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چکیده
زيرساختهاي شهري يکي از حوزه هاي اساسي در کشورهاي مختلف است و رشد يک جامعه تا حد زيادي به مديريت مناسب آنها
وابسته است .ازاينرو پايش ،کنترل ،برنامهريزي و مديريت هرچه بهتر اين زيرساختها ضروري است .بهعنوان نمونه به دلیل بروز مشکالت
و خسارتهاي مالي و جاني فراوان در تشخیص اشتباه مکان تأسیسات نظیر مکان لولهها ،بررسي آنها ضروري به نظر ميرسد .رايانش
فراگستر و پیشرفتهاي نوين درزمینه سیستم اطالعات مکاني ( )GISميتواند بهعنوان راهحلي براي اين قبیل مشکالت ،به مديران و
تصمیم گیران کمک کند .هدف اين مقاله بررسي نقش  GISفراگستر در مديريت زيرساختهاي زيرزمیني شهري است .در اين مقاله انواع
فناوريهاي بهکاررفته شده در حوزه زيرساختهاي شهري با کمک رايانش فراگستر در سه دسته زيرساختها ،حسگرها و سرويسها بیان
شده است .با مقايسه میان فناوريهاي موجود در تعیین موقعیت تأسیسات زيرزمیني ،ميتوان نتیجه گرفت بهکارگیري  RFIDبهتر از
روشهاي پیشین است .همچنین بین روشهاي بصريسازي و بازديد در محل اين زيرساختها مقايسهاي صورت گرفت که اين مقايسه
نشان ميدهد روش واقعیت افزوده در اين کاربرد بسیار مناسبتر از روش  GISهمراه است.
واژگان کلیدی :مديريت شهري ،زيرساخت شهري ،رايانش فراگستر ،فناوري



نويسنده رابط
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بررسی نقش  GISفراگستر در مدیریت زیرساختهای زیرزمینی شهری

بررسي نقش  GISفراگستر در مديريت زيرساختهاي زيرزمیني شهري

 -1مقدمه
زيرساختهاي شهري بهعنوان يکي از حوزههاي
اساسي در کشورهاي مختلف است و رشد يک جامعه تا
حد زيادي به مديريت مناسب آنها وابسته است [.]1
ازاينرو تالش براي پايش ،کنترل ،برنامهريزي و مديريت
هرچه بهتر اين زيرساختها ضروري است .همچنین به
دلیل بروز مشکالت و خسارات مالي و جاني فراوان در
تشخیص اشتباه مکان تأسیسات شهري ازجمله مکان
لولههاي آب ،گاز و غیره ،بررسي آنها ضروري به نظر
ميرسد [ .]2مديران و تصمیم گیران در اين زمینه سعي
دارند با بهرهگیري از جنبههاي مختلف فضاي علمي به
راهحلهاي بهتري براي تحقق اهداف خود برسند .پیشرفت
در دنیاي فناوري اطالعات و فناوريهاي مرتبط با رايانش
فراگستر [ ]9نظیر واقعیت افزوده ،اينترنت اشیاء و شبکه
حسگر فراگستر GIS ،را به سمت  GISفراگستر سوق داده
است و سبب ورود اين نسل جديد  GISبه حوزه مديريت
شهري شده است .پايش وضعیت اين زيرساختها به
سیاستگذاران ،برنامهريزان و تصمیم گیران اطالعات
موردنیاز را درباره وضعیت فعلي آنها ميدهد و  GISابزار
اساسي جهت تجزيهوتحلیل علمي اين وضعیت است []4
بنابراين  GISبهمنظور ذخیرهسازي و سازماندهي اطالعات
مرتبط با زيرساختها موردنیاز است [.]1
شرکتهاي مسئول زيرساختهاي زيرزمیني شهري
شامل زيرساخت برق ،گاز ،آب و فاضالب ،مخابرات و انرژي،
براي مديريت زيرساختهاي خود به  GISوابستهاند [ .]6با
پیشرفت علم و فناوري ،مديريت اين زيرساختها به سمت
خودکارسازي بیشتر سوق پیدا کرده است .وقتي يک
حادثه در سیستمهاي تأسیسات اتفاق بیفتد ،زندگي
میلیونها نفر تحت تأثیر قرار ميگیرد و ممکن است باعث
حوادث ثانويه شود [ .]7اين سیستمها همچنین با حوادث
طبیعي مثل سیل ،زلزله ،طوفان و سونامي تخريب ميشوند.
زلزله بهعنوان بیشترين حادثه مخربي است که سبب قطعي
در سیستمهاي تأسیسات ميشود []7؛ بنابراين اطمینان از
اينکه همه سیستمهاي تأسیسات بهطور عادي و تحت
نظارت ايمن کار ميکنند ،اهمیت مييابد [.]8
هدف اين مقاله بررسي نقش  GISفراگستر در مديريت
زيرساختهاي زيرزمیني شهري است تا به مديران و
تصمیم گیران در انجام هرچه بهتر وظايفشان کمک کند.
در اين مقاله انواع فناوريهاي رايانش فراگستر بهکاررفته
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درزمینه زيرساختهاي زيرزمیني شهري در سه دسته
زيرساختها ،حسگرها و سرويسها معرفيشده است.

 -2فناوریهای رایانش فراگستر مورد
استفاده در زیرساختهای زیرزمینی شهری
اصطالح رايانش فراگستر نخستین بار در سال 1331
توسط آقاي مارک وايزر 1پدر علم رايانش فراگستر [ ]3در
آزمايشگاه علوم کامپیوتري  Xerox PARCمطرح شد [.]11
او بر اين باور بود که فناوريهاي کامپیوتري آينده به سمتي
حرکت ميکنند که در محیطها و اشیاء پیرامون بشر موجود
و قابلدسترس بوده و افراد را در فعالیتهاي روزمره ياري
خواهند نمود .همچنین جهان را بهگونهاي تصور کرد که در
آن رايانههايي که در تمام محیط جاسازي شدهاند ،2ميتوانند
از ديد کاربران پنهان باشند [ .]11در ايده رايانش غیر
محسوس او ميتوان به هر کاربر در هر زمان و هر مکان ،با
بهرهگیري از هر نوع سرويسي و در هر شبکهاي ،هر نوع
خدماتي را ارائه داد [ .]11يک محیط فراگستر در محدوده
بین دنیاي واقعي و دنیاي مجازي قرارگرفته است [.]12
شکل  1فضاي فراگستر و جايگاه حسگرها در آن را نشان
ميدهد .يک محیط فراگستر در محدوده مشترک بین دنیاي
واقعي و دنیاي مجازي قرار گرفته است [ .]8عامل کلیدي
دراينارتباط حسگرها هستند که در رايانش فراگستر براي
ايجاد ارتباط يکپارچه بین دو محیط مجازي و محیط دنیاي
واقعي از آنها استفاده ميشود.

شکل -1فضاي فراگستر و جايگاه حسگرها در آن []8

فناوريهاي مختلفي درزمینه رايانش فراگستر وجود
دارد .اين فناوريها با توجه به کاربردي که درزمینه مديريت
زيرساختهاي شهري دارند ،در سه دسته زيرساختها،
حسگرها و سرويسها به ترتیب بررسي شدهاند .شکل  2اين
دستهبندي را نشان ميدهد.
1 Mark Weiser
2 Embedded

اس

 -2-1-2شبکه حسگر بیسیم ()2WSN

شکل -2انواع فناوريهاي رايانش فراگستر در زيرساختهاي زيرزمیني شهري

 -1-2زیرساختها
فناوريهاي زيرساخت فناوريهايي هستند که
بهصورت زيرساخت و شبکه عمل ميکنند .درواقع شبکه-
اي از حسگرها در کنار يکديگر قرارگرفته ،با يکديگر
ارتباط داشته و در کنار هم کار ميکنند .انواع فناوريهاي
زيرساخت مورداستفاده درزمینه زيرساختهاي شهري در
ادامه و در پنج مورد آورده شده است.
 -1-1-2شبکه حسگر فراگستر ()1USN

هنگاميکه حسگرهاي زيادي در يک مکان براي پايش
اهداف خاص بهکاررفته شوند ،شبکه حسگر بيسیم ايجاد
ميشود [ .]1اين شبکهها سیگنالها را از محیط دريافت
کرده و اطالعاتي نظیر زمان ،مکان ،افراد و فعالیتها را
پردازش ميکنند .از اين اطالعات بهمنظور ارائه خدمات بهتر
به کاربران استفاده ميشود .حسگرها ابزارهاي مهمي هستند
که براي جمعآوري اطالعات و ارزيابي تصمیمات ،خدمات
موردنیاز را به اين شبکهها عرضه ميکنند .اين شبکهها به
دلیل قدرت و هزينه کم در موارد بسیاري کاربرد دارند.
 WSNيک سیستم سنجش جهاني است که ميتواند سکوي
پیشرفتهاي براي شناسايي بالياي طبیعي فراهم کند و در
جمعآوري ،ذخیرهسازي دادهها و پايش سالمت تأسیسات و
همچنین بهعنوان سیستمهاي هشدار اولیه در زيرسطح به
کار گرفته شود [ .]14الزم به ذکر است  USNنسبت به
 WSNهوشمندتر است WSN .از انتشار موج الکتريکي بین
گرههاي حسگر استفاده ميکنند .در کاربردهاي زيرزمیني
فرستندهها و گیرندهها که بهصورت مکاني توزيع شدهاند ،به
دستگاههاي سنجشي که شرايط زيرسطحي (نظیر رطوبت،
دما ،فشار ،رسانايي و لرزش) را پايش ميکنند و اطالعات را
بالدرنگ به گره تکاملي 9ميفرستند ،مجهز شدهاند [.]14

 USNمحیطي فراگستري براي ارتباط بین دستگاههاي
کوچک جاسازيشده با قابلیتهاي سنجش است [.]19
شبکههاي حسگر فراگستر ،متعدد ،داراي دسترسي آسان،
اغلب دستگاههاي رايانشي غیرقابل ديد ،اکثرا متحرک و
کاشت شده در محیط ،متصل به يک زيرساخت شبکه
بهطور فزاينده فراگستر و متشکل از يک هسته کابلي و
شبکههاي بيسیم هستند [ .]9در [ ]19يک سیستم حسگر
بيسیم هوشمند براي پايش آنالين خطوط لوله آب و
شناسايي قطعيها ارائه شده که همانند سیستم ،SCADA
براي هدف ايمني عمومي ،پايش بالدرنگ را پشتیباني
ميکند و به رخدادهاي حوادث پاسخ ميدهدGASNET .
نیز يک سیستم حسگر شبکه خط گاز است [ .]1به دلیل
آنکه حسگرها هرلحظه دادههاي زيادي را جمعآوري
ميکنند ،تحلیل اين دادههاي عظیم با راهحل فعلي
امکانپذير نیست .امروزه سنجش شبکهاي و تحلیل
دادههاي با مقیاس بزرگ ميتواند انقالبي در نحوه پايش
زيرساختهاي شهرداري پديد آورد .جريان داده از حسگرها

پیشرفتهاي فني و تالش در برنامهريزي شهري منجر به
ظهور شکل جديدي از زيرساختهاي شهري به نام زيرساخت
فراگستر شده است [ .]11زيرساختهاي فراگستر از حسگرها
و شبکههاي حسگر براي برقراري ارتباط مستمر با وسايل
کامپیوتري کابلي و/يا بيسیم استفاده ميکنند .مطابق []9
رايجترين فناوريهايي که بهطور گسترده در زيرساختهاي
فراگستر استفاده ميشوند ،عبارتاند از،HSDPA،BCN :

1 Ubiquitous Sensor Network

2 Wireless Sensor Network
3 Master

 -3-1-2زیرساخت فراگستر
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ميتواند به سازمانها اجازه دهد تا زيرساختهايشان را
مؤثرتر و بهصورت بالدرنگ ايجاد کنند (بهويژه در زمان
رخدادهاي شديد) تا مسائل نگهداري را سريعا شناسايي
کنند و تصمیم آگاهانهاي در مورد مقاومسازي يا جايگزيني
برخي از اجزاي زيرساخت عمراني بگیرند [.]1

بررسي نقش  GISفراگستر در مديريت زيرساختهاي زيرزمیني شهري

 ،RFID ،USN ،WiBroفناوري رايانش محیط آگاه ،واقعیت
افزوده GIS ،و  .GPSزيرساخت فراگستر ميتواند اطالعاتي را
در سازمانهاي خدمات رفاهي شهري ،مديريت رشد و توسعه
شهري و پايش بالدرنگ 1محیطزيست فراهم کند ،درحاليکه
اين برنامهريزي و مديريت بالدرنگ بهنوبه خود ميتواند به
حفاظت از منابع طبیعي شهري ،مديريت رشد شهري و
توسعه شهري پايدار کمک کند [.]16
 -4-1-2زیرساخت داده مکانی )2(SDI

سازمانهايي که فعالیتشان با حفاريهاي شهري
مرتبط است ،به دلیل فقدان اطالعات مکاني درباره
تأسیسات زيرزمیني ،عدم همکاري براي به اشتراکگذاري
اطالعات با ديگر سازمانها و دادههاي غیردقیق،
خسارتهايي را به منابع شهري وارد ميکنند و باعث از
دست رفتن منابع انساني و مالي ميشوند [2و  .]17اگر
اين سازمانها يک مجموعه استاندارد از دادههاي مکاني را
در يک شبکه جامع منحصربهفرد به اشتراک بگذارند و
روشهايي را براي کشف ،دسترسي ،بازيابي و استفاده از
اين اطالعات توسعه دهند ،ميتوانند از برخورد مسیرهاي
حفاري جلوگیري کنند و دامنه خسارت را کاهش دهند.
[]2؛ بنابراين لزوم استفاده از  SDIدر اينجا اهمیت مييابد.
مطابق راهنماي انجمن زيرساخت داده مکاني جهاني
( ،)9GSDIاصطالح  SDIغالبا استفادهشده تا مجموعه پايه
مرتبطي از فناوريها ،سیاستها و ترتیبات نهادي را تعريف

کند که موجود بودن و دسترسي دادههاي مکاني را تسهیل
بخشد [ .]18تعاملپذيري بین سیستمهاي اطالعات مکاني
ضروري است .اين هدف هنگامي به دست ميآيد که
سازمانها درک ساختاري ،نحوي و معنايي از يکديگر داشته
باشند .ناهمگوني ساختاري و نحوي با روشهاي مختلف و
استفاده از استانداردهاي  OGCقابلرفع هستند [.]18
تعاملپذيري معنايي بهعنوان مهمترين عامل در به
اشتراکگذاري دادهها است [ SDI .]13به سازمانها کمک
ميکند تا محیطي براي به اشتراکگذاري دادههاي مکاني
فراهم کنند ،هر سازمان به اطالعات مکاني ديگر سازمانها
دسترسي دارد و ميتواند مسیرهاي حفاري را بهگونهاي
طراحي کند تا حداقل برخورد ممکن را با ديگر امکانات
زيرزمیني داشته باشد ،زمان در هنگام پرسش از ساير
سازمانها کاهش مييابد و همه دادههاي به اشتراکگذاري
شده ،بهنگام هستند [ .]2اين زيرساخت داده مکاني معموال
تحت عنوان زيرساخت داده مکاني فراگستر يا زيرساخت داده
مکاني زيرزمیني ( )4USDIنامیده ميشود heydari .و
همکاران نقش  SDIمحلي را در بهاشتراکگذاري آسانتر
دادهها مطالعه نموده و اهمیت هستيشناسي را در
تعاملپذيري معنايي بین سازمانهاي درگیر حفاري در شهر
تهران را بررسي کرده و درنهايت يک سیستم وبسرويس
 GISاي مبتني بر هستيشناسي طراحي و براي يک منطقه
از تهران پیادهسازي نمودند [ .]2شکل  9معماري مفهومي
چنین سیستمي را پیشنهاد ميدهد.

شکل -9معماري مفهومي زيرساخت داده مکاني براي سازمانها
1 Online
2 Spatial Data Infrastructure
3 Global SDI
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()USDI

4 Ubiqiutoius SDI / Underground SDI

اس

اينترنت اشیاء چنین تعريف شده است« :اينترنت اشیاء
دستگاههايي نظیر اشیاء مصرفي روزانه و ابزارهاي صنعتي را
به شبکه متصل ميکند ،امکان جمعآوري اطالعات و مديريت
اين دستگاهها را از طريق نرمافزار بهمنظور افزايش کارايي،
ايجاد سرويسهاي جديد ،يا دستیابي به مزاياي بهداشت،
ايمني و زيستمحیطي را فراهم ميکند» [ .]21اين اصطالح
نخستین بار توسط آقاي  Kevin Ashtonتکنولوژيست
بريتانیايي در سال  1333هنگاميکه در  MITبود ،مطرح شد
[ .]21امروزه فناوري  IoTبهسرعت در حال رشد است و
بهعنوان يکي از فناوريهاي آتي تلقي ميشود .همچنین
فناوريها و سیستمهاي حسگري هوشمندتري براي پايش
ايمني و اهداف مديريت بحران در حال گسترش است [.]21
بهطورکلي معماري يک سیستم  IoTميتواند در سه
سطح بیان شود :سنجش ،شبکه و کاربرد .براي يک
سیستم  IoTباهدف ايمني ،مؤلفه بسیار مهم در پردازش
اطالعات اين است که بررسي شود آيا سیستم در يک
وضعیت عملیاتي ايمن با استفاده از فناوريهاي آنالیز و
الگوريتم هشدار هست يا نه .هرگاه يک ناهنجاري رخ
ميدهد ،اندازهگیريهاي متناظر بهتر است اصالح و تعديل
شوند ،ازاينرو تحلیل نیز اهمیت زيادي دارد .در شکل 4
معماري براي شهر هوشمند در سه سطح و چهار عنصر
بیانشده است :سنجش ،ارتباط ،تحلیل و برنامههاي
کاربردي [ .]8ايجاد يک سیستم  IoTايمن با چهار پارامتر
به باال بردن پايش ايمني و قابلیت واکنش اضطراري يک
شهر ،کمک خواهد کرد.

جدول -1سطوح مختلف هشدار براي يک آنالیز ايمني

سطوح هشدار

اول

ناهنجاری

سیستم زيرساخت در يک وضعیت
نوسان غیرعادي ،در مقايسه با
دادههاي مرجع قديمياش است.

دوم

سوء عمل

دادههاي ناهنجار و غیرعادي
شناساييشده که مستقیما منجر
به سوء عمل در آينده ميشود.

سوم

مواقع
اضطراری

شکل -4پارامترهاي يک سیستم ايمني

1 Internet of Thing

باعث تغییرات سريع در
پارامترهاي فیزيکي نظیر فشار،
نرخ جريان ،دما و غیره ميشود

 -2-2حسگرها
اين فناوريها شامل فناوريهايي هستند که بهصورت
حسگر عمل ميکنند .اين حسگرها اطالعات موردنیاز را
جمعآوري کرده و به پايگاه موردنظر براي پردازش
ميفرستند و درنهايت خروجي موردنظر را ارائه ميدهند.
در ادامه به توضیحات بیشتر پیرامون هريک از اين
فناوريها پرداخته شده است.
 -1-2-2تگهای

IoT

توضیحات

2RFID

ثبتهاي 9موقعیتي که در سازمانها وجود دارد ،اغلب
غیردقیق هستند و موقعیت تأسیسات را با دقت کم ميدهند.
اين ثبتها معموال براي موقعیتيابي خط تأسیسات در دو بعد
2 Radio Frequency Identification
3 Records
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-5-1-2اینترنت اشیاء ()1IoT

بهتر است يک آنالیز ايمني چند سطحي و سیستم
هشدار ايجاد شود .سطوح مختلف هشدار در جدول  1ارائه
شده است .اين تغییرات سريع پارامترهاي فیزيکي نظیر
فشار ،نرخ جريان ،دما و غیره معموال ميتواند بهعنوان
شاخصهاي مستقیم و قابلاعتماد آسیب لولههاي محلي يا
حتي قطعي سیستماتیک استفاده شود .هنگاميکه يکي از
اين پديدهها شناسايي شود ،بايد هشدار داده شود و
اندازهگیري (شاخصهاي) واکنش اضطراري مثل تعمیرات
سريع ،بايد در موقعیتهايي که حسگرها دادههاي
راديکالي را گزارش دادهاند ،به کار گرفته شوند .بهطور
مثال شکستگي لوله ممکن است باعث کاهش فشار در
موقعیتهاي معین يا نوع معین شود [.]8

بررسي نقش  GISفراگستر در مديريت زيرساختهاي زيرزمیني شهري

که به شکل يک خط در نقشهاند ،کافي هستند .بعد سوم يا
همان عمق ،براي ايجاد طرحهاي سهبعدي دقیق و اطالع از
مکان دقیق اشیاء زيرزمیني قبل از حفاري ضروري است]17[ .
فناوريهاي موجود براي موقعیتيابي سرمايههاي مدفون شامل
روشهاي مخرب و غیرمخرب است .هیچيک از اين روشها
دقت موردنظر و کارايي سیستم را تأمین نميکنند ،گران و
زمانبر هستند و دادهها در فرمت معمول نیستند .بهعالوه قادر
به فراهمسازي دادههاي دقیق و جامع در محل لولههاي
غیرفلزي مدفون نیستند [ .]17فناوري  RFIDميتواند به رفع
اين کاستيها کمک کند .در جدول  2مقايسهاي بین روشهاي
مخرب و غیرمخرب و  RFIDارائه شده است.
جدول -2مقايسه روشهاي موقعیتيابي

روشهای مخرب
و غیرمخرب

RFID

دقت

کم

زياد

کارایی

کم

زياد

هزینه

گران

ارزان

زمان

زمانبر

کمتر

فرمت داده

غیرعادي

معمولي

لوله غیرفلزی

نامناسب

مناسب

 RFIDيک فناوري سنجش است که بهصورت خودکار
افراد ،حیوانات و يا اشیاء را با استفاده از امواج راديويي از طريق
دستگاههاي حسگري کوچک شناسايي ميکند و متشکل از
تگهاي  RFIDو فرستندهها و خوانندههاي  RFIDاست
[9و .]22دقت باال ،سرعت خواندن باال و پايداري در محیطهاي
نامناسب ،برخي از مزاياي سیستمهاي  RFIDبه شمار ميروند.
بهکارگیري آنها ميتواند منجر به توسعه سیستم جديد
موقعیتيابي شود .درنتیجه ميتوان طول و عرض جغرافیايي
تأسیسات زيرزمیني را از دستگاههاي  GPSو عمق را با کمک
تکهاي  RFIDبه دست آورد .در شکل  1فناوريهاي موردنیاز
براي تعیین موقعیت اين تأسیسات ارائهشده است.

شکل -1فناوريهاي موردنیاز براي تعیین موقعیت تأسیسات زيرزمیني []17
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 -2-2-2حسگرهای فیبر نوری ()1FOSs

حسگرهاي فیبر نوري ،يکي ديگر از سیستمهاي
سنجش جهاني ،ميتوانند بهکار گرفته شوند تا در رفتاري
کامال توزيعيافته و در فواصل طوالني عمل کنند و
دادههاي با قدرت تفکیک باالي مکاني و زماني را اخذ
نمايند [ . ]14ابعاد کم ،وزن سبک ،ايمني در مقابل تداخل
مغناطیسي ،پیادهسازي در دماي باال ،پهناي باند وسیع،
حساسیت باال و استحکام ،ازجمله مزاياي  FOSها هستند
[ .]29اين ويژگيها امکان جايگزيني  FOSرا با
دستگاههاي قديمي بهمنظور اندازهگیري و پايش چندين
پارامتر شامل دما ،فشار ،صوت ،دوران ،شتاب ،میدان
الکتريکي و مغناطیسي ،کشش ،رطوبت ،گرانروي ،PH ،گاز
و محتواي شیمیايي ميدهد[.]14
 -3-2-2برچسبگذاری مکانی

2

ارائه اطالعات پیرامون شيء يا عارضهاي که توسط کاربر
مشاهده ميشود ،يکي از سرويسهاي قابلارائه به کاربر بر
پايه محیط (مکان و جهت) او است .در رايانش فراگستر،
فرآيندي که براي تشخیص يک شيء يا مشخصه مکاني و
بازگرداندن اطالعات مربوط به آن به کار گرفته ميشود،
برچسبگذاري مکاني نامیده ميشود [ .]12در اين فرآيند
ابتدا شيء موجود در محیط شناسايي ميشود ،سپس در
مدتي که کاربر با آن تعامل دارد ،رديابي شده و بهجاي
مدلسازي کامل در ابزار مورداستفاده ،تنها بخشهاي
موردنیاز کاربر براي بصري سازي محتواي مربوط به آن بر
روي محیط واقعي افزوده ميشدند .اين مفهوم يکي از
مهمترين بخشهاي بهکارگیري قابلیت  GISدر مفاهیم
فراگستر است.

 -3-2سرویسها
اين دسته از فناوريها بهصورت سرويس ارائه ميشوند.
درواقع کارايي خود را در قالب خدمات به کاربران و
مديران عرضه ميکنند .اين فناوريها در شش دسته در
ادامه معرفي شدهاند.

1 Fiber-Optic Sensors
2 Geo-labeling

شکل -6مؤلفههاي  GISفراگستر []11

 -2-3-2محیط آگاهی (زمینه

آگاهی)2

در يک سیستم اطالعات مکاني فراگستر مؤلفه محیط
آگاهي مهمترين بخش سیستم را تشکیل ميدهد .رايانش
محیط آگاه يک فناوري است که اطالعات را در مورد محیط
يک وسیله اخذ و به کار ميگیرد تا سرويسهايي را که براي
افراد ،مکان ،زمان و رويداد خاص مناسب هستند را فراهم
کند [ .]22دستیابي به اطالعات محیطي کار سادهاي نیست.
همچنین رايانهها بهتنهايي قادر به درک و استخراج
1 Ubiquitous Geospatial Information System
2 Context Awareness

اس

ازآنجاکه حدود  81درصد از اطالعات موجود در دنیاي
واقعي ماهیت مکاني دارند [ GIS ،]24نیز متأثر از
رويکردهاي رايانش فراگستر متحول شده است .اين تحول
از فرآيند اخذ و جمعآوري و پردارش داده تا نمايش و
بصري سازي دادهها به وجود آمده است GIS .فراگستر را
ميتوان نسل جديدي از  GISدانست که با بهرهگیري از
رايانش فراگستر ،توانسته مفاهیم بسیار جديد و ارزشمندي
را ايجاد نمايد [ .]21ظهور تلفنهاي هوشمند سبب ورود
سیستمهاي فراگستر به زندگي انسانها شده است .مفهوم
واژه هر زمان و هر مکان دسترسي به داده براي کاربر
بهمحض تقاضاي داده است .اين ويژگي هرجاگاهي و ساير
مؤلفههاي تلفن همراه نظیر محیط آگاهي ،امکانات
سختافزاري و نرمافزاري و غیره ميتواند براي ايجاد يک
محیط فراگستر استفاده شود .شکل  6مؤلفههاي سیستم
اطالعات مکاني فراگستر را نشان ميدهد

-3-3-2

هستیشناسی3

يک هستيشناسي يک «توصیف صريح و رسمي از يک
مفهوم» است [ .]28هستيشناسيها توسط مردم،
پايگاههاي داده و برنامههاي کاربردي که نیازمند به
اشتراکگذاري اطالعات يک دامنه خاص را دارند ،استفاده
ميشوند [ .]23زبان استاندارد معرفيشده توسط W3C
براي بیان هستيشناسيها  OWLاست که عضوي از
خانواده زبانهاي نمايش دانش است [ .]18اساس زبان
 OWLبر پايه منطق توصیفي بناشده است .براي
کامپیوترها که بتوانند باهم ارتباط داشته باشند،
تمپلیتهاي پیام بايد به يک فرمت قابل تفسیر براي
کامپیوتر تعريفشده باشد .تفسیر معنايي را ميتوان با
استفاده از کدگذاري رنگهاي مختلف (بهعنوانمثال رنگ
قرمز براي کابلهاي برق) و نمايشهاي هندسي مناسب
(بهطور مثال استوانه براي سهراهي) انجام داد؛ بنابراين
کاربر بسته به نیاز ميتواند انتخاب کند چه عوارضي نشان
داده شود [.]91
 -4-3-2فناوری اطالعات ()4IT

يکي از زمینههاي اساسي کاربرد  ITدرزمینه برنامه-
ريزي و مديريت شهري است .اولین نیاز مديران در
مديريت هر نوع بحران در شهر در اختیار داشتن اطالعات
بهروز است .ايجاد اين سیستم نیازمند  SDIاز طريق
زيرساختهاي مختلفي از قبیل شبکههاي ارتباطي،
استانداردهاي تدوينشده ،دستورالعملهاي کاربردي و
غیره است [ .]18امروزه پیچیدگي مسائل شهري فراتر از
قابلیت مديران و يا بهکارگیري روشهاي سنتي در
تصمیمگیري است و توسعه  ITقابلیتها و ديدگاههاي
3 Ontology
4 Information Technology
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 -1-3-2سیستم اطالعات مکانی فراگستر ()1UBIGIS

اطالعات محیطي و بهکارگیري آنها براي کاربران نیستند.
در محیط آگاهي اصطالح حسگر تنها محدود به تجهیزات
سختافزاري نیست ،بلکه هر منبع دادهاي که اطالعات
محیطي فراهم آورد ،حسگر گفته ميشود [ .]26سیستم
مديريت ايمني گاز شهري در کره ،تالشي براي کنترل
اطالعات محیط آگاه ايجاد کرده است و غالبا بر اساس
سیستم ارتباط کابلي به کمک  ITاست [.]27

بررسي نقش  GISفراگستر در مديريت زيرساختهاي زيرزمیني شهري

جديدي را براي مسئولین و برنامهريزان شهري ايجاد کرده
است [ .]91با بهکارگیري مناسب اين فناوري ميتوان از
وقوع بسیاري از بحرانها در فضاهاي شهري پیشگیري
کرده و يا در صورت وقوع نسبت به مديريت بحرانها اقدام
نمود .در طول سالهاي اخیر سیستمهاي زيرساخت و
شبکههايي که آب ،برق و گاز را فراهم ميکنند ،بیشتر
مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات ( )1ICTشدهاند .با
در نظر گرفتن اين نکته که کارکرد مناسب آنها به
کارکرد صحیح  ICTوابسته است [ .]9زيرساختهاي
فیزيکي و عوارض متحرک نظیر نفتي که در خط لوله در
جريان است و جريان الکتريکي در خط تأمین برق
(انرژي) ،ميتواند بهصورت خودکار توسط شبکههاي
ديجیتال پايش ،کنترل و محافظت شوند [.]9
 -5-3-2واقعیت افزوده ()2AR

واقعیت مجازي 9تصويري مستقیم يا غیرمستقیم و
بالدرنگ از دنیاي فیزيکي است که با افزودن اطالعات
مجازي تولیدشده توسط کامپیوتر به واقعیت ،واقعیت افزوده
تشکیل شده است .واقعیت افزوده محیطي تعاملي است و در
حین اينکه اشیاء حقیقي و مجازي را با يکديگر ترکیب
ميکند بهطور سهبعدي ثبت شده است .در [ ]9واقعیت
افزوده بدينصورت تعريف شده است« :واقعیت افزوده
زمینهاي از مطالعات رايانه است که منجر به ترکیب دنیاي
واقعي و دادههاي ايجادشده توسط کامپیوتر ميشود»AR .
ميتواند شامل بهکارگیري دادههاي رديابي متحرک،
شناسايي فیدوشال مارک 4با استفاده از ماشین بینايي 1و
ايجاد محیطهاي کنترلشده با هر تعداد حسگر و
فعالکننده 6باشد [ .]9زنجیره میلگرام 7در شکل  7واقعیت
مجازي را به دنیاي واقعي مرتبط ميکند و بین آنها
واقعیت افزوده و واقعیت مجازي افزوده 8قرار دارند [.]92

شکل -7زنجیره میلگرام []92
1 Information and Communication Technology
2 Augmented Reality
3 Virtual Reality
4 Fiducial Marker
5 Computer Vision
6 Actuator
7 Milgram
8 Augmented Virtuality
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درگذشته واقعیت افزوده کمتر از آزمايشگاه خارج
ميشد ولي امروزه باوجود تلفنهاي هوشمند امکان
پیادهسازي اين فناوري در تلفنهاي همراه فراهمشده و
اين خود فراهمکننده مؤلفههاي فراگستري هر مکان ،هر
زمان ،هر سرويس ،هر کاربر و هر شبکه است .افزايش
قدرت پردازش و دارا بودن ابزارهايي مانند ژيروسکوپ،
شتاب سنج ،قطبنما ،دوربین تلفن همراه و ديگر حسگرها
به همراه صفحهنمايش موجود بر روي دستگاه امکانات
مناسبي براي تولید برنامههاي  ARايجاد کردهاند [91و
 .]99در حقیقت مزيت اصلي اين سیستمها اين است که
تمام وسايل موردنیاز را در خود دارند و نیازي به خريد
دستگاههايي همانند  HMDهاي گرانقیمت و افزودن آن
در اين دستگاهها نیست [ .]94شکل  8نمايي از اين
زيرساختها را که به کمک  ARبصري سازي شدهاند،
نشان ميدهد.

شکل  -8نمايش زيرساختها در يک دستگاه ]17[ AR

در شکل  3معماري يک سیستم بهمنظور بازيابي
اطالعات مرتبط با تأسیسات زيرزمیني در يک برنامه
کاربردي واقعیت افزود پیشنهاد شده است .بهمنظور
بصريسازي لولهها الزم است دادهها از پايگاه داده به
فرمت ساده  GMLتبديل شوند .با کمک  GPSموقعیت
فعلي کاربر در میدان تشخیص داده شده ،با اين اطالعات
از يک  WFSپرسش 3ميشود تا دادههاي مرتبط را
بهصورت آنالين و بالدرنگ براي بصريسازي  ARبازيابي
کند .دادههايي که در میدان اصالح شدند ميتوانند در
پايگاه داده مطابقت داده شوند [.]94

9 Query

اس

GIS -6-3-2

همراه1

 -3نتیجهگیری

يکي از ابزارهاي اساسي درزمینه سازماندهي اطالعات
نقشه GIS ،همراه است [ GIS .]1همراه توسعه فناوري GIS
از اداره 2به میدان 9است که امکان اخذ ،ذخیرهسازي ،به-
روزرساني ،دستکاري ،تجزيهوتحلیل و نمايش اطالعات
مکاني را براي کارگران میداني فراهم ميکند [ ]91و امکان
تبادل اطالعات بین مجموعه دادههاي میداني و  GISرا
فراهم ميکند [ .]1اين فناوري يک يا چند فناوري از قبیل
دستگاههاي متحرک GPS ،و اطالعات بيسیم براي
دستیابي به اطالعات اينترنت  GISرا ترکیب ميکند [.]91
اين ابزار قابلحمل ميتواند در محل استفاده شود و
اطالعاتي را درمورد تأسیسات بدهد و به اداره مرتبط
بفرستد .ازآنجاکه درحالت عادي ،بازرسي بصري
زيرساختهاي زيرزمیني غیرممکن است ،شناسايي يا برآورد
موقعیت آنها بهمنظور بازسازي يا تعويض دشوار است [.]1
برخي شرکتها از سیستمهاي  GISهمراه در بازرسي
محلي استفاده ميکنند[91و  ،]96در جدول  9مقايسهاي
بین  GISهمراه و  ARدر بازرسيهاي محلي تأسیسات
زيرزمیني صورت گرفته است .اين مقايسه نشان ميدهد،
ازآنجاکه  ARداراي رابط کاربري بصريتري است ،دقت و
سرعت بیشتري دارد و بیشتر بهصورت خودکار عمل
ميکند ،يعني به کاربر وابستگي کمتري دارد ،بهکارگیري
آن ميتواند به تصمیمگیري بهتر و سريعتر مديران کمک
کند و باعث بهبود مديريت اين زيرساختها شود.
1 Mobile GIS
2 Office
3 Field

هدف اين مقاله بررسي نقش  GISفراگستر در مديريت
زيرساختهاي زيرزمیني شهري بود .براي اين منظور انواع
فناوريهاي بهکاررفته شده در حوزه زيرساختهاي شهري
با کمک رايانش فراگستر در سه دسته زيرساختها،
حسگرها و سرويسها مطرح و بررسي شد .اين مقاله نشان
داد که  GISفراگستر ميتواند کاربردهاي زيادي در حوزه
زيرساختها داشته باشد .براي نمونه ميتوان به کاربرد اين
فناوري در زمینههاي مرتبط با پايش و کنترل
زيرساختها ،حفظ ايمني زيرساختها ،بصري سازي
سهبعدي آنها ،يکپارچهسازي اطالعات با بهکارگیري
زيرساخت داده مکاني بین سازمانها و کاربردهاي فراوان
ديگر اشاره نمود.
در اين مقاله مقايسهاي بین روشهاي مختلف
بصريسازي و بازديد در محل ،شامل واقعیت افزوده و GIS
همراه ،صورت گرفت .اين مقايسه نشان ميدهد روش
واقعیت افزوده براي اين کاربرد بسیار مناسبتر از روش
 GISهمراه است .مقايسه ديگري نیز بین فناوريهاي
موجود براي تعیین موقعیت تأسیسات زيرزمیني انجام شد.
با مقايسه اين فناوريها اين نتیجه حاصل شد که
بهکارگیري روش جديد  RFIDبسیار مناسبتر از
روشهاي پیشین شامل روشهاي مخرب و غیرمخرب
است .ذکر اين نکته ضروري است که اين مقاله بیشتر به
زمینههاي تئوري و تحقیقاتي پرداخته و پیشنهاد ميشود
در کارهاي آينده از اين فناوريها بهصورت عملي و
کاربردي استفاده شود.
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شکل -3معماري پیشنهادي سیستم بهمنظور بازيابي و نمايش اطالعات تأسیسات

Mobile GIS

 وGIS نمايش ارتباط بین دادههاي
)محیط واقعي (رابط کاربري بصريتر

عدم نمايش ارتباط بین دادههاي
 و محیط واقعيGIS

تکنیکهای بصریسازی

بهصورت صحیح

مشکل در ارجاعدهي صحیح

ارجاعدهی تأسیسات

)توسط ماشین (خودکار

)توسط کاربر (دستي

تفسیر دادهها

امکان دسترسي به دادههاي پیچیده

عدم امکان دسترسي

دسترسی به دادهها در محل

امکان توسعه

محدود

توسعه سیستم

بهصورت مؤثرتر

محدود

کارهای میدانی عملیات و نگهداری

کم

زياد

آسیبهای ناخواسته

)زياد (باال

)کم (پايین

ایمنی کلی در محل

آسان و مفید

سخت و طاقتفرسا

 شناسایی نشت و خرابی،مدیریت قطع

سريع و دقیق

آهسته و کمدقت

ردیابی و موقعیتیابی

زياد

کم

دقت

بهتر و برتر

نامناسب

نمایش همپوشانی

بالدرنگ و مستقیم و بدون پس پردازش

غیرمستقیم و نیازمند پس پردازش

ابزارهای تعاملی

کمتر

بیشتر

عمر باتری دستگاه

بیشتر

کمتر

هزینه

 فراگستر در مديريت زيرساختهاي زيرزمیني شهريGIS بررسي نقش

 در بازرسي محلي تأسیساتAR  وMobile GIS  مقايسه بین-9جدول
AR
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