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Design and Implementation of a Volunteered 
Geographic Information System for Gas Urban 
Network
Hamid bagheri*1, Mohammad Reza Malek2 , Ali Esmaeily3

Abstract:

Nowadays, existing urban network problems and resolving them are nationwide problems. Thus, an events 
system is one of the most important and most expensive units in urban service companies. In urban net-

works' infrastructure during events, access to spatial data and suitable, descriptive and relevant to the current 
situation on the event site is essential. National Iranian Gas Company by having more than 17,000 km of gas 
pipelines, it has one of the largest collections of the spatial and attribute data. During an incidence of events 
in many cases need to cut off gas in part that damaged, so identify the closest valves to the event site is one 
of the most important factors. In this study, it was shown that volunteered data can be much useful to identify 
the closest valves to the event and using Volunteered Geographic Information environments and native people 
information could be a faster and more cost-efficient way to update the maps and expedite the process of ser-
vicing in the gas urban network during occurrence of problems such as gas pipes' leakage, pipes rupture and in 
general occurrence of the event. People by observing such events, their information shared on this system and 
of course the relevant authorities after becoming aware, can do necessary action. After modeling and design of 
the proposed system, it was implemented in the frameworks and softwares cited in article. Finally, according 
to the questionnaire survey from people, about 83 percent of participants in the survey were satisfied with the 
designed system. Furthermore, based on the interview results from seven water organization experts, five of them 
were satisfied with designing such a system.
Keywords : Volunteered Geographic Information, Gas Network, Crisis Management.
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چکیده
ح است، به طوری که یکی از  کشور مطر مشکالت موجود در شبکه های شهری و رسیدگی به آن ها در حال حاضر به  منزله ی یکی از معضالت در سطح 
ع حوادث،  مهم ترین و پرهزینه ترین واحدهای شرکت های خدمات رسانی شهری، سیستم حوادث است. در زیرساخت های شبکه های شهری به هنگام وقو
گاز ایران با دارا بودن بیش از 17000  دسترسی به داده های مکانی و توصیفی مناسب و مرتبط با وضعیت موجود در محل حادثه ضروری است. شرکت ملی 
گاز در  گاز، یکی از عظیم ترین مجموعه داده های مکانی و توصیفی را داراست. در هنگام بروز حوادث در بسیاری از موارد نیاز به قطع  کیلومتر خطوط لوله ی 
ک است، بنابراین شناسایی نزدیک ترین شیرها به محل حادثه از مهم ترین  گاز شهری امری خطرنا گاز در شبکه ی  قسمت آسیب دیده است. قطع و وصل 
کند  کمک  که استفاده از داده های مردم گستر می تواند به شناسایی نزدیک ترین شیرها به محل حادثه بسیار  عوامل است. در این تحقیق نشان داده شد 
کم هزینه تری برای به روز رسانی نقشه ها و تسریع فرایند  و استفاده از محیط های اطالعات مکانی مردم گستر و اطالعات افراد بومی می تواند روش سریع تر و 
به هنگام رخداد حوادث  کلی  به طور  و  لوله ها  ترکیدگی  گاز،  لوله های  قبیل نشت  از  به هنگام رخداد مشکالتی  گاز شهری  در شبکه های  خدمات رسانی 
گاهی می توانند اقدامات الزم  گذاشته و البته مسئولین مربوط پس از آ ک  باشد. مردم با مشاهده ی چنین حوادثی اطالعات خود را در این سیستم به اشترا
را انجام دهند. پس از مدل سازی و طراحی سیستم پیشنهادی، پیاده سازی آن در محیط ها و نرم افزارهای ذکر شده در متن مقاله انجام شد. در پایان طبق 
نظرسنجی انجام شده از مردم حدود 83 درصد از افراد شرکت کننده در نظرسنجی، از طراحی سیستم رضایت نسبی خود را اعالم کرده اند. همچنین بر اساس 

گاز صورت پذیرفت، 5 نفر آن ها از طراحی چنین سیستمی رضایت داشتند. کارشناسان سازمان   که از 7 نفر از  نظرسنجی ای 
گاز، مدیریت سوانح  کلیدی: اطالعات مکانی مردم گستر، شبکه ی  واژه های 
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مقدمه
به  طوالنی،  فواصل  در  طبیعی  گاز  انبوه  حجم  انتقال  فرایند 
کلی  حالت  در  می پذیرد.  انجام  لوله  خطوط  شبکه ی  وسیله ی 
قسمت  گاز،  فشار  تقویت  ایستگاه های  و  لوله  خطوط  هزینه های 
شده  شامل  را  لوله  خطوط  به  مربوط  ح های  طر هزینه ی  عمده ی 
که در این میان مشکالت فرسودگی، عمر باال و افزایش شکستگی 
از  بهره وری  در  اقتصادی  هزینه های  افزایش  سبب  گاز  لوله های 

زیرساخت های شبکه ی توزیع شده است.
بر اساس اطالعات موجود، بیشتر حوادث منجر به نشتی های 
در  ســازمــان هــا  سایر  حــفــاری  اثــر  در  گــازرســانــی،  شبکه ی  در  عمده 
سازمان هایی  نا هماهنگی  است.  افتاده  اتفاق  معابر،  و  خیابان ها 
حفر  هنگام  در  گاز  شرکت  با  مخابرات  و  برق  فاضالب،  و  آب  نظیر 
بروز نشتی  و  گاز  لوله های  به  بیل مکانیکی  برخورد  کانال، موجب 
این حوادث  انجام شده،  با هماهنگی های  که  آن ها شده است  در 
شیرهای  اتــصــاالت  جــدایــی  اثــر  در  همچنین  اســت.  یافته  کاهش 
انشعابات  محل  در  نصب شده  سرویس های  محل  از  یا  و  پیاده رو 
مذکور  اتصال های  نصب  می افتد.  اتفاق  دیگری  نشتی های  نیز 
به طور غیراصولی توسط پیمانکاران، در زمان اجرا و یا وارد آمدن 
فشارهای غیرمتعارف به اتصاالت شیرهای پیاده رو پس از اجرا، از 
باعث  و  بوده  اتصاالت  این گونه  عوامل مؤثر در جدا شدن قطعات 
تشخیص  قابل   گاز  نشتی  چون  موارد  این  در  می شود.  نشتی  بروز 
نیست، درنتیجه به موقع برای رفع آن اقدام نمی شود و در مواردی، 
با  و  یافته  راه  مجاور  منازل  داخــل  به  زمین،  راه  از  نشت یافته  گاز 
پی  در  جانی  تلفات  به  منجر  حوادث  آتش سوزی،  و  انفجار  ایجاد 

داشته است]1[.
محتوای  جمع سپاری،  مثل  اصطالحاتی  اخیر  ســال هــای  در 
جدیدی  کاماًل  پدیده ی  مردم گستر  مکانی  اطالعات  و  تولید  کاربر 
داده  منبع  و  کــرده  تعریف  مکانی  داده هـــای  مشارکتی  تولید  در  را 
جدیدی تعریف شده است]2[. روش های مختلف به هنگام سازی 

تصاویر  از  استفاده   ،GPS از  استفاده  جمله  از  مکانی  داده هـــای 
اینها  مانند  و  ماهواره ای  تصاویر  از  استفاده  فتوگرامتری،  و  هوایی 
عالوه بر اینکه دارای هزینه ی باالیی برای جمع آوری داده هستند 
فناوری های  و   2 وب  مثل  فناوری هایی  ظهور  هستند.  نیز  زبان بر 
را  یکدیگر  با  آن هــا  گذاشتن  ک  اشترا به  و  اطالعات  تولید  همراه، 
کاربران  آن،  از  قبل  تا  که  حالی  در   .]3[ است  ساخته  امکان پذیر 
بر روی  تأثیر چندانی  که  به صورت مصرف کنندگان صرف هستند 

داده های تولید شده ندارند ]4[. 
این امر موجب شد تا حجم عظیمی از داده های مکانی توسط 
نیاز  بدون  عادی  افــراد  تا  کرد  ایجاد  را  فرصتی  و  شود  ایجاد  مردم 
به آموزش و با توجه به دانش محلی خود، اقدام به تهیه ی نقشه 
در  جدید  فاز  آمدن  وجود  به  کنند]5و6[.  مکانی  اطالعات  تولید  و 
در  که  داده هــای مردم عادی،  و  از دانش  استفاده  امکان  اینترنت 
داده هــای  این  کــرد؛  فراهم  را  هستند  داده  منبع  تنها  مــوارد  برخی 
را  آن  که  کرد  ایجاد  را  اطالعاتی  محیط  عموم،  توسط  شده  تولید 
گستر می نامند ]7[. مقایسه ای از نسل اول و دوم  داده های مردم 

وب در تصویر 1 نشان داده شده است.
داده های مکانی مردم گستر منبعی بزرگ و ارزشمند از داده های 
کاربران اجازه  که به  مکانی، برای تکمیل داده های استاندارد بوده 
کنند ]9[.  می دهد تا دنیا را بر اساس درک و چشم انداز خود تصویر 
افــراد  توسط  که  هستند  داده هــایــی  مردم گستر  مکانی  ــای  داده هـ
ایــن داده هــا  و بــدون تکنولوژی خــاص و آمــوزش در مــورد تهیه ی 
 GPS برداشتی  نقاط  داده هـــا  ایــن  اصلی  منابع  می شوند.  فراهم 
اصلی  فراهم می شود. عنصر  گوشی های هوشمند  توسط  که  است 
برای  که  است  شخصی  دانــش  و  تجربه  اطالعات  این  تهیه ی  در 
کار می رود ]10[. با توجه به مشارکت  کیفیت داده به  توجیه موارد 
مردم گستر،  مکانی  داده هــای  تولید  برای  کاربران  از  زیــادی  تعداد 
که این  این داده ها به صورت دائم در حال افزایش و تغییر هستند 
ویژگی، داده های مردم گستر را از داده های مکانی استاندارد که پس 

تصویر 1: مقایسه ی نسل اول و دوم وب]8[ 
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بازه های زمانی خاص به روز می شوند متمایز می کند  انتشار، در  از 
.]11[

ــد بــا ایــجــاد VGI در حــال تغییر اســت.  ــال، ایــن رون بــا ایــن ح
کاربر، داده های مکانی  VGI با عنوان محتوای تولید شده توسط 
جمع آوری شده و منتشر شده به صورت داوطلبانه توسط اشخاص 
]12[. هدف تحقیق، طراحی یک سیستم مکانی مردم گستر  است 
وارد ســازی  امــکــان  ــردم  م کــه  اســت  گــاز  انتقال  بـــرای  شبکه های 
اطالعات را داشته و در صورت به وجود آمدن عوامل و نشانه های 
همچنین  و  لوله ها  ترکیدگی  گاز،  لوله های  نشت  جمله  از  خسارت 
به محض  فــردی  دارنــد، هر  را  ایجاد خرابی  پتانسیل  که  مــواردی 
یک  عنوان  به  بتواند  نشانه ها،  ایــن  از  کــدام  هر  با  شــدن  روبـــه رو 
کردن  کند و با ورود به سیستم و مشخص  سنجده ی هوشمند عمل 
گزارش دهد.  ع حادثه بر روی نقشه، به مسئولین  ع وقو مکان و نو
از قبیل خرابی،  که مردم مسائلی  انتظار می رود  در تحقیق حاضر، 
برای  را  اینها  مانند  و  غیرقانونی  مــوارد  خرابی،  پتانسیل  تخریب، 

کنند.  شبکه های شهری اطالع رسانی 
مورد  ع  موضو ضرورت  باب  در  مقدمه ای  ابتدا  تحقیق  این  در 
که در این تحقیق دنبال می شود بیان شده است.  مطالعه و اهدافی 
در بخش دوم، فعالیت های پیشین و وضعیت موجود شبکه های 
ح داده شده است. در بخش  گاز شهری و مشکالت مربوط به آن شر
سوم مؤلفه ها و ِاِلمان )عنصر( های مربوط به مدل سازی و طراحی 
نرم افزار ها  چهارم  بخش  در  شده اند.  معرفی  پیشنهادی  سیستم 
ارزیابی  و  پیاده سازی  و  شــده  استفاده  برنامه نویسی  زبــان هــای  و 
به  پنجم  بخش  در  نهایت  در  و  شــده انــد  بیان  موردنظر  سیستم 

نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادها پرداخته شده است. 

موجود  وضعیت  و  پیشین  فعالیت های  بــر  مـــروری 
شبکه های گاز شهری

 فعالیت های پیشین مرتبط را می توان به سه دسته  ی  ارتباط 
گاز، محیط های اینترنت  سیستم های اطالعات مکانی با شبکه ی 
که هر  کرد  و وب و سیستم های اطالعاتی مردم گستر تقسیم بندی 
از آسیب های شبکه ی  گانه بررسی می کنیم. نمونه ای  را جدا کدام 
کالیفرنیا است. این زلزله هنگام صبح و  گاز مربوط به زلزله ی ویتر 
بزرگی  با  زلزله  این  پس لرزه های  افتاد.  اتفاق  ریشتر   5/9 بزرگی  با 
و  مسکونی  واحــد  هــزار   10000 تقریبًا  و  داشــت  ادامــه  بعد  روز   5/3
گازرسانی توسط  تجاری آسیب دیدند. بعد از وصل مجدد سیستم 
تلفنی  درخــواســت   20600 تقریبًا  جنوبی،  کالیفرنیای  گــاز  شرکت 
که 16500  گرفت  از طرف مصرف کنندگان، صورت  تعمیرات  برای 
که توسط  گاز بود  مورد آن در ارتباط با راه انــدازی مجدد شیر قطع 
گاز به وسیله ی  ع زلزله، عملیات قطع  مصرف کنندگان در هنگام وقو
گاز با فشار زیاد، آسیب ندید.  گرفته بود. سیستم انتقال  آن صورت 
تقریبًا  داشــت.  خوردگی  از  ناشی  نشتی  مــورد   22 توزیع،  شبکه ی 
با  آن مرتبط  که 2000 مورد  کشف شد  زلزله  به دنبال  5900 نشتی 
گاز بود  زلزله بود. 75 درصد خسارات مربوط به اتصاالت لوله های 

که تحت نیروی زلزله تابیده شده بودند.

کاربران امکان قرار دادن داده بر روی اینترنت  در سال 2004 به 
جــمــع آوری  در  شــهــرونــدان  مشارکت  امــکــان  همچنین  و  شــد  داده 
 2 وب  را  فناوری  این  اورایلی  تیم  که  شد  فراهم  مکانی  داده هــای 
نامید. این امر موجب شد تا حجم عظیمی از داده های مکانی توسط 
کرد تا افراد عادی بدون نیاز به  مردم ایجاد شود و فرصتی را ایجاد 
اقدام به تهیه ی نقشه و  با توجه به دانش محلی خود،  و  آموزش 
ح(هایی  کنند  ]13و14[. از جمله پروژه  )طر تولید اطالعات مکانی 
 1Open Street Map،ایجاد شده اند می توان VGI که با استفاده از

Wikimapia و Wikipedia  را نام برد.

کــه هــدف آن بــه طــور خــاص تولید و  ــروژه ای اســت  ــ OSM پ
برای  خیابان ها  نقشه ی  مانند  رایگان  مکانی  اطالعات  تهیه ی 
عموم مردم است. این پروژه در حال حاضر به طور رایگان از طریق 
سامانه ی www.openstreetmap.org قابل دسترسی است. دو 
این سامانه شد، یکی محدودیتی  گسترش  که موجب  عامل مهم 
یا دسترسی نقشه های سراسر جهان وجود  که برای استفاده  است 
ارزان  مــاهــواره هــای  ردیــابــی  سیستم های  ظهور  دیگری  و  داشته 

قیمت است.
اینترنتی  شرکت  مدیر  دو  توسط   2006 سال  در   WikiMapia

Evgeniy Save- و   Alexandre Koriakine نــام هــای به   روســی 
 .]15[ گــرفــت   شــکــل   Wikipedia و   Google Maps از   liev

به  و ویرایش اطالعات مربوط  کردن  اضافه  اجازه ی   WikiMapia

به  مربوط  سامانه ی  می دهد.  کاربران  به  را  نقشه  روی  مکان  هر 
از  می توانند  کاربران  است.   www.wikimapia.blog.org آن 
گرچه برای  کنند.  داده های این سایت به صورت رایگان استفاده 
کردن ضروری نیست، اما  کردن داده در این سایت ثبت  نام  اضافه 

روزانه در حدود 1000 نفر در این سایت ثبت نام می کنند.
در  مــردم گــســتــر  اطــالعــاتــی  سیستم های  از  اســتــفــاده  جمله  از 
ع آتش سوزی هایی  کار بردن آن به هنگام وقو مدیریت بحران، به 
ایالت  باربارا در  که بین سال های 2007 تا 2009 در شهر سانتا  بود 
گزارش دهنده ی  محیط های  دوره  این  در  افتاد.  اتفاق  کالیفرنیا 
گزارشات شهروندان به روز می شدند   رسمی آتش سوزی به وسیله ی 
ژانویه ی  زلزله ی  در  شــده  جــمــع آوری  مردم گستر  اطالعات   .]16[
مردم گستر  سیستم های  کــاربــرد  از  نــمــونــه ای  هــایــتــی2،  در   2010
شدن  روبه رو  هنگام  در  مکانی  اطالعات  ارزشمند  منبع  به منزله ی 
سامانه ی  نام  با  هایتی  به  مربوط  پــروژه ی   .]17[ است   بحران  با 
ح، پتانسیل نقشه های  Ushahidi - haiti انجام شده است. این طر

را با هدف پاسخ گویی به بحران و فراهم آوردن  جمعی مردم گستر 
یک مدل اساسی مفید برای سازمان های بین المللی برای بهبود در 

پیشرفت حالت های اضطراری آینده دارد.
در  همکارانش  و  لئو  توسط  گرفته  صــورت  تحقیق  همچنین 
در  بومی  مشارکت کنندگان  مؤثر  نقش  نشان دهنده ی   2011 سال 
که  کار بیان شده است  تولید اطالعات مکانی محلی است. در این 
مانند  مشکالتی  دارای  کنیا  از  منطقه ای  در  نقشه ها  بــه روز  کــردن 
از  بیش  به  قسمت ها  از  بعضی  نقشه ی  به طوری که  اســت؛  هزینه 
سیستم های  از  استفاده  بنابراین   .]18[ می رسد   گذشته  سال   10
مردم گستر و استفاده از اطالعات افراد محلی می تواند روش سریع تر 
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دست  به  نتایج  باشد.  نقشه ها  کردن  بــه روز  برای  کم هزینه تری  و 
که  افــرادی  که  داد  نشان  جاده ها،  ع  نو واقعیت  با  مقایسه  و  آمده 
داشتن  از  نظر  صــرف  داشتند،  منطقه  به  نسبت  محلی  اطالعات 
افراد  به  نسبت  صحیح تری  تقسیم بندی  نقشه برداری،  اطالعات 

بدون اطالعات محلی انجام داده بودند.
گاز طبیعی، سیستم های مورد نیاز  با افزایش استفاده از منابع 
گاز استانی  در این زمینه، روز به روز پیچید ه تر می شوند. شرکت های 
گازرسانی به مشترکین، مسئولیت توزیع  به عنوان آخرین حلقه ی 
گاز و رضایت مشترکین را به عهده  دارند. ایستگاه های تقلیل فشار و 
که برای این منظور نصب شده و  گاز تأسیساتی هستند  شبکه های 

گرفته اند. مورد استفاده قرار 
تقویت  ایستگاه  لوله،  خط  شامل  گاز  انتقال  خطوط  شبکه ی 
تجهیزات  و  مسدودکننده  شیرهای  فشار،  تقلیل  ایستگاه  فشار، 
ــذرای شبکه نسبت به  گـ ــر هــر یــک در رفــتــار  اث کــه  ذخــیــره اســـت، 
خطوط  طریق  از  طبیعی  گاز  انتقال  اســت.  متفاوت  کاماًل  دیگری 
گاز از تولیدکننده ها  لوله بهترین و مؤثرترین روش برای جابه جایی 
دو  بــه  گــاز  جابه جایی  کلی  حالت  در  اســت.  مصرف کنند ه ها  بــه 
گاز، به مفهوم  بخش انتقال و توزیع، طبقه بندی می شود. انتقال 
مسافت های  و  بــاال  فشا ر های  در  گــاز  از  ــادی  زی حجم  جابه جایی 
گاز نیز فرایند ارسال  کز توزیع است. توزیع  طوالنی از منابع تولید تا مرا
گانه است  ]19[. در خطوط  کز توزیع تا مصرف کننده های جدا از مرا
شبکه های  و  توزیع  مناطق  در  ولــی  باالست،  فشار  انتقال،  اصلی 

مصرف کنندگان، فشار پایین است. 
بیش از 50 درصد خطوط لوله در جهان، چند دهه از عمر خود 
کرده اند. مدفون شدن خطوط انتقال طوالنی در زیر زمین  را سپری 
که تشخیص نشت در آن ها به سختی  کف دریا موجب شده است  و 
صرف  را  بسیاری  مبالغ  زیــادی  کشورهای  نتیجه  در  شــود.  انجام 
تشخیص عیوب خطوط لوله می کنند. بنابراین ایمنی و بهره وری 
و  بین المللی  اقتصاد  در  مؤثری  نقش  می تواند  لوله  خطوط  باالی 
و  زمینی  تأسیسات  و  طبیعی  گاز   .]20[ باشد   داشته  مردم  زندگی 
که در امر مهم توزیع آن نقش دارند از یک سو به خاطر  غیرزمینی 
در  آن  مهم  آثــار  علت  به  دیگر  ســوی  از  و  انفجارپذیری  و  اشتعال 
علمی،  و  دقیق  بسیار  رویکردی  با  باید  شهروندان  به  انرژی رسانی 

گیرد. بررسی و مورد توجه قرار 

گاز در امریکا شبکه ی توزیعی زیرزمینی بالغ بر یک  یک شرکت 
امریکایی  گاز  ]21[. شرکت های  را نگهداری می کند   میلیون مایل 
نشت  تشخیص  و  تعمیر  بـــرای  دالر  میلیون   300 بــر  بــالــغ  ســاالنــه 
در  حادثه  ایجاد   .]22[ می کنند  هزینه  شهری  شبکه های  در  گــاز 
خسارت های  آن،  به  رسیدگی  در  تأخیر  و  شبکه ها  این  از  کدام  هر 
جبران ناپذیری را به دنبال دارد. پیامد معمول آسیب سیستم های 
دنبال  به  مــوارد  برخی  در  است.  خدمات  قطع  طبیعی،  گاز  انتقال 
گاز  قطع  بــه  ــدام  اقـ خــود  محتاط،  مصرف کنندگان  ــزلــه،  زل ع  وقـــو
را  ساختمان ها  گاز  سرویس  شهری،  گاز  خدمات  شرکت  می کنند. 
قسمتی  در  گر  ا یا  و  می کند  قطع  زلزله،  اثر  در  آن ها  تخریب  هنگام 
افتاده  اتفاق  قابل مالحظه ای  گاز طبیعی آسیب  انتقال  از سیستم 

گاز این نواحی قطع می شود. باشد، 

طراحی و مدل سازی

 در این فصل پس از بررسی و طبقه بندی مشکالت و ویژگی های 
آن ها، نحوه ی طراحی و مدل سازی تشریح می شود. تصویر 2، انواع 

مشکالت را به صورت نمودار نمایش می دهد.
توسط  کــه  هستند  مشکالتی  محسوس  مشکالت  از  منظور 
قابل تشخیص هستند.  ابــزار خاصی  به  نیاز  بــدون  و  عــادی  افــراد 
این مشکالت در شبکه های شهری به دو دسته  تقسیم می شوند. 
ایجاد خسارت شده اند  که باعث  گویند  اول به مشکالتی  دسته ی 
و باید برای رفع آن ها به مسئوالن امر اطالع داده شود )ردیف 1 تا 
که ممکن است در  از جدول 1(. دسته ی دوم مشکالتی هستند   5
آینده باعث ایجاد خسارت شوند و باید برای جلوگیری از مشکالت 
آتی، قبل از بروز حادثه به مسئوالن امر اطالع داده شود. مشکالت 
گاز در ردیف 6 تا 8 از جدول 1 نشان داده  این دسته برای شبکه ی 

شده  است.
منظور از مشکالت نامحسوس مشکالتی هستند که دلیل ایجاد 
آن ها معلوم نیست و ممکن است از نشانه های خطر باشند. از جمله 
احساس  می دهد،  خ  ر شهری  شبکه های  در  که  خطر  نشانه های 

گاز در هر منطقه ای است. کردن بوی 
قیود در طراحی سیستم

که صفحه ی  است  پیشنهادی سعی شده  در طراحی سیستم 
کاربر بتواند به راحتی مشکالت را از  که  گونه ای باشد  مشکالت به 

 
 اول و دوم وب. مقایسه نسل 1شکل

 
 

 

 گازی . انواع مشکالت شبکه2شکل 
 
 
 

گاز مشکالت شبکه  

اندمشکالتی که باعث ایجاد خسارت شده ممکن است در آینده باعث ایجاد خسارت شوند  

 مشکالت نامحسوس مشکالت محسوس

گاز تصویر 2: انواع مشکالت شبکه ی 



95

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

 شمـاره دهم
پاییز و زمستان

1395

تر 
س

م گ
رد

ی م
کان

ت م
عا

طال
م ا

ست
سی

ک 
ی ی

ساز
ده 

پیا
 و 

حی
طرا

ی
هر

 ش
گاز

ی  
که 

شب
ی 

برا

هم تمیز دهد و در طراحی صفحه ی مربوط باید همه ی مشکالت 
گاز ایجاد شود  که ممکن است در یک شبکه ی  و نشانه های خطر 
انگیزه ی  کار،  باال رفتن سرعت  با  پوشش داده شوند، به طوری که 

کاربران برای اعمال مشکالت از طریق سیستم بیشتر می شود.
باید  سیستم،  در  نظم  ایــجــاد  بـــرای  طــراحــی،  در  همچنین 
این  به  شوند.  اعمال  قبل  بخش  در  شــده  ذکــر  طبقه بندی های 
ارائه  نامحسوس به صورت مجزا  و  که مشکالت محسوس  ترتیب 
کرده اند و مشکالتی  ایجاد خسارت  که  گردند. همچنین مشکالتی 
گونه ای از یکدیگر جدا  که ممکن است باعث خسارت  شوند نیز به 
باشد.  داشته  مشکل  اعمال  بــرای  بهتری  سرعت  کاربر  که  شوند 
این  کــاربــر،  توسط  آن  ارســال  و  نظر  مــورد  مشکل  انتخاب  از  پس 
به  خطر  اعــالم  صــورت  به  و  می شود  ذخیره  داده  پایگاه  در  مشکل 
که  مسئوالن مربوط اعالم می گردد. به همین ترتیب تمام مشکالتی 
کاربران قصد  که  بعد  مراحل  برای  پایگاه داده ذخیره می شود،  در 
می شوند.  استفاده  ــد  دارن را  مناطق  به  مربوط  اطــالعــات  دریــافــت 
اطالعاتی  هستند.  سیستم  این  در  اصلی  مشارکت کنندگان  مــردم 
ع تقسیم می گردند.  نو به دو  از طریق مردم جمع آوری می شود  که 
منطقه  در  موجود  گاز  شبکه های  خطر  نشانه های  به  مربوط  یکی 
اول  دسته ی  اســت.  شده  حــادث  که  است  مشکلی  ع  نو دیگری  و 
آن ها  به  رسیدگی  عدم  صــورت  در  که  هستند  خطر  از  نشانه هایی 
مانند احساس  ایجاد حادثه های جدی شوند،  باعث  ممکن است 
که موجب  گاز در هر منطقه. دسته ی دوم مشکالتی هستند  بوی 

گاز. ایجاد حادثه شده اند مانند ترکیدگی لوله ی 
مؤلفه های توصیف گر مشکالت

کاربران،  در سیستم مورد نظر به هنگام اعمال مشکالت توسط 
ِاِلــمــان هــا  ایــن  هستند.  ِاِلــمــان هــایــی  دارای  مشکالت  از  کــدام  هــر 

عبارت اند از مکان، زمان، عکس از منطقه و توضیحات.
که حادثه  از مکان، موقعیت منطقه ای است  اینجا منظور  در 
است:  صــورت  دو  به  المان  ایــن  دریافت  نحوه ی  اســت.  داده  خ  ر
گاز موجود در سیستم، موقعیت  کاربر بر روی نقشه ی شبکه ی  الف. 

کردن مشخص نماید )تصویر 8(. کلیک  منطقه ی مورد نظر را با 
از  پــس  و  مــی گــیــرد  عکس  نظر  مـــورد  منطقه ی  از  کــاربــر  ب.   
می کند.  ارســال  مربوط  سازمان  بــرای  سیستم،  روی  بر  بــارگــذاری 
Geotag وجود دارد  GPS امکانی به نام  گوشی های مجهز به  در 
موقعیت  می تواند  کاربر  باشد،  فعال  گوشی  در  امکان  این  گر  ا که 
که با  کند. به این ترتیب  که عکس می گیرد را مشاهده  منطقه ای 
گرفتن عکس، با رفتن به  گوشی و  گزینه ی Geotag در  فعال سازی 

قسمت جزئیات3 عکس  مختصات منطقه قابل مشاهده است. در 
این شرایط، موقعیت منطقه از اطالعات توصیفی عکس استخراج 
و به همراه عکس ارسال می شود. اطالعات موقعیتی مربوط به یک 

عکس در تصویر 3 نمایش داده شده است.
که مسئوالن با مشاهده ی  دلیل انتخاب ِاِلمان زمان این است 
سرعت  مـــردم،  بــه  خدمت رسانی  ارائـــه ی  در  خــود  عملکرد  بــه  آن 
که شامل تاریخ روز  ع حادثه است  ببخشند و منظور از آن، زمان وقو
کاربر  ِاِلمان زمان،  ع آن است. به هنگام ورود  حادثه و ساعت وقو
ع حادثه را به صورت دستی  می تواند در سیستم تاریخ و ساعت وقو
کند و یا با ارسال عکس مربوط اطالعات زمانی به طور خودکار  وارد 

گردد.  استخراج 
کــاربــر اعــمــال مــی شــود،  کــه تــوســط  ــمــان هــای دیــگــر  ِاِل یکی از 
خطر  نشانه های  و  مشکالت  تمام  بــرای  اســت.  توضیحات  ِاِلمان 
کاربر  کــه  صــورتــی  در  دارد.  وجــود  ــمــان  ِاِل ایــن  شــده،  طبقه بندی 
از  استفاده  با  ارائه دهد  بیشتری در مورد حادثه  قصد دارد توضیح 
کاربر  المان  این  در  همچنین  بود.   خواهد  امکان پذیر  المان،  این 

کند. ع حادثه را بیان  می تواند علت وقو
طراحی سامانه ی پیشنهادی

آشنا  مشکالت  بــه  مــربــوط  ِاِلــمــان هــای  بــا  قبل  بخش های  در 
اطالعات  تکمیل  که  تحقیق  هدف  به  یافتن  دست  بــرای  شدیم. 
و   VGI مفاهیم  اســاس  بر  سیستمی  اســت،  شهری  گــاز  شبکه ی 
مشارکت مردم و تلفیق آن ها با مفاهیم وب طراحی می شود. توسط 
به منظور  شده  ارائه  قابلیت های  از  می توانند  کاربران  سیستم  این 
کرده و یا اقدام به ثبت داده های  تحلیل داده های مکانی استفاده 
4MVC برای طراحی  از یک معماری  کنند. در این تحقیق  جدید 
 ،MVC اســت.  اســتــفــاده شــده  نظر  مــورد  پــیــاده ســازی سیستم  و 
دسترسی ها  سطح  اطالعات،  شامل  که  برنامه  منطقی  بخش های 
کردن صحت داده ها است را از الیه ی نمایش جدا می کند.  و چک 

کنترل کننده و نمایش اجزای این معماری هستند. مدل، 

تصویر 3: اطالعات موقعیتی مربوط به یک عکس

گاز جدول 1: مشکالت دسته اول برای شبکه ی 

گاز1  نشت لوله های 
گاز2 ترکیدگی لوله های 
گاز در منازل3 کاهش فشار   
گاز در منازل4  قطعی 
گاز مشترکین5 کنتورهای  خرابی 
استفاده از تجهیزات غیر استاندارد در شبکه ها6
کشیدن غیرقانونی لوله ها و توسعهی لوله کشی داخلی7
کنتور8  انشعاب های غیر مجاز از قبیل جابه جایی 
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این  است.  مدل  بخش  عهده ی  بر   MVC معماری  اصلی  بار 
الیــه ی  نیاز  مــورد  ــای  داده هـ بازیابی  و  ذخــیــره ســازی  ــرای  ب بخش 
کاربران  کنترل کننده از جمله داده های مکانی، اطالعات مربوط به 
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  متادیتا  و  توصیفی  اطالعات  سامانه، 
داده های مکانی همان اطالعات موقعیتی مربوط به حادثه هستند 
به  مربوط  اطالعات  می شوند.  وارد  سیستم  در  کاربران  توسط  که 
اطالعات  یا  کاربران  شخصی  اطالعات  همان  که  سامانه  کاربران 
ثبت نامی آن ها است. اطالعات توصیفی و متادیتا همان اطالعات 
این  اســت.  سیستم  در  مــوجــود  گــاز  شبکه ی  نقشه ی  بــه  مــربــوط 

اطالعات توسط بخش مدل در سیستم ذخیره می شوند.
اعتبارسنجی  و  پـــــردازش  وظــیــفــه ی  کــنــتــرل کــنــنــده  ــه ی  ــ الی
کاربران وارد می شود را بر عهده دارد، به این  که توسط  داده هایی 
مدیریت،  گــروه  توسط  خاص  کاربران  کار  روی  بر  باید  که  صــورت 
اطالعات  باعث حــذف  نــظــارت  ایــن  بــاشــد.  داشــتــه  نظارتی وجــود 
رفتن  باال  و  در سیستم  کاربران  اطالعات درست  اعمال  و  نادرست 
کــاربــر پــس از  ــردم از سیستم مــی شــود. درخــواســت هــای  رضــایــت م
ــود. ایـــن الیــه،  ــی ش ــردازش، بــه قــســمــت هــای مــربــوط هــدایــت م ــ پـ
صورت  بدین   اســت،  مدل  و  نمایش  الیــه ی  بین  ارتباط  واسطه ی 
کاربر از طریق این الیه به مدل ارسال می شود.  که درخواست های 
که دسترسی به سرویس ها و  الیه ی نمایش بخشی از سامانه است 

ارتباط با آن ها را آسان می کند. این الیه وظیفه ی برقراری ارتباط با 
گرفتن داده از آن ها و نمایش داده های آماده به آن ها را بر  کاربران، 
کار از طریق برقراری ارتباط با دو بخش دیگر یعنی  عهده دارد. این 
معماری   4 تصویر  می گیرد.  انجام  کنترل کننده  و  مدل  الیه های 

گرفته شده در این تحقیق را نشان می دهد.  کار  MVC  به 
کاری شامل سیاست ها، تعاریف اولیه  به  منظور شناخت قواعد 
به  قواعد  این  باید  سیستم  عملکرد  بر  کم  حا ضوابط  همچنین  و 
کاربرانی هستند  کاربران خاص،  شکل مستند آورده شوند. منظور از 
کاربران عام )مهمان(،  از  و منظور  کرده اند  که در سیستم ثبت نام 
وارد  عادی  صورت  به  و  ندارند  ثبت نام  قصد  که  هستند  کاربرانی 

کاری سیستم آورده شده است. سیستم شده اند. در ادامه قواعد 
دریافت 	  و  جابه جایی  نمایش،  قابلیت  باید  کاربران  تمامی 

انگیزه ی  امکانات  این  باشند.  داشته  را  عوارض  مشخصات 
کاربران را برای ورود به سیستم بیشتر می کند و باعث ارتقای 

سیستم می شود.
آنالیزهای 	  و  اطالعات  ویرایش  اجازه ی  خاص  کاربران  تنها 

مکانی سیستم را دارند. ورود داده های جدید به سیستم بسیار 
که این اطالعات را اعمال  کسانی  مهم است. به همین دلیل 
می کنند باید افراد مشخصی باشند که اطالعات آن ها در سیستم 

ثبت شده باشد، یعنی ثبت نام کرده باشند.
 

 . معماری سامانه پیشنهادی4شکل

 
 

 مدل

 نمایش

مکانی هایداده  
 

 پایگاه داده مکانی
 

اطالعات 
 کاربران 

های داده
 توصیفی
 متادیتا

پایگاه داده 
 توصیفی

 
 

هنمایشگر نقش  

  دهکننکنترل

 IISوب سرور 

گاه اطالعاتذخیره  
و  گیری پرسدرستی و پی

 جو ها

  رابط غیرمکانی رابط مکانی 

دریافت 
-ومعتبرسازی ورودی

 ها
ایجاد و بروزرسانی 

 الیه نمایش
 

 ASP.NET MVC 

1کاربر  1مرورگر 

2کاربر 2مرورگر   

 nمرورگر nکاربر

سازی کد و آماده
های نمایشیفایل  کاربران 

و تحلیل داده های مکانی  
 مدیریت داده های مکانی بر روی سرور

تصویر 4: معماری سامانهی پیشنهادی
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شوند 	  ذخیره سازی  باید  اطالعات  قدیم  و  جدید  نسخه های 
اطالعات  ذخیره ی  باشند.  ارزیابی  و  بررسی  قابل  اطالعات  تا 
کرده اند  اعمال  سیستم  در  را  منطقه  هر  مشکالت  که  کاربران 
برای کسانی که قصد شناخت مناطق را دارند بسیار مهم است.

نظارتی 	  گروه مدیریت،  کاربران خاص توسط  کار  بر روی  باید 
وجود داشته باشد. این نظارت باعث حذف اطالعات نادرست 
و اعمال اطالعات درست کاربران در سیستم و باال رفتن رضایت 

مردم از سیستم می شود.
تصویر 5 مدلی از قواعد مذکور را نشان می دهد.

پیاده سازی و ارزیابی 
شهری  نقشه ی  ما  استفاده ی  مــورد  داده هـــای  مقاله  ایــن  در 
مراجعه  با  ترتیب  به  که  است  کرمان  شهر  گاز  شبکه ی  نقشه ی  و 

ــاز ایــن شهر بــه دســت آمـــد. همچنین  گ بــه شــهــرداری و ســازمــان 
سازمان  از  گاز  شبکه ی   1391 سال  مشکالت  به  مربوط  اطالعات 
کرمان  شهر  اســت.  شده  اخذ  سیستم  مکانی  تحلیل  بــرای  مربوط 
آن  وسعت  و  است  واقــع  ایــران  شرق  جنوب  در  کرمان  استان  مرکز 
جغرافیایی  طــول  لحاظ  از  شهر  ایــن  ــت.  اس هکتار   14000 ــدود  ح
در ″24′ 10°30 تا  ″24′ 25°30 شرقی و از لحاظ عرض جغرافیایی 
سیستم   40 زون  در  و  شمالی   57°10  ′36″ تــا   57°1  ′36″ در  
کرمان  گاز شهری  توزیع  و  تأمین  قرار دارد. سیستم   UTM تصویر 
گازسوز،  دستگاه های  گــاز،  منابع  شامل  متعددی  مؤلفه های  از 
است.  شده  تشکیل  گاز  پخش کننده های  گــاز،  لوله های  و  شیرها 
در  موجود  کرمان  شهر  گاز  شبکه ی  نقشه ی  از  نمایی   6 تصویر  در 

سیستم مشاهده می شود.

تصویر 5: مدلی از قواعد موجود در سیستم

کرمان گاز  کلی از نقشه ی شهری و شبکه ی  تصویر 6: نمای 
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مبتنی  سیستم  قبل،  بخش  در  شده  ذکر  معماری  به  توجه  با 
استفاده  با  مردم گستر  مکانی  اطــالعــات  و   2 وب  فــنــاوری هــای  بر 
 NET چــارچــوب  شــد.  داده  توسعه   C# ــان  زب بــه  و   Net سکوی  از 
تأمین  و  وب  صفحات  اتوماتیک  ایجاد  بــرای  سیستم  یک  دارای 
مــی شــود.  نــامــیــده   ASP.NET سیستم  ایــن  اســـت.  آن هـــا  امنیت 
ASP. چــارچــوب  و   C# زبـــان  از  اســتــفــاده  بــا  تحقیق  ایــن  در  پــس 

ایجاد می شوند. همچنین محیط  بر وب  برنامه های مبتنی   NET

که   Microsoft Visual Studioیعنی مایکروسافت  برنامه نویسی 
به منزله ی محیط  را دارد  بیشترین هماهنگی   ASP.NET زبان  با 
Micro- ــه ا ــطـ رابـ داده ی  پــایــگــاه  و  شــد  انــتــخــاب  یبرنامه نویسی 

جمله  از  داده هایی  نگهداری  و  مدیریت  برای   soft SQL Server

محتوا  و  فرم ها  در  شده  وارد  توصیفی  اطالعات  کاربران،  اطالعات 
داده ها  ذخیره ی  اما  است.  شده  استفاده  کاربر  توسط  شده  تولید 
زیرا  نیازهای سیستم نیست،  تنهایی جوابگوی  پایگاه داده به  در 
افزودن داده ی جدید  امکان  و همچنین  داده ها  به  باید دسترسی 
از طریق برنامه امکان پذیر باشد .بنابراین باید واسطی بین این دو 
که در  کند  که بتواند این ارتباط را برقرار  نرم افزار وجود داشته باشد 
این تحقیق از واسط ADO.NET استفاده شد. همچنین به منظور 
ذخیره سازی عوارض مکانی و انجام پرس و جوی مکانی داده ها از 
پایگاه داده ی Geodatabase موجود در نرم افزار ArcGIS استفاده 
این  بین  ارتــبــاط  بـــرای   ArcSDE واســـط  همچنین  اســـت.  ــده  ش

گرفت. ArcSDE قابلیت  پایگاه و SQL Server مورد استفاده قرار 
کاربر از داده ها و ویرایش آن ها و نداشتن  استفاده ی همزمان چند 
وارد  بــرای  داراســت.  را  داده هــا  ذخیره سازی  حجم  در  محدودیت 
گرفته  کمک   ArcGIS Server کردن نقشه به سیستم، از نرم افزار
روی  بر   ArcGIS Server از  نقشه ها  نمایش  برای  همچنین  شد. 
وب از زبان Silverlight استفاده شد. برای تعامل بهتر و بهبود رابط 
نمایش نقشه، ArcGIS APIهای زبان Silverlight مورد استفاده 

گرفت. قرار 
تصویر 7 ساختار کلی سیستم پیشنهادی را نشان می دهد که در 
آن پردازش ها و تعامالت بین اجزا مشخص شده است. همان طور 
که مشاهده می شود، واسط های مختلف ایجاد شده امکان اتصال 

اجزا را به یکدیگر امکان پذیر می سازند.
روی  بر  کــردن  کلیک  روش  از  سیستم  در  مشکل  کــردن  وارد 

نقشه در تصویر 8 نشان داده شده است.
مواردی  مربوط  فرم  در  برای عکس،  بارگذاری  بر محل  عالوه 
و  حــادثــه  ع  وقـــو زمـــان  و  مــکــان  تعیین  مشکل،  انتخاب  قبیل  از 
فرم  اســـت.  ــده  ش داده  قـــرار  نیز  نظر  مـــورد  مشکل  از  توضیحاتی 

اطالعاتی موجود در تصویر 9 نمایش داده شده است.
کاربران ارائه می شود، امکان  که در این سامانه به  از خدماتی 
کاربرانی  مشاهده ی نقشه و امکان جستجو در نقشه برای همه ی 
که وارد سیستم می شوند. یکی دیگر از مهم ترین خدمات این  است 

کلی سیستم پیشنهادی تصویر 7: ساختار 
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تصویر 9: فرم اطالعاتی مربوط به مشکالت

کلیک بر روی نقشه تصویر 8: عملیات 
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کاربران خاص  گزارشات مربوط به هر منطقه است.  سیستم ارائه ی 
که تصمیم دارند از اطالعات مشکالت مربوط به مناطق  در صورتی 
که  کنند  انتخاب  زندگی  برای  را  محلی  و  شوند  گاه  آ شهر  مختلف 
با ورود  کمترین مشکل و خسارت باشد،  کنون دارای  تا  گذشته  از 
به قسمت تحلیل و تصمیم گیری در سیستم از این امکان بهره مند 

می شوند.
منطقه  شش  به  نقشه  تصمیم گیری،  و  تحلیل  صفحه ی  در 
کاربر وارد این صفحه شود هر شش  تقسیم شد، به طوری که وقتی 
را  خــود  نظر  مــورد  منطقه ی  باید  کاربر  مــی شــود.  مشاهده  منطقه 
فرایندی  اجرای چنین  از  نهایت پس  در  )تصویر10(.  کند  انتخاب 
کل  که شامل تعداد  خروجی تحلیل مکانی انجام شده لیستی است 
کدام از مشکالت در آن  مشکالت در هر منطقه و همچنین تعداد هر 

منطقه است.
اعتبارسنجی

ارزیابی  مورد  مردم  از  نفر   18 توسط  شده  پیاده سازی  سیستم 
محیط  یک  توانایی  که  بود  این  نظرسنجی  از  هدف  گرفت.  قــرار 
از  پس  شــود.  بررسی  گــاز  شبکه های  داده هـــای  با  رابطه  در   VGI

توضیحات مختصر راجع به هدف پروژه، از آن ها سؤاالتی در مورد 
مانند  گاز  سازمان   به  اطالع رسانی  معمول  سیستم  یک  از  استفاده 

تلفن و مراجعه ی حضوری و استفاده از سیستم پیاده سازی شده، 
سه  به  افراد  نظر   ،11 تصویر  طبق  نظرسنجی  این  در  شد.  پرسیده 
دسته ی خوب، متوسط و عالی دسته بندی شد. در نهایت با توجه 
گروه، 83 درصد  گرفتن دو دسته ی خوب و عالی در یک  به در نظر 
اظهار  و  کرده اند  اعالم  پیشنهادی  سیستم  از  را  خود  رضایت  افراد 
و  وقــت  در  صرفه جویی  باعث  سیستمی  چنین  وجــود  که  داشتند 
افزایش  را  مذکور  سازمان های  از  رضایت  و  می شود  آن ها  هزینه ی 

می دهد. نتایج این نظرسنجی در جدول 2 آورده شده است.
کارشناسان  همچنین سیستم پیاده سازی شده توسط 7 نفر از 
گرفت. پس از ارائه ی جزئیات سیستم  گاز مورد ارزیابی قرار  سازمان  
سؤاالتی  آن هــا  از  مذکور،  کارشناسان  به  آن  از  استفاده  نحوه ی  و 
معمول  سیستم های  با  مقایسه  در  سیستم  این  عملکرد  مــورد  در 
چنین  وجود  آن ها  از  نفر   5 عقیده ی  به  شد.  پرسیده  اطالع رسانی 
گاز و افزایش سرعت عملکرد  سیستمی باعث پیشرفت سازمان های 
مدیریت  و  جمع آوری  و  شهروندان  به  خدمت رسانی  در  مسئولین 
در  نظرسنجی  ایــن  نتایج  مــی شــود.  شبکه ها  ایــن  داده هـــای  بهتر 

جدول 3 آمده است.

تصویر 10: صفحه  ی تحلیل و تصمیم گیری در سیستم
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استفاده از سیستم پیاده سازی شدهاستفاده از تلفن و مراجعه ی حضوریسنجنسردیف

عالیخوب32زن1

خوبمتوسط30مرد2

عالیخوب40مرد3

متوسطخوب38مرد4

عالیمتوسط38زن5

متوسطخوب48مرد6

عالیمتوسط32مرد7

گاز کارشناسان  جدول3: نتایج نظرسنجی از 

استفاده از سیستم پیاده سازی شدهاستفاده از تلفن و مراجعه ی حضوریسنجنسردیف

عالی خوب27مرد1

خوبمتوسط21زن2

عالیمتوسط33مرد3

خوبخوب42مرد4

خوبخوب18زن5

عالیخوب18مرد6

خوبمتوسط28مرد7

خوبعالی30زن8

عالیخوب22زن9

متوسطخوب20مرد10

متوسطعالی34مرد11

خوبمتوسط38زن12

عالیمتوسط26مرد13

عالیخوب21مرد14

متوسطخوب29مرد15

خوبمتوسط26مرد16

خوبعالی25مرد17

عالیمتوسط27مرد18

جدول 2: نتایج نظرسنجی از مردم

تصویر 11: نتایج نظرسنجی از مردم
 الف. در استفاده از یک سیستم عادی اطالع رسانی، ب. در استفاده از سیستم پیاده سازی شده

الفب
الفبالفب
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 شمـاره دهم
 پاییز و زمستان

1395

نتیجه گیری
تــوزیــع و  کــردن اطــالعــات مــربــوط بــه شبکه ی  ثبت و ذخــیــره 
قابلیت بازیابی، ویرایش و نمایش آن اطالعات عوامل مهمی برای 
توسعه ی  نتیجه  در  هستند.  توسعه  ح های  طر و  بهینه  مدیریت 
شبکه  اجــزای  بودن  زیاد  و  ع  متنو به  توجه  با  بتواند  که  سیستمی 
از  با آن  گاز و واحدهای مرتبط  مانند اطالعات مربوط به شبکه ی 
جمله واحد حوادث را در خود ذخیره، تحلیل و مدیریت نماید الزم 

و ضروری است. 
مردم گستر  مکانی  اطالعاتی  محیط  یک  حاضر  تحقیق  طی 
مشکالت  اطــالع رســانــی  و  بهنگام سازی  جــمــع آوری،  ثبت،  بــرای 
حاضر  تحقیق  در  شد.  پیاده سازی  و  طراحی  شهری  گاز  شبکه ی 
کارایی سیستم از فناوری های وب 2 و همچنین  به منظور افزایش 

از مدل سازی MVC به دلیل مزایای آن استفاده شد. 
امکان  آن  در  که  شد  پــیــاده ســازی  سیستمی  تحقیق  ایــن  در 
کاربران فراهم  کار با امکانات آن برای همه ی  مشاهده ی نقشه و 
را  نقشه  روی  بــر  جستجو  قابلیت  سیستم  ایــن  همچنین  ــت.  اس
کرده است. امکان تحلیل مناطق شهر از دیگر  کاربران فراهم  برای 
از  گاهی  آ با  می کند  کمک  کــاربــران  به  که  اســت  سیستم  امکانات 

کنند. اطالعات مناطق، محل زندگی خود را انتخاب 
گاز  کاربر، مسئوالن سازمان  از تعیین محل حادثه توسط  پس 
گاز  با مشاهده  ی موقعیت مورد نظر روی نقشه امکان قطع و وصل 
بسیاری  در  حوادث  بروز  هنگام  در  دارند.  را  شبکه   اصلی  شیرهای 
گاز در قسمت آسیب دیده است. قطع و وصل  از موارد نیاز به قطع 
ک است، بنابراین شناسایی  گاز شهری امری خطرنا گاز در شبکه ی 

نزدیک ترین شیرها به محل حادثه از مهم ترین عوامل است.
از  اســتــفــاده  ــا  ب ــام شـــده  ــج ان کــلــی طــبــق نظرسنجی  ــه طـــور  ب
وقت  در  کــه  داشتند  اظــهــار  شرکت کننده  افـــراد   VGI ویــژگــی هــای 
این گونه  با  همچنین  اســت.  شــده  صرفه جویی  آن هــا  هزینه ی  و 
سیستم ها رضایت مندی از سازمان ها افزایش می یابد. همواره یکی 
 ،VGI از دغدغه های سازمان های مختلف در به کارگیری اطالعات
برای  از روش هایی  استفاده  است.  اطالعات  این  کیفیت و صحت 
کیفیت این داده ها می تواند از موضوعات آینده این تحقیق  بررسی 
که بتوانند  باشد. برای باال بردن اعتبار سیستم ایجاد سیستم هایی 

افراد متخلف را تشخیص دهند پیشنهاد می شود.

پی نوشت
1. OSM
2. Haiti
3. Detail
4. Model – View – Control
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