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مقدمه 
یافتن پارکینگ عمومی مناسب بهمنظور پارک خودروها یکی از مشکالت مهم شهروندان بهشمار میآید .رانندگان زمان و
مسافت زیادی را صرف یافتن پارکینگ عمومی مناسب میکنند که این امر سبب افزایش ترافیک ،آلودگی هوا ،مصرف
سوخت و خستگی و سردرگمی رانندگان میشود .از طرفی ،افزایش رو به رشد جمعیت شهرها و وسایل نقلیه بهخصوص
در مناطق توریستی سبب شده تا مسئلة به دنبال جای پارک گشتن و یافتن پارکینگ مناسب مورد توجه و اهمیت فراوانی
قرار گیرد که با توجه به فقدان تعداد پارکینگ مناسب و همچنین نبود اطالعات کافی از پارکینگهای موجود در سطح
شهرها این مسئله با مشکالت فراوانی روبهروست .این امر بهخصوص در ساعات اوج شلوغی که بسیاری از شهروندان
همزمان به دنبال جای پارک هستند سبب رانندگیهای غیرضروری و افزایش حجم ترافیک و راهبندان در مراکز شهری
میشود (لیو و همکاران .)10019 :0910 ،همة این موارد در کنار سر و صدای ناشی از تعداد فراوان خودروها و آلودگی
ناشی از دود اگزوز آنها موجب سلب آرامش شهروندان میشود و مشکالت اجتماعی و اقتصادی فراوانی نیز برای آنها
به دنبال دارد.
در حال حاضر ،بسیاری از شهرها با استفاده از فناوریهای اطالعات و ارتباطات و بهمنظور سهولت تحرک و
جابهجاییهای روزانة شهری ،سامانههای پارکینگیاب مکانآگاه را توسعه دادهاند .این سامانهها با ترکیب ارتباطات
مخابراتی ،سامانههای اطالعات جغرافیایی ( 1)GISو سیستم موقعیتیاب جهانی ( 0)GPSدسترسی به اطالعات
پارکینگها را در زمان مورد نیاز رانندگان امکانپذیر میکنند و مؤثرترین راه را برای هدایت به فضاهای خالی پارکینگها
نشان میدهند (شین و همکاران .)10 :0911 ،طراحی این سامانهها بهصورت برنامههای کاربردی تحت وب بوده و از
طریق دستگاههای تلفن همراه یا رایانههای شخصی (لپتاپ) در دسترس میباشند .وظیفة اصلی این برنامههای کاربردی
مسیریابی و انتخاب مناسبترین پارکینگ براساس ارزیابی پارکینگهای موجود است .برای این منظور ،این سامانهها با
بهکارگیری تحلیلهای تصمیمگیری چندمعیارة مکانی ( 9)GIS-MCDAمجموعهای از معیارهای مؤثر بر انتخاب یک
پارکینگ را با اعمال وزن هر یک از آنها با یکدیگر ترکیب و مناسبترین پارکینگ را معرفی میکنند.
تاکنون مطالعات متعددی در زمینة مدیریت پارکینگهای شهری بهعنوان بخشی از سیستم حمل و نقل مکانآگاه
انجام شده است .مثالً ،رادیر و شاهن ( )0919در پژوهش خود به ارزیابی اولین پروژة پارکینگیابی مکانآگاه در ایاالت
متحده پرداختهاند .نتایج حاصل از ارزیابی نشان داد بهکارگیری پروژة پارکینگیابی مکانآگاه سبب کاهش زمان
رفتوآمد و کاهش مسافت طیشده توسط رانندگان میشود .کینیانجوی و کوهانگ ( )0919در مقالة خود بهکارگیری
تلفن همراه را در طراحی و توسعة سامانههای مدیریت فضاهای پارک بررسی و آزمایش کردند .هدف اصلی از این
پژوهش کاهش یا از بین بردن فسادهای پرداختی هزینههای پارک و بهبود درآمد اقتصادی حاصل از آن از طریق حذف
پول نقد و کاهش زمان صرفشده برای یافتن جای پارک مناسب است .بچینی و همکاران ( )0919در مقالة خود یک
برنامة تلفن همراه و یک سامانة اطالعاتی مربوطه را برای تعیین موقعیت و انتخاب پارکینگهای مناسب معرفی کردند.
این برنامه همچنین قادر است تا پس از ثبت ماشین توسط کاربر از طریق اسکن کد  ،4QRکه در مقابل پارکینگ قرار
دارد ،وضعیت جدید را بهطور خودکار بهروز و در سامانه ثبت کند .گرازیالی و همکاران ( )0919در پژوهش خود سامانهای
را بهصورت برنامة کاربردی تلفن همراه ،برای کاربران و ناظران پارکینگ ارائه کردند .این سامانة پیشنهادی با نقشههای
1. Geographic Information System
2. Global Positioning System
3. GIS-based Multi-Criteria Decision Analysis
4. Quick response
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گوگل ترکیب میشود و ،ضمن نمایش پارکینگهای موجود در شهر و جزئیات آنها ،به کاربران اجازه میدهد تا دانش
خود را درمورد استفاده از پارکینگ به اشتراک بگذارند .این سامانه کاربران را به پارکینگ مورد نظر خود هدایت میکند و
ناظر پارکینگ نیز میتواند ماشینهای پارکشده در محدوده را کنترل کند .الخدر و همکاران ( ،)0910در پژوهش خود ،با
طراحی یک سامانة پیشنهادی ،مشکل کمبود پارکینگ را در شهر ابوظبی امارات بررسی کردند .این پژوهش بر دو جنبة
اصلی تمرکز دارد :ابتدا برای ارزیابی مقیاس مشکل پارکینگ در ابوظبی ،یک نظرسنجی تهیه و بین  599شرکتکننده
توزیع شد .سپس ،یک چارچوب فنی برای توسعة نرمافزار هوشمند تلفن همراه جهت بهبود مدیریت پارکینگ در ابوظبی
توسعه یافت .نتایج نشان میدهد که برنامة تلفن همراه پیشنهادشده به کاهش زمان صرفشده برای جستوجوی
پارکینگ و افزایش کارایی سامانة پارکینگ در ابوظبی کمک میکند .آنیتا و همکاران ( )0912پژوهشی با نام «سامانة
پارکینگیاب هوشمند با استفاده از برنامة اندروید» به انجام رساندند .در این مطالعه ،با استفاده از قابلیتهای برنامة
طراحیشده ،مدت زمان الزم برای رزرو فضای پارکینگ در مناطق متراکم تجاری کاهش مییابد .همچنین ،در این
برنامه کاربر قادر به دیدن فضا و تراکم پارکینگ است و میتواند با استفاده از کارت اعتباری فضای پارکینگ مورد نظر
خود را رزرو کند .شین و همکاران ( )0911در پژوهش خود با طراحی یک سامانة پارکینگیاب هوشمند یک روش
کنترلکنندة مبتنی بر شبکة عصبی پیشنهاد کردند که قادر است وزنهای مناسب را برای معیارهای موجود در سامانه
بهطور پویا تعیین کند .روش پیشنهادی میتواند عملکرد سامانة هدایت پارکینگ هوشمند را از طریق کنترل پویا در
انتخاب بهترین پارکینگ افزایش دهد.
بررسی پژوهشهای انجامشده نشان میدهد در بیشتر موارد شناسایی فضاهای خالی موجود در پارکینگها براساس
سنسورهای تعبیهشده در پارکینگ انجام میگیرد و برنامههایی که مبتنی بر تلفن همراه طراحی و پیشنهاد شدهاند نقش
مهمی در مدیریت مؤثر پارکینگها ایفا میکنند .ولی در همة این پژوهشها عالیق تمام رانندگان یکسان درنظر گرفته
شده است و به نظر شخصی هر راننده در انتخاب پارکینگ مناسب توجهی نمیشود .بدین منظور ،در این پژوهش،
برنامهای طراحی شده که با درنظرگرفتن معیارهای ثابت و وزنهای متغیر مناسبترین پارکینگ و مسیر دستیابی به آن
را برای رانندگان فراهم میکند .در این برنامة پیشنهادی ،رانندگان میتوانند ،با اختصاص وزن به هر یک از معیارهای
موجود در سامانه ،میزان تأثیر هر یک از آنها را در شناسایی پارکینگ مناسب تعیین کنند.
هدف اصلی از این پژوهش ارائة یک برنامة مکانآگاه مبتنی بر تلفن همراه جهت تعیین مناسبترین پارکینگ با
توجه به معیارهای فاصله ،هزینة پارک ،و تعداد فضاهای خالی پارکینگ بهمنظور کاهش پارک غیرمجاز ماشین ،بهبود
سرعت حملونقل و جریان ترافیک و ایجاد آرامش نسبی برای شهروندان است .همچنین ،امکان مسیریابی بهینه و ارائة
زمان تقریبی رسیدن به پارکینگ انتخابشده نیز برای رانندگان فراهم شده است .در ادامه بهمنظور ارزیابی کیفیت برنامة
پیشنهادی نظرسنجیای در قالب پرسشنامه از کاربران برنامه انجام گرفته شده است .در این پژوهش ،شهر یزد ،بهدلیل
اولین قطب میراث فرهنگی و گردشگری کشور و داشتن جاذبههای توریستی فراوان ،منطقة مورد مطالعه برای اجرای
برنامة پیشنهادی انتخاب شده است.

مبﺎنینظﺮي 
امروزه ،زندگی در شهرها ،با توجه به ساختارهای پیچیدة فضایی -کالبدی ،فعالیتهای اقتصادی ،صنعتی ،اجتماعی ،و
نیازهای فزایندة فرهنگی -فراغتی شهروندان ،بیش از هر دورة دیگری وابسته به سفرهای درونشهری و بنابراین خدمات
و زیرساختهای حمل و نقل است (جمشیدزاده .)00 :1912 ،حمل و نقل از ضرورتهای جامعة انسانی است و در کنار
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مسکن ،کار ،و گذران اوقات فراغت ،یکی از چهار عملکـرد اساسی شهر قلمداد شده است؛ به گونهای که زندگی شهری
امروز را بدون آن نمیتوان تـصور کرد (جهانشاهلو و امینی .)1 :1915 ،یک سیستم حملونقل شهری پایدار در جوامع
شهری به دنبال فراهمکردن مؤثرترین روش جابهجایی مسافر و کاال با حداقل میزان مصرف انرژی ،مسافت ،ترافیک ،و
اثرهای زیستمحیطی نظیر آلودگی هوا و صداست.
پارک خودرو در محیط شهری یکی از رایجترین و مهمترین مشکالت جوامع انسانی در شهرهاست .با رشد جمعیت و
توسعة شهرنشینی ،افزایش تعداد خودروهای شخصی ،کمبود فضای پارک و همچنین تقاضای باالی پارکینگ در کنار
مراکز تجاری ،ادارات ،مؤسسات ،مدارس ،واحدهای صنفی ،و مشاغل پُرمخاطب ،پیداکردن جای پارک مناسب در
خیابانهای اصلی شهر به یکی از چالشهای مهم شهری تبدیل شده است (داو و همکاران159 :0910 ،؛ هورنگ:0910 ،
 .)900پارکینگها بهعنوان یکی از مهمترین زیرساختهای شهری اگر بهدرستی در دسترس شهروندان قرار نگیرند،
سبب توقفهای بیجا و افزایش ترافیک معابر خواهند شد (محمدی و همکاران.)010 :1901 ،
روشهای مختلف کمی و کیفی جغرافیایی بهویژه جغرافیای حمل و نقل با بررسی اثرهای متقابل انسان و سیستم فضایی/
مکانی حمل و نقل بر روی یکدیگر نقش مهمی در بررسی و ارزیابی اثرهای جستوجوی فضاهای پارک و پارکینگهای
عمومی در محیط شهری ایفا میکنند .مطالعات جغرافیایی نشان میدهد معموالً جستوجوی پارکینگهای عمومی یا
پارکهای حاشیهای در خیابانها بهویژه در مراکز پُرتراکم شهری به اتالف وقت ،خستگی راننده و سرنشینان ،طی مسافتهای
طوالنی ،ایجاد ترافیک ،آلودگی هوا و محیط زیست ،تصادفات ،و مصرف باالی سوخت منجر میشود (شاپ020 :0990 ،؛
میالرد -بال و همکاران20 :0910 ،؛ رودس و همکاران110 :0910 ،؛ ماکوسکی و همکاران00 :0915 ،؛ تاسرون و همکاران،
90 :0910؛ گریج و همکاران1001 :0910 ،؛ عالمی و همکاران112 :0911 ،؛ کائو و منندز.)151 :0911 ،
علم جغرافیای حمل و نقل با تلفیق مفاهیم ،روشها ،مدلها ،و فناوریهای دو شاخة علمی و مستقل جغرافیا و حمل
و نقل راهکارهای مناسبی بهمنظور حل مشکالت جغرافیایی در حوزة حمل و نقل فراهم میکند .از آنجا که بسیاری از
مشکالت حمل و نقل شهری دارای ماهیت مکانی یا فضایی است ،بهکارگیری ابزارهای جغرافیایی مانند  GISمیتواند
نقش مهمی در مدلسازی و تجزیه و تحلیل این مشکالت ایفا کند.
از این رو ،در این مقاله سعی شده تا با ارائة یک سامانة اطالعات جغرافیایی یا  GISشهروندمحور مبتنی بر تحلیل
نگها برای شهروندان بهبود داده شود .هدف اصلی این
تصمی مگیری چندمعیارة مکانآگاه ،فرایند جستوجوی پارکی 
سامانة پارکینگیاب مکانآگاه حل مشکالت پارک خودروها با بهبود جستوجو و مسیریابی پارکینگهای موجود در
شهرهاست.

GIS

شهروندمحور به دنبال مفاهیم ،مکانیزمها ،فناوریها ،سیاستگذاریها ،و استانداردهای ساختاریافتة

مکانمبنایی است که بتواند امکان ارائة خدمات به شهروندان و تعامل با آنها را فراهم کند (جلوخانی نیارکی و همکاران،
111 :1901؛ جلوخانی نیارکی و همکاران .)000 :1902 ،سامانههای وب  GISمجموعهای از ابزارهای نمایش و تحلیل
مکانی الزم را برای شهروندان در راستای حل مشکالت ،برنامهریزی ،و تصمیمگیریهای شهری فراهم مینمایند
(جلوخانی نیارکی و همکاران .)0 :1905 ،تلفیق قابلیتهای وب (تولید و دسترسی به دادهها در هر مکان و زمان و توسط
GIS

(جمعآوری ،ذخیرهسازی ،پردازش ،و تولید اطالعات مکانی) ابزارهای قدرتمندی برای

هر شبکه و وسیلهای) و

توسعة سامانههای مکانآگاه و

شهروندمحور بهوجود میآورد (فرجی سبکبار و همکاران09 :1901 ،؛ حسینپور و

GIS

ملک50 :1909 ،؛ عزیزخانی و ملک.)10 :1902 ،
دستگاههای تلفن همراه ،بهدلیل داشتن  ،GPSمکانهای مورد نظر کاربران را بهراحتی شناسایی میکند و در هر
مکان و زمان در دسترس شهروندان قرار دارد .در دسترس بودن و قیمت مناسب تلفن همراه به پذیرش آن بهعنوان یک
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ابزار اصلی در جامعه منجر و موجب میشود تا از این فناوری نهتنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای
توسعهیافته برای توسعة فناوریها استفاده شود (کینیانجوی و کوهانگ .)09 :0919 ،خوشبختانه ،در سالهای اخیر ،بیشتر
شهروندان به فناوریهای تلفن همراه هوشمند با امکان اتصال به اینترنت و سیستم  GPSدسترسی دارند و با این ابزارها
روز به روز آشناتر میشوند (جلوخانی نیارکی و همکاران .)0 :1905 ،در نتیجه ،بهکارگیری یک سیستم عامل هوشمند
برای ایجاد و توسعة پارکینگهای جدید عملی و مقرون به صرفه است (لیو و همکاران.)10 :0910 ،
روشهای تحلیل تصمیمگیری چندمعیاره در پاسخ به ناتوانی انسان در تجزیه و تحلیل مشکالت پیچیدة
تصمیمگیری ارائه شدهاند .هدف کلی این روشها کمک به فرایند تصمیمگیری و انتخاب بهترین گزینه از میان
گزینههای موجود است .در ابتداییترین سطح ،تحلیل تصمیمگیری چندمعیاره فرایندی است که طی آن از طریق یک
قانون تصمیمگیری مقادیر معیارهای گزینههای مختلف و ارجحیت مشخصشده توسط تصمیمگیران با یکدیگر ترکیب
میشود و اولویت نهایی هر یک از گزینهها تعیین میشود .این فرایند از طریق ترکیب قابلیتهای
تحلیل تصمیمگیری چندمعیاره انجام میگیرد .منطق اصلی در یکپارچهسازی

GIS

GIS

و روشهای

و روشهای تحلیل تصمیمگیری

چندمعیاره این است که این دو زمینة علمی مجزا میتوانند یکدیگر را تکمیل کنند (بروشکی و مالچسکی .)09 :0919 ،در
حالی که  GISبهعنوان یک ابزار قدرتمند و یکپارچه با قابلیتهای منحصربهفرد برای ذخیرهسازی ،دستکاری ،تجزیه و
تحلیل و نمایش اطالعات جغرافیایی به رسمیت شناخته شده است ،تحلیل تصمیمگیری چندمعیاره یک مجموعة غنی از
روشها و الگوریتمهای ساختاری را برای تصمیمگیری ،طراحی ،ارزیابی ،و اولویتبندی گزینهها فراهم میکند (جلوخانی
نیارکی و مالچسکی009 :0915 ،؛ جلوخانی نیارکی.)09 :0919 ،
برنامههای شهروندمحور مبتنی بر روشهای تحلیل تصمیمگیری چندمعیارة مکانی همراه امکانات متعدد مکانی را
برای کاربران تلفن همراه فراهم میکند و از اطالعات مربوط به مکان فعلی کاربران بهعنوان ورودی آنالیزهای پشتیبان
تصمیمگیری استفاده میکند .تاکنون بیشتر برنامههای کاربردی تلفن همراه در راستای تصمیمگیریهای فردی طراحی
شده و اغلب در مسیریابیها و فعالیتهای اجتماعی -اوقات فراغت از آن استفاده میشود (مالچسکی و رینر:0915 ،
 .)901امروزه نیز بعضی از این برنامهها مانند سامانههای پارکینگیاب مکانآگاه با رویکرد خدمات مبتنی بر مکان 1توسعه
یافتهاند (جلوخانی نیارکی و مالچسکی.)19 :0910 ،
این تحقیق با بهرهگیری از مفاهیم ،نظریهها ،و فناوریهای موجود در جغرافیای حمل و نقل (سیستمهای جغرافیایی
حمل و نقل) به طراحی و توسعة یک سامانة پارکینگیاب شهروندمحور مبتنی بر تحلیل تصمیمگیری چندمعیارة
مکانآگاه میپردازد .شکل  1چارچوب مفهومی سامانة شهروندمحور مکانآگاه طراحیشده در این پژوهش را نشان
میدهد .مطابق شکل  ،1این سامانه از چهار بخش اصلی تشکیل شده است .همة دادهها و اطالعات مکانی مورد نیاز این
سامانه در پایگاه دادهمکانی آن ذخیره شدهاند .این دادهها از طریق

GIS

تجزیه و تحلیل و به کاربران نمایش داده

میشوند .در بخش تحلیل تصمیمگیری چندمعیاره ،اولویتهای اختصاصدادهشده به معیارهای موجود در سامانه توسط
شهروندان با دادههای مکانی موجود در سامانه ترکیب میشود و مناسبترین پارکینگ را شناسایی مینماید .در بخش
سرور ،دادههای مکانی مربوط به پارکینگهای سطح شهر مدیریت میشود .در پایان ،با استفاده از قابلیتهای

GPS

موجود در تلفن همراه و تشخیص مکان فعلی کاربران ،مناسبترین پارکینگ و مسیر دستیابی به آن در اختیار کاربران
قرار میگیرد.

1. Location-based service
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نگیﺎب
ﺷکل.9چﺎرچوبمفهومیسﺎمﺎنةپﺎرکﯿ 



منبع:نگﺎرندگﺎن 

روشپژوﻫﺶ 
محدودةموردمطﺎلعه

شهر یزد در مرکز استان یزد واقع شده و با مساحت حدود  119کیلومتر مربع هفتمین شهر بزرگ ایران است .این شهر در
سال  1905به سه منطقه و یک ناحیة تاریخی تقسیم شد و جمعیتی حدود  599هزار نفر را تحت پوشش قرار میدهد.
جمعیت منطقة یک شامل  155929نفر ،منطقة دو  100151نفر ،منطقة سه  105920نفر و ناحیة تاریخی شامل 00952
نفر است .شهر یزد از جمله شهرهای تاریخی و منحصربهفرد و یکی از زیباترین شهرهای خشتی دنیاست که با داشتن
جاذبههای زیبا و کمنظیر همهساله گردشگران و مسافران زیادی را بهسوی خود جلب میکند  .از این رو ،در شهر یزد
برای فراهمکردن شرایط رفاهی مسافرانی که با خودروهای شخصی سفر میکنند ،پارکینگهای مطلوبی درنظر گرفته
شده است .اهمیت مدیریت این پارکینگها با توجه به ثبت جهانی شهر یزد در یونسکو بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا
میزان ورود مسافران و گردشگران با افزایش چشمگیری روبهروست .در حال حاضر ،بیش از  199پارکینگ عمومی در
شهر یزد شناسایی شده است؛ در حالی که فقط در  0پارکینگ اقدامات الزم برای مکانیزهشدن و هوشمندسازی انجام
گرفته است .شکل  0مناطق شهر یزد و پارکینگهای مورد استفاده در برنامة پیشنهادی تلفن همراه را نمایش میدهد.

نگﻫﺎيﻫوﺷﻤندﺷهﺮیزد 
ﺷکل.5موقعﯿتمنﺎطقوپﺎرکﯿ 
منبع:نگﺎرندگﺎن
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پﺎرکﯿنگیﺎبﺷهﺮوندمحور

سﺎمﺎنة

سامانة پیشنهادی پارکینگیاب شهروندمحور از سه بخش کاربردی اصلی شامل مدیریت پارکینگ محلی ،مدیریت جامع
پارکینگها ،و بخش کاربردی پارکینگیاب تشکیل شده است .اطالعات ثبتشده در پایگاه دادة پارکینگ محلی بهصورت
آنالین به پایگاه دادة سامانة مدیریت جامع پارکینگها منتقل میشود و این اطالعات برای ارائة خدمات مکانی و
توصیفی از طریق وبسرویسهای تعبیهشده به بخش کاربردی پارکینگیاب ارائه میشود .شکل  9ساختار سامانة
پیشنهادی را نشان میدهد.

ﺷکل.9سﺎختﺎرسﺎمﺎنةپﯿشنهﺎدي 



منبع:نگﺎرندگﺎن 

بخﺶکﺎربﺮديمدیﺮیتپﺎرکﯿنگمحلی 

این بخش با استفاده از زبان برنامهنویسی سیشارپ و پایگاه دادة میکروسافت اسکیوال ( 1)MSSQLطراحی شده است.
وظایف اصلی این قسمت از برنامه شامل تعریف دوره ،تعریف کاربر ،تعریف پالک ،تعریف تعرفه ،ثبت ورود و خروج ،و
بخش کارت اعتباری است که برخی از وظایف اصلی آن در شکل  0نشان داده شده است .تعرفههای پارکینگ موارد
مختلفی است ،مانند تعرفة ورودی به پارکینگ؛ تعرفة دقیقهای خاص تا دقیقة دیگر؛ تعرفه به ازای هر  mدقیقه؛ و تعرفه
به ازای یک روز .با توجه به اینکه اتخاذ قیمت تعرفة پارکینگ یکی از معیارهای مورد استفاده جهت تعیین مناسبترین
پارکینگ است ،بهروزبودن اطالعات این بخش الزم و ضروری است .کاربران هر پارکینگ شامل دو دسته مسئوالن
پارکینگ و مدیر 2میباشند که مدیر قابلیت گزارشگیری و انجامدادن تنظیمات هر پارکینگ را در اختیار دارد .با ارائة
شمارة کارت (از طریق کارتخوان  )3RFIDمواردی مانند پالک خودرو (از طریق دوربین پالکخوان) ،تاریخ و ساعت
1. Microsoft Structured Query Language
2. Admin
3. Radio Frequency Identification
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ورود و خروج و مبلغ محاسبهشده برای مدت زمان حضور در پارکینگ در سامانه ثبت میشود .این بخش کاربردی
درنهایت اطالعاتی مانند مدت زمانها ی حضور هر خودرو ،تعداد خودروهای موجود در پارکینگ ،تعداد خودروهای
خارجشده از پارکینگ ،اطالعات مربوط به ظرفیت هر پارکینگ ،و ظرفیت موجود در هر پارکینگ را نشان میدهد.


ﺷکل.4وظﺎیفاصلیبخﺶکﺎربﺮديمدیﺮیتپﺎرکﯿنگمحلی 
منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 


بخﺶکﺎربﺮديمدیﺮیتﺟﺎمعپﺎرکﯿنگﻫﺎ 

1

2

این بخش از برنامه با استفاده از زبان برنامهنویسی پیاچپی ( )PHPو پایگاه دادة مایاسکیوال ( )MYSQLو همچنین
چارچوب الراول 3طراحی شده است .دلیل استفاده از چارچوب الراول برخی از قابلیتهای خوب آن مانند استفاده از
معماری امویسی ( ،4)MVCسهولت استفاده از پایگاه داده ،ایجاد پکیجها ،امنیت ،و مسیریابی است .بخش کاربردی
1. PHypertext Preprocessor
2. My Structured Query Language
3. Laravel
4. Model View Controller
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مدیریت جامع پارکینگها درواقع ابزاری است که مدیر سامانه برای مدیریت اطالعات پارکینگها از آن استفاده میکند.
با استفاده از این ابزار ،مدیر قادر به مشاهده و بهروزرسانی اطالعات پارکینگها و مدیریت فضاهای موجود در هر
پارکینگ است .همة اطالعات مربوط به بخش کاربردی پارکینگهای محلی بهصورت آنالین به پایگاه دادة بخش
کاربردی مدیریت جامع پارکینگها ارسال و ذخیره میشود .وظیفة اصلی این بخش تجمیع اطالعات پارکینگها بر روی
سرور مرکزی و دریافت گزارشهای مدیریتی است که در شکل  5نشان داده شده است .درواقع سرور در هر لحظه
اطالعات مربوط به همة پارکینگها را در دیتابیس خود ذخیره و تنظیمات مربوط به هر کاربر را نیز از طریق سرور
پارکینگ بهروزرسانی میکند .سرویسهای قابل ارائه توسط این سرور شامل سرویس اعالم ظرفیت موجود در هر
پارکینگ با اعالم مختصات مکانی هر پارکینگ ،ظرفیت کل (اسمی) هر پارکینگ ،قیمت تمامشدة (درآمد) هر پارکینگ
در هر لحظه ،اطالعات مربوط به ورود و خروج با ارائة شمارة پالک خودرو یا شمارة کارت و ارائة گزارشها یا
سرویسهای آماری ظرفیت پارکینگها براساس زمان است.





نگﻫﺎ 
ﺷکل.2وظﺎیفاصلیبخﺶکﺎربﺮديمدیﺮیتﺟﺎمعپﺎرکﯿ 
منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 


بخﺶکﺎربﺮديپﺎرکﯿنگیﺎببﺮايرانندگﺎن 


این بخش از موقعیتیاب تلفن همراه برای تعیین مسیر حرکت و موقعیت هر لحظة رانندگان استفاده میشود (راننده باید
قبل از استفاده از برنامه ،موقعیتیاب تلفن همراه خود را فعال کند) .در این بخش کاربردی ،از زبان برنامهنویسی جاوا با
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تکنولوژی اندروید استفاده شده است .برای کار با دادهها از دیتابیس اسکیوالیت 1بهره گرفته شده است و چارچوب اصلی
سامانه کامپوننتهای

MapsForge

است .همچنین ،نقشة

OSM

2

بهعنوان نقشة پایة سامانه معرفی شده است .برای

مباحث پیچیدة مسیریابی نیز از کامپوننت مسیریابی  GraphHopperو الگوریتم دایجسترا 3استفاده شده است .این برنامه
فقط زمانی قابل استفاده است که به اینترنت متصل شود.
وظیفة اصلی این بخش کاربردی دریافت وزن هر یک از معیارهای موجود در برنامه از رانندگان است .معیارهای مورد
استفاده در این برنامه شامل کوتاهترین مسیر ،تعداد فضاهای خالی ،و هزینة استفاده از پارکینگ است که معیارهای
کوتاهترین مسیر و تعداد فضاهای خالی با رابطة مستقیم و معیار هزینة استفاده از پارکینگ با رابطة معکوس برای تعیین
مناسبترین پارکینگ مورد استفاده قرار میگیرد .این معیارها و وزنهای اختصاصدادهشده توسط کاربران با استفاده از
روش ترکیب خطی وزندار ( 4)WLCبا یکدیگر ترکیب میشود و درنهایت مناسبترین پارکینگ معرفی میشود .هر یک
از رانندگان قادر خواهند بود با تغییر وزن هر یک از معیارهای موجود مناسبترین پارکینگ را براساس اولویتهای
موردنظر خود انتخاب کنند .این بخش از برنامه همة اطالعات مورد نیاز خود را بهصورت لحظهای از سامانة مدیریت
جامع پارکینگها دریافت و مناسبترین مسیر را تا پارکینگ مورد نظر ارائه میدهد .اطالعات دریافتی شامل اطالعات
مربوط به ظرفیت خالی هر پارکینگ ،اطالعات مربوط به قیمت ساعتی هر پارکینگ ،اجرای محاسبات وزنهای
اعمالشده توسط کاربر ،و مقادیر ارسالشده از سامانة مدیریت جامع پارکینگها و ترسیم بهینهترین مسیر بر روی نقشه
همراه قابلیت راهنمایی صوتی تا مقصد مورد نظر میباشند.

یﺎﻓتهﻫﺎوبحث 

در این مقاله سامانهای بهعنوان یک برنامة کاربردی مبتنی بر تلفن همراه برای خدماتدهی به رانندگان جهت تعیین
مناسب ترین پارکینگ و مسیر دسترسی به آن طراحی و اجرا شده است .این برنامه از سه بخش کاربردی اصلی تشکیل
شده و با بهکارگیری تکنولوژی تعیین موقعیت دستگاههای تلفن همراه مکان فعلی هر یک از کاربران را شناسایی میکند
و با ترکیب اولویتهای اختصاصدادهشدة کاربران به هر یک از معیارهای موجود در برنامه مناسبترین پارکینگ را ارائه
میدهد .شکل ( 0الف تا ج) بخش کاربردی پارکینگیاب مربوط به رانندگان را برای انتخاب پارکینگ مناسب در سطح
شهر یزد نمایش میدهد .شکل  -0الف برنامة پیشنهادی نمای کلی شهر یزد برای کاربران را نمایش میدهد .کاربر قادر
خواهد بود با استفاده از قابلیت دستگاه

GPS

موجود در تلفن همراه خود موقعیت فعلی خود را در شهر شناسایی کند

(شکل  -0ب) .همچنین ،موقعیت مکانی هر یک از پارکینگهای هوشمند مورد استفاده در این برنامه نیز قابل نمایش
است (شکل  -0ج).

1. SQLite
OpenStreetMap2.
3. Dijkstra
4. Weighted Linear Combination
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الف

ب
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ج



نگﻫﺎيﻫوﺷﻤند
پﺎرکﯿنگیﺎب؛ب)نﻤﺎیﺶموقعﯿتکﺎربﺮبﺮروينقشه؛ج)نﻤﺎیﺶموقعﯿتپﺎرکﯿ 

ﺷکل.3الف)نﻤﺎيکلیبﺮنﺎمة



منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 

بﺮروينقشه،

شکل  -2الف بخش مربوط به تعیین اولویتهای هر یک از معیارهای موجود در برنامه را توسط رانندگان نشان
میدهد .این اولویتها برای هر معیار بهصورت وزنهای صفر تا  199تعیین میشود و در ادامه به مقادیر صفر تا یک
تبدیل میشود .مجموع کل وزنهای اختصاصیافته به همة معیارها باید  199شود .معیاری که از نظر کاربر دارای اهمیت
بیشتری باشد وزن بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد .با اختصاص عدد صفر به وزن یک معیار تأثیر آن معیار در
تصمیمگیری حذف میشود و مقادیر آن در تعیین پارکینگ مناسب استفاده نمیشود (شکل  -2ب) .همچنین ،میتوان با
اختصاص عدد  199به یک معیار فقط از تأثیر یک معیار در تعیین پارکینگ مناسب استفاده کرد (شکل  -2ج).
الف

ب

ج



ثﯿﺮیکمعﯿﺎرازتصﻤﯿمگﯿﺮي؛ج)امکﺎنبهکﺎرگﯿﺮياثﺮتنهﺎیک

ﺷکل.1الف)نﻤﺎیﺶوتعﯿﯿنوزنمعﯿﺎرﻫﺎ؛ب)امکﺎنحذفتأ
منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 

معﯿﺎردرتصﻤﯿمگﯿﺮي،
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پس از اعمال وزن و تعیین اهمیت هر یک از معیارهای موجود توسط رانندگان ،برنامة پیشنهادی با استفاده از تحلیل
تصمیمگیری چندمعیارة  WLCمناسبترین پارکینگ را از میان پارکینگهای موجود معرفی میکند (شکل  -1الف) .در
ادامه مسیر دستیابی به پارکینگ مورد نظر بهصورت متن و صوتی (شکل  -1ب) و همچنین بهصورت گراف بر روی
نقشه نمایش داده میشود (شکل  -1ج) .نمایش کوتاهترین مسیر دستیابی به پارکینگ میتواند در ساعات ترافیک و پُر
رفت و آمد برای رانندگان بسیار مفید باشد و از طیشدن مسیرهای اضافی و افزایش ترافیک جلوگیری بهعمل آورد.
الف

ج

ب

منﺎسبتﺮینپﺎرکﯿنگ؛ب)نﻤﺎیﺶمسﯿﺮانتخﺎبیبهصورتمتنوصوتی؛ج)

ﺷکل.1الف)اعﻤﺎلوزنیکسﺎنبهمعﯿﺎرﻫﺎوانتخﺎب
منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 

بهصورتگﺮافبﺮروينقشه،
نﻤﺎیﺶمسﯿﺮانتخﺎبی 

در ادامه بهمنظور ارزیابی برنامة پیشنهادی ،از  55نفر از کاربران برنامه پرسشنامهای در قالب پنج سؤال تهیه شد.
پرسش اول مربوط به تعداد دفعات استفاده از برنامه در طول یک ماه است .با توجه به شکل  -0الف ،تعداد  09نفر از
شرکتکنندگان ( 90/0درصد) ،بیش از  19بار در ماه و بیشتر در ساعات بعدازظهر ( 95نفر 09/0 ،درصد) و روزهای
تعطیل ( 11نفر09 ،درصد) از این برنامه برای یافتن پارکینگ (شکل  -0ب) استفاده کردهاند .این نشان میدهد که مردم
شهر یزد در ساعات خاصی از شبانهروز بهدلیل افزایش ترافیک و رفت و آمدهای درونشهری با مشکل شدید پارکینگ
روبهرو هستند و استفاده از این برنامه میتواند در یافتن پارکینگ مناسب بسیار مفید و مؤثر باشد.
الف

ب

ب)بﯿشتﺮینزمﺎناستفﺎدهازبﺮنﺎمهدریکﺷبﺎنهروز 

ﺷکل.1الف)تعداددﻓعﺎتاستفﺎدهازبﺮنﺎمهدرطولیکمﺎه؛
منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 
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سؤال دیگری که در این نظرسنجی مطرح شد مدت زمان صرفهجوییشده در جستوجوی پارکینگ مناسب است.
همانطورکه در شکل  -19الف نشان داده شده است ،برای تعداد  99نفر ( 50/5درصد) به میزان کمتر از  19دقیقه و برای 0
نفر ( 10/0درصد) بیشتر از  15دقیقه در مدت زمان جستوجوی پارکینگ صرفهجویی به عمل آمده است .این میزان وقت
صرفهجوییشده میتواند در ساعات اداری یا آخر هفتهها که یافتن فضای پارکینگ نسبت به روزهای هفته به زمان بیشتری نیاز
دارد بسیار مفید باشد .شکل  -19ب تفاوت زمان رسیدن به پارکینگ را با استفاده از مسیر معرفیشده توسط برنامه و بدون
استفاده از آن نشان میدهد .برای  00نفر (09درصد) از شرکتکنندگان کمتر از  19دقیقه و برای  10نفر (00درصد) بیشتر از 15
دقیقه در زمان رسیدن به پارکینگ مورد نظر خود با استفاده از مسیر معرفیشده توسط برنامه و بدون استفاده از آن تفاوت وجود
دارد .این نشان میدهد که معرفی کوتاهترین مسیر دسترسی به پارکینگ با استفاده از برنامة پیشنهادی میتواند سبب کاهش
زمان مورد استفاده برای رسیدن به پارکینگ مورد نظر ،کاهش مسیر طیشده ،و حجم ترافیک شود.
الف

ب

ﺟستوﺟويپﺎرکﯿنگمنﺎسببﺎاستفﺎدهازسﯿستم؛ب)تفﺎوتزمﺎنرسﯿدنبه

ییﺷدهدر
ﺷکل.95الف)مدتزمﺎنصﺮﻓهﺟو 
یﺷدهتوسطبﺮنﺎمهوبدوناستفﺎدهازآن 
پﺎرکﯿنگبﺎاستفﺎدهازمسﯿﺮمعﺮﻓ 
منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 


شکل  11نشان میدهد که بیشتر شرکتکنندگان ( 90نفر 05/0 ،درصد) بدون استفاده از این برنامه برای یافتن
پارکینگ مناسب خود با مشکل مواجه شدهاند .استفاده از قابلیتهای این برنامه میتواند رانندگان را از فضای خالی
پارکینگهای موجود در سطح شهر مطلع کند و با درنظرگرفتن میزان اهمیت معیارهای موردنظر رانندگان مناسبترین
پارکینگ را به آنها معرفی و از ایجاد راهبندان و توقف اضافی برای یافتن جای پارک در حاشیة خیابانها جلوگیری کند.

ﺷکل.99مشکلیﺎﻓتنپﺎرکﯿنگبدوناستفﺎدهازبﺮنﺎمه 
منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 
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نتﯿجهگﯿﺮي 

این مقاله یک سامانة پارکینگیاب شهروندمحور مکانآگاه را برای بهبود جستوجو و مسیریابی پارکینگها در شهر یزد
پیشنهاد میکند .برنامة پیشنهادی بهصورت نوآورانه و با استفاده از امکانات تلفن همراه اطالعات لحظهای پارکینگها را
با سالیق شخصی رانندگان ادغام میکند و به ارائة مناسبترین پارکینگ و مسیر دستیابی به آن اقدام مینماید .این
برنامه از سه بخش کاربردی اصلی تشکیل شده که دو بخش کاربردی آن بهصورت تحت وب و یک بخش کاربردی آن
تحت برنامة تلفن همراه است .بخش کاربردیهای تحت وب توسط مسئوالن پارکینگ و مدیر کلی پارکینگها استفاده
میشود و اطالعات مربوط به هر پارکینگ در هر لحظه ذخیره و ثبت میشود .بخش کاربردی تحت تلفن همراه توسط
رانندگان استفاده میشود و بهصورت آنالین اطالعات لحظهای مربوط به همة پارکینگها را دریافت میکند .در ادامه،
این بخش با دریافت اولویت معیارهای موجود در برنامه از طریق هر راننده مناسبترین پارکینگ و مسیر دستیابی به آن
را نمایش میدهد .اجرای این برنامة پیشنهادی در سطح شهر نشان داد که زمان صرفشده برای جستوجوی مکان
پارکینگ بهطور چشمگیری کاهش مییابد و موجب صرفهجویی در زمان و هزینة رانندگان میشود که با نتایج
پژوهشهای الخدر و همکاران ( ،)0910آنیتا و همکاران ( ،)0912رادیر و شاهن ( ،)0919و لیو و همکاران ()0910
همخوانی دارد .همچنین ،استفاده از این برنامه سبب شد تا مشابه نتایج پژوهشهای انجامشده توسط لیو و همکاران
( )0910و شین و همکاران ( ) 0911رانندگان با ثبت حداقل اطالعات در تلفن همراه خود قادر به یافتن بهترین پارکینگ
از نظر مسافت ،هزینه ،و تعداد جای خالی شوند .ارائة موقعیت و مسیر دستیابی به پارکینگ نیز میتواند در ساعات
پُرترافیک شهر کمک شایانی به رانندگان کند.
از جمله محدودیتهای این پژوهش ،میتوان به عدم درک و بهکارگیری این برنامه توسط همة کاربران اشاره کرد .با
توجه به اینکه بیشتر کاربران برنامه شهروندان عادیاند ،ممکن است همة آنها قادر به استفاده از آن نباشند .هر
شرکتکنندهای اعم از فرد متخصص یا غیرمتخصص باید بتواند معیارها و اهمیت اختصاصدادهشده به آنها را درک
کند .اما در بسیاری از مطالعات مبتنی بر

GIS

تعیین وزن معیارها توسط افراد بدون درک کامل از معنی آنها انجام

میگیرد .کارور ( )1000بر آن است که شرکتکنندگان در صورتی که نتوانند روشها ،فناوری ،و منطق پشت سامانههای
 GISمبتنی بر وب را درک کنند ،اعتماد به نفس خود را از دست میدهند و نمیتوانند بهطور مؤثر از این سامانهها استفاده
کنند .در نتیجه ،میتوان با استفاده از آنالیزهای ارزیابی قابلیت استفادهپذیری 1رفتار کاربران در حین استفاده از سامانه را
بررسی کرد تا میزان کارایی این سامانهها برای کاربران تعیین شود.

پﯿشنهﺎدﻫﺎ 
بهمنظور بهبود عملکرد سامانههای مکانآگاه ،پیشنهاد میشود طراحی این سامانهها بهصورت سامانههای بافتآگاه 2نیز
انجام گیرد .بافتآگاهی یعنی داشتن اطالعات دربارة وضعیت کنونی مردم ،قواعد ،فعالیتها ،زمانها ،مکانها ،تجهیزات ،یا
نرمافزارها که میتوانیم با استفاده از این اطالعات وضعیت هر موجودیت را تعریف و درک کنیم (رجبی و همکاران:1909 ،
 .)095در این صورت یک سامانة پارکینگیاب بافتآگاه ،عالوه بر معیارهای تعبیهشده در برنامه ،شرایط حاضر و موجود
(مانند وجود یک ترافیک سنگین پیشبینینشده یا وضعیت نامناسب هوا) را نیز برای تعیین پارکینگهای مناسب درنظر
میگیرد.

1. Usability evaluation
2. Context-aware system
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همچنین ،با توجه به اینکه امروزه شبکههای اجتماعی محبوبیت باالیی دارند و تعداد بسیار زیادی از شهروندان وقت
بسیاری را در این شبکهها صرف میکنند ،پیشنهاد میشود ،در مطالعات بعدی ،سامانة پارکینگیاب شهروندمحور در بستر
شبکههای اجتماعی 1اجرا شود .شبکههای اجتماعی بهدلیل تعداد زیاد کاربران ابزارهای مناسبی برای معرفی سامانههای
مکانآگاهاند و میتوانند روند توسعه و ترویج این سامانهها را تسریع بخشند .با توجه به اینکه کاربران سامانههای
شهروندمحور شهروندان عادیاند ،در این تحقیق بهمنظور کاهش پیچیدگی این سامانهها از معیارها یا پارامترهای
محدودی در پارکینگیابی استفاده شد .پیشنهاد میشود در تحقیقات آینده سامانة مذکور با پارامترهای بیشتری توسعه
داده شود و سپس کارایی و استفادهپذیری سامانه ارزیابی شود.


1. Social network
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