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 حسگری مشاهداتی کیفیت هوا مبتنی بر وبسازی سامانهطراحی و پیاده 

 2علی اصغر آل شیخ ، 1 رویا حبیبی

صنعتي خواجه دانشگاه  -دانشکده ژئودزي و ژئوماتیک  - اطالعات مکاني هايسیستم دانشجوي کارشناسي ارشد5

 الدين طوسينصیر
rhabibi@mail.kntu.ac.ir 

 الدين طوسيصنعتي خواجه نصیردانشگاه  -دانشکده ژئودزي و ژئوماتیک  -عات مکاني اطال هايسیستماستاد گروه  2

 (قطب علمي مهندسي فناوري اطالعات مکاني) 
alesheikh@kntu.ac.ir 

 (5331 ارديبهشت، تاريخ تصويب 5334 دي)تاريخ دريافت  

 چکیده

در حال تغییر است. بنابراين، پايش آن نیاز به سنجش  طور پیوسته در مکان و زمانمحیط شهري طبیعتي ناهمگن دارد و به

هاي محیطي پديده يحسگرهاي مکاني جهت مشاهدهاستفاده از وبرو، هاي زماني و مکاني باال دارد. از اينفاکتورهاي محیطي در مقیاس

تر تر و کم مصرفتر، کوچکارزانچون هاي مرتبط با ساخت حسگرها، همفناوريبا گسترش  همگامهاي اخیر، در سالنیازي اساسي است. 

هاي قراردادهاي ارتباطي، قالب ها از نقطه نظراي داشته اند. تنوع گسترده اين حسگرهاي حسگري رشد قابل مالحظهشبکهها، آنشدن 

به ها آنداده  جهت به اشتراک گذاريرا هاي مختلف، وجود بستري همکنشپذير و نیز فراهم شدن اين داده توسط سازماناخذ داده 

آني  و مکاني باز جهت دسترسي به مشاهدات کند. بنابراين، ايجاد زيرساخت دادههاي مشاهداتي ايجاب ميسامانهاي استاندارد در شیوه

اين حسگرها توسط نهادهاي مختلف در مديريت بهینه شهري امري حیاتي است. بر اين مبنا، در اين پژوهش، روشي جهت ي بايگاني شده

گیري از پايش کیفیت هوا با بهره ،ارائه شده است. در اين روشپايش کیفیت هوا  حسگر جهتوببر مبتني  يجاد زيرساخت داده مکانيا

. روش ارائه شده، پذيردهاي نرم افزاري متن باز صورت ميگرا و نیز با محوريت استفاده از استانداردهاي باز مکاني و مولفهمعماري سرويس

 است.ي پايش فعلي مقايسه گشته و نتايج آن نیز ارائه گرديده ي پايش کیفیت هواي شهر تهران پیاده شده، با سامانهگاه شبکهايست 32بر 

 ، متن بازOGC وب حسگر، کیفیت هوا، واژگان کلیدی:

                                                           
 نويسنده رابط *
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 مقدمه -1

 عنوان با را ايمقاله ،2002 سال در Nature يمجله

 آن در که نمود تشرمن "جا همه ز،یچ همه:  2020 انشيرا"

 در. است شده دهیکش ريتصو به يالدیم 2020 سال در جهان

 جهت سامانه نیاول عنوان به يمشاهدات هايسامانه مقاله، نيا

 داده به اسیمق بزرگ يآن هاييدسترس افتيدر و درک

 افزون روز رشد[. 5] اندشده برشمرده يواقع جهان

 به را هاآن ر،یاخ يهاسال در حسگرها به وابسته هايفناوري

 کرده ليتبد داده اخذ در باال هايتیقابل با قدرتمند يابزار

 يمکان داده با شده اخذ يداده نوع نيا سازيکپارچهي. است

 يبرا را فراواني هايتیقابل يآن کينزد اي و يآن صورت به

 هايدهيپد يمدلساز و لیتحل زین و يساز يبصر اهداف

 اطالعات سامانه آن، برعالوه. است آورده ارمغان به يطیمح

 پردازش و لیتحل جهتسودمند را  يابزار ،5مبناوب يمکان

-میتصم ، در اختیارارزشبا اطالعات استخراج و يمکان داده

 جاديا منظور به دهد.قرار مي يشهر رانيمد و رندگانیگ

 2کارکرد زین و فراداده داده، تا است الزم ،ايسامانه نیچن

 [.3, 2] گردد کپارچهي نظر مورد يمشاهدات سامانه با حسگرها

 نهیزم در شده انجام هايشرفتیپ نتريمهم از

 از استفاده گذشته، هايسال يط در يمشاهدات هايسامانه

 يآن يدسترس وباال  يرپذيانعطاف. است بوده حسگرهاوب

-استفاده موجب حسگرها،وب قيطر از ازین مورد اطالعات به

 شده کاربردها از يعیوس يگستره در هانآ روزافزون ي

و  نیزم يکاربر راتییتغ  به توانيم جمله آن از که است

 و تيريمد ،3سازگانبوم راتییتغ ،يکشاورز محصوالت

 وب. نمود اشاره وهواآب و میاقل راتییتغ و نیز بحران يابيارز

 يمکان حسگروب کي عنوان به توانديم ،يمشاهدات حسگر

 و يحسگر يشبکه ،مکاني حسگر از که شود تهگرف نظر در

 به يمکان حسگر[. 1, 4. ]است شده لیتشک نترنتيا

 با همراه هاآن مشاهدات جينتا که شوديم گفته ايسنجنده

 يفضا در تشانیموقع از شده مرجع مکان اطالعات

 شيپا ،ييشناسا شامل مشاهدات نيا. باشد ييایجغراف

با توجه به پويايي  [.2] ستا طیمح يندهايفرا و هادهيپد

 شيپاهاي مکاني و زماني، باالي محیط شهري در مقیاس

 هاياسیمق در يستيز طیمح يفاکتورها سنجش به ازین آن

                                                           
1 Web-based Geospatial Information System 
2 Functionality 

 3 Ecosystem 

 را يمکان يحسگرها نقش امر، نيا. دارد باال يمکان و يزمان

 شيپا حال، نیع در. سازديم ترروشن طیمح سنجش در

 ط،یمح موثر شناخت و درک. دارد يجهان يتیماه ط،یمح

-به ازمندین آن، با مناسب ارتباط يبرقرار جهت

 زین و ناهمگن يابزارها از شده اخذ يداده گذارياشتراک

 اي و ايمنطقه ،يمحل هاياسیمق در مختلف هايسازمان

 منعطف، باز، يرساختيز وجود منظور، نيبد. باشديم يجهان

 ريز نقش وعموض نيا. است يضرور 4ريهمکنشپذ و داريپا

 يحسگر هايشبکه بر را( SDI1) يمکان داده ساخت

 ها،از فناوري ايمجموعه به SDI. سازديم تربرجسته

 يداده به يدسترس که شوديم گفته نهادها و هااستیس

 ،يخصوص هايبخش ،يعموم ينهادها يبرا را يمکان

 و ترنههزيکم تر،ساده شهروندان زین و مختلف هايارگان

 ريپذ همکنش ساخت ريزدو  شامل SDI. سازديم ترعيسر

 ،يکيتکنولوژ ساخت ريز. است «2ينهاد» و «يکيتکنولوژ»

 کند،يم فيتعر را مرتبط ياطالعات و يارتباط هاييفناور

 نیمتول هايتیمسئول و حقوق شامل ينهاد ساخت ريز اما؛

SDI مورد موضوع که ،يکيتکنولوژ رساختيز درک. است 

 يمعمار از استفاده با اغلب است، پژوهش نيا در بحث

 SOA) گرا سيسرو

. ردپذييم صورت هاي وبسرويس و( 7

 هايسامانه جاديا در محبوب يروش گرا،سيسرو يمعمار

 عنوان به را يکاربرد افزارنرم کارکرد که است افتهيعيتوز

 هايسيسرو اي و يينها کاربر افزارهاينرم اریدراخت سيسرو

 جهت افزارينرم سامانه کي سسرويوب. دهديم قرار گريد

 بر نیماش به نیماش تعامالت يريهمکنشپذ از يبانیپشت

 [.7] است شبکه کي

OGC 

 ياستانداردها هیته در شرویپ نهادي عنوان به 8

 مجموعه نيتدو جهت را يکارگروه ،2003 سال در ،يمکان

. داد لیتشک Sensor Web Enablement (SWE) ياستاندارد

 سازنده هايمولفه عنوان به توانديم ياستاندارد مجموعه نيا

 SWE 3مشخصات.  ردیگ قرار استفاده مورد حسگروب

 ساخت ريز در يحسگر منابع قیتلف جهت را کارکردهايي

 داده از استفاده امکان ق،یتلف نيا. کنديم فراهم يمکان داده

 يزمان-يمکان منابع ريسا همراه به را دسترس در يحسگر

                                                           
 4 Interoperable 
 5 Spatial Data Infrastructure 

 6 Institutional 

 7 Service Oriented Architecture 
8 Open Geospatial Consortium 

 9 Specifications 
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 در که کنديم جاديا کاربرد سطح در( يبردار و يرستر داده) 

 يایدن به را يآن يمکان اطالعات هايسامانه توانيم آن يپ

 [. 8] نمود متصل يکيزیف

 از استفاده يمکان داده ساخت ريز ياجرا منظور به

. است متداول باز ومتنگانيرا زین و يسفارش يافزارهانرم

 Richard توسط بار نینخست گانيرا افزارهاينرم مفهوم

M. Stallman بندها نيا .[3] شد ارائه بند چهار قالب در 

 يآزاد  ،يهدف هر يبرا افزارنرم از استفاده در يآزاد شامل

 از،ین مطابق آن رییتغ و برنامه عملکرد نحوه مطالعه در

 و برنامه بهبود در يآزاد زین و مجدد يتوسعه در يآزاد

 سال در يو. بود افتهي بهبود يسخهن يعموم انتشار

مجوز  پروژه، نيا مجوز. نمود آغاز را GNU يپروژه ،5384

 در تعهد بر عالوه که نام گرفت GNU (GPL) 5عام مردمي

 علت به. دکنيم يبانیپشت هاآن از فوق، بند چهار ياجرا

 تحت زین افزارهانرم نيا کاربران ها،يآزاد نيا ضمانت

 GPL مجوز از استفاده موجب امر نيا که هستند تيحما

 .است شده گانيرا افزارهاينرم از ياریبس توسط

سازي داده مکاني يکپارچه پژوهش، نيا در ياصل هدف

ي پايش آلودگي مشاهدات سامانه و مشاهدات حسگري در

 يشنهادیپ يمعمار. است SDI رساختيز از استفاده باو  هوا

 روش از استفاده اب و بوده SOA يبرمبنا سامانه، نيا

با توجه به مزاياي ذکر . است شده سازيادهیپ وبسسروي

باز و نیز گرايش روزافزون شده در مورد نرم افزارهاي متن

افزارها، و همچنین ها در استفاده از اين دسته نرمسازمان

هاي ويژه در تلفیق پروژهضرورت کاربرد استانداردهاي باز ،به

 از استفاده بر شده ارائه روش ياصل تمرکزمختلف، 

 و بازمتن افزارهاينرم نیهمچن و يمکان باز ياستانداردها

 FOSS4G) يمکان اطالعات سامانه يبرا گانيرا

. است بوده( 2

 بايگاني اي و يآن مشاهدات به يدسترس امکان اين روش

 وپاسخپرسش انجام نیهمچن و يحسگر سامانه شده

 فراهم کاربران يابر مخدوم سمت در را زماني-يمکان

 نيا شده، يطراح سامانه ييکارا ارائه منظور به. آورديم

 . است دهيگرد اجرا ويسنار کي بر يطراح از پس سامانه

: است دهيگرد ارائه ريز ساختار در پژوهش يادامه

 آن در که بوده ينظر يمبان عنوان تحت مقاله دوم بخش

 زین و OGC SWE ياستانداردها حسگر،وب میمفاه به

                                                           
 1 General Public License 

2 Free and Open Source Software for GIS 

 يساز ادهیپ اي و يطراح در شده انجام نیشیپ مطالعات

 در. است شده پرداخته يمشاهدات حسگروب هايسامانه

 انیب آن با مرتبط مباحث و سامانه يطراح سوم، بخش

هاي مورد استفاده مواد و روش به چهارم بخش. است شده

 سامانه در پژوهش و بخش پنجم به نتايج پیاده سازي

 در. دارد اختصاص نظر مورد يويسنار بر شده يطراح

با  و گرفته قرار بحث مورد شده اجرا يويسنار ششم بخش

 از يرگیجهینت انتها، در است.ي فعلي مقايسه شدهسامانه

 در يبعد يکارها با مرتبط شنهاداتیپ زین و پژوهش نيا

 .است دهيگرد انیب هفت بخش قالب

 ینظر یمبان -2

دبیات موضوعي مرتبط با ابه در اين بخش ابتدا   

حسگر و س مفاهیم وبشده و سپ پژوهش پرداخته

اند. موجود در اين زمینه بیان شده OGCاستاندارهاي 

بندي میزان آلودگي هوا با استفاده ي طبقههمچنین نحوه

 از شاخص کیفیت هوا مطرح شده است.

 قیتحق ینهیشیپ -2-1

 به ايندهيفزا صورت به حسگروب هايشبکه از استفاده

 باو  شده ليتبد کاربردها از ياریبس در يقاتیتحق اينهیزم

 ييفضا در مختلف هايدهيپد مشاهده آوردن فراهم تیقابل

ي محققین برا را يارزشمند و میحج ايداده منابع همگن،

 يمشاهدات هايسامانه ينهیزم درآورده است.  فراهم

 نیب ايو يمل حسط در ياديز يقاتیتحق هايبرنامه ،ينیزم

 به ادامه در که است انجام حال در زین و شده انجام يالملل

 .است شده اشاره نمونه چند

NASA با مرتبط پروژه 30 از يالدیم 2001 سال در 

 از شیب هاپروژه نيا. کرد يبانیپشت حسگروب يساز ادهیپ

 هايحوزه در يمشاهدات هايسامانه رامونیپ کاربرد 500

 منابع هوا، و آب م،یاقل ،ياراض يکاربر راتییتغ ن،یزم علوم

 يبرا را ه را که بود انسان يمنيا و سالمت ،يخاک و يآب

[. 50] ساخت هموارتر ها،حوزه نيا در حسگروب ورود

هاي ديگري پروژه ، از جمله GOESS3 هايبرنامه و هاطرح

 يابزارها ،يالملل نیب هاييهمکار از استفاده با که است

 سطح در ياديز کاربران يبرا را يرگیمیتصم يبانیپشت

                                                           
3 Global Earth Observation System of Systems 
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 از استفادهبا  GEOSS. آورد يم فراهم يجهان

 هايسامانه از ايشبکه ،نترنتيا و موجوداستانداردهاي 

 به جهان سطح در را شده يطراح و موجود يمشاهدات

 ديجد هايسامانه يتوسعه از و سازديم مرتبط گريکدي

 پروژه. [55]کند يم يانبیپشت موجود هايخأل جهت رفع

Argo، مشاهده، يجهان هايياستراتژ از يبخش عنوان به 

 هايسامانه نهیزم در انجام حال در يکارها از گريد يکي

 از شیبدر اين پروژه . است يجهان اسیمق در يمشاهدات

 در آب يشور زانیم و دما شيپا جهت شناور 3000

 حال در ستهویپ طوربه ،انوسیاقسطح  يباال يمتر 2000

 چند گذشت از پس شده اخذ يداده و هستند سنجش

 ،Argo. ردگیيم قرار عموم اریاخت در آوريجمع از ساعت

 و يجهان يانوسیاق يمشاهدات سامانه از يقسمت عنوان به

 در. شوديم برشمرده زین يجهان میاقل يمشاهدات سامانه

 هستند پروژه نيا عضو کشور 30 از شیب حاضر حال

[52] . 

 و ايفرامنطقه اسیمق در که فوق هايپروژه بر عالوه 

 يگريد مطالعات و هاپژوهش اند، شدهسازي ادهیپ يجهان

. اندشده انجام ايمنطقه و يمحل يها اسیمق در زین

Sarawut  وShinji  سامانه ک، ي2008در سال GIS وب-

 با يآن مشاهدات بر يمکان يزهایآنال انجام هدف با مبنا

 هدف نيا. ندداد توسعه يمکان باز ياستانداردها از دهاستفا

 يعمل WPSو SOS ياستانداردها قیتلف با پژوهش نيا در

 به سامانه نيا در استفاده مورد يحسگر يشبکه. ديگرد

 زین و دور از سنجش ريتصاو شامل شده سازيهیشب صورت

 شيپا را آب تیفیک که بودند ييدرجا ثابت يحسگرها

 FOSS افزارهاينرم از سامانه نيا سازيادهیپ در. دکردنيم

 زین و آب تیفیک شاخص سامانه نيا در. بود شده استفاده

 Poorazizi .]53[ دگردييم ارائه کاربر به آب سطح يدما

 را يآلودگ شيپا شبکه کي ،2055در سال  Alesheikhو 

 تهران شهر سطح در مستقر ثابت هايستگاهيا از استفاده با
 نيا در. نمودند اجرا و يطراح شده سازيهیشب صورتبه

 يسکو عنوان به Google Maps API مشاپ از مطالعه

 کي عنوان به SOS خادم زین و 2,0 وب نقشه هیته

 شاخص اطالعات يآن انتشار جهت وب مکانيسرويس

 تیقابل پژوهش نيا در. شد استفاده وب بر هوا تیفیک

 کاربران يبرا خصي شاشده بايگاني يداده به يدسترس

 و KML، GeoRSS يمکان داده قالب از و بود فراهم سامانه

و  Trilles .]54[ شد استفاده مشاپ در GeoJSON زین

 هدفرا با  يگريد يمطالعه 2054همکاران در سال 

 مشاهدات به يدسترس بهبود و يريهمکنشپذ شيافزا

 شيپا يشبکه بر که پژوهش نيا در. دادند انجام حسگرها

 مشاهدات از استفاده تیقابل بود، شده اجرا يشهر يلودگآ

 يبرا ليموبا بر وب مختلف يسکوها از استفاده با حسگرها

 تیفیک کنترل شاخص مطالعه نيا در. بود فراهم کاربران

 به SOS از و ديگرد اجرا WPSاستاندارد  از استفاده با هوا

تايج ن. شد برده بهره يمکان اطالعات سامانه سيسرو عنوان

با  ليموبا بر يکاربرد برنامه کي صورت به اين پژوهش

 ،هوا تیفیک شاخص لحاظ از، داغ نقاط شينما تیقابل

و  Fattoruso ،2051 لدر سا .]51[ارائه شد  کاربران يبرا

 شيپا شبکه بر ،FOSS افزارهاينرم از استفاده با همکاران

 مجموعه مبتني بر يمعمار کي فاضالب و آب تیفیک

 ياستانداردها. نمودند اجرا و يطراحرا  SWE يندارداستا

SOS،  SES و WNS ياستاندارد مجموعه از SWE در 

 در آن بر عالوه. ندگرفت قرار استفاده مورد پژوهش نيا

 انتشار جهت ي مکانيداده خادم کي از شده ارائه يمعمار

. در انتها، نتايج به صورت شد استفاده وب بر يمکان يداده

-نرم از بهره گیري با وبتحت رومیزي و يکاربرد هبرنام

 .]52[ارائه گرديد  ،QGIS افزار

 حسگر وب -2-2

 شگاهيآزما توسط بار نینخست حسگر وب مفهوم

 شناخته،نا هايطیمح ييشناسا هدف با ،5ناسا جت شرانیپ

 شبکه کي عنوانبه حسگروب ف،يتعر نيا طبق. شد مطرح

-مي که شد يمعرف خودکار افتهيسازمان میسيب يحسگر

در اين . شود گرفته کار به طیمح شيپامنظور تواند به

 هوشمند يسازهماهنگ ،«وب» کلمه از منظورتعريف 

 گستره به را حسگر وب فيتعار نيا. [57]بود  شبکه

 هايفناوري يتوسعه باهمگام  ؛اما .کرديم محدود يکوچک

 با رشتیب و هکرد رییتغ «حسگر وب» يمعنا ،يحسگر

جهانوب  ، و يا همان2مرتبط با ايجاد قابلیت وب میمفاه

(WWW3 در ،)و [ 85] شد ختهیآم يحسگر هايشبکه

 با را يحسگر يهاشبکه که ياضاف هيالکي عنوانبه اغلب

 ديد کي در[. 53] شد دهيد کند،يم کپارچهي جهانوب

                                                           
1 NASA’s Jet Propulsion Laboratory 
2 Web-enable 

3 World Wide Web 
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 ساخت ريز کي عنوانبه توانيم را حسگروب ،يکل 

 مجموعه از که گرفت نظر در شده نگهماه يمشاهدات

 رساختيز نيا. استشده لیتشک افتهي عيتوز منابع

و  خودکار منفرد، يمشاهدات سامانه کي صورتبهتواند مي

 يکربندیپ ايپو طور به را خود و کرده عمل رپذيفهیوظ

 حسگرها، شامل ساخت ريز نيا در نظر مورد منابع. دينما

 امکانات زین و يارتباط هايرساختيز ها،مدل سکوها،

 استاندارد هايواسط گیري ازبا بهره که است يمحاسبات

 هاآن فراداده همراهبه را شده پردازش و خام داده ،مبنا

 [.20] کنندتهیه مي

 يمعمار نوع چهار بر يمشاهدات حسگروب هايسامانه

 يمبنا بر حسگروب سيسرو يمعمار: شونديم ادهیپ ياصل

 يمعمار باز، شبکه سيسرو يمعمار ،OGC مشخصات

 با[. 1] 5يداديرو سيسرو يمعمار و رینظ به رینظ سيسرو

 تحتتا حد زيادي  حسگروب يمعنا امروزه، وجود نيا

. است گرفته قرار SWE OGC ياستاندارد مجموعه ریتاث

 جهت يرساختيز عنوان به حسگروب ،بر اين اساس

 که شوديم فيتعر يحسگر منابع ريهمکنشپذ استفاده

 نییتع فه،یوظ يواگذار ،يدسترس کشف، جهت را يبستر

 فراهم استاندارد ايوهیش به هشدار نیهمچن و رخداد

 طوربه که است يرساختيز حسگر،وب نيبنابرا. کنديم

 به را يحسگر منابع يگذار اشتراکبه اجازه مشخص

حسگر مبتني بر سرويس وب[. 8] دهديم کاربران

ين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته در ا OGCمشخصات 

 آن رامونیپ يشتریب حاتیتوض بعد، بخش دراست که 

 .شد خواهد ارائه

 SWEی استاندارد مجموعه -2-3

 داده يگذار اشترک در يريهمکنشپذ موانع رفع جهت

 هايقرارداد OGC SWE کارگروه ،يحسگر هايشبکه

 يابزارها و داده يبرا را ايداده هايمدل و باز ياستاندارد

 مشابه استانداردها نيا. است کرده فيتعر يحسگر

( W3C2) جهانوب ومیکنسرس که هستند يياستانداردها

 يبستر آن يط که است کرده فيتعر WWW يبرا

 است شده فراهم نترنتيا بر افراد ارتباط يبرا ريهمکنشپذ

 از پاسخوپرسش و کشف تیقابل جاديا ،SWE هدف[.  25]

                                                           
1 Event-driven 

 2 World Wide Web Consortium 

 بر يمشاهدات هايروش و مشاهدات ،يحسگر هايشبکه

 هايتیقابل ييشناسا شامل نديفرا نيا. است نترنتيا

 يپارامترها به يدسترس و هاآن سنجش تیفیک و حسگرها

 مکان و پردازش امکان ها ييتوانا نيا. است يحسگر

 يسر و يآن مشاهدات يابيباز مشاهدات،نمودن  مرجع

هاي مولفه يبرا خودکار طور به را مشاهدات يزمان

 ندهايفرا نيا در آنکه ضمن. است آورده فراهم افزارينرم

 اخذ جهت حسگرها به فهیوظ يواگذار ها،کدگذاري

 هايسيسرو اي و حسگرها در اشتراک نظر، مورد مشاهدات

 شیپ از اصول يمبنا بر ،دادن هشدار و انتشار ،يحسگر

 دشويم داده پوشش استاندارد ايوهیش به و شده نییتع

[22.] 

 از ،SWE، SWE 1.0 ياستاندارد مجموعه اول نسل

  TML 1و O&M3،SensorML 4 شامل ياطالعات مدل سه

 عمل در ندرت به TML انیم نيا در که بود شده لیتشک

. نشد داده توسعه زین آن از پس و گرفت قرار استفاده مورد

 از SWE، SWE 2.0، TML ديجد نسل در بیترت نيبد

 به زین SensorML،EML 2 و  O&M بر وهعال و رفته انیم

 مدل سه نيا بر عالوه. است شده اضافه خانواده نيا

SOS 7هاينام به  را واسط مدل چهار SWE 1.0 ،ياطالعات

، SAS8،SPS 3 وWNS 50 ن،یب نيا در. داشت بردر زین 

SAS 2.0 در SWE، به را خود يجاSES 55 است داده. 

 ديجد نسل واسط دلم به زین SIR 53و SOR 52آنکه ضمن

SWE ياستاندارد مجموعه. اندشده افزوده SWE شکل در 

 راجع شتریب اتیجزئ. است شده داده شينما اختصار به 5

 .است آمده[ 8] در SWE هايمدل از کي هر به

 زین و O&M، SensorML مدل سه از پژوهش نيا در

SOS شوديم داده حیتوض ادامه در که است شده استفاده 

[51:] 

 O&M  :شينما يبرا مستقل يمفهوم مدل کي 

 حسگر( يمکان و يزمان صورتبه) شده سنجش يهاداده

                                                           
 3 Observations & Measurements 

4 Sensor Model Language 

5 Transducer Markup Language 
 6 Event Pattern Markup Language 

7 Sensor Observation Service 

8 Sensor Alert Service 
 9 Sensor Planning Service 

11 Web Notification Service 

11 Sensor Event Service 
12 Sensor Observable Registry 

13 Sensor Instance Registry 
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زبان نشانه گذاري  از يکاربرد ييشما عنوانبه که است

-زبان نشانه گذاري توسعه بر مبناي (GML5جغرافیايي )

 شده بايگاني اي و يآن مشاهدات يبرا (XML2پذير )

 .شوديم محسوب حسگرها

• SensorML :يشما کي XML فرا فیتوص جهت 

 ازین مورد اطالعات که است ندهايفرا و حسگرها داده

 هايپردازش و مشاهدات مکان، حسگرها، کشف جهت

 کند.فراهم مي را هاآن

• SOS :دادن، درخواست جهت وبسسروي واسط 

 حسگرها شده مشاهده ريمقاد به يدسترس و کردن پااليش

 صورت به که است استاندارد ايوهیش به هاآن فراداده زین و

 اي و شده بايگاني يحسگر داده و مخدوم کي نیب ايانهیم

 .دارد قرار يآن يحسگر سامانه

 هوا تیفیک شاخص -2-4

 و يآلودگ کنترل جهت يمختلف هايشاخص و ارهایمع

 جهت هاشاخص نيا وجود. دارد وجود يعیطب منابع حفظ

 هايحالت بروز از يهگاآ و يانسان يهاتیفعال کنترل

 يضرور يشهر نیمسئول و رندگانگیمیتصم يبرا يبحران

 درجه اسیمق کي( AQI3) هوا تیفیک شاخص. است

 در هوا يآلودگ زانیم گزارش جهت شده يبند

. است يخاص يزمان يبازه در يآلودگ شيپا هايستگاهيا

 خطر از يعموم يآگاه جاديا شاخص نيا ياصل هدف دو

 بر دیتاک زین و هستند آن معرض در هک يآلودگ سطح

 يمحل يآن اثرات جهت ازیموردن منظم يهايرگیاندازه

 5 معادله از استفاده با شاخص نيا مقدار[. 23] است

 [:24] شوديم محاسبه

(5) ( )Hi Lo
p p Lo Lo

Hi Lo

I I
I C BP I

BP BP


  


 

 غلظت p، Cp يآلودگ شاخص Ip معادله، نيا در

 ،Cp يمساو اي ربزرگت شکست ينقطه p، HiBP يآلودگ

LoBP يمساو اي کوچکتر شکست ينقطه Cp، HiI مقدار 

 شاخص مقدار LoI و HiBP با منطبق يهوا تیفیک شاخص

 ستگاه،يا کي در. باشديم LoBP با منطبق يهوا تیفیک

 آن يکل شاخص شاخص، مقدار نيشتریب با يآلودگ

 واقع در هوا تیفیک شاخص. شوديم منظور ستگاهيا

 و بنديرنگ با عمل در اما؛ است، يعدد يمقدار

 AQI مختلف هايطبقه يبرا يمشخص هايبرچسب

 ندهيآال پنج يبرا AQI شاخص[. 54] شوديم داده شينما

 تروژنین دیاکسيد ،(PMx) معلق ذرات شامل هوا ياصل

(2NO)، نیزم سطح ازن (3O)، دکربنیمنواکس (CO )و 

 ،5 جدول. شوديم محاسبه( 2SO) دگوگرداکسیيد

 گرفته نظر در هايرنگ ،AQI شاخص يبند طبقه انگرينما

 هايندهيآال شکست نقاط نیهمچن و طبقه هر يبرا شده

 .باشديم شده ذکر

 

S
W

E

SensorML 

1.0

TML 1.0

O&M 1.0

SensorML 

2.0
O&M 2.0EML

SWE 1.0

SWE 2.0

مدل هاي اطالعاتي

توصیف فراداده توصیف داده حسگر
حسگر

وقوع رخداد و 
هشدار

            

SOS 1.0

SOS 2.0

SPS 1.0

SPS 2.0

SAS 

WNS

SES 

SOR

SIR

دسترسي به داده 
حسگر

واگذاري وظیفه 
به حسگر

وقوع رخداد و 
هشدار

کشف

 
 SWE ياستاندارد مجموعه -5شکل

1 Geographic Markup Language 

2 eXtensible Markup Language 

3 Air Quality Index 
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 معماری سامانه -3

 شده ارائه 2 شکل در ،سامانه نيا در شده ارائه يمعمار

 با و SOA چارچوب در شده گرفته نظر در يمعمار. است

 نيا. است شده يطراح يمکان وب هايسيسرو از استفاده

 يمشاهده به يآن يدسترس براي را هاييکارکرد ،يمعمار

 داده يجستجو ها،آني شده بايگاني يداده و حسگرها

 يزمان و يمکان پاسخ و پرسشهمچنین  و يمشاهدات

 هيال شامل ياصل هيال سه از يمعمار نيا. کنديم فراهم

 درکه  است شده لیتشک کاربرد هيال و سيسرو هيال داده،

  .شوديم پرداختهها از آن کي هر حیتوض به ادامه

 داده هیال -3-1

 هايسامانه در استفاده مورد يحسگرها نوع

 به زین و بوده متحرک اي و ثابت است ممکن ،يمشاهدات

 هيال. دهند انجام را خود سنجش دور از اي و درجا وهیش

درجا  يحسگرها يشبکه شامل ،يشنهادیپ يمعمار داده

 هرش مختلف نقاط در هوا تیفیک شيپا برايباشد که مي

 يریگ اندازه به قادر حسگرها نيا. اندشده مستقر

 توسط شده سنجش داده. باشنديم هوا ندهيآال يفاکتورها

 فراهم مرکز به يارتباط قراردادهاي قيطر از حسگرها نيا

 رهیذخ موجود داده گاهيپا در و شده ارسال داده آورنده

 SOS قيطر از توانديم مرکز نيا سپس،. گردديم

 .کند منتشر نترنتيا در ار اطالعات

در اين پژوهش، فرض شده است مشاهدات حسگري از 

 حسگري به پايگاه داده منتقل شده است. شبکه

SOS خادم

نمايش آني اطالعات

اليه کاربرد
س

اليه سروي

پرسش و پاسخ زماني مکاني

پايگاه داده

اليه داده

اينترنت

شبکه ي حسگري

خادم داده مکاني

WFSWPS

 معماري پیشنهادي -2شکل

 الیه سرویس -3-2

 سازديم مرتبط داده هيال به را کاربرد هيال قسمت، نيا

 مورد نترنتيا در يمکان ریغ و يمکان داده انتشار جهت و

 نظر در خادم نوع دو هيال نيا در. ردیگيم قرار استفاده

 آوريجمع داده انتشار جهت ،SOS خادم: ه استدش گرفته

 [21] ندهيآال هر شکست نقاط و آن متناظر يها رنگ هوا، تیفیک شاخص يبند طبقه -5جدول
مقدار 

شاخص 

کیفیت هوا 
(AQI) 

طبقه بندي 

 کیفیت هوا
 رنگ

(ppm) 2NO 

 ساعته 5 
(ppm) 2SO  

 ساعته 24

CO 

(ppm) 

 ساعته 8 

 10PM

(µg/m3) 
 ساعته 24

2.5PM 

(µg/m3)   

 ساعته 24

 3O
5(ppm)  

5 

 ساعته

3O 
5(ppm) 8 

 ساعته

 0-013/0 - 4/51-0 0-14 0-4/4 0-034/0 0-013/0 سبز پاک 10-0

 020/0-071/0 - 1/51-0/31 11-514 1/4-4/3 031/0-544/0 014/0 -5/0 زرد سالم 500-15

510-505 

ناسالم براي 

هاي گروه

 حساس

 5/31-4/21 511-214 1/3-4/52 541/0-224/0 505/0-320/0 نارنجي
524/0-

521/0 
031/0-072/0 

 1/21-4/510 211-314 1/52-4/51 221/0-304/0 325/0-240/0 قرمز ناسالم 200-515
204/0-

521/0 
551/0- 32/0 

300-205 
بسیار 

 ناسالم
 1/510-4/210 311-424 1/51-4/30 301/0-204/0 21/0-24/5 بنفش

404/0-

201/0 
374/0-552/0 

باالتر از 

300 
 1/210-4/100 421-204 1/30-4/10 201/0-004/5 21/5-04/2 خرمايي خطرناک

204/0-

401/0 
(2) 

 
 در. باشد دتریمف توانديم زین ساعته 5 ريمقاد از استفاده مناطق يبرخ در اما شود،يم محاسبه ساعته 8 ريمقاد يمبنا بر ازن يراب AQI مقدار -5

 .شود محاسبه ساعته 8 ازن هم و ساعته 5 ازن يبرا هم ستباييم AQI يطيشرا نیچن

 .شود محاسبه ساعته 5 ازن غلظت از استفاده با ديبا 300 از شیب AQI ريمقاد شود، شتریبppm   0,374از ساعته 8 ازن غلظت کهيهنگام -2

133



 

 و 
ي

اح
طر

ب
ر و

ي ب
تن

مب
وا 

 ه
ت

فی
کی

ي 
دات

اه
مش

ه 
مان

سا
ي 

ساز
ده 

پیا
گر

حس
 

 آن آورندهفراهم مرکز سمت از شيپا يشبکه توسط شده

 جهت يمکان داده خادم و کاربرد هيال در کاربران سمت به

 ياصل يگرداننده که هيال نيا. وب بر يمکان داده انتشار

 از استفاده با شود،يم محسوب شده يطراح يمعمار

 برقرار ارتباط هابخش ريسا انیم موجود باز ياستانداردها

 هايقرارداد و هيال نيا در موجود يهاخادم. کنديم

 .گردديم انیب ادامه در ها،آن استفاده مورد استاندارد

 SOS خادم -3-2-1

بوده  HTTP 5بر مبناي قرارداد SWEهاي وب سرويس

کنند. در مبنا استفاده مي XMLو از شیوه نمايش داده 

 واسط که است شده استفاده SOS واسط از يمعماراين 

 بايگاني و يآن مشاهدات به يدسترس جهت وب سيسرو

 واسط نيا[. 22] باشديم هاآن فراداده زین و حسگرها شده

 زین و مشاهدات ريکدگذا يبرا O&Mي اطالعات مدل از

SensorML استفاده حسگرها فراداده کدگذاري يبرا 

 خاص هر ناهمگن ساختار و هاقرارداد واقع، در و کنديم

 که دارد ياجبار 2عمل سه SOS. کنديم پنهان را حسگر

 ادامه در[. 27] نمايديم فراهم را SOS هيپا هايکارکرد

 نمودار ،3 شکل و در گشته انیب ياجبار عمل سه نيا

 .است شده نمايش داده  هاآني توال

• GetCapabilities :يفیتوص سيسرو کي عمل نيا 

 يحسگر داده و سيسرو واسط رامونیپ ياطالعات است که

 .گردانديبازم موجود

• DescribeSensor :کي از يفیتوص عمل نيا 

 باز را داده دیتول روش اي و يحسگر سامانه خاص، حسگر

 کدگذاري SensorML مدل در ستباييم پاسخ. گردانديم

 . شود

•  GetObservation :به يدسترس عمل نيا 

 مطابق يمشاهدات داده ساختار در را حسگر مشاهدات

O&M فراهم يزمان-يمکان هايپاسخوپرسش قيطر از و 

 مورد دهيپد توسط تواننديم هاپاسخوپرسش نيا. آورديم

 نيا به پاسخ تجه. گردند پااليش مقدار اي و نظر

 اما؛ است، ريپذامکان زین ايداده هايقالب ريسا درخواست

 SOS، O&M خادم هر يبرا ياصل و فرض شیپ قالب

 .است

                                                           
1 HyperText Transfer Protocol 

2 Operation 

 یمکان داده خادم -3-2-2

 به يمکان دهدا ليتبد يفهیوظ يمکان داده خادم

 . دارد عهده بررا  وب در استفاده مورد ايداده هايقالب

 هايسسروي از استفاده با FOSS يهاخادم در کارنيا

. ردپذييم صورت OGC يشده استاندارد وب

 يمکان داده يهاخادم در اجرا قابل ياصل ياستانداردها

WMS3 (صورت به يبردار و يرستر داده يارائه 

 به داده به میمستق يدسترس ياجازه) SWF4 ،(نقشه

 داده با کار جهت)  WCS1 و (آن شيرايو و خواندن منظور

 بر عالوه شده ارائه يمعمار در[. 23] است( يرستر

 شده استفاده زین WPS2 استاندارد از WFS از استفاده

 .شوديم داده شرح ادامه در که است

• WPS 

WPS استاندارد هايواسط از يکي OGC که است 

 نيا کشف نیهمچن و يمکان يندهايفرا انتشار امکان

 در. سازديم ساده کاربر توسط را هاآن به وندیپ و ندهايفرا

 نمودن 7خوانا-نیماش انتشار، از منظور ف،يتعر نيا

 نيا يفراداده نمودن 8خوانا-انسان زین و يوندیپ اطالعات

 از استفاده و کشف امکان که ايگونه به است، اطالعات

 زین فيتعر در شده ذکر يندهايفرا. کند فراهم را سيسرو

 بر که هستند هاييمدل اي و محاسبات ها،تميالگور شامل

                                                           
3 Web Mapping Service 
4 Web Feature Service 

5 Web Coverage Service 

6 Web Processing Service 
7 Machine-readable 

8 Hunam-readable 

مصرف کننده داده (CSW)کاتالوگ 

GetRecords()

SOS instance

SOS

GetCapabilities()

Capabilities Document

DescribeSensor()

SensorML

GetObservation()

O&M

 
 [28]، برگرفته از SOS اجباري نمودار توالي عملیات -3شکل
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 يدارا WPS[. 30] گردنديم اعمال شدهمرجعمکانداده 

 «2زمانناهم» و «5زمانهم» مختلف يارتباط يالگو دو

-درخواست متدوال يچرخه در هماهنگ يالگو. است

 ابتدا که بیترت نيبد رد،گیيم صورت  HTTP 3پاسخ

 نيا خادم سپس؛ کند،يم درخواست را منبع کي نتيکال

 نيا زیآنال جينتا با انتها در و کرده پردازش را درخواست

 يبرا زمانهم يالگو. دهديم پاسخ را درخواست

 حجم اي و دهیچیپ هايتميالگور با که ييايپو هايپردازش

 نیچن در و ستین مناسب است، مواجه هداد از يمیعظ

 يالگو[. 35] شوديم استفاده زمانناهم يالگو از يمواقع

 مورد يمکان يدهیچیپ اتیعمل با کار جهت زمانناهم

 بحث مورد پژوهش نيا در که ردگیيم قرار استفاده

 ،GetCapabilities شامل ياصل عمل سه WPS. باشدينم

DescribeProcess و Execute در آن يتوال نمودار که اردد 

 .است آمده 4 شکل در زمانهم يالگو قالب

مصرف کننده داده  WPS خادم 

Execute(ExecuteRequest; responce=document)
اجراي فرايند

Return (ProcessingResult)

GetCapabilities()

Service Metadata

DescribeProcess()

Process Description

 
 WPS در زمانهم يالگو يبیترت اگراميد -4شکل

 کاربرد هیال -3-3

 است وبتحت يکاربرد برنامه کي شامل کاربرد هيال

 داراي برنامه نيا. شوديم اجرا مرورگر توسط که

 و يآن کينزد داده به يدسترس امکان که است هاييمولفه

 را يشهر يآلودگ شيپا شبکه يحسگرها شده بايگاني زین

 تیقابل آن بر عالوه. آورديم فراهم کاربران يبرا

 را حسگرها مشاهدات ادهد از يزمان-يمکان وپاسخپرسش

 يبرا نقشه مولفه بر را هوا تیفیک شاخص زین و بوده دارا

 هک است ايگونه به نقشه مولفه. دهديم نشان ستگاهيا هر

 نيا يتمام. است فراهم آن بر يمکان داده شينما امکان

                                                           
1 Synchronous 
2 Asynchronous 

3 Request-responce 

 کاربران يبرا باز يمکان داده رساختيز کي در هاتیقابل

 .است شده ايجاد

 هامواد و روش -4

ي مطالعاتي در اين بخش شهر تهران به عنوان منطقه

ي پايش بکهي مورد استفاده در شمعرفي گرديده و داده

افزاري مورد استفاده در هاي نرمو مولفه توضیح داده شده

 سازي سیستم بیان شده است.پیاده

 ی مورد مطالعهمنطقه -4-1

سامانه طراحي شده در اين پژوهش، در شهر تهران 

اجرا شده است. تهران، پايتخت ايران، از جمله 

 رنج هوا يآلودگ معضل از که است جهان يکالنشهرها

 سطح يباال متر 5200 شهر، متوسط ارتفاع. برديم

 لومتریک 730 مساحت به ايمنطقه و است ايدر متوسط

 سال يروزها اغلب در شهر، نيا. ردگیيم بر در را مربع

 است %30 سال در آن يابر پوشش نیانگیم و است يآفتاب

 هزارنفر302وونیلیم 55 حدود در يتیجمع با تهران[. 32]

 نفر 51000 حدود در يتیجمع تراکم با و نيتر تیپرجمع

 لحاظ از رانيا شهر نيتر-متراکم مربع لومتریک در

 شهر ،ييایجغراف لحاظ از[. 33] شوديم محسوب يتیجمع

 که است گرفته قرار البرز کوه رشته يجنوب دامنه در تهران

 يغن منابع معتدل، يهوا و آب بروز بر عالوه موضوع، نيا

 يتوپوگراف اما،. است آورده ارمغان به شهر نيا يبرا را يآب

 موجب شهر، کننده احاطه هايکوه وجود زین و شهر يمحل

 به امر، نيا که شونديم شهر سطح در هوا توده ييستايا

 در هوا هايندهيآال غلظت ديتشد موجب يعیطب طور

 کنار در موضوع نيا وجود[. 34] شوديم شهر سطح

 منابع از خود که طقه،من نيا در نیشهرنش يباال تیجمع

 يهوا سالمت د،آييم شماربه ندهيآال دیتول يعیرطبیغ

 ليتبد سال يروزها اغلب در يبحران يتیوضع به را شهر

 آن يشهر مناطق و تهران ييایجغراف تیموقع. استکرده

 .است شده داده شينما 1 شکل در

 استفاده مورد داده -4-2

 شيپا يشبکه بر ،3بخش در شده ارائه يمعمار

اين شبکه شامل . است شده ادهیپ تهرانشهر  يهوا تیفیک

با حسگرهاي ثابت و درجا است که توسط   ايستگاه 32
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 يهوا تیفیک کنترل شرکت و تهران ستيز طیمح سازمان

 در هاستگاهيا نيا ييایجغراف تیموقعشود. اداره مي تهران

 .است شده داده شينما 1 شکل

 

 هاي پايش کیفیت هواي مستقر در سطح شهرايستگاه گانه شهري و  22تهران، مناطق  ييموقعیت جغرافیا -1شکل

 

مقادير  به مربوط يسازهیشب نيا در استفاده مورد داده

 10PMو  3O ،CO، 2NO،  2SO ،2.5PMهاي ساعتي آالينده

هاي سنجش شده آالينده. است 5335 سال دوم يمهیندر 

ها در بازه زماني مذکور که در توسط هر يک از اين ايستگاه

آورده شده  2اند، در جدول سامانه مورد استفاده واقع شده

اي از مقادير اين آالينده براي ايستگاه پارک رز است. نمونه

 نشان داده شده است. 2در شکل 

 
 اي از مشاهدات حسگري در ايستگاه پارک رزنمونه -2شکل

 

 

ي ي پايش در نیمهط شبکههاي سنجش شده توسآالينده -2جدول

 5335دوم سال 

 3O 2NO 2SO CO 2.5PM 10PM نام ایستگاه
       اقدسیه

       امام خمیني
       بهشتي

       پارک ترافیک پونک

       پارک رز
       پاسداران

       پرديسان

       پونک
       پیروزي
       تهرانسر
       چشمه

       دانشگاه شريف
       دروس

       رازي

       ژئوفیزيک
       ستاد بحران
       سرخه حصار

       سالمت

       شادآباد
       شکوفه

       4شهرداري 
       50هرداري ش

       55شهرداري 
       52 هرداريش

       شهرري
       علم و صنعت

       فتح
       فرمانداري ري

       قائم

       گلبرگ
       محالتي
        مسعوديه
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 سامانه یهامولفه -4-3 

 در باز يروش ارائه پژوهش، نيا هدف کهييآنجا از

افزاري سامانه هاي نرممولفه است، بوده هوا تیفیک شيپا

کنند. اين تبعیت مي باز ياستانداردها ازباز بوده و متن

 ياستانداردهااند. انتخاب شده FOSS4Gها از بین مولفه

 در. شدند داده حیتوض 2-2 بخش در شتریپ استفاده مورد

 ادهیپ در استفاده مورد يافزار نرم هايمولفه قسمت نيا

 .شونديم داده شرح يشنهادیپ يمعمار يساز
 سامانه نيا در قبل، بخش در شده ارائه يمعمار طبق

 هيال در ،يمکان داده گاهيپا به داده هيال در يمشاهدات

 در و SOS خادم زین و يمکان داده خادم به سيسرو

 . است ازین وب توسعه يابزارها به کاربرد هيال قسمت

 ياستانداردها از استفاده منظور به ،يمشاهدات سامانه نيا در

SWE 52 چارچوب از°North 4.x نيا در.  است شده استفاده 

 عمل سه شامل و است شدهسازي ادهیپ SOS 2.0 چارچوب

 ،(سيسرو فیتوص درخواست جهت) GetCapabilities ياصل

GetObservation (قالب در يحسگر خام داده درخواست جهت 

O&M 2.0 )و DescribeSensor (فراداده درخواست جهت 

 گاهيپا از خادم نيا. باشديم( SensorML 1.0.1 قالب در حسگر

 MySQL و PostgreSQL/PostGIS بازمتن يمکان هايداده

 و مشاهدات رهیذخ منظور به سامانه نيا در که کنديم يبانیپشت

 يمکان افزونه با PostgreSQL 9.3.1 از حسگرها، فراداده زین

PostGIS 2.8.1 انجام اجازه کاربران به که است شده استفاده 

 مورد يمکان داده خادم. دهديم را يمکان هايوپاسخپرسش

 GeoServer 2.7.1 وب بر يمکان اطالعات انتشار جهت استفاده

 اشتراک به جهت مبنامتن باز جاوا  خادم کي GeoServer. است

 از استفاده با که است وبسسروي صورت به يمکان داده يگذار

 نيا يبرا را داده انتشار و يريهمکنشپذ تیقابل باز ياستاندادها

 WPS يخادمها ،WPS ياجرا منظور به. کنديم فراهم داده نوع

 در PyWPS و North WPS°52 رینظ FOSS4G يمجزا

 و  GeoServer مجزا، يهاخادم نيا بر عالوه. هستند دسترس

Deegree کارکرد خود در زین WPS نتريمهم[. 23] دارند را 

 مجزا،WPS  يجا به GeoServer WPS از استفاده تيمز

 OGC  وب هايسيسرو ريسا با WPS میمستق سازيکپارچهي

(WMS، WCS و WFS )خود در داده کاتالوگ سيسرو زین و 

GeoServer  ب،یترت نيبد. باشديم GeoServer WPS تیقابل 

 [. 31] داشت خواهد GeoServer در را داده تننوش و خواندن

 نتایج -5

 شده ذکر يسامانه هايمولفه و يمعمار از استفاده با 

 يکاربرد افزارنرم هاولینمونه ،2-4 و 3هايبخش در بترتیبه

 يکار روند. است شدهسازي  ادهیپ کاربرپسند ايگونهبه وبتحت

 .است شده داده شيانم 7 شکل در سامانه نيا در استفاده مورد

 هايستگاهيا يحسگر داده ساعتي صورت به افزار نرم نيا 

 که ينديفرا از استفاده با و کرده افتيدر را يآلودگ شيپا شبکه

 محاسبه ستگاهيا هر يبرا را AQI مقدار شود،يم يط WPS در

 از استفاده با نديفرا نيا(. الف-8شکل) دهديم شينما و نموده

. ردپذييم صورت خادم به Execute املع درخواست ارسال

 داده زین و 3-2 بخش مطابق شاخص محاسبه يپارامترها

 عامل نيا هاييورود ستگاه،يا هر يبرا حسگر هر يمشاهدات

 و ،SOS نمونه از را يحسگر مشاهدات عامل نيا. باشنديم

 خادم قسمت در موجود WFS نمونه از را نظر مورد ستگاهيا

 صورت به شاخص ريمقاد شينما بر عالوه. کنديم يابيباز

 زین و حسگرها خام داده به يدسترس امکان نقشه، بر يکیگراف

 است فراهم کاربران يبرا ستگاهيا هر يبرا شاخص يعدد مقدار

 ريمقاد نيآخر مشاهده امکان آن، بر عالوه(. ب-8شکل)

 کي صورت به کاربران يبرا ستگاهيا هر توسط شده سنجش

. ستافراهم  کاربران يبرا ستگاه،يا هر بر کیکل اب باالپر يمنو

 هنگامبه يساعت صورت به سامانه نيا در حسگرها مشاهدات

 .رندگیيم قرار کاربران دسترس در و شده
 تیقابل سامانه نيا يدیکل هاييژگيو از گريد يکي

 شده بايگاني داده بر يمکان-يزمان پاسخوپرسش انجام

 نظر در هايفرم قيطر از که صورت نيبد. است حسگرها

 تواننديم يسادگ به ،کاربران3 شکل مطابق شده گرفته

 خود پاسخ خادم قيطر از و داده انجام را خود هايپرسش

 و نمودارها قالب در حاصل جينتا. ندينما افتيدر را

 .گردديم ارائه کاربران به يمتن صورتبه نیهمچن

 در يانزم پاسخوپرسش از حاصل جهینت 50 شکل در

 آبان 28 يال 57:00 ساعت 5335 سال آبان 24 يزمان بازه

 دهيگرد ارائه فتح ستگاهيا در 55:00 ساعت 5335 سال

 درخواست ارسال از استفاده با اعمال نيا. است

GetObservation نيا در. ردگیيم صورت مخدوم سمت از 

 نیهمچن و يحسگر فراداده به يدسترس امکان سامانه

 يبرا SOS نمونه از استفاده با يحسگر ابعمن کشف امکان

 .است فراهم کاربران
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 توسط کاربران مکاني-ت انجام پرسش و پاسخ زمانيهاي درنظر گرفته شده جهفرم -3شکل

کاربر WFS

GetFeature()
GML

DescribeSensor()

SensorML

O&M

Execute()

Return (ProcessingResult)

GetCapabilities()

WPS

Service Metadata
DescribeProcess()

Process Description

GetFeature()

GML

GetObservation()

O&M

       AQI

GetObservation()

SOS

 
 سامانه يکار روند -7شکل

 

 
      ب(                                                                                                                    الف(                  

 ستگاهيا هر يبرا AQI شاخص يعدد مقدار نیهمچن و يحسگر داده خام ريمقاد شينما( ب – ستگاهيا هر بر AQI شاخص يکیگراف شينما( الف -8شکل
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پاسخ مکاني براي ايستگاه  پرسش و ي حاصل از انجامنتیجه -50شکل

 فتح

 بحث -6

 تیفیک شيپا يشبکه تهران، شهر در حاضر حال در

 ستيز طیمح سازمان شامل مختلف ارگان دو توسط هوا

شود و يم اداره تهران يهوا تیفیک کنترل شرکت و تهران

 بر 55و  8در دو ساعت  هاستگاهيا يشده سنجش ريمقاد

 ياجازه . همچنینردگیيم قرار air.tehran.ir وبگاه

 شاخص زین و مشاهدات يساعت بايگاني به يدسترس

 کاربران يبرا هاستگاهيا ي مربوط به برخيهوا تیفیک

هاي هوا در مکان و از آنجا که غلظت آالينده .است فراهم

زمان تغییرپذيري فراواني دارد و با توجه به حفظ سالمت 

عات مربوط به و اطال ها و محیط، دسترسي به دادهانسان

هاي زماني مناسب براي اقشار مختلف جامعه، آن در بازه

گیرندگان شهري، امري ويژه بیماران تنفسي و تصمیمبه 

 مبناوب يمکان اطالعات سامانه نهیزم نيا درحیاتي است. 

 باز يبستر جاديا و يمکان داده ساخت ريز از يرگیبهره با

ین مشاهدات مکاني وهمچن يداده يريهمکنشپذ جهت

. تواند اين عمل را بهبود ببخشدمبناي حسگرها ميمکان

عالوه بر آن، گاهي به علت اختالل ايجاد شده در 

خصوص حسگر ها، بهحسگرهاي برخي ايستگاه

هايي که غلظت آن ها مقدار شاخث را کنترل  آالينده

کند، ممکن است اطالعات مناسبي را  از شاخص مي

ر ندهد. در اين مورد نیز پايش بر خط کیفیت در اختیار قرا

تر هاي زماني کوتاهگیري شاخص در بازهداده و اندازه

تري از شاخص را ارائه نمايد. تواند مقدار مطمئنمي

زماني در نظر گرفته شده براي مقدار موضوع ديگر فاصله

باشد. هاي مختلف ميشاخص کیفیت هوا براي آالينده

نیاز به  2NO، آالينده 5عنوان مثال طبق جدول به

محاسبه شاخص را دارد که با پايش  گیري ساعتي دراندازه

توان به اطالعات بر خط و ساعتي غلطت آالينده ها، مي

تري در اين زمینه دست يافت. تر و قابل اطمینانهنگامبه

در واقع، با ارائه اطالعات مربوط به آلودگي در دو نوبت 

م بزرگي از اطالعات از طي شبانه روز، در واقع حج

اي بین ، مقايسه3ماند. در جدول دسترس کاربران دور مي

هاي مختلف در میزان شاخص کیفیت هوا براي ايستگاه

ي طراحي ، در سامانه5335دي سال  53روز  58ساعت 

ي وبگاه صورت گرفته است. شده و نیز مقادير آرشیو شده

ت آني محاسبه صوري پیشنهادي اين مقادير بهدر سامانه

 55وبگاه مربوط به ساعت  AQIشوند، اما؛ مقادير مي

باشد. فیلدهاي خالي جدول مربوط به همان روز مي

اند. هايي است که در سامانه قرار نگرفتهاطالعات ايستگاه

ها نظیر ايستگاه قائم و يا گلبرگ اگر چه در برخي مکان

ايي نظیر هتغییر نکرده است، اما در ايستگاه AQIبرچسب 

تغییر کرده، عالوه بر آنکه در اغلب  AQIپارک رز برچسب 

 موارد مقدار شاخص نیز تغییر داشته است. بنابراين، کوتاه

نظر ي گزارش ضروري بهي زماني در ارائهنمودن فاصله

ي پیشنهادي با در اختیار گذاردن رسد که در سامانهمي

ي شدهساعتي مقدار شاخص و همچنین مقادير مشاهده

در اختیار کاربران سامانه قرار  هنگامحسگرها، اطالعات به

 گیرد.مي

هاي مکاني باز، جهت ايجاد استفاده از استاندارد 

بستري همکنشپذير در تبادل داده حسگرها، امکان 

زماني و استفاده از خادم مکاني، -وپاسخ مکانيپرسش

تفاده از آورندن داده مکاني، و همچنین اسمنظور فراهمبه

ي آسان و باز براي توسعهافزاري متنهاي نرممولفه

هاي هزينه سامانه و مطابق با اهداف سازماني از مزيتکم

ي فعلي ي پیشنهادي نسبت به سامانهديگر اين سامانه

 باشد.مي
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ي طراحي شده و در سامانه شاخصمقايسه مقادير  -3جدول

 مقادير ثبت شده بر وبگاه

 نام ایستگاه

AQI 
-محاسبه

شده در 

 سامانه

برچسب 

AQI  در

 سامانه

AQI 
ثبت 

شده در 

 وبگاه

برچسب 

AQI  در

 وبگاه

 ناسالم 513 ناسالم 525 اقدسیه

   ناسالم 578 امام خمیني

 *ح.ناسالم  523 ناسالم 511 بهشتي

 سالم 12 پاک 22 پارک ترافیک پونک

 ناسالم ح. 537 ناسالم 515 پارک رز

 ناسالم ح. 532 ناسالم ح. 537 اسدارانپ

   ناسالم 513 پرديسان

 سالم 70 سالم 22 پونک

 ناسالم ح. 523 ناسالم ح. 544 پیروزي

 ناسالم 513 سالم 81 تهرانسر

 سالم 22 ناسالم 513 چشمه

 ناسالم ح. 504 سالم 75 دانشگاه شريف

 ناسالم 514 ناسالم 523 دروس

   ناسالم ح. 541 رازي

 سالم 27 ناسالم ح. 553 ژئوفیزيک

 ناسالم ح. 527 ناسالم ح. 541 ستاد بحران

   سالم 15 سرخه حصار

   ناسالم 513 سالمت

 ناسالم ح. 510 ناسالم 522 شادآباد

   ناسالم ح. 542 شکوفه

 سالم 20 ناسالم ح. 534 4شهرداري 

 سالم 32 سالم 35 50هرداري ش

 سالمنا 514 سالم 28 55شهرداري 

 پاک 48 سالم 32 52 هرداريش

   ناسالم 528 شهرري

   ناسالم ح. 523 علم و صنعت

 سالم 73 سالم 85 فتح

   ناسالم ح. 541 فرمانداري ري

 سالم 88 سالم 88 قائم

 ناسالم ح. 504 ناسالم ح. 553 گلبرگ

 سالم 72 سالم 83 محالتي

 سالم 74 سالم 34 مسعوديه

  هاي حساسناسالم براي گروه* 

 یریگ جهینت -7

 اطالعات و يحسگر مشاهدات به ساده و باز يدسترس

 کي يآلودگ شيپا هايسامانه در هاآن از شده استخراج

 نهیبه عملکرد داشتن و يشهر تيريمد در يدیکل مسئله

 يروش پژوهش نيا در مبنا، نيا بر. است يبحران مواقع در

 عيتوز حسگريبو يشبکه کي در هوا يآلودگ شيپا جهت

 از استفاده و گراسيسرو يمعمار از يریگ بهره با افتهي

-نرم يهامولفه زین و باز يمکان استاندارد هاي وبسسروي

 از روش نيا در. است دهيگرد ارائه( FOSS) بازمتن يافزار

که  است شده استفاده SOS خادم زین و يمکان داده خادم

 بايگاني زین و يآندات امکان دسترسي به داده مکاني و مشاه

به مشاهدات  يدسترس. آوردحسگري را فراهم مي شده

 توسط که يپاسخ و پرسش امکانات قيطر ازحسگري 

 با نیهمچن. ردگیيم صورت است، شده فراهم SOS واسط

 يبرا هوا تیفیک شاخص مقدار ،WPS استاندارد از استفاده

ي آن دهو بايگاني ش يآن جينتا و شده محاسبه ستگاهيا هر

  ي است.دسترس و مشاهده قابل سامانه کاربران يبرا

 تهران شهر يآلودگ شيپا يشبکه بر شده يطراح سامانه

 آن جينتا و شده اجرا وب تحت کاربرپسند طیمح کي در

 به شيپا عمل شده، ارائه سامانه در. ه استديگرد ارائه زین

 طوربه داده انتقال و شد انجام شده سازيهیشب صورت

 مورد ،پژوهش نيا در داده گاهيپا به حسگر از میمستق

 ياستاندارد مجموعه از استفاده.  است نگرفته قرار مطالعه

SWE، نیب را داده گذارياشتراک به و تعامل فرصت 

 الزم، هاييدسترس داشتن با, مختلف ها و نهادهايسازمان

 تيريمد به توانيم بیترت نيبد. آورديم فراهم يراحت به

هاي ، فعالیتيشهر نقل و حمل ينهیزم در يهترب

 دست ستيز طیو مح شهروندان سالمت حفظ اي و صنعتي

 بازمتن افزارينرم هايمولفه از استفادهآنکه  ضمن. افتي

 مطابق را سامانه يتوسعه فرصت ها،نهيهز کاهش بر عالوه

 ريسا از استفاده.  آورديم فراهم يسازمان يازهاین

 يموارد در ،SWE ياستاندارد مجموعه ياستانداردها

 به دادن هشدار اي و هاحسگر به فهیوظ اعمال همچون

 اضافه سامانه به را يديجد هايتیقابل توانديم کاربران

 استانداردها، نيا از استفاده ضمن يآت مطالعات در. دينما

 استفاده شيپا سامانه در ييمعنا حسگروب میمفاه از

 متحرک يحسگرها از استفاده آنکه بر عالوه. ديخواهدگرد

 .شود واقع دیمف توانديم سامانه نيا در
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