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 شهرداريگیري مديران تصمیم درکاوي داده اهمیتو نقش 

 
 کاريزکی شايسته شجاعی

 گرایش بازیابی اطالعات . مدرس دانشگاه دکتری علم اطالعات و دانش شناسی
Shojaee.sh776@gmail.com 

 

 چکیده:

ر تی بسیاتوجه به تحوالمقاله حاضر به نقش و اهمیت داده کاوي در تصمیم گیري مديران شهرداري پرداخته است. با 

ره تی ذخیبزرگی که در سالهاي اخیر در حوزه فن آوري افتاده است و حجم عظیمی از داده ها در پايگاه هاي اطالعا

 یرد تاشده اند اين داده ها می تواند در فهم و کشف دانش و در تصمیم گیري مديران شهري مورد استفاده قرار گ

برند تا حجم کارهاي دستی هاي بزرگ از اين ابزار مفید بهره میهمچنین، شرکتد. زمینه هاي مختلفی را شکوفا نماي

ستفاده هاي پشتیبانی و شاغل در شرکت را کاهش دهند. بنابراين با او تکراري کارمندان و هدر رفت زمان با ارزش تیم

ين ا زها را نیز کشف نمود و اسايتوب دانش پنهان در توان اطالعات وکاوي میهاي دادهکاوي و ساير روشاز ابزار متن

ترين کاربردهاي مهمدر نهايت اين مقاله توانسته است به  گیري مديران بهره جست.اطالعات در جهت تسهیل تصمیم

می ن مديريت شهري هاي خرد و کالريزينامهی براي برموضوعاتکه شامل ي مديريت شهري کاوي، درحوزهدانش داده

و  هريشخدمات و مبلمان شهري،  زيباسازي، حمل و نقل و ترافیک، ريزي شهريبرنامه :ید از قبیلباشد، اشاره نماي

ها کاري در آنهاي شهرداري همکاري مطلوبی با يکديگر داشته باشند و موازيسايتهاي وبدر صورتی يافته غیره .

حسن مديران به نحو ا شد در اجراي تصمیماتها نشده بابسیار کم باشد و موجب اتالف وقت و انرژي و منابع شهرداري

 گیرد.مورد استفاده قرار می

 واژگان کلیدي: داده کاوي، مديران، شهرداري تهران
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 :مقدمه

 های همچون پایگاه داده، حوزه ،ای و در حال رشد استمیان رشتهموضوع جدیدی در بین حوزه های کشف دانش یا کاوی داده

ها های مرتبط را با هم تلفیق کرده تا اطالعات و دانش ارزشمند نهفته در حجم بزرگی از دادهو سایر زمینه اشینمآمار، یادگیری 

ذخیره ی داده خود هاداده در پایگاه ی ازها حجم عظیمهمه سازمان ی اخیردر سالهارا استخراج نماید. با رشد سریع کامپیوتر 

 ها نیاز دارند.ها و یا کشف دانش مفید از آنهها به فهم این داداند و سازمانکرده

یاری مدیران گیری و تصمیمهای خوب، الگوی مناسبی را به جهت تصمیمهای شهری از دادههر سازمان به ویژه سازمان بطوریکه

 خود ارائه دهند، زمینه ایجاد شهر هوشمند فراهم خواهد آمد. 

یز گفته ن« تحلیل متن»ه آن ، که باشاره نمود کاویمتن واردها را می توان به یکی از م کاویدادهمختلف های شاخهدر میان 

کاوی، از طریق شناسایی عملی است. متن یافته به اطالعات با معنا وهای متنی غیرساختکاوی فرایند تبدیل دادهشود. متنمی

العات، رسی دستی حجم عظیمی از اطبدون نیاز به بردهد می مرتبط به کاربران اجازه« کلمات کلیدی»و « الگوها»، «موضوعات»

 یافته به دست آورند.های متنی غیرساختدانش و اطالعات مفیدی از داده

های بزرگ و پیچیده را به شکل ساده، سریع و بسیار مؤثری ها قادر هستند تا مجموعه دادهکاوی، سازمانبه کمک متندر واقع 

هدر  برند تا حجم کارهای دستی و تکراری کارمندان وهای بزرگ از این ابزار مفید بهره میرکتچنین، شتجزیه و تحلیل کنند. هم

های شکاوی و سایر روهای پشتیبانی و شاغل در شرکت را کاهش دهند. بنابر این با استفاده از ابزار متنرفت زمان با ارزش تیم

گیری مدیران مین اطالعات در جهت تسهیل تصمیا ود و ازرا نیز کشف نم هاسایتتوان اطالعات و دانش پنهان در وبکاوی میداده

 بهره جست.

های اطالعاتی مورد توجه آوری اطالعات و سیستمهای اخیر و با گسترش استفاده از فنکاوی علم و فنی است که در سالداده

های مهمی مثل ها در زمینهتواند برای شرکتارد و میها دکاوی کاربردهای مختلفی برای سازمانها قرار گرفته است. دادهسازمان

تواند هر نوع از کاراکتر شامل متن، عدد، کلمه، صدا و تصویر باشد و در گشا و مفید باشد. داده میپسماند و ترافیک بسیار راه

استفاده اند و بندی نشدهقهبندی و طبهای خام دستهصورتی که توسط انسان مشاهده شود معنای خاصی در بر نخواهد داشت. داده

توان از اطالعات آید. میها اطالعات به وجود میبندی و ساختاردهی به دادهبندی، دستهپس از طبقه. ها ممکن نیستمستقیم از آن

ت. گیری و یا ایجاد دانش در مورد یک مقوله استفاده کرد. اطالعات برای کاربر مفهوم دارد و قابل استفاده اسبرای تصمیم

تمرکز بر ، ها، ایجاد اطالعات اجرایی و مفیدبینی احتمالی نتایج و خروجیپیش، کشف اتوماتیک الگوها :کاویهای اصلی دادهویژگی

ها ترین آنها دارای مشکالتی است که مهمکاوی نیز نظیر بسیاری از سیستمهای داده. دادههای بزرگ و مجموعه پایگاهروی داده

در این حالت ممکن است جامعه نمونه )مجموعه  شود.ها )که اغلب منجر به استفاده از جامعه نمونه میباالی داده عبارتند از: حجم

های کامل مجموعه اصلی را نداشته باشد(، وجود عدم قطعیت در اطالعات )که به دو دسته قابل تقسیم است: انتخاب شده( ویژگی

شود، بنابراین ها ذخیره میهای اولیه به صورت ناقص در انبار دادهدر این حالت داده )ثبت نشده( مقادیر نامشخص - قصاطالعات نا
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ها آن ها، بین اطالعات حاصل از)به دلیل اشتباه در ثبت برخی داده شود(، اطالعات ناسازگاردر سیستم نیز ناقص ثبت می

 (. 1396)سهرابی،  آید(هماهنگی و ارتباط الزم به وجود نمی

بینی آن از پرکاربردترین یاری مدیران شهری و پیشگیری و تصمیمکاوی در جهت کشف الگوی مناسب تصمیماز دادهاستفاده 

کاوی بیشتر به کاربردها و اهداف موردنظر محقق و یا مدیر توجه دارد تا به اهمیت است. از آن جایی که داده موضوعات روز دنیا

های بزرگ سازمان .های خدمات انرژی مفید و ضروری استسازیه کارگیری آن در تصمیمها و اطالعات، تشریح کاربردها و بداده

کنند، ولی ناتوانی این آوری و ذخیره میکنندگان و شرکای تجاری خود جمعهای بسیار زیادی را درباره مشتریان، تأمینداده

. صاحبان استفاده ماندبیها به دانش تبدیل نشوند و داده شود که اینها سبب میها برای کشف دانش پنهان درون این دادهسازمان

های اطالعاتی عظیم خود و استفاده از این اطالعات برای وکار میل به استخراج اطالعاتی ناشناخته، معتبر و قابل درک از بانککسب

 (2010، 2، ثاکاری1)دشپاندی. کسب سود بیشتر دارند

  

 اهمیت و ضرورت پژوهش

سعی شده است که این در این پژوهش، داده ها می باشد . محیط اطالعاتی کالن  ها درداده نقش و اهمیت طالعههدف از این م

از آن  ها صحیح در سازمان گیریهای تصمیمنقشی کاربردی داشته باشد تا بتوان در گیری مدیریت فرآیند تصمیمداده ها در 

آوری اطالعات در حوزه استفاده بهینه از ن یکی از دستاوردهای موثر و مفید فنکاوی به عنوا. از سوی دیگر، دادهاستفاده نمود 

ها ایفا نماید. تهران کالن شهری با ها و نهادها، توانسته نقشی اساسی برای دستیابی به اطالعات مورد نیاز مدیران در سازمانداده

است. پیامد تغییر های موجود نشدهای از دادهن استفاده بهینهرسد در مدیریت شهری آن، تاکنوهای انبوه است که به نظر میداده

های اجتماعی به منظور حفظ مشارکت شهروندی در جوامع ذینفع از جمله اجتماعی، افزایش مشارکت برای مدیریت در برنامه

 های اجتماعی بوده است.حمایت از رویدادهای اجتماعی و برنامه

چنین افزایش روزافزون جمعیت، نیاز به ارایه خدمات شهری مناسب شهروندان بیش از با گسترش و توسعه شهرنشینی و هم 

ها و نحوه عملکرد های شهرداریهای انجام شده در مورد مجموعه دادهها و تجزیه و تحلیلشود. مجموعه بررسیگذشته احساس می

های از این رو ارائه مدل .ها وجود داردمطلوب شهرداریای در عملکرد های عمدهها و نارساییرسد که محدودیتها به نظر میآن

رسانی به ها و بهترین خدمتهزینهرساندن حداقل  برای بهکاربردی مناسب جهت پیدا کردن دید مناسب مدیران شهری و 

 ریزی مناسب آینده باشد. تواند کمک شایانی برای برنامهو می باشدمیشهروندان 

 

 کاويداده

                                                 
1 Deshpande 

2 Thakare 
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 اويکمفهوم داده-

های اطالعاتی مورد توجه آوری اطالعات و سیستمو با گسترش استفاده از فن 1990علم و فنی است که در سال  کاویداده

های مهمی مثل ها در زمینهتواند برای شرکتها دارد و میکاوی کاربردهای مختلفی برای سازمانها قرار گرفت. دادهسازمان

 و مفید باشد. گشابازاریابی و فروش بسیار راه

های آماری و ابزارهای مدیریت داده، نمود. در نتیجه، دیگر روشای رشد میالعادههای ذخیره شده با سرعت فوقمیزان این داده

( امروزه نیاز برای استخراج خودکار دانش قابل 2002، 4، پال3برای تجزیه و تحلیل این مجموعه عظیم داده مناسب نبودند. )میترا

دانش و شد. کشف 6دانشو کشف 5کاویاین نیاز منجر به ظهور داده است.از مقدار زیاد داده، به خوبی شناخته شدهاستفاده 

کاوی گام مرکزی فرآیند باشند. دادههای بسیار بزرگ میهای کشف اطالعات استراتژیک و پنهان در پایگاه دادهکاوی روشداده

های متعدد دانش شامل به کار بردن روشدانش است. فرآیند کشفور خالصه همان کشفطو یا به 7هادانش در پایگاه دادهکشف

باشد. به منظور پاالیش و بهبود دانش کشف شده می 9پردازشکاوی و پسبا هدف تسهیل استفاده از الگوریتم داده 8پردازشپیش

گران و اطالعات سطح باالی استخراج شده برای تحلیل های خام و نمایشابزارهای کشف خودکار دارای قابلیت تجزیه و تحلیل داده

 (2002، 10باشند. )فریتاسگیران مییا تصمیم

ای است که دهه آینده را با انقالب تکنولوژیک مواجه خواهد ساخت بدین رو کاوی یکی از ده دانش در حال توسعهدانش نوین داده

ها است که با کاوی فرایند کشف دانش پنهان درون دادهاست. دانش دادهای داشته العادههای اخیر در دنیا گسترش فوقدر سال

های گوناگون پیرامونی، امروزه دارای بینی و کنترل پدیدههای تخصصی با توصیف، تشریح، پیشبرخورداری از دامنه وسیع زیرزمینه

برای کاربرد این دانش در نظر گرفته  ای که امروزه مرز و محدودیتیهای مختلف است؛ به گونهکاربردهای وسیع در حوزه

 (1390است. )شهرابی، نشده

 

 کاويهاي استفاده از دادهزمینه-

                                                 
3 Mitra 

4 Pal 

5 Data mining 

6 Knowledge discovery 

7 Knowledge Discovery in Databases (KDD) 

8 Preprocessing 

9 Post processing  

10 Freitas 
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ها سازی و آنالیز داده برای کشف الگوها و ارتباطات در دادههای مدلکاوی فرآیندی است که از انواع تکنیکبا توجه به اینکه داده

اری ها را در امور متنوعی یبرد؛ این امر سازمانمورد استفاده قرار گیرد بهره میهای دقیق بینیکه ممکن است برای انجام پیش

 به کار رفته عبارتند از:ها آنکاوی و کشف دانایی در هایی که دادهزمینهبرخی از ( به عنوان نمونه 1390دهد. )شهرابی، می

مشتری و مدیریت ارتباط با سازی رفتار اریابی، مدل)مشاوره، بازتجارت و، مسائل پزشکی و ...(، کشف دار، علم )فضانوردی

ساخت و ، مهندسی صنایع، مدیریت شهری، 13مراقبت سالمتیها و ...(، یسرمایهگذار، 12کشف تقلبنیک، تجارت الکترو، 11مشتری

، تروریستیزات ضدحکومت )مبار، ین اینترنتی(آنالفروشندگان جستجو، تارنما )موتورهای ، بانک، مخابرات، ورزش و سرگرمی، تولید

 (1991)پیاتتسکی، شاپیرو،  .کنند(مشخص کردن کسانی که مالیات پرداخت نمیهمانند اجرای قانون 

 

 کاويکاربردهاي داده-

هدایت میشود. هدف دادهکاوی تقسیم  15هدایت شدهو غیر 14هدایت شدهکلی به دو دسته کاربردهای به طورکاوی کاربردهای داده

شده هدایتاما هدف دادهکاوی غیر، میباشد 17و پاسخگویی 16هبندی برخی از زمینههای خاص نظیر درآمدتوضیح یا دستشده 

از قبل های سبین یک گروه از رکوردها بدون در نظر گرفتن یک زمینه خاص یا مجموعهای از کالهای شباهتکشف الگوها و 

در یک نگاه کلی یک الگوریتم یا مجموعهای از ، ک مدلتعریفشده میباشد. دادهکاوی رابطه تنگاتنگی با ساخت مدل دارد. ی

به یک هدف یا خروجی خاص  ،در یک پایگاه داده هستند 18هاییزمینهکه مجموعهای از دادهها را که اغلب به شکل ، قوانین است

برای ساخت مدل ابزارهایی ، دیگر دادهکاویهای روشی تصمیم و بسیاری از هارختد، شبکه عصبی، 19مرتبط میسازد. رگرسیون

با ، مدل از طریق روشن کردن چگونگی پیشبینی و ارتباط نتایج حاصل در یک زمینه خاص، میباشند. تحت شرایط مناسب

راهی امتیاز، میشوند. یک ه استفاد 20امتیازهابرای تولید  چنین همها مدلبه ایجاد بینش میشود.  منجر، حقایق موجود استفاده از

                                                 
11 Customer Relationship Management(CRM) 

12 Fraud Detection 

13 Health Care 

14 Direct 

15 Indirect 

16 Income 

17 Response 

18 fields 

19 Regression 

20 Scores 
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و مرتب کردن مشتریان بندی دستهمیتوانند برای امتیازها، از یک مدل به شکل یک عدد خاص میباشد.  برای بیان نتایج حاصل

 (2011، 22، بری21)لینفروند. به کار پاسخدهی و خوش حسابی ، براساس وفاداری

 کاوي يا کشف دانايیفرآيند داده-

 باشد.می 1-2شکل کاوی یا کشف دانایی دارای مراحلی مطابق با فرآیند داده

نیاز انتخاب روش بندی آن است. این قدم پیشو درک حوزه کاربرد و نحوه فرمولمسأله قدم اول: شامل شناسایی و تعریف 

 (2000، 23)بائوها میباشد. با توجه به هدف مورد نظر و طبیعت داده، دادهکاوی مناسب و استخراج دانش مفید

، دوم: عبارت از جمعآوری و پیشپردازش دادهها میباشد. این مرحله خود دربرگیرنده فرآیندهایی نظیر انتخاب منابع داده قدم

در صورت نیاز و یا  28گسستهسازی، 27تبدیل، 26تصمیمگیری در مورد دادههای مفقود شده، 25یا مغشوش24حذف نقاط بیربط

 )همان(بیشترین زمان را میبرد. ، ر کل فرآیند دادهکاوید به طور معمولمیباشد. این مرحله  29کاهش دادهها

ختار یک نمایش کلی از سا، مخفی در داده است. مدلهای مدلقدم سوم: دادهکاوی است که هدف آن استخراج الگوها و یا 

، لگوا. در مقابل یک کندرخداد داده را توصیف میونگی که یا اجزای سیستم در برگیرنده دادهها را خالصه کرده و یا چگ، دادههاست

 )همان(که شاید فقط به چند متغیر محدود و تعدادی مشاهده مرتبط است. ، ساختاری محلی است

 دف اصلیهکه دو ، شده است. این تفسیر به خصوص شامل توصیف و پیشبینی استقدم چهارم: تفسیر و ارزیابی دانش کشف

ها جالب یا مفید نیستند و کشف شده از دادههای مدلالگوها یا  کشف دانش در عمل هستند. تجارب نشان میدهند که همیشه

 ن()همابارها تکرار شود. ، ممکن است فرآیند دادهکاوی و کشف دانایی بعد از قضاوت در مورد دانش کشف شده

ه عملی از تفادباشد. بدون شک اسآن می دستیقدم پنجم: استفاده عملی از دانش کشف شده از طریق یک برنامه کامپیوتری و یا 

 )همان(باشد. هدف نهایی فرآیند دادهکاوی و کشف دانایی می، شدهدانش کشف

 

 

 

                                                 
21 Linoff 

22 Berry 

23 Bao 

24 Outliers 

25 Noise 

26 Missing Data 

27 Transformation 

28 Discretization 

29 Reduction 

ف يو تعر ييشناسا

و       يابيدست مسأله

و  يکاوداده پردازششيپ

 يابير و ارزيتفس استخراج دانش

استفاده از دانش  جينتا

 کشف شده

 (2000کاوی )بائو، : فرآیند داده1-2شکل 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاويوظايف داده-

 کرد:بندی در قالب شش کار زیر تقسیمتوان را میاقتصادی و تجاری ، کارهای انجام شده در زمینه کلیه مسائل ذهنی

 30بندیدسته  

 31تخمین 

 32پیشبینی 

 34یا قواعد وابستگی 33شباهتبندی هگرو 

 35خوشهبندی 

 37سازینمایهو  36توصیف  

ها نکه در آاند هدایت شدههایی از دادهکاوی نمونه، بینیتخمین و پیشبندی، دستهسه مورد اول یعنی ، از بین شش کاربرد باال

شده هدایتایی از دادهکاوی غیربندی نمونههخوشه وابستگی وبندی گروهپیدا کردن مقدار یک متغیر هدف خاص میباشد. ، هدف

                                                 
30 classification 

31 Estimation 

32 Prediction 

33 Affinity Grouping 

34 Association Rules 

35 Clustering 

36 Description 

37 Profiling 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

8 

سازی ایههدف کشف ساختارهایی در دادهها بدون در نظر گرفتن متغیر هدف خاصی میباشد. توصیف و نمها آنهستند که در 

 (1386 )شهرابی،باشد. هدایت شده و غیرهدایت شده کاربرد توصیفی دارند و ممکن است در بر گیرنده هر دو نوع 

 

 کاويي دادههاها و مدلروش-

های مشابه آینده کنند و از این الگوها برای کشف موارد با دادهها کشف میکاوی الگوها را در میان انبوهی از دادههای دادهروش

 که کنند، در حالیها از ریاضیات و آمار استفاده میکاوی وجود دارد، برخی از آنهای دادهنمایند. تعداد زیادی از روشاستفاده می

 (2012، 40، ویوال39، هاوسر38دهند. )لیدالها نتایج مفیدی ارائه میبرخی دیگر به سادگی قابل استفاده هستند زیرا آن

که برای کشف است هایی پرداخته شدهیتمو الگورها مدلدر اینجا به بررسی برخی کاوی بسیار متنوعی وجود دارند، های دادهروش

بسته به ، اندآمار و علوم کامپیوتر ارائه شدهمجالت مختلفی که در های یتمند. اغلب مسائل از الگوررومیبه کار کاوی دانایی و داده

وکار های کسبهای داده و نیازمندیانتخاب تکنیک مناسب باید براساس ویژگیکنند. استفاده می، کنندمیل نوع هدفی که دنبا

 (2008، 43، شوارتز42، لی41باشد. )روبینشتاین

 گردند:معرفی میکاوی دادهر رفته دهای به کار یتمو الگورها روشو پرکاربردترین ترین مهماز خش برخی در این ب

 44مصنوعیهای عصبی شبکه 

 45درختان تصمیم 

 تحلیل وابستگی 

 آنالیز رگرسیون 

 الگوریتم ژنتیک 

 های بردار پشتیبانماشین 

 46سازی ازدحام ذراتبهینه 

 الگوریتم کلونی زنبور عسل 

                                                 
38 Lidal 

39 Hauser 

40 Viola 

41 Rubinstein 

42 Lee 

43 Schwartz 

44 Artificial Neural Networks 

45 Decision trees 

46 Particle Swarm Optimization 
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 47گوریتم رگرسیون غیر خطی خودکاربه ال  

 

 

 

 مديريت شهري-

خدمات شهرداری و ارتباط گسترده  .پارچه نیازمند استشهر به عنوان کلیتی به هم پیوسته به سازمانی مقتدر با مدیریتی یک

 استفاده جایی که آن ازهای متفاوت نموده است و شهروندان با شهرداری، شهرداری تهران را به ناگزیر تبدیل به پایگاهی از داده

 است، جامعه شهری هر در پایدار توسعه متضمن ها،های اطالعاتی شهرداریآوری شده در پایگاههای جمعداده از جا به و درست

 در موضوعات ترینمهم از یکی آن مصرف صحیح مدیریت و انرژی ارزش با منابع چونهای همآوری، حفظ و تحلیل دادهجمع

 تا داشته آن بر اندرکاران مدیریت شهری رادست و مرداندولت گذاران،سیاست کلیه و بوده جهان کشورهای میتما کار دستور

و  هاداشت دادهنگه هایهزینه کنترل نتیجه در )بدون تجزیه و تحلیل(ه دیتاها رویبی افزایش مشکل با رویارویی جهت ایچاره

 اندیشند.بییاری مدیران گیری و تصمیمده به منظور کشف الگوهای مناسب تصمیمداشت شهای نگهچنین تجزیه و تحلیل دادههم

 (2012و همکاران،  48)بکیرلی

کاوی فرایند استخراج باشد. در واقع دادهکاوی یکی از ابزارهای نوین در کشف و استخراج دانش از دل حجم عظیم اطالعات میداده

های گوناگون گیری در فعالیتهای بزرگ و استفاده از آن در تصمیمم از پایگاه دادهاطالعات معتبر، از پیش ناشناخته، قابل فه

بینی ز پیشتواند اتفاقات آینده را نیمهم از پیش ناشناخته را بیان کند، می که قادر است تا مطالب کاوی عالوه بر آنباشد. دادهمی

های استاندارد ا از اجرای فرآیندهای عملیاتی و تهیه گزارشها، در گذشته تنههای مدیریت اطالعات شهرداریسیستم کند.

ها با استفاده از ی مدیریت شهری است. شهرداریکاوی، در حوزهترین کاربردهای دانش دادهکردندیکی از مهمپشتیبانی می

های بزرگ کشف کنند، بدین ترتیب ها و قوانین را از مجموعه دادهنظمیتوانند الگوهای پنهان، روابط، تغییرات، بیکاوی میداده

 )همان(شود. تر دنبال میتر و سریعتر، دقیقها منطقیگیری در شهرداریفرآیند تصمیم

 

 کاوي در مديريت شهريکاربردهاي داده -

وعات کاوی، مدیریت شهری را در موضی مدیریت شهری است. امروزه دادهکاوی، درحوزهترین کاربردهای دانش دادهیکی از مهم

های داده ای که استفاده از این دانش به عنوان جدیدترین و برترین روش حل مسأله برای پایگاهگونهمتنوعی یاری داده است، به

                                                 
47 Nonlinear Auto Regression (NAR) 

48 Bakırlı 
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های خرد و کالن مدیریت ریزیکاوی در تمامی موضوعات و برنامهمدیریت شهری بسیار حیاتی بوده و بدین جهت امروزه دانش داده

 :شهری نظیر

 ریزی شهریبرنامه 

 حمل و نقل و ترافیک 

 زیباسازی 

 خدمات شهری 

 مدیریت پسماند 

 مهندسی فرهنگی شهری 

 ارتباط با شهروندان 

 ارائه خدمات اضطراری 

 ایجاد خدمات و تسهیالت جدید 

 مندی شهروندانریزی ارتقاء سطح رضایتبرنامه 

 ریزی آموزش شهروندانبرنامه 

 .دارای کاربرد فراوان است در ادامه به انها می پردازیم که و بسیاری دیگر از مقوالت مدیریت شهری

 ونقل هوشمندحمل 

ر این درار دارد. ریزان قهای روز در اهداف برنامههای نوین مدیریت ترافیک استفاده بهینه از امکانات موجود و فناوریدر سیستم

ها و و انسان نقلیه چنین افزایش ایمنی وسایله و همهای مدیریت ترافیک، افزایش بازده شبکراستا یکی از اهداف نهایی سیستم

نظور مهایی کارا به ای کشور نیازمند سیستمباشد. جهت نیل به هدف فوق شبکه حمل و نقل جادهکاهش زمان سفر و... می

ای حمل هیستمترین مزایای استفاده از سها است از مهمدهی به بخش حمل و نقل و از طرفی مدیریت مناسب این سیستمخدمت

سطح  بهبود وجویی در زمان، کاهش مصرف سوخت توان به کاهش تراکم ترافیک و افزایش سطح ایمنی، صرفهو نقل هوشمند می

عیت انی وضهای نظارت و ثبت تخلف، سیستم اطالع رسسرویس اشاره کرد. از جمله وسایل قابل اشاره این سیستم، سیستم

وسط قع قانون تبه مو ورسانی به هنگام وسیله نقلیه و سهولت در اجرای سریع سی، سیستم اخطار به راننده و سیستم اطالعهواشنا

 (1388نژاد، )قاسمی .باشدپلیس و افزایش امنیت اجتماعی می

 

 

 بینی مناطق رشد(ساخت و ساز هوشمند )پیش 
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تواند ند، که میهای موجود به اندازه کافی برای تداوم رشد مناسب نیستتشوند، زیرساخاغلب وقتی مناطق جدید ایجاد و رایج می

 توان با هجوم ناگهانی مشاغل یا ساکنانهای بیشتر در منطقه شود. حتی امکانات اساسی مانند آب و برق را میمانع پیشرفت

شود تا ببینند که این پذیر میریزان شهر امکاننامهبینی، برای برسازی و تجزیه و تحلیل پیشاستفاده از مدل تأثیر قرار داد. باتحت

 (1393)کالنتر،  هند داد.در کجا قرار دارند و این افزایش چقدر خواهد بود. سپس امکانات الزم را ارتقا خوااحتمالی مناطق رشد 

 هوشمند خانه 

 مصرف سازیهبهین سازمان برآورد اساس شود. بر می مصرف تجاری و عمومی خانگی، بخش در زیادی انرژی ساالنه ایران در

 هاخشب سایر با مقایسه در که است کشور سوخت کل مصرف درصد از 38 حدود هاساختمان در سوخت مصرف سهم سوخت،

 یتجار و عمومی خانگی، بخش در برق و مصرف گاز این، بر است. عالوه توجهی شایان سهم و کشاورزی، صنعت نقل، و حمل نظیر

 به رو روند اخیر، هایجمعیت در سال نسبت سالخوردگی شاخص دیگر، سوی است. از داشته گیریچشم رشد اخیر هایسال در

 معرض در بیشتر و شوندجه میموا زیادی مشکالت با کنند زندگی مستقل اینکه برای سال  60باالی دهد افرادمی نشان را رشدی

 توانند مصرف انرژیاشیا می اینترنت بر مبتنی هوشمند هایخانه که است حالی در گیرند. اینمی قرار بلندمدت مزمن هایبیماری

 برنامة اساس بر را خانه دمای داخل خودکار طور به تواندمی هوشمند، هایخانه کنند. ترموستات نظارت را خانگی وسایل

 به و گذاردمی ما زندگی و کار رب سیعیو تأثیرات اشیا اینترنت. شود جوییصرفه انرژی مصرف در تا کند سازگار کاربر بندیزمان

 دهند. کاهش را ایعاتض و کرده جوییصرفه انرژی مصرف در داده، انجام تریطور راحت به را کارها کندمی کمک مردم

 نتاینتر بر مبتنی هوشمند هایشدند. خانه تلقی افتاده مد از قبلی هوشمند هایخانه شد، معرفی اشیا فناوری اینترنت که زمانی

 هایداده پردازش معالجه خانواده، خانواده، منیتا شامل خانه هوشمند گیرند. برای مثال،دربرمی را کنترل از تریوسیع حوزة اشیا،

 (1396ران، شود. )انصاری و همکامی خانواده و کار کسب و تفریح خانواده خانواده،

 

 محیط زيست هوشمند 

ظ های مؤثر در جهت ایجاد سریع تغییرات در جهت حفها، نظارت و داشتن کنترلالیندهیکی از کلیدهای بررسی و کنترل میزان آ

دهد تا ها این امکان را میها و شرکتترین عامل در اینجا است، این امر به دولتکنندهها تعیینبازده در سطح معینی است. داده

تواند در ها میر است. امکان بررسی و کنترل میزان آالیندهها دارای نتیجه مثبت یا منفی در کل شههای آنببینند که خروجی

 این نظارت هم توانند کمترین آسیب را داشته باشند کمک کند.ها در مناطقی از شهر که در آن میبندی، قرار دادن آالیندهمنطقه

توان های جدیدی را مید و چه نوآوریکننها در کاهش آلودگی بهتر کار میآوریکدام فن کند تا ببیندچنین فرصتی را ایجاد می

 (1396)ستوهیان و همکاران،  در مناطق خاص به منظور جلوگیری از آسیب بیشتر محیط زیست به کار برد.

 

 توسعه شهري هوشمند 
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های شهری هزینه دارند این است که مبلغ هنگفتی برای توسعه و بهبود زیرساخت "شهرهای هوشمند"ای که ترین مسألهبزرگ

توان هدف قرار داد که پول ناشی از مالیات پرداخت شده می "شهرهای هوشمند"ها ها و دادهاند. با استفاده از تجزیه و تحلیلدهش

ترین باشد. از طریق هدف قرار دادن مناسب ناشی از توسط شهروندان بیشترین تأثیر را داشته باشد و کدام کار برای آن مناسب

 (2020، 49های شهر را بهبود بخشید و ضایعات را به حداقل رساند. )بارتنتوان کل زیرساختمیها، تجزیه و تحلیل داده

باشد. گیری در مدیریت شهری، دشوار و پرهزینه بوده و دارای دقت و بازدهی مناسب نمیهای سنتی برای تصمیماستفاده از روش

ها د از دادهج جالب توجهی در سازمان شود و به کشف دانش مفیتواند منجر به نتایکاوی و کشف دانش میلذا استفاده از داده

 انجامد.بی

 

 آوري اطالعات و ارتباطاتفن 

آید که عالوه بر زندگی جوامع انسانی، شهرها را نیز با تحوالتی آوری غالب عصر جدید به شمار میآوری اطالعات و ارتباطات، فنفن

های کابلی و های رادیویی اطالعاتی، صوتی و تصویری سیار، شبکهی، سیستمهای مخابراتروبرو ساخته است. توسعه شبکه

های اطالعاتی جغرافیایی و سیستم تعیین موقعیت جهانی، مفاهیم فضایی، ها، سیستمای، اینترنت و شبکه دادههای ماهوارهسیستم

آوری دهد. توسعه فنمور شهری هم چنان انجام میفعالیتی و مدیریتی در شهرها را دگرگون کرده و تأثیرگذاری خود را بر تمام ا

 (2014، 50اطالعات و ارتباطات، رابطه تنگاتنگی با روند جهانی شدن در دنیا دارد. )شورت

ست. های پذیرفته شده در مورد ماهیت فضا، اهمیت گذشته زمان و مکان را از میان برده اآوری با دگرگون ساختن اندیشهاین فن

ها پدید آورده است. که این امر در روند جهانی ای برای شهرها و شهروندان ساکن در آنهای ارتباطی گستردهصتبه این ترتیب فر

ی با روند های ارتباطی و اطالعاتی در شهرها ارتباط مستقیمشدن شهر بسیار مؤثر بوده است. از سوی دیگر توسعه زیرساخت

 )همان(ها دارد. جهانی شدن آن

های کالن آوری اطالعات و ارتباطات در شهرسازی به دنبال ناتوانی بارز مدلمیالدی نسبت به کاربرد فن 60ه های دهبینیخوش

 70( در دهه 2001، 52، کلسترمن51میالدی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. )بریل 70های اولیه شهری در دهه شهری، سیستم

ریز، برنامه ثابت و تغییرناپذیر و مورد تاکید قرار گرفت، به این صورت که برنامهریزی همراه با جریانات جامعه مطرح میالدی، برنامه

 (1379کوشد خود را گام به گام با واقعیات موجود انطباق دهد. )مزینی، نماید، بلکه میتدوین نمی

 

 آوريفن 

                                                 
49 Barton 

50 Short 

51 Brail 

52 Klosterman 
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آوری های انسان است. فنگشای دشواریی گرهها و فرآیندهاها، مادهآوری یا تکنولوژی شگردها و به کار بردن ابزارها، دستگاهفن

 تر است. فعالیتی انسانی است و از همین رو، از دانش و از مهندسی دیرینه

 

 آوري اطالعاتمديريت خدمات فن 

آوری اطالعات و ارتباطات است که از دهه برداری مؤثر از فنترین ابزارهای پیشرفت و توسعه در دنیای کنونی بهرهیکی از مهم

ترین شاخصه آن استفاده از توان گفت که مهماست و میمیالدی به بعد ابزار استفاده از این امکانات در جهان ایجاد شده 1980

اند که انقالبی مثل های صورت گرفته به شکلی است که بسیاری از متخصصان امر بر این عقیدهباشد. وسعت پیشرفتاینترنت می

ی و های اقتصادی، اجتماعنماید و این انقالب بسیاری از جنبهو جهان را وارد عصر اطالعات می انقالب صنعتی به وقوع پیوسته

قتصادی وابط افرهنگی حیات بشر را دست خوش تحول عمیق کرده است. یکی از ابعاد این تحول تغییرات عمیقی است که در ر

ت از نجام مبادالرعت از حالت سنتی خود خارج شده و به سوی اهای دولتی به سها و سازمانبین افراد با یکدیگر، افراد با شرکت

باشد؛ در حرکت است. استفاده از های مبتنی بر اطالعات الکترونیکی که به تجارت الکترونیکی معروف میگیری از سامانهطریق بهره

و ها اغلب به دوژیاز این تکنول تکنولوژی جدید چندی است که در خدمت کنترل ترافیک در کالن شهرها در آمده است. استفاده

 کند:صورت به کاهش ترافیک کمک می

 استفاده از طریق طراحی سامانه کنترل هوشمند ترافیک 

  )از طریق ایجاد دولت الکترونیک )شهرهای الکترونیکی 

 یندهای جهانی منجرکنند. فرآافتد و شهرها مظهر و تجسم جهانی شدن بوده و آن را منعکس میجهانی شدن در شهرها اتفاق می

د، بخشند. ظهور نظام جهانی تولیکنند و به آن موقعیت میبه تغییراتی در شهرها شده و شهرها نیز تغییرات جهانی را هضم می

ای جهانی از شهرها به وضوح ها از نظر فضایی و در درون شبکهها و سیاستبازار، امور مالی، خدمات و ارتباطات راه دور، فرهنگ

ی زساخت شهرهااست. تغییرات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در مقیاس جهانی، اثرات بنیادی در تجدید سازمان و بااده شدهنشان د

 (2014گذارد. )شورت، جهان بر جای می

 مر از بین رفتناست. علت این اای العادهرای اهمیت فوقهای ارتباطی داآوری اطالعات و ارتباطات و زیرساختامروزه نقش فن

گیرد. به عنوان های اقتصادی و اجتماعی است که از این طریق در اختیار جوامع قرار میهای زمانی و مکانی و فرصتمحدودیت

 یر است:آوری اطالعات و ارتباطات به علت توانایی باال در ایجاد امور زنمونه از نظر اتحادیه اروپا، اهمیت نقش فن

 ات برای کلیه افرادتر به اطالعالف( امکان دسترسی وسیع

 (1998میشل، های ارتباطی به جمعیت تحت پوشش خدمات )ب( ارائه سرویس

های هوشمند و توسعه مداوم و های فیبری، زیرساختها، شبکهپورتهای ارتباطی و اطالعاتی نظیر تلهایجاد و توسعه زیرساخت

شوند، نیازمند ی در حال ظهور شهر اطالعاتی محسوب میهاهای برتر، اختراعات و اکتشافات که زیرساختآورییکپارچه فن
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هایی که تمرکز باالیی از دفاتر مرکزی، ها تنها در چند شهر برگزیده یعنی مکانگذاریباشند. این سرمایهگذاری کالن میسرمایه

 یابد. )همان(زنند، تمرکز میخدمات مالی، حقوقی و تبلیغاتی موج می

 

 سايت شهرداريوب 

رفاه و  تأسیس ی موسسه مستقل و عمومی است که به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران، آبادی، بهداشت شهر وشهردار

ستقیم مه طور باست و مردم در اداره این امور آسایش اهالی شهر و به عنوان زیستگاهی مطلوب برای شهروندان تأسیس شده

هستند.  مه به نوعی کاربران سایتهنداشته باشند ولی ساکنین یک شهر  ها ممکن است مشتریشرکت و دخالت دارند. شهرداری

د در سایت یک سازمان یا نهاد مراجعه کرده و اطالعات مورد نیاز خودهند به جای مراجعه حضوری، به وبامروزه افراد ترجیح می

 زیر است: ها حاوی اطالعاتت شهرداریسایمورد خدمات، رویدادها، تغییرات و قوانین جدید را دریافت کنند. از این رو وب

ر سایت شهرداری باید حاوی آخرین اخبار و اطالعات در مورد قوانین شهری باشد در کناهای فوری: همانطور که وبشماره تماس

ا و ... در هها و جادهها، اطالعات راهنشانی، بیمارستانهای ضروری و فوریتی مانند شماره پلیس، آتشها باید شماره تماساین

 (1394)رنجبر، صالحی،  سایت ارائه شوند.وب

ها، تیوالات، فستقویم رویدادها: بخشی از سایت شهرداری به تقویم رویدادهای مرتبط با شهر و شهروندان از جمله انتخاب

نها برای ساکنین سایت شهرداری تنقشه و تصاویر: وب ختصاص داده شده است.ها، تعطیالت رسمی و غیررسمی و... اگردهمایی

گذاران نیز باشد. پس با قرار ها و بازدیدکنندگان شهر یا حتی سرمایهتواند منبع مفیدی برای توریستنظر نیست، که می شهر مورد

شود تا نیازهای های مختلف موجود در شهر، سعی میهای مهم و پروفایل و اطالعات انجمنهای مختلف از شهر، مکاندادن نقشه

 )همان( از کاربران برطرف شود. این دسته

های شهرداری قرار داده های مهم دیگر در سایتها و مکانهای محلی، رستورانمعمول لینک هتلبه طور لینک به منابع محلی: 

 وکارهای موجود درکند و هم باعث تبلیغ و رواج کسبشود. این کار هم به کسانی که با شهر آشنایی زیادی ندارند کمک میمی

ها، ایجاد امکان تعامل کاربر با سایت شهرداریترین مسائل در وبهای سایت برای تعامل با کاربر: یکی از مهمگزینه شود.شهر می

 ،های گفتگوانجمن، های اجتماعیشود: شبکههای زیر انجام میمعمول تعامل با کاربران از طریق روشبه طور باشد. سایت می

 . )همان(نظرات ،ارسال فرمامکان ، برگزاری نظرسنجی

 روزبهه هایی با اطالعات زیاد که پیوستبرای کاربران سایت به خصوص سایت هاگزینهترین جستجوی داخل سایت: یکی از مهم

 باشد. به این ترتیب کاربران پس از ورود به سایت به راحتی و بدونشوند، مثل سایت شهرداری، امکان جستجو در سایت میمی

 )همان( رسند.کنند و زودتر به هدفشان میاطالعات مورد نیاز خود را جستجو می گزینهاز طریق این  سردرگمی

 

 :جمع بندي 
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کاوی برای کارهای دادهشهرداری و ارائه راه کاوی در تصمیم گیری مدیران دادهبه نقش و اهمیت هدف اصلی این پژوهش 

زه پیشنهاد هینه در این حوی شده ا ست که مواردی جهت استفاده بسعن پژوهش این در ای باشد. بنابرگیری مدیران آن میتصمیم

 .واقع شوداستفاده  شده تا مورد

کم باشد ها بسیار کاری در آنموازی داشته باشند و های شهرداری تهران همکاری مطلوبی با یکدیگرسایتوبی هایافتهدر صورتی 

د ریگمیار ستفاده قرابه نحو احسن مورد در اجرای تصمیمات مدیران  باشد شدهنها موجب اتالف وقت و انرژی و منابع شهرداریو 

توان با پشتیبانی و باشد، می اطالعات باید جدید و به روز و ،نباشند های یکسانیها دارای مطالب مشترک در زمینهسایتاین وب .

رجوع ابه فیزیکی و ازدحام اربی شهرداری را افزایش داد و مراجعهاسایتشهروندان با وب روزرسانی مرتب امکان مراجعه و تعاملبه

 ها را کم کرد. به شهرداری

 های نو جهت بهبود عملکرد روش پیشنهادی در اینتوان به عنوان طرح و ایدهجهت توسعه این پژوهش میدر واقع پیشنهادهایی 

 رتند از:ین پیشنهادها جهت بهبود نتایج این پژوهش عباز اها گردد را عنوان خواهیم نمود، برخی اپژوهش و سایر پژوهش

 های آتی، افزایش گیری در مورد فعالیتفراهم آوردن اطالعات وضعیت فعلی، تسهیل تصمیمکاوی امکان های دادهبکارگیری روش

 به همراه دارد. هادرآمد و کاهش هزینه

 صبی مصنوعی شبکه ع بردار پشتیبانترین همسایه، ماشین، نزدیکتصمیمچون درختماشین همهای یادگیریاستفاده از الگوریتم

 های تحقیق.به جای الگوریتم شبکه عصبی عمیق ال.اس.تی.ام به منظور ارزیابی نتایج و بهبود یافته

 های سازی و انتخاب ویژگی از جمله الگوریتم ژنتیک، الگوریتم گلهای بهینههای یادگیری ماشین یا تکنیکترکیب سایر روش

های بوستینگ به منظور بهبود فرایند های شهرداری استفاده از الگوریتمسایتهای وبکلونال به منظور بهبود تجزیه و تحلیل داده

 .های این تحقیققایسه نتایج بدست آمده با یافتهمو  های شهرداریسایتهای وبتجزیه و تحلیل داده

 

 منابع:
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 (.678-659، )ص ص 1396، زمستان 4، شماره 9فراترکیب، مدیریت فناوری اطالعات، دوره 

، تحلیل مرزی تصادفی رهیافت :شهرداری های استان اصفهان ایبررسی عوامل مؤثر بر کارایی هزینه(. 1394رنجبر، همایون، صالحی، الهه، )
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