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 های زیرزمینی شهریفراگستر در مدیریت زیرساخت GISبررسی نقش 

  2انیاحمدآبادعلی حسینی نوه  ،2صادقی نیارکی ابوالقاسم، 1مینا کریمی

دانشگاه  -برداري دانشکده مهندسي نقشه -هاي اطالعات مکاني مهندسي سیستمدانشجوي کارشناسي ارشد 1

 نصیرالدين طوسيصنعتي خواجه

minakarimi@email.kntu.ac.ir 

 نصیرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه -برداري استاديار دانشکده مهندسي نقشه 2
a.sadeghi@kntu.ac.ir 

hosseininaveh@kntu.ac.ir 

 (1931 آبان، تاريخ تصويب 1931 ارديبهشت)تاريخ دريافت 

 چکیده

ها هاي اساسي در کشورهاي مختلف است و رشد يک جامعه تا حد زيادي به مديريت مناسب آنهاي شهري يکي از حوزهزيرساخت

به دلیل بروز مشکالت نمونه  عنوانبهها ضروري است. ريزي و مديريت هرچه بهتر اين زيرساخترو پايش، کنترل، برنامهوابسته است. ازاين

 رايانشرسد. ها ضروري به نظر ميها، بررسي آننظیر مکان لوله تأسیساتهاي مالي و جاني فراوان در تشخیص اشتباه مکان خسارتو 

براي اين قبیل مشکالت، به مديران و  يحلراه عنوانبهتواند مي (GIS) سیستم اطالعات مکاني نهیدرزمهاي نوين فراگستر و پیشرفت

انواع در اين مقاله  .استهاي زيرزمیني شهري فراگستر در مديريت زيرساخت GISبررسي نقش هدف اين مقاله گیران کمک کند. تصمیم 

بیان ها ها، حسگرها و سرويسرايانش فراگستر در سه دسته زيرساختهاي شهري با کمک کاررفته شده در حوزه زيرساختهاي بهفناوري

بهتر از  RFID يریکارگبهتوان نتیجه گرفت زيرزمیني، مي تأسیسات تیموقعهاي موجود در تعیین فناوريبا مقايسه میان  شده است.

اي صورت گرفت که اين مقايسه ها مقايسهزيرساختو بازديد در محل اين سازي هاي بصريبین روشچنین هاي پیشین است. همروش

 همراه است. GISتر از روش مناسبار در اين کاربرد بسیواقعیت افزوده  دهد روشنشان مي

فناوري ،فراگستر رايانشمديريت شهري، زيرساخت شهري،  واژگان کلیدی:

                                                           
  نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

هاي عنوان يکي از حوزههاي شهري بهزيرساخت
اساسي در کشورهاي مختلف است و رشد يک جامعه تا 

. [1] وابسته استها حد زيادي به مديريت مناسب آن
ريزي و مديريت رو تالش براي پايش، کنترل، برنامهازاين

چنین به ها ضروري است. همهرچه بهتر اين زيرساخت
دلیل بروز مشکالت و خسارات مالي و جاني فراوان در 

شهري ازجمله مکان  تأسیساتتشخیص اشتباه مکان 
ي به نظر ها ضروربررسي آن ،هاي آب، گاز و غیرهلوله
در اين زمینه سعي  رانیگ میتصم. مديران و [2]رسد مي

هاي مختلف فضاي علمي به گیري از جنبهدارند با بهره
هاي بهتري براي تحقق اهداف خود برسند. پیشرفت حلراه

هاي مرتبط با رايانش در دنیاي فناوري اطالعات و فناوري
نظیر واقعیت افزوده، اينترنت اشیاء و شبکه  [9]فراگستر 

فراگستر سوق داده  GISرا به سمت  GISحسگر فراگستر، 
به حوزه مديريت  GISجديد  است و سبب ورود اين نسل

ها به پايش وضعیت اين زيرساخت شهري شده است.
ريزان و تصمیم گیران اطالعات گذاران، برنامهسیاست

ابزار  GISدهد و ها ميضعیت فعلي آنموردنیاز را درباره و
 [4] وتحلیل علمي اين وضعیت استاساسي جهت تجزيه

اطالعات  يدهسازمانسازي و منظور ذخیرهبه GISبنابراين 
 .[1] است ازیموردنها مرتبط با زيرساخت

هاي زيرزمیني شهري هاي مسئول زيرساختشرکت
شامل زيرساخت برق، گاز، آب و فاضالب، مخابرات و انرژي، 

. با [6]اند وابسته GISهاي خود به براي مديريت زيرساخت
ها به سمت پیشرفت علم و فناوري، مديريت اين زيرساخت

تر سوق پیدا کرده است. وقتي يک خودکارسازي بیش
اتفاق بیفتد، زندگي  تأسیساتهاي حادثه در سیستم

گیرد و ممکن است باعث ها نفر تحت تأثیر قرار ميمیلیون
وادث ها همچنین با ح. اين سیستم[7] حوادث ثانويه شود

شوند. تخريب ميو سونامي  طوفان، طبیعي مثل سیل، زلزله
عنوان بیشترين حادثه مخربي است که سبب قطعي زلزله به

ان از بنابراين اطمین؛ [7]شود مي تأسیساتهاي در سیستم
طور عادي و تحت به تأسیساتهاي اينکه همه سیستم
 .[8]يابد کنند، اهمیت مينظارت ايمن کار مي
فراگستر در مديريت  GISبررسي نقش هدف اين مقاله 

و است تا به مديران هاي زيرزمیني شهري زيرساخت
در انجام هرچه بهتر وظايفشان کمک کند.  رانیگ میتصم

 کاررفتهبه رايانش فراگستر هايفناوريدر اين مقاله انواع 

ي زيرزمیني شهري در سه دسته هازيرساختزمینه در
 شده است.معرفي هاها، حسگرها و سرويسزيرساخت

 موردرایانش فراگستر های فناوری -2

 شهریزیرزمینی های زیرساختدر  استفاده

 1331اصطالح رايانش فراگستر نخستین بار در سال 
در  [3]پدر علم رايانش فراگستر  1مارک وايزرتوسط آقاي 

. [11]مطرح شد  Xerox PARCآزمايشگاه علوم کامپیوتري 
آينده به سمتي هاي کامپیوتري او بر اين باور بود که فناوري

ها و اشیاء پیرامون بشر موجود کنند که در محیطحرکت مي
هاي روزمره ياري دسترس بوده و افراد را در فعالیتو قابل

اي تصور کرد که در گونهچنین جهان را بهخواهند نمود. هم
توانند ، مي2اندهايي که در تمام محیط جاسازي شدهآن رايانه

. در ايده رايانش غیر [11]باشند از ديد کاربران پنهان 
توان به هر کاربر در هر زمان و هر مکان، با محسوس او مي

اي، هر نوع گیري از هر نوع سرويسي و در هر شبکهبهره
. يک محیط فراگستر در محدوده [11]خدماتي را ارائه داد 

. [12]بین دنیاي واقعي و دنیاي مجازي قرارگرفته است 
فضاي فراگستر و جايگاه حسگرها در آن را نشان  1شکل 
يک محیط فراگستر در محدوده مشترک بین دنیاي  دهد.مي

عامل کلیدي . [8] دنیاي مجازي قرار گرفته استواقعي و 
حسگرها هستند که در رايانش فراگستر براي  ارتباطيندرا

ايجاد ارتباط يکپارچه بین دو محیط مجازي و محیط دنیاي 
 شود.ها استفاده ميواقعي از آن

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

زمینه رايانش فراگستر وجود هاي مختلفي درفناوري
مديريت  نهیدرزمبه کاربردي که  توجه باها اين فناوريدارد. 

ها، زيرساختدر سه دسته هاي شهري دارند، زيرساخت
اين  2شکل  اند.بررسي شده ها به ترتیبحسگرها و سرويس

 دهد.بندي را نشان ميدسته

                                                           
1 Mark Weiser 

2 Embedded 
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 هاي زيرزمیني شهريزيرساخت در ي رايانش فراگسترهافناوريانواع  -2شکل

 هازیرساخت -2-1

هايي هستند که هاي زيرساخت فناوريفناوري

-شبکه درواقع .کنندعمل ميو شبکه زيرساخت  صورتبه

، با يکديگر قرارگرفتهاي از حسگرها در کنار يکديگر 

هاي انواع فناوري کنند.ارتباط داشته و در کنار هم کار مي

در  هاي شهريزمینه زيرساختزيرساخت مورداستفاده در

 آورده شده است.و در پنج مورد ادامه 

 (USN1فراگستر ) حسگرشبکه  -2-1-1

USN هاي محیطي فراگستري براي ارتباط بین دستگاه

. [19]هاي سنجش است شده با قابلیتکوچک جاسازي

هاي حسگر فراگستر، متعدد، داراي دسترسي آسان، شبکه

متحرک و  اکثرا  هاي رايانشي غیرقابل ديد، اغلب دستگاه

کاشت شده در محیط، متصل به يک زيرساخت شبکه 

فزاينده فراگستر و متشکل از يک هسته کابلي و  طوربه

 يک سیستم حسگر [19]در  .[9]سیم هستند هاي بيشبکه

سیم هوشمند براي پايش آنالين خطوط لوله آب و يب

، SCADAها ارائه شده که همانند سیستم شناسايي قطعي

براي هدف ايمني عمومي، پايش بالدرنگ را پشتیباني 

 GASNETدهد. کند و به رخدادهاي حوادث پاسخ ميمي

به دلیل  .[1]نیز يک سیستم حسگر شبکه خط گاز است 

آوري هاي زيادي را جمعآنکه حسگرها هرلحظه داده

حل فعلي اههاي عظیم با رکنند، تحلیل اين دادهمي

اي و تحلیل پذير نیست. امروزه سنجش شبکهامکان

تواند انقالبي در نحوه پايش هاي با مقیاس بزرگ ميداده

هاي شهرداري پديد آورد. جريان داده از حسگرها زيرساخت

                                                           
1 Ubiquitous Sensor Network 

هايشان را ها اجازه دهد تا زيرساختتواند به سازمانمي

ژه در زمان ويصورت بالدرنگ ايجاد کنند )بهمؤثرتر و به

داري را سريعا  شناسايي رخدادهاي شديد( تا مسائل نگه

سازي يا جايگزيني اي در مورد مقاومکنند و تصمیم آگاهانه

 .[1]برخي از اجزاي زيرساخت عمراني بگیرند 

 (WSN2سیم )شبکه حسگر بی -2-1-2

که حسگرهاي زيادي در يک مکان براي پايش هنگامي

سیم ايجاد کاررفته شوند، شبکه حسگر بياهداف خاص به

ها را از محیط دريافت ها سیگنال. اين شبکه[1]شود مي

را  هاکرده و اطالعاتي نظیر زمان، مکان، افراد و فعالیت

منظور ارائه خدمات بهتر کنند. از اين اطالعات بهپردازش مي

شود. حسگرها ابزارهاي مهمي هستند به کاربران استفاده مي

آوري اطالعات و ارزيابي تصمیمات، خدمات که براي جمع

ها به کنند. اين شبکهها عرضه ميموردنیاز را به اين شبکه

ي کاربرد دارند. دلیل قدرت و هزينه کم در موارد بسیار

WSN سکوي  تواندمي يک سیستم سنجش جهاني است که

در  اي براي شناسايي بالياي طبیعي فراهم کند وپیشرفته

و  تأسیسات سالمتو پايش ها دادهسازي آوري، ذخیرهجمع

به  هاي هشدار اولیه در زيرسطحسیستم عنوانبهچنین هم

نسبت به  USNالزم به ذکر است . [14] کار گرفته شود

WSN .هوشمندتر است WSN  از انتشار موج الکتريکي بین

کنند. در کاربردهاي زيرزمیني حسگر استفاده مي هايگره

اند، به مکاني توزيع شده صورتبهها که ها و گیرندهفرستنده

هاي سنجشي که شرايط زيرسطحي )نظیر رطوبت، دستگاه

کنند و اطالعات را دما، فشار، رسانايي و لرزش( را پايش مي

 .[14]اند فرستند، مجهز شدهمي 9بالدرنگ به گره تکاملي

 زیرساخت فراگستر -2-1-3

شهري منجر به ريزي هاي فني و تالش در برنامهپیشرفت

هاي شهري به نام زيرساخت ظهور شکل جديدي از زيرساخت

هاي فراگستر از حسگرها رساخت. زي[11] ه استفراگستر شد

هاي حسگر براي برقراري ارتباط مستمر با وسايل و شبکه

 [9]کنند. مطابق سیم استفاده ميکامپیوتري کابلي و/يا بي

هاي طور گسترده در زيرساختهايي که بهترين فناوريرايج

، BCN،HSDPAاند از: بارتند، عوشفراگستر استفاده مي

                                                           
2 Wireless Sensor Network 

3 Master 
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WiBro ،USN، RFID فناوري رايانش محیط آگاه، واقعیت ،

تواند اطالعاتي را فراگستر مي زيرساخت .GPS و GISافزوده، 

هاي خدمات رفاهي شهري، مديريت رشد و توسعه در سازمان

که زيست فراهم کند، درحاليمحیط 1شهري و پايش بالدرنگ

تواند به نوبه خود ميريزي و مديريت بالدرنگ بهاين برنامه

حفاظت از منابع طبیعي شهري، مديريت رشد شهري و 

 .[16]توسعه شهري پايدار کمک کند 

 2 (SDI)زیرساخت داده مکانی -2-1-4

هاي شهري هايي که فعالیتشان با حفاريسازمان

مرتبط است، به دلیل فقدان اطالعات مکاني درباره 

گذاري زيرزمیني، عدم همکاري براي به اشتراک تأسیسات

هاي غیردقیق، ها و دادهاطالعات با ديگر سازمان

کنند و باعث از هايي را به منابع شهري وارد ميخسارت

. اگر [17و 2]شوند دست رفتن منابع انساني و مالي مي

هاي مکاني را ها يک مجموعه استاندارد از دادهاين سازمان

فرد به اشتراک بگذارند و صربهمنح در يک شبکه جامع

هايي را براي کشف، دسترسي، بازيابي و استفاده از روش

توانند از برخورد مسیرهاي اين اطالعات توسعه دهند، مي

حفاري جلوگیري کنند و دامنه خسارت را کاهش دهند. 

 يابد.در اينجا اهمیت مي SDI؛ بنابراين لزوم استفاده از [2]

 مطابق راهنماي انجمن زيرساخت داده مکاني جهاني

(GSDI9) اصطالح ،SDI   تا مجموعه پايه  شدهاستفاده غالبا

ها و ترتیبات نهادي را تعريف ها، سیاستمرتبطي از فناوري

هاي مکاني را تسهیل کند که موجود بودن و دسترسي داده

هاي اطالعات مکاني مپذيري بین سیستتعامل. [18]بخشد 

آيد که هنگامي به دست مي ضروري است. اين هدف

ها درک ساختاري، نحوي و معنايي از يکديگر داشته سازمان

هاي مختلف و باشند. ناهمگوني ساختاري و نحوي با روش

. [18] رفع هستندقابل OGCاستفاده از استانداردهاي 

ترين عامل در به عنوان مهمپذيري معنايي بهتعامل

ها کمک به سازمان SDI. [13]ها است گذاري دادهراکاشت

هاي مکاني گذاري دادهکند تا محیطي براي به اشتراکمي

ها فراهم کنند، هر سازمان به اطالعات مکاني ديگر سازمان

اي گونهتواند مسیرهاي حفاري را بهدسترسي دارد و مي

طراحي کند تا حداقل برخورد ممکن را با ديگر امکانات 

داشته باشد، زمان در هنگام پرسش از ساير زيرزمیني 

گذاري هاي به اشتراکيابد و همه دادهها کاهش ميسازمان

 معموال اين زيرساخت داده مکاني  .[2]شده، بهنگام هستند 

تحت عنوان زيرساخت داده مکاني فراگستر يا زيرساخت داده 

و  heydariشود. ( نامیده ميUSDI4) مکاني زيرزمیني

تر گذاري آساناشتراکمحلي را در به SDIهمکاران نقش 

شناسي را در ها مطالعه نموده و اهمیت هستيداده

هاي درگیر حفاري در شهر پذيري معنايي بین سازمانتعامل

 سيسرووبو درنهايت يک سیستم کرده تهران را بررسي 

GIS شناسي طراحي و براي يک منطقه اي مبتني بر هستي

معماري مفهومي  9 شکل. [2]د سازي نمودناز تهران پیاده

 دهد.چنین سیستمي را پیشنهاد مي

 
 (USDI) هاعماري مفهومي زيرساخت داده مکاني براي سازمانم -9شکل

1 Online 
2 Spatial Data Infrastructure 

3 Global SDI 4 Ubiqiutoius SDI / Underground SDI 
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 (IoT1) اینترنت اشیاء-2-1-5

اينترنت اشیاء »اشیاء چنین تعريف شده است: اينترنت 

هايي نظیر اشیاء مصرفي روزانه و ابزارهاي صنعتي را دستگاه

آوري اطالعات و مديريت کند، امکان جمعبه شبکه متصل مي

منظور افزايش کارايي، افزار بهها را از طريق نرماين دستگاه

شت، هاي جديد، يا دستیابي به مزاياي بهداايجاد سرويس

. اين اصطالح [21] «کندمحیطي را فراهم ميايمني و زيست

تکنولوژيست  Kevin Ashtonنخستین بار توسط آقاي 

بود، مطرح شد  MITکه در هنگامي 1333بريتانیايي در سال 

سرعت در حال رشد است و به IoT. امروزه فناوري [21]

چنین همشود. هاي آتي تلقي ميعنوان يکي از فناوريبه

براي پايش  يهاي حسگري هوشمندترها و سیستمفناوري

 .[21]ايمني و اهداف مديريت بحران در حال گسترش است 

تواند در سه مي IoTطورکلي معماري يک سیستم به

سطح بیان شود: سنجش، شبکه و کاربرد. براي يک 

باهدف ايمني، مؤلفه بسیار مهم در پردازش  IoTسیستم 

اطالعات اين است که بررسي شود آيا سیستم در يک 

هاي آنالیز و فناوري وضعیت عملیاتي ايمن با استفاده از

الگوريتم هشدار هست يا نه. هرگاه يک ناهنجاري رخ 

هاي متناظر بهتر است اصالح و تعديل گیريدهد، اندازهمي

 4رو تحلیل نیز اهمیت زيادي دارد. در شکل شوند، ازاين

معماري براي شهر هوشمند در سه سطح و چهار عنصر 

هاي رنامهشده است: سنجش، ارتباط، تحلیل و ببیان

ر پارامتر ايمن با چها IoT. ايجاد يک سیستم [8]کاربردي 

به باال بردن پايش ايمني و قابلیت واکنش اضطراري يک 

 شهر، کمک خواهد کرد.

 
 IoTپارامترهاي يک سیستم ايمني  -4شکل

                                                           
1 Internet of Thing 

سطحي و سیستم  بهتر است يک آنالیز ايمني چند

ارائه  1وح مختلف هشدار در جدول هشدار ايجاد شود. سط

اين تغییرات سريع پارامترهاي فیزيکي نظیر شده است. 

عنوان تواند بهفشار، نرخ جريان، دما و غیره معموال  مي

هاي محلي يا اعتماد آسیب لولههاي مستقیم و قابلشاخص

که يکي از حتي قطعي سیستماتیک استفاده شود. هنگامي

ها شناسايي شود، بايد هشدار داده شود و اين پديده

هاي( واکنش اضطراري مثل تعمیرات شاخصگیري )اندازه

هاي گرها دادههايي که حسسريع، بايد در موقعیت

طور اند، به کار گرفته شوند. بهراديکالي را گزارش داده

مثال شکستگي لوله ممکن است باعث کاهش فشار در 

 .[8]هاي معین يا نوع معین شود موقعیت

 سطوح مختلف هشدار براي يک آنالیز ايمني -1جدول

 توضیحات سطوح هشدار

 ناهنجاری اول
سیستم زيرساخت در يک وضعیت 

نوسان غیرعادي، در مقايسه با 

 است.اش هاي مرجع قديميداده

 سوء عمل دوم
هاي ناهنجار و غیرعادي داده

شده که مستقیما  منجر شناسايي

 شود.به سوء عمل در آينده مي

 سوم
مواقع 

 اضطراری

باعث تغییرات سريع در 

پارامترهاي فیزيکي نظیر فشار، 

 شودنرخ جريان، دما و غیره مي
 

 هاحسگر -2-2

 صورتبههايي هستند که ها شامل فناورياين فناوري

اين حسگرها اطالعات موردنیاز را کنند. حسگر عمل مي

آوري کرده و به پايگاه موردنظر براي پردازش جمع

دهند. فرستند و درنهايت خروجي موردنظر را ارائه ميمي

در ادامه به توضیحات بیشتر پیرامون هريک از اين 

 ها پرداخته شده است.فناوري

 RFID2 هایتگ -2-2-1

ها وجود دارد، اغلب موقعیتي که در سازمان 9هايثبت

دهند. را با دقت کم مي تأسیساتغیردقیق هستند و موقعیت 

در دو بعد  تأسیساتيابي خط ها معموال  براي موقعیتاين ثبت

                                                           
2 Radio Frequency Identification 

3 Records 
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يا  اند، کافي هستند. بعد سومنقشه که به شکل يک خط در

 اطالع ازبعدي دقیق و هاي سهعمق، براي ايجاد طرحهمان 

 [17] مکان دقیق اشیاء زيرزمیني قبل از حفاري ضروري است.

هاي مدفون شامل يابي سرمايههاي موجود براي موقعیتفناوري

ها يک از اين روشهاي مخرب و غیرمخرب است. هیچروش

کنند، گران و نمي دقت موردنظر و کارايي سیستم را تأمین

عالوه قادر هها در فرمت معمول نیستند. ببر هستند و دادهزمان

هاي هاي دقیق و جامع در محل لولهسازي دادهبه فراهم

تواند به رفع مي RFID. فناوري [17]غیرفلزي مدفون نیستند 

هاي بین روش اييسهمقا 2در جدول  ها کمک کند.اين کاستي

 ارائه شده است. RFIDمخرب و غیرمخرب و 

 يابيهاي موقعیتمقايسه روش -2جدول

مخرب های روش 

 غیرمخربو 
RFID 

 زياد کم دقت

 زياد کم کارایی

 ارزان گران هزینه

 کمتر برزمان زمان

 معمولي غیرعادي فرمت داده

  مناسب نامناسب غیرفلزی لوله

RFID صورت خودکار يک فناوري سنجش است که به

افراد، حیوانات و يا اشیاء را با استفاده از امواج راديويي از طريق 

کند و متشکل از حسگري کوچک شناسايي ميهاي دستگاه

است  RFIDهاي ها و خوانندهو فرستنده RFIDهاي تگ

ي ها. دقت باال، سرعت خواندن باال و پايداري در محیط[22و9]

روند. به شمار مي RFIDهاي نامناسب، برخي از مزاياي سیستم

تواند منجر به توسعه سیستم جديد مي هاکارگیري آنبه

توان طول و عرض جغرافیايي يابي شود. درنتیجه ميموقعیت

و عمق را با کمک  GPSهاي زيرزمیني را از دستگاه تأسیسات

هاي موردنیاز فناوري 1به دست آورد. در شکل  RFIDهاي تک

 شده است.ارائه تأسیساتبراي تعیین موقعیت اين 

 
 [17] زيرزمیني تأسیساتهاي موردنیاز براي تعیین موقعیت فناوري -1شکل

 (FOSs1)حسگرهای فیبر نوری  -2-2-2

هاي حسگرهاي فیبر نوري، يکي ديگر از سیستم

کار گرفته شوند تا در رفتاري توانند بهسنجش جهاني، مي

يافته و در فواصل طوالني عمل کنند و توزيع کامال  

هاي با قدرت تفکیک باالي مکاني و زماني را اخذ داده

. ابعاد کم، وزن سبک، ايمني در مقابل تداخل [14]نمايند 

سازي در دماي باال، پهناي باند وسیع، مغناطیسي، پیاده

ها هستند  FOSمزاياي  ازجملهحساسیت باال و استحکام، 

را با  FOSها امکان جايگزيني . اين ويژگي[29]

گیري و پايش چندين منظور اندازههاي قديمي بهدستگاه

پارامتر شامل دما، فشار، صوت، دوران، شتاب، میدان 

، گاز PHالکتريکي و مغناطیسي، کشش، رطوبت، گرانروي، 

 .[14]دهدو محتواي شیمیايي مي

 2گذاری مکانیبرچسب -2-2-3

اي که توسط کاربر ارائه اطالعات پیرامون شيء يا عارضه

ارائه به کاربر بر هاي قابلشود، يکي از سرويسمشاهده مي

پايه محیط )مکان و جهت( او است. در رايانش فراگستر، 

فرآيندي که براي تشخیص يک شيء يا مشخصه مکاني و 

شود، بازگرداندن اطالعات مربوط به آن به کار گرفته مي

. در اين فرآيند [12]شود گذاري مکاني نامیده ميرچسبب

شود، سپس در ابتدا شيء موجود در محیط شناسايي مي

جاي مدتي که کاربر با آن تعامل دارد، رديابي شده و به

هاي سازي کامل در ابزار مورداستفاده، تنها بخشمدل

ط به آن بر موردنیاز کاربر براي بصري سازي محتواي مربو

شدند. اين مفهوم يکي از روي محیط واقعي افزوده مي

در مفاهیم  GISکارگیري قابلیت هاي بهترين بخشمهم

 فراگستر است.

 هاسرویس -2-3

شوند. سرويس ارائه مي صورتبهها اين دسته از فناوري

درواقع کارايي خود را در قالب خدمات به کاربران و 

ها در شش دسته در اين فناوريکنند. مديران عرضه مي

 اند.ادامه معرفي شده

                                                           
1 Fiber-Optic Sensors 
2 Geo-labeling 
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 (UBIGIS1) سیستم اطالعات مکانی فراگستر -2-3-1

درصد از اطالعات موجود در دنیاي  81ازآنجاکه حدود 

نیز متأثر از  GIS، [24]واقعي ماهیت مکاني دارند 

رويکردهاي رايانش فراگستر متحول شده است. اين تحول 

ش داده تا نمايش و آوري و پرداراز فرآيند اخذ و جمع

فراگستر را  GISها به وجود آمده است. بصري سازي داده

گیري از دانست که با بهره GISيدي از توان نسل جدمي

رايانش فراگستر، توانسته مفاهیم بسیار جديد و ارزشمندي 

ورود سبب  هاي هوشمند. ظهور تلفن[21]را ايجاد نمايد 

ها شده است. مفهوم هاي فراگستر به زندگي انسانسیستم

واژه هر زمان و هر مکان دسترسي به داده براي کاربر 

محض تقاضاي داده است. اين ويژگي هرجاگاهي و ساير به

هاي تلفن همراه نظیر محیط آگاهي، امکانات مؤلفه

تواند براي ايجاد يک افزاري و غیره ميافزاري و نرمسخت

هاي سیستم مؤلفه 6حیط فراگستر استفاده شود. شکل م

 دهدات مکاني فراگستر را نشان مياطالع

 
 [11] فراگستر GISهاي مؤلفه -6شکل

 2)زمینه آگاهی(محیط آگاهی  -2-3-2

در يک سیستم اطالعات مکاني فراگستر مؤلفه محیط 

دهد. رايانش ترين بخش سیستم را تشکیل ميآگاهي مهم

محیط آگاه يک فناوري است که اطالعات را در مورد محیط 

هايي را که براي گیرد تا سرويسيک وسیله اخذ و به کار مي

افراد، مکان، زمان و رويداد خاص مناسب هستند را فراهم 

اي نیست. . دستیابي به اطالعات محیطي کار ساده[22]کند 

تنهايي قادر به درک و استخراج ها بهچنین رايانههم

                                                           
1 Ubiquitous Geospatial Information System 

2 Context Awareness 

 ها براي کاربران نیستند.کارگیري آنطالعات محیطي و بها

در محیط آگاهي اصطالح حسگر تنها محدود به تجهیزات 

اي که اطالعات افزاري نیست، بلکه هر منبع دادهسخت

. سیستم [26]شود محیطي فراهم آورد، حسگر گفته مي

مديريت ايمني گاز شهري در کره، تالشي براي کنترل 

اطالعات محیط آگاه ايجاد کرده است و غالبا  بر اساس 

 .[27]است  ITسیستم ارتباط کابلي به کمک 

 3یشناسیهست -2-3-3

 توصیف صريح و رسمي از يک» يک شناسييک هستي

توسط مردم،  هاشناسييهست. [28]است « مفهوم

هاي کاربردي که نیازمند به هاي داده و برنامهپايگاه

گذاري اطالعات يک دامنه خاص را دارند، استفاده اشتراک

 W3Cشده توسط زبان استاندارد معرفي. [23]شوند مي

است که عضوي از  OWLها شناسيبراي بیان هستي

. اساس زبان [18] هاي نمايش دانش استخانواده زبان

OWL  بر پايه منطق توصیفي بناشده است. براي

باهم ارتباط داشته باشند، کامپیوترها که بتوانند 

هاي پیام بايد به يک فرمت قابل تفسیر براي تمپلیت

توان با شده باشد. تفسیر معنايي را ميکامپیوتر تعريف

مثال رنگ عنوانهاي مختلف )بهاز کدگذاري رنگاستفاده 

هاي هندسي مناسب هاي برق( و نمايشقرمز براي کابل

بنابراين ؛ راهي( انجام دادطور مثال استوانه براي سه)به

تواند انتخاب کند چه عوارضي نشان کاربر بسته به نیاز مي

 .[91]داده شود 

 (IT4)اطالعات  فناوری -2-3-4

-زمینه برنامهدر ITهاي اساسي کاربرد يکي از زمینه

ريزي و مديريت شهري است. اولین نیاز مديران در 

مديريت هر نوع بحران در شهر در اختیار داشتن اطالعات 

از طريق  SDIروز است. ايجاد اين سیستم نیازمند به

ارتباطي، هاي هاي مختلفي از قبیل شبکهزيرساخت

هاي کاربردي و شده، دستورالعملاستانداردهاي تدوين

. امروزه پیچیدگي مسائل شهري فراتر از [18] غیره است

هاي سنتي در کارگیري روشقابلیت مديران و يا به

هاي ها و ديدگاهقابلیت ITگیري است و توسعه تصمیم

                                                           
3 Ontology 
4 Information Technology 
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کرده ريزان شهري ايجاد جديدي را براي مسئولین و برنامه

توان از کارگیري مناسب اين فناوري مي. با به[91] است

گیري ها در فضاهاي شهري پیشوقوع بسیاري از بحران

ها اقدام وقوع نسبت به مديريت بحران در صورتکرده و يا 

هاي زيرساخت و هاي اخیر سیستمدر طول سالنمود. 

 کنند، بیشترهايي که آب، برق و گاز را فراهم ميشبکه

اند. با ( شدهICT1مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات )

ها به نظر گرفتن اين نکته که کارکرد مناسب آن در

هاي زيرساخت .[9] وابسته است ICTکارکرد صحیح 

فیزيکي و عوارض متحرک نظیر نفتي که در خط لوله در 

کتريکي در خط تأمین برق جريان است و جريان ال

هاي وسط شبکهصورت خودکار تبه تواند)انرژي(، مي

 .[9]ديجیتال پايش، کنترل و محافظت شوند 

 (AR2) واقعیت افزوده -2-3-5

تصويري مستقیم يا غیرمستقیم و  9واقعیت مجازي

بالدرنگ از دنیاي فیزيکي است که با افزودن اطالعات 

 افزوده یتواقعمجازي تولیدشده توسط کامپیوتر به واقعیت، 

در تشکیل شده است. واقعیت افزوده محیطي تعاملي است و 

که اشیاء حقیقي و مجازي را با يکديگر ترکیب ین اينح

واقعیت  [9]ثبت شده است. در بعدي طور سهکند بهمي

واقعیت افزوده »صورت تعريف شده است: ينبدافزوده 

منجر به ترکیب دنیاي  اي از مطالعات رايانه است کهزمینه

 AR. «شودهاي ايجادشده توسط کامپیوتر ميواقعي و داده

رديابي متحرک، هاي کارگیري دادهتواند شامل بهمي

و  1با استفاده از ماشین بینايي 4شناسايي فیدوشال مارک

شده با هر تعداد حسگر و هاي کنترلايجاد محیط

واقعیت  7در شکل  7. زنجیره میلگرام[9]باشد  6کنندهفعال

ها کند و بین آنمجازي را به دنیاي واقعي مرتبط مي

 .[92]قرار دارند  8واقعیت افزوده و واقعیت مجازي افزوده

 
 [92]زنجیره میلگرام  -7شکل

                                                           
1 Information and Communication Technology 

2 Augmented Reality 

3 Virtual Reality 
4 Fiducial Marker 

5 Computer Vision 

6 Actuator 
7 Milgram 
8 Augmented Virtuality 

درگذشته واقعیت افزوده کمتر از آزمايشگاه خارج 

امکان هاي هوشمند جود تلفنشد ولي امروزه باومي

شده و هاي همراه فراهمسازي اين فناوري در تلفنپیاده

هاي فراگستري هر مکان، هر کننده مؤلفهاين خود فراهم

زمان، هر سرويس، هر کاربر و هر شبکه است. افزايش 

مانند ژيروسکوپ، ابزارهايي  دارا بودنقدرت پردازش و 

 نما، دوربین تلفن همراه و ديگر حسگرها، قطبشتاب سنج

يش موجود بر روي دستگاه امکانات نماصفحه به همراه

 و91]اند ايجاد کرده ARهاي مناسبي براي تولید برنامه

که  است يناها یقت مزيت اصلي اين سیستمدر حق. [99

تمام وسايل موردنیاز را در خود دارند و نیازي به خريد 

قیمت و افزودن آن هاي گران HMDهمانند  هاييدستگاه

نمايي از اين  8شکل . [94] ها نیستدر اين دستگاه

اند، بصري سازي شده ARها را که به کمک زيرساخت

 دهد.نشان مي

 
 AR [17] ها در يک دستگاهنمايش زيرساخت -8شکل 

منظور بازيابي معماري يک سیستم به 3شکل در 

در يک برنامه  زيرزمیني تأسیساتاطالعات مرتبط با 

منظور شده است. به کاربردي واقعیت افزود پیشنهاد

ها از پايگاه داده به ها الزم است دادهسازي لولهبصري

موقعیت  GPSتبديل شوند. با کمک  GMLفرمت ساده 

فعلي کاربر در میدان تشخیص داده شده، با اين اطالعات 

هاي مرتبط را شود تا دادهمي 3پرسش WFSاز يک 

بازيابي  ARسازي براي بصريو بالدرنگ صورت آنالين به

ر توانند دهايي که در میدان اصالح شدند ميکند. داده

 .[94] پايگاه داده مطابقت داده شوند

                                                           
9 Query 
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 تأسیساتبازيابي و نمايش اطالعات  منظوربهسیستم پیشنهادي معماري  -3شکل

2-3-6- GIS 1همراه 

اطالعات  يدهسازمانزمینه يکي از ابزارهاي اساسي در

 GISهمراه توسعه فناوري  GIS. [1]همراه است  GISنقشه، 

-سازي، بهاست که امکان اخذ، ذخیره 9به میدان 2از اداره

و نمايش اطالعات  وتحلیليهتجزروزرساني، دستکاري، 

امکان و  [91]کند فراهم ميبراي کارگران میداني مکاني را 

را  GISهاي میداني و تبادل اطالعات بین مجموعه داده

. اين فناوري يک يا چند فناوري از قبیل [1]کند فراهم مي

سیم براي و اطالعات بي GPSهاي متحرک، دستگاه

. [91]کند را ترکیب مي GISدستیابي به اطالعات اينترنت 

اده شود و تواند در محل استفمي حملقابلاين ابزار 

بدهد و به اداره مرتبط  تأسیساتاطالعاتي را درمورد 

درحالت عادي، بازرسي بصري  ازآنجاکهبفرستد. 

هاي زيرزمیني غیرممکن است، شناسايي يا برآورد زيرساخت

 .[1]بازسازي يا تعويض دشوار است  منظوربهها موقعیت آن

همراه در بازرسي  GISهاي ها از سیستمبرخي شرکت

 اييسهمقا 9، در جدول [96 و91]کنندمحلي استفاده مي

 تأسیساتهاي محلي در بازرسي ARهمراه و  GISبین 

دهد، زيرزمیني صورت گرفته است. اين مقايسه نشان مي

تري است، دقت و داراي رابط کاربري بصري AR ازآنجاکه

خودکار عمل  صورتبهسرعت بیشتري دارد و بیشتر 

کارگیري کند، يعني به کاربر وابستگي کمتري دارد، بهمي

تر مديران کمک گیري بهتر و سريعتواند به تصمیمآن مي

 ها شود.کند و باعث بهبود مديريت اين زيرساخت

                                                           
1 Mobile GIS 
2 Office 
3 Field 

 گیرینتیجه -3

فراگستر در مديريت  GISبررسي نقش هدف اين مقاله 

انواع براي اين منظور . بودهاي زيرزمیني شهري زيرساخت

هاي شهري کاررفته شده در حوزه زيرساختهاي بهفناوري

ها، رايانش فراگستر در سه دسته زيرساختبا کمک 

نشان  مقالهاين  .مطرح و بررسي شدها حسگرها و سرويس

تواند کاربردهاي زيادي در حوزه فراگستر مي GISداد که 

توان به کاربرد اين مي براي نمونهها داشته باشد. زيرساخت

ي مرتبط با پايش و کنترل هافناوري در زمینه

ها، بصري سازي ايمني زيرساخت ها، حفظزيرساخت

کارگیري سازي اطالعات با بهها، يکپارچهبعدي آنسه

ها و کاربردهاي فراوان داده مکاني بین سازمان زيرساخت

 ديگر اشاره نمود.

هاي مختلف اي بین روشدر اين مقاله مقايسه

 GISمحل، شامل واقعیت افزوده و  درسازي و بازديد بصري

 دهد روشاين مقايسه نشان ميهمراه، صورت گرفت. 

تر از روش اين کاربرد بسیار مناسب برايفزوده واقعیت ا

GIS هاي همراه است. مقايسه ديگري نیز بین فناوري

. انجام شد تأسیسات زيرزمینيتعیین موقعیت  برايموجود 

اين نتیجه حاصل شد که  هابا مقايسه اين فناوري

تر از بسیار مناسب RFIDجديد  روش يریکارگبه

هاي مخرب و غیرمخرب شامل روشهاي پیشین شرو

است. ذکر اين نکته ضروري است که اين مقاله بیشتر به 

شود هاي تئوري و تحقیقاتي پرداخته و پیشنهاد ميزمینه

صورت عملي و ها بهدر کارهاي آينده از اين فناوري

 کاربردي استفاده شود.
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 تأسیساتدر بازرسي محلي  ARو  Mobile GISمقايسه بین  -9جدول

 Mobile GIS AR 

 سازیهای بصریتکنیک
هاي عدم نمايش ارتباط بین داده

GIS و محیط واقعي 

و  GISهاي نمايش ارتباط بین داده

 تر(محیط واقعي )رابط کاربري بصري

 صحیح صورتبه دهي صحیحمشکل در ارجاع تأسیساتدهی ارجاع

 توسط ماشین )خودکار( کاربر )دستي(توسط  هاتفسیر داده

 هاي پیچیدهامکان دسترسي به داده عدم امکان دسترسي ها در محلدسترسی به داده

 امکان توسعه محدود توسعه سیستم

 مؤثرتر صورتبه محدود داریکارهای میدانی عملیات و نگه

 کم زياد های ناخواستهآسیب

 )باال(زياد  کم )پايین( ایمنی کلی در محل

 آسان و مفید فرساسخت و طاقت مدیریت قطع، شناسایی نشت و خرابی

 سريع و دقیق دقتآهسته و کم یابیردیابی و موقعیت

 زياد کم دقت

 بهتر و برتر نامناسب پوشانینمایش هم

 بالدرنگ و مستقیم و بدون پس پردازش غیرمستقیم و نیازمند پس پردازش ابزارهای تعاملی

 کمتر بیشتر باتری دستگاهعمر 

 بیشتر کمتر هزینه
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