده از آن یچند مشارکت یفرم پلت یساز ادهیپ قیبر وب از طر یجرائم مبتن یمکان قیدق یها داده

 ةداد گاهیپا real-time شیرایامکان و نی. همچنثبت کنند نیآنال صورت به سیپل یها ستگاهیااز  را ها داده توانند می کاربران

GIS یاطالعات ستمیسنادو )کشور هند(  لیتامدر شهر  یدزد شیپا منظور به 0790 در سال آناد(. 0771 ن،یدی)آ دارند زین را 

وب و  قیاز طر داده ةدکنندیتول عنوان به ها خانه صاحبپژوهش  نی. در اکرد ارائه را یتلفن امکیبر وب و پ یمبتن ییایجغراف

 عنوان به سیو پل دهند یمقرار  سیپل اریرا در اخت (بازبودن ای قفل) ها خانه تیدر رابطه با وضع ازیاطالعات مورد ن تلفن همراه

در شهر  (0799) کاتر ریلوک (.0790)آناد،  دهد یم انجام یاز دزد یریشگیپ برایاقدامات الزم را  ،گیرنده میتصم و یینهاکاربر 

نشان  وی قاتیتحق جیپرداخت. نتا جرائم یها گزارشثبت  منظور به GISبر وب  یمبتن یربردکاة برنام دوة ارائتورنتو به 

استفاده  دهد یمنشان  پژوهش نیامشارکت داوطلبانه وجود دارد.  صورت به ها برنامه نیاستفاده از ا یبرا یعموم لیتما دهد یم

 و زوو .(0799کاتر،  ری)لوک درا دار شده گزارشجرم  ةداد تیفیک و زانیم شیافزا لیپتانس ،وب تحت یساز نقشه یها برنامهاز 

 نیهمچن ،ها داده نیا یساز یو بصر جرائم یها دادهثبت  منظور به GISبر وب  یمبتن ستمیس یساز ادهیپ( به 0791) دیگران

 یها نقشهداغ جرم،  یها کانون ةنقش ةیته ونفن ستمیس نی. در اپرداختند ستمیس نیدر ا یریگ میتصم بانیابزار پشت ةتوسع

 یساز نقشه ستمیس دهد یمنشان  پژوهش نیا جی. نتاشد گرفته کار هجرم ب یتراکم برا یها نقشهو  یضویو ب یا شبکه

  .(0791 ،دیگران و)زوو  است نهیزم نیدر ا مؤثر یحل راهباز  متن یافزارها نرم اب قیدر تلف ،بر وب یداغ مبتن یها کانون

گزارش  یبرااطالعات این  ی ازبستر یداوطلبانه، به طراح یانمک اطالعات ریتفس هدف با( 0791) دیگران و ایهر

 یها داده تیریمد یاثربخش و یور بهره ،تجارت هوشمند یها لیتحلکه چگونه  نشان دادند ها آنپرداختند.  تیجرم و جنا

 عنوان بهداوطلبانه  یمکان اطالعات فرم پلتجرائم را در  یها گزارشمنظور  نیبه هم ؛خشدب میبزرگ در دسترس را بهبود 

 یمکان یها داده ةنیزم در یپژوهش رانیا درتاکنون  ،سندگانینو یآگاه براساس. گرفتند نظردر یکاربرد ای برنامه

جرائم  محور-شهروند یاطالعات مکان ستمیس ةپژوهش به توسع نیا رو نیااز  ؛است نگرفته صورت جرائممحور -شهروند

را  یمختلف یمکان یجرائم، ابزارها یها گزارش ةارسال و مشاهد یعالوه بر ابزارها شده دادهتوسعه  ستمیس. پردازد یم

 .کند میجرائم فراهم  ةشد ثبت یها داده لیو تحل عیتجم منظور به
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نظریمبانی

 شهریجرائمپایشدرشهروندانمشارکت

 ،ها یدها ،ها یشنهادپدادن به  تیاهمو  شهروندانبه  یامور شهر در ها گیری یمتصمو  ها یتمسئولاز  بخشی یواگذار

 های یزیر برنامهو بهبود  مشکالت کاهش یبرا ها روش ینمؤثرتراز  یکی شهری جرائم در ها آنو نظرات  همکاری

هستند و  آگاه یگریو مشکالت محل سکونت خود بهتر از هر شخص د یزندگ محیط از شهروندان. استمرتبط با جرائم 

رو  ؛ از اینشود یممنعکس  ها آن یزندگ یطدر مح هریو اقدامات ش ها گیری یمتصم ،ها یزیر برنامه تایجن درنهایت

 واترس، و تنگ ؛0797 ،دیگران)بگس و  زیادی دارد اهمیت هریش های یمتصمو  ها برنامه یتموفق در ها آن شارکتم

ة ینهزبه تخصص و  نیاز ینهمچن ،جرائم روز بهو  یقدق یها دادهبه  یدر دسترس محدودیت .(0797 ،دیگران و وو ؛0771

  .مواجه کرده است مشکل باجرائم  یشگیریکنترل و پ برایرا  یزیر برنامهو  گیری یمتصم ،ها داده این یآور جمع باالی

 یاربس کار راهافراد داوطلب که روزانه شاهد وقوع جرائم مختلف هستند،  عنوان بهشهروندان  مشارکتگفتنی است 

و  پلیس و مردم بین وظایف تقسیم ،اطمینان افزایش سبب یسمردم و پل تعامل. استمسئله  ینحل ا یبرا یمناسب

 به اتصال امکان با هوشمند یها تلفنمانند  هایی یفنّاور توسعهدر این بین، . شود یم اجتماعی امنیت و نظم افزایش

 ةمجموع ،شود یم تولید خودکار طور به یمکان اطالعات آن در که یجهان یاب یتموقع ستمیس و دوربین به مجهز اینترنت،

 توانند یم. مردم داد خواهد قرار یتجنا و جرمة حوز یزانر برنامهو  یانتظام مراکز اختیار در را یمکان یها دادهاز  یمیعظ

تلفن  یقاطالعات را از طر ،ینترنتبه ا یو دسترس ها یفنّاور ینآگاه با استفاده از ا-یطهوشمند و مح یحسگرها عنوان به

 مدیران اختیار در و... صدا یلم،ف یر،متن، تصو ی،مکان یها داده صورت بهخود  یها دستگاه یرو سا کامپیوتر تبلت، همراه،

 .دهند قرار پلیس و انتظامی مراکز شهری،



جرائمپایشدرشهروندانوپلیستعامل

 ،دیگرانو  ی)قصر عموم مردم است یاافراد  یو رفع مزاحمت برا جرائم کشف ،ییشگیرمسئول پ یسازمان دولت یس،پل

 کل مسئول نظارت بر صورت که ینبه ا ؛کند یم یباز رامرجع  نقش ،جرائممحور -شهروند پایش ةدر مسئل که (9910

 با ،درواقع. جرائم است یشگیریو پ کنترل برای اقدام و تحلیل اطالعات، سنجی صحت ،از مردم ها داده یآور جمع یندافر

. شود یم تبدیل محور-جامعه یسبه مفهوم پل یس،پل ةطرف یکو  یسنت مفهوم ،محور-شهروند های یستمساستفاده از 

شهروندان و به کمک  های یدگاهدکه در آن با توجه به  دارد به باال یینپا یرویکردمحور -شهروند یامحور -جامعه پلیس

 ی کهو اطالعات ها داده .(9921 ی،)همت شود یمدر جامعه اقدام  یتامن یجرائم و برقرار یشگیریو پ کنترل برای ها آن

و کنترل جرائم  یشگیریپ یبرا یمؤثرتر به شکل یو مراکز انتظام شود پلیس سبب می ،کنند ی میآور جمع شهروندان

خود را  یها یشنهادپو  ها یدها توانند یماطالعات را دارند و  ینشهروندان امکان مشاهده و استفاده از ا ینهمچن ،اقدام کنند

 یآسان که شهروندان عاد یمحور توانمند با رابط کاربر-شهروند یشپا یستمس یک یطراح منظور ینبه هم ؛کنند یانب

آسان  ةاستفاد یتبا قابل GISوب  یستمس یک سازی یادهپبا  توان یم رو ینااز  ؛دارد ضرورت ،استفاده کنندآن  از بتوانند یزن

 .کرد پیدا دست محور-جامعه پلیس مفهوم به عادی، وندانشهر برای مناسبو امکانات 



محور-شهروندیمکانیهادادهیسنجاعتبار

 این است ممکن ،کند می فراهمجرائم  کنترل یبرا چشمگیری مزایایمحور -شهروند مکانیکه اطالعات  گونه همان

 یها درکو  ها ینهزم. با توجه به مشارکت افراد متعدد با دانش، باشد همراه کافی دقت و صحت اطمینان، نبود با اطالعات
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همراه  یفیتخطاها و کاهش ک ،ها یناهمگونبا ممکن است  ها آن ةشد گزارشخود، اطالعات  یرامونپ یطاز مح مختلف

 ةنیزم در ها پژوهش اغلب در. دارد یمختلف یها المان و ابعادمحور، -شهروند یاطالعات مکان تیفیکگفتنی است . باشد

 یها المان نیب از یمنطق یسازگار و یفیتوص صحت ،یمکان صحت بودن، کامل یها المان مشارکتی، یها داده تیفیک

 ،سنجیاعتبار یها روشکل  در .اند شده مطالعه تیفیک در مؤثر یها مؤلفه عنوان به مختلف یعلم منابع در مرسوم

 (.0790 لی، و گودچایلدهستند ) یرداوطلبانه به شرح ز یمکان یها داده

اطالعات  یفیتک یارتقا بهاطالعات  ةدر ارائ کنندگان مشارکت یشروش، افزا ینا در :گروهیاعتبارسنجی

 ای نقطهتعداد جرائم در  برای مثال) کندفراهم را مکان  یکاطالعات مرتبط با  ی،فرداگر  ؛ یعنیندک یمکمک  یافتیدر

است بر اطالعات  ییدیتأآن مکان ارائه دهد، اطالعات فرد دوم  یرا برا یمشابهاطالعات  یزن یگریخاص( و فرد د

 صحت و دقت اطالعات شهروندان خواهد بود. یشسبب افزادرنتیجه فرد اول که  ةشد گزارش

 بهحالت  ینا .شود می ارزیابی مکانیاز نظر  فرد یک ةشد ارائهصحت اطالعات  روش،این  در :مکانیاعتبارسنجی

 در موجود عوارض و ،سهیمقا مرجع ةنقش با شهروندان یها داده یحاو ةنقش یابیارز یبرا باید که دارد اشاره مسئله نیا

 .گیرد می صورت خودکار و یدست شکل دو به یابیتناظر یندافرگفتنی است . شود یابیتناظر ها آن

 یاعتماد اجتماع یبر مبنا کنندگان مشارکت ةشد ارائهصحت اطالعات  ی،روش اجتماع در :اجتماعیاعتبارسنجی

 .شود یم یابیافراد ارز های یژگیو یا

 
شهریجرائمةینزمدرگیرییمتصمویمشارکتپایش.1شکل
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پژوهشروش

 یها سازمان زاطالعات اعم ا نیا کاربران تمام یبرامحور جرائم -ثبت شهروند ستمیس یاز پژوهش حاضر، طراح هدف

شده  یطراح GISوب  ةبرنام کی هدف نیا به لین یبرااست.  یشهر تیجرم و جنا ةمرتبط با مسئل یو خصوص یدولت

 یده مشارکت یچگونگ مورددر همطالع شیپ ق،یحقت اولة مرحل. شود میمشاهده  0 شکل درآن  ندیافر کهاست 

شروع، جرائم معمول که امروزه در سطح  یاست. برا web GIS ةسامانبا استفاده از  یجرائم شهر شیشهروندان در پا

 شیمحور که هدف آن پا-شهروند یاطالعات مکان ستمیس کی ازیمورد ن یها مؤلفه سپس ،یبند دسته دهد رخ می شهرها

پلیس  لیتحل و جرائمشهروندان از  شدة های ارائه گزارش یبرا ییشامل ابزارها ها مؤلفه نی. اشوند می نییجرائم است، تع

ة نحوسامانه،  یو منطق یمفهوم مدلشامل  که شود می یسامانه طراح یمعمار بعدة مرحل. در است اطالعات نیااز 

 یها لیتحل و داده گاهیپا یمعمار شهروندان، از طریقاستفاده و ورود اطالعات  یچگونگ ،یکاربر واسط اطالعات، گردش

 یساز ادهیپ GIS یلیو توابع تحل Google Maps سینظر به کمک سرو موردة سامان آخرة مرحلدر  و شده گرفته نظردر

 هکاربران ب تا هشد استفاده Google Maps سیسرو از ،جرائم یمکان اطالعات آسان ثبت برای ستمیس نیا در .ه استشد

خدمات  ةبرنام کی Google Maps .کنند یگذار نشانه و، مشخص یراحت به راوقوع جرم  قیبتوانند مکان دق آنة واسط

گوگل  یها نقشه بیامکان ترک ،AJAXبر  یمبتن یمکان API ةارائبا است که در گوگل  یفنّاورتحت وب و  یساز نقشه

و  یتعامل یدسترس یابر، AJAXبر  یمبتن یمکان یها API. کند یمکاربران فراهم  یبرا یمکان یها مشاپداخل  دررا 

 . شوند دریافت می یو خدمات مکان ها دادهبه  عیسر

بر  یمبتن Web GIS یها تیقابل بهرا آزاد  یدسترسامکان  Google Map سیسرو یانداز راه توجه داشت که باید

. کند یمدر سراسر جهان فراهم  یهر دو گروه کاربران متخصص و مبتد یبرا باال تیفیبا ک ییایجغراف یها دادهمرورگر و 

 یهاAPI با شده هیته گانیرا یها تیقابلو  یمکان یها دادهبا استفاده از  0.7بر وب  ینمبت یساز نقشه یابزارها از یاریبس

Google Maps سهولت استفاده از است  شدهداده  توسعه .Google Maps بازی  ستمیس این تیدر موفق یدیکل نقش

گوگل را  یها نقشه ةدی( پد0770) لدیگودچا. هستند GIS یها تیقابلبه  ناآشناگروه هدف آن عموم مردم  کهکند  یم

که در حال حاضر  دهد میرا به مردم ارائه  GISاز  تر ساده یها تیقابل یبرخ؛ زیرا دکن می فیتوص GISدر  یدموکراس

 لیکه تما یو فرمت گونهاطالعات به  شیآزمون، نما ره،یذخ ر،ییقادر به خواندن، نوشتن، تغ GIS ریعلوم غ کارشناسان

 یارزشمند برا یابزار Google Maps شود یم سبب ها ییتوانا نیاهستند.  ،کنند یمدرک  ها آنکه  یطیدارند و در مح

 .باشد یمشارکت Web GISةتوسعساخت و 

 
محورجرائم-شهروندشیپاةسامانیطراحندیافر.7شکل
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 یسازادهیپ

 سامانهیمعمار

 یکی. شود یم مشاهده 9آن در شکل  یمعمار که دارد یمختلف یاجزاسامانه  نیاکه در بخش قبل گفته شد  گونه همان

 دنتوان یم انشهروند .است شهروندان از سوی جرم گزارش ارسال ابزار ستم،یس نیا در شده یساز ادهیپ مهم یابزارها از

اطالعات  و، یگذار نشانه Google Maps ةنقش یبر رووقوع جرائم را  محلاطالعات مربوط به جرائم،  گزارش برای

برای  یمکان لیدو مورد تحل ،گزارش ةمشاهد و ارسال یابزارها بر عالوه. کنند ثبت ستمیسرا در  ها آنمربوط به  یفیتوص

و  سیپل ستگاهیا نیتر کینزد لیشامل تحل که شده است یساز ادهیپ ستمیس نیدر ا جرائمة شد ثبتاطالعات  لیتحل

 0و پاسخ شو پرس 9فاصله نیتر کینزدمانند  GIS یلیبا استفاده از توابع تحل که است ینواح در تعداد براساس جرائم

 ستمیس نیا در که است ازین مورد یمکانة داد گاهیپا کی ،شده گزارشاطالعات  ةریذخ منظور به. اند شده یساز ادهیپ

MySQL یشخص اطالعات و یابیارز ،ها لیتحلگزارش،  ةمشاهدو ارسال  یشامل ابزارها ستمیس نیا یطورکل به ؛است 

 .است کاربران

 

 
جرائممحور-شهروندشیپاستمیسیمعمار.9شکل



                                                                                                                                                  
1. Nearest distance 

2. Query 
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یکاربرواسط

شهروندانازسویگزارشارسال

 جرائم ثبت به داوطلبانه صورت به تواند یم کاربر کی عنوان به شهروند هر شد، اشاره قبل یها بخش در که طور همان

 (Google Map) هیپا ةنقش یرو برموقعیت دقیق آن که  است جرم یمکان تیشامل موقع یاطالعات مکان بپردازد. داده رخ

 عتجم) جرم نوعآن شامل  یفی. اطالعات توصشود می میترس یسطح و یخط ،یا نقطه صورت بهو است  شده مشخص

 وقوع زمان و (یقاپ فیکقتل و  ،وجرح ضربسرقت منزل،  ل،یسرقت اتومب ،یریورگز تصادف، معتادان، تجمع اشرار،

 یاضاف حاتیتوض یازدر صورت ن و بودنمرتبط با جرم مورد نظر در صورت موجود یها لیفا، (جرم وقوع ساعت و خیتار)

 موارد یبعض در خواهد بود. یا نقطهنظر  موردة دیپد ،(منزل سرقت )مانند باشد افتاده اتفاق نقطه کی در جرم اگر است.

ة دیپد با  صورت نیا در ،(یا رهیزنج یها تصادف )مانند باشد افتاده اتفاق ابانیخ ای کوچه کی طول در جرم است ممکن

 خواهد یسطح دهیپد نوع( اشرار تجمع مانند) دهد رخ منطقه از سطح کی در جرم اگر سوم مورد در. شویم مواجه می یخط

. کند یم مشخص نقشه یرو را جرم وقوع قیدق مکان ،گزارش ثبت یبرا کاربر جرم، نوع و دهیپد نوع انتخاب از پس .بود

 انجام یگذار نشانه نیچند با یسطحة دیپد و یگذار نشانه دو با یخط ةدیپد ،یگذار نشانه کی با یا نقطه ةدیپدگفتنی است 

 .دهد یم شینما را جرم شیپا ستمیسگزارش در  ارسالة نحو 1 شکل. شود یم

 

 
شهروندانازسویگزارشارسال.4شکل



شهروندانگزارشةمشاهد

هر کاربر براساس  ستمیس نیمنظور در ا نیبد کنند؛ مشاهده اند کرده ثبت انخودش کهرا  ییها گزارش دنتوان یم شهروندان

خود  یها گزارش( انیشروع و پا خیمشخص )تار یزمانة بازجداگانه( و  صورت بهاز جرائم  کیهر ای جرائمة همنوع جرم )

 .دهد یم شینما ستمیس نیا دررا گزارش  ةمشاهد یشما 1شکل . کند میرا مشاهده 
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گزارشجرائمةمشاهد.0شکل



جرائمیمکانیهالیتحل

 م،جرائ تیریمد برایو دانش الزم  عاتاطال دیتول منظور به جرائممحور -شهروند شیاز پا حاصل یمکان یها داده

 یها تیوضعو  ها تیموقع یجرائم و عوامل مرتبط با آن به درک بهتر و اصول یمکان لی. تحلشوند می لیوتحل هیتجز

ة نیزمتوانمند در  یابزار منزلة  به GIS .کند یمو کنترل جرائم کمک  یریشگیبه پ تیدرنهاو  شود یمارتکاب جرائم منجر 

 یبانیپشت عنوان بهتوابع این  که دهد یمکاربران قرار  اریرا در اخت یاریبس یمکان لیتحل توابع ،یمکان یها لیوتحل هیتجز

در جوامع  تیامن بیضر شیم و افزاائجر تیریمد ةنیدر زم یریگ میتصمو  لیتحلو هیقدرتمند از مراحل شناخت تا تجز

 یجرائم شهر تیریو مد یریشگیکنترل، پ ةنیرا در زم یاریبس یها لیتحل توان می ستمیس نیابا  .دنشو می کار گرفته هب

 ،یابی درون نه،یمانند فاصله، هز GIS یلیاز توابع تحل توان یم ها لیتحل نیا یساز ادهیپ منظور به (.9 جدول) داانجام د

 ستمیس در شده ثبت یها داده لیتحل یبرا مورد نمونه دو عنوان به ؛کرد استفاده...  و داغ کانون تراکم، ،یپوشانهم

 .دنشو میمشاهده  0و  1 یها شکلکه در  اند شده یساز ادهیپ


جرائمیبراGISیهالیتحل.1جدول

مثاللیتحل

جرائم،  یها کانون ییشناسا
و  مائجر یمکان یالگوها

 خطر یها محدوده

 تجمع معتادان است؟ یکانون اصل ییها مکان چه 

 شهروندان خطرناک است؟ یبرا ییها محدوده چه 

 ؟دیآ یم وجود هب روز شبانهاز  یدر چه ساعات عمدتاًخطر  یها محدوده 

 دارد؟ وجود جرائم وقوع در یمعنادار یمکان یالگو ایآ 

از  یمحالت شهر یبند طبقه
 یزیخ جرم نظر

 داشتند؟ ییباال نرخاشرار  تجمع نظر از ها محله کدام یر،چهار سال اخ در 

 مشخص باالتر است؟ یمقداراز  قاپی یفکنرخ  بعدازظهر 0تا  0ساعات  ینب ها محلهکدام  در 

 ؟ستباال یننرخ سرقت ماش صبح 1 تا شب 90 از ها محلهکدام  در 

 است؟ داشته ایشتجمع اشرار افز ها محلهکدام  در 

 گشت های یپاک مدیریت

 ؟اند کدام یابنداستقرار  ها آنگشت در  یروهاین یدکه با یها مکان 

  ؟وجود دارد یسگشت پل یروهاین یشبه افزا یازمناطق ن کدامدر 

 ؟افزایش یابندمحله  یکگشت در  نیروهایاست تا  یازن روز شبانهاز  یچه ساعات در 

ارتباط جرائم با عوامل  یابیارز
 یشهر یطمح

 وجود دارد؟ یارتباط باریک معابروقوع جرائم و  ینب آیا 

 است؟ صورت چه به فقر با جرائم وقوع ارتباط 
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جرائمیبراGISیهالیتحل.1جدول

مثاللیتحل

 آن؟ کاهش یا است جرائم وقوع افزایش سبب یتجمع تراکم 

 بر وقوع جرائم دارد؟ یریتأثچه  یکاریب نرخ 

وقوع  یمکان یالگو بینی یشپ
 هیندآ یجرائم برا

 بود؟ خواهد شکل چهبه  یندهوقوع جرائم در آ یمکان الگوی 

 ؟دارندنیاز  جرائم یشگیریپ بهمناطق  کدام 

 داشت؟ خواهندنیاز  مجرائ کنترل برای بیشتری امکانات هب ییها مکان چه 

 مکانی یها پاسخو  پرسش
 جرائم

 است؟ شدهچند مورد جرم گزارش  یسپل های یستگاها یلومتریک 9ة محدود در 

 ؟اند کدام ؟است رخ داده ها آندر  اخیرة هفت یکمورد جرم در  1از  یشترکه ب ییها محله 

 ؟اند کدام ،است رخ داده ها آنصبح در  0شب تا  97ساعت  ینمورد جرم ب 9از  یشترکه ب ییها محله 

 چقدر است؟ ها اتوبان یلومتریک 0ة محدوددر  داده رخجرائم  تعداد 

 است؟ داده رخ سبز فضاهایة محدوددر  جرم تعداد چه 

مستعد  یها مکان شناسایی
 وقوع جرائم یبرا

 هستند؟ مستعد منزل سرقت یمناطق برا کدام 

 دارند؟ راهنگام شب  یریزورگ یبرا یشتریب استعدادمناطق  کدام 

 شبکه یلتحل

 جرم کدام است؟ یکبه محل وقوع  یرمس ترین یکنزد 

 زمان ممکن به محل وقوع  ترین یعسردر  توان یم مسیر کدام از عواملی دیگر، و ترافیک به توجه با
 ید؟جرم رس

 دارد؟ قرار اولویت در رانندگی و راهنمایی پلیس برای رهایمس کدام 

امکانات کنترل  ةینبه یصتخص
 یجرائم در محالت شهر

 است؟ نیاز مورد محله یک برای پلیس نیروی تعداد چه جرائم، وقوع تعداد بهتوجه  با 

 هستند؟ ییها مکانچه  یسپل های یستگاها یمناسب برا یها مکان 

 ندارند؟ یاز محالت امکانات مناسب یک کدامتوجه به تعداد وقوع جرائم،  با 

 شود؟ تقسیم محالت بین شکلی چه به باید جرائم کنترل امکانات 



 موقع بهجرائم را  پلیس این است که مهم یاربس یها ضرورتاز  یکی: یسپلیستگاهاترینیکنزد تحلیل

 ویژه به ،هاشهر بیشتر امروزه اینکه بهتوجه  با. یابددست  ها آن وقوع محل بهزمان ممکن  ینتر کوتاه در و کند کنترل

به محل وقوع جرائم  سیو دستر هستند رو هروب یتجمع یو تراکم باال ها یابانخ ینسنگ یکبا مشکل تراف بزرگ یشهرها

و  ودش برطرف حدودی تا مشکل این شود یم سبب یسپل های یستگاها ترین یکنزداست، استفاده از  بر زمان یاربس

 یلمنظور تحل ینهم به ؛برسانندزمان ممکن به محل وقوع جرائم  ترین یعسر دررا  خود دنگشت بتوان های یپاک

ابتدا بر اساس نوع جرم و  تواند یمکاربر  یلتحل ینشده است. در ا سازی یادهپ سیستم یندر ا یسپل یستگاها ترین یکنزد

 یسپل های یستگاها ترین یکنزدسپس  ،کندرا مشاهده  کاربران ة همةشد ثبت یها گزارش تمام مشخص زمانیة باز

 نشان داده رخبرای تصادفات  یو رانندگ ییراهنما یستگاها ترین یکنزد 1مثال در شکل  یبرا ؛بیابد را جرم هرمربوط به 

 .است شده داده

 ادامة
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یسپلیستگاهاترینیکنزد.2شکل



 ینواح یبند طبقه ،جرائم تحلیل برای مناسب یها روشاز  یکی :نواحیدرتعدادبراساسجرائمتحلیل

 یبند طبقه و خیز جرم ینواح ییشناسا یمناسب برا یاربس یحل راهروش  یناست. ا یوستهپ وقوع به جرائم میزان اساسبر

 یازن ها آن ةینبه تخصیص یبرا اضافه کند، خود ةمجموع به را امکاناتی بخواهد پلیس اگراست.  خیزی جرمنظر از  ینواح

 با در این بین، .یابد استقرار خیزتر جرم یدر نواح یشترامکانات ب تا کند یبند دسته خیزی جرم میزان براساسرا  نواحیدارد 

 را یتاولو در ینواح توان یم ،شده است سازی یادهپ سیستم یندر ا که «نواحی در تعداد براساس جرائم» یلاستفاده از تحل

نیز  یسپل .کرد بررسی جرماز  خاصی نوع یا همه اساسرا بر یتعداد جرائم در نواح توان یم نیز، همچنین مشخص کرد

کنترل جرم تجمع معتادان، با  یبرا مثال عنوان به ؛یردخود کمک بگ ةپیشگیران اقدامات انجام برای تحلیل ایناز  تواند یم

 این انجام برای کرد. ییشناسا ،همراه است انمعتاد تجمع ترینبیشبا  کهرا  یشهر ینواح توان یم یلتحل یناستفاده از ا

 ه،یجنتدر. شود یم انتخاب( یمساو یا تر کوچک ،تر )بزرگ یشرطاعمال  سپس، مشخص آن تعداد و جرم نوع ابتدا تحلیل

 تجمع که تعداد ای نواحی 0در شکل  مثال برای شوند؛ می مشاهدهنقشه  رویشده را دارند بر  ل اعما شرایط که نواحی آن

 .اند شدهمشخص  ،از سه مورد است یشترب ها آنشده در  اشرار گزارش
 

 
یجرائمبراساستعداددرنواحیلتحل.1شکل
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 وبحثهاافتهی

 از شتریب یآگاه ودر زمان کمتر بتوانند  ها آنموارد  یدر برخ شود یمروزمره موجب  یدر زندگ شهر طیتعامل مردم با مح

در تماس با مشکالت و آشنا  ها آن رایز ؛قرار دهند ربط یذ نمسئوال اریرا در اخت جرائم با مرتبط یها داده یدولت یروهاین

بر زمان کوتاه،  عالوه گریدة مهم . نکتهستند آگاه اتیئجز از یگریهر فرد د از شتریب ،نیبنابرا ؛خود هستند طیبه مح

 یمکان یها داده افتیامکان در ستمیس نیامشارکت مردم است.  قیاز طر تیجنا و جرم یها دادهبه  یابیدست کم ةنیهز

و  یهر فرد ،یا لهیوسهر  بااز شهروندان در هر مکان، زمان،  گانیرا طور به را( جرائم نوع و مکان و زمان) یشهر جرائم

 ،باشد شتهوجود دا نترنتیبه ا یکه دسترس یو در هر مکان روز شبانهاز  یدر هر ساعت ستمیس نی. اکند میفراهم  یا شبکه

و  اقدام کرد ینآطور  به ،از مردم جرائممرتبط با  یفیو توص یاطالعات مکان یآور جمع به توان آن می شود و با  میاستفاده 

با  شهروندانو تعامل  یریپذ تیمسئول ستمیس نیا رشدنیبا فراگ .شد جرائم یریشگیپ و کنترل ش،یسبب سهولت در پا

 .کنند فایا شهر تیامن جادیادر  یینقش بسزا توانند یمو شهروندان  ابدی یم شیافزا یانتظام مراکزو  سیپل

 یریشگیپ و کنترل یشهروندان در راستا یو آموزش هدفمند را برا یساز فرهنگ ،یرسان اطالع ةنیزم یستمیس نیچن

هوشمند افراد و  یها تلفندر  ها نقشهو  GPSمبنا مانند -مکان یها یفناورامروزه  نکهیا به توجه با. کند میجرائم فراهم 

در جهت  یانتظام مراکزشهروندان و  نیب یهمکار یبرا یخوب ارتباط ستمیس نیا ،شود می استفاده ها آن ةوزمرر یزندگ

 .کند یم جادیاجرائم  یریشگیکنترل و پ تیدرنهاو  لیوتحل هیتجز ش،یپا

 یها گزارش یمبنا گشت خود را بر یها پیاکو  نابازرس س،یپل توانند می ربط یذ یها سازمان ،ستمیس نیا قیطر از

 مراکز تیمأمورپس از اعالم  تواند یمنیز  سیپل. کنند یو سامانده تیریمد ،یو بررس دیبازد برایشهروندان  یمکان

با  یراحت به را تیو جنا جرم تیوضع ،یپرسش و پاسخ مکان با توانند یم نیز امر نمسئوال و دشوبه محل اعزام  یانتظام

 .کنند اعمال آن اساسخود را بر ماتیو تصم، یبررس اتیئجز یتمام

 
ستمیسیهایژگیو.2شکل
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. کرداشاره  یجرائم شهر یها انواع نقشه یةو ته یزمان-یمکان یبه استخراج الگو توان یم ستمیس نیا یایمزا ریسا از

را بر  جرائم نیارشد  یمکان یالگوجرائم و  راتییتغ ،مختلف یزمان یها انتخاب بازه با توانند می نمسئوال ستمیس نیابا 

 دیرا تول یجرم شهر یها انواع نقشه توان یشهروندان م ةشد گزارش اطالعات اساسبر نینقشه مشاهده کنند. همچن یرو

 .دهد یجرائم را نشان م شیپا ستمیس یها یژگیو 2. شکل کرد

شامل  ها چالش نی. ااستهمراه  ییها چالشو  ها تیمحدود با محور-شهروند شیپا یها ستمیس یریکارگ به

حجم  تیریمد شهروندان، یها دادهاعتبار  ،محور-شهروند شیپا یها ستمیسو  GIS یبا ابزارها نبودنآشنا ،یساز فرهنگ

 یبرا یساز فرهنگ. (0799 ،راک ،0790 ،یل و لدیگودچا ،0799 ،دیگرانو  ی)فود است ...شهروندان و یها دادهانبوه 

. آموزش دیآ یم شمار جرائم به محور-شهروند شیپا یها ستمیسمهم در استفاده از  یها چالشاز  یکی مشارکت شهروندان

 نیا مؤثرو  ییکارا بهبود ساز نهیزم تواند یمآنان  یقو یسطح فرهنگ مشارکت یو ارتقا غاتیتبل ،شهروندان حیصح

 یبرا ها محلهدر مراکز  یشهروند یموزشآ یها دوره جادیو ا ها رسانهاز  استفادههدف،  نیبه ا لین ی. براشود ها ستمیس

طبع  به. شود می یتلق نهیزم نیمثبت در ا یگامآموزش  یها کالسجلسات و  ،ها شیهما یبرگزار ای، یشهروندان عاد

 ییآشنابه  جرائم،محور -شهروند شیپا یها ستمیس در ها آنبر  یمتک یها لیتحلو  یمکان یاز ابزارها نهیبه ةاستفاد

 طور به ستمیس نیا از توانند ینمندارند،  یکاف ییآشنا ابزارها نیا با که ی. شهروندان عاداست یازمندن آنبا  شهروندان

ید تول شهروندان ی است کهاطالعاتمحور جرائم، -شهروند شیپا یها ستمیسمهم  ارکاناز  یکی. کننداستفاده  نهیبه

 طیمح با ییآشنا سطح ،GISدانش  الت،یمختلف با سطوح تحص را شهروندان اطالعاتاین  نکهی. با توجه به اکنند می

 ؛ بنابراین،دشو دیتول یمختلف یها تیفیکبا  دشدهیتولاست اطالعات  ممکن ،کنند می دیمتفاوت تول یها زهیانگو  یرشه

 یفیو توص یکه صحت و دقت اطالعات مکان دشو یطراح یا گونه به دیبامحور جرائم، -شهروند شیپا یها ستمیس

 .کند یابیارزو  یاز شهروندان را بررس یافتیدر



هاشنهادیپویریگجهینت

 یاز سو ها آن یریرپذییو تغ ایپو تیو ماه یگستردگ و سو کی از یجرائم شهر ةکپارچیو  قیدق یها دادهمبرم به  ازین

در . دهد یم نشان شیازپ شیب جرائم یها داده یآور جمعدر امر  راو مشارکت آنان  شهروندان یریکارگ به تیاهم گر،ید

 طور به و قیدق اتیاطراف خود را با جزئ طیجرائم مح توانند می یعیطب یحسگرها عنوان به شهرونداناین میان، 

و  ابزارها یریکارگ بهمربوط قرار دهند.  یانتظام مراکزو  سیپل اریدر اخت را یقیدقاطالعات  و کنندهوشمندانه رصد 

 برای یریگ میتصمو  لیتحل ،یآور جمع منظور به سبب سهولت مشارکت شهروندان وب تحت یمکان یها یورافن

مناسب و  یابزارهابا  ییها ستمیس یبا طراح توانند یممربوط  یها سازماندر این بین،  .شود می جرائمو کنترل  یریشگیپ

 .کنندجرائم استفاده  شیپا منظور بهاز آنان  یشهروندان عاد یبراکاربردی 

الزم  یابزارها ستمیس نیا. شد اجراو  یطراح ،GISبر وب  یمحور مبتن-شهروند جرائم شیپا ستمیسپژوهش  نیا در

. کند یمفراهم  سیپل یاطالعات را برا نیا لیامکان تحل و دهد یمقرار  شهروندان اریاخت در جرائمگزارش  یبرارا 

 لم،یبه همراه عکس، ف مذکور ستمیس قیاز طر راوقوع جرائم مختلف  ،هوشمند یحسگرها عنوان به توانند یم شهروندان

 را زانیر برنامهو  یانتظام مراکز س،یپلاطالعات  نیباشند. ا داشته جرائم شیدر پا ینقش مهم وگزارش دهند  صدامتن و 

 .کردخواهد  یاری جرائم ششهروندان و کاه تیامن یارتقا برای مؤثر یراهکارها ةارائ منظور به

 یمکان تر دهیچیپ یها لیتحل به و، استفاده یشتریب GIS لیوتحل هیتجزتوابع  از یآت یها ستمیسدر  شود یم شنهادیپ

 یمکان یریگ میتصم بانیپشت یها ستمیسجمله  از GISبر  یمبتندیجد یها یفناور نیهمچن. شود پرداخته جرائم
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(SDSS) و  تست ستمیس ةاستفاد تیقابلالزم است  ستمیعملکرد س بهبود منظور به .شود اجرا ها ستمیس نیدر ا زین رهیغ و

 شیپا یها ستمیس یابزارهاو ناآشنا به  یعاد شهروندان رااطالعات  نکهی. با توجه به ا(Usability Testing) شود شیآزما

 برای شود یم هیتوص نیهمچن .شود پرداخته اطالعات نیا یسنج صحت بحث به دیبا ،کنند می دیتولمحور -شهروند

 و GPSهوشمند مجهز به  یها تلفن ةندیفزا ةتوسع. شهروندان ارائه شود به یعموم یها آموزش ،ها داده تیفیک یارتقا

 به قیطر نیا ازاطراف خود را  طیمربوط به مح یاطالعات مکان دهد یمبه کاربران اجازه  نیآنال یماعاجت یها شبکه

 یها شبکهموجود در  یها تیسا شیافزا نیهمچن، یاجتماع یها رسانه و GIS ییهمگرا به امر نیا که بگذارند اشتراک

جرائم استفاده  یاطالعات مکان یآور جمع برای تیظرف نیا از شود می هی. توصاست منجر شده مکان بر یمبتن یاجتماع

 از سوی ها آناستفاده از  یساز فرهنگ و غاتیتبل ،ها ستمیس نیا شتریب چههر یور بهرهمهم در  اریاز نکات بس یکیشود. 

جلب  منظور به ،یجیو ترو یآموزش یها برنامهانجام  با ییها گام شود یم شنهادیپ نهیزم نیدر ا .است شهروندان

 .شود برداشته ،جرائم محور-شهروند شیپا یبرا یمردم یها مشارکت

 

منابع
نسلجد-شهروندییایاطالعاتجغرافیهاستمیس ،9911 ،محمدرضا ،یارکین یجلوخان .9 مد GIS دیمحور: تیریدر

 .تهران ،یشهر تیریاطالعات و مد یفناور یکنفرانس مل نخستین ،یشهر

 نخستین ، GIS وببر  یمحور مبتن-شهروند ستیز طیمح شیپا ةسامان یساز ادهیو پ یطراح ،9911 ،محمدرضا ،یارکین یلوخانج .0

 .92-90تهران، اسفند  ،یشهر تیریاطالعات و مد یفناور یکنفرانس مل

بریمحورمبتن-بحرانشهروندیریتمدةسامانةتوسع ،9911 یری،و مهدی مد ینحس ،محمدرضا، رستمی یارکی،ن یجلوخان .9

 .92-90تهران، اسفند  ی،شهر یریتاطالعات و مد یفناور یکنفرانس مل نخستین ،GIS وب

 ،1، شمارة 99 ی، دورةدانش انتظام فصلنامة ،یمحورونقشآندرکاهشاحساسناامنسجامعهیپل، 9921 رضا، همتی، .1

 .910-999صص 

 فصلنامة ،ازجرمیریشگیدبرپیکأمحورباتسجامعهینظامپلیطراح، 9910 ی،بهرام نوروز محمد و بزرگان، محمد، قصری، .1

 .11-99 ، صص11، شمارة 0دورة   ی،ت انتظامینظم و امن

6. Anand, P. H., 2012, Web and SMS based geographic information system to monitor burglary in 

a sample urban centre in Tamil Nadu, India, 33rd Asian Conference on Remote Sensing 2012, 

ACRS 2012, pp. 301–309.  

7. Boroushaki, S., and Malczewski, J., 2010, ParticipatoryGIS: A Web-based Collaborative GIS and 

Multicriteria Decision Analysis, URISA Journal, Vol. 22, No.1, pp. 23–32. 

8. Bugs, G., and et al., 2010, An assessment of Public Participation GIS and Web 2.0 technologies 

in urban planning practice in Canela, Brazil, Cities, Vol. 27, No. 3, pp. 172–181. 

9. Chen, X., and et al., 2016, Implementing a real-time Twitter-based system for resource dispatch 

in disaster management, GeoJournal, Vol. 81, No. 6, pp. 863–873. 

10. Elwood, S., 2008, Volunteered geographic information: Future research directions motivated by 

critical, participatory, and feminist GIS, GeoJournal,Vol. 72, No.3–4, pp. 173–183. 

11. Foody, G. M., and et al., 2013, Assessing the Accuracy of Volunteered Geographic Information 

arising from Multiple Contributors to an Internet Based Collaborative Project, Transactions in 

GIS, Vol.17, No.16, pp. 847–860. 

12. Goodchild, M. F., 2007, Citizens as sensors: The world of volunteered geography, GeoJournal, 

Vol. 69, No. 4, pp, 211–221. 

13. Goodchild, M. F., and Li, L., 2012, Assuring the quality of volunteered geographic information, 

Spatial Statistics, Vol. 1, pp.110–120. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 741...ویشمنظورپامحوربه-شهروندیاطالعاتمکانیستمستوسعة

14. Gouveia, C., and Fonseca, A., 2008, New approaches to environmental monitoring: The use of 

ICT to explore volunteered geographic information, GeoJournal, Vol. 72, No. 3–4, pp. 185–197. 

15. Herrera, F., Sosa, R., and Delgado, T., 2015, GeoBI and Big VGI for Crime Analysis and Report, 

2015 3rd International Conference on Future Internet of Things and Cloud. 

16. Lockyer-cotter, J., 2013, Web GIS Tools for Crime Mapping in Toronto, University of Waterloo, 

Ontario, Canada. 

17. Mooney, P., Sun, H., and Yan, L., 2011, VGI as a dynamically updating data source in location-

based services in urban environments, Proceedings of the 2nd international workshop on 

Ubiquitous crowdsouring. ACM, 1027–1036. 

18. Pattavina, A., Byrne, J. M., and Garcia, L., 2006, An Examination of Citizen Involvement in 

Crime Prevention in High-Risk Versus Low- to Moderate-Risk Neighborhoods, Crime & 

Delinquency, Vol. 52, No. 2, pp. 203–231. 

19. Rak, A., 2013, legal issues and validation of volunteered geographic information, (Doctoral 

dissertation, University of New Brunswick, Department of Geodesy and Geomatics Engineering). 

20. Shyy, T.-K., Stimson, R. J., Western, J., Murray, A. T., and Mazerolle, L., 2005, Web GIS for 

Mapping Community Crime Rates: Approaches and Challenges, In Geographic Information 

Systems and Crime Analysis (pp. 236–252). 

21. Tang, K. X., and Waters, N. M., 2005, The internet, GIS and public participation in 

transportation planning, Progress in Planning, Vol. 64, No.1, pp.7–62. 

22. Wu, H., He, Z., and Gong, J., 2010, A virtual globe-based 3D visualization and interactive 

framework for public participation in urban planning processes, Computers, Environment and 

Urban Systems, Vol. 34, No. 4, pp. 291–298. 

23. Aydin, Y. E., 2006, Web Based Multi Participant Spatial Data Entry in Crime Mapping, 

Unpublished Master Thesis, Ankara, METU. 

24. Zhou, G., Lin, J., and Ma, X., 2014, A Web-Based GIS for Crime Mapping and Decision 

Support, In Forensic GIS (pp. 221-243).  

25. Jelokhani Niaraki, M.R, 2017, Citizen-base Geographic information systems: new generation of 

GIS in urban management, 1th National Conference on Information Technology and Urban 

Management, Tehran. 

26. Jelokhani Niaraki, M., 2017, Designing and implementing a web GIS-citizen-based environment 

monitoring system, 1th National Conference on Information Technology and Urban Management, 

Tehran. 

27. Jelokhani Niaraki, M.R, Rostami, H., and Modiri, M., 2017, Developing a web GIS-citizen-based 

crises management system, 1th National Conference on Information Technology and Urban 

Management, Tehran. 

28. Hemmati, R., 2008, Community-based police and its role in reducing insecurity, Journal of 

disciplinary science, Vol. 33, No.9, pp.131-147. 

29. Ghasri, M., Bozorgan, M., and Nouroozi, B., 2013, designing a community-based police system 

with an emphasis on crime prevention, Journal of discipline and security, Vol.2, No.6, pp. 33-59. 

 

 


