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 رایانش ابری در بستراقتصادی ارائه خدمات شهری و  بررسی فنی

 
 *1حمد زارعیم

  zareei@chmail.ir دانشگاه صنعتی اراک، کارشناس ارشد برق -1
 

 

 

 چكيده
ي ارائه دهنده خدمات در عرصه فناوري اطالعات، هاشرکتهاي مورد توجه پژوهشگران و رايانش ابري يکی از عرصه

هاي مصرفی مربوط به تهيه سخت افزار و توان هزينهباشد. با ارائه الگوي مناسبی در اين زمينه میر میمخابرات و کامپيوت

طرح موجود در نظر دارد راهکار مناسبی را در  گذاري آنها و ارائه خدمت به مشتريان کاهش داد.افزار را با به اشتراکنرم

ريزي و اطالع مردمی، برنامه هايگزارشها، نقل شهري، فوريت زمينه ارائه خدمات شهروندي به خصوص در حوزه حمل و

هاي موجود در بکارگيري ظرفيتها و زيرساخت ،اين طرح آورددستمهمترين  معرفی نمايد. در بستر رايانش ابري رسانی

املی ميان در اين ميان با ايجاد بستر مناسب تع. جهت تعريف خدمات جديد براي جذب سرمايه و کسب منافع مالی است

توان فرايند ارائه خدمت را نيز به صورت تعاملی تعريف نمود. بطوريکه شهروندان دهندگان خدمات میشهروندان و ارائه

هاي قابل توجه در گذاري اطالعات مورد نياز براي ارائه دهندگان خدمات شهروندي، از صرف هزينهبتوانند با به اشتراک

توان به افزايش تمايل از مزاياي مدل پيشنهادي می جلوگيري نمايند. آوري دادهي و جمعگيراندازه تجهيزاتزمينه خريد 

به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، ارائه مؤثر خدمات شهري، کاهش اتالف وقت و هزينه شهروندان و ايجاد رفاه و 

 تسهيالت براي گردشگران اشاره نمود.

 

 مسيريابی، ، حمل و نقل هوشمند، شهر هوشمند، گوشی هوشمندو شهروندي ات شهريرايانش ابري، خدم كليدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
ها و افزارهاي کاربردي، سيستممتکی به سه بخش عمده نرم 1ارائه خدمت به مشتريان از طريق رايانش ابري

از الگوهاي رايانش ابري، مقاله حاضر اي مرکزي و زيرساخت ارتباطی است. با درنظر گرفتن فوايد طراحی و استفاده افزارهسخت

در نظر دارد با تعريف الگوي مناسبی، ارائه انواع خدمات شهري و شهروندي را در قالب اين بستر معرفی نمايد. اين خدمات 

 شود.مردمی و ... می هايگزارشرسانی، ريزي و اطالعها، برنامهشامل حمل و نقل هوشمند شهري، فوريت

هاي موجود حفظ و بکارگرفته شوند تا از صرف هزينه بيشتر جلوگيري سعی شده است تا زيرساخت در مدل پيشنهادي

به اين ترتيب  شود.موجود می امکاناتمنجر به ايجاد ارزش افزوده از  . اين امربه خصوص در رابطه با اپراتورهاي مخابراتی ؛شود

 به منافع مالی نيز رسيد. ،توان عالوه بر ارائه بهتر خدماتالگوي جديد و امکانات موجود میبا تعريف خدمات جديد در 

آوري اطالعات به حداقل گيري و جمعسازد تا نياز به تهيه تجهيزات اندازهاين امکان را فراهم می ،بودن مدل پيشنهاديتعاملی

 ميزان خود برسد.

و با شتاب روزافزون در اين زمينه گام  نمايندمیدر سطح جهان در اين زمينه فعاليت  گوناگونیي هاشرکتامروزه 

در اين حوزه به واردکننده خدمات  ايرانگذاري در اين زمينه، نقش بينانه در صورت عدم سرمايهدارند. به صورت واقعبرمی

 هاي داخلی رالزوم ايجاد و بکارگيري سيستم ،هاي مربوط به امنيت اطالعاتشود؛ اين در صورتی است که دغدغهمنحصر می

                                                 
1 Cloud computing 
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ارائه به نيز  ايران هاي اجرايیو دستگا هاشرکتپژوهشگران،  شود. بنابراين همپاي فعاالن جهانی اين عرصه، الزم استيادآور می

 .بيانديشندالگوهاي بومی و ايجاد زيرساخت الزم در اين زمينه 

 هايبخشسازي نشده است. اما در پياده حاضر طرح موجود دربا يکپارچگی  مدلیکنون تا  ،با توجه به مطالعات انجام شده

 انجام نپذيرفته است.اي باشند. در داخل کشور نيز چنين پروژهي گوناگون در حال فعاليت میهاشرکتمختلف، 

 سازي شده است:پيادهدو رويکرد در سطح جهانی و در حوزه ترافيک تاکنون 

فيک و انتقال آن به مراکز پردازش و تخمين هاي ترااستفاده از سنسورهاي ويژه در سطح شهر براي تعيين شاخص .1

 [1]. هاشاخص

ها براي تخمين سه سطح از ميزان ترافيک )ترافيک هاي هوشمند و تبلتهاي موقعيت مکانی گوشیاستفاده از داده .2

شوند.( توسط گوگل. در هاي سبز، زرد و قرمز بر روي نقشه نمايش داده میروان، متوسط و کند که به ترتيب با رنگ

ربوطه در داخل کشور و براي تمام نقاط شهرهاي مختلف، چندان باالي اپليکيشن ماين ميان به علت ضريب نفوذ نه

ها و پيوسته بودنشان وابسته است و تا به حال کلی و تقريبی است. دقت اين روش به حجم داده بسيارها هنوز تخمين

است، نتوانسته در ميان برخی کشورها از جمله ايران کاربرد وسيعی داشته باشد. اين روش نيز مبتنی بر رايانش ابري 

. استفاده از اين امکانات سازي شده استپيادهبا اين تفاوت که در سطح بين المللی و با استفاده از شبکه اينترنت 

شود و افزايش ضريب نفوذ يی مثل گوگل میهاشرکتمنجر به از دست رفتن اطالعات فراوانی از شهروندان توسط 

باشد. مهمترين نقطه تی خارجی و خروج اطالعات از کشور میي اينترنهاشرکتآنها به معناي افزايش وابستگی به 

اي خودروهاي عمومی است که منجر به کاهش سطح ضعف اين سيستم در ايران، عدم دسترسی به اطالعات لحظه

 [2]شود. ارائه خدمات اين سامانه می

شود، بلکه تري انجام میهاي دقيقپيشنهادي نه تنها مسيريابی با داده مدلدر حوزه ترافيک در  اين در حالی است که

ي ديگر براي هاشرکتو  هاسازمانتوان اين خدمت را با تعامل با به تهيه سنسورهاي ترافيکی نيست. از طرفی می الزامی

 موضوعی خاص ارتقا و به مشتريان ارائه داد.

اند. در اين هاي بلندي برداشتهدر زمينه حمل و نقل عمومی کشور انگلستان، سنگاپور، ژاپن، کانادا، استراليا و امريکا قدم

در براي نمونه در حوزه حمل و نقل عمومی . [3]در زمينه شهر هوشمند کسب نمايد  را هاي بهتريميان لندن توانسته شاخص

ز آن کد تاکسی براي توان از طريق پيامک درخواست تاکسی داد که پس اافزارهاي موبايلی میلندن عالوه بر استفاده از نرم

 .[4]د شوو تاکسی مربوطه به محل او ارسال می شهروند ارسال

مردمی، ارتباطات مردمی با فوريتها به ويژه پليس، رزرو  هايگزارشحمل و نقل، نهايتاً با مطالعات انجام شده، اموري مانند 

حمل و نقل، ح نشده است. به خصوص قسمت مربوط به ، مطرهعنوان شد مدل پيشنهاديکه در  با جامعيتیو خريد بليط 

 و ارسال اطالعات به صورت زمان واقعی. دوسويهمردمی و ارائه خدمات  هايگزارش

هايی از قابل ذکر است که در طرح پيشنهادي هدف اصلی، ارائه خدمات شهروندي و شهري بوده است؛ بنابراين تنها قسمت

، تعامل هاي حمل و نقل هوشمنديکی از فناوريو نه تمام ابعاد آن را. براي نمونه شود حمل و نقل هوشمند را شامل می

به علت نياز به  ارتباط مستقيمی به خدمات شهروندي ندارد و خودروها با يکديگر براي جلوگيري از تصادفات و ... است که

 .[5]ه قرار گيرد هاي بعدي مورد توجبهتر است در گام خودروهاافزار و سنسور بر روي نصب سخت

هاي تلفن همراه انجام شده است، اما اين امر در يک مطالعات مختلفی در زمينه حمل و نقل هوشمند با بکارگيري از داده

آزمايی در راستی مدل پيشنهادي با ديگر الگوها،رايانش ابري  الگوي[. وجه تمايز 9]-[6سازي نشده است]ساختار جامع پياده

هاي ارسالی خودروهاي عمومی و پردازش و تعميم آن به شاخص ترافيک آن مسير، ر دادهگذاري بيشتها، استفاده و ارزشداده

با واحد پردازشی سطح اول و  هاشرکتو  هاسازمانمردمی آنالين با فراهم سازي ارتباط مؤثر  هايگزارش دريافت امکان

گوشی ، به وسيله يک خودروي عمومی حتی کهباشد. اين درحالی است هاي بهينه و مؤثر براي شهروندان میسازي دادهفراهم
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پاسخگوي نيازهاي  مدل،اين  در اين سامانه ايفاي نقش نمايد. تواندمی ديگر تجهيزاتهوشمند يا تبلت راننده آن بدون نياز به 

 جرا است.قابل اباشد و به صورت محلی )شهري( و ملی می هاسازمانو  هاشرکتشهروندي افراد و همچنين نيازهاي اطالعاتی 

 

 مدل پيشنهادی فنی تشریح -2

 ساختار كلی -2-1

توان به ارائه خدمات خدمت مورد بحث در اين طرح شامل انواع خدمات شهروندي است که از جمله مهمترين آنها می

توان زم میاست که با ايجاد بستر ال مردمی و اطالع رسانی اشاره نمود. اين درحالی هايگزارشها، حمل و نقل شهري، فوريت

 خدمات جديد ديگري نيز تعريف نمود.

توانند با مشارکت در ايجاد ي خصوصی میهاشرکت، نهادهاي دولتی و هاسازمانگونه است که فرضيه اصلی اين طرح بدين

اتی نيز به افزارهاي مراکز مانيتورينگ و کنترل، خدمبستر رايانش ابري در سطح شهر، عالوه بر استفاده از سخت افزارها و نرم

هاي هوشمند، تبلت و ... هاي مورد نياز خود را نيز از شهروندان به وسيله گوشیشهروندان ارائه دهند؛ همچنين اطالعات و داده

مند شوند و از در اين زمينه بهره و مشترک توانند از يک بستر کلیمی هاشرکتو  هاسازماننهادها،  اغلبدريافت نمايند. 

تعريف شده در اين  و مسيريابی شود. براي نمونه سيستم مديريت حمل و نقلرفت منابع جلوگيري میهدر ها وکاريموازي

خدماتی ارائه  نشانی، پليس و ...اورژانس، آتش و نهادها همچون هاسازمانبه ديگر  ،عمومیعالوه بر حمل و نقل  تواندطرح می

که سطح اول سيستم مرکزي و سطح دوم  گرددمیدر دو سطح انجام رسانی به شهروندان دهد. به عبارت بهتر، امر خدمت

افزار ويژه افزار و سختتوانند نرمو متناسب با نوع خدمتشان می باشندمیي ارائه دهنده خدمات شهري هاسازمانو  هاشرکت

دولتی و شهري هاي دستگاهخود را در ارتباط با سطح اول تهيه نمايند. البته در بيشتر خدمات مانند حمل و نقل عمومی، 

ي خصوصی واگذار و بر نحوه اجرا نظارت داشته باشند. نحوه تعامل هاشرکتتوانند ارائه اينگونه خدمات را نيز به مربوطه می

 مذکور در شکل زير نشان داده شده است.

 

 
 سطوح ارتباطی برای ارائه خدمات شهروندی از طریق رایانش ابری: 1شكل 

 

براي نمونه در حوزه حمل و مديريت و کنترل ترافيک را تعريف نمود که يکپارچه اطالعات و توان سيستم در سطح اول می

گيرند و حجم هاي موقعيت مکانی و سرعت خودروها، در اين واحد مورد پردازش قرار میآوري اطالعات، دادهپس از جمعنقل، 

اطالعات شهروندان )از جمله موقعيت مکانی(  ،شود. عالوه بر آنمیاي تعريف و سرعت ترافيک براي هر خيابان به صورت لحظه

گذاري و متناسب با آن در سطح اول پردازش تفکيک افزار گوشی هوشمند يا تبلت آنها برچسبهاي آنها توسط نرمو درخواست
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شهروندان به همراه شوند. اطالعات اختصاصی مربوط به هر سازمان يا شرکت )مانند درخواست ارائه خدمت از طرف می

در حوزه حمل  اولشود. واحد پردازش سطح ها، عکس از صحنه جرم و ...( براي آنها ارسال میاطالعاتشان، موقعيت تاکسی

و  هاسازماندهد و هم به مسير( را به عنوان يک خدمت، هم به شهروندان ارائه می ترينبهينهمسيريابی )جستجوي نقل، 

 ي سطح دوم.هاشرکت

 بخش عمده است که در شکل زير نمايش داده شده است. 4رنظرگرفتن کاربران و مشتريان، رايانش ابري برخوردار از با د

 

 
 های رایانش ابری در ارائه خدمات شهریعمده بخش :2شكل 

 

براي نمونه ي اين عرصه داشت. هاشرکتتوان تعريف توليد يا ارائه خدمت جديدي براي ها میبنابراين در تمام اين حوزه

باشد که تحت آن کليه خدمات مذکور به صورت سريع و آسان ارائه افزاري مینياز به نرم ،افزارهاي واسط کاربريدر سطح نرم

( به صورت شبکه اينترانت و 3Gتوانند از بستر موجود ارتباطی خود )مانند شود. يا در سطح زيرساخت، اپراتورهاي مخابراتی می

 مورد نياز اين طرح را تکميل نمايند.مهم ت اطالعات مناسب يکی از بخشهاي اينترنت و با امني

تواند عالوه بر موقعيت مکانی خود، صوت و تصوير نيز است و هر شهروند می 2اياطالعات در اين طرح به صورت چندرسانه

فايلهاي موجود )مثل صداي ضبط شده افزار واسط کاربري بايد به صورتی طراحی شود که بتوان به سرعت هم ارسال نمايد. نرم

مربوط به سازمان يا شرکت  موقعيت مکانی و برچسب )همراه با برچسب اطالعاتآوري يا عکس گرفته شده( را به مرکز جمع

به  شهروند برداري( اطالعاتبه محض شروع ثبت داده )مانند فيلم 3مخاطب( ارسال نمايد و هم اينکه به صورت زمان واقعی

زمان واقعی را براي  4يک گوشی هوشمند عملکرد يک دوربين يا ضبط ،ال شود. به اين ترتيب در شرايط مورد نيازمرکز ارس

و دوربين  سازمان يا شرکت مورد نظر خواهد داشت و ديگر نيازي به صرف هزينه زياد براي خريد و نصب تعداد زيادي سنسور

 نيست. در سطح شهر

                                                 
2 . Multi-media 
3 . Real-time 
4 . Recorder 
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 ،شودتر جنبه عمومی و شهري دارد، سيستم مذکور به صورت يکپارچه تعريف میاز آنجا که خدمات تعريف شده بيش

توانند يک شناسه شهروندي داشته باشند که از طريق اين شناسه کاربري از کليه طوريکه شهروندان با ارائه اطالعات خود میبه

ر صحت اطالعات، قابل راستی آزمايی است هرگونه تعامل بين طرفين از نظ در اين ميان .خدمات تعريف شده استفاده نمايند

. در ارتباط با حساب گرددمیمردمی( و ارائه خدمت به صورت مؤثرتري انجام  هايگزارش)به خصوص در زمينه فوريتها و 

در کسب درآمد مالی، به ازاي  هاشرکتو يا  هاسازمانشود که در صورت تمايل کاربري هر شهروند يک کيف پول تعريف می

شود. در سطوح ملی نيز مسافرت شهروندان به شهرهاي میه هر خدمت هزينه مربوطه از حساب شهروندي شخص کسر ارائ

تواند تحت پوشش اين خدمات باشد به نحوي که اطالعات مورد نياز ميان سيستمهاي مرکزي هر شهر تبادل شود. ديگر می

 عريف شود.شهري تهاي بينتواند در مسافرتسطحی از ارتباطات نيز می

توان از ظرفيت موجود اپراتورهاي در ارتباط با مواردي از قبيل ديتابيس اطالعات مربوط به شهروندان و کيف پول می

هاي همراه مخابراتی استفاده نمود. رويکرد ديگري در ارتباط با کيف پول شهروندان، محاسبه هزينه خدمات بر روي قبض تلفن

 باشد.می

ه خدمت، در صورتيکه شهروندي سعی در مزاحمت، ارسال اطالعات غيرواقعی و ايجاد اختالل در در تمامی موارد ارائ

 سيستم داشته باشد، پس از تکرار اشتباه، عالوه بر پرداخت جريمه، از سيستم هوشمند خدمات شهروندي نيز حذف خواهد شد.

ها مستقر نمود وان واحدهاي سياري در فرودگاهتخارجی، می مسافران به ويژه گردشگرانسازي تسهيالت براي جهت فراهم

افزار و کاتالوگهاي مربوطه تحويل و مبلغی براي ارائه خدمات دريافت شود. از مزاياي اين تا پس از ثبت اطالعات آنها، نرم

 ها است.خدمت، عدم نياز به دانستن زبان فارسی براي دريافت برخی خدمات يا گزارش برخی فوريت

 شود. صورت جزئی نحوه ارائه خدمت از طريق رايانش ابري در موارد مذکور شرح داده میدر ادامه به 

 حمل و نقل شهری -2-2

و ايجاد تعامل  ناوگان حمل و نقل عمومی ، مديريتمانيتورينگ و کنترل ترافيک اين عرصه عبارت است ازگذاري هدف

 شود.فين پرداخته میدوسويه با شهروندان. در ادامه به تشريح نقش هر يک از طر

 سيستم مدیریت و كنترل ترافيک -2-2-1

هاي خام مورد استفاده دهد. دادهسيستم مديريت و کنترل ترافيک، اطالعات ترافيکی و مسيريابی را به مشتريان ارائه می 

عوامل خدماتی شامل اطالعات موقعيت مکانی و سرعت خودروهاي عمومی و شخصی و اطالعات ارسالی از طرف شهروندان و 

خودروهاي عمومی دريافت  GPSبرداري مناسب، اطالعات نمونه نرخاست. در اين راستا با يک  هاشرکتها و ديگر ارگان

. براي پردازش مناسب گرددمیهاي شهر ثبت هاي حجم و سرعت ترافيک براي خيابانشود و با پردازش مناسب، شاخصمی

تري از ها مورد پردازش قرار داد تا با داشتن الگوي ترافيکی، تخمين دقيقبينی شاخصبايد اطالعات گذشته را نيز در پيش

افزار وسيله ارتباطی خود، نقش يک حسگر توانند با اعالم آمادگی از طريق نرمهاي مورد نظر داشت. شهروندان نيز میشاخص

که  را اطالعاتی ه محاسباتی،برناميک  . عالوه بر اينندنمايدرون خودرو يا يک دوربين ترافيکی را در مناطق پر تردد شهر ايفا 

دهد. قابل ذکر است که حذف نموده و مجدداً عمل تخمين و محاسبه را انجام می يار زيادي نسبت به ميانگين دارندانحراف مع

سب با ضريب و با تعيين يک ضريب )که متنا ندها از صحت بيشتري برخورداراطالعات خودروهاي عمومی به ويژه تاکسی

توان تخمين را براي به علت توقف بيشتر و ديگر خصوصيات آنها است( می شخصیکاهش سرعت خودروهاي عمومی نسبت به 

 هاي ترافيک خودروهاي شخصی بهبود داد. شاخص

هاي توان واسطی براي گوشی تلفن همراه يا تبلت تعريف نمود که بتوان با اتصال به خودرو، اطالعات حسگرتذکر: می

. براي نمونه خودروهاي عمومی ديگر نيازي به تهيه يک دستگاه آن ثبت و به مرکز مورد نظر ارسال کردخودرو را از طريق 

هاي يا داده GPSهاي مورد نياز موجود )مانند اي خود ندارند و تنها با اتصال آن به سيستمجديد براي امور ارتباطی چندرسانه

مند شوند. اين درحالی است که يک ابزار هوشمند به تنهايی از کليه مزاياي سامانه مربوطه بهره توانندحسگر سرعت و ...( می
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تواند کليه نيازهاي مربوطه را برطرف نمايد )چرا که طبق استانداردهاي فعلی، امکانات حسگر موقعيت مکانی و حتی می

(. زيرساخت ارتباطات نيز با شرايط فعلی اپراتورهاي شودهاي هوشمند تعبيه میسنج و ... بر روي گوشیسنج، سرعتشتاب

 گردد.بهتر از ارتباطات راديويی انجام می خابراتی و امکانات يک گوشی هوشمند فراهم است و تبادل اطالعات،م

 خودروهای شخصی -2-2-2

توانند از مت به آنها میهاي ارسال داده به مرکز مديريت و کنترل ترافيک و ارائه خدخودروهاي شخصی عالوه بر قابليت

شهري انتخاب نمايند. عالوه بر آن به علت تري را براي مسافرت درونمند شوند تا مسير مناسباطالعات ترافيکی اين مرکز بهره

. از اين باشدمیقابل مشاهده  ،گذاشته شده شهروندان از ترافيکهاي به اشتراکاي بودن تبادل اطالعات، عکسرسانهچند

شدن يک خيابان، تصادف، رسانی به خودروهاي يک مسير يا خيابان )مانند بستهکليه اطالعات مورد نياز براي اطالعگذشته 

 تواند براي آنها ارسال شود.انجام تعميرات، عبور يک خودروي اورژانس يا پليس و ...( می

 حمل و نقل عمومی -2-2-3

شود و زمانی مناسب از سطح شهر اسکن می فاصلهگ خودروهاي عمومی با در ابتدا کليه اطالعات مورد نياز براي مانيتورين

ريزي مورد نياز براي سيستم حمل و نقل عمومی، اطالعات مورد نياز براي شهروندان سپس عالوه بر مانيتورينگ و برنامه

دمت به شهروندان در دو حوزه مديريت حمل و نقل عمومی با ارائه بهتر خدر اينجا . گردددرخواست آنها ارسال می متناسب با

 د.گردرانی تشريح میرانی و تاکسیاتوبوس

 رانیالف( اتوبوس

ترين ايستگاه به همراه نزديک او،رانی با درخواست مشتري )شهروند( متناسب با موقعيت مکانی و مقصد در حوزه اتوبوس

براي مشتريان ارسال  ،آن خط و خطوط نزديک هايبينی شده براي رسيدن اتوبوسو مدت پيش هااتوبوس اطالعات مکانی

 توانند اين اطالعات را مشاهده نمايند. . شهروندان از اين طريق بر روي نقشه نرم افزار گوشی يا تبلت خود میگرددمی

 رانیب( تاكسی

هاي ط به تاکسی. خدمات مربوگرددمیتعريف هاي بيسيم هاي خطی و تاکسیرانی، دو برنامه براي تاکسیدر حوزه تاکسی

هاي قادر به ارائه باشد. به محض اينکه ظرفيت هر تاکسی پر شود از ليست تاکسیها میساتوبو مربوط به خطی مانند خدمات

هاي قادر به هايی که به  تعداد درخواستی مسافر، ظرفيت ندارند، از ليست تاکسیشوند. عالوه بر اين، تاکسیخارج می خدمت

 شوند.شهروند حذف می به آن ارائه خدمت

باشند. مراحل ارائه خدمت هاي بيسيم به صورت تعاملی با شهروندان و از طريق مرکز رايانش، در ارتباط میاما تاکسی

 تاکسی بيسيم به صورت زير خواهد بود:

تواند از طريق یتري از ارائه خدمت نيز مافزار گوشی تلفن همراه يا تبلت خود )البته سطح پايينشهروند از طريق نرم

 و  نمايد. از اين طريق، اطالعات موقعيت مکانی شخصپيامک انجام شود( درخواست ارائه خدمت تاکسی بيسيم را اعالم می

هاي و با داشتن موقعيت مکانی تاکسیرانی پس از دريافت اطالعات . مرکز تاکسیگرددبه مرکز ارسال میموقعيت مکانی مقصد 

تواند از سازي مینمايد. به ترتيب  اولويت آنها )بهينهها را انتخاب میترين تاکسیتعدادي از نزديک ،خدمت قادر به ارائه بيسيمِ

. يک بازه گرددمیبه صورت موقعيت و مقصد او براي تاکسی ارسال  شهروند(، درخواست گرددطريق سيستم مسيريابی انجام 

شود که به درخواست مشتري پاسخ دهد. در صورت عدم تعيين میثانيه( براي تاکسی مربوطه  15زمانی )براي نمونه 

اولويت اول نيز در شرايط پاسخگويی  اين در حالی است که گردد؛تري براي اولويت دوم ارسال میپاسخگويی، درخواست مش

باراً اولويت اول انتخاب پاسخ ندادند، اج هاتاکسیشود. در صورتيکه هيچ يک از حضور دارد. اين روال تا تعداد معينی تکرار می

اين اند(. )فرض بر اين است که خودروهايی که توانايی ارائه خدمت ندارند وضعيت خود را اعالم و از ليست حذف شده گرددمی
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. اگر گردداولويت اول تا مشتري زياد باشد، مبلغی به کرايه اضافه  در صورتيکه مسافت تاکسیِامکان وجود خواهد داشت که 

اعالم آمادگی نمايد، موقعيت تاکسی مربوطه به همراه مدت زمان تخمينی  وجود داردهايی که در ليست مربوطه اکسیيکی از ت

تواند درخواست خود را تأييد يا لغو نمايد. چراکه امکان شود. در اين مرحله شهروند میارسال می اورسيدن آن به شهروند براي 

براي مسافرت  را ش از مدت زمان مورد نظر او باشد و ترجيح دهد روش ديگريدارد، مدت زمان رسيدن تاکسی مربوطه بي

، هزينه ارائه خدمت از کيف پول او کسر شده و وضعيت لغو براي تاکسی درخواست درون شهري انتخاب نمايد. در صورت لغو

گيرد. ريمه به تاکسی تعلق میتأخير شهروند در لغو درخواست، مبلغی نيز به عنوان ج متناسب با. گرددمیمربوطه ارسال 

شود. مشخصات فردي شهروند مانند نام او در ، تنها هزينه ارائه خدمت از کيف پول او کسر میدرخواست درصورت تأييد

. مشتري نرخ گرددمیموجود است و همراه اطالعات مشتري در مرحله نهايی براي تاکسی ارسال  اطالعات سيستم يکپارچه

 .فراهم استنيز  ايچندرسانهامکان ارتباط  نياز،دريافت خواهد نمود. در صورت  تخمينی مسير را نيز

 هافوریت -2-3

هاي گاز و برق و ... باشد. براي اين ، پليس و حتی فوريتنشانیتواند شامل اورژانس، آتشهاي تعريف شده میفوريت

قرار نمايد )يک اعالم ساده متنی يا صوت و تصوير( آوري اطالعات ارتباط برمنظور شهروند به هر صورتيکه با مرکز جمع

، يک . براي نمونهگردداو نيز پيوست شده و همراه اطالعات فردي او براي سازمان يا شرکت مربوطه ارسال می مکانی موقعيت

ار عوامل تري را در اختيبرداري از صحنه بروز رويداد )آتش سوزي، تصادف، سرقت و ...(، اطالعات مناسبلميا فيعکس 

دهد. در صورت نياز به اطالعات بيشتر، امکان ارتباط دوسويه وجود خواهد داشت. براي ارسال نيروها، رسان قرار میخدمت

. عالوه بر نمايدارائه میترين مسيرها را ده و مناسبانجام شسيستم سطح اول توسط مسيريابی مورد درخواست عوامل خدماتی 

امل خدماتی، پيامی مبتنی بر عبور عوامل فوريت مورد نظر براي خودروهاي آن مسير که امکان آن با انتخاب مسير توسط عو

ي تواند مسيرهاا شود. اين پيام میتري براي عوامل مهي؛ تا ترافيک روانگردداند، ارسال میرا فعال نموده ی خودارتباط

رخ دهد،  یکه تصادف. براي نمونه در صورتینمايدديريت پيشنهاد دهد، تا ترافيک را م ي آن مسيرنيز به خودروها یجايگزين

 توان با اين پيام خودروهاي آن مسير را به مسيرهاي جايگزين هدايت نمود.می

منجر به  تواندمیاست. اين امر  معتبربا مستندات  يا تخلف رمجمزاياي مهم اين سيستم، اعالم آنالين بروز يک ديگر از 

اي وجود خواهد داشت و اين امکان ارسال و ثبت اطالعات به يک مرکز مطمئن به صورت لحظه ؛ چرا کهکاهش تخلفات گردد

ها وجود است؛ بطوريکه امکان دسترسی به اطالعات و از بين بردن آن متخلفانو شناسايی  تخلفاطالعات در واقع سند بروز 

شود؛ بدون آنکه نيروهاي امنيتی و می هاي اجرايیاهو مردم بر دستگ . اين مسئله منجر به نظارت همگانی مردم بر مردمندارد

در سطح شهر و کنترل مردم داشته باشند. عالوه بر اين با اعالم آمادگی هر يک از  هاي متعددانتظامی سعی در نصب دوربين

ا تبلت خود را در گوشی ي صورت و تصوير توان از آنان خواست که در زمان الزم با هدايت مراکز فوريت، امکاناتشهروندان می

 اختيارشان قرار دهند. 

 مردمی هایگزارش -2-4

ها در واقع گزارش مستند ها است. اين گزارشفوريت هاي مربوط بهگزارشمردمی در اين بخش جداي از  هايگزارش

مشکالت  توانندمیچگونگی عملکرد نيروهاي يک دستگاه يا سازمان دولتی يا حتی خصوصی است. براي نمونه شهروندان 

آوري اطالعات، گزارش دهند. و يا و ارسال آن به مرکز جمع يا فيلمبرداري با گرفتن عکسبه صورت مستند شهري خود را 

هايی که با مردم به نوعی در اينکه عملکرد نامناسب و تخلف کارمندان، کارگران و ديگر عوامل خدماتی مربوط به تمام ارگان

تخلفات بازرگانی، صنعتی، تجاري و زيست محيطی نيز در اين بستر  هايگزارش. باشدمیند ارتباط هستند، قابل گزارش مست

 باشد.قابل رسيدگی مؤثر و به موقع می
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 رزرو و خرید بليط -2-5

هاي هواپيما، قطار، اتوبوس، خدمات رفاهی و سالمت و ... از اين طريق قابل انجام ها، خريد بليطکليه عمليات رزرو هتل

 تواند از اين طريق صورت پذيرد.ها و ... نيز میها، مراکز درمانی، جشنوارهها و ترمينالاطالع از برنامه فرودگاهاست. 

 رسانی به شهرونداناطالع -2-6

هاي دولتی و هاي مربوط به برنامه دستگاهو ديگر اطالعيهو برق هاي مهم شهري مانند قطعی آب در صورت نياز، اطالعيه

در  هاي ديگربا روش رسانی. وجه تمايز اين نحوه اطالعگرددبه شهروندان ارسال  بستراين  طريق تواند ازیم هاشرکت

 توان تنها جامعه هدف را مخاطب قرار داد.میکه با ثبت اطالعات فردي شهروندان باشد؛ چرا رسانی مؤثر و هدفمند میاطالع

هاي مربوط به ترافيک در يک مسير خاص نيز در اين بخش قرار العيهعالوه بر موارد ذکر شده در اين قسمت، ارسال اط

گيرد تواند رايگان باشد. اين خدمت به اين شيوه انجام می( میدوسويهگيرد که به علت تعاملی بودن ارائه خدمت )خدمات می

مسير از خدمات ترافيکی  تا انتهايتواند مینمايد و که شهروند موقعيت خود را به صورت يک خودروي شخصی تعريف می

آوري اطالعات در تخمين و سرعت خود به مرکز جمع مکانی با ارسال موقعيتتواند میمند شود و از سوي ديگر بهره

 هاي ترافيکی سهيم باشد.شاخص

 

 تشریح مدل كسب و كار -3

 چگونگی درآمدزاییو توصيف خدمت  -3-1

 هاي درآمدزايی در اين طرح عبارتند از:د. پتانسيلنايی داردر فصل قبل قابليت درآمدزتمام خدمات ذکر شده 

 اي محلی توسط اپراتورهاي مخابراتیفروش خدمات ارتباطی چندرسانه 

 فروش انواع خدمات شهروندي ذکر شده در فصل گذشته 

  هاشرکتو  هاسازمانفروش خدمات از طرف شهروندان به 

 هاهاي هوشمند و تبلتیهاي مورد نياز براي گوشتهيه و فروش اپليکيشن 

 هاي کاربردي سطح اول و دوم رايانش ابري )مانند مسيريابی، حمل و نقل عمومی، نويسی مربوط به برنامهبرنامه

 رسانی به شهروندان(مردمی و اطالع هايگزارشها، رزرويشن و خريد بليط، فوريت

 افزارهاي مورد نياز در رايانش ابريفروش سخت 

 ی مربوط به کيف پول شهرونديارائه خدمات مال 

 ارائه خدمات مربوط به تهيه و استفاده از ديتابيس اطالعات شهروندان 

تواند منجر به حذف درآمدزايی شود. موارد را در هم ادغام نمود چرا که خدمات دوسويه میاز توان برخی در موارد فوق می

توان با پتانسيل کسب درآمد از بستر فراهم شده را دارند می ،طرح هاي ايناز آنجا که اپراتورهاي مخابراتی بيش از ديگر طرف

هاي شهروندان را براي هاي ارتباطی، هزينهميان افزايش تعداد متقاضيان استفاده از اين طرح و نرخ هزينه سازيبهينهيک 

 تمايل بيشتر به استفاده از اين خدمات، کاهش داد.

 :تواند شامل موارد زير باشدمی طرح ايجاد شودتواند از طريق اين کسب و کاري که می

  ي هاشرکتافزار؛ يا استفاده از پتانسيل افزار و سختافزار و فروش نرمنويسی، طراحی سختي برنامههاشرکتايجاد

 موجود و گسترش فعاليت آنها

 هاي تعريف شدهاپراتور سيستم 

 کننده روابط ميان اجزاي مختلف سيستم پيشنهاديهماهنگ 
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 خدمات ذینفعانو  مشتریان -3-2

تواند توسط خدمات تعريف شده می ،ي خصوصیهاشرکتدر واگذاري خدمات به هاي اخير گذاريسياست با توجه به

ي ثالث را هاشرکتها( نقش و در موارد غيرقابل اجتناب )مانند فوريت گرددي خصوصی مستقيماً به شهروندان ارائه هاشرکت

تواند به صورت ها بفروشند. اگرچه دولت میخود را عالوه بر شهروندان به نهادهاي دولتی و شهرداريايفا کرده و خدمات 

بنابراين  نمايد.تنها به دريافت ماليات اکتفا  تواندمیگذاران مالی باشد، اما در حمايت از شهروندان و سرمايه ذينفعمستقيم 

ي حوزه فناوري اطالعات و اپراتورهاي هاشرکتفعان مالی و خدماتی آن، اين طرح شامل شهروندان بوده و ذيننهايی مشتريان 

  باشند.می هاي اجرايیدستگاهها و مخابراتی، شهرداري

 مراحل اجرایی -3-3

 .)به علت نامعينی و گستردگی عوامل مؤثر( نمودتوان زمان دقيقی براي اجراي مراحل طرح ارائه نمیدر زمينه اجرايی 

 باشد:به صورت زير می دل پيشنهاديم یيمراحل اجرا

 توسط اپراتورهاي مخابراتی امن اي محلیايجاد بستر ارتباطات چندرسانه 

 شود.(ايجاد ديتابيس اطالعات شهروندان )در صورت استفاده از ديتابيس اپراتورها، اين مورد حذف می 

 قيمت به صورت ارزش افزوده اين مورد سازي کيف پول شهروندي با حساب کاربري آنها )در صورت محاسبه يکپارچه

 شود.(حذف می

 افزارهاي کاربردري رايانش ابري در سطح اولافزاري و تهيه نرمايجاد زيرساخت سخت 

 افزارهاي کاربردري رايانش ابري در سطح دومافزاري و تهيه نرمايجاد زيرساخت سخت 

 برنامه نويسی براي واسط کاربري وسايل ارتباطی شهروندان 

 سازي تمام موارد فوقاهنگی و يکپارچههم 

 ارزیابی ریسک كسب و كار -3-4

 تواند ناشی ازافزاري است. علل ايجاد ريسک میافزاري و نرمبسترهاي سختگذاري بر روي سرمايهريسک طرح متوجه 

 شود:باشد که شامل موارد زير می عدم استقبال مردم

 نداشتن نگاه مثبت نسبت به خدمات مربوطه 

 هاي هوشمند و تبلتاشتن نگاه مثبت نسبت به تلفنند 

 دغدغه امنيت اطالعات 

 گذاري شهروندان بر روي آنهانسبت باالي هزينه ارائه اين خدمات نسبت به ارزش 

 اکتفا نمودن مردم به استفاده از امکانات موجود 

 توان با انجام امور زير به مقابله با ريسک آن پرداخت:اما می

 سازيفرهنگ 

 هاي مردمبا تقبل بخشی از هزينه صيص يارانه و بودجه دولتی به اين طرحتخ 

  انجام طرح در بستر شبکه داخلی بدون نياز به اينترنت )کاهش نگاه منفی نسبت به عوارض شبکه اينترنت در بعد

 فرهنگی و امنيت اطالعات(

 ز کشور و استفاده از اين اطالعات توسط عدم اجازه خروج اطالعات ترافيکی شهرها و اطالعات شهروندان به خارج ا

 ي خارجی.هاشرکت

 هاي منحصر به فردي داشته باشد.ارتقاي پيوسته سطح فناوري طرح بطوريکه نسبت به رقباي خود همواره مزيت 

 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 11 

 اقتصادیمطالعه و بررسی  -4

 تحليل بازار -4-1

رايگان تعريف شود )استفاده از يارانه در  هاي حکومتی و شهريتحت سياستتواند میماهيت خدمات شهروندي  اگرچه

گذاري در اين زمينه و کاهش فشار سرمايه، درجهت شفافيت، عدالت اين بخش( اما با توجه به آنچه که در جهان مرسوم است

اي هاي خصوصی از شهروندان هزينهتوان براي ارائه خدمات دولتی در کنار خدمات مربوط به بخشرسد که میبه نظر می

حمل خدمات  ها مانندتواند متفاوت باشد و حتی در برخی زمينهميزان اختصاص يارانه براي خدمات گوناگون می .ريافت نمودد

گذاري از بخش خصوصی با هرگونه سياست با اين حال. هاي مردمی را بر عهده گرفتتمام هزينهها يا فوريت و نقل عمومی

 رسد.کرده و به منافع مالی میرا دريافت  ي خودهازينه، به ازاي ارائه هر خدمتی همسؤوالنطرف 

اندازي . با راهدهندبه خود اختصاص میاپراتورهاي تلفن همراه سهم بسزايی از سود ناشی از ارائه اين خدمات  مياندر اين 

ه نياز به حجم بااليی از اي کاهش يافته و از آنجا که هر شخص در طول ماهزينه ارتباطات چندرسانه ،هاي اينترانت محلیشبکه

 شود.کمتري از شهروندان دريافت  شود که در بستر سرويس ارزش افزوده، مبلغ بسياربينی میارتباطات ندارد، بنابراين پيش

 ،پردازدمی باشد و هر شخصی که هزينه اشتراک اينترنتنترنت مهيا میاگرچه امکان استفاده از اين خدمات در بستر اي

ن پرداخت هزينه اضافی به اپراتورها از اين خدمات استفاده نمايد، اما بهتر است به منظور ارتقاي سطح امنيت تواند بدومی

، در کنار فروش اينترنت همراه، انمشتريتوجه توانند براي جلب . اپراتورها میگرددبه صورت محلی تعريف  ارتباطاتاطالعات، 

 اختيار اين دسته از مشتريان قرار دهند. تر درهاي خدمات ارتباط محلی را ارزانبسته

ي خصوصی و يا اپراتورهاي معتبر تعريف نمود هاشرکتتوان سطح اول رايانش را به صورت مشارکتی با عالوه بر اين می

که ارائه خدمات به سطح دوم رايانش نيز همراه با درآمدزايی براي سطح اول رايانش باشد. به اين ترتيب تقسيم منافع و 

ي خصوصی قادر به ارائه خدمت و دريافت هزينه از هاشرکتشود. در سطح دوم رايانش نيز تر میو عادالنه ها واقعیينههز

 باشند.ها مینهادهاي دولتی و شهرداري

 بينی آینده كسب و كار و رقباپيش -4-2

حوزه فناوري اطالعات، کامپيوتر و  يهاشرکترقابت محسوسی ميان  سازي اين مدل،پيادهبا شروع شود که بينی میپيش

 .گرددمی آنها گيرد که منجر به ارتقاي سطح کمی و کيفیشکل میمخابرات 

الکترونيکی شدن خدمات در سراسر جهان رو به افزايش است و با ارائه مفاهيمی چون شهر  و اتوماسيوناز آنجا که 

ي تخصصی در اين هاشرکتار افزايش شمار مجالت علمی و هوشمند، حمل و نقل هوشمند و ... از طرف پژوهشگران، در کن

دور در صورتی که در داخل کشور بستر اين خدمات الکترونيک ارائه ، هيچ شکی نيست که در سالهاي نه چندان [1]زمينه 

ي خارجی استفاده هاشرکتهاي ها و دولت ناچار خواهند بود که از ظرفيت، شهرداريهاشرکتي مردم، نشود، با افزايش مطالبه

جر به از دست رفتن توان تر حداقل پس از چندين سال تأخير وارد اين عرصه شوند و مننمايند و يا به طور خوشبيانه

هاي داخل کشور و همچنين دغدغه . لزوم ايجاد بسترهاي داخلی در حمايت از پتانسيلگردددرآمدزايی بالقوه در اين سالها می

 جلوگيري نمايد. و اطالعات داخل کشور است که اين امر بتواند از خروج سرمايه هايظرفيتامنيت اطالعات، نقطه اميدي براي 

 ناپذيرجدايیات نيز مانند ديگر خدمات الکترونيکی و هوشمند، مانند خدمات بانکی، پس از مدت کوتاهی جزئی اين خدم

تخمين زد. از آنجايی که اين طرح به صورت يکپارچه  ترتوان خوشبينانهاز زندگی شهروندان خواهد شد و ميزان درآمدها را می

خواهد داشت و تمايل به اين طرح و اقبال  هاشرکتو  هاسازمانطرح مانند  عانذينفباشد، مسلماً هزينه اوليه کمتري براي می

يکپارچگی  چنينها با اين قبيل طرح ايران،در  تاکنونبه اين دليل که  و اي باشدهاي جزيرهتواند بيشتر از طرحاز آن می

 گذاري بالقوه و مطمئنی وجود دارد.سازي نشده است، امکان سرمايهپياده

 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 11 

 های بازاریابیروش -4-3

با  توانو میدر ارتباط با خدمات شهروندي است، چندان مشکل بازاريابی وجود نخواهد داشت  مدل پيشنهادي از آنجا که

تبليغات دولت،  مياناقبال مردم در استفاده از خدمات شهروندي هوشمند را افزايش داد. در اين  ،تبليغات عمومی مؤثر

 .گردد آنتواند منجر به استقبال بيشتر از می ،باشنداين طرح می اصلی انذينفعي تلفن همراه که ها و اپراتورهاشهرداري

 ریزی مالیبرنامه -4-4

، اپراتورها و هاشرکت، هاسازمانگستردگی طرح )محلی يا ملی بودن، تعداد شهروندان،  ميزان سرمايه مورد نياز به تناسب

ها و بودجه ارگان از طريق تواندمی گذاريين بودجه الزم براي سرمايهنحوه تأم باشد.هاي حامی( متفاوت میشهرداي

فروش  ياي خصوصی در زمينه فناوري اطالعات هاشرکتاپراتورهاي مخابراتی و  هايها و حمايتي دولتی، شهرداريهاسازمان

 هروندان باشد.اوراق مشارکت به ش

 ،گذاري و هزينه اوليهاما پس از سرمايه ؛باشدردگی طرح متفاوت میگست تناسب به ساليانه خدمت هايميزان هزينه

هر کدام از  باشد.مربوط به کارمندان، ارائه دهندگان پشتيبانی و اپراتورهاي مخابراتی می ،تقريباً هزينه ساليانه و متغير

 ها وابسته است.گذارياستقابليت درآمدزايی داشته و ميزان سود آنها به نوع سي ي مرتبط با رايانش ابريهابخش

 

 های منحصر به فرد مدل پيشنهادیعی و ویژگیتأثيرات اجتما -5
از  ثيرات اجتماعی بيشتري داشته باشد.تواند تأاين طرح به صورت مستقيم در ارتباط با شهروندان است و به اين دليل می

 ير اشاره نمود:توان به موارد زهاي مثبت اين طرح میجمله تأثيرات اجتماعی و جنبه

 افزايش استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی 

 تر شهروندانرفتار ترافيکی مناسب 

  تخلفاتکاهش جرم و 

 نظارت مردم بر مردم 

  هاشهرداري هاي اجرايی ودستگاهنظارت مردم بر 

 کاهش نارضايتی مردم نسبت به خدمات شهري 

  شهروندانهزينه اتالف وقت و کاهش 

 در ايجاد تعامل با مردم و ارائه خدمات به شهروندان هاسازمانو  هاشرکتگذاري ايهجويی در سرمصرفه 

 کسب درآمد به ازاي ارائه خدمات شهروندي ايجاد قابليت 

 گذاري عمده در تهيه حسگرها و دوربينهاي ترافيکی و انتظامی در سطح شهرعدم نياز به سرمايه 

 یمحل اتايجاد مشوق در ايجاد بسترهاي ارتباط 

 اهش ضريب نفوذ آنها در ميان ي خارجی مانند گوگل و کهاشرکتهاي جلوگيري از وابستگی بيشتر به اپليکيشن

 مردم

 جلوگيري از خروج اطالعات از کشور 

  هاي ارائه خدمات، رزرويشن و تهيه بليط ومردمی، درخواست هايگزارشامکان راستی آزمايی و پيگيري ... 

 ي مسافران و گردشگران خارجیايجاد رفاه و تسهيالت برا 

 

 گيرینتيجه -6
شود که توجه به الگوهاي شهر هاي مختلف، سبب میهاي هوشمند در عرصهآوريپيشرفت تکنولوژي و افزايش نفوذ فن

هوشمند و استفاده از خدمات شهري و شهروندي هوشمند روز به روز افزايش يابد. الزام پاسخ مديران شهري و دولتی و 
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در قالب واردات تجهيزات و  يا شود کهي خصوصی به نيازهاي ايجاد شده در ميان شهروندان در اين عرصه سبب میهاشرکت

اين . در گرددخروج اطالعات از کشور و يا در قالب توليد و ارائه الگوهاي بومی، امکانات ارائه خدمات هوشمند شهري فراهم 

بررسی فنی و اقتصادي ارائه خدمات شهري و شهروندي در  مدل بومی به يک در قالب سعی شد در جهت رويکرد دوم و مقاله

 پيامدهايمدل پيشنهادي مورد ارزيابی قرار گرفت.  ،اقتصادي و هاي فنیدر زمينه همچنين. ودبستر رايانش ابري پرداخته ش

ايسه با ديگر الگوهاي توان گفت که مدل پيشنهادي در مقطرح و مدل کسب و کار نيز شرح داده شد. در اين ميان می

هاي اجرايی، سعی شده است قابليت توجه بهشده در سطح جهانی از جامعيت مطلوبی برخوردار است و با  سازيپياده

در نظر گرفته شود. در اين مقاله بر اين نکته تأکيد شد که به گيري از امکانات موجود و ايجاد ارزش افزوده در چارچوب آن بهره

اين طرح براي  ذينفعانتردگی الگوهاي شهر هوشمند از جمله مدل پيشنهادي، الزم است که تمام علت جامعيت و گس

شوند. اکثر خدمات عمل  مشترک وارد يک برنامه اجرايی قالب هاي اضافی تنها درکاري و صرف هزينهجلوگيري از موازي

از اتالف وقت و هزينه شهروندان کاست و به توسعه صنعت  توان با اقبال از اين مدلشهروندي در اين بستر قابل ارائه بوده و می

 گردشگري کمک نمود.

 

 قدردانی -7
رئيس اداره فناوري بيگی بالی محمد آقاي مهندس جناب هايراهنمايیاز که  داندنويسنده اين مقاله بر خود الزم می

 د.قدردانی نماي شرکت مخابرات استان مرکزي اطالعات
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