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سامانه هوشمند مدیریت و اطالع رساني تصادفات و تخلفات جاده اي 
علیرضا امیني1، مهرداد سالمي2، مجید مهرورزان3

)از صفحه 35 تا 49(
تاریخ دریافت:91/2/13          تاریخ پذیرش:91/3/21

چکیده
در تصادفات جاده اي عوامل و پارامترهایي بسیاري دخیل مي باشند، پاره اي از این اطالعات داراي 
خصیصه جغرافیایي هستند یعني در حصار زمان و مکان قرار مي گیرند و پاره اي دیگر اطالعات 
توصیفي تصادفات هستند. برقراري ارتباط ما بین این اطالعات و استفاده از آن ها در راستاي کاهش 
تلفات جاده اي نیازمند طراحي یک سیستم مدیریتي هوشمند است که بتواند در مدیریت ترافیک 
و برنامه ریزي ها نقش ابزاري کارآمد را ایفا کند لذا در این پژوهش که به شکل کاربردي ارائه شده 
است سطوح اجرایي و روند پیشنهادي طراحي سامانه ای با عنوان سامانه هوشمند مدیریت و اطالع 
رساني تصادفات و تخلفات جاده اي ارائه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که با استفاده از 
این سامانه هوشمند در پلیس راه می توان با جمع آوری آمار تخلفات از یگان های اجرایی، تحلیلی 
مناسب از آنها ارائه کرد. همچنین با ارائه اطالعات کارشناسان تصادفات، کروکی صحنه حادثه را 
طراحی و ارائه می کند و عالوه بر این داده های مکانی تصادفات را در مسیر های جاده ای ارائه 

می کند تا برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.

کلید واژه ها
سیستم اطالعات جغرافیایی /  سامانه هوشمند/ تخلفات جاده اي/ تصادفات جاده اي  

1. کارشناس ارشد مدیریت  ترافیک، ریاست پلیس راه استان خراسان جنوبي  
2. کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري، پلیس راه استان خراسان جنوبي

)نویسنده مسئول:                                  (
3. کارشناس نرم افزار ، پلیس راه استان خراسان جنوبي

salamimehrdad@yahoo.com
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مقدمه
با پیشرفت شگرف علوم گوناگون و اتصال این علوم به جوامع بشری با پیچیدگی و حجم 
ــان سازی این پیچیدگی ها استفاده از  ــتیم و تنها راه حل براي آس باالیی از اطالعات مواجه هس
ــت. به دلیل گستردگي پیامدهاي ناشي از تصادفات جاده اي  در  فناوري هاي مبتني بر رایانه اس
تمام سطوح فعالیت بشر و شرایط و عوامل متعدد تأثیر گذار در این رخداد و همچنین اشتراک 
مساعي در بحث تصادفات میان نهادها و سازمان هاي مختلف از یک سو و لزوم تغلیظ اطالعات 
ــازماني در راستاي تعیین خط مشي، سیاست گذاري و  ــتفاده سطوح مختلف هرم س جهت اس
اجراي اهداف سازماني از سوي دیگر، ایجاد بانک اطالعاتي به روز، دقیق، کامل و هوشمند از 
جزئیات و شرایط دخیل در تصادفات جاده اي بسیار ضروري و کارگشا به نظر مي رسد. مضاف 
بر آن به دلیل گستردگي و تنوع کاربران جاده اي و نیازهاي اطالعاتي متفاوت این گروه ها، لزوم 
طبقه بندي و ارائه اطالعات تفکیکي، از مشکالت و چالش هاي موجود فرا روي مي باشد. بنابراین 
ــدن این سیستم مدیریتي، به ما اجازه دسترسی به منابع عظیمی از داده های مکانی  با اجرایي ش
و توصیفی در کمترین زمان، با کمترین هزینه و در هر مکانی )منزل، سازمان های دولتی، شهر 
ــبانه روز و همچنین ایام تعطیل داده می شود. امروزه تصادفات  دیگر و ...( و در هر زمانی از ش
و پیامدهاي ناشي از آن به یکي از چالش هاي اصلي فرا روي بشر تبدیل شده است. به گونه اي 
که در حال حاضر تصادفات در صدر علل مرگ و میر قرار گرفته است. عالوه بر این، وضعیت 
تصادفات در کشورهاي در حال توسعه مانند ایران شرایطي به مراتب خطرناک تر دارد. به گونه اي 
که در کشورهاي توسعه یافته به ازاي هر یک میلیون نفر ساالنه نزدیک به 2الي3 نفر در تصادفات 
کشته مي شوند و این در حالي است که در کشورهاي در حال توسعه این تعداد حتي به 100 نفر 
ــد )بارو، 1376(. عالوه بر این، خسارات ناشي از تصادفات،  به ازاي هر یک میلیون نفر مي رس
اقتصاد کشورها را با از بین بردن نیروي انساني کارآمد و خسارات جانبي خود تحت تأثیر قرار 
داده است. این پژوهش در راستاي پاسخ به سه مسئله اصلي شکل گرفته است. نخست آنکه، 
ــیله نقلیه و راه را وارد مي دانند و  ــان سه ضلع انسان، وس در بحث تصادفات جاده اي کارشناس
ــرایط محیطي را اضافه مي کنند. بنابراین در مدیریت  برخي نیز به آن ضلع چهارمي با عنوان ش
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سوانح جاده اي همواره با مجموعه گسترده اي از داده هاي مکاني و توصیفي رو به رو مي شویم 
که تنها با مدیریت و استفاده بهینه از این اطالعات مي توان در راستاي کاهش تصادفات، نسبت 
به تدوین برنامه هاي ملي و منطقه اي اقدم کرد. بنابراین به دلیل دخالت عوامل مختلف ومتعدد 
در حوادث جاده اي مي توان نبود یک سیستم مدیریتي که هم زمان قابلیت جمع آوري، تجزیه و 
تحلیل، ویرایش و به روز رساني اطالعات فضایي و توصیفي را داشته باشد، را یک مسئله اساسي 
ــت. مسئله دیگر عدم استفاده از ویژگي هاي فضایي و مکاني داده هاي مرتبط با تصادفات  دانس
است. برای مثال، در تعیین نقاط حادثه خیز تنها اطالعات و داده هاي توصیفي دخیل مي شوند که 
شناخت دقیق این نقاط را با مشکل رو به رو کرده است. از طرف دیگر به دلیل گسترش نقاط 
سکونتگاهي، اصالح شبکه ارتباطي و همچنین برنامه ریزي هاي کوتاه مدت انجام شده همواره 
محل نقاط حادثه خیز در حال تغییر است. لذا نیاز به سیستمي است که با استفاده از مدل عملي 
ــایي و معرفي نقاط  ــت هم زمان داده هاي توصیفي و مکاني در هر لحظه قابلیت شناس و دخال
حادثه خیز را داشته باشد. مسئله سوم نبود شاخص هاي مناسب برای ارزیابي عملکرد یگان ها در 
پلیس راهور ناجا است، زیرا با تفاوت تعداد وسایل نقلیه، وسعت راه ها، امکانات و توان پرسنلي، 
ــود لذا نبود سیستم مدیریتي برای تعیین  فرهنگ مردم و ... نتایج عملکردي متفاوتي ارائه مي ش
شاخص هاي منطقي براي ارزیابي یگان ها از مشکالت دیگر موجود است. بنا براین، این مطالعه 
با هدف تدوین و طراحی سامانه هوشمند مدیریت اطالع رسانی تخلفات و تصادفات جاده ای 

تدوین شده است.

پیشینه مطالعه

در بحث تصادفات جاده اي در دنیا بیشترین استفاده از GIS و WEBGIS شده است و از 
ــتاي مدیریت حوادث جاده اي بهره گرفته شده است. اما از پژوهش هایي که در این  آن در راس
ــت مي توان به تحقیقات آ.ل.براوون و ج.ک.آفوم )2002( »یک سیستم  زمینه صورت گرفته اس
ــل «. کارل و کیم )1997(کاربردهاي ــوي محیطي با پایه GIS براي برنامه ریزي حمل و نق الگ
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GIS  در باال بردن ضریب ایني راه ها. نیکلسون )1997( تجزیه و تحلیل تصادفات. جولیا ادوارد 
)1996( ارتباط بین تصادفات جاده اي و وضعیت اقلیمي لحظه تصادف. کوري بروس )1999( 
تجزیه وتحلیل تصادفات جاده اي یا استفاده از GIS در الکروس ویسکانسین. مصطفي کارساهیم 
و سدرال ترزي)2002(تعیین مکان هاي مخاطره آمیز در طول جاده اسپارتا- آنتالیا با استفاده از 
ــال 1370 به بعد صورت گرفته است و  ــتفاده از GIS تقریباً از س ــاره کرد. در ایران اس GIS اش
اغلب تحقیقات در این زمینه توسط مراکز دانشگاهي صورت گرفته است که از آن جمله مي توان 
ــبکه هاي درون شهري« حاجي حسینلو )1384( به: »کاربرد GIS در تعیین نقاط حادثه خیز ش
ــرایط هندسي تقاطع ها در نرم  ــاره کرد که وي در پژوهش خود با وارد کردن تصادفات و ش اش
افزار ArcGis اقدام به تحلیل داده ها کرده و میزان اهمیت شرایط مختلف در تصادفات تقاطع ها 
را به دست آورده و در نهایت تقاطع ها را رتبه بندي کرده و ایمن ترین و ناامن ترین تقاطع ها را 
به دست آورده است. سیستم اطالعات جغرافیایي به عنوان یک سیستم با قابلیت میان رشته اي 
ــر ورود پیدا کرده است. این سیستم در واپایش عبور و مرور و  امروزه در تمام فعالیت هاي بش
ــده است و به طور هم زمان با تلفیق این سیستم)GIS( با سیستم  کاهش تصادفات نیز وارد ش
موقعیت یاب جهاني)GPS( و تجهیز وسایل نقلیه به گیرنده هاي GPS سرعت و مسیر وسایل 
نقلیه تحت کنترل پلیس قرار گرفته است که نتایج بسیار خوبي را در کاهش سوانح جاده اي به 
دنبال داشته است اما از قابلیت هاي مدیریتي این سیستم در کشورمان هنوز استفاده مناسبي نشده 
است.از اولین نمونه هاي ورود سیستم اطالعات جغرافیایي به حوزه مدیریتي پلیس راه مي توان 
ــتي  نمایش پراکندگي فضایي تصادفات جاده اي، تعیین نقاط حادثه خیز و هدایت تیم هاي گش
پلیس راه استان خراسان جنوبي را نام برد که با استفاده از نرم افزار ArcGIS9.2 و در محدوده 
استان صورت گرفته است و نتیجه کوتاه مدت آن کاهش بیش از 20  درصدي تلفات جاده اي 
با شروع بهره برداري از این سیستم است. که این هدف با هدایت هوشمند تیم هاي گشتي پلیس 

راه استان خراسان جنوبي و شناسایي محدوده هاي پر تصادف محقق شده است. 
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ساختار اصلي سامانه: سامانه هوشمند مدیریت و اطالع رساني تصادفات و تخلفات جاده اي 
ــده است. در سه بخش از آن روشی طراحي شده که هم زمان  ــکیل ش از چهار بخش اصلي تش
بتوان نسبت به جمع آوري داده و تشکیل داده های اساسی و تحلیل اطالعات اقدام کرد و بخش 
ــت وظیفه مدیریت اطالعات و لینک تحلیل هاي مکاني و  ــامانه اس چهارم که ضلع مدیریتي س
توصیفي در راستاي اهداف مدیریتي و ارائه نتایج الزم به تفکیک سطوح دسترسي به کاربران را 

بر عهده دارد. بر این اساس مي توان ساختار اصلي سامانه را مطابق نمودار یک نشان داد.   

 

نمودار 1: ساختار اصلي سامانه مدیریت و اطالع رساني تصادفات و تخلفات جاده اي

1- ساختار ورودي و خروجي اطالعات سامانه

  1- بخ��ش اول: نرم افزار آمار: نرم افزار جمع آوري و تحلیل آمار تخلفات که با عنوان 
ــت، در این سامانه تحت شبکه قرار گرفته و به شکل بر خط  ــده اس نرم افزار معیار معرفي ش

 

 نرم افزار مديريتي

نرم افزار 
ترسيم 
 كروكي

نرم 
 افزارآمار

GIS 
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 server ــذ و به ــگاه هاي پلیس راه اخ ــاز را به طور جامع و کامل از پاس ــورد نی ــات م اطالع
کاربر خادم ارسال مي کند هم زمان این برنامه قابلیت انجام تحلیل هاي مختلف مانند ارزیابي 
ــف در عرصه جغرافیایي، تحلیل موضوعي  ــنل و یگان ها، تعیین مقاطع پر تخل عملکرد پرس
ــت که با تعیین سطح دسترسي در اختیار کاربر  پراکندگي جغرافیایي تخلفات و ... را دارا اس
مجاز قرار مي گیرد. این برنامه که یکي از روش هاي جمع آوري اطالعات است. مطابق نمودار 
دو، داده مورد نیاز را جمع آوري مي کند و با انجام تحلیل هاي مناسب نتایج را در اختیار برنامه 
ــار( با گرفتن اطالعاتی در  ــانی آمار )معی ــي قرار مي دهد. همچنین نرم افزاراطالع رس مدیریت
زمینه برخورد با تخلفات داراي زیر مجموعه هایي در محیط مدیریتی خود به شکل محوری، 
پاسگاهی و استانی است که به طور قابل توجهی، در خصوص تغییرات خواسته مدیر انعطاف 
ــد و انواع متعددی از گزارش ها را به صورت جامع در اختیار مدیر قرار می دهد  پذیر می باش
ــاخص های آماری و مقایسه  تا بتواند در خصوص عملکرد رده های زیر مجموعه، رعایت ش

عملکرد در اسرع وقت اطالع یافته و اقدامات متناسب را اتخاذ کند.

نمودار 2: ورودي و خروجي اطالعات به نرم افزار آمار تخلفات

سیستم هوشمند مدیریت و اطالع رسانی تخلفات و تصادفات جاده ای

 

برنامه آمار 

 تخلفات
 آمار تخلفات

تخلفات حادثه 

 ساز

تخلفات 

موتورسیکلت 

 سواران

ضبط و پانچ 

 گواهینامه

طرح هاي 

 ضربت

 تخلفات اعزامي

ناوگان بار و 

 مسافر

 غیره

 ارزیابي عملکرد پرسنل و یگان ها

 مقاطع پر تخلف در عرصه جغرافیایي

تحلیل موضوعي پراکندگي جغرافیایي 

 تخلفات
 سایر تحلیل هاي مورد نیاز
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ــیم کروکي که مي توان آن را به  2- بخش دوم: نرم افزار ترس��یم کروکي: نرم افزار ترس
عنوان یک برنامه مورد نیاز براي سیستم معرفي کرد یکي دیگر از روش هاي جمع آوري داده 
ــت که مشابه نرم افزار معیار تحت شبکه قرار گرفته و کارشناس تصادفات در محیط این  اس
برنامه با استفاده از ابزارهاي موجود کروکي صحنه تصادف را ترسیم کند از ویژگي هاي این 
برنامه مي توان به ایجاد مقیاس براي کروکي هاي ترسیمي، باال بردن دقت ترسیمي کروکي، فهم 
ــیم کروکي را نام برد که البته در این رابطه تا کنون چندین برنامه  ــهیل روند ترس عمومي و تس
ترسیم کروکي تهیه شده است که برنامه فعلي را مي توان با شناخت نقاط ضعف و قوت آنها 
 server تکمیل کرد. سیستم این کروکي ترسیمي را جهت قرار گرفتن در بانک اطالعاتي به
ــع آوري اطالعات را بر عهده دارد  ــال مي نماید. این برنامه نیز که وظیفه جم کاربر خادم ارس

مطابق نمودارسه به جمع آوري اطالعات مي پردازد.

نمودار 3: ورودي و خروجي اطالعات به نرم افزار ترسیم کروکي

3- بخش سوم: سامانه اطالعات جغرافیایي)GIS(: سامانۀ اطالعات جغرافیایي با قابلیت 
ــي و اخذ تحلیل هاي  ــاني اطالعات مکاني و توصیف ــل و به روز رس ــع آوري، تحلی ورود و جم
مختلف مطابق با مدل هاي علمي از دیگر بخش هاي اصلي سامانه مي باشد. ورود سامانه اطالعات 
جغرافیایي به سامانۀ مدیریتي فوق به دلیل وجود پارامترهاي فضایي زیادي که در وقوع و تحلیل 
تصادفات دخیل هستند بسیار مفید قلمداد مي شود. در سامانۀ پیشنهادي فوق که فعاًل به شکل 
ــده است ورودي اطالعات به GIS اطالعات توصیفي و فضایي مربوط به بعد  مقدماتي ارائه ش

 

 اطالعات تصادف

نظريه كارشناس 
 تصادفات

برنامه ترسيم 
 كروكي

ترسيم 
كروكي 
 تصادف
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از وقوع تصادف است در حالي که در نمونه تکمیلي این سیستم مي توان با ورود شاخص هاي 
ــب مانند شیب، اقلیم، توپولوژي، جهت و... قدرت تحلیل هاي فضایي را قوت  جغرافیایي مناس
بخشد. بر این اساس ورودي اطالعات به GIS مطابق نمودار چهار است و خروجي آن نیز در 

نرم افزار مدیریتي طبقه بندي و ارائه شود)زایرزاده، 1384(.

نمودار 4: ورودي اطالعات به سیستم اطالعات جغرافیایي

4- بخش چهارم: نرم افزار مدیریتي: سامانه مدیریت و اطالع رساني تصادفات و تخلفات 
ــه بخش ورودي اطالعات تشکیل شده است که  ــد از س جاده اي همان طور که پیش تر گفته ش
ــت گذاري ها را  ــات الزم براي روند برنامه ریزي ها و سیاس ــه بخش در مجموع اطالع این س
ــلم است استفاده از  تهیه مي کنند و هر یک در حوزه خود تحلیل هایي را انجام مي دهند. اما مس
اطالعات و تحلیل هاي هر یک از این برنامه ها به شکل مجزا، کاري بسیار زمان بر و دشوار است، 
زیرا برقراري ارتباط بین خروجي هاي هر یک از این سیستم ها کاري دقیق و حساس است. لذا 
در این سیستم مدیریتي پیشنهادي با استفاده از یک برنامه مدیریتي جامع، خروجي هاي سه برنامه 
GIS، نرم افزار آمار و نرم افزار ترسیم کروکي به عنوان ورودي نرم افزار قرار گرفته و خروجي 

سیستم هوشمند مدیریت و اطالع رسانی تخلفات و تصادفات جاده ای

 

GIS 

مختصات 
جغرافيايي محل 

Database 
  تصادفات

اليه هاي 
 تحليل

عكس 
 تصادف

 تعيين نقاط حادثه خيز

 تحليل موضوعي تصادفات

 تعيين محل استقرار تيم ها

 مكان يابي پاسگاهها و ...

داده های اساسی

پاسگاه ها
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ــه برنامه بوده که به صورت اطالعات مورد نیاز سطوح  آن برقراري ارتباط بین خروجي هاي س
مدیریتي سازمان در اختیار قرار مي گیرد. بنابراین در نمودار پنج ساختار کلي سامانۀ پیشنهادي 
که در آن خروجي هاي سه نرم افزار فوق، ورودي هاي نرم افزار مدیریتي مي باشند نشان داده شده 

است.

نمودار 5: ساختار کلي سامانة پیشنهادي مدیریت هوشمند تصادفات و تخلفات جاده اي

 

GIS نرم افزار ترسيم  نرم افزار معيار
  كروكي

 اطالعات ورودي

 تصادفات تخلفات

تحليل 
تخلفات 
بر اساس 

 درصد

مقايسه سلسله 
مراتبي تخلفات 

 استاني
 پاسگاهي
 محوري

تحليل زماني 
 تخلفات 

فصلي  -ساالنه
 روزانه -ماهانه

تعيين 
نقاط 
حادثه 

 خيز

تعيين 
محل 

استقرار 
 تيم ها

تحليل 
تصادفات 

، ار)نمود
 (و.. نقشه

خروجي 
 اطالعات

هاي خروجي 
 اصلي 
 سيستم

 محوري( -پاسگاهي -مشاهده وضعيت تصادفات به تفكيك سلسله مراتب)استاني

 محوري( -پاسگاهي -مشاهده وضعيت تخلفات به به تفكيك سلسله مراتب)استاني

 گاههاو افسران گشت بر اساس شاخص تخلفات و تصادفاتپاس -ارزيابي عملكرد استان ها

 مركز امداد و نجات و ... -كانكس -شناسايي و پيشنهاد محل احداث پاسگاه پليس راه

 شناسايي نقاط حادثه خيز بر اساس شاخص هاي مناسب

نمايش 
جزئيات 
موردي 
 تصادف 

تعيين 
شاخص 

هايي جهت 
 ارزيابي

 نرم افزار مديريتي

مشاهده وضعیت تصادفات به تفکیک سلسله مراتب )استانی، پاسگاهی، محوری(

مشاهده وضعیت تخلفات به تفکیک سلسله مراتب )استانی، پاسگاهی، محوری(

ارزیابی عملکرد استان ها، پاسگاه ها و افسران گشت بر اساس شاخص تخلفات و تصادفات

شناسایی و پیشنهاد محل احداث پاسگاه پلیس راه، کانکس، مرکز امداد و نجات و ...
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سطوح دسترسي به سامانه: در این سیستم براي چرخه تحویل اطالعات سطوحي تعریف 
ــود. بر این اساس  ــمت مطابق نیاز، اطالعات تخصیص داده مي ش ــت که به هر قس ــده اس ش
اطالعات از سطوح پایین سازمان جمع آوري شده و به شکلي منطقي و علمي این اطالعات 
طبقه بندي شده و در سطوح باالتر با انجام تحلیل هاي مورد نیاز و هضم اطالعات در اختیار 
ــتیابي به اطالعات را در نمودار پنج مي توان  کاربر قرار مي گیرد. روند گردش اطالعات و دس
ــاس روند پیش بیني شده در سیستم، سطوح مدیریتي مي تواند عالوه بر  ــاهده کرد. بر اس مش

اطالعات تغلیظ شده به جزئیات اطالعات نیز دسترسي پیدا کند.

 

نمودار 6: دسترسي سطوح مختلف به اطالعات

اهداف سامانه

1- کاهش تصادفات، افزایش انضباط ترافیکی و کاهش تخلفات رانندگی، تعیین شاخص های 
تخلفات و تصادفات در سطوح مدیریتي و ارزیابی عملکرد افسران گشت، پلیس راه ها و پلیس 

راه استان ها.

سیستم هوشمند مدیریت و اطالع رسانی تخلفات و تصادفات جاده ای

 

پليس راه  
 كشور

پليس راه  
 استان

پاسگاه 
 پليس راه

 تيم گشتي

 سطوح دسترسي
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ــه هاي الکترونیکي از نقشه هاي کاغذي، بانک هاي اطالعاتي و منابع اطالعاتي  2- تهیه نقش
مربوطه و امکان به روز رساني سریع اطالعات.

ــب ترین و کاراترین روش ارائه و در دسترس قرار دادن انواع اطالعات جهت  3- تهیه مناس
استفاده کاربران.

4- انجام تحلیل ها و ارائه راهکارهاي مناسب توسط سیستم از انواع اطالعات جغرافیایي و 
توصیفي دخیل در تصادفات. 

ــامانۀ اطالعات جغرافیایی برای ثبت موقعیت مکاني)مختصات جغرافیایي(  5- ایجاد س
مربوط به محل وقوع تصادفات جاده اي، جست وجوي محل استقرار پاسگاه ها، کانکس ها 

و نقاط حساس.

6- تعیین نقاط حادثه خیز بر اساس شاخص هاي تأثیر گذار به تفکیک فصلي، ماهانه، شب 
و روز وساعت.

ــزان تصادفات و  ــاس می ــبت به وضعیت محور مورد تردد بر اس ــی رانندگان نس 7- آگاه
محدوده هاي پر مخاطره.

ــه و اعزام به موقع نزدیک ترین تیم  8- تعیین محل وقوع تصادف پس از اعالم بر روي نقش
گشتي برای بررسي تصادف.

ــافران به ویژه در ایام نوروز و تابستان )با وارد کردن میزان تردد  ــانی  به مس 9- خدمات رس
ــه و مسیر یابی دقیق و سریع و آدرس دهی شهرها، پمپ بنزین ها، مراکز  محورها بر روي نقش

درمانی، استراحتگاهی و . . . (.
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مخاطبان سامانه

• سطوح مدیریتي پلیس راه برای سیاست گذاري.

ــگاه هاي پلیس راه برای اجراي بهتر خط مشي هاي سازمان و به کار بستن  • فرماندهان پاس
راهکارهاي پیشنهادي و همچنین تعیین محل تمرکز تیم هاي گشتي.

• ادارات راه و ترابري استان ها برای شناسایي نقاط حادثه خیز و رفع نواقص.

• هالل احمر برای تعیین محل استقرار پایگاه هاي امداد و نجات جاده اي.

• رانندگان برای شناسایي میزان مخاطره آمیزي محورها و اتخاذ رفتارهاي رانندگي مناسب.

• پژوهشگران ، دانشجویان و مراکز آموزش عالی برای استفاده در فعالیت هاي پ ژوهشي. 

• مسافران و گردشگران برای تعیین مسیر و استفاده از اماکن موجود در محورها.

قابلیت های سامانه

1- واپایش سطوح دسترسي به اطالعات.

ــش الیه هاي مختلف اطالعاتي براي کاربران با قابلیت کالس بندي الیه ها و نمایش  2- نمای
یک یا چند الیه به طور هم زمان، این الیه ها شامل الیه هاي مربوط به انواع راه ها، پاسگاه هاي 
پلیس راه، مراکز اورژانس، نقاط حادثه خیز، پیچ هاي خطرناک، گردنه ها، استراحتگاه ها و... است.

3- داراي بودن یک Legend  دینامیک با توجه به مقیاس نمایش .

4- امکان فیلتر و انتخاب الیه ها برای نمایش ، توسط کاربر.

5- کلیۀ ابزارهاي کار با نقشه، شامل تمام مواردي که مورد نیاز کاربر است مانند: بزرگ نمایي 
ــي3، نماي کامل4، نماي قبلي5، آخرین نما 6،  ــتفاده از ماوس1، بزرگ نمایی2، کوچک نمای با اس

سیستم هوشمند مدیریت و اطالع رسانی تخلفات و تصادفات جاده ای

1. Track zoom in
2. Zoom in
3. Zoom out

4. Full extent
5. Previous extent
6. Last extent
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نمایش مقیاس1، موقعیت بر روي نقشه2، ابزارهاي حرکت بر روي نقشه3 .

6-  ابزار هاي ترسیمي شامل: رسم نقطه ، رسم بیضي، رسم دایره، رسم مستصیل، رسم چند 
ضلعي و ....

ــي موردي  ــه4 براي بررس 7-  ارائه اطالعات مکاني نقطه مورد انتخاب کاربر بر روي نقش
تصادفات.

8- نمایش مختصات جغرافیایي هر لحظه ماوس بر روي نقشه.

9- امکان جستجوي نام مکان مورد نظر بر روي نقشه.

10-  بر چسب گذاری الیه5 

11- انتخاب بر اساس داده های توصیفی6 

12- انتخاب بر اساس موقعیت مکانی عارضه7 

13- گزارش گیری به صورت نمودار ، جدول و ...

. off line و on line 14- امکان استفاده به شکل

15- لینک8 

16- امکان چاپ یا گرفتن خروجی با فرمت هاي مختلف. 

17-  اندازه گیری طول و فاصله.

1. Scale bar
2. Map locator
3. Pan
4. Identify
5. Label Features
6. Select By Attribures
7. Select By Location
8. Add Hyperlink
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 نتیجه گیری

ــمند و دقیق در راستاي کنترل  ــامانه مدیریتي هوش در پ ژوهش حاضر به دلیل لزوم ایجاد س
ــاني تصادفات و تخلفات جاده اي متشکله از  ــامانه مدیریت و اطالع رس تصادفات جاده اي، س
سه برنامه کاربردي و یک برنامه مدیریتي پیشنهاد شده است که به شکل یک سامانه در راستاي 
ــازمان عمل مي کند. در این سامانه یک برنامه جهت جمع آوري آمار  باال بردن توان مدیریتي س
تخلفات از یگان هاي اجرایي ایجاد گردیده است که با قرار گرفتن تحت شبکه اطالعات مورد 
ــگاه هاي تابعه اخذ و تحلیل هاي مناسب را بر روي آنها انجام مي دهد.برنامه  نیاز خود را از پاس
دوم با گرفتن اطالعات از کارشناس تصادفات، کروکي صحنه تصادف را ترسیم مي کند و برنامه 
سوم که  سیستم اطالعات جغرافیایي است که داده هاي مکاني تصادفات را اخذ و تحلیل هاي 
جغرافیایي را انجام مي دهد.در نهایت خروجي هاي این سه برنامه که شامل تحلیل هاي مناسب 
مي باشد وارد یک برنامه مدیریتي مي شود و بین تحلیل هاي سه برنامه فوق ارتباط برقرار کرده 
و خروجي هاي اصلي که همان اهداف سیستم است را جهت برنامه ریزي ها به سطوح مدیریت 
سازمان تحویل مي دهد. به وضوح مي توان نتیجه عملي این سامانه را باال بردن توان مدیریتي در 
سطح ارگان هاي دخیل در بحث تصادفات جاده اي دانست. بنابراین در صورت ایجاد و تکمیل 
این سامانه مي توان گام هاي اساسي در راستاي مدیریت حوادث جاده اي برداشت و البته به دلیل 
آنکه در مبحث تصادفات جاده اي ارگان ها، سازمان ها و ادارات زیادي دخیل هستند هر یک به 

فراخور نیاز خود مي توانند از این سامانه بهره برداري کنند. 

سیستم هوشمند مدیریت و اطالع رسانی تخلفات و تصادفات جاده ای
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