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 GIS آًالیسّای با  ّا پارکیٌگ اطالعات دریافت
 

 9اضکاى اخَاى، 1هحودرضا زهاًي ابیاًِ، 2حویدرضا زهاًي ابیاًِ

 تْشاى، ایشاى داًـزَی کبسؿٌبػی ًقـِ ثشداسی،داًـکذُ ػبصهبى رغشافیب،-1

 Huksur@gmail.com 

 تْشاى،ایشاىداًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ پشًذ،  ٍ ًخجگبى، خبک، ثبؿگبُ پظٍّـگشاى رَاى –داًـزَی کبسؿٌبػی اسؿذ ػوشاى -2

Zamani.Abyane@gmail.com 
 تْشاى، ایشاى داًـزَی کبسؿٌبػی ًقـِ ثشداسی، داًـگبُ ؿْیذ سربیی،-3

Ashkan.Akhavan@gmail.com 

 چکیدُ

یکی اص هْوتشیي اثضاس دس هذیشیت ؿْشی اػت . ػؽَح هختلف اهکبًبت پبسکیٌگ هی تَاًذ ثرش کربسایی    هذیشیت پبسکیٌگ
تشافیک ٍ کیفیت صًذگی ؿْشی تبحیش ثگزاسد. تصویوبت ًبدسػت ٍهذیشیت غیشاػتبًذاسد هَرت تبحیش ًبهؽلَة ثش ػیؼتن 

هؼِ ٍ افشاد هیگشدد.ثؼذاص گزؿت چٌذیي دِّ افضایؾ دس ّضیٌِ ّبی ػبخت ٍ هبًغ پیـشفت اقتصبدی رب تشافیکی ؿْشی،
ٍ افضایؾ اتَهجیل ٍ ًجَد فعبی کبفی ثشای پبسک ٍ دسًْبیت ّضیٌِ صیبد ػبختي پبسکیٌگ،اسصیربثی دقیرب ثرشای هرذیشیت     

هی ػبصد.ایي هقبلِ هذیشیت ٍ اهکبى ػٌزی ثذػت آٍسدى هکبى ّبی هَررَد ٍ   تش پبسکیٌگ ّبی ػبختِ ؿذُ سا ظشٍسی
ثب دس ًظشگشفتي ػشظِ ٍ تقبظبی پبسک اص ؼرش    سا َدسٍ دس ؿْشّب سا اص هیبى پبسکیٌگ ّبی احذاث ؿذُهٌبػت پبسک خ

( دس حرل هـرکالت رربی پربسک ٍ     GIS) اػتفبدُ اص تکٌَلرَطی ػیؼرتن اؼالػربت رغشافیربی     هتقبظی ثشسػی هی کٌذ.
هذ ًظش هری    هـکل پبسکیٌگحل  ای ساُ حل ّبی دائوی ثش ٍ ثیبى هذیشیت پبسکیٌگ بهبًِػ ٍ ؼشاحی  پبسکیٌگ ؿْشّب

ّوچٌیي اسصایبثی الگَّبی دػتشػری دس  ٍ  GISآًبلیض رغشافیبیی دس هحیػ  ثبؿذ.اص ارضای اػبػی ٍ قبثل تَرِ هیتَاى ثِ
اؿربسُ  تلفي ّوشاُ  ِ ٍػیلِّوشاُ ثب تقبظبی هحل پبسک تَػػ ػیؼتن پیبم کَتبُ ث GISهٌؽقِ هؽبلؼبتی ثش اػبع سٍاثػ 

 نمود .

 پیبم کَتبُ ، الگَّبی دػتشػی ، هذیشیت پبسکیٌگ بهبًِػ،   GIS هذیشیت پبسکیٌگ ، کلیدی: کلوات
 

 هقدهِ -1
کبًیبثی ثشای احذاث پبسکیٌگ اص رولِ اّذا  ؼشح ّبػت. اهب دس ایي هقبلِ ّذ  اصلی ثشآى اػرت کرِ اص هیربى    ه     

ایي کِ استرجػ هرشدم ثرب کرذاهیک اص پبسکیٌرگ      پبسکیٌگ ّبی احذاث ؿذُ کذاهیک کبسثشی ثبالتشی داسًذ ٍ ّوچٌیي 

ٍ اص دیگش اّذا  ٍ هَظَػبت اػبػری ایري هقبلرِ دػتشػری آػربى افرشاد ثرِ اؼالػربت         ّبی احذاث ؿذُ ثیـتش اػت.

 پبسکیٌگ ّبی هَرَد هی ثبؿذ.کِ دس دٍحبلت کلی هَسد ثحج قشاس هیگیشد:

 اؼالع یبفتي اص اؼالػبت کلیِ پبسکیٌگ ّب -1

 اص اؼالػبت پبسکیٌگ ّبیی کِ دس هحذٍدُ ًضدیک هیجبؿٌذ.اؼالع یبفتي  -2

 

  هحدٍدُ ًسدیك را هي تَاى بِ دٍ صَرت تعریف ًوَد:

 هحذٍدُ ای ثِ صَست پیؾ فشض اص هَقؼیتی کِ هتقبظی قشاس داسد. -1

 هحذٍدُ ای کِ هتقبظی آى سا دس خَاػت هی کٌذ. -2
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 رٍش تحقیق ٍ اجرا -1

 ًحَُ فرایٌد درخَاست:

 ایي فشایٌذ دس ًشم افضاس هتلت؛ ثخـی اص ؿجیِ ػبصی  

 

 

clc 
clear all 
format long g 
w=dlmread('nt sms.txt'); 
a=w(1,1) 
b=w(1,2) 

  
if b==1 
    m='all parking' 
xlswrite('all',m) 

  
else 
    m='near parking' 
    xlswrite('near',m) 

     
end 

  
c='[Taleghni 57;Valiasr 82;Laleh 9;Alghdir 12;Fatemi 100;Enghelab 

33;Jomhori 47]'; 
d='[Taleghni 57;Valiasr 82]'; 
if b~=1 
    xlswrite('shomare',a) 
location=dlmread('xyp answer.txt'); 
x=location(1,1) 
y=location(1,2) 
p=location(1,3); 

  
if p==1 
    xlswrite('near parking',d) 
else 
    xlswrite('all parking',c) 
end 
end 

  
if b==1 
    xlswrite('all parking',c) 
end 
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 هتقبظی پیبهکی سا ثِ ػبهبًِ )ؿوبسُ ػبهبًِ( اسػبل هی ًوبیذ. کِ هتي پیبم هیتَاًذ ثِ صَست صیش اسػبل گشدد.

تَررِ  اػرتفبدُ کرشدُ این.   2ٍ 1ػٌَاى هخبل اص اػذاد هتي پیبم هیتَاًذ ثشای ػیؼتن ،اًَاع هختلفی تؼشیف گشدد اهب ثِ 

 ؿَد کِ ثبیذ اػذاد ثِ صَست اًگلیؼی دسد گشدد.

ثِ ایي هؼٌبػت کِ فشد هتقبظی هیخَاّذ اص ٍظؼیت توبم پبسکیٌگ ّربی ؿرْش هؽلرغ     1اسػبل ػذد  :2تعریف عدد 

 ثبؿذ.

پبسکیٌرگ ّرب دس هحرذٍدُ ًضدیرک خرَد      ثِ ایي هؼٌبػت کِ فشد هیخَاّذ اص ٍظرؼیت   2اسػبل ػذد  :1تعریف عدد 

 هؽلغ ؿَد.

پغ اص اسػبل پیبهک ثِ ػبهبًِ. ػیؼتن یک پیبم حبٍی ؿوبسُ هتقبظی سا ثِ اپشاتَس هشثَؼِ فشػتبدُ ٍ هٌتظرش ررَاثی   

حبٍی هَقؼیت هتقبظی اص ؼشیب ػیؼتن هکبى یبة اپشاتَسّبی ػبصًذُ ػین کبست هیـَد، دس ایي حبلت ًیض دٍ اتفرب   

 د:ثشسػی هیـَ

اپشاتَس هشثَؼِ هَقؼیت هتقبظی سا ثِ ػبهبًِ اسػبل ًوَدُ ٍ ٍ ػبهبًِ ًیض هَقؼیت هتقبظی سا ثشای ػیؼرتن   -1

GIS پبسکیٌگ ّب اسػبل هیٌوبیذ. 

د هتقبظری  اپشاتَس هَقؼیت هتقبظی سا ثِ ّش دلیلی ثِ ػبهبًِ اسػبل ًوی کٌذ. دس ایي صَست ػبهبًِ ثشای فش -2

 پبسکیٌگ ّب اسػبل هیٌوبیذ. GIS( سا دس ًظش گشفتِ ٍ ثِ ػیؼتن )ّوِ پبسکیٌگ ّب 1حبلت 

پبسکیٌرگ ّرب    GISگبم ثؼذی دسیبفت اؼالػبت هشثَغ ثِ فعبی قبثل پبسک دس پبسکیٌگ ّب تَػػ ػربهبًِ اص ػیؼرتن   

پبسکیٌگ ثشػذ .ایي ػیؼرتن ثرِ صرَست     GISدس ایي هشحلِ ثِ هحط ایٌکِ دسخَاػت هتقبظی ثِ ػیؼتن  هی ثبؿذ.

 ػول خَاّذ کشد:صیش 

دس فبیرل اسػربلی اپشاترَس     2سا فشػتبدُ ثبؿذ ٍ یب ایٌکِ ّوبًؽَس کِ دس هشحلِ قجل اؿبسُ ؿذ ػرذد   1اگش هتقبظی ػذد

سا اسػبل کشدُ اػت( ثِ دلیل خؽب دس هَقؼیت یبثی ثرشای ػیؼرتن فشػرتبدُ ؿرَد. ػیؼرتن       2)ثب ایٌکِ هتقبظی ػذد

فیت خبلی هیجبؿٌذ سا ثِ صَست یک فبیل ثِ ػبهبًِ ٍاػػ اسػبل ًورَدُ ٍ  لیؼتی اص کلیِ پبسکیٌگ ّبیی کِ داسای ظش

 ػپغ اص آى ػبهبًِ ثشای هتقبظی اسػبل هی گشدد.

 

  GISسیستن  -9

اؼالػبتی اص قجیل هحذٍدُ هٌبؼب ، هؼبحت هٌبؼب ، تؼرذاد پبسکیٌرگ هَررَد دس ّرش هٌؽقرِ ٍ       GISدس ػیؼتن      

 ثذٍى تغیش( هیجبؿذ.  اؼالػبت حبثت ثب تغییشات کن )ضء ظشفیت ّش کذام اص پبسکیٌگ ّب  ر

هتغییرش(  ) غییرش ٍلی دس هقبثل اؼالػبتی هخل اؼالع یبفتي ظشفیت خبلی ّش پبسکیٌگ ثشای ػیؼتن رضء اؼالػبت پرش ت  

ثَدُ کِ ثِ صیش ػبخت ّبی تبصُ ای ثشای ؿکل گیشی چٌیي ػیؼتوی هَسد ًیربص خَاّرذ ثرَد. ثرِ ػٌرَاى هخربل ّرش        

ِ دس ایي پشٍطُ قشاس هیگیشد هیجبػت هزْض ثِ یک ػیؼتن ٍسٍد ٍ خشٍد اتَهجیل آًالیي ثبؿذ تب اؼالػربت  پبسکیٌگی ک

 ثصَست آًالیي، ثشٍص سػبًی ؿَد .فعبی پبسک ثشای ّش پبسکیٌگ ًیض ّوضهبى ثِ ػیؼتن اسػبل ؿذُ تب ػیؼتن  

 

  GISهراحل سیستن 

 تعییي هحدٍدُ هٌاطق -1

 هَسدًظش، کِ دس ایي هقبلِ هٌبؼب ؿْشداسی دسًظش گشفتِ هیـَد.هـخص ًوَدى هحذٍدُ ّبی  
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 هٌاطق ضْرداریهحدٍدُ ای :  2ضکل 

 ٍارد کردى اطالعات ثابت ٍ هتغییر -2

ی هبًٌذ: تؼذاد پبسکیٌگْبی هٌؽقِ، هختصبت پبسکیٌرگ ّرب، ظشفیرت پبسکیٌرگ ّرب ٍ... ثرِ ػٌرَاى        ٍاسد کشدى اؼالػبت

ًیض هیتَاًذ کبسثشی ایي ػیؼرتن سا ثربالتش ثرشدُ کرِ       GISثشخی اؼالػبت دیگش دس ػیؼتن  اؼالػبت حبثت ٍ ّوچٌیي

 هبًٌذ: ثبػج هیـَد  ًتبیذ ربًجی هفیذی اص ػیؼتن اػتخشاد گشدد.

 هؼلَم ثَدى روؼیت ّش هٌؽقِ -

 هؼلَم ثَدى تؼذاد خَدسٍ دس ّش هٌؽقِ -

 هؼلَم ثَدى ٍظؼیت پبسکیٌگ دس ػبختوبًْبی ّش هٌؽقِ ٍ...  -

 هیتَاًذ قشاس ثگیشد.  GISرضء اؼالػبت ربًجی دس ػیؼتن  کِ
 

 2یرب   1)ػرذد   2ٍ  1( ٍ ثب تَررِ ثرِ حبلتْربی    دس ایٌزب تغییش ظشفیت ربی پبسکتَرِ ثِ اؼالػبت حبثت ٍ هتغییش) ثب

 دس ّشکذام اص حبلت ّب ثِ ًحَُ ی صیش ػول هی ًوبیذ: GIS( ، ػیؼتن اسػبل ؿذُ اص هتقبظی

( سا ؿٌبػبیی ًوَدُ ٍثِ فبیل هشثرَغ سا ثرِ   Freeparkلت ػیؼتن کلیِ ظشفیت ّبی خبلی )ػتَى : دس ایي حب1حبلت 

 ػبهبًِ فشػتبدُ ٍ اص آًزب ثشای هتقبظی اسػبل هی گشدد.

: دس ایي حبلت ػیؼتن هَقؼیت هتقبظی سا کِ تَػػ ػبهبًِ اسػبل ؿذُ اػت سا دسیبفرت ٍ ثرشسٍی ًقـرِ ی    2حبلت 

ذ. دس هشحلِ ثؼذ اقذام ثِ ثشقشاس کشدى یک ساثؽِ ی هکبًی ثیي هتقبظی ٍ کلیرِ پبسکیٌرگ   ػیؼتن خَد ثبصیبثی هیٌوبی

ّبیی کِ دس ؿؼبع تؼشیف ؿذُ )هحذٍدُ ًضدیک( اص هتقبظی قشاس داسًذ سا ثصَست فبیرل ثرِ ػربهبًِ فشػرتبدُ ٍػرپغ      

  ػبهبًِ آى سا ثصَست پیبهک ثِ هتقبظی اسػبل هیٌوبیذ.
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 هتقاضي: جاًوایي هَقعیت  1ضکل 

 سا ثِ دٍ صَست ثشسػی هیکٌین: 2حبلت 

  : GISهحذٍدُ ًضدیک ثِ صَست تؼشیف ؿذُ اص ؼش  ػیؼتن  -1 

ثشقشاس کشدى یک ساثؽِ ی هکبًی ثیي هتقبظی ٍ کلیِ پبسکیٌگ ّبیی کِ دس ؿؼبع تؼشیرف ؿرذُ اص هتقبظری    

  قشاس داسًذ.

 

 

 GIS: تعریف ضدى هحدٍدُ ًسدیك بِ ًرم افسار  9ضکل 

کلیِ پبسکیٌگ ّبیی کِ دس هحذٍدُ ی ثذػت آهذُ قشاس داسًذ ٍ داسای ربی خبلی هیجبؿٌذ سا ػیؼتن ًتیجِ: 

  ثِ ػبهبًِ اسػبل هی ًوبیذ.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


2931اردیبْطت  -بیستویي ّوایص هلي شئَهاتیك   

 

 

 :  هحدٍدُ ّای ًسدیك بِ هَقعیت هتقاضي 5ضکل 

 

 حبلتی کِ هتقبظی هحذٍدُ ًضدیک سا هـخص هیکٌذ.دس ایي حبلت ػیؼتن ثزبی هقذاس پیؾ فشض هقذاس -2

  خَاػتِ ؿذُ سا ثِ ػٌَاى  ؿؼبع تؼشیف ؿذُ قشاس هیذّذ ٍػبیش هشاحل سا ؼی ًوَدُ ٍ ًتیزِ سا اسػبل هی ًوبیذ.

 

 

 : تعییي هحدٍدُ ًسدیك بَسیلِ هتقاضي 6ضکل 
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 پیطٌْاد -4

ثرَدُ ٍاص    GISػیؼتن  ٍ ظشفیت پبسکیٌگ ّب سا ثِ صَست آًالیي ًوبیؾ دّذ ٍظغثْتشیي ػیؼتوی کِ هیتَاًذ      

ؼشفی ػبدُ تشیي ٍ دسػیي حبل ػشیغ ٍ دسدػتشع تشیي ػبهبًِ  دس ثیي اقـبس هختلف ربهؼِ ًیض ػبهبًِ پیربم کَتربُ   

هیجبؿذ. لزا ثب تلفیب ایي دٍ ػیؼتن ٍ ثْشُ گشفتي اص صیشػبخت ّبی هخبثشاتی هیترَاى اهیرذٍاس ثرَد ایري ػیؼرتن اص      

سٍ کبػتِ ٍ اص ّذسسفت، ٍقت ٍ ّضیٌِ ی ربهؼِ  رلَگیشی ثِ ػورل  ػشدسگوی ّبی فشاٍاى هشدم ثِ هٌظَس پبسک خَد

  آٍسد.

 

 ًتیجِ گیری -5

اص ایي هقبلِ هیتَاى ایٌگًَِ ًتیزِ گشفت کِ اگشچِ هکبًیبثی ثشای احذاث پبسکیٌگ ّبی رذیذ ظشٍسی اػت ٍلری       

یجبؿرذ. ایري اػرتفبدُ حرذاکخشی اص     اػتفبدُ ثْیٌِ اص پبسکیٌگ ّبی هَرَد ًیض اهشی هْن دس کبّؾ ثبسّبی تشافیکی ه

پبسکیٌگ ّب  ػجت هیـَد دس هَاقؼی کِ خَدسٍّبی ثیـوبسی دسػؽح ؿْش ٍ دس کٌبس پبسکیٌگ ّربی هَررَد پربسک    

 ثْشُ ثجشًذ. هَرَد دس پبسکیٌگ ّبّؼتٌذ اص فعبی خبلی 

 

 راجعه
ٍ تأحیش آى ثش  ثشسػی هؼبئل ٍ هـکالت هذیشیت پبسکیٌگْب، ثی اکشم ثی حؼیٌیٍ  ػیذُ صّشُ احوذی .1

 ػبصاى پَیبی ػؼبدتفشٌّگی اًذیـِ -ؿشکت پظٍّـی صیش ًظش، تشافیک ؿْش هـْذ

ػعَ ّیبت ػلوی )اػتبدیبس ( گشٍُ ػوشاى داًـکذُ هٌْذػی داًـگبُ فشدٍػی ، هبؿب اهلل ػؼیذیبى ؼجؼی .2

ُ فشدٍػی داًـزَی کبسؿٌبػی اسؿذ ساُ ٍ تشاثشی داًـکذُ هٌْذػی داًـگب، کیبى احوذی آرسیٍ  هـْذ

 دس هذیشیت ٍ هکبًیبثی پبسکیٌگ GISکبسثشد، هـْذ

  کتبة هٌْذػی تشافیک، رلیل ،ؿبّی دکتش .3

 ثشسػی ػبهبًِ ّبی َّؿوٌذ حول ًٍقل ثب سٍیکشد حول ًٍقل ربدُ ای، دکتش ًقَی .4

اسصیبثی سٍؽ ّبی ، ،داًـگبُ ػیؼتبى ٍ ثلَچؼتبى  اػتبدیبس رغشافیب ٍ ثشًبهِ سیضی سٍػتبیی، ػیشٍع قٌجشی .5

 GISهختلف هکبًیبثی دس هذیشیت احذاث پبسکیٌگ ّبی ػوَهی دس تزبسی ؿْش اصفْبى ثب اػتفبدُ اص 

تبحیش ، اػتبدیبس داًـکذُ هٌْذػی ػوشاى داًـگبُ خَارِ ًصیشالذیي ؼَػی، هٌصَس حبری حؼیٌلَ .6

  Aimsunًشم افضاسب اػتفبدُ اص ث پبسکیٌگْبی حبؿیِ ای ثش رشیبى تشافیکـجکِ ّبی دسٍى ؿْش

هذل ػبصی  ،کبسؿٌبع اسؿذ فتَگشاهتشی ػعَ ّیئت ػلوی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ثٌبة، ٍحیذ کشیوی .7

 سٍؽ ّبی ٍصًذّی ٍ تلفیب الیِ ّب ثب تبکیذ ثش هقبیؼِ GISهکبى یبثی پبسکیٌگ ّبی ػوَهی ثب اػتفبدُ اص

     http://hamshahrionline.ir/details/142837          ػبیت ًظشػٌزی ّوـْشی آًالیي .8

  http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=40                    تْشاى ؿْشداسیػبیت  .9
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ػبصی چشخِ ارشایی ، ّوبٌّگی ٍ ًظبست ثش احذاث پبسکیٌگ ّبی ػوَهی دس ؿْشتْشاى هتي هصَثِ ثْیٌِ  .11

 تَػػ ؿْشداسی تْشاى ثب هـبسکت ثخؾ خصَصی
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