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و جایگااه آنهاا در

میباشد .در این ارتباط شاید یکا ی از با هروزترین پارکینگهاای هوشامند در
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استفاده از ماتریس برنامهریزی کمی  ،QSPMراهبردهای کلیدی انتخابی ،اولویتبندی شدند.
واژگان کلیدی :شهر هوشمند ،حملونقل هوشمند ،پارکینگ هوشمند ،پارکینگ دوربینمحور
طبقهبندی O18, R42, R51, R48 :JEL

* نویسنده مسئولf.jalalfaraji@yahoo.com :

Downloaded from iueam.ir at 2:09 +0430 on Monday May 10th 2021

ارائه استراتژیهای ضروری جهت راهاندازی پارکینگ هوشمند دوربینمحور
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امااروزه ،پارکینااگ بااه عنااوان یکاای از مهمتاارین

عماومی و محی زیساتی بسایار گاران و پرهزیناه اساات

داراییهای شهری در نظر گرفته میشود که هم میتواند

) .(Lin, 2015در همااین ارتباااط ،ساااالنه حاادود یااک

به عنوان ابزاری برای ساماندهی بخشی از ترافیک شهری

میلیون بشکه سوختهای فسیلی در سراسر جهان بارای

و هم وسیلهای برای کسا درآماد شاهری ماورد توجاه

یافتن جای پارک مناس

هادر مایرود ( Gupta et al.,

مدیران شهری قارار گیارد (.)Manville & Shoup, 2005

 .)2017این مسأله در کنار مسائل دیگاری چاون تعاداد

مییاباد کاه

باالی سفرهای روزانه به منااطق اصالی شاهر و تقاضاای

بدانیم یک وسیلهنقلیه تنها  5درصد از طول ساال یعنای

زیاد برای جای پارک ،ترافیک ساکن شهری (خودروهاای

چیزی در حدود  400ساعت مورد استفاده قرار میگیرد،

پارک شده در حاشیه خیابانها) ،کمبود فضای مورد نیااز

در حالی که  95درصد از مدت زمان باقیمانده سال را در

برای پارک خودروهاا و مادیریت نظااممناد آن ،افازای

حالات پاارک ساپری میکناد (.)Faraji & Nozar, 2019

تصادب ،اتالب وقت و انارژی ،ایجااد خطار بارای عاابران

زمانی که این پارک در مکانی پرتردد اتفااق افتاد ناوعی

پیاده و مانند آن باعث افازای

توجاه سیاساتگاااران و

ترافیک ساکن (قرارگیری خودروها در حاشیه خیاباانهاا

مدیران شهری برای یافتن راهکااری مناسا و عملیااتی

در حالت پارک را ترافیک ساکن گویند) را به بدناه شاهر

باارای ماادیریت پارکینگهااای شااهری گردیااده اساات

تحمیل میکند که میتواند ترافیک جااری را نیاز تحات

(حافظنظامی .)1391 ،از این رو گسترش زیرسااختهای

تأثیر قرار دهد کاه نیازمناد مادیریتی نظااممناد و کاارا

حملونقل شهری به ویژه توجه و مدیریت پارکینگهاای

میباشد .این در حالی است که بیتوجهی به پارکینگ به

عمومی ،به یکی از ضرورتها و ترجیحاات اجتنا ناپاایر

عنوان زیرساختی مهم و تأثیرگااار بار جریاان ترافیکای

در شهرها بدل شده است (روشندل و اکبری.)1393 ،

اهمیت توجه به این مسئله زماانی افازای

شااهر ،منجاار بااه بااروز مشااکالت متعااددی ،هاام باارای
شهروندان و هم برای مدیریت شهری شده است.

از پارکینگهااای هوشاامند بااه عنااوان راهکاااری باارای

جمعیت و وسایلنقلیاه در شاهرها

مدیریت این فضاهای شهری استقبال کردهاند و از آن باه

چشمگیر ترافیک در سطح شهرها شاده

عنوان یک مکانیزم بالقوه برای رفاع بخشای از مشاکالت

در واقع افزای
منجر به افزای

در همین ارتباط ،مدیران شهری در سالهای اخیر

اساات ))Vianna, 2004؛ بااه گونااهای کااه باار اسااا

ترافیک موجود و تاراکم شاهری ناام مایبرناد .بناابراین

مطالعات صورت گرفته حدود  30درصاد از ترافیکهاای

مدیریت هوشمند پارکینگها باا اساتفاده از تکنولاوژی و

درونشهری ناشی از جستوجوی وسایلنقلیه برای یافتن

زیرسااااختهاااای ارتبااااطی و پردازشااای مناسااا و

جای پارک مناس است و این مسأله باعث شده مردم به
طور میانگین بین  3/5تا  14دقیقه از زمان خود را بارای

اپلیکیشنهای کاربردی میتواند نق
و روانی جریان ترافیک ،کاه

مؤثری در کااه

زمان جستوجوی فضاای

مصرب بنازین و آلاودگی هاوا و در نهایات

پیاادا کااردن پارکینااگ در خیابانهااا ساارگردان باشااند

پارک ،کاه

) .(Shoup, 2006; Polycarpou, 2013حاال تصاور

رضایت و اطمیناان خااطر شاهروندان و کااربران داشاته

کنید در مناطقی از شهر که دارای حجم باالیی از تاراکم

باشد (.)Faraji & Nozar, 2019

جمعیت و ترافیک شهری است چاه میازان وقات و چاه

در همین ارتباط ،استفاده از فناوری هاوش مصانوعی باا

تعدای از افراد سرگردان به دنبال پیدا کردن جای پاارک

بهرهگیری از خدمات اینترنت اشیا و زیرساختهای ICT

مناس میباشند ،اگر این ساعات تلف شده را به مصارب

(فناوری اطالعات و ارتباطاات) در کناار بااالرفتن ساطح

سوخت ،انتشار دیاکسیدکربن و تأثیر اقتصاادی تبادیل

اسااتفاده از گوشاایهای هوشاامند و طراحاای اپلکیشاانهای
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کنیم ،متوجه میشاویم کاه پارکیناگ از نظار شخصای،
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موجود حرکت به سمت حملونقل هوشمند را بی

از پای

شهری و در نهایت ارائه راهبردهای الزم به مدیران جهت

فراهم نموده اسات ( .)Khanna & Anad, 2016از ایان رو

راهاندازی و افزای

میتااوان بااه توانمناادی ایاان تکنولوژیهااا در ماادیریت

و تنظیم شود .این امر باعث میگردد تا باا اتخااذ تادابیر

فضاهای شهری و پارکینگهای موجود در سطح شاهرها

الزم ،اقاادامات اجرایاای در راسااتای ماادیریت هوشاامند

اشاره داشت .در واقع اگر پارکینگهای موجود در ساطح

حملونقل هوشمند شهری صورت گیرد.
بنابراین با توجه به نق

و اهمیات پارکینگهاا در

هوشمند طراحی و مادیریت شاوند ،میتاوان از ظرفیات

زندگی روزمره جوامع شهری کنونی میتوان سؤاالت زیار

پارکینگهااای موجااود در شااهر از جملااه پارکینگهااای

را به عنوان محورهای مهم در این مقاله مورد توجه قارار

حاشیهای و سایر پارکینگهای موجود در محادوده شاهر

داد:

اطالع پیدا کرد و باه راحتای باه مادیریت محال پاارک
خودروی خود اقدام نمود.
در این بین استفاده از دورباین ،در هوشمندساازی
پارکینگهای موجود در ساطح شاهر از جملاه اقاداماتی

 زیرساااااختهااااای الزم باااارای راهاناااادازیپارکینگهای هوشمند دوربینمحور کدامند؟
 نقاط ضعف و قاوت ایان ناوع پارکیناگهاا درمدیریت هوشمند پارکینگهای شهری چگونه است؟

است کاه ایان امکاان را فاراهم میساازد کاه از تماامی

 -راهبردها و استراتژیهای مدیران شهری بارای

ظرفیت پارکینگهاای موجاود در ساطح شاهر اساتفاده

راهاندازی پارکینگهای هوشمند دوربینمحور شامل چاه

بهینه گردد .راهاندازی ایان ناوع پارکینگهاا ،باه هاوش

مواردی است؟

مصاانوعی ،فناااوری اطالعااات و ارتباطااات ،دوربااین و
شهروندان هوشمند متکای میباشاد کاه اساتفاده از آن،

 -2پیشینه تحقیق

قابلیت باالیی در کمک به مدیران شهری در مدیریت هوشمند

الف) پژوهشهای خارجی

پارکینگهای شاهری دارد (.)Faraji & Nozar, 2019

ساااتیا 1و همکاااران

( )2020بااه ایاان موضااوع

در واقع کاربران متصل باه شابکه اینترنات میتوانناد از

توجااه نمودهانااد کااه هزینااههای زمااانی و اقتصااادی

همان مبدأ حرکت با استفاده از اپلکیشان پارکینگیاا ،

پارکینگهاا ای شااهری ،مساائلهای مشااکلآفرین باارای

محل پاارک خاودروی خاود در مقصاد را معاین و آن را

بسااایاری از شاااهروندان میباشاااد .در نتیجاااه ساااعی

انتخا و در صورت امکاان ،رزرو کناد و از ایان طریاق،

کردناااد باااا اساااتفاده از تکنولاااوژی اینترنااات اشااایا،

قاباالتااوجهی از زمااان خااود را ماادیریت نمایااد و

پارکینگهااایی کااه نزدیااک بااه مقصااد افااراد هسااتند را

بخشی از ترافیک ناشی از جستوجو برای جای پاارک را

رصاااد کنناااد و باااا اساااتفاده از تکنولاااوژی هوشااامند

دهنااد .عااالوه باار آن ،امکااان اسااتفاده بهینااه از

مصاانوعی ،ارزانتاارین و بهصاارفهترین پارکینااگ را در

پارکینگهای موجود در سطح شهر نیز فراهم میگردد و

اختیا ار فاارد قاارار دهنااد .ایاان اماار باعااث میشااود کااه

میتوان اساتفاده حاداک ری از فضااهای شاهری نماود و

فاارد ،زمااان خااود در پیاادا کااردن جااای پااارک را

درآمد قابلتوجهی برای مدیریت شهری به دست آورد.

ماادیریت کنااد و نیااز بخشاای از هزینااهای کااه بااه فاارد

بخا
کاااه

اهمیت این نوع پارکینگهاا باعاث شا ده کاه ایان

تحمیل میشود کاه

یابد.

تحقیق با هدب شناخت زیرساختهای اولیاه الزم جهات
راهاندازی این نوع پارکینگها ،تحلیل نقاط قوت و ضاعف
استفاده از دورباین در مادیریت هوشامند پارکینگهاای

1- Sathya
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شاهر باه خصاور در مراکاز پاار رفات و آماد ،باه طااور

بهرهوری از این نوع پارکینگها تهیاه
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پایاادی 1و همکاااران

( )2018بااه بررساای نق ا

پارکینگهاااای هوشااامند سنساااورمحور باااه هماااراه

شهر به منظور دستیابی به حملونقال پایادار و افازای
رفاه شهروندان مورد توجه قرار گرفته است.

راهانااادازی ایااان ناااوع پارکینگهاااا در فضااااهای بااااز

فرجاای و جعفااری نااوذری ( )2019بااه بررساای

پرداختناااد .نباااود اطالعاااات الزم جهااات شناساااایی

پارکینگهای هوشمند و نق

آلودگی هوا

فضاااهای پااارک خااودرو بااه خصااور در زمااانهااای

پرداختهانااد .در ایاان مقالااه ،بااه ابعاااد کااالن پیرامااون

آلااودگی هااوا و

آنها در فضاهای شاهری و

پرازدحااام نقاا

پررنگاای در افاازای

پارکینگهای هوشمند و نق

آنها در کاه

هزینااههااای جااانبی آن دارد .بنااابراین در ایاان پااژوه

نقاط ضعف و قوت این نوع پارکینگها در آیناده شاهرها

باه پارکینگهااای هوشامند سنسااورمحور و برناماههااای

توجه شده است و به این امار تأکیاد شاده کاه ورود باه

مربوط به آن توجه و تأکید شده است.

عرصه هوشمندسازی پارکینگها ،امری مهام و ضاروری

لین 2و همکااران
هوشمند و نق

( )2017باه بررسای پارکیناگ

آن در ارتقاای ساطح اقتصاادی شاهر و

حل بخشی از مشکالت ترافیکای شاهرها پرداختهاناد .در
این پژوه  ،مطالعات صورت گرفتاه پیراماون پارکیناگ

است و میتواند در مدیریت آشفته پارکینگهای موجاود
در سطح شهرها ،کاه

آلودگی هوا و در نتیجه ،افزای

رضایتمندی شهروندان ،تأثیرگاار باشد.
صادقی دروازه و همکاران

( )1396مطالعاهای باا

هوشمند در بازه زمانی  2000تا  2016بررسی و تحلیال

هاادب وزندهاای و اولویااتبناادی معیارهااای مااؤثر باار

شدهاند و سه راهحل کالن پیرامون جمعآوری اطالعاات،

مکانیابی پارکینگهای مکانیزه با رویکرد توسعه پایدار و

استقرار سیستم و ارائه خدمات جهت گسترش و توساعه

سااپس رتبااهبناادی مکااانهااای بااالقوه باارای احاادا

پارکینگهای هوشمند پیشنهاد گردید.

پارکینگهای مکانیزه در موقعیت مرکزی شهر قم انجاام

ویراگومز 3و همکاران ( )2016به بررسای سیساتم

دادند .بنابراین ،ابتدا با در نظرگرفتن اصول و مؤلفاههاای

مدیریت هوشمند پارکینگ در مناطق شهری پرداختهاند.

توسااعه پایاادار و برنامااهریاازی کاااربری زمااین شااهری و

در ایاان پااژوه  ،بااه ساااختار سیسااتمهای وایرلساای و

برنامهریازی حمالونقال و ترافیاک و نیاز باا توجاه باه

سنسورهای هوشمند ،توجه و تأکید شده و باا رویکاردی

ویژگیهاای شاهر قام ،ساه معیاار و  16زیرمعیاار بارای

تکنیکال ،به بررسی پارکینگهاای هوشامند و چگاونگی

مکانیابی پارکینگهاای مکاانیزه انتخاا شادند .نتاای

راهاندازی آن پرداخته است.

بهدست آمده ،از وزندهی به معیارها ،حاکی از آن بودناد

وانااگ و یااوان )2013( 4بااه بررساای ماادیریت
پارکینگهای شهری و سیاستهای مربوط به برنامهریزی

که معیار زیستمحیطی در رتبه اول ،معیار اقتصاادی در
رتبه دوم و معیار اجتماعی در رتبه سوم قرار گرفت.

این پارکینگها در فضاهای خیابانی در یکی از شاهرهای

پورمحمااادی و همکااااران ( )1395باااه طراحااای

کشور چین پرداختهاند .در ایان تحقیاق ،کمباود فضاای

سیساااتمی باااه منظاااور هوشمندساااازی پارکیناااگ

پارک خودرو ،اهمیت سیاستگااری و برناماهریازیهاای

بیمارسااتانها بااا اسااتفاده از سنسااورهای التراسااونیک

کارایی پارکینگهاا موجاود در ساطح

پرداختهاناد .آنهاا تأکیاد داشاتند کاه توجاه باه مساائله

الزم جهت افزای

پارکینااگ بااه ویااژه در مکانهااایی کااه سااطح باااالیی از
مراجعااات را متوجااه خااود میکنااد نیارمنااد ماادیریتی
1- Paidi
2- Lin
3- Vera-Gómez
4- Wang and Yuan

هوشمند و جامعنگر میباشد که راهکارهای ناوینی را در

Downloaded from iueam.ir at 2:09 +0430 on Monday May 10th 2021

تکنولوژیهاااا و اپلکیشااانهای ماااورد نیااااز آن بااارای

ب) پژوهشهای داخلی
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پارکینگهای سنسورمحور التراسونیک را مطرح میکنند.

سنسورمحور تأکید و به آن پرداخته شده اسات .در کناار

طال زاده وطال زاده ( )1393به طراحای سیساتم

ایااان مسااائله ،توجاااه باااه رویکردهاااای مااادیریتی و

پارکینگ هوشمند به منظور توسعه پایدار شاهری توجاه

اساااتراتژیهای الزم بااارای راهانااادازی پارکینگهاااای

تأکیاد داشاتهاند کاه

هوشمند ،چه از ناوع سنساورمحور و چاه دوربینمحاور،

مدیریت پارکینگ در فضاهای شهری کنونی ،بدون توجه

مورد فلت بوده و در مطالعات صورت گرفته به این مهم

بااه تکنولوژیهااای موجااود در آتیااه نزدیااک ،یاارممکن

توجه چندانی نگردیده است .در نتیجاه در ایان پاژوه

خواهد بود .بنابراین در ایان مقالاه ،سیساتمی هوشامند

سعی شده که این مسئله با ا دقات عمال الزم و رویکارد

برای طراحی ،کنترل و نظارت هوشامند پارکینگهاا باه

علمی دقیق ،بررسی و تحلیل شود.

کردهاند .محققان در ایان پاژوه

ارائه شده است.
ابوطااالبی و کیااانی ( )1393بااه ارزیااابی سیسااتم

 -3مبانی نظری

پارکینااگ هوشاامند و زیرساااختهای الزم آن توجااه

ظهور خودرو در دنیای کناونی و تناوع اساتفاده از

نمودهاند .محققان در این مقاله سعی کردند با اساتفاده از

آن ،نیازهای عدیدی را به دنبال داشاته اسات کاه از آن

ماادل برنامااهریزی خطاای و بهرهگیااری رویکردهااای

جمله میتوان به مکانی برای پارک کاردن آن در محای

هوشمندسااازی ،مناس ا ترین پارکینااگ را بااه متقاضاای

شهر اشاره داشت .در واقع ،وجود پارکینگ در زمانی کاه

پیشنهاد دهند.

خودرو به عناوان یکای از عناصار اصالی زنادگی انساانی

رئوفی و همکاران ( )1388به بهرهگیری از فنااوری
هوشمند در سیستم راهنمای جای پاارک خاودرو توجاه

شناخته میشود یک ضرورت مهم برای مدیریت نظاممند
شهرها شناخته میشود.

کردند .در این مقاله به طرح و بررسی تجرباه تعادادی از

پارکینگ ،بخشی از اراضی شهری اسات کاه بارای

شهرهای جهان در بهکارگیری سیستم راهنمای پارکینگ

توقف وسایلنقلیاه در نظار گرفتاه شاده اسات و از نظار

پرداخته شا ده و نهایتااً مزایاا و معضاالت اجارای آن در

مهندسااین ترافیااک ،یکاای از کاربریهااای اصاالی زمااین

تهران بررسی شده است.

محسو میگاردد کاه باا افازای

شهرنشاینی از نقا

به طور کلی با بررسی مطالعات صورت گرفتاه ،باه

پررنگتری برخوردار گردیده اسات (قنباری و همکااران،

پای بارد .باه

 .)1394پارکینگهای موجود در سطح شهرها را به طاور

خوبی میتوان به ابعاد نوآورانه این پژوه

طور حتم میتوان ادعا داشت که در ایران به ندرت بتوان
مقالهای یافت که به پارگینگهای هوشمند دوربینمحاور

کلی میتوان به صورت جدول  1تقسیمبندی کرد.
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طلا ا مینمایاااد و در نهایااات پیشااانهاد اساااتفاده از

اشارهای داشته باشد؛ زیرا ا ل بر پارکینگهای هوشمند

 6ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اقتصاد و مدیریت شهری /شماره سیام ،بهار 1399
جدول  -1انواع پارکینگهای قابل مشاهده در سطح شهر

پارکینگ خیاباانی
(پارک حاشیهای )

استفاده وسایلنقلیه از حاشایه خیاباان باه
عنوان پارکینگ

استفاده از این نوع پارکینگ زمانی مناس میباشد که تعداد وسایلنقلیاه در
شهر نسبت به ظرفیت خیابانها کم باشاد .در ماواقعی کاه ظرفیات خیاباان
پاسخگوی وسایلنقلیاه نیسات ،مادیریت ترافیاک جهات اساتفاده از ساطح
خیابان به عنوان پارکینگ بسیار اهمیت دارد.

پارکینگ همسطح

بااه قطعااه زمیناای اطااالق میشااود کااه
صااربنظر از شااکل آن بتااوان بااه عنااوان
پارکینگ از آن استفاده کرد.

در این گونه پارکینگها باید قواعد اساسی طرح پارکینگها رعایت شاود ،باه
نحوی که حداک ر استفاده از قطعه زمین موجود حاصل شود.

پارکینگ طبقاتی

پارکینگی است که بر حس تعداد طبقاات
از مساحت زمین موجود چند برابر استفاده
میشود.

در مناطقی همچون مراکز شهرها که زمین کمیاا و ارزشامند اسات یاا در
مجاورت فرودگاههای بزرگ و ایستگاههای مرکزی مسافربری عمومی کاه در
آنها به تعداد نسبتاً زیاادی محال پاارک نیااز اسات ،ایجااد پارکینگهاای
همساطح مقاارون باه صاارفه و پاسااخگو نیسات و از پارکینگهااای طبقاااتی
استفاده میشود.

پارکینگ بامی

اساا تفاده از بااام ساااختمانها بااه عنااوان
پارکینگکه در ایان ماوارد بایاد در طارح و
محاساابه ساااختمان پی بینیهااای الزم
صورت گیرد.

در محلهایی که زمین بسیار کمیاا و گاران باشاد و ایجااد پارکینگهاای
مستقل مقدور و مقرون به صرفه نباشد استفاده میگردد.

پارکینگ مکاانیزه
طبقاتی

عملکردی م ل چرخ و فلکهای شاهربازی
دارند و وقتی ماشینی روی کابینهاای آن
سوار میشا ود پارکیناگ ،گاردش بیضاوی
شااکل دارد و آن ماشااین را باااال میباارد و
ماشین بعدی را میتاوان در کاابین بعادی
آن پارک کنید یا از آن پیاده کنید.

سازه اینگونه پارکینگها ،فلزی و در فضاهای انادک حاداقل  50مترمربعای
قابل اجرا است و در صورت نیاز به انتقال باه مکاان دیگار ،هزیناه جابجاایی
اندک میباشد.

منبع)Faraji & Nozar, 2019( :

علیر م وجاود پارکینگهاای متناوع در محادوده

نیاز بارای سااماندهی ایان ناوع پارکینگهاا ،تکنولاوژی

شهرها ،بینظمی و ضعف باالی مدیریتی ترافیک شاهری

مربوط به هوش مصنوعی ،فناوری اطالعاات و ارتباطاات،

در فضاهای شهری مشهوده است و هزینه قابالتوجهی را

سنسورها ،اپلیکیشانها و شاهروندان هوشامند میباشاد

به مدیریت شاهر تحمیال میکنا د ) .(Shoup, 2006در

( .)Faraji & Nozar, 2019توجه باه ایان زیرسااختها و

این بین ،به منظور مدیریت هر چه بهتر فضای پارکیناگ

دامنه استفاده از تکنولوژیهای روز ،نوعی سیر تحاول در

در سطح شهرها و به تبع آن ترافیاک شاهری ،توجاه باه

پارکینگها ای هوشاامند را بااه دنبااال داشااته اساات؛ بااه

میباشااد.

گونهای که این سیر تحول از پارکینگهای سنساورمحور

توج ه مدیران شهری به استفاده از پارکینگ هوشمند باه

آ از گردیده و سپس به سمت پارکینگهاای بهرهمناد از

اوایاال دهاا ه  1980برماایگااردد ولاای در کشااورهای

تکنولوژی الکترومغناطیسی پی

رفته و امروزه این موج،

درحالتوسعه ،استفاده از این نوع پارکینگها در یکای دو

به پارکینگهای دوربینمحور رسیده اسات .در حقیقات،

دهه اخیر ،مشهودتر شده است .این پارکینگهاا نیازمناد

خألهااایی کااه هاار یااک از ایاان نااوع پارکینگهااا از آن

ابزار و زیرسااختهایی اسات تاا باه شاکلی سیساتمی و

برخوردار بودهاناد زمیناه توجاه باه دیگاری را پررناگتر

همراه با هم ،مدیریت و عملکرد پارکینگهای هوشمند را

نموده است.

هوشمندسااازی پارکینگهااا در حااال افاازای

تأمین نماید .در این بین ،مهمترین زیرسااختهای ماورد
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انواع پارکینگ

تعریف

توضیح
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جدول  -2مزایا و معایب انواع مختلف پارکینگهای هوشمند
شیوه کنترل
سنسورهای
فراصوت
(Ultrasonic
)Sensors

(Infrared
)Sensors

سنسورهای
مغناطیسی
(Magnetic
)Sensors

آشکارسازهای
حلقههای القایی
(سنسور
الکترومغناطیسی)
Induction Loop
Detectors
(Electromagnetic
)Sensor

رادار ماکروویو
(Microwave
)Radar

شناسایی فرکانس
رادیویی
(Radio
Frequency
)Identification

دوربینهای
تصویری مورد
استفاده در ورودی
پارکینگها
(Video Cameras
Used at Parking
)Gates

مزایا
 هزینه کم سنسور و در دسا تربودن آن

 حساساایت بااه تغییاارات جااوی ،حاارارت وشرای محیطی
 هزینه باالی نگهداری و اتصال آن باه شابکهدر مدت زمان طوالنی

پارکینگهای
بسته

 این سنسورها قادر به اندازهگیریگرمااا منتشاار شااده از اجسااام و
تشخیص جابجایی آنها هستند
 -عدم تأثیرپایری از روشنایی نور

 حساساایت بااه شاارای محیطاای و عملکااردضعیف در مواقع برب و باران
 امکان تشخیص تغییر انرژی اشیاء دیگر و رخدادن خطا در شناسایی
 هزینااه باااالی نص ا و نگهااداری بااه دلیاالکارگااری در زیرزمین و سقف

پارکینگهای
بسته

 حساسیت باالی سنسور باه اشایای فلازی وامکااان بااروز خطااا و اشااتباه در تشااخیص
وسایلنقلیه
 پاار هزینااه بااودن نصاا و نگهااداری ایاانسنسورها در مقیا وسیع

پارکینگهای باز
و بسته

 -عدمحساسیت به شرای محیطی

 شناسایی تعداد دقیق وسایلنقلیهموجود در پارکینگ
 شامارش فضااای خاالی و اشااغالشده در محدوده پارکینگ
 عاادم حساساایت بااه شاارایمحیطی
 با انعکا پرتوهای رادیواکتیاویسرعت حرکات هادب را تشاخیص
میدهند.
 استفاده از فرکانس رادیویی برایشناسایی خودروها

 تولید حجم باالیی از داده جهاتمدیریت ترافیک
 تشخیص انواع خودروها شناسایی پالک خودروها و رانندهماشین
 مقرون به صرفه باودن باه دلیالپوش تعداد زیادی از خودروها در
پارکینگ حاشیهای
 تواناااایی در کنتااارل تخلفااااترانندگی
 افاازای امنیاات در محاادودههایتحت پوش

 پر هزینه بودن نص و نگهداری سنسورها نص در زیر زمین ناتوانی در ارائه جای پارک مشخص به راننده -اتالب زمان برای پیدا کردن جای پارک

 هزینه باالی نص و نگهداری در مقیا -پوش تعداد محدود خودرو

باال

 امکان تشخیص جای پارک اب ه طاور مجازا ومشخص را نمیدهد
 اتالب زمان از راننده برای پیادا کاردن جاایپارک

 امکااان سااایهاندازی و مشااکل روشاانایی درتصاویر
 امکان کاه وضوح و کیفیت تصاویر عملکرد نامناس در ش هزینااه زیاااد باارای نگهااداری تصاااویر دربلندمدت
 کاه دیاد باا ماوانعی از قبیال درخات درپارکینگ باز

پارکینگهای
بسته

)(Kianpisheh, 2012

)(Mouskos, 2007
)(Shaheen, 2005

)(Lin, 2015
)(Shaheen, 2005

)(Mouskos, 2007
)(Lin, 2015

پارکینگ باز و
بسته

)(Paidi et al., 2018

پارکینگ باز و
بسته

)(Paidi et al., 2018

پارکینگ باز و
بسته

)(Ichihashi et al., 2009
)(Paidi et al., 2018
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سنسورهای مادون
قرمز

معایب

کاربرد

منبع
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در جدول  2به برخی از معای و مزایایی هر یک از

در ارتباط با هزینههای زیرساختی ،توجه به تعاداد

سنسااورهای مااورد اسااتفاده در پارکینگهااای هوشاامند

پارکینگی که توس یک دوربین یا سنسور قابال پوشا

اشاره گردیده است .در این بین ،برخای از مشاکالتی کاه

میباشااد ،توجااه باا ه هزینااههای نصاا و راهاناادازی و

متوجه پارکینگهای هوشمند دوربینمحور میباشاند باا

نگهداری دوربینها نسبت به سنسورها به عنوان ابزارهای

اسااتفاده از برخاای اسااتراتژیها و نیااز بااا اسااتفاده از

هوشمندسازی پارکینگها ،اهمیت باالیی دارد.

میباشاد و از ایان طریاق میتااوان ایان مشاکالت را بااه

(از قبیل درخت) ،یک دوربین به طور متوسا  25جاای

داد و زمینه استفاده از این فنااوری

میدهد .این بدین معنای اسات کاه هار

حداقل ممکن کاه

پارک را پوش

هوشمند که قابلیتهای فراوانی دارد را در فضای شاهرها

دوربین میتواند به جای  25سنسور ،خادماتدهی کنا د.

داد .بناابراین اساتفاده از دوربینهاای هوشاامند

اگر هزینه راهاندازی یاک دورباین را  516دالر محاسابه

میتواند گزینه مناسبی برای پارکینگهای هوشامند باه

کنیم به طور میانگین هزینه هر جا ای پاارک حادود 20

شمار آید و برخی از کاستیهای مربوط به پارکینگهاای

دالر خواهد بود .این در حالی است کاه در پارکینگهاای

سنسورمحور را برطارب ساازد .در ایان باین باه منظاور

مجتمع ،هر دوربین ،قابلیت پوش

 150جاای پاارک را

شناخت و آگاهی بیشتر نسبت به پارکینگهای هوشمند

دارد .اماااا در پارکینگها ا ای سنساااورمحور ،در محااال

دوربینمحور ،در ادامه ،ابعاد مختلف آنها تحلیل و بررسی

قرارگیااری هاار پارکینااگ بایااد یااک سنسااور ،نصاا و

و در نهایت راهبردهای الزم برای اجرایی شادن آن ارائاه

راهاندازی گردد .این مسئله ،هزیناه قابالتوجهی را بارای

افازای

راهاندازی این ناوع پارکینگهاا طلا

خواهد شد.
مزایای اقتصادی پارکینگهای دوربینمحور برای

میکناد .در کناار

هزینه مربوط باه خاود سنساور بایاد هزیناه مرباوط باه
تعویض باطری که به طور تقریبی ،هر ساه ساال یکباار

مدیریت شهری

پارکینگهای هوشمند ،از جمله رویکردهایی اسات

اتفاق خواهد افتاد ،هزینه نیروی انسانی و ماشاینی بارای

که در سالهای اخیر در حوزه حمالونقال هوشامند باه

راهاندازی و نگهاداری هار یاک از ایان سنساورها و نیاز

شدت مورد توجه قرار گرفته و باعث جاا درآماد قابال

این نوع سنسورها به واسطه

توجهی به مدیریت شهری گردیده است .افازای

هزینههای مربوط به تخری

ساطح

قرارگیری آنها در کف خیابان و قابلیت دسترسی به آنهاا

اهمیت این پدیده باعث شده کاه از روشهاای مختلفای

را اضافه کرد که در مجموع ،مبلا قابالتوجهی میباشاد

برای هوشمندسازی ایان پارکینگهاا اساتفاده گاردد .از

(جدول 3و .)4

مهمتااارین روشهاااای ماااورد توجاااه در ایااان حاااوزه،

توجه به این نکته نیاز مهام میباشاد کاه قابلیات

پارکینگهای دوربینمحاور و سنساورمحور میباشاد .در

استفاده از دوربین ،تنهاا محادود باه پارکیناگ نیسات و

این خصور ،باید باه هزیناههای زیرسااختی راهانادازی

میتااوان از آن باارای کنتا رل تخلفااات ،افاازای

امنیاات،

پارکینگهای هوشمند و میزان درآمد هر یک از این ناوع

تشخیص سریع جای خالی پارک و  ...نیز اساتفاده کارد؛

پارکینگها توجه شود.

این در حالی است که قابلیت سنسورها تنهاا محادود باه
تشخیص جای پارک میباشد.
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برنامهنویساایهای الزم و هااوش مصاانوعی قاباال اصااالح

در یک پارکینگ حاشیهای ،به شرط نبود مانع دید
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جدول  -3هزینههای پارکینگهای هوشمند دوربینمحور (به دالر پانزدههزارتومانی)
اطالعات مربوط به دوربین

تعداد

دالر

هزینه یک دوربین

1

500

هزینه راهاندازی یک دوربین

1

15

1

هزینه نگهداری یک دوربین
تعداد پارکینگهایی که با یک دوربین در خیابان پوش
تعداد جای پارک در پارکینگ مجتمع که یک دوربین پوش

داده میشوند

1

25

میدهد (م ل کوروش)

150

جمع هزینهها

جدول  -4هزینههای پارکینگهای هوشمند سنسورمحور (به دالر پانزدههزار تومانی)
سنسورهای
فراصوت (مختص
فضاهای سرپوشیده)

سنسورهای

سنسورهای

مادون قرمز

مغناطیسی

آشکارسازهای
حلقههای
القایی

مغناطیسی-
مادون قرمز

هزینه یک سنسور

50

150

180

20

300

هزینه راهاندازی (نیروی کارگر و خدماتی)

1

1-2

1-2

1-2

1-2

هزینه نگهداری

10

10-20

10-20

5

10-20

جمع

61

166

196

26

316

عالوهبر این در صاورت افازای

میازان اساتفاده از

دوربااین در ماادیریت هوشاامند پارکینااگهااای شااهری،

در نظر گرفت که در جدول  5بخشی از آنهاا آورده شاده
است.

مزایای اقتصادی دیگری را نیز میتوان برای شاهرداریها

جدول  -5مزایای اقتصادی استفاده از دوربین در مدیریت پارکینگهای شهری
مزایای اقتصادی استفاده از دوربین در مدیریت پارکینگ های شهری
صرفهجویی و کاه هزینههای نظارتی ،مدیریتی و کنترلی ناشی از بهکارگیری نیروی انسانی در محل پارک ،با
بهکارگیری و استفاده از دوربینهای مدار بسته
امکان محاسبه دقیق و کامل مبل قابل پرداخت پارک خودرو بر اسا
شده توس دوربینهای مداربسته

زمان پارک خودروها از طریق تصاویر ضب

افزای تمایل و تقاضا برای پارکینگهای دوربینمدار ،به دلیل ضری امنیت باالی آنها و در نتیجه افزای
درآمدزایی برای مدیریت شهری
قابلیت پوش

دادن تعداد زیادی از خودروها و سطح وسیعی از فضای پارکینگ

بنابراین توجه به این مسائل میتواند به صرفه بودن

 -4روش تحقیق

(اقتصادی بودن) پارکینگهای دوربینمحور را نسبت باه

این تحقیق از نظر هدب ،کاربردی و از نظر ماهیت،

سایر پارکینگهای هوشمند ،باه خاوبی نشاان دهاد .در

توصیفی -تحلیلی میباشد .به منظور جمعآوری مطالا ،

کنار صرفه اقتصادی ،از نظر فراهم کردن زیرسااختهای

از مطالعات کتابخانهای و میدانی استفاده شاده اسات .در

الزم برای راهاندازی این نوع پارکینگها ،توجاه باه ابعااد

این پژوه  ،از ترکیبی از روشها برای تجزیاه و تحلیال

اقتصادی راهاندازی پارکینگهای دوربینمحور نیاز قابال

دادهها و اساتخراج نتاای اساتفاده شاده اسات .در گاام

تأمل میباشد.

نخست ،به منظور شناساایی زیرسااختهای اولیاه بارای
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استفاده از دیدگاه خبرگان بودهایم .برای ایان منظاور باا

توصیفی ،کدگااری تفسایری و یکپارچهساازی از طریاق

اساتفاده از مصاااحبههای باااز بااا  15خبااره دانشااگاهی و

مضامین فراگیر انجام میگیرد .در این ارتباط باا  15نفار

اجرایاای (از ایاان تعااداد  10خبااره از اسا تادان دانشااگاه

از خبرگان علمی و اجرایی که با اساتفاده از روش گلولاه

مشغول در حوزه مطالعات و مدیریت شهری و  5خبره از

برفی انتخا گردیدهاند مصاحبه به عمل آما ده اسات .در

افراد مشغول در حوزه اجرایی مدیریت شهری) ،دادههای

ایاان بااین از مصاااحبه  12بااه بعااد ،گاازاره جدیاادی بااه

اولیه جمعآوری گردیده سپس این دادهها در قالا روش

دادههای قبلی اضافه نگردید و تحقیق باه اشاباع نظاری

تحلیل مضمون ،تنظیم و کدگااری شاده اسات .در گاام

رسید با این وجود جهت اطمیناان بیشاتر ساه مصااحبه

دوم ،با استفاده از تحلیال ساوات دادههاای مرحلاه اول،

دیگر هم ترتی داده شد .در این بین باه منظاور پایاایی

بررساای و ارزیااابی شااد تااا از ایا ن طریااق ،زمینااه ارائااه

کدگاااری دادههاا از طریااق دو نفار بااه صاورت مجاازا و

کارایی پارکینگهای

مستقل کدگااری گردیدهاند .در این ارتبااط ،محقاق اول

هوشاامند دوربینمحااور فااراهم گااردد .در گااام نهااایی،

به  178مضمون اولیه و محقق دوم به  162مضمون اولیه

ماتریس عوامال داخلای و خاارجی تشاکیل و نمرهدهای

استخراج کارد .ساپس نتاای ایان دو کدگاااری باا هام

انجام و راهبردهای الزم ارائه شدند و با اساتفاده از روش

مقایسه شدند که در این بین  135کد مشترک استخراج

 QSPMبه کمّیسازی دادهها پرداخته و خبرگا ان بارای

گردید و در نهایات ،از روش هولساتی 1اب رای پایاایی آن

هر یک از مؤلفههای متناسا باا اهمیات آنهاا ضاریبی،

استفاده شد.

راهبردهای الزم برای اجرا و افزای

𝑀2
)2(135
→
= 0.93
𝑁1 + 𝑁2 178 + 162

اختصار یافته است.

در فرمول فوق  Mتعداد موارد کدگااری مشاترک

 -5یافتههای تحقیق

بین دو کدگااار میباشاد N1 .و  N2باه ترتیا

مرحله اول :شناسایی زیرساختهای اولیهه بهرای
شههکلگیری و راهانههدازی پارکینگهههای هوشههمند
دوربینمحور

در ایاان مرحلااه ،بعااد از جمااعآوری مصاااحبههای
صورت گرفته به منظور دستیابی به مضامینی که بتوان از
آنها در ارائه راهبردها استفاده نموده نیازمناد اساتفاده از
روشهای علمی و نظاممند بودیم کاه در ایان ارتبااط در
نهایت روش تحلیل مضمون به عنوان اسا

= 𝑂𝐴𝑃

اولیه تحقیق

مورد توجه قرار گرفت .روش تحلیل مضامون خاود را در
سه مرحلاه کدگاااری توصایفی ،کدگاااری تفسایری و
یکپارچهسازی از طریق مضامین فراگیر ،هویدا میسا ازد؛
بنااابراین بااا توجااه بااه روش ماااکور سااعی گردیااد کااه
مصاحبههای صورت گرفتاه مانظم شاده و از بطان آنهاا

تعاداد

کلیه ماوارد کدگاااری شاده توسا کدگااار اول و دوم
است .مقدار  PAOبین صفر (عادمتوافق) و یا ک (توافاق
کامل) است و اگر از  0/7بزرگتر باشد مطلو میباشد.
نتیجه بهدسات آماده ،معاادل  0/93میباشاد کاه مؤیاد
پایایی باالیی میباشد.
در گام بعدی ،از بین کادهای مشاترک ،مضاامینی
که همپوشانی باالتری داشتند در قال

کدهای تفسایری

تجمیع گردیاد کاه در نهایات ،از بطان آنهاا حادود 45
مضمون به شرح جدول  6استخراج گردید .در گام ساوم،
پن مضمون فراگیر به عنوان مضامین کلیادی کاه ساایر
مضامین را تحات پوشا

خاود قارار مایداد اساتخراج

گردید و در ادامه کار ،استفاده شد.

گزارهها و کدهایی که به نحوی با موضوع تحقیق مارتب
بود استخراج گردد.

1- Holsti
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شکلگیری و راهاندازی این ناوع از پارکینگهاا نیازمناد

روش تحلیاال مضاامون در سااه مرحلااه کدگااااری

ارائه استراتژیهای  /...سید جاللالدین فرجی ،محمد علیخانی ،مرجان جعفری نوذر ،سید محسن طباطبایی مزدآبادی اااااااااااا11
جدول  -6مضامین استخراج شده از روش تحلیل مضمون
مضامین
محوری

مضامین تفسیری

زیرساختهای
مدیریتی

 -13باالبردن سطح آگاهی مدیران نسبت به نق پارکینگهای دوربین محور
 -14به کارگیری نیروهای متخصص و آشنا با زیرساختهای تصویری هوشمند
 -15توجه به رویکرد دوربینمدار در طرح جامع مدیریت پارکینگ های هوشمند حاشیهای
 -16ایجاد سازمان یا ارگانهایی تخصصی برای تأمین امنیت و رصد دائمی مسائل مربوط به پارکینگهای هوشمند دوربینمدار
 -17راهاندازی سامانههایی جهت برقراری ارتباط آسان مردم با مسئولین حوزه پارکینگ و ارائه پیشنهادها و انتقادات
 -18تهیه لوایح الزم از طرب مدیران جهت راهاندازی پارکینگهای هوشمند دوربینمحور
 -19مدیریت منابع انسانی در ارتباط با کاه یا افزای تعداد پرسنل درگیر در این نوع پارکینگ
 -20تربیت نیروهای متخصص و توانمند در حوزه هوش مصنوعی و پر کردن خالءها
 -21افزای تعامل بین مقامات مسئول شهری و دولتی در حوزه تأمین امنیت ترافیک با تولیدکنندگان تجهیزات حفاظتی و امنیتی

زیرساختهای
اقتصادی

 -22تشکیل نهادی نظاممند برای تجزیه و تحلیل هزینهها و درآمدهای استفاده از دوربین در مدیریت پارکینگ حاشیهای
 -23زیرساختهای الزم برای جمعآوری پرداختها
 -24تهیه طرح توجیهی الزم جهت مقرون به صرفه بودن استفاده از دوربین در مقایسه با سنسورها
 -25شناسایی فرصتهای درآمدی حاصل از استفاده از پارکینگهای هوشمند دوربینمحور
 -26تقویت شرکتهای خصوصی برای سرمایهگااری در حوزه شهری به علت هزینهبر بودن تکنولوژیهای نو در سالهای نخستین و عدمتوان مالی شهرداریها

زیرساختهای
فرهنگی-
اجتماعی

 -27توجیه و ایجاد اطمینان شهروندان و مالکان تجاری و مسکونی معابری که به پارکینگ حاشیهای اختصار یافتهاند ،از کارگااری دوربین و
کاه نگرانی آنها
 -28اختصار سطحی از خدمات ترافیکی و پارک رایگان یا با بهای کم برای مالکان و کسبه معابر مورد استفاده به منظور افزای مشارکت و همکاری آنها
 -29ارائه آموزش ها و اطالعات الزم و از بین بردن ابهامات مردم نسبت به کارایی پارکینگ هوشمند دوربینمدار
 -30آموزش شهروندان برای استفاده از پارکینگ هوشمند
 -31آشنا کردن شهروندان با نرمافزار پارکینگیا با دوربین

زیرساختهای
امنیتی

 -32در نظر گرفتن تدابیر امنیتی الزم از سوی سازمانهای مربوطه جهت جلوگیری از سوءاستفاده از تصاویر و اطالعات مکانی و زمانی دریافتی
از دوربینهای مداربسته
 -33مدیریت اطالعات و تصاویر دریافتی توس سازمانهای مربوطه جهت جلوگیری از سوءاستفاده
 -34در نظر گرفتن فیلترهایی جهت حفظ اطالعات شخصی کاربران در مقابل عموم
 -35در نظر گرفتن تمهیدات الزم جهت پیگیری سوءاستفادههای احتمالی از سوی برخی کاربران
 -36تربیت نیروهای متخصص جهت جلوگیری از راههای نفوذ به مرکز دادهها یا حک کردن سرور مرکزی و سوءاستفاده از دادههای بهدست آمده از دوربینها
 -37شناسایی مکانهای مهم و امنیتی و ارائه خدمات ویژه ( م الً سرور جدا ،دوربینهای با محدود دید کمتر و )...

زیرساختهای
قانونی

 -38بهروزرسانی قوانین موجود به منظور باالبردن سطح انعطابپایری آنها در رویارویی با تکنولوژیهای نو
 -39وضع قوانینی جهت جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از اطالعات و دادههای تصویری به دست آمده
 -40ارائه قوانین مشخص در ارتباط با دسترسی به اطالعات و دادههای جمعآوری شده
 -41وضع قوانین ویژه در نحوه و چگونگی استفاده و بهرهبرداری از اطالعات و دادههای به دست آمده توس مدیران و کاربران
 -42وضع قوانین مشخصی در ارتباط با نص دوربین در فضاهای عمومی
 -43وضع قوانین مشخص در ارتباط با پارکینگهای حاشیهای دوربینمحور از نظر (زاویه دید ،میدان دید و مانند آن)
 -44وضع قوانین به منظور جلوگیری از تخری یا سرقت تجهیزات
-45تهیه و تدوین قوانین مشخص در حفظ حریم خصوصی شهروندان
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زیرساختهای
فنی

 -1تقویت زیرساختهای هوشمند در نقاط منتخ به عنوان پارکینگ جهت ارتقای کارایی در ارائه خدمات هوشمند
 -2گسترش زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح شهر
 -3تجهیز فضای پارکینگ به دوربینهای مداربسته با توانایی نمای و ضب تصاویر با کیفیت و وضوح باال و خطای پایین
 -4استفاده از اپلیکیشنها و نرمافزارهای قدرتمند و بدون خطا در ارائه اطالعات مناس از موقعیت آنالین فضای پارک حاشیهای
 -5تقویت هماهنگی و یکپارچهسازی زیرساختهای فنی و تکنولوژیکی به منظور ارائه کس و دریافت صحیح و به موقع اطالعات و انتشار و
ارائه آن به متقاضیان
 -6استفاده از امکانات فنی الزم جهت کنترل خودکار ورود و خروجها توس دوربینهای تصویربرداری
 -7استفاده از هوش مصنوعی جهت تشخیص تعداد جای پارک آزاد و محل پارکهای در دستر روی نقشه
 -8دقت عمل در نص دوربینها و رعایت فاصله آنها از هم به منظور تصویربرداری از پالک خودروها و رصد یا  trackingآنها
 -9استفاده از دوربینهای با کیفیت جهت تشخیص چهره در کنترل گواهینامه راهنمایی و رانندگی و سایر موارد مورد نیاز
 -10بهرهگیری از تکنولوژی الزم جهت مدیریت حجم باالی دادههای به دست آمده از دوربینهای به کار رفته در سطح شهر و گزین آنها
 -11امکان وجود ارتباط آنالین از طریق نرمافزارها و اپلیکیشنهای شهری در حوزههای مختلف
 -12توجه و دقت باال نسبت به سرعت باالی تغییر تکنولوژی و نیاز به آپدیت سریع وسایل و تجهیزات

 12ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اقتصاد و مدیریت شهری /شماره سیام ،بهار 1399

در ارتباط با شناسایی زیرساختهای اولیه مورد نیاز برای

دوربینمحاور وجاود دارد ،دساتهبندیهای الزم ،صااورت

راهاندازی پارکینگهای هوشامند دوربینمحاور برداشاته

گیاارد .در واقااع ،در ایاان مرحلااه ،بااه متغیرهااای اصاالی

شد .در ادامه به منظور فاراهم نماودن زمیناه الزم بارای

تأثیرگاار بر پارکینگهای هوشمند دوربینمحور با توجه

رسیدن به این زیرساختها باید بتاوان اساتراتژیهایی را

به میزان اهمیت آنها ،ضریبی بین صفر و یک ،اختصاار

اسااتخراج کاارد کااه در راهاناادازی ایاان نااوع پارکینگهااا

داده شد .در این راستا در گاام نخسات ،عوامال داخلای،

بتوانند نق آفرینی کنند و مدیران شهری را یاریرساان

ارزیابی شد و به مؤلفاههای مرباوط باه آن ،ضاری الزم

باشااند؛ بنااابراین ضاارورت توجااه بااه گااام دوم اهمیتاای

اختصار داده شد .در این بین ،مقدار این ضرای باید به

دوچندان مییابد.

گونهای باشد که مجموع ضرای مؤلفاهها کاه در ساتون

مرحلههه دوم :تحلهی ل نقههاط قههوت و ضههعف و ارا ههه

دوم جدول تنظیم گردیده اسات ،یاک باشاد .در ساتون

راهبردهههای به هکارگیری دوربه ین در مههدیریت هوشههمند

سوم (نمره) با توجه به معمولی یا عالی بودن قوتهاا باه

پارکینگهای شهری

ترتی

در این مرحله ،با در نظر گارفتن دادههاای مرحلاه

رتبه  3یا  4و به لحاظ جادی یاا معماولی باودن

ضعفها به ترتی

رتباه  1یاا  2اختصاار داده شاد .در

اول و زیرساااختهای اسااتخراجی الزم باارای راهاناادازی

صورتی که جمع کل امتیاز نهایی عوامل داخلای در ایان

پارکینگهای هوشمند ،ضرورت توجه باه اساتراتژیهای

جدول بی

رو بر ضاعفهای

الزم برای رسیدن به ایان هادب ،مادنظر قارار میگیارد.

آن لبه خواهد داشت و چنانچه این امتیاز کمتار از 2/5

بنابراین برای رسیدن به ایان هادب بایاد باا اساتفاده از

باشد ،بیانگر لبه ضعفها بر قدرتها خواهد باود .نتاای

روش تحلیاال سااوات نقاااط قااوت ،ضااعف ،فرصاات و

به دست آمده در جدول  7و  8ارائه شده است.

از  2/5باشد قوتهای پی

جدول  -7ضریبدهی نقاط قوت و ضعف استفاده از دوربین در پارکینگ هوشمند
ردیف

نقاط
قوت

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13

نقاط
ضعف

W1
W2
W3
W4

نقاط قوت و ضعف
کاه میزان پرسنل درگیر و به تبع آن کاه میزان خطاهای انسانی
کنترل خودکار ورود و خروجها توس دوربینهای تصویربرداری
پوش تعداد زیادی وسایلنقلیه و سطح وسیعی از فضای پارکینگ با دوربین
مقرون به صرفه بودن استفاده از دوربین در مقایسه با سنسورها
امکان تشخیص تعداد جای پارک آزاد و محل پارکهای در دستر روی نقشه
سهولت دسترسی کاربران به فضای خالی پارک با استفاده از نرمافزار موجود
مدیریت زمان سفر و کاه ترافیک شهری
تصویربرداری از پالک خودروها و رصد یا  trackingآنها
توانایی اضافه کردن قابلیت تشخیص چهره و هماهنگ کردن تجهیزات تردد با آن
ضری امنیت بیشتر در پارکینگها به ویژه پارکینگهای خیابانی
کاه هزینههای کنترلی و نظارتی انسانی پارکینگ و کاه هزینههای مدیریت
امکان گزارشگیری لحظهای از وضعیت پارکینگ (ظرفیت پر و خالی ،مشخصات
خودروهای داخل پارکینگ و )...
امکان محاسبه کامل مدت زمان پارک خودرو و دریافت مبل موردنظر
نیاز به تدابیر جداگانه برای دوربین های ش و روز جهت عملکرد بهتر و جلوگیری
در اختالل مدیریت فضای پارک
امکان سایهاندازی و کاه وضوح و کیفیت تصاویر
احتمال نقض حریم خصوصی شهروندان
حجم باالی دادههای به دست آمده از دوربینهای به کار رفته در سطح شهر
جمع

ضریب اهمیت
0/05
0/05
0/07
0/07
0/06
0/06
0/07
0/06
0/06
0/07
0/05

نمره
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

نمره نهایی
0/15
0/15
0/28
0/28
0/24
0/24
0/28
0/18
0/18
0/28
0/20

0/06

4

0/24

0/05

4

0/20

0/03

1

0/06

0/06
0/09
0/04
1=100%

1
2
2

0/06
0/18
0/08
3/24
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با استخراج مضامین و دستهبندی آنها ،گام مهمای

تهدیااادهایی کاااه پیراماااون پارکینگهاااای هوشااامند

ارائه استراتژیهای  /...سید جاللالدین فرجی ،محمد علیخانی ،مرجان جعفری نوذر ،سید محسن طباطبایی مزدآبادی اااااااااااا13
جدول  -8ضریبدهی فرصتها و تهدیدهای استفاده از دوربین در پارکینگ هوشمند
ردیف

تهدیدات

فرصتها و تهدیدها

اهمیت

نهایی

O1

گسترش زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح شهر

0/06

2

0/12

O2

توجه به راهکارهای یکپارچه و هوشمند به منظور تأمین امنیت شهرها

0/05

2

0/10

O3

امکان وجود ارتباط آنالین از طریق نرمافزارها و اپلیکیشنهای شهری در حوزههای مختلف

0/05

2

0/10

0/06

3

0/18

O4

وجود شهروندان هوشمند و افزای

O5

استفاده از اپلیکیشنهای هوشمند

امکان استفاده از اطالعات به دست آمده از تصاویر ضب شده توس دوربین در جرائم و تخلفات
انجام شده توس افراد حقیقی و حقوقی

0/05

3

0/15

O6

شفافیت دادهها و درصد خطای باالی سایر تکنولوژیهای مورد استفاده در پارکینگ هوشمند
مانند سنسورهای مغناطیسی و ...

0/07

3

0/21

O7

وجود نیروهای متخصص و توانمند در حوزه هوش مصنوعی و پر کردن خالءها

0/05

3

0/15

O8

پارکینگهای هوشمند فرصتی برای درآمد پایدار شهرها

0/06

4

0/24

O9

وجود شرکتهای خصوصی برای سرمایهگااری حوزه شهر هوشمند

0.04

2

0/08

T1

امکان نشت اطالعات و سوءاستفاده از اطالعات زمانی و مکانی شهروندان

0/08

2

0/16

T2

امکان مخالفت برخی از مالکان و اهالی خیابانهای سطح شهر با به کاربردن دوربین مداربسته در
محل کار یا زندگی آنان

0/07

2

0/14

T3

تعامل ضعیف بین مقامات مسئول شهری و دولتی در حوزه تأمین امنیت ترافیک با تولیدکنندگان
تجهیزات حفاظتی و امنیتی

0/06

2

0/12

0/05

1

0/05

2

0/04

2

0/14
0/12

زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات در همه مناطق

T4

ضعف پوش

T5

سرعت باالی تغییر تکنولوژی و نیاز به آبدیت سریع وسایل و تجهیزات

0/02

T6

امکان ممانعت قوانین حفاظت از حریم خصوصی در کشورها

0/07

T7

امکان حک کردن سرور مرکزی و سو استفاده از دادههای به دست آمده از دوربینها

0/06

2

T8

ضعف قوانین شهری در رویارویی با تکنولوژیهای نو در سطح شهر

0/07

2

0/14

T9

هزینهبر بودن تکنولوژیهای نو و عدمتوان مالی شهرداریها

0/05

2

0/10

جمع

با نگاهی به جدول  8و بر اسا

1=100%

نتاای مصااحبه و

شهری میباشد .این در حالی است کاه مهمتارین نقااط

استخراج اطالعات پرسشانامه ،نماره باه دسات آماده از

ضعف پارکینگهای دوربینمحور که باالترین ضری را از

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی برابر  3/24و چون بزرگتر

طرب خبرگان دریافت کرده است احتماال نقاض حاریم

از  2/5است ،میتاوان دریافات کاه نقااط قاوت رویکارد

خصوصی شهروندان و حجام بااالی دادههاای باه دسات

پارکینگ هوشمند دوربینمحور بر نقاط ضاعف آن لباه

آمده از دوربینهای به کار رفته در سطح شهر میباشاند.

دارد و میتوانااد در اداره و ماادیریت پارکینگهااای شااهر

در کنار این مسائل ،براسا

محاسبات ،نماره باه دسات

کارآمد باشد .از جمله نقاط قاوتی کاه از نظار خبرگاان،

آمااده از ماااتریس ارزیااابی عواماال خااارجی براباار 2/66

را به خود اختصار

میباشد و از آنجا که این عدد نیاز بزرگتار از  2/5اسا ت

داده اساات مقرونبهصاارفه بااودن اسااتفاده از دوربااین در

نشاندهنده لبه فرصاتهای موجاود جهات اساتفاده و

مقایسه با سنسورها ،ضری امنیت بیشتر در پارکینگهاا

تقویت رویکرد پارکینگ هوشمند دوربینمدار و مادیریت

تعاداد زیاادی

نظاار خبرگااان،

اهمیت باالیی دارد و باالترین ضری

به ویاژه پارکینگهاای خیاباانی ،پوشا

وسایلنقلیه و سطح وسایعی از فضاای پارکیناگ توسا
دوربین و نهایتاً مادیریت زماان سافر و کااه

ترافیاک

هوشاامند پارکینااگ اساات .باار اسااا

مهمترین فرصتهایی که برای رویکرد پارکینگ هوشمند
دوربینماادار وجااود دارد و باااالترین ضااری را دریافاات

2/66
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فرصتها

ردیف

ضریب

نمره

نمره

 14ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اقتصاد و مدیریت شهری /شماره سیام ،بهار 1399

درآمد پایدار شهرداری ،شفافیت دادهها نسابت باه ساایر

مااااتریس اساااتراتژیها و اولویتهاااای اجرایااای،

ابزارهای مورد استفاده برای پارکینگهای هوشمند (م ل

بخ های مختلف سیستم را به صورت نماودار در چهاار

سنسورها و رادارها و  )...و نهایتااً شاهروندان هوشامند و

قسمت جداگانه قرار میدهد (شکل  .)1بررسیهای قبال

توانمندی آنها در استفاده از ابزارهای هوشامند هساتند.

و بعااد از تهیااه ماااتریس ،چنااین امکاناااتی را بااه وجااود

ایاان در حااالی اساات کااه ما واردی چااون نقااض حااریم

میآورد که اثرات مورد انتظار تصامیمات اساتراتژیک بار

خصوصاای شااهروندان ،ضااعف قااوانین در حمایاات از

سیسااتم پی بیناای گااردد .در شااکل  1بااا اسااتفاده از

تکنولوژیهای روز ،هزیناهبار باودن تکنولوژیهاای ناو و

ماااتریس عواماال داخلاای و خااارجی و اسااتقرار نماارات

عدمتوان مالی شهرداریها باه عناوان تهدیاداتی مطا رح

ماتریسهای ارزیابی عوامل داخلی و خارجی بار روی آن،

شده که بااالترین ضاری را از طارب خبرگاان باه خاود

موقعیت استراتژیک یک منطقه مشخص میشاود .چاون

اختصار دادهاند .بنابراین به منظور تقویت نقاط قاوت و

جمع امتیاز نهایی عوامل داخلی بر روی محور Xها 3/24

آثااار آنهااا،

و جمع امتیاز به دست آماده از عوامال خاارجی بار روی

استراتژیهایی برای ایجاد زمینه الزم به منظاور اساتفاده

محور Yها 2/66 ،میباشد؛ بنابراین طبق اصول مادیریت

از دوربین در پارکینگهای هوشمند و بهره بردن از نقاط

در ناحیااه 1

تعاادیل نقاااط ضااعف و تهدیاادات و کاااه

قااوت ایاان تکنولااوژی و کاااه

نقاااط ضااعف ،تاادوین و

اسااتراتژیک ،موقعیاات اسااتراتژیک پااژوه
نمودار تعیین میگردد که متناس

با آن ،اساتراتژیهای

تهاجمی ) (SOانتخا خواهند شد و استراتژیهای ایان

طراحی میگردد.

منطقه با ترکیبای از اساتراتژیهای دو منطقاه احتماالی
آن ) (STو ) (WOقرار خواهند گرفت.

شکل  -1نمودار تعین موقعیت استراتژیک پژوهش

با توجه به نماودار ،اساتراتژیهای اصالی پاژوه
رویارویی نقاط قوت و فرصتها ) (SOجهت ارتقای نق
و اهمیااات پارکینگهاااای هوشااامند دوربینمحاااور در

پارکینگهااای دوربینمحااور در ماادیریت پارکینگهااای
شهری استفاده نماید.
ارا ه راهبردها بر اساس روش تحلیل SWOT

کاه باا

این روش ،یکی از ابزارهای بسایار مهام در فرایناد

استفاده از فرصتها نقاط قوت تقویت و تحکیم گردناد و

تدوین راهبرد است که به وسایله آن ،اطالعاات ،مقایساه

از این طریق ،مدیریت شهری با رویکردی هوشامندانه از

میشود ،همچناین باا اساتفاده از ایان مااتریس ،امکاان

مدیریت هوشمند شهری میباشد ،بادین ترتیا
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کردهاند پارکینگهای هوشمند باه عناوان عااملی بارای

ماتریس عوامل داخلی و خارجی

ارائه استراتژیهای  /...سید جاللالدین فرجی ،محمد علیخانی ،مرجان جعفری نوذر ،سید محسن طباطبایی مزدآبادی اااااااااااا15

تدوین چهار انتخا با استراتژی متفااوت از نظار درجاه

درمیآیند (حکمتنیاا و موساوی .)1390 ،باا توجاه باه

کن گریهای متفاوت در فضا فراهم میشاود؛ البتاه در

نتای به دست آمده از تحلیل  ،SWOTبه منظور افزای

جریان عمل ،برخی از استراتژیها با یکادیگر همپوشاانی

کااارایی اسااتفاده از دوربااین در پارکینگهااای هوشاامند

داشته یا به طور همزمان و هماهنگ با یکادیگر باه اجارا

راهبردهای زیر ارائه میگردد.

 ارتقای امنیت پارکینگها با استفاده از زیرساخت های یکپارچه هوشمند از طریق کنترل خودکار ورود و خروج خودروها توسدوربین مداربسته

راهبردهای
)(SO

راهبردهای
()ST

راهبردهای
)(WO

راهبردهای
)(WT

 ایجاد سهولت در اطالعرسانی و دسترسی به فضای پارک آزاد در پارکینگها با اتکا بر زیرساختهای هوشمند مدیریت زمان سفر و یافتن جای پارک مناس با استفاده از اطالعات موجود در اپلیکیشنها از طریق تصاویر آنالین پارکینگ -ایجاد امکان پیگیری مواردی همچون وارد آمدن ضربه به خودرو توس سایر خودروها با استفاده از تصاویر ضب شده از پالک خودرو ایجاد بستر افزای تقاضای استفاده از پارکینگ دوربینمدار با توجه به ضری امنیت و اطمینان خاطر باالی آن امکان افزای درآمد مدیریت شهری از پارکینگهای دوریین مدار باز و بسته با توجه به هزینه مناس آن نسبت به سایر سنسورها کاه هزینههای انسانی ناشای از نظاارت ،مادیریت و کنتارل پارکیناگ باا بهرهگیاری از زیرسااختهای هوشامند در اب ه کاارگیریدوربینهای مداربسته
 امکان محاسبه دقیق و کامل مبل پارک خودرو با اتکاء بر تصاویر ضب شده با دوربین مداربسته تقویت به کارگیری و استفاده از اپلیکیشنهای هوشمند جهت گزارشگیری لحظهای از وضعیت پارکینگ افزای تعامالت مسئوالن ترافیک و مدیریت شهری با تولیدکنندگان تجهیزات حفاظتی و امنیتی بهویژه دوربینهای مداربسته ،بهمنظور افزای بهرهوری و کارایی در مدیریت پارکینگهای شهری و کاه هزینههای استفاده از آن
 تقویت زیرساختهای  ICTدر پارکینگهای هوشمند به منظور گزارشگیری و اطالع رسانی و ارائه خدمات آنالین به موقع و مناسبه شهروندان و متقاضیان پارکینگ
 تالش به منظور کس رضایت مالکان ساختمان و اهالی خیابانها برای استفاده از دوربین در پارکینگهای باز و بستهدر نظر گرفتن تدابیر امنیتی از سوی مدیریت شهری به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از اطالعات زمانی و مکانی افراد (ناخوانا بودنپالک ماشینها برای استفاده کنندگان و کاربران) و در اختیار مدیریت شهری یودن اطالعات شخصی خودرو و کاربران
 استفاده از تکنولوژیهای هوشمند و بهروز جهت تهیه و به کارگیری دوربینهای پیشرفته فعال در ش و روز با دقت باال رایزنی مسئوالن و مدیران شهری با تولیدکنندگان تجهیزات جهت بهکارگیری کارآمد و هزینه پایین استفاده از دوربینهای مداربستهبه ویژه در مراکز شهری به دلیل مزایای مادی و معنوی استفاده از آن
 به کارگیری دوربینهای مداربسته فعال و قدرتمند جهت فعالیت و کارکرد در شرای مختلف جویاستفاده از افراد متخصص برای پر کردن خالءهای نفوذپایر سرورهای امنیتی دوربینهااستفاده از شرکتهای خصوصی عالقه مند به همکاری در زمینه پارکینگهای هوشمند و افراد متخصص در حوزههای هوش مصنوعیبرای مدیریت حجم دادههای تولیدی از دوربینها
مدیریت هزینههای تهیه و راهاندازی پارکینگهای دوربینمحور با استفاده از شرکتهای خصوصی تالش به منظور ایجاد تعامل مؤثر بین مقامات مسئول شهری و دولتی با تولیدکنندگان تجهیزات امنیتی و حفاظتی برای به حداقلرساندن مشکالت
 ایجاد زیرساخت های امنیتی موردنیاز جهت کاه سوءاستفاده از اطالعات زمانی و مکانی افراد حقیقی و حقوقی ساکن در محلپارک
 -اتخاذ تدابیر فرهنگی -اجتماعی الزم جهت همکاری و اطمینان ساکنین واقع در مکانهای استقرار دوربینهای مداربسته

اولویتبندی راهبردهها بها اسهتفاده از مهاتریس
QSPM

در ایاان بخ ا

بااا نظرساانجی از خبرگااان ،هفاات

اسااتراتژی مهاام باار اسااا

تحلیاال  SWOTانتخااا

میشااوند .سااپس باارای اولویتبناادی ایاان راهبردهااا از

ماتریس برنامهریزی کمی  QSPMاساتفاده شاده اسات.
جاابیت هر استراتژی با استفاده از مااتریس برناماهریزی
کمی مشخص شده و استراتژیهای دارای جاابیت باال به
عنااوان اسااتراتژیهای مااورد تأکیااد و اولویااتدار در
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جدول  -9راهبردهای الزم جهت استفاده از پارکینگهای هوشمند دوربینمحور

 16ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اقتصاد و مدیریت شهری /شماره سیام ،بهار 1399

برنامااهریزیها تعیااین میگااردد .باارای تهیااه جاادول

یاک از عواماال هار اسااتراتژی باه دساات میآیاد .جمااع

برنامهریزی کمی استراتژیک در برنامهریزیها ،مراحل زیر

امتیازهای جاابیت نشاندهنده جاابیت هر یک از عوامل

طی میشود:

در یک مجموعه از استراتژیها است.

یک از آنها به جدول برنامهریزی استراتژیک منتقل شده،

برنامهریزی کمی استراتژیک ،امتیاز جااابیت نهاایی هار

سپس کلیه استراتژیهای قابالقبول پیشانهاد شاده ،در

یااک از اسااتراتژیها بااه دساات میآیااد کااه بیااانگر

ردیف بااالی مااتریس برناماهریزی اساتراتژیک فهرسات

استراتژیهایی است کاه از جااابیت بیشاتری برخاوردار

میشوند.

هستند.

 -2بارای تعیااین جاااابیت هاار اسااتراتژی در یااک

امتیاااز جاااابیت بیشااتر ،نشاااندهنده مطلوبیاات

مجموعه از استراتژیها ،بنا به اهمیت آن در تادوین هار

استراتژی نسبت به ساایر اساتراتژیها اسات؛ در نتیجاه

استراتژی ،امتیازی از  1تا  4داده میشود.

بهترین استراتژیها را اولویتبندی میکند .در ادامه ،هار

 -3برای باه دسات آوردن جماع امتیااز جااابیت،
وزنهااای مرحلااه اول را در امتیاااز جاااابیت مرحلااه دوم

یک از استراتژیهای ارائه شاده در مااتریس برناماهریزی
کمی ،بررسی میشوند (جدول  10و .)11

ضر میکنیم؛ به این ترتی  ،مجموع امتیاز جاابیت هر
جدول  - 10ماتریس برنامهریزی کمی جهت اولویتبندی استراتژیهای کلیدی انتخاب شده
استراتژی

ضریب
عوامل

اهمیت

داخلی و

(برگرفته

خارجی

از جدول
)7

1
امتیاز
جذابیت

2
جمع
امتیاز
جذابیت

امتیاز
جذابیت

3
جمع
امتیاز
جذابیت

امتیاز
جذابیت

4
جمع
امتیاز
جذابیت

امتیاز
جذابیت

5
جمع
امتیاز
جذابیت

امتیاز
جذابیت

6
جمع
امتیاز
جذابیت

امتیاز
جذابیت

7
جمع
امتیاز
جذابیت

امتیاز
جذابیت

جمع
امتیاز
جذابیت

S1

0/05

4

0/2

4

0/2

3/5

0/175

1/5

0/075

1

0/05

0/5

0/025

2

0/1

S2

0/05

4

0/2

4

0/2

3

0/15

1/5

0/075

2/80

0/14

1/5

0/075

1

0/05

S3

0/07

4

0/28

4

0/28

3/80

0/266

2

0/14

2

0/14

1

0/07

1

0/07

S4

0/07

4

0/28

3/5

0/098

3/5

0/24

1/5

0/10

1/5

0/10

2

0/14

1

0/07

S5

0/06

3

0/18

4

0/24

2/5

0/15

2

0/12

1

0/06

1/5

0/09

1

0/06

S6

0/06

2/5

0/15

4

0/24

3/5

0/21

3

0/18

2

0/12

2

0/12

1

0/06

S7

0/07

2/7

0/189

3/7

0/259

2

0/14

1/5

0/105

2/8

0/196

1

0/07

1

0/07

S8

0/06

3/5

0/21

3/5

0/21

3

0/18

2/5

0/15

3

0/18

3

0/18

1

0/06

S9

0/06

3

0/18

2

0/12

2/7

0/162

2

0/12

3/5

0/21

3/5

0/21

1

0/06

S10

0/07

2/7

0/18

2/5

0/17

3/8

0/26

2

0/14

3/5

0/245

4

0/28

1

0/07

S11

0/05

4

0/2

2/7

0/135

3/9

0/19

1/5

0/075

1/5

0/075

1

0/05

2

0/1

S12

0/06

3/5

0/21

3/7

0/22

3/9

0/23

3/5

0/21

2

0/12

2

0/12

3

0/18

S13

0/05

2

0/1

2

0/1

4

0/2

2

0/1

1

0/05

1/5

0/075

1/5

0/075

W1

0/03

2

0/06

3

0/09

2

0/06

3

0/09

3/5

0/105

2

0/06

3

0/09

W2

0/06

0/5

0/03

2

0/12

2

0/12

1/5

0/09

2/5

0/15

2

0/12

1

0/06

W3

0/09

0/5

0/04

1

0/09

2

0/18

2/5

0/22

4

0/36

4

0/36

2

0/18

W4
جمع

0/04

0/5

0/02

1

0/04

1

0/04

2/5

0/1

3

0/12

3

0/12

4

0/16

-

-

2/709

-

2/804

-

2/953

-

2/09

-

2/421

-

2/165

-

1/515

امتیازات
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 -1ابتدا عوامل داخلی و خارجی و امتیاز وزنی هار

 -4از جمع امتیازهای جاابیت هار ساتون جادول

ارائه استراتژیهای  /...سید جاللالدین فرجی ،محمد علیخانی ،مرجان جعفری نوذر ،سید محسن طباطبایی مزدآبادی اااااااااااا17
جدول  -11ادامه جدول  10ماتریس برنامهریزی کمی
استراتژی

ضریب
عوامل

اهمیت

داخلی و

(برگرفته

خارجی

از جدول
)8

1
امتیاز
جذابیت

2
جمع
امتیاز
جذابیت

امتیاز
جذابیت

3
جمع
امتیاز
جذابیت

امتیاز
جذابیت

4
جمع
امتیاز
جذابیت

امتیاز
جذابیت

5
جمع
امتیاز
جذابیت

امتیاز
جذابیت

6
جمع
امتیاز
جذابیت

امتیاز
جذابیت

7
جمع
امتیاز
جذابیت

امتیاز
جذابیت

جمع
امتیاز
جذابیت

O2

0/05

2

0/10

2

0/10

O3

0/05

2

0/10

3/5

0/175

O4

0/06

3

0/18

4

0/24

O5

0/05

3

0/15

1/5

0/075

1

O6

0/07

3

0/21

3

0/21

4

0/28

O7

0/05

3

0/15

3

0/15

3

0/15

3

O8

0/06

3

0/18

2/5

0/15

4

0/24

3

0/18

O9

0/04

3

0/12

3

0/12

3/5

0/14

4

0/16

2/5

T1

0/08

1

0/08

2

0/16

1

0/08

1

0/08

4

0/32

T2

0/07

3

0/21

3

0/21

3

0/21

3

0/21

4

0/28

4

T3

0/06

3/5

0/21

3

0/18

3/5

0/21

3/5

0/21

3/5

0/21

3

0/18

T4

0/05

3/5

0/175

3/5

0/175

3/5

0/175

4

0/2

3

0/15

2/5

0/125

2/5

T5

0/02

3/5

0/07

3

0/06

3

0/06

3/5

0/07

3

0/06

3

0/06

3/5

T6

0/07

2

0/14

2

0/14

3

0/21

2

0/14

3

0/21

3

0/21

2

0/14

T7

0/06

2

0/12

3

0/18

2/5

0/15

1/5

0/09

3

0/18

2/5

0/15

3

0/18

T8

0/07

3

0/21

2

0/14

2

0/14

2

0/14

3

0/21

2

0/14

2

0/14

0/05

3

0/15

3

0/15

3

0/15

3

0/15

3

0/15

2

0/1

3

0/15

T9
جمع
امتیازها

3

0/18

2

0/12

2

0/12

4

4

0/2

4

0/2

2/5

0/125

2/5

0/125

2/5

0/125

4

0/2

3

0/15

3

0/15

3

0/15

3/5

0/175

3

0/18

3/5

0/21

3

0/18

3/5

0/21

3/5

0/21

0/15

3

0/15

1

0/05

0/05

1/5

0/075

3

3

0/21

2

0/14

3/5

0/245

2/5

0/245

0/15

4

0/2

0/15

3

0/15

3

3

0/18

2/5

0/15

2/5

0/15

0/16

0/1

2/5

0/1

4

4

0/32

3

0/24

0/28

3

0/21

3/5

0/21
0/125
0/07

-

-

2/735

-

2/855

-

2/875

-

2/875

-

3/25

-

3/26

-

2/82

-

-

5/444

-

5/659

-

5/828

-

4/965

-

5/671

-

5/425

-

4/335

جمع
امتیازهای
کل

بااا اسااتفاده از نتااای بهدساات آمااده میتااوان
اسااتراتژیهای کلیاادی انتخااا شااده را در جاادول 12
مشاهده کرد.

جدول  -12استراتژیهای کلیدی انتخاب شده توسط خبرگان
استراتژیهای انتخاب شده

ردیف

هزینههای انسانی ناشی از نظارت ،مدیریت و کنترل پارکینگ با بهرهگیری از زیرساختهای هوشمند در

1

 :SO1بهکارگیری سازوکار کاه
بهکارگیری دوربینهای مداربسته

2

 :SO2ایجاد سهولت در اطالعرسانی و دسترسی به فضای پارک آزاد در پارکینگها با اتکا بر زیرساختهای هوشمند
درآمد مدیریت شهری از پارکینگهای دوریینمدار باز و بسته با توجه به هزینه مناس آن نسبت به سایر سنسورها

3

 :SO3افزای

4

 :ST1تقویت زیرساختهای  ICTدر پارکینگهای هوشمند به منظور گزارشگیری و اطالعرسانی و ارائه خدمات آنالین به موقع و مناس
به شهروندان و متقاضیان پارکینگ

5

 :ST2در نظرگیری تدابیر امنیتی از سوی مدیریت شهری به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از اطالعات زمانی و مکانی افراد (ناخوانا بودن
پالک ماشینها برای استفادهکنندگان و کاربران) و در اختیار مدیریت شهری بودن اطالعات شخصی خودرو و کاربران

6

 :ST3تالش به منظور کس رضایت مالکان ساختمان و اهالی خیابان ها برای استفاده از دوربین در پارکینگهای باز و بسته

7

 :WO1استفاده از شرکتهای خصوصی عالقهمند به همکاری در زمینه پارکینگهای هوشمند و افراد متخصص در حوزههای هوش
مصنوعی برای مدیریت حجم دادههای تولیدی از دوربینها
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O1

0/06

3

0/18

4

0/24

0/24

2

0/12

 18ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اقتصاد و مدیریت شهری /شماره سیام ،بهار 1399
جدول  -13اولویتبندی استراتژیهای انتخاب شده
استراتژی انتخاب شده
SO3

افزای درآمد مدیریت شهری از پارکینگهای دوربینمدار باز و بسته با توجه به هزینه مناس آن نسبت به
پارکینگهای سنسورمحور

5/828

1

ST2

در نظرگیری تدابیر امنیتی از سوی مدیریت شهری به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از اطالعات زمانی و مکانی
افراد (ناخوانا بودن پالک ماشینها برای استفادهکنندگان و کاربران) و در اختیار مدیریت شهری بودن اطالعات
شخصی خودرو و کاربران

6715

2

SO2

ایجاد سهولت در اطالعرسانی و دسترسی به فضای پارک آزاد در پارکینگها با اتکا بر زیرساختهای هوشمند

5/659

3

SO1

بهکارگیری سازوکار کاه هزینه های انسانی ناشی از نظارت ،مدیریت و کنترل پارکینگ با بهرهگیری از
زیرساختهای هوشمند در بهکارگیری دوربینهای مداربسته

5/444

4

ST3

تالش به منظور کس رضایت مالکان ساختمان و اهالی خیابانها برای استفاده از دوربین در پارکینگهای باز و
بسته

4/425

5

ST1

تقویت زیرساختهای  ICTدر پارکینگهای هوشمند به منظور گزارشگیری و اطالعرسانی و ارائه خدمات آنالین
به موقع و مناس به شهروندان و متقاضیان پارکینگ

4/965

6

WO1

استفاده از شرکتهای خصوصی عالقهمند به همکاری در زمینه پارکینگهای هوشمند و افراد متخصص در
حوزههای هوش مصنوعی برای مدیریت حجم دادههای تولیدی از دوربینها

4/335

7

همانطور که در جدول  13مشخص اسات از باین

که مکانیابی مناس برای پارک خاودرو میتواناد نقا
آلودگی و مادیریت زماان افاراد داشاته

هفاات اسااتراتژی انتخااا شااده ،اسااتراتژی اسااتفاده از

مهمی در کاه

پارکینگهااای دوربینمحااور باااز و بسااته باارای افاازای

باشد .بنابراین ضرورت توجه به این مسئله باعث گردیاده

درآمد مدیریت شاهری ،باا بیشاترین نماره جااابیت ،در

کااه اهمیاات پارکینا گ روز بااه روز در فضاااهای شااهری

اولویت قرار دارد .پس از آن ،دو استراتژی در نظر گرفتن

افزای

یابد و ضرورت مدیریت آن به یک امر مهم بارای

تاادابیر امنیتاای از سااوی ماادیریت شااهری باا ه منظااور

ماادیران شااهری تباادیل گااردد .در ایاان بااین ،ظهااور

جلوگیری از سوءاستفاده از اطالعات زمانی و مکانی افاراد

پارکینگهای هوشمند در فضاهای شهری و نق

آنها در

(ناخوانا بودن پاالک ماشاینها بارای اساتفادهکنندگان و

مدیریت ترافیک شهری میتواند تأثیر مهمی بر مادیریت

کاربران) و در اختیاار مادیریت شاهری باودن اطالعاات

بخشی از ترافیک شهری و درآمدزایی آن داشته باشد .در

شخصی خودرو و کاربران و ایجاد سهولت در اطالعرسانی

واقع ،تعداد باالی خودروهای موجود در شهرها و نیاز این

و دسترسی به فضای پارک آزاد در پارکینگها با اتکاا بار

خوردوها باه فضاای پاارک میتواناد باه عناوان یکای از

زیرساختهای هوشمند در اولویتهای بعدی هستند.

مهمتاارین منااابع درآمااد پایاادار شااهرها تباادیل گااردد و
بخشی از هزینههای شهرداریها را تأمین نماید.

 -6نتیجهگیری و پیشنهاد

در ایاان بااین ،یکاای از جدیاادترین پارکینگهااای

اساااتفاده روزافااازون در اساااتفاده از خودروهاااای

هوشمندی که میتواند شهرداریها را بارای رسایدن باه

شخصی ،به خصور در کشورهای درحالتوساعه ،باعاث

ایاان هاادب یاریرسااان باشااد ،پارکینگهااای هوشاامند

بروز مشکالت عدیدهای برای مدیران شهری شاده اسات

دوربینمحور میباشد .ایان پارکینگهاا امکاان مادیریت

میزان ترافیک شاهری،کمبود

آنالین فضاهای شهری را میسر میکنند و باا اساتفاده از

جای مناس برای پارک خودرو و زمانبر باودن آن و باه

زیرساختهای نرمافزاری ،به خوبی میتوانناد شاهروندان

تبع آن ،باالرفتن میزان آلودگی است .این در حالی اسات

را در مدیریت زمان خود یاریرساان باشاند؛ بناابراین در

که از مهمترین آنها افزای

این تحقیق با اساتفاده از خبرگاان اجرایای و دانشاگاهی
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نمره جذابیت

اولویت

ارائه استراتژیهای  /...سید جاللالدین فرجی ،محمد علیخانی ،مرجان جعفری نوذر ،سید محسن طباطبایی مزدآبادی اااااااااااا19

و جایگااه پارکینگهاای هوشامند

پارکینگهااای شااهری اسااتفاده نمایااد .در کنااار ایاان

سعی شا د کاه نقا

دوربینمحااور در فضاااهای شااهری بااه خااوبی ،تجزیااه و

اسااتراتژی ،متناساا بااا وضااعیتهای مختلفاای کااه

تحلیل شود.

ماااادیران شااااهری بااااا آن مواجااااه ماااایباشااااند،

نقاااط قااوت و ضااعف ،فرصااتها ،تهدیاادات اسااتخراج

است کاه اساتفاده از آنهاا سااختار و نظاام حکمرانای و

گردیاااد و ساااپس باااا اساااتفاده از روش  QSPMباااه

مااادیریت شاااهری (محلااای) را در اساااتفاده بهیناااه از

ضااری دهی نتااای  ،پرداختااه شااد .نتااای نشااان دادنااد

پارکینگهای دوربینمحاور تاا حاد زیاادی یااریرساان

نقااااط قاااوت و فرصاااتهای اساااتفاده از دورباااین در

خواهد باود .باا توجاه باه نتاای تحقیاق ،پیشانهادهای

هوشمندساااازی پارکینگهاااا بااار نقااااط ضاااعف و

زیر ارائه میگردد:

تهدیاادات آن ،لبااه و برتااری دارد .در واقااع ،نمااره بااه

 -مدیران شهری به منظور رسیدن باه یاک منباع

دساات آمااده از ماااتریس ارزیااابی عواماال داخلاای ،براباار

درآمدی پایدار ،نیازمند یافتن راهحلهای جدید میباشند

 3/24و چااون بزرگتاار از  2/5اساات ،بیااانگر آن اساات

که در این خصور وجود پارکینگ ظرفیات قابالتوجهی

کاااه نقااااط قاااوت رویکااارد پارکیناااگ هوشااامند

را برای شهرها فراهم میساازد ایان در حاالی اسات کاه

دوربینمحااور باار نقاااط ضااعف آن ،لبااه دارد .ایاان در

مدیریت این پارکینگهاا باه طاور سانتی چنادان ماؤثر

محاساابات انجااام گرفتااه،

نمیباشد و در نتیجه ،استفاده از پارکینگهای هوشامند

نمااره بااه دساات آمااده از ماااتریس ارزیااابی عواماال

دوربینمحور میتواند به مادیران شاهری ،کماک شاایان

خااارجی براباار  2/66میباشااد و از آنجااا کااه ایاان عاادد

توجهی نماید.

حااالی اساات کااه براسااا

نیااااز بزرگتاااار از  2/5اساااات نشاااااندهنده لبااااه

 -باااالبردن سااطح آگاااهی مااردم در اسااتفاده از

فرصااتهای موجااود جهاات اسااتفاده و تقویاات رویکاارد

نرمافزارهااایی پارکینگیااا جهاات ماادیریت بخشاای از

پارکینگ هوشمند دوربینمحور میباشد.

ترافیک موجود در فضاهای شهری

بعااد از بررساای دادههااای الزم ،نتااای حاصاال از

 -فراهم کردن زیرساختهای قانونی الزم از طارب

تحقیااااق در ماااااتریس اسااااتراتژیها و اولویتهااااای

مدیران شهری جهات ساهولت راهانادازی پارکینگهاای

اجرایاای کااه در قالاا یااک نمااودار سااازماندهی شااده

هوشمند دوربینمحور

دادههااای با ه دساات

 -اساااتفاده از شااارکتهای دان بنیاااان جهااات

اساات ،قاارار داده شاادند .براسااا

آماااده ،موقعیااات اساااتراتژیک مااادیریت شاااهری در

گسااترش پارکینگهااای دوربینمحااور و ارتقااای سااطح

اساااتفاده از پارکینگهاااای دوربینمحاااور ،در ناحیاااه

کارایی آنها در خدماتدهی به شهروندان.
* نتیجااه ایاان مقالااه براسااا

اول نمااااودار ،جااااای گرفتااااه اساااات .بنااااابراین

قیمااتهااای ارزی

اساااتراتژیهای تهااااجمی ) (soکاااه باااا ترکیبااای از

تکنولوژی در زمان تهیه بوده است .باا عنایات باه اینکاه

اسااتراتژیهای دو منطقااه احتمااالی ( STو  )WOباا ه

قیمت تکنولوژی دارای نوساان اسات در زماانی دیگار و

دساات آمااده اساات ،بایااد مااورد توجااه ماادیران شااهری

براسا

قیمتهای روز ،ممکن است نتای دیگاری بارای

قاارار گیا رد .باادین ترتیا کااه بااا اسااتفاده از فرصااتها

این مقاله به دست آید؛ برای م ال به جای دوربینمحاور

نقاااط قااوت ،تقویاات و تحکاایم گردنااد و از ایاان طریااق

ممکن است سنسورمحور یا  ...لحاظ گردد.

ماااادیریت شااااهری بااااا رویکااااردی هوشاااامندانه از
پارکینگهاااااااای دوربینمحاااااااور در مااااااادیریت
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باارای ایاان منظااور بااا اسااتفاده از روش SWOT

اسااتراتژیهااای دیگااری نیااز اسااتخراج و ارائااه گردیااده

 20ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اقتصاد و مدیریت شهری /شماره سیام ،بهار 1399

 -7منابع
ابوطااالبی اصاافهانی ،محساان؛ کیااانی ،شااادان.)1393( .
ارزیابی سیستم پارکینگ هوشمند و زیرساختهای

الزم آن .کنفاارانس مهندساای عمااران ،معماااری و
مدیریت پایدار شهر.
الریساااا .)1395( .طراحااای سیساااتمی جهااات
هوشمندسازی پارکینگ بیمارساتان باا اساتفاده از
سنساااورهای التراساااونیک و پاااردازش تصاااویر.

کنفرانس ملی پژوه های نوین در مهندسی برق.
حافظنظاااامی ،علیرضاااا .)1391( .اصاااول و ضاااواب
پیشااانهادی احااادا پارکینگهاااای مشااااعی در

محالت .یازدهمین کنفرانس بینالمللای مهندسای
حملونقل و ترافیک.
حکمتنیا؛ حسان؛ موساوی ،میرنجاف .)1390( .کااربرد
مدل در جغرافیا .چاپ دوم ،تهران :علم نوین.
روشندل ،تکتم؛ اکبری ،الهه .)1393( .سااماندهی مکاان
پارکینگ عماومی در شاهر سابزوار باا اساتفاده از

 .GISششاامین کنفاارانس ملاای برنامااهریزی و
مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفههای شهر اسالمی.
رئااوفی کاااظم؛ رجباای ،فرشااید؛ میرعباساای ،رمضااان.
( .)1388بهرهگیری از فناوری هوشمند در سیستم

راهنمااای جااای پااارک خااودرو .کنفاارانس شااهر
الکترونیک.
صادقی دروازه ،سعید؛ قاسامی ،احمدرضاا؛ رساولی تیلاه
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