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چکیده
دوربینهای نظارت تصویری یکی از سیستمهای هوشمند در سطح شهرها و بخش کلیدی س امانهه ای م دیریت
شهری بهشمار میروند که توانایی ایجاد اطالعات تصویری و استخراج اطالعات مورد نیاز از تصاویر را ب همنظ ور
تصمیمگیری آگاهانه فراهم میکنند .با توجه به اهمیت زیاد سامانة نظارت تص ویری و دورب ینه ای مداربس ته در
تحقق شهر هوشمند ،مقولة مکانیابی سامانههای هوشمند بهدلیل تأثیر مستقیم آن در ب ازدهی و ک ارایی س امانه،
اهمیت زیادی دارد .هدف این پژوهش شناسایی پهنههای مناسب مکانگزینی دورب ینه ای نظ ارت تص ویری در
سطح شهر زنجان است .بهمنظور شناسایی پهنههای مناسب مکانگزینی ،دوربینهای مداربسته ش هری از چه ار
معیار اصلی شامل کاربری ،کالبدی ،جمعیتی و طبیعی و  95زیرمعیار انتخاب شدهاند .از روش مقایسة زوج ی م دل
تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPبهمنظور تعیین ضریب اهمیت معیارها و از روش فازی برای استانداردس ازی الی هه ا
استفاده شده است .درنهایت ،الیههای استاندارد موزون ،با استفاده از تابع  Raster Calculatorبا یک دیگر تلفی ق
شده و نتیجة نهایی بهدست آمده است .بررسی نتایج حاصل از بهکارگیری مدل فازی و تلفیق معیارها نشان میدهد
پهنه های مرکزی و میانی ،برای استقرار دوربینهای مداربسته مناسب ،و اس تفاده از دورب ینه ای بیش تر در ای ن
پهنهها ضروری است.

کلیدواژهها :ایمنی و امنیت ،دوربینهای مداربسته ،شهر هوشمند ،مکانگزینی.GIS ،
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 .1این مقاله بخشی از رساله دکتری با عنوان «ارزیابی و تحلیل شهر از نظر مؤلفههای شهر هوشمند با رویکرد برنامهریزی فضایی مطالعة موردی :شهر
زنجان» است که هنوز ادامه دارد.
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مقدمه
شرط الزم برای حیات و زندگی شهری امنیت است و هرچه شهرها ضریب ایمنی بیشتری داشته باشند ،میزان تعامالت و
مناسبات اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی آنها بیشتر خواهد بود (نویدنیا .)11 :2011 ،شهرهای امروز با تمام امکانات جدید،
همانند گذشته نمیتوانند آرامش و امنیت شهروندان را تأمین کنند (کامران و همکاران .)09 :2013 ،از سوی دیگر امروزه
دیگر نمیتوان این شهرها را با روش سنتی مدیریت شهری کنترل و مدیریت کرد .ابزارهای مبتنی بر فناوری اطالعات از
جمله سنسورهای اطالعاتی در کنار بهرهگیری از منابع انسانی شبکة گسـتردهای از اطالعـات را فـراهم مـیکنـد کـه در
صورت تجزیهوتحلیل هوشمندانه این اطالعات تسهیلکنندة مدیریت شهری است (پورشـریفی و محمـدی)3 :2010 ،؛ از
اینرو پژوهشگران تالش کردند تا سازمانهای شهری را به استفاده از بهکارگیری سامانههای دیجیتال و هوشمند ترغیب
کنند (سرگلزایی و ابراهیمزاده سناسگزار.)11 :2011 ،
گفتنی است توجه به مجموعهای از مسائل امنیتی و نگرانیها در شهرها مهم است و برای یافتن و اتخاذ راهحلهایی
برای آنها از مزایای فناوریهای شهر هوشمند اسـتفاده مـیشـود ( .)Kitchin, 2016: 60بـا ایـن حـال روشـن اسـت
فناوریهای شهر هوشمند به تعداد زیادی از مسائل امنیتی توجه میکند ()Kitchin, 2016: 9
با توجه به پژوهشها درمییابیم که بازار جهانی شهر هوشمند بهطور ساالنه تا  29درصد افـزایش خواهـد یافـت ،و از
 531/1میلیـارد دالر در  1321تـا  2/0تریلیـون دالر در  1321خواهـد رسـید (Transparency Market Research,

)2014؛ برای مثال ،کشور هند در سال  1329برنامة خود را برای احداث صد شهر هوشمند در پاسخ به جمعیت روبهرشـد
خود و زیرساختهای شهری تحت فشار اعالم کرد ).(Government of India, 2015
باید توجه داشت که راهحلهای فناوری و استفادة مؤثر از داده ،در حال تأمین حاکمیت شهری با ابزار و فرصـتهـای
جدید برای ایجاد تحول مؤثر است ( .)UN-Habitat, 2016: 47در این بین ،با پیشـرفت فنـاوری دیجیتـال ،اسـتفاده از
سیستمهای نظارتی دوربین دیجیتال ،شناسایی پال ،و نرمافزار تشخیص چهره و جمعیـت افـزایش یافـت ( Lippert et

)al., 2012؛ برای مثال ،در لندن ،به ازای هر شش نفر یک دوربین وجود داشـت کـه در سـال  ،1329برنامـة آزمایشـی
دوربینهای پوششی برای مأموران پلیس در این شهر اجرا شد ()The Economist Intelligence Unit, 2015
بهطور همزمان ،تنوع فزایندهای در مأموران ،هدفها ،و اشکال نظارت بر شهر بهوجود آمـده اسـت (Lippert et al.,

) .2012در راستای تحقق ظرفیت  ICTبهمنظور توسعة پایدار ،باید محیطی پرورشدهنده با مدلهای حاکمیت مشارکتی،
زیرساختها و عرصههای فنی مناسب ،شامل ظرفیتسازی ،فراگیری اجتماعی و دوری از تبعـیض دیجیتـال ایجـاد شـود
(.)UN-Habitat and Ericsson, 2014
باید توجه داشت که مفهوم شهر هوشمند به عنوان مرحلة بعدی در روند شهرسازی ،در سراسر جهـان در دسـتور کـار
سیاسی دولتها قرار دارد ) .(ITU, 2013: 20از دیدگاه فناوری ،در یک شهر هوشمند تمـام زیرسـاختهـای فیزیکـی،
اجتماعی و تجاری با استفاده از اهرم هوشمندی به هم متصل میشود ( .(Hartley, 2005: 28با توجه به این موضـوع و
افزایش تعداد خودروها در سط شهر ،لزوم افزایش ایمنی شهروندان ،استفاده از فناوریهای نـوین از جملـه  CCTVsرا
الزامی میکند ( .)Kurdi, 2014: 200از جمله کاربرد و منافع دوربینها ،توزیع اطالعات ترافیک به رانندگان و درنتیجـه
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بهبود جریان ترافیک ،تشخیص بهموقع تصادف و کمک به ایمـن سـازی و امنیـت خودروهـا و عـابران در شـهرها اسـت
()Bennis, 2011:6؛ همچنین دوربینهای مداربسته نقش زیادی در ارتقای حس امنیت در سط شـهرها ( (Agustina

 and Galdon, 2011: 168-174و کاربرد بسیار مهمی در پیشگیری و کاهش جـرائم دارنـد (.)Mcchahill, 2002: 3
اگرچه دوربینهای نظارتی برای چندین سال در مکانهای مختلف وجود داشته است ،بررسی سامانمند آنچه رخ مـیدهـد
انجام نشده است .مواردی چون تاریخ نظارت دوربین و استقرار آن در سایتهای خاص ،همچنین اثربخشی دوربـینهـا و
حفظ حریم خصوصی و مکانگزینی مناسب آنها از موضوعات توسعهای نسبتاً جدید است .(Deisman, et al., 2009:

) 3با توجه به نتایج پژوهشها بهنظر مـیرسـد عمـوم مـردم نظـارت دوربـینهـا را بـر فضـاهای عمـومی قبـول دارنـد
) .(Deisman, et al., 2009: 51-52شهرهای ایرانی با ورود به عصر جدید ،در فضاهای شهری خود ،عالوه بر تراکم با
توزیع نامناسب نیز مواجه هستند؛ بهگونهای که تعادل کاربریها بر هم خورده است .شهر زنجان نیز از این آسـیبهـا دور
نیست و به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف بررسی پهنههای مناسب مکانگزینی دوربینهای نظارتی در این شـهر در
راستای تحقق شهر هوشمند انجام شده است .اکنون پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که مناسبترین مکان نصب
دوربینهای نظارت تصویری با چشمانداز شهر هوشمند در شهر زنجان کجاست؟
از دیگر اهداف پژوهش نیز میتوان به شناسایی عوامل مؤثر بر تعیین نقاط دوربینهـای نظـارت تصـویری و تعیـین
اهمیت و اولویت پارامترهای تعیینشده اشاره کرد.

پیشینة پژوهش
سرگلزایی و ابراهیمزاده ( )2011در پژوهشی با عنوان «مدلسازی پذیرش فناوری از سوی کاربران برای دستیابی به شهر
هوشمند؛ مطالعة موردی :شهرهای مرکز استان» ،به مطالعه پرداخته و دریافتهاند که مدل نهایی به پنج سازة کارآمدکردن
فرد ،قابلیت بهرهبرداری ،تسهیل در انجام امور ،مزیت نسبی و سازگاری بهعنوان اولویت نخست کاربران مراکز اسـتانهـا
اشاره دارد؛ همچنین به سه سازة کیفیت کم خدمات ،امنیت دادهها و ذخیرة انرژی با عنوان کماهمیتترینها توجه میکند.
مدل پذیرش فناوری از نظر کاربران مراکز استانها ،ابزاری مهم برای مدیران شهری بهمنظور پیشبینی پذیرش فنـاوری
است .نتایج پژوهش فوق نشان میدهد که مدل ذکرشده در جلـوگیری از تـأمین و اجـرای نـاموفق فنـاوری در مقیـاس
کالنشهری که هزینههای زیادی خواهد داشت مؤثر است .مدل ارائهشده در این مقاله در شهرهای کوچـکمقیـاس نیـز
بهعنوان پژوهش آتی آزموده و نتایج کلی نشان میدهد که کاربران شهری در مراکز استانها آمادگی الزم و کافی بـرای
بهکارگیری فناوریهای نوین در عرصة مدیریت شهری دارند.
علویان مهر و پا،فطرت ( )2019در پژوهشی با عنوان «یک سامانة کنترل ترافیک هوشمند براساس روش پردازش
تصاویر دوربینهای نظارت تصویری» به ارائة نگرشی جدید برای استخراج اطالعات ترافیکی و کنترل بهینة محدودههای
طرح ترافیک میپردازند .در روش پیشنهادی این مقاله بهجای نگرشهای موجود که به استفاده از اشیای مبنا چون درجـة
بزرگنمایی ،کجی یا زاویة دوربین در تنظیمات دقیق آن میپردازد ،از روابط سادهای استفاده میشود که بهصورت مسـتقیم
از خود تصاویر ویدیویی گرفته شده است .سیستم تشخیص اثر انگشت درواقع به سیسـتم کنتـرل ترافیـک پیشنهادشـده
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کمک میکند تا راننده درون خودرو ،برای ورود به مکانهایی با حفظ حریم خصوصـی و محـدودیتهـای امنیتـی ،مثـل
محدودة طرح ترافیک و مکانهایی که مباحث امنیتی دارند راستیآزمایی شود .نتایج شبیهسازی و پیـادهسـازی الگـوریتم
پیشنهادی ،نشاندهندة کارایی و عملکرد زیاد این سامانه برای درنظرگرفتن آن بهعنـوان یـک سیسـتم کنتـرل ترافیـک
خودکار است که کاربرد زیادی در هوشمندسازی شهر دارد.
پیکار 2و همکاران ( )1325در مقالهای با عنوان «راهنمای عوامل انسانی برای طراحـی سیسـتم دوربـین مداربسـته»
دستورالعملی را برای طراحی سیستم دوربین مداربسته دیجیتال بیان کردند تا به توسعة عوامل انسانی برسد .پژوهش وی
در ارتباط با ویژگیهای کار اپراتور ،پارامترهای مختلف از کیفیت تصویر در،شده و پارامترهای حجـم کـار اپراتـور اسـت.
گفتنی است پارامتر حجم کار اپراتور سنتی تعداد عکس در هر اپراتور است .یک جایگزین شاخص حجم کار توسـعهداده و
تست شده است که تعدادی از صحنههای یک اپراتور را اداره میکند .یک صحنه بهعنوان مجموعهای منطقی و معنادار از
اطالعات بصری تعریف شده است که اپراتور بهصورت هدف خاص نظارت آن را انجام میدهد.

کاالویا 1و همکاران ( )1321در پژوهشی با عنوان «یک سیستم نظارت تصویری خودکار بـرای شـبکة دوربـینهـای
انبوه در شهر هوشمند» سیستم نظارت تصویری هوشمندی را پیشنهاد می دهند که می تواند موقعیـت هـای غیرطبیعـی و
هشداردهنده را با تحلیل جنبشی شناسایی کند .این سیستم به منظور کاهش پردازش و انتقال ویدئو طراحـی شـده اسـت؛
بنابراین اجازه میدهد تعداد زیادی از دوربینها در سیستم مستقر شوند و به این ترتیب برای اسـتفادة آن بـهعنـوان یـک
راهحل ایمنی و امنیتی یکنارچه در شهرهای هوشمند بسیار مناسب است.
باید توجه داشت که تشخیص زن

هشدار براساس پارامترهـای اشـیای متحـر ،و مسـیرهای آنهـا بـا اسـتفاده از

استدالل معنایی و هستی شناسی انجام می شود؛ یعنی این سیستم زبان مفهومی سـط بـاال را در ،مـی کنـد کـه بـرای
اپراتورهای انسان قابل در ،است؛ همچنین میتواند آالرم غنیشدهای با توصیف آنچه در تصویر اتفاق میافتد ایجاد کند
و به آنها مانند هشدار به خدمات اضطراری مناسب با استفاده از شبکة ایمنی شهر هوشمند واکنش خودکار نشان دهد.
گروسکف 0و همکاران ( )1322در مقالهای با عنوان «گزیدهای از دوربینهای دیجیتال» به بررسی دستورالعملی برای
انتخاب دوربین ها می پردازند .این سند دستورالعمل هایی را برای استفاده از دوربین های موجود در سیستم هـای امنیتـی در
برنامههای کاربردی مربوط به حملونقل مانند اتومبیل ،راهآهن ،اتوبوسها ،انبارها ،ایستگاهها و غیره ارائه مـیدهـد .ایـن
دوربینها شامل دوربینهای ثابت و دوربینهای متحـر (PTZ) ،اسـت .ایـن تمـرین توصـیه شـده ،راهنمـای انتخـاب
دوربینها ،تجهیزات ضبط دیجیتال و خطوط هوایی با سرعت باال را بـرای اسـتفاده در برنامـههـای کـاربردی شـهرهای
هوشمند مرتبط با حملونقل ارائه میدهد.
فیلینونی 9و همکاران ( )1323در پروژهای با عنوان «طراحی نظارت رویدادمحور بر فضاهای عمـومی بـا حسـگرهای
ناهمگن در شهر هوشمند» که در شهر صوفیه انجام شده است ،ساختاری شهری را ارائه میدهـد کـه در زمینـة نظـارت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pikaar
2. Calavia, Lorena
3. Gorshkov
4. Filipponi, L
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عمومی دوربینها توسعه یافته است .در این پروژه میتوان مدیریت و همکاری سنسورهای نـاهمگن را بـرای نظـارت بـر
فضاهای عمومی بهصورت یکنارچه اجرا کرد .اجزای اصلی این معماری در یک آزمایش در سناریوی مترو اجرا شد با ایـن
هدف که با راهحل پیشنهادی میتوان تشخیص رویدادهای غیرعادی و سادهسـازی را افـزایش داد؛ پـروژهای کـه بـرای
مدیریت و یکنارچهسازی نظارت بر اماکن عمومی طراحی شده است.
گتس )1323( 2در پژوهشی با عنوان «آزمایش دوربینهای هوشمند در شهر تامنا »1عنوان کرد که این شهر نخستین
شهری در ایاالتمتحده بهشمار میآمد که سیستم دوربین هوشمند در آن نصب شده بود .ایـن پـروژه بـا همکـاری یـک
شرکت خصوصی و ادارة پلیس آغاز شد تا فناوری تشخیص چهره ) (FRTرا بـه یـک دوربـین مداربسـته موجـود در 01
دوربین دیگر متصل کند که چندین بلو ،در طول دو مسیر اصلی داشت .با این حال ،این آزمایش «نظارت هوشـمندانه»
بهاندازهای که برنامهریزان آن امیدوار بودند ،نتوانست انتظارات را برآورده کند ،اما آغاز خوبی برای پژوهشهای بعدی بود؛
همچنین در این پژوهش مشخص شد نصب دوربین های هوشمند در منطقة شهری تامنا سـبب افـزایش امنیـت مـردم و
قدرت پلیس می شود که این امر به پژوهشهای بیشتری برای هوشمندترشدن دوربینها نیاز دارد .با بررسی پـژوهشهـا
پیرامون دوربینهای مداربسته شهری میتوان بیان کرد مطالعة آنها در غنای نظری پایههای تئوریکی مرتبط با موضوع
پژوهش ،نقش برجستهای دارد و فقر ادبیات پژوهش پیرامون مکانگزینی استقرار دوربینهای مداربسته شهری در سـط
کشور ملموس است .در این بین ،با بررسی این پژوهشها میتوان با فنون انتخاب و نصـب انـواع دوربـینهـا آشـنا شـد؛
همچنین مزایا ،محدودیتها و ضرورت های نظارت تصویری را با توجه به هوشمندی شهرها در آیندة نزدیک بیشتر لمس
کرد.

مبانی نظری
بهطورکلی ادبیات نسبتاً گستردهای دربارة ماهیت شهرهای هوشمند وجود دارد و در این میان ،نقش مشارکتکننـدگان در
تولید ،توسعه و استفاده از فناوریهای شهر هوشمند مشخص است ،اما تا به امروز مطالعات نسبتاً کمی دربارة شـیوههـای
موجود انجام شده و چگونگی آغاز برنامهریزی شهر هوشمند بهطورکلی در مکانهای خاص وجود دارد ( Coletta,et al.,
 .)2017: 1در حال حاضر اصطالح شهر هوشمند ،در پیشبرد مفاهیم مربوط به توسـعة شـهری فعـال اسـت ( Kitchin,

.)2016: 7
با این حال ،همانند بسیاری از عبارات مرتبط با فناوری ،اصطالح شـهر هوشـمند بـه خـوبی تعریـف نشـده و در ایـن
خصوص توافقی صورت نگرفته است ،اما آنچه همگان بر آن تأکید دارند استقرار فناوریهای نوین در شهرهای هوشـمند
است ).(Kitchin, 2016: 11

درمورد ماهیت شهر هوشمند دو دیدگاه وجود دارد؛ در دیدگاه اول بیان میشود که شهرهای هوشمند عمدتاً در مـورد
شهرسازیهای دیجیتالی است .در این چشمانداز ،شهر بهطور فزایندهای از دستگاههای شبکهای و دیجیتالی فعال بهطـور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gates Kelly
2. Tampa
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مستقیم در محدودة شهرها (مانند دوربین های دیجیتال ،وسایل هوشـمند ،فرسـتنده هـا ،شـبکه هـای حسـگر ،تجهیـزات
نرمافزاری کنترل و غیره) تشکیل میشود ( .) Batty, et al., 2012: 428-434دیدگاه دوم شهر هوشـمند را بـهعنـوان
یک ابتکار عمدتاً برای بهبود سیاست شهری ،امنیت ،توسعه و حکومت داری با استفاده از پیشرفت های فناوری اطالعات و
ارتباطات برای بازآفرینی سرمایة انسانی ،خالقیت ،نوآوری ،آموزش ،مشارکت ،پایداری و مـدیریت ،مـیدانـد (Kitchin,

) .2016: 11شهر هوشمند شهری است که بر شرایط تمام زیرساختهای اساسی مانند جادهها ،تونلها ،مترو ،فرودگاههـا،
ارتباطات ،حتی ساختمانهای بزرگ و غیره نظارت دارد و آنها را بهنوعی با هم ادغـام مـیکنـد ) . (Hall, 2010: 32در
شهر هوشمند سئول سه زیر شبکة ارتباطات وجود دارد:
 .2شبکه وای-فای که برای خدماترسانی به مراکز اداری استفاده میشود؛
 .1یک شبکة دوربینهای مداربسته با نصب  03هزار دوربین که امکـان تبـادل اطالعـات ویـدئویی تولیدشـده را
فراهم میکند؛
 .0شبکة خدماترسانی ،که وبسایتهای دولتی را متصل میکند ( ،)ITU, 2013: 9در طـول دو دهـة گذشـته،
حرکت مشتر ،به سوی زیرساخت های شهری به منظور استفاده از محاسبات برای حل مشکالت شهری و ارائة
خدمات شهری مؤثرتر شده است .فناوری های شهری به عنوان یک راه مـؤثر بـرای مقابلـه بـا بـی اطمینـانی و
مدیریت نکردن خطرات شهری است که از طریق ارائة مؤثر و کارآمد خدمات ارتقـا مـییابـد ( Kitchin and

.)Dodge, 2017: 1-2
فناوری اطالعات و ارتباطات شامل ارتباطات فرد با فرد ،فرد با ماشین و ماشین بـا ماشـین اسـت و نقـش کلیـدی در
کنترل و نظارت بر فرایند شهرسازی دارد .میتوان گفت که با فناوری اطالعات مترادف است ،اما روی ارتباطات یکنارچـه
بین سیستمها ،ارتباطات از راه دور و استفاده از کامنیوتر بهعنوان یک نرمافزار ،پردازشگر ،میانافزار و محیط ذخیرهسـازی
تمرکز بیشتری دارد (.)Piro,et al., 2013: 171

گفتنی است فناوری اطالعات روند تکامل شهرها را تغییر میدهد و اینترنت سبب میشود کـه برنامـهریـزان هنگـام
برنامهریزی برای یک شهر ،تنها مسائل فیزیکی را در نظر نگیرند ،بلکه به فناوری اطالعات برای کارایی بیشتر در دولـت،
اقتصاد و تحر ،و پویایی شهر توجه میکنند ()Jin,et al. 2013: 119
به طور خالصه ،تمایل به استفاده از فنّاوری دیجیتال برای بهبود زندگی شهروندان ،مدیریت شهری و توسعة اقتصادی
بیشتر شده است ( .)Kitchin, 2016: 9در این بین ،زیرساختهای فناوری اطالعات با همگرایی فرایندهایی شـهر را بـه
شهری هوشمند تبدیل ،و بهعنوان یک واحد مستقل عمل میکند (.)ITU, 2013: 2
در مبحث نظارت در شهرها در مرحلة اول باید به پرسشهای زیر پاسخ داد:
 .2چه اطالعاتی برای نظارت و مشاهده باید در دسترس باشد؟
 .1چه محدودیتهایی برای حریم خصوصی وجود دارد؟
 .0کدام مناطق یا فعالیـتهـا بایـد خصوصـی باشـد؟ ( .)Avilez & et al, 2014: 85اساسـاً تـأثیر و کارآمـدی
سامانههای هوشمند به تعیین موقعیت مناسب نصب و بهکارگیری آن وابسته است؛ زیرا در صورت تحققنیافتن
این موضوع ،بهجرأت میتوان گفت نصب آن بیتأثیر یا کمفایده خواهد بود (محمدنژاد .)0 :2015 ،در برخی شواهد
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تأثیرگذاری دوربینهای مداربسته کم است؛ یعنی بیشتر سیستمها بهدرستی ارزیابی نشده یا بهدلیـل نیـاز بـه یـک
سیستم دوربین خاص بهدرستی بررسی نشده و مکانیابی مناسبی در ابتدا انجام نشده اسـت ()Isnard, 2001: 2؛
برای مثال شهر پیتسبورگ 2در حال حاضر از فناوری های نظارتی متعـددی اسـتفاده مـی کنـد و مشـغول ارزیـابی
چندین گزینه دیگر از جمله دوربینهای بدن برای افسران پلیس ،هواپیماهای بدون سرنشـین ،دوربـین هـای نـور
قرمز و شاتاسناتر 1است ،شاتاسناتر یک فناوری است که مکان تیراندازی را پیدا میکند و در مورد آن به پلـیس
هشدار دهد ( .)Avilezet, et al., 2014: 3دیدگاه بهاصطالح واقعگرایانه که دوربینهای مداربسته نظارت پلـیس
و نظارت عمومی را افزایش میدهد ،راهحلی برای مشکل جرم است که نهتنها شکلدهندة عملکـرد پلـیس ،بلکـه
بیانگر جهتگیریهایی به افکار عمومی و مجرمان است (.)Gates, 2010: 70
بهطور قطع دوربینهای مداربسته بهرهوری را افزایش میدهند ،اما نباید به حریم خصوصی افراد خدشه وارد کنند .مـا
معتقدیم که اگر وضعیتی شامل امنیت یک فرد و حریم خصوصی باشد ،حفظ حـریم خصوصـی در اولویـت اسـت و فـرد
مدنظر میتواند به لحاظ نظری ،تعادل مطلوب را تعیین کند .با این حال ،اگر وضـعیت شـامل حـریم خصوصـی و امنیـت
چندین نفر دیگر باشد ،حریم خصوصی حق مطلق نیست.
گفتنی است ادعا به حریم خصوصی نباید اجازه دهد فردی بدون قید و شرط از اطالعـات خصوصـی محافظـت کنـد؛
زیرا این اطالعات تهدیدی برای امنیت دیگران است ( .)Avilez, et al., 2014: 12 - 18

صرف نظر از اعتبار نظری نقش پیشگیری از جرم سیستمهای دوربین مداربسته ،رشد برنامههای CCTVدر سراسـر
کشورهای متعدد قابل توجه بوده است (.) Ratcliffe, et al., 2009: 747
بهنظر میرسد عموم مردم نظارت دوربینهای تصویری بر فضاهای عمومی را قبول دارند (جدول  )2اما بیشـتر آنهـا
اغلب هر دو را ترجی میدهند (.)Deisman et al., 2009: 6-8
جدول  .5نگرش مردم دربارة نصب دوربین در مکانهای مختل

مکان دوربین

خوب

در  5شهر اروپا (درصد)

متوسط

بد

خودپرداز بانکها

11

9

9

مترو /راهآهن

13

1

9

فروشگاههای بزرگ

10

23

3

بزرگراهها

10

11

25

خیابانهای بزرگ

51

12

10

بیمارستانها

90

11

11

درب منازل

01

13

01

مأخذ:

Deisman, et al., 2009: 46

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pittsburgh
2. ShotSpotter
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در این راستا ،بهترین عملکرد بین المللی این است که نظارت بر شهر تنها در سازمان های اجرایی دولتی در مکان های
عمومی محدود نشود و از سیستم های نظارت تصویری که سایر مؤسسات خصوصی و عمـومی ماننـد هتـل هـا ،تئاترهـا،
بیمارستانها ،مدارس ،راهآهن و غیره اجرا میکنند استفاده شود ( .)2DIT, 2016با توجـه بـه دیـدگاه طرفـداران شـواهد
تجربی درمییابیم برای بازدارندگی دوربینهای مداربسته ،دو شرط اساسی باید وجود داشته باشد؛ اول مجرم احتمالی باید
از وجود دوربین مطلع باشد ،دوم فرد مهاجم باید باور داشته باشد که وجود دوربین یک خطر واقعی برای دستگیری اسـت
(.) Ratcliffe, et al. 2009: 748 - 749

ولش و فارینگتون معتقدند اگر شهروندان ببینند دوربینهای مداربسته در محلة آنها نصب شـده اسـت ایـن مسـئله
نشانهای از میزان سرمایهگذاری و تـالش برای ارتقای محیط زندگی آنهاست؛ این مسئله میتواند باعث تقویـت روحیـة
جمعی و خوش بینی شده و کنترل اجتماعی غیر رسمی را در میان افراد محلی افزایش دهد ( Welsh and Farrington,

 .)2004: 3گفتنی است استفاده از دوربین مداربسته سبب استقبال بیشتر مردم از فضـاهای عمـومی مـیشـود؛ بنـابراین
مراقبت طبیعی بیشتری بر فضا شکل گیرد ).(Gill and Spriggs, 2005: 28
درخصوص ارتباط دوربینهای مداربسته با شهر هوشمند میتوان گفت دادههای حاصلشده در فناوریهـای مختلـف
حاصل میشوند ،میتوانند بهطور منظم با استفاده از گزارشهای شهروندسنجی و محاسبات دیگـر ،بـه بـازخوردی بـرای
عملکرد مطلوب شهر دست یافت (.)Vanolo, 2014: 892
با وجود ادعاهای شرکتهای پیشرفتة چندملیتی که شهرها برای نوآوری مانند یک تـابلوی سـفید هسـتند ،ابتکـارات
شهر هوشمند بر روی سیستم های زیربنایی و زیرساخت های موجود یـا جـایگزینی آن هـا قـرار مـی گیـرد و سـاختارهای
سازمانی و شیوههای مختلف ایجادشده را در برمیگیرد و قطعاً نسخه ثابتی در این خصوص وجـود نـدارد؛ زیـرا وضـعیت
ساختاری و جغرافیایی شهرها متفاوت است ) (Coletta and et al., 2017: 3امروزه سامانههای هوشمند در اقصی نقاط
دنیا و در دامنة وسیع کاربردی از نظارت و ایمنی نظیر دوربینهای نظارت تصویری ،انواع سامانههای نظارتی هوشـمند تـا
جنبههای مشاورتی و اطالعرسانی مثل سامانه اطالعرسانی پیشرفتة مسافر ( )1 ATISرادیو مشاور سفر ( )0TARو غیـره
گسترده شده است.
پس اینگونه میتوان دریافت که شهر هوشمند به شهری گفته میشود که با استفاده از فناوری اطالعات و دیجیتـالی
کردن ،میتوان کارایی بخشهایی مانند حملونقل ،منابع طبیعی ،سالمت و درمان و امنیت و ایمنـی را بهبـود بخشـید و
موجبات کاهش هزینهها و افزایش رضایت شهروندان را فراهم کرد (ایزدینیا و سلطانی .)1 :2011 ،جالب این اسـت کـه
شهرهای دولرا ،مصدر و سونگدو همگی از زمینهای پایینشهر تا فضاهای سبز در آنها نمونههای جدید هستند ،عـالوه
بر این ،در هر سه مطالعه ،تمرکز بر نقش اصلی مدیریت شهری در آغاز برنامههای شهر هوشمند بوده است ( Coletta et

 .)al., 2017: 2از تجزیهوتحلیل انجامشده تا به امروز مشخص میشود ایجاد شـهرهای هوشـمند در مسـیرها و اشـکال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Directorate of Information Technology
2. Advanced Traveler Information System
3. Traffic Advisory Radio
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مختلف در سراسر جهان به کـار گرفتـه شـده کـه بـه صـورت تـابعی از زمینـة سیاسـی ،اقتصـادی و حقـوقی ،فرهنـ ،
حکومت داری ،زیرساخت های عمومی ،اولویت های سیاسی ،مناطق جغرافیایی و اداری ،ارتباطات و وابستگی های متقابل با
مکانهای دیگر بوده است .با این حال ،هنوز تفاوتها و تأثیرات آنها مشـخص نیسـت و فنـاوریهـای شـهر هوشـمند
همچنان راهحلهای جهانی برای مسائل شهری درحالتوسعه به بازار هستند (.)Coletta, et al., 2017: 28
مطالعة منابع و پژوهشهای مرتبط با موضوع
استخراج معیارها و زیرمعیارها
از مبانی نظری تحقیق

ورود اطالعات به
نرمافزار با توجه به معیاره

مطالعات میدانی و برداشت
موقعیت دوربینها

وزندهی معیارها با توجه به
پژوهشها

استخراج نقشههای نهایی

تحلیل معیارها در
نرمافزار و تلفیق آنها

اولویتبندی مکانهای جدید برای مکانگزینی دوربینها
شکل  .5مدل مفهومی پژوهش

دوربین مداربسته
دوربین مداربسته ،تمام دوربینهای ثابت در محل است که تصاویر را به یک یا چند محل ارسال میکند .نخستین سیستم
مداربسته در سال  2191میالدی بهمنظور مشاهدة پرتاب موشـکهـای  v2نصـب شـد .اگرچـه دوربـینهـای مداربسـته
پدیدهای جدیدتر بهنظر میرسند ،استفادة پلیس از این دوربینها حداقل از دهة  2113در انگلستان مرسوم بوده است ،امـا
در دهة  13و  13میالدی ،پلیس و شرکتهای امنیتی خصوصی در ایاالتمتحدة آمریکا بهصورت چشـمگیری از دوربـین
مداربسته استفاده کردند ) . (Gates, 2010: 69نخستین رونمایی از دوربین مداربسته در اماکن عمومی آمریکـا در سـال
 2130بود تا اینکه در سال  2113دوربین های مداربسته در سط گستردهای در سراسر آمریکا بهویـژه در مراکـز عمـومی
بهکار گرفته شد .در انگلستان نیز استفاده از دوربین مداربسته بسیار متداول شد و شهر نورفولک انگلستان نخستین جـایی
بود که دوربینها در آن نصب شدند .بهطورکلی در دهة میالدی بین  2113تا  1333استفاده از دوربینهـای مداربسـته در
بسیاری از کشورها رواج یافت.
شایان ذکر است که کاربرد اصلی و عمدة دوربینهای مداربسته در سیستمهای حفاظتی است ،اما کـاربرد آن در ایـن
سیستم ها محدود نیست و از آن فراتر می رود؛ مانند کاربردهای پلیسی ،نظامی ،فضایی ،صنعتی ،کنترل ترافیک ،ارتباطات
ویدیویی و تصویربرداری نامحسوس .در سال  1339در حدود  93هزار دوربین در انگلیس و ولز نصب شد.
از  2111تـا  1332نیز دولـت بریتانیـا در حـدود  153میلیون دالر برای طرحهای دوربـینهـای مداربسـته عمـومی
هزینه کرد (.)Welsh and Farrington, 2004: 197
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روششناسی پژوهش
روش پژوهش در این مقاله ،با توجه به ماهیت کاربردی آن ،توصیفی و از نوع پیمایشی و روش گردآوری دادههـا از نـوع
میدانی است .در گام نخست ،با استفاده از پیمایش میدانی و نقشههای شـهری ،اطالعـات مکـانی دوربـینهـای شـهری
برداشت در گام دوم ،وارد نرمافزار  ARC GIS 10.2شده است سنس شعاع پوشش هریک از دوربـینهـا (بـه شـعاع 53
متر) استخراج شده و در تحلیلهای فضایی بعدی ،نقاط بدون پوشش مناسب مشخص شدهاند.
جمع آوری دادهها با روشهای میدانی و نقشههای شهر

ورود
اطالعات به
GIS

تعیین معیارها و زیرمعیارها

استخراج شعاع پوشش دوربینها
مشخص کردن نقاط بدون پوشش

ورود نقشهها براساس معیارها به

GIS

تعیین وزن شاخصها براساس
مدل
استخراج نقشه نهایی
ترکیب و تلفیق الیهها
AHP

اولویت بندی و معرفی مکانهای بهینه برای مکانگزینی دوربینها
شکل .9فرآیند شماتیک مراحل تحقیق

در گام بعدی پس از مشخصکردن معیارها و زیرمعیارها با استفاده از مطالعات و تحقیقات پیشین و نظـر کارشناسـان
امر ،نقشههای ورودی به نرمافزار معرفی شده است .در گام دیگر ،با استفاده از روش  AHPبه وزندهی و ترکیب الیههـا
پرداخته و مکانهای بهینه برای استقرار دوربینهای مداربسته و اولویتهای آنها مشـخص شـده اسـت .پـس از تلفیـق
الیهها ،نقشة نهایی پیشنهادی با توجه به معیارهای مورد نظر برای مکانگزینی دوربینهای مداربسـته جدیـد انتخـاب و
اولویت آنها مشخص شد .در شکل شمارة دو ،مراحل تحقیق مشخص شده است.

محدودة مورد مطالعه
شهر زنجان از شهرهای بخش شرقی استان زنجان است که بر سر راه تهران تبریز ،در ارتفاع متوسط  2110متر از سـط
دریا واقع شده و در مدارهای  91درجه و  11دقیقه تا  91درجه و  05دقیقه طول شـرقی و  01درجـه و  01دقیقـه تـا 91
درجه و  01دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است (شکل )2؛ همچنین در مجموعهای از ارتفاعات از طـرف شـمال ،شـمال
شرق ،جنوب و جنوب غرب قرار گرفته است .زنجان نخستین و بزرگ ترین نقطة شهری استان به عنوان یکی از شهرهای
میانه اندام بزرگ کشور در ردة جمعیتی  153تا  533هزارنفری ،با جمعیت  011هزار و  311نفر در سال  2013اسـت کـه
 13/10درصد از جمعیت شهری استان را در خود جای داده و مرکز سیاسی-اداری استان زنجان محسوب میشود (مرکـز
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آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن .)2013 ،براساس تقسیمات کالبدی جدید ،شهر زنجـان بـه شـش منطقـة
شهرداری تقسیم شده که به نظر میرسد این تقسیمبنـدی از نظـر اجرایـی و خـدماتی عینـیتـر اسـت؛ همچنـین طبـق
تقسیمات کالبدی ،کل شهر به  53محله تقسیم شده است .در شکل شمارة  0مشخصـات کالبـدی و سـایر ویژگـیهـای
محالت شهر زنجان مالحظه میشود .با بررسی ویژگی های کالبـدی و جمعیتـی شـهر زنجـان در اولـین گـام مشـخص
میشود توزیع جغرافیایی جمعیت در انطباق با تقسیمات کالبدی نبوده است.

شکل  .9تقسیمات کالبدی شهر زنجان و موقعیت محلههای آن

فنون پژوهش
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ()AHP
تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPروشی شناخته شده است که امکان تصمیمگیری صـحی بـا حضـور معیارهـای کیفـی و کمـی را
فراهم میکند (مؤسسة تحقیق در عملیات بهینگسترگیتی .)25 :2011 ،فرایند تحلیـل سلسـلهمراتبـی متکـی بـر قضـاوتهـا و
درنتیجه نسبی است؛ زیرا قضاوتهای یک شخص با شخص دیگر متفاوت است (ویتکر .)195 :1333،2عالوه بر این اسـتفاده از
آن مستلزم ریاضیات دست و پاگیر نیست؛ بنابراین در ،آن آسان است و میتواند بـهطـور مـؤثر هـر دو داده کمـی و کیفـی را
کنترل کند (سنگیز .)010 :1330،1گام اول در فرایند تحلیل سلسهمراتبی ،ایجاد ساختار سلسلهمراتبـی از موضـوع مـورد بررسـی
است که در آن اهداف ،معیارها و ارتباط بین آنها نشان داده مـیشـود .گـامهـای بعـدی محاسـبة ضـریب اهمیـت معیارهـا و
زیرمعیارها ،محاسبة ضریب اهمیت گزینهها ،محاسبة امتیاز نهایی گزینههـا و بررسـی سـازگاری منطقـی قضـاوتهـا را شـامل
میشود (زبردست .)29 :2013،بهمنظور تعیین وزن نسبی ماتریس معیارها و زیرمعیار از نرمافزار  Expert Choiceاسـتفاده شـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Whitaker
2. Cengiz
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ابتدا پرسشنامههایی که متخصصان و کارشناسان برای تعیین اهمیت معیارها و زیر معیارها تکمیل کرده بودنـد ،وارد نـرمافـزار ،و
تحلیلهای مرتبط در جهت تعیین وزن نسبی معیارها و زیرمعیارها فهرست شد.

منطق فازی

)(Fuzzy Logic

نظریة مجموعههای فازی را پرفسور لطفیزاده دانشمند ایرانیتبار و استاد دانشگاه کالیفرنیا اولین بار بهصـورت رسـمی در
برکلی با انتشار مقالهای در مجلة اطالعات و کنترل در سال  2111مطرح کرد (نجمـی و همکـاران .)0 :2015 ،مجموعـة
فازی به طبقهای از عناصر یا پدیدهها گفته میشود که محدودة مشخص و دقیقی ندارد که نشاندهندة تعلق یا عدم تعلق
پدیدهها به طبقة خاص باشد .در این وضعیت عارضهها تا اندازهای به مجموعههای چندگانه تعلق دارند .منطـق فـازی در
تبیین وجوه ابهامآمیز و غیرشفاف پدیدهها در جهان واقعی مفید و سودمند است؛ بدینصورت که تعلق بـه یـک مجموعـه
درواقع بهصورت درجهای از تعلق آنها بیان مـیشـود (مالچفسـکی)10 :2015 ،؛ ماننـد مجموعـهای از افـراد بلندقـد یـا
مجموعة اعداد بزرگ.
قابلیت مجموعه های فازی در تبیین تغییرات تدریجی از عضوشدن تا عضونشـدن فوایـد زیـادی دارد کـه عـالوه بـر
نمایش پدیدههای جغرافیایی دارای محدودههای غیرصری  ،در عملیات و تحلیلهای مبتنی بـر  GISنیـز (ماننـد تحلیـل
تصمیم فضایی) کاربرد دارد .با این روش نهتنها میتوان نمایش گویا و توانمندی از یکی از مؤلفههای اساسـی در فراینـد
تصمیمگیری فضایی (اندازهگیری عدم قطعیها در دادههای جغرافیایی و قواعـد تصـمیمگیـری) ،ارائـه داد ،بلکـه امکـان
بازنمایی معنادار مفاهیم دارای محدودة غیرصری را نیز فراهم میکند (همان .)15 :در پـژوهش حاضـر از روش فـازی در
محیط نرمافزار  Arc GISبرای تلفیق الیههای مربوط به معیارها و زیرمعیارها استفاده شده است.

معیارهای ارزیابی وضعیت موجود توزیع دوربینها
در انتخاب معیارهای ارزیابی قاعدة عمومی بر این است که این معیارها را باید در ارتباط با وضـعیت مسـئله تعیـین کـرد
(مالچفسکی .)215 :2015 ،در پژوهش حاضر براساس بررسیهای میدانی بهعملآمده و با توجه به اطالعات وضع موجود
شهر و هدف پژوهش و مطالعات کتابخانهای ،تعداد  15زیرمعیار بهمنظور ارزیابی و تحلیل وضعیت دوربینهای مداربسـته
شهری انتخاب شده است (جدول  )1که در طبقهبندی کلی به چهار دسـته معیـار کـاربری ،کالبـدی ،طبیعـی و جمعیتـی
تقسیم می شود .پس از انتخاب معیارهای مؤثر در پژوهش حاضر ماتریس معیارها تشکیل شده است که بـا توجـه بـه آن
صورتوضعیت هریک از پیکسلها (سلولهای تشکیلدهندة نقشة رستری از محدودة مـورد مطالعـه) بـه ازای هریـک از
معیارها ثبت میشود (اسفندیاری و غفاری گیالنده )21 :2010 ،و درنهایت سایت فعلی براساس ارزش پیکسلهـای تمـام
معیارها ارزیابی ،و میزان تناسب آن سنجیده میشود.
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جدول  .9معیارهای ارزیابی

کاربری زمین
زیرمعیار
کاربری آموزشی
کاربری آتشنشانی
کاربری CNG
کاربری درمانی

کالبدی
زیرمعیار
فاصله از ( CCTVشعاع برد  53متر)
تجهیزات شهری
جادة اصلی
جادة فرعی

کاربری اداری
کاربری فرهنگی
کاربری گورستان
حملونقل و انباری
کاربری مذهبی
کاربری نظامی
فضای سبز و پار،
کاربری صنعتی
کاربری تاریخی
کاربری تجاری
کاربری ورزشی

تقاطعهای اصلی
مرکز تجاری شهر
طبیعی
زیرمعیار
شیب
پوشش گیاهی
جمعیتی
زیرمعیار
تراکم ترافیک
تراکم جمعیت
-

منابع
مالچفسکی2015 ،
میالدی2010 ،
لیتکوهی و همکاران2010 ،
Yang and ly, 1997
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یافتهها
آمادهسازی پایگاه دادهها و فازیسازی
پس از فراهمکردن الیههای مربوط به معیارها در محیط  ،GISتمام معیارها و تشکیل پایگـاه دادة هریـک از الیـههـای
معیار بهتناسب توابع موجود در ابزار عضویت فازی -2که قبالً شرح آن گذشت -استانداردسازی ،و با طیفهـایی از اعـداد
بین صفر و یک طبقه بندی شده است .زمانی که ارزش عضویت فازی مناسـب بـرای نقشـة معیارهـا درنظـر گرفتـه شـد
(نقشهها ارزشگذاری شده و در یک طیف استاندارد قرار گرفتند) چندین سطوح (منظور نقشههای خروجی توابـع Fuzzy

 Membershipاست) که با مقادیری از صفر و یک تولیدشده ،نشان داده میشوند .گام بعـدی در اعمـال منطـق فـازی،
همپوشانی این سطوح (خروجیها) است .این مرحله بهدلیل اینکه سطوح مختلف کالسهبندی شـده بـا یکـدیگر مقایسـه
میشوند ،شبیه مکانیابی وزنی است (نوعی از روش مکانیابی که بـه کـاربران اجـازه مـیدهـد سـلولهـای رسـتری را
رتبهبندی ،و اهمیت نسبی هر الیه را برای خروجیگیری نهایی تعیین کنند) .شایان ذکـر اسـت کـه در روش فـوق تمـام
مراحل همپوشانی الیهها در نرمافزار انجام شده و به اعمال سلیقة پژوهشگر نیازی نیسـت .همچنـین بـرای هـمپوشـانی
فازی از عملگر گاما( 1تابع گاما ،متشکل از توابع  Productو  )Sumاست .این تابع بهمنظور مرتفعکردن نقاط ضعف (اثـر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fuuzy Membership
2. Gamma
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افزایشی و کاهشی) توابع ضرب و جمع فازی استفاده میشود که کارکرد بهمراتـب بیشـتری خواهـد داشـت؛ زیـرا سـبب
خنثیکردن اثرات بد عملگرهای مذکور میشود.

شکل .5نقشههای فازی شده معیارهای کاربری

تحلیل وضعیت معیارها
پس از استانداردسازی الیه های معیار و به منظور هم پوشانی نهایی نقشه ها از میان عملگرهای موجود در ابزار هم پوشـانی
فازی از عملگر گاما استفاده شد .نقشة خروجی نهایی حاصل از مدل همنوشانی فازی در پنج طبقة بسیار مناسب ،مناسب،
متوسط (خنثی) ،نامناسب و بسیار نامناسب طبقهبندی شد .با بررسی نقشة نهایی حاصل از ارزیابی وضـعیت دوربـینهـای
مداربسته شهری ،محدودة پژوهش و رویهمگذاری نقشة موقعیت محل نصـب دوربـینهـا مـیتـوان دریافـت برخـی از
محل های فعلی نصب دوربین های مداربستة شهری از نظر معیارهای مؤثر در ارزیابی ،وضعیت کاربری ،کالبدی ،جمعیتـی
و طبیعی تناسب کافی ندارند .در این مرحله با توجـه بـه وزنهـای اختصـاصیافتـه بـرای هریـک از معیارهـای اصـلی،
زیرمعیارها ترکیب شده و نقشة نهایی هریک از معیارهای کاربری ،کالبدی ،طبیعی و جمعیتی بهدسـت آمـده اسـت .بایـد
توجه داشت که مقدار  CRدر هریک از ماتریسهای زیر کمتر از  3/2است که میزان دقت ارزشهای اعمالشده را بـرای
هریک از الیهها تأیید میکند .در این نقشهها عالوه بر اینکه مکانهای بهینه از نظر قرارگیری دوربینها در وضع موجود
مشخص شده ،دوربینها نیز برحسب امتیازات در هریک از معیارهای اصلی دستهبندی ،و مشخص شده و چند دوربین در
وضعیت بسیار مناسب قرار گرفته است .پس از بهدستآمدن نقشة تلفیقی معیارهای اصـلی ،چهـار نقشـة بـهدسـتآمـده
برحسب وزنهای مورد نظر ترکیب شده و نقشة نهایی تحلیل وضع موجود بهدست آمده است.
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جدول  .9وزنهای تخصیص دادهشده به معیارهای پژوهش در نرمافزار Expert Choice

کاربری
زیرمعیار
کاربری آموزشی
کاربری آتشنشانی
کاربری CNG
کاربری درمانی
کاربری اداری
کاربری فرهنگی
کاربری گورستان
حملونقل و انباری
کاربری مذهبی
کاربری نظامی
فضای سبز و پار،
کاربری صنعتی
کاربری تاریخی
کاربری تجاری
کاربری ورزشی

وزن
3/331
3/309
3/391
3/313
3/351
3/323
3/331
3/251
3/321
3/315
3/301
3/313
3/321
3/223
3/320

کالبدی
زیرمعیار
فاصله از ( CCTVشعاع برد دوربینها  53متر)
تجهیزات شهری
جادة اصلی
جادة فرعی
تقاطعهای اصلی
مرکز تجاری شهر ()CBD
طبیعی
زیرمعیار
شیب
پوشش گیاهی
جمعیتی
زیرمعیار
تراکم (ازدحام) ترافیک
تراکم جمعیت

وزن
3/991
3/219
3/333
3/311
3/121
3/310
وزن
3/211
3/110
وزن
3/191
3/213

نقشة خروجی نهایی بهدستآمده برای تحلیل وضع موجود ،بیان میکند که از بین  13دوربـین مداربسـتة شـهری بـا
توجه به  15شاخص تعیین شده ،پنج دوربین در وضعیت بسیار مناسب ،چهار دوربین در وضـعیت مناسـب ،ده دوربـین در
وضعیت متوسط و بقیه در وضعیت نامناسب و بسیار نامناسب (بَد) قرار دارند؛ همچنین با توجه بـه خروجـی نقشـة نهـایی
میتوان دریافت هرچقدر به مرکز شهر نزدیک میشویم با توجه به تراکم کاربریها و اینکه این بخش محـل رفـتوآمـد
مردم است ،اهمیت دوربینها در این مناطق بیشتر میشود و این مکانها از نظر اسـتقرار دوربـینهـا ،در وضـعیت بسـیار
مناسبی هستند .اطراف شهر نیز که در شکل شمارة  9پهنههای نامناسب به آنها اطالق شده است با توجه بـه اینکـه در
این پهنهها تراکم کاربری و شاخص های طبیعی و جمعیتی و کالبدی بیشتر مشهود نیست از نظر وضع موجـود در ردیـف
مکانهای نامناسب قرار گرفتهاند.

شکل  .5نقشههای نهایی تحلیل وضع موجود دوربینهای مداربستة شهری
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تلفیق و تعیین پهنههای مطلوب مکانگزینی
در راستای تعیین پهنههای مناسب مکانگزینی استقرار دوربینهای مداربسته شهری ،با توجه به شاخصهـای مطـرح در
پژوهش ،از جمله معیارهای کالبدی ،کاربری ،جمعیتی و طبیعی ،الیههـا از طریـق اوزان تخصـیصیافتـه تلفیـق شـدند و
خروجی آنها بهدست آمد .در این خروجی مکانهای بسیار مناسب بـرای اسـتقرار دوربـینهـای مداربسـته و پهنـههـای
مناسب بهمنظور اولویتگزینی استقرار دوربینها بهدست آمد .با توجه به شکل 1پهنههای دارای اولویت مکـانگزینـی در
محدودة مرکزی شهر قرار دارد .بخش مرکزی شهر نیز با توجه به وظـایف و کـارکرد خـود از جملـه تأثیرپـذیری بخـش
مرکزی شهرها از فعالیت های اقتصادی و تجاری ،به حداکثر رسیدن تراکم جمعیت در ساعات معینی از روز ،متنـوعبـودن
کارکرد بخش مرکزی شهر در مقایسه با سایر بخشها ،محدودیت سط و فضا ،ترکیـب کـاربریهـا و شـبکههـا توجـه
ویژهای را میطلبد.

شکل  .5مکانهای پیشنهادی برای نصب دوربینهای جدید

بحث و نتیجهگیری
امروزه با ایجاد تغییرات نرمافزاری در شیوههای ادارة شهرهای کشور ،کاهش نقش تصدیگری دولت و حرکت به سـمت
تقویت نقش هدایتگری بهوجود آمده است ،سیر تغییر در فناوری از یـکسـو و تغییـر در سـط انتظـارات شـهروندان از
مدیریت شهری ،ناتوانی سیستمهای سنتی مدیریت در ادارة شهرهای کشور را بیش از پیش نمایان کرده اسـت .توجـه بـه
نیازهای اساسی شهروندان در محیط های شهری از جمله تأمین امنیت فضاهای عمومی از مهمترین مسائلی است که باید
مدیران ،برنامه ریزان و مسئوالن شهری بر آن تأکید کنند .تجربة کشورهای موفق در این زمینه ،حرکت بهسوی شهرهای
هوشمند و یکنارچه سازی مدیریت شهری است .امروزه ،تأمین امنیت فضاهای عمومی بهدالیلی مانند بـهصـرفهبـودن در
مقایسه با حضور فیزیکی پلیس ،احساس دیدهشدن و درنتیجه افزایش میـزان امنیـت ،کـاهش جـرم و جنایـت و نـاامنی،
تعلقخاطر شهروندان بهدلیل احساس سرمایهگذاری و بهطورکلی افزایش میزان رضایت از زندگی ،با نصـب دوربـینهـای
مداربسته انجام میشود .نتایج پژوهش حاضر از نظر نیاز به دوربینهای جدید با مکانگزینی علمی برای افزایش امنیت با
نتایج پژوهشهای Deisman, et al., 2009؛  Welsh, 2007و  Kitchin, 2016همسوست .از نظر اولویتبندی حریم
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خصوصی و امنیت عمومی و نظر مردم دربارة نصب دوربینهای مداربسته با پژوهشهای سرگلزایی و ابراهیمزاده2011 ،؛
Gates, 2010؛  Deisman, et al., 2009 Avilez, et al., 2014همراستاسـت؛ همچنـین درخصـوص ارتبـاط نصـب
دوربینهای مداربسته با تحقق شـهر هوشـمند بـا نتـایج تحقیقـات Vanolo, 2014؛ Coletta, et al., 2017؛ Hall,

2010؛  Batty, et al. 2012و  Kitchin and Dodge, 2017همسوست.
در پژوهش حاضر در گام نخست وضعیت موجود شهر از نظر استقرار دوربینهای مداربستة شهری تحلیل شد و نتایج
نشان داد برخی از مناطق شهر ،پوششدهی کافی ندارند و از منطقة نظارت دوربینهای شـهری خـارج هسـتند .درادامـه،
مطلوبیت پهنههای مختلف شهر برای استقرار دوربین های جدید با استفاده از چهار دسته معیار اصـلی کـاربری ،کالبـدی،
طبیعی و جمعیتی تجزیه وتحلیل شد .در گام بعدی با استفاده از مدل تحلیل سلسلهمراتبی  AHPو منطق فازی در محیط
 15 ،GISزیرمعیار درمجموع چهار معیار اصلی با یکدیگر ،تحلیل شدند با استفاده از تحلیـل وضـعیت موجـود و شـناخت
پهنههای خارج از حوزة پوشش دوربینها و ارزشدهی به زیرمعیارها در هریـک از معیارهـای اصـلی ،پهنـههـای مسـتعد
استقرار دوربین های مداربسته مشخص شد .در گام آخر ،با استفاده از روش و توابع فـازی در  ،GISمعیارهـا و زیرمعیارهـا
تلفیق شدند و نقشة نهایی استخراج شد ،این نقشة پهنهای به استقرار دوربینهای جدید بهصورت طبقهبنـدیشـده نشـان
میدهد .با توجه به نتایج درمییابیم که پهنـه هـای میـانی و مرکـزی شـهر همچنـان اولویـت بیشـتری بـرای اسـتقرار
دوربینهای مداربسته شهری دارند و در عین حال مستعد استقرار این دوربینها هستند .شاخصهای مـورد نظـر در ایـن
پژوهش بهعنوان عناصر و اجزای سیستم باز شهری بررسی شدند .نتایج بیانگر این است کـه الگـوی توزیـع دوربـینهـای
نظارتی متناسب با شاخصهای استخراجشدة شهر نیست؛ بنابراین ،نیاز به برنامهریزی صحی و همهجانبـه در پهنـهبنـدی
مکانگزینی دوربینهای مداربسته شهر زنجان همچنین نصب سایر فناوریهـای جدیـد کـه ضـرورتی اجتنـابناپـذیر در
شهرهای هوشمند دارند ضروری بهنظر میرسد و باید آیندهنگری خاصی دربارة آن انجـام شـود .در ضـمن بـا توجـه بـه
معیارهای استفادهشده در پژوهش (حملونقل با وزن  ،3/251جادة اصلی و فرعی با وزن  ،3/352تقاطعهای اصلی با وزن
 3/121و ازدحام و ترافیک با وزن  ) 3/191که مسـتقیم ًا بـه ترافیـک مربـوط هسـتند ،همچنـین ضـرورت بـهکـارگیری
فناوریهای روز مانند دوربین دیجیتال ،سیستمهای موقعیتیاب ماهوارهای و الگـوریتمهـای هوشـمند مـورد اسـتفاده در
رایانهها راهکاری مؤثر را برای بهبود وضعیت ترافیک ،افزایش ایمنی ،کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هـوا بیـان
میکند .براساس یافتههای پژوهش موارد زیر پیشنهاد میشود:
ـ مکانگزینی علمی دوربینها و در آینده حسگرها و ...با توجه به اصول تحقق شهر هوشمند.
ـ ارتقای کیفیت دوربینهای مداربسته و جانمایی و نصب دوربینهای جدیدی در مرکز و بخش میانی شهر.
ـ همراه با توسعة شهر،های جدید ،دوربینهای نظارتی در این محالت با هدف امنیت و ایمنی نصب شوند.
ـ در پهنههای کمدرآمدنشین شهر بهدلیل آسیبپذیری این محلهها در مقابل مخاطرات ،بـا اسـتفاده از دوربـینهـای
شهری نظارت شود.
ـ نصب دوربینهای هوشمند در تقاطعها و خیابانهای پر رفتوآمد برای روانسازی ترافیک و بهبود مسائل امنیتی.
بهصورت کلی دوربینهای مداربستة شهری ،در کنار سایر اقدامهای شهری از جمله برنامهریـزی بـرای تحقـق شـهر
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هوشمند ،آموزش شهروندان ،ایمنسازی ،ارتقای آگاهی و استفاده از دانشهای روز بـه ارتقـای امنیـت و ایمنـی شـهرها
کمک میکند.
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