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 چکیده

 م دیریت  ه ای  س امانه  کلیدی هوشمند در سطح شهرها و بخش های سیستم از یکی تصویری نظارت های دوربین

 منظ ور  ب ه  را تصاویر از نیاز مورد استخراج اطالعات و تصویری اطالعات ایجاد روند که توانایی می شمار به شهری

مداربس ته در   ه ای  دورب ین  و تص ویری  سامانة نظارت زیاد اهمیت ا توجه بهب کنند. می فراهم آگاهانه گیری تصمیم

 س امانه،  ک ارایی  و ب ازدهی  در آن مستقیم دلیل تأثیر  به هوشمند های سامانه یابی مقولة مکان تحقق شهر هوشمند،

 در ریتص وی  نظ ارت  ه ای  دورب ین  گزینی های مناسب مکان شناسایی پهنه پژوهش این هدف زیادی دارد. اهمیت

 چه ار  های مداربسته ش هری از  گزینی، دوربین های مناسب مکان منظور شناسایی پهنه به است. سطح شهر زنجان

اند. از روش مقایسة زوج ی م دل    زیرمعیار انتخاب شده 95 جمعیتی و طبیعی و کالبدی، معیار اصلی شامل کاربری،

ه ا   از روش فازی برای استانداردس ازی الی ه   ارها ومنظور تعیین ضریب اهمیت معی به (AHP) مراتبی تحلیل سلسله

با یک دیگر تلفی ق    Raster Calculator های استاندارد موزون، با استفاده از تابع درنهایت، الیه. استفاده شده است

دهد  مدل فازی و تلفیق معیارها نشان می کارگیری به از حاصل نتایج بررسی. دست آمده است شده و نتیجة نهایی به

ه ای بیش تر در ای ن     های مداربسته مناسب، و اس تفاده از دورب ین   های مرکزی و میانی، برای استقرار دوربین نهپه

 ها ضروری است. پهنه

 

 .GISگزینی،  های مداربسته، شهر هوشمند، مکان ایمنی و امنیت، دوربین :ها کلیدواژه
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 مقدمه 

 و تعامالت باشند، میزان داشته بیشتری ایمنی ضریب رهاشه هرچه و است شهری امنیت زندگی و حیات برای الزم شرط

 جدید، امکانات تمام با امروز (. شهرهای11: 2011)نویدنیا،  خواهد بود ها بیشتر آن و اقتصادی فرهنگی اجتماعی، مناسبات

 امروزه دیگر ز سویا (.09: 2013کنند  )کامران و همکاران،  را تأمین شهروندان و امنیت آرامش توانند گذشته نمی همانند

 از اطالعات فناوری بر مبتنی ابزارهای کرد. مدیریت و کنترل شهری مدیریت سنتی روش با توان این شهرها را نمی دیگر

 در کنـد کـه   مـی  فـراهم  را اطالعـات  از ای شبکة گسـترده  انسانی منابع از گیری کنار بهره در اطالعاتی سنسورهای جمله

 (؛ از3: 2010محمـدی،   و شهری است )پورشـریفی  مدیریت کنندة این اطالعات تسهیل ههوشمندان وتحلیل تجزیه صورت

 ترغیب و هوشمند دیجیتال های سامانه کارگیری به از استفاده به را های شهری سازمان تا کردند تالش پژوهشگران رو این

 (. 11: 2011زاده سناسگزار،  کنند )سرگلزایی و ابراهیم

 هایی حل راه اتخاذ و یافتن برای و مهم است ها در شهرها نگرانی و امنیتی مسائل از ای وعهبه مجم گفتنی است توجه

 اسـت  (. بـا ایـن حـال روشـن    Kitchin, 2016: 60شـود )  اسـتفاده مـی   هوشمند شهر های فناوری مزایای از ها آن برای

 (Kitchin, 2016: 9کند ) می توجه امنیتی مسائل از زیادی به تعداد هوشمند شهر های فناوری

از  و یافـت،  خواهـد  افـزایش  درصد 29 تا ساالنه طور هوشمند به شهر جهانی بازار که یابیم درمی ها پژوهشتوجه به  با

 ,Transparency Market Research) رسـید  خواهـد  1321 در دالر تریلیـون  0/2 تـا  1321 در دالر میلیـارد  1/531

 رشـد  به رو جمعیت پاسخ به در هوشمند شهر صد احداث برای را نامة خودبر 1329 سال در هند ؛ برای مثال، کشور(2014

 .(Government of India, 2015)کرد  اعالم تحت فشار شهری های زیرساخت و خود

 هـای  فرصـت  و ابزار با شهری حاکمیت تأمین حال در داده، از مؤثر استفادة و فناوری های حل راه که داشت توجه باید

 از دیجیتـال، اسـتفاده   فنـاوری  پیشـرفت  (. در این بین، باUN-Habitat, 2016: 47است ) مؤثر تحول ایجاد برای جدید

 Lippert etیافـت )  افـزایش  جمعیـت  و چهره تشخیص افزار نرم و پال، شناسایی دیجیتال، دوربین نظارتی های سیستم

al., 2012برنامـة آزمایشـی   ،1329 ت کـه در سـال  داشـ  وجود دوربین یک نفر شش هر ازای به لندن، در مثال، برای (؛ 

 (The Economist Intelligence Unit, 2015اجرا شد ) پلیس در این شهر مأموران برای پوششی های دوربین

 ,.Lippert et al)اسـت   آمـده  وجود به شهر بر نظارت اشکال و ها، هدف مأموران، در ای فزاینده تنوع زمان، هم طور به

 مشارکتی، حاکمیت های مدل با دهنده پرورش محیطی باید توسعة پایدار، منظور به ICT ظرفیت تحقق راستای . در(2012

شـود   ایجـاد  دیجیتـال  تبعـیض  از دوری و اجتماعی فراگیری سازی، ظرفیت شامل مناسب، فنی های عرصه و هازیرساخت

(UN-Habitat and Ericsson, 2014.) 

 کـار  دسـتور در  جهـان  سراسر در شهرسازی، روند در مرحلة بعدی وانعن به هوشمند شهر باید توجه داشت که مفهوم

 فیزیکـی،  هـای  زیرسـاخت  تمـام  هوشمند شهر یک فناوری، در دیدگاه از  (ITU, 2013: 20).دارد  قرار ها سیاسی دولت

ن موضـوع و  با توجه به ای. Hartley, 2005: 28)شود ) می متصل هم به هوشمندی اهرم از استفاده با تجاری اجتماعی و

را  CCTVsهای نـوین از جملـه    افزایش تعداد خودروها در سط  شهر، لزوم افزایش ایمنی شهروندان، استفاده از فناوری

 درنتیجـه  و رانندگان به ترافیک اطالعات توزیع ها، از جمله کاربرد و منافع دوربین (.Kurdi, 2014: 200)کند  الزامی می
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سـازی و امنیـت خودروهـا و عـابران در شـهرها اسـت        تصادف و کمک به ایمـن  وقعم به ترافیک، تشخیص جریان بهبود

(Bennis, 2011:6)امنیت در سط  شـهرها   در ارتقای حس زیادی های مداربسته نقش ؛ همچنین دوربین((Agustina 

and Galdon, 2011: 168-174    و کاربرد بسیار مهمی در پیشگیری و کاهش جـرائم دارنـد(Mcchahill, 2002: 3.) 

دهـد   آنچه رخ مـی  سامانمند داشته است، بررسی وجود های مختلف مکان در سال چندین های نظارتی برای دوربین اگرچه

 هـا و  دوربـین  اثربخشی خاص، همچنین های در سایت دوربین و استقرار آن نظارت تاریخ است. مواردی چون نشده انجام

 :Deisman, et al., 2009).جدید است  نسبتاً ای موضوعات توسعهها از  گزینی مناسب آن مکان و خصوصی حریم حفظ

دارنـد   عمـومی قبـول   فضـاهای  را بـر  هـا  دوربـین  نظـارت  مـردم  عمـوم  رسـد  مـی  نظر ها به توجه به نتایج پژوهش با (3

(Deisman, et al., 2009: 51-52)با کمترا بر عالوه خود، فضاهای شهری در جدید، عصر به ورود با ایرانی . شهرهای 

هـا دور   است. شهر زنجان نیز از این آسـیب  ها بر هم خورده کاربری تعادل که ای گونه به مواجه هستند؛ نیز نامناسب توزیع

های نظارتی در این شـهر در   گزینی دوربین های مناسب مکان نیست و به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف بررسی پهنه

 نصب مکان ترین اکنون پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که مناسب راستای تحقق شهر هوشمند انجام شده است.

 شهر زنجان کجاست؟   درانداز شهر هوشمند  با چشم تصویری نظارت های دوربین

 تصـویری و تعیـین   نظـارت  هـای  دوربین نقاط تعیین بر مؤثر عوامل توان به شناسایی از دیگر اهداف پژوهش نیز می

 شده اشاره کرد.  یینپارامترهای تع اولویت و اهمیت

 

 پیشینة پژوهش

 شهر به دستیابی برای کاربران سوی از فناوری پذیرش سازی مدل»( در پژوهشی با عنوان 2011زاده ) سرگلزایی و ابراهیم

 سازة کارآمدکردن پنج به نهایی اند که مدل ، به مطالعه پرداخته و دریافته«استان مرکز موردی: شهرهای هوشمند؛ مطالعة

 هـا  اسـتان  مراکز کاربران نخست اولویت عنوان به سازگاری و نسبی مزیت امور، انجام در تسهیل برداری، بهره قابلیت فرد،

کند.  ها توجه می ترین اهمیت کم عنوان با ذخیرة انرژی و ها داده امنیت خدمات، کم سه سازة کیفیت به دارد؛ همچنین اشاره

 فنـاوری  پذیرش بینی پیش منظور شهری به مدیران برای مهم ابزاری ها، استان مراکز از نظر کاربران فناوری پذیرش مدل

 مقیـاس  در فنـاوری  نـاموفق  اجـرای  و تـأمین  از مدل ذکرشده در جلـوگیری  دهد که نشان می نتایج پژوهش فوق است.

 نیـز  مقیـاس  وچـک ک شهرهای در مقاله این در شده ارائه است. مدل مؤثر داشت خواهد زیادی های هزینه که شهری کالن

 بـرای  کافی و الزم آمادگی ها استان کزامر در شهری دهد که کاربران نشان میکلی  آزموده و نتایج آتی پژوهش عنوان به

  .دارند شهری عرصة مدیریت در نوین های فناوری کارگیری به

 پردازش روش براساس هوشمند ترافیک سامانة کنترل یک»( در پژوهشی با عنوان 2019فطرت ) پا، مهر و علویان

 های بهینة محدوده کنترل و ترافیکی اطالعات استخراج برای جدید ارائة نگرشی به« نظارت تصویری های دوربین تصاویر

درجـة   چون مبنا اشیای از استفاده به که موجود های نگرش جای به مقاله این پیشنهادی روش در .پردازند می ترافیک طرح

 مسـتقیم  صورت به که شود می استفاده ای ساده روابط از پردازد، می آن دقیق تنظیمات در دوربینیا زاویة  کجی بزرگنمایی،

 پیشنهادشـده  ترافیـک  کنتـرل  به سیسـتم  درواقع انگشت اثر تشخیص شده است. سیستم گرفته تصاویر ویدیویی خود از
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 مثـل  امنیتـی،  هـای  محـدودیت  و وصـی خص حریم حفظ با هایی مکان ورود به برای خودرو، درون راننده تا کند می کمک

 الگـوریتم  سـازی  پیـاده  و سازی شبیه نتایج آزمایی شود. دارند راستی امنیتی مباحث که هایی مکان و ترافیک محدودة طرح

 ترافیـک  کنتـرل  سیسـتم  یـک  عنـوان  به آن درنظرگرفتن سامانه برای این زیاد عملکرد و کارایی دهندة نشان پیشنهادی،

 اربرد زیادی در هوشمندسازی شهر دارد. است که ک خودکار

 «مداربسـته  دوربـین  سیسـتم  طراحـی  برای انسانی عوامل راهنمای»عنوان  با ای مقاله در( 1325و همکاران ) 2پیکار

 وی پژوهش .برسد انسانی توسعة عوامل به تاند کرد بیان دیجیتال مداربسته دوربین سیستم طراحی برای دستورالعملی را

اسـت.   اپراتـور  کـار  حجـم  پارامترهای و شده در، تصویر کیفیت از مختلف پارامترهای اپراتور، کار های ویژگی اب ارتباط در

 و داده توسـعه  کار حجم شاخص جایگزین یک .است اپراتور هر در عکس تعداد سنتی اپراتور کار حجم پارامترگفتنی است 

 از دار معنا و منطقی ای مجموعه عنوان به صحنه یک .کند می هادار را اپراتور یک های صحنه از تعدادی که است شده تست

 .دهد آن را انجام می نظارت خاص هدف صورت به اپراتور است که شده تعریف بصری اطالعات

 هـای  شـبکة دوربـین   تصویری خودکار بـرای  نظارت سیستم یک»( در پژوهشی با عنوان 1321و همکاران ) 1کاالویا

 و غیرطبیعـی  هـای  موقعیـت  تواند می که دهند پیشنهاد می را هوشمندی تصویری نظارت ستمسی« هوشمند شهر در انبوه

 اسـت؛  شـده  طراحـی  ویدئو انتقال و پردازش کاهش منظور به سیستم این. کند شناسایی جنبشی تحلیل را با هشداردهنده

 یـک  عنـوان  بـه  اسـتفادة آن  برای ترتیب این به و شوند مستقر سیستم در ها دوربین از زیادی تعداد دهد می اجازه بنابراین

 . مناسب است هوشمند بسیار شهرهای در یکنارچه امنیتی و ایمنی حل راه

 از اسـتفاده  بـا  هـا  آن مسـیرهای  و متحـر،  اشـیای  پارامترهـای  براساس هشدار زن  باید توجه داشت که تشخیص

 بـرای  کـه  کنـد  مـی  در، را بـاال  سـط   مفهومی زبان سیستم این شود؛ یعنی می انجام شناسی هستی و معنایی استدالل

 افتد ایجاد کند می اتفاق تصویر در آنچه توصیف با ای شده غنی آالرم تواند می است؛ همچنین در، قابل انسان اپراتورهای

 خودکار نشان دهد. هوشمند واکنش شهر شبکة ایمنی از استفاده با مناسب اضطراری خدمات به هشدار مانند ها آن به و

 برای به بررسی دستورالعملی« دیجیتال های دوربین از ای گزیده»ای با عنوان  ( در مقاله1322و همکاران ) 0وسکفگر

 در امنیتـی  هـای  سیستم در موجود های دوربین از استفاده برای را هایی دستورالعمل سند این پردازند. ها می دوربین انتخاب

 ایـن . دهـد  مـی  ارائه ها و غیره ایستگاه انبارها، ها، اتوبوس آهن، راه اتومبیل، دمانن ونقل حمل به مربوط کاربردی های برنامه

 انتخـاب  راهنمـای  شـده،  توصـیه  تمـرین  ایـن  اسـت.  (PTZ) های متحـر،  دوربین و ثابت های دوربین شامل ها دوربین

شـهرهای   کـاربردی  هـای  برنامـه  در اسـتفاده  بـرای  را باال سرعت با هوایی خطوط و دیجیتال ضبط تجهیزات ها، دوربین

 . دهد می ارائه ونقل حمل با مرتبط هوشمند

 بـا حسـگرهای   عمـومی  فضاهای بر طراحی نظارت رویدادمحور»با عنوان  ای پروژه( در 1323و همکاران ) 9فیلینونی

ت زمینـة نظـار   دهـد کـه در   می را ارائه شهری ساختاری که در شهر صوفیه انجام شده است،« ناهمگن در شهر هوشمند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Pikaar 

2. Calavia, Lorena 

3. Gorshkov 

4. Filipponi, L 
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 بـر  نظـارت  نـاهمگن را بـرای   سنسورهای همکاری و توان مدیریت می است. در این پروژه یافته توسعه ها عمومی دوربین

ایـن   شد با اجرا مترو سناریوی در آزمایش یک در این معماری اصلی اجزای صورت یکنارچه اجرا کرد. عمومی به فضاهای

ای کـه بـرای    داد؛ پـروژه  افـزایش  را سـازی  ساده و غیرعادی هایرویداد توان تشخیص پیشنهادی می حل که با راه هدف

 . طراحی شده است عمومی اماکن بر سازی نظارت یکنارچه و مدیریت

نخستین  عنوان کرد که این شهر« 1های هوشمند در شهر تامنا آزمایش دوربین»( در پژوهشی با عنوان 1323) 2گتس

ایـن پـروژه بـا همکـاری یـک      . بود شده هوشمند در آن نصب دوربین ستمسی که آمد شمار می به متحده ایاالت در شهری

 01 در موجـود  مداربسـته  دوربـین  یـک  بـه  را (FRT) چهره تشخیص فناوری تا شد آغاز ادارة پلیس و شرکت خصوصی

 «هوشـمندانه  نظارت» آزمایش این حال، این با. داشت اصلی مسیر دو طول در بلو، چندین که کند متصل دوربین دیگر

 های بعدی بود؛ انتظارات را برآورده کند، اما آغاز خوبی برای پژوهش نتوانست بودند، امیدوار آن ریزان برنامه که ای اندازه به

های هوشمند در منطقة شهری تامنا سـبب افـزایش امنیـت مـردم و      همچنین در این پژوهش مشخص شد نصب دوربین

هـا   با بررسی پـژوهش ها نیاز دارد.  بیشتری برای هوشمندترشدن دوربینهای  شود که این امر به پژوهش قدرت پلیس می

 موضوع با مرتبط تئوریکی های پایه غنای نظری ها در توان بیان کرد مطالعة آن شهری می مداربسته های دوربین پیرامون

 سـط   در شهری اربستههای مد دوربین استقرار گزینی مکان پیرامون پژوهش ادبیات دارد و فقر ای برجسته نقش پژوهش،

هـا آشـنا شـد؛     توان با فنون انتخاب و نصـب انـواع دوربـین    ها می است. در این بین، با بررسی این پژوهش ملموس کشور

های نظارت تصویری را با توجه به هوشمندی شهرها در آیندة نزدیک بیشتر لمس  و ضرورت ها ، محدودیتهمچنین مزایا

 کرد.

 

 مبانی نظری

 کننـدگان در  مشارکت نقش دارد و در این میان، وجود هوشمند شهرهای دربارة ماهیت ای گسترده نسبتاً یاتطورکلی ادب به

 هـای  دربارة شـیوه  کمی نسبتاً مطالعات امروز به اما تا هوشمند مشخص است، شهر های فناوری از استفاده و توسعه تولید،

 ,.Coletta,et alوجود دارد ) خاص های مکان در طورکلی به هوشمند شهر ریزی و چگونگی آغاز برنامه شده انجام موجود

 ,Kitchinفعـال اسـت )   شـهری  توسـعة  به مربوط مفاهیم پیشبرد هوشمند، در شهر اصطالح حاضر حال (. در1 :2017

2016: 7.) 

ایـن  در  و نشـده  تعریـف  خـوبی  هوشـمند بـه   شـهر  اصطالح فناوری، با مرتبط عبارات از بسیاری همانند حال، این با

های نوین در شهرهای هوشـمند   تأکید دارند استقرار فناوری بر آن خصوص توافقی صورت نگرفته است، اما آنچه همگان

 (Kitchin, 2016: 11).است 

 مـورد  در عمدتاً هوشمند شود که شهرهای درمورد ماهیت شهر هوشمند دو دیدگاه وجود دارد؛ در دیدگاه اول بیان می

 طـور  به فعال دیجیتالی و ای شبکه های دستگاه از ای فزاینده طور به شهر انداز، چشم این است. دردیجیتالی  های شهرسازی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Gates Kelly 

2. Tampa 
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 تجهیـزات  حسـگر،  هـای  شـبکه  هـا،  فرسـتنده  هوشـمند،  وسایل دیجیتال، های دوربین مانند) محدودة شهرها در مستقیم

 عنـوان  بـه  را هوشـمند  شهر دیدگاه دوم .( Batty, et al., 2012: 428-434شود ) می تشکیل( غیره و کنترل افزاری نرم

 و اطالعات فناوری های پیشرفت از استفاده با داری حکومت و امنیت، توسعه شهری، سیاست بهبود برای عمدتاً ابتکار یک

 ,Kitchin)دانـد   مـی  مـدیریت،  و پایداری مشارکت، آموزش، نوآوری، خالقیت، سرمایة انسانی، بازآفرینی برای ارتباطات

هـا،   فرودگاه مترو، ،هاتونل ها،جاده مانند اساسی های زیرساخت تمام شرایط بر که . شهر هوشمند شهری است(11 :2016

در . (Hall, 2010: 32) کنـد   مـی  ادغـام  هم با نوعی به را ها آن و دارد نظارت غیره بزرگ و های حتی ساختمان ارتباطات،

 ارد:وجود د شبکة ارتباطات زیر سه سئول شهر هوشمند

 شود؛ می استفاده اداری مراکز به رسانی خدمات برای که فای-وای شبکه .2

 را تولیدشـده  ویـدئویی  اطالعـات  تبـادل  امکـان  که دوربین هزار 03 نصب با مداربسته های دوربین شبکة یک .1

   کند؛ می فراهم

 گذشـته،  دهـة  دو طـول  (، درITU, 2013: 9) کندمی متصل را دولتی های سایت وب که رسانی، خدمات شبکة .0

 ارائة و شهری مشکالت حل برای محاسبات از استفاده منظور به شهری های زیرساخت سوی به مشتر، حرکت

 و اطمینـانی  بـی  بـا  مقابلـه  بـرای  مـؤثر  راه یک عنوان به شهری های فناوری. است شده مؤثرتر شهری خدمات

 Kitchin andیابـد )  مـی  ارتقـا  دماتخ کارآمد و مؤثر ارائة طریق از که است شهری خطرات مدیریت نکردن

Dodge, 2017: 1-2.) 

 در کلیـدی  نقـش  و اسـت  ماشـین  بـا  ماشین و ماشین با فرد فرد، با فرد ارتباطات شامل ارتباطات و اطالعات فناوری

 رچـه یکنا ارتباطات روی اما است، مترادف اطالعات فناوری با که گفت توان می .دارد شهرسازی فرایند بر نظارت و کنترل

 سـازی  ذخیره محیط و افزار میان پردازشگر، افزار، نرم یک عنوان به کامنیوتر از استفاده و دور راه از ارتباطات ها، سیستم بین

  .(Piro,et al., 2013: 171) دارد بیشتری تمرکز

 هنگـام  ریـزان  برنامـه  کـه  شود سبب می اینترنت دهد و می تغییر را شهرها تکامل روند اطالعات گفتنی است فناوری

 دولـت،  در بیشتر کارایی برای اطالعات به فناوری بلکه نگیرند، نظر در را فیزیکی تنها مسائل شهر، یک برای ریزی برنامه

 (Jin,et al. 2013: 119کنند )می توجه شهر پویایی و تحر، و اقتصاد

 اقتصادی توسعة و شهری مدیریت وندان،شهر زندگی بهبود برای دیجیتال فنّاوری از استفاده به تمایل خالصه، طور به

 بـه را  شـهر  یندهاییفرا همگرایی با اطالعات فناوری های یرساختز (. در این بین،Kitchin, 2016: 9است ) شده بیشتر

 (. ITU, 2013: 2کند ) می عمل مستقل واحد یکعنوان  به تبدیل، و هوشمند شهری

 پاسخ داد: زیر های  پرسشدر مبحث نظارت در شهرها در مرحلة اول باید به 

  باشد؟ دسترس در باید مشاهده و نظارت برای اطالعاتی چه .2

   دارد؟ وجود خصوصی حریم برای هایی محدودیت چه .1

 کارآمـدی  و تـأثیر  اساسـاً  .(Avilez & et al, 2014: 85باشـد؟ )  خصوصـی  بایـد  هـا  فعالیـت  یا مناطق کدام .0

 نیافتن تحقق صورت در زیرا است؛ وابسته آن کارگیری هب و نصب مناسب موقعیت تعیین به هوشمند های سامانه

 شواهد برخی در(. 0: 2015 محمدنژاد،) بود خواهد فایده کم یا تأثیر بی آن نصب گفت توان می تأجر به موضوع، این
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 یـک  بـه  نیـاز  دلیـل  به یا نشده ارزیابی درستی به ها سیستم بیشتر است؛ یعنی کم مداربسته های دوربین تأثیرگذاری

(؛ Isnard, 2001: 2اسـت )  نشده انجام ابتدا در مناسبی یابی مکان و نشده بررسی درستی به خاص دوربین سیستم

 ارزیـابی  مشـغول  و کنـد  مـی  اسـتفاده  متعـددی  نظارتی های فناوری از حاضر حال در 2پیتسبورگ شهر مثال برای

 نـور  هـای  دوربـین  سرنشـین،  بدون پیماهایهوا پلیس، افسران برای بدن هایدوربین جمله از دیگر گزینه چندین

1اسناتر شات و قرمز
 پلـیس  در مورد آن به و کند پیدا می را تیراندازی مکان که است فناوری یک اسناتر شات است، 

 پلـیس  نظارتمداربسته  های یندورب که گرایانه واقعاصطالح  به دیدگاه .(Avilezet, et al., 2014: 3دهد ) هشدار

 بلکـه  پلـیس،  عملکـرد  دهندة شکلتنها  نه که است جرم مشکل برای حلی راه دهد، می افزایش را عمومی نظارت و

 (.Gates, 2010: 70است )مجرمان  و عمومی افکار هایی به یریگ جهتبیانگر 

 مـا  دهند، اما نباید به حریم خصوصی افراد خدشه وارد کنند. وری را افزایش می های مداربسته بهره یندوربقطع  طور به

 فـرد  اسـت و  اولویـت  در خصوصـی  حـریم  حفظ خصوصی باشد، حریم و شامل امنیت یک فرد وضعیتی اگر که معتقدیم

 امنیـت  و خصوصـی  شـامل حـریم   وضـعیت  اگر حال، این کند. با تعیین را مطلوب تعادل نظری، لحاظ به تواند می مدنظر

 . نیست مطلق حق خصوصی حریم دیگر باشد، نفر چندین

کنـد؛   محافظـت  خصوصـی  اطالعـات  از شرط و قید بدون فردی دهد اجازه نباید خصوصی به حریم دعاگفتنی است ا

 .( Avilez, et al., 2014: 12 - 18است ) دیگران امنیت برای تهدیدی زیرا این اطالعات

راسـر  س در CCTV یها برنامه رشد مداربسته، دوربین های یستمس جرم از پیشگیری نظری نقش اعتبار از نظر صرف

 (.  Ratcliffe, et al., 2009: 747است ) بوده توجه متعدد قابل یکشورها

هـا   اما بیشـتر آن  (2ی عمومی را قبول دارند )جدول فضاهاهای تصویری بر  یندوربرسد عموم مردم نظارت  نظر می به

 (. Deisman et al., 2009: 6-8دهند ) یم ترجی  را دو هر اغلب

 درصد() اروپا شهر 5در  مختل  های مکان در نصب دوربین ةمردم دربار . نگرش5جدول 

 بد متوسط  خوب مکان دوربین

 9 9 11 ها خودپرداز بانک

 9 1 13 آهن مترو/ راه

 3 23 10 های بزرگ فروشگاه

 25 11 10 ها بزرگراه

 10 12 51 های بزرگ خیابان

 11 11 90 ها بیمارستان

 01 13 01 درب منازل

 Deisman, et al., 2009: 46مأخذ: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Pittsburgh 

2. ShotSpotter 
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 های مکان در دولتی اجرایی های سازمان در تنها شهر بر نظارت که است این المللی بین عملکرد بهترین راستا، این در

 تئاترهـا،  هـا،  هتـل  ماننـد  عمـومی  و خصوصی مؤسسات سایر که تصویری نظارت های سیستم از و نشود محدود عمومی

2استفاده شود ) کنند می ره اجراغی و آهن راه مدارس، ها، بیمارستان
DIT, 2016 .)   ـ  با توجـه بـه داران شـواهد  دیـدگاه طرف

مجرم احتمالی باید ؛ اول های مداربسته، دو شرط اساسی باید وجود داشته باشد بازدارندگی دوربینیابیم برای  درمیتجربی 

 وربین یک خطر واقعی برای دستگیری اسـت فرد مهاجم باید باور داشته باشد که وجود د، دوم از وجود دوربین مطلع باشد

(Ratcliffe,  et al. 2009: 748 - 749 ).  

 مسـئله نصب شـده اسـت ایـن     ها محلة آنهای مداربسته در  ولش و فارینگتون معتقدند اگر شهروندان ببینند دوربین

روحیـة  تقویـت   باعث تواند می مسئلهاین هاست؛  آنگذاری و تـالش برای ارتقای محیط زندگی  ای از میزان سرمایهنشانه

 ,Welsh and Farrington) بینی شده و کنترل اجتماعی غیر رسمی را در میان افراد محلی افزایش دهد جمعی و خوش

بنـابراین  ؛ شـود  مـی استقبال بیشتر مردم از فضـاهای عمـومی   سبب مداربسته  دوربیناستفاده از  (. گفتنی است3 :2004

 .(Gill and Spriggs, 2005: 28)گیرد ضا شکل فبر مراقبت طبیعی بیشتری 

هـای مختلـف    یفناورشده در  ی حاصلها دادهتوان گفت  های مداربسته با شهر هوشمند می یندوربدرخصوص ارتباط 

 بـه بـازخوردی بـرای    محاسبات دیگـر،  و شهروندسنجی یها گزارش از استفاده با منظمطور  به توانند می شوند، حاصل می

 (.Vanolo, 2014: 892) دست یافت طلوب شهرم عملکرد

 ابتکـارات  تـابلوی سـفید هسـتند،    مانند یک نوآوری برای شهرها چندملیتی که پیشرفتة های شرکت ادعاهای وجود با

 سـاختارهای  و گیـرد  مـی  قـرار  هـا  آن جـایگزینی  یـا  موجود های زیرساخت و زیربنایی های سیستم روی بر هوشمند شهر

گیرد و قطعاً نسخه ثابتی در این خصوص وجـود نـدارد؛ زیـرا وضـعیت     برمی در را ایجادشده مختلف یها شیوه و سازمانی

 نقاط اقصی در هوشمند های سامانه امروزه (Coletta and et al., 2017: 3) ساختاری و جغرافیایی شهرها متفاوت است

 تـا  هوشـمند  نظارتی های سامانه انواع تصویری، ارتهای نظ دوربین نظیر ایمنی و نظارت از کاربردی وسیع ةدامن در و دنیا

0سفر ) مشاور رادیو( ATIS 1پیشرفتة مسافر ) رسانی اطالع سامانه مثل رسانی اطالع و مشاورتی های جنبه
TAR غیـره ( و 

 .است شده گسترده

دیجیتـالی   والعات فناوری اط از استفاده با که شود گفته می شهری به هوشمند شهر که دریافت توانمی گونه این پس

 و بخشـید  بهبـود  را امنیت و ایمنـی  و درمان و سالمت طبیعی، منابع ونقل، حمل مانند هایی بخش کارایی توان می کردن،

این اسـت کـه    (. جالب1: 2011نیا و سلطانی،  د )ایزدیکر فراهم را شهروندان رضایت افزایش و ها هزینه کاهش موجبات

 هستند، عـالوه  جدید های ها نمونه فضاهای سبز در آن شهر تا های پایین زمین همگی از شهرهای دولرا، مصدر و سونگدو

 Coletta etبوده است ) هوشمند شهر های برنامه آغاز در مدیریت شهری اصلی نقش بر تمرکز مطالعه، سه در هر این، بر

al., 2017: 2 .)اشـکال  مسـیرها و  در هوشـمند  هرهایشـ  ایجاد شود می مشخص امروز به تا شده انجام وتحلیل تجزیه از 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Directorate of Information Technology 

2. Advanced Traveler Information System 

3. Traffic Advisory Radio 
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 فرهنـ ،  حقـوقی،  و اقتصـادی  زمینـة سیاسـی،   از تـابعی  صـورت  بـه  کـه  شـده  گرفتـه  کـار  به جهان سراسر در مختلف

 با متقابل های وابستگی و ارتباطات اداری، جغرافیایی و مناطق سیاسی، های اولویت عمومی، های زیرساخت داری، حکومت

 هوشـمند  شـهر  هـای  فنـاوری  و نیسـت  مشـخص  ها آن تأثیرات و ها تفاوت هنوز حال، این بادیگر بوده است.  های مکان

 (.  Coletta, et al., 2017: 28هستند ) بازار به توسعه درحال شهری مسائل برای جهانی های حل راه همچنان

 . مدل مفهومی پژوهش5شکل 
 

 مداربسته دوربین

 سیستم نخستین. کند می ارسال محل چند یا یک به را تصاویر است که محل در های ثابت مداربسته، تمام دوربین دوربین

هـای مداربسـته    اگرچـه دوربـین  . شـد  نصـب  v2 هـای  موشـک  مشاهدة پرتاب منظور به میالدی 2191 سال در مداربسته

 امـا  است، سوم بودهانگلستان مر در 2113از دهة  ها حداقل این دوربین از استفادة پلیس رسند، می نظر به ای جدیدتر پدیده

 دوربـین  از چشـمگیری  صورت به آمریکا متحدة ایاالت در خصوصی امنیتی های شرکت و پلیس میالدی، 13 و 13در دهة 

 سـال  در آمریکـا  عمومی اماکن در مداربسته دوربین از رونمایی نخستین .(Gates, 2010: 69) استفاده کردند  مداربسته

 عمـومی  مراکـز  در ویـژه  به آمریکا سراسر در ای گسترده سط  در مداربسته های وربیند 2113 سال در اینکه تا بود 2130

 جـایی  نخستین نورفولک انگلستان شهر شد و متداول بسیار مداربسته دوربین از استفاده نیز انگلستان در. شد گرفته کار به

 در مداربسـته  هـای  دوربین از استفاده 1333 تا 2113 بین دهة میالدی در طورکلی شدند. به نصب آن در ها دوربین که بود

 یافت. رواج کشورها از بسیاری

در ایـن   آن کـاربرد  اما است، حفاظتی های سیستم در مداربسته های عمدة دوربین و اصلی شایان ذکر است که کاربرد

 ارتباطات ترافیک، ترلکن فضایی، صنعتی، نظامی، پلیسی، کاربردهای رود؛ مانند می فراتر آن از و نیست ها محدود سیستم

 .دوربین در انگلیس و ولز نصب شد هزار 93در حدود  1339 سال در نامحسوس. تصویربرداری و ویدیویی

عمـومی   مداربسـته هـای   های دوربـین  میلیون دالر برای طرح 153دولـت بریتانیـا در حـدود  نیز 1332 تـا 2111از  

  .(Welsh and Farrington, 2004: 197هزینه کرد )

 

 های مرتبط با موضوعمطالعة منابع و پژوهش

استخراج معیارها و زیرمعیارها 

 از مبانی نظری تحقیق

مطالعات میدانی و برداشت 

هایندوربموقعیت   

ورود اطالعات به 

  رهافزار با توجه به معیانرم

دهی معیارها با توجه به وزن

هاپژوهش  

تحلیل معیارها در 

هاافزار و تلفیق آننرم  

ی نهاییها نقشهاستخراج  هایندوربگزینی ی جدید برای مکانهامکانبندی اولویت   
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 پژوهششناسی  روش

هـا از نـوع    روش گردآوری داده وصیفی و از نوع پیمایشی و، تروش پژوهش در این مقاله، با توجه به ماهیت کاربردی آن

ـ های شـهری، اطالعـات مکـانی     در گام نخست، با استفاده از پیمایش میدانی و نقشه میدانی است. ی شـهری  هـا  نیدورب

ـ است سنس شعاع پوشش هریک از   شده ARC GIS 10.2 زاراف وارد نرم برداشت در گام دوم،  53)بـه شـعاع    هـا  نیدورب

 اند. های فضایی بعدی، نقاط بدون پوشش مناسب مشخص شده و در تحلیل  متر( استخراج شده

 فرآیند شماتیک مراحل تحقیق .9شکل

تحقیقات پیشین و نظـر کارشناسـان   کردن معیارها و زیرمعیارها با استفاده از مطالعات و  در گام بعدی پس از مشخص

هـا   دهی و ترکیب الیه به وزن AHP است. در گام دیگر، با استفاده از روش  افزار معرفی شده های ورودی به نرم امر، نقشه

پـس از تلفیـق    اسـت.   مشـخص شـده   ها آنهای  های مداربسته و اولویت برای استقرار دوربین نهیبههای  پرداخته و مکان

های مداربسـته جدیـد انتخـاب و     گزینی دوربین پیشنهادی با توجه به معیارهای مورد نظر برای مکان شة نهایینق ها، الیه

 ها مشخص شد. در شکل شمارة دو، مراحل تحقیق مشخص شده است. اولویت آن

 

 محدودة مورد مطالعه

 سـط   از متر 2110 متوسط ارتفاع در تبریز، تهران راه سر بر که است زنجان استان شرقی بخش شهرهای از زنجان شهر

 91 دقیقـه تـا   01درجـه و   01 و دقیقه طول شـرقی  05درجه و  91دقیقه تا  11و  درجه 91مدارهای  در و شده واقع دریا

 شـمال  شـمال،  طـرف  از ارتفاعات از ای مجموعه در (؛ همچنین2شمالی قرار گرفته است )شکل  دقیقه عرض 01درجه و 

 شهرهای از یکی عنوان به استان نقطة شهری ترین بزرگ و نخستین است. زنجان گرفته ارقر جنوب غرب و شرق، جنوب

اسـت کـه    2013 سال در نفر 311هزار و  011 جمعیت با هزارنفری، 533 تا 153 ردة جمعیتی در کشور بزرگ اندام میانه

شود )مرکـز   می محسوب زنجان استان اداری-سیاسی مرکز و درصد از جمعیت شهری استان را در خود جای داده 10/13

GIS ورود  
اطالعات به

های شهرهای میدانی و نقشهها با روشجمع آوری داده  

هاگزینی دوربینی بهینه برای مکانهانمکااولویت بندی و معرفی   

هااستخراج شعاع پوشش دوربین  

 تعیین معیارها و زیرمعیارها مشخص کردن نقاط بدون پوشش

GIS براساس معیارها به هانقشهورود    

AHP ها براساس تعیین وزن شاخص 
 مدل

هایهالترکیب و تلفیق   استخراج نقشه نهایی 
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(. براساس تقسیمات کالبدی جدید، شهر زنجـان بـه شـش منطقـة     2013آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 

تـر اسـت؛ همچنـین طبـق      بنـدی از نظـر اجرایـی و خـدماتی عینـی      رسد این تقسیم شهرداری تقسیم شده که به نظر می

هـای   مشخصـات کالبـدی و سـایر ویژگـی     0یم شده است. در شکل شمارة محله تقس 53تقسیمات کالبدی، کل شهر به 

های کالبـدی و جمعیتـی شـهر زنجـان در اولـین گـام مشـخص         شود. با بررسی ویژگی محالت شهر زنجان مالحظه می

 نبوده است. کالبدی تقسیمات با انطباق در جمعیت جغرافیایی توزیع شود می

 
 های آن موقعیت محله . تقسیمات کالبدی شهر زنجان و9 شکل

 

 فنون پژوهش

 (AHP) مراتبی فرایند تحلیل سلسله

گیری صـحی  بـا حضـور معیارهـای کیفـی و کمـی را        روشی شناخته شده است که امکان تصمیم (AHP) مراتبی تحلیل سلسله

و  هـا  قضـاوت ی بـر  مراتبـی متکـ   (. فرایند تحلیـل سلسـله  25: 2011گسترگیتی،  عملیات بهین مؤسسة تحقیق در) دکن یمفراهم 

عالوه بر این اسـتفاده از   .(195: 2،1333ویتکر) ی یک شخص با شخص دیگر متفاوت استها قضاوتیرا ز ؛تدرنتیجه نسبی اس

مـؤثر هـر دو داده کمـی و کیفـی را      طـور  بـه  تواند یمآن آسان است و  در، نیبنابراآن مستلزم ریاضیات دست و پاگیر نیست؛ 

مـورد بررسـی    از موضـوع مراتبـی   مراتبی، ایجاد ساختار سلسله گام اول در فرایند تحلیل سلسه .(010: 1،1330سنگیز) دکنترل کن

هـای بعـدی محاسـبة ضـریب اهمیـت معیارهـا و        . گـام شـود  یمـ نشان داده  ها آناست که در آن اهداف، معیارها و ارتباط بین 

را شـامل   هـا  قضـاوت هـا و بررسـی سـازگاری منطقـی      زینهها، محاسبة امتیاز نهایی گ محاسبة ضریب اهمیت گزینه، زیرمعیارها

د. اسـتفاده شـ   Expert Choice افزار منظور تعیین وزن نسبی ماتریس معیارها و زیرمعیار از نرم (. به29: 2013زبردست،) دشو یم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Whitaker 

2. Cengiz 
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افـزار، و   ودنـد، وارد نـرم  تکمیل کرده ب ارهایمع ریزهایی که متخصصان و کارشناسان برای تعیین اهمیت معیارها و  بتدا پرسشنامها

 های مرتبط در جهت تعیین وزن نسبی معیارها و زیرمعیارها فهرست شد. تحلیل

 

 (Fuzzy Logic)منطق فازی 

صـورت رسـمی در    تبار و استاد دانشگاه کالیفرنیا اولین بار به دانشمند ایرانی زاده های فازی را پرفسور لطفی نظریة مجموعه

(. مجموعـة  0: 2015مطرح کرد )نجمـی و همکـاران،    2111در مجلة اطالعات و کنترل در سال  ای برکلی با انتشار مقاله

دهندة تعلق یا عدم تعلق  شود که محدودة مشخص و دقیقی ندارد که نشان ها گفته می ای از عناصر یا پدیده فازی به طبقه

های چندگانه تعلق دارند. منطـق فـازی در    موعهای به مج ها تا اندازه ها به طبقة خاص باشد. در این وضعیت عارضه پدیده

صورت که تعلق بـه یـک مجموعـه     ها در جهان واقعی مفید و سودمند است؛ بدین پدیده شفافریغآمیز و  تبیین وجوه ابهام

ای از افـراد بلندقـد یـا     (؛ ماننـد مجموعـه  10: 2015شـود )مالچفسـکی،    بیان مـی  ها آنای از تعلق  صورت درجه درواقع به

 وعة اعداد بزرگ. مجم

های فازی در تبیین تغییرات تدریجی از عضوشدن تا عضونشـدن فوایـد زیـادی دارد کـه عـالوه بـر        قابلیت مجموعه

نیـز )ماننـد تحلیـل     GISهای مبتنی بـر   های غیرصری ، در عملیات و تحلیل های جغرافیایی دارای محدوده نمایش پدیده

های اساسـی در فراینـد    توان نمایش گویا و توانمندی از یکی از مؤلفه تنها می هتصمیم فضایی( کاربرد دارد. با این روش ن

گیـری(، ارائـه داد، بلکـه امکـان      های جغرافیایی و قواعـد تصـمیم   در داده ها یقطعگیری عدم  گیری فضایی )اندازه تصمیم

در پـژوهش حاضـر از روش فـازی در     (.15کند )همان:  بازنمایی معنادار مفاهیم دارای محدودة غیرصری  را نیز فراهم می

 های مربوط به معیارها و زیرمعیارها استفاده شده است. برای تلفیق الیه Arc GISافزار  محیط نرم

 

 ها معیارهای ارزیابی وضعیت موجود توزیع دوربین

ت مسـئله تعیـین کـرد    در انتخاب معیارهای ارزیابی قاعدة عمومی بر این است که این معیارها را باید در ارتباط با وضـعی 

 موجود وضع اطالعات به توجه باآمده و  عمل های میدانی به (. در پژوهش حاضر براساس بررسی215: 2015)مالچفسکی، 

های مداربسـته   منظور ارزیابی و تحلیل وضعیت دوربین زیرمعیار به 15ای، تعداد  مطالعات کتابخانهپژوهش و  هدف و شهر

 ی، کالبـدی، طبیعـی و جمعیتـی   کـاربر بندی کلی به چهار دسـته معیـار    ( که در طبقه1شهری انتخاب شده است )جدول 

شود. پس از انتخاب معیارهای مؤثر در پژوهش حاضر ماتریس معیارها تشکیل شده است که بـا توجـه بـه آن     تقسیم می

( بـه ازای هریـک از   دهندة نقشة رستری از محدودة مـورد مطالعـه   های تشکیل ها )سلول وضعیت هریک از پیکسل صورت

هـای تمـام    درنهایت سایت فعلی براساس ارزش پیکسلو  (21: 2010شود )اسفندیاری و غفاری گیالنده،  معیارها ثبت می

 .شود معیارها ارزیابی، و میزان تناسب آن سنجیده می
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 . معیارهای ارزیابی9 جدول

 منابع کالبدی کاربری زمین

 2015 مالچفسکی، زیرمعیار زیرمعیار

 2010میالدی، 
 2010لیتکوهی و همکاران، 

Yang and ly, 1997 
Yu, C. S., 2002 

Kuo and et al., 2006 
Chapin, 1985 

Koomen and Stillwell, 2007 

 متر( 53)شعاع برد  CCTVفاصله از  کاربری آموزشی

 تجهیزات شهری نشانی کاربری آتش
 جادة اصلی CNGکاربری 
 فرعی جادة درمانیکاربری 

  های اصلی تقاطع کاربری اداری
 مرکز تجاری شهر کاربری فرهنگی
 طبیعی کاربری گورستان

 زیرمعیار ونقل و انباری حمل
 شیب کاربری مذهبی

 پوشش گیاهی کاربری نظامی

 جمعیتی فضای سبز و پار،
 یرمعیارز کاربری صنعتی
 تراکم ترافیک کاربری تاریخی

 تراکم جمعیت کاربری تجاری
 - کاربری ورزشی

 

 ها یافته

 سازی ها و فازی سازی پایگاه داده آماده

هـای   ، تمام معیارها و تشکیل پایگـاه دادة هریـک از الیـه   GISهای مربوط به معیارها در محیط  کردن الیه پس از فراهم

هـایی از اعـداد    استانداردسازی، و با طیف -شرح آن گذشت قبالًکه  -2ع موجود در ابزار عضویت فازیتناسب تواب معیار به

بندی شده است. زمانی که ارزش عضویت فازی مناسـب بـرای نقشـة معیارهـا درنظـر گرفتـه شـد         بین صفر و یک طبقه

 Fuzzyهای خروجی توابـع   )منظور نقشهگذاری شده و در یک طیف استاندارد قرار گرفتند( چندین سطوح  ارزش ها نقشه)

Membership شوند. گام بعـدی در اعمـال منطـق فـازی،      است( که با مقادیری از صفر و یک تولیدشده، نشان داده می

ی شـده بـا یکـدیگر مقایسـه     بند کالسهاینکه سطوح مختلف   دلیل ها( است. این مرحله به پوشانی این سطوح )خروجی هم

هـای رسـتری را    دهـد سـلول   یابی که بـه کـاربران اجـازه مـی     وعی از روش مکان)نیابی وزنی است  شوند، شبیه مکان می

گیری نهایی تعیین کنند(. شایان ذکـر اسـت کـه در روش فـوق تمـام       بندی، و اهمیت نسبی هر الیه را برای خروجی رتبه

ی پوشـان  هـم نیازی نیسـت. همچنـین بـرای     افزار انجام شده و به اعمال سلیقة پژوهشگر ها در نرم پوشانی الیه مراحل هم

کردن نقاط ضعف )اثـر   منظور مرتفع است. این تابع به (Sumو  Product)تابع گاما، متشکل از توابع  1فازی از عملگر گاما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Fuuzy Membership 

2. Gamma 
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مراتـب بیشـتری خواهـد داشـت؛ زیـرا سـبب        شود که کارکرد به افزایشی و کاهشی( توابع ضرب و جمع فازی استفاده می

 .شود ثرات بد عملگرهای مذکور میکردن ا خنثی
 

 های فازی شده معیارهای کاربری . نقشه5شکل

 وضعیت معیارها تحلیل

 پوشـانی  هم ابزار در موجود عملگرهای میان از ها نقشه نهایی پوشانی هم منظور به و معیار های الیه استانداردسازی از پس

بسیار مناسب، مناسب،  طبقة پنج در فازی همنوشانی مدل از لحاص نهایی نقشة خروجی. شد استفاده گاما عملگر از فازی

هـای   وضـعیت دوربـین   ارزیابی از حاصل نقشة نهایی بررسی با. شد بندی طبقه خنثی(، نامناسب و بسیار نامناسبط )متوس

ـ نصـب   محل نقشة موقعیت گذاری هم روی و محدودة پژوهش مداربسته شهری، برخـی از   دریافـت  تـوان  یمـ  هـا  نیدورب

معیتـی  ، جالبدی، کوضعیت کاربری ارزیابی، در مؤثر معیارهای نظر از های مداربستة شهری نصب دوربین فعلی های محل

، یافتـه بـرای هریـک از معیارهـای اصـلی      هـای اختصـاص   در این مرحله با توجـه بـه وزن   .ندارند کافی تناسب بیعیط و

بایـد  ت. دسـت آمـده اسـ    اربری، کالبدی، طبیعی و جمعیتی بهیرمعیارها ترکیب شده و نقشة نهایی هریک از معیارهای کز

شده را بـرای   های اعمال است که میزان دقت ارزش 2/3های زیر کمتر از  در هریک از ماتریس CRتوجه داشت که مقدار 

د در وضع موجو ها نیدوربهای بهینه از نظر قرارگیری  ها عالوه بر اینکه مکان ر این نقشهد. دکن یمها تأیید  از الیه کیهر

بندی، و مشخص شده و چند دوربین در  نیز برحسب امتیازات در هریک از معیارهای اصلی دسته ها نیدورب ،مشخص شده

 آمـده  دسـت  چهـار نقشـة بـه    ،آمدن نقشة تلفیقی معیارهای اصـلی  دست است. پس از به گرفته قراروضعیت بسیار مناسب 

 دست آمده است. نهایی تحلیل وضع موجود به های مورد نظر ترکیب شده و نقشة برحسب وزن

 



 595 )مطالعة موردی: شهر زنجان( در راستای تحقق شهر هوشمند CCTVsهای  گزینی دوربین های مناسب مکان تعیین پهنه

 Expert Choice افزار شده به معیارهای پژوهش در نرم های تخصیص داده . وزن9جدول 

 کالبدی کاربری
 وزن زیرمعیار وزن اریرمعیز

 991/3 متر( 53ها  )شعاع برد دوربین CCTVفاصله از  331/3 کاربری آموزشی
 219/3 ت شهریتجهیزا 309/3 ینشان آتشکاربری 
 333/3 جادة اصلی CNG 391/3کاربری 
 311/3 جادة فرعی 313/3 درمانیکاربری 

 121/3 های اصلی تقاطع 351/3 کاربری اداری
 310/3 (CBD) مرکز تجاری شهر 323/3 کاربری فرهنگی
 طبیعی 331/3 کاربری گورستان

 وزن زیرمعیار 251/3 و انباری ونقل حمل
 211/3 شیب 321/3 کاربری مذهبی
 110/3 پوشش گیاهی 315/3 کاربری نظامی

 جمعیتی 301/3 فضای سبز و پار،
 وزن زیرمعیار 313/3 کاربری صنعتی
 191/3 تراکم )ازدحام( ترافیک 321/3 کاربری تاریخی
 213/3 تراکم جمعیت 223/3 کاربری تجاری
   320/3 کاربری ورزشی

دوربـین مداربسـتة شـهری بـا      13کند که از بین  تحلیل وضع موجود، بیان می آمده برای دست نقشة خروجی نهایی به

شاخص تعیین شده، پنج دوربین در وضعیت بسیار مناسب، چهار دوربین در وضـعیت مناسـب، ده دوربـین در     15توجه به 

خروجـی نقشـة نهـایی    همچنین با توجه بـه   وضعیت متوسط و بقیه در وضعیت نامناسب و بسیار نامناسب )بَد( قرار دارند؛

وآمـد   ها و اینکه این بخش محـل رفـت   شویم با توجه به تراکم کاربری توان دریافت هرچقدر به مرکز شهر نزدیک می می

هـا، در وضـعیت بسـیار     ها از نظر اسـتقرار دوربـین   شود و این مکان ها در این مناطق بیشتر می مردم است، اهمیت دوربین

ها اطالق شده است با توجه بـه اینکـه در    های نامناسب به آن پهنه 9که در شکل شمارة مناسبی هستند. اطراف شهر نیز 

های طبیعی و جمعیتی و کالبدی بیشتر مشهود نیست از نظر وضع موجـود در ردیـف    ها تراکم کاربری و شاخص این پهنه

 اند. های نامناسب قرار گرفته مکان

 
 های مداربستة شهری ینتحلیل وضع موجود دورب های نهایی نقشه .5شکل 
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 گزینی های مطلوب مکان تلفیق و تعیین پهنه

هـای مطـرح در    های مداربسته شهری، با توجه به شاخص گزینی استقرار دوربین های مناسب مکان در راستای تعیین پهنه

تلفیـق شـدند و   یافتـه   هـا از طریـق اوزان تخصـیص    از جمله معیارهای کالبدی، کاربری، جمعیتی و طبیعی، الیه پژوهش،

هـای   هـای مداربسـته و پهنـه    های بسیار مناسب بـرای اسـتقرار دوربـین    در این خروجی مکان. دست آمد ها به خروجی آن

 گزینـی در  های دارای اولویت مکـان  پهنه 1با توجه به شکل. دست آمد ها به گزینی استقرار دوربین منظور اولویت مناسب به

مرکزی شهر نیز با توجه به وظـایف و کـارکرد خـود از جملـه تأثیرپـذیری بخـش        بخش. محدودة مرکزی شهر قرار دارد

بـودن   های اقتصادی و تجاری، به حداکثر رسیدن تراکم جمعیت در ساعات معینی از روز، متنـوع  مرکزی شهرها از فعالیت

هـا توجـه    شـبکه  هـا و  ها، محدودیت سط  و فضا، ترکیـب کـاربری   کارکرد بخش مرکزی شهر در مقایسه با سایر بخش

 طلبد. ای را می ویژه

 

 های جدید های پیشنهادی برای نصب دوربین . مکان5شکل 

 گیری بحث و نتیجه

 سـمت  حرکت به و دولت گری تصدی نقش کاهش کشور، ادارة شهرهای های شیوه در افزاری نرم تغییرات ایجاد امروزه با

 از شـهروندان  انتظـارات  سـو و تغییـر در سـط     یـک  از فناوری در تغییر وجود آمده است، سیر گری به هدایت نقش تقویت

اسـت. توجـه بـه     کرده نمایان پیش از بیش را کشور ادارة شهرهای در مدیریت سنتی های سیستم ناتوانی شهری، مدیریت

اید ترین مسائلی است که ب های شهری از جمله تأمین امنیت فضاهای عمومی از مهم نیازهای اساسی شهروندان در محیط

سوی شهرهای  ریزان و مسئوالن شهری بر آن تأکید کنند. تجربة کشورهای موفق در این زمینه، حرکت به مدیران، برنامه

بـودن در   صـرفه  دالیلی مانند بـه  سازی مدیریت شهری است. امروزه، تأمین امنیت فضاهای عمومی به هوشمند و یکنارچه

و درنتیجه افزایش میـزان امنیـت، کـاهش جـرم و جنایـت و نـاامنی،        شدن مقایسه با حضور فیزیکی پلیس، احساس دیده

هـای   طورکلی افزایش میزان رضایت از زندگی، با نصـب دوربـین   گذاری و به دلیل احساس سرمایه خاطر شهروندان به تعلق

ی افزایش امنیت با گزینی علمی برا های جدید با مکان نتایج پژوهش حاضر از نظر نیاز به دوربین شود. مداربسته انجام می

بندی حریم  از نظر اولویت .ستهمسو Kitchin, 2016و  Welsh, 2007؛ Deisman, et al., 2009های  نتایج پژوهش
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؛ 2011زاده،  های سرگلزایی و ابراهیم های مداربسته با پژوهش یندوربخصوصی و امنیت عمومی و نظر مردم دربارة نصب 

Gates, 2010؛ Avilez, et al., 2014 Deisman, et al., 2009 ؛ همچنـین درخصـوص ارتبـاط نصـب     سـت راستا هم

 ,Hall؛ Coletta, et al., 2017؛ Vanolo, 2014های مداربسته با تحقق شـهر هوشـمند بـا نتـایج تحقیقـات       یندورب

 .ستهمسو Kitchin and Dodge, 2017و  Batty, et al. 2012؛ 2010

های مداربستة شهری تحلیل شد و نتایج  شهر از نظر استقرار دوربیندر پژوهش حاضر در گام نخست وضعیت موجود 

های شـهری خـارج هسـتند. درادامـه،      دهی کافی ندارند و از منطقة نظارت دوربین نشان داد برخی از مناطق شهر، پوشش

اربری، کالبـدی،  های جدید با استفاده از چهار دسته معیار اصـلی کـ   مختلف شهر برای استقرار دوربین های مطلوبیت پهنه

و منطق فازی در محیط  AHPمراتبی  وتحلیل شد. در گام بعدی با استفاده از مدل تحلیل سلسله طبیعی و جمعیتی تجزیه

GIS ،15      زیرمعیار درمجموع چهار معیار اصلی با یکدیگر، تحلیل شدند با استفاده از تحلیـل وضـعیت موجـود و شـناخت

هـای مسـتعد    دهی به زیرمعیارها در هریـک از معیارهـای اصـلی، پهنـه     ها و ارزش های خارج از حوزة پوشش دوربین پهنه

معیارهـا و زیرمعیارهـا   ، GISهای مداربسته مشخص شد. در گام آخر، با استفاده از روش و توابع فـازی در   استقرار دوربین

شـده نشـان    بنـدی  صورت طبقه ید بههای جد ای به استقرار دوربین تلفیق شدند و نقشة نهایی استخراج شد، این نقشة پهنه

هـای میـانی و مرکـزی شـهر همچنـان اولویـت بیشـتری بـرای اسـتقرار           یابیم که پهنـه  دهد. با توجه به نتایج درمی می

 ایـن  در نظـر  مـورد  های شاخص ها هستند. دوربین های مداربسته شهری دارند و در عین حال مستعد استقرار این دوربین

هـای   دوربـین  توزیـع  الگـوی  کـه  است این بیانگر نتایج شدند. بررسی شهری باز اجزای سیستم و عناصر عنوان به پژوهش

بنـدی   پهنـه  در جانبـه  همه و صحی  ریزی به برنامه نیست؛ بنابراین، نیاز شهر شدة های استخراج شاخص با نظارتی متناسب

ناپـذیر در   جدیـد کـه ضـرورتی اجتنـاب     هـای  زنجان همچنین نصب سایر فناوری های مداربسته شهر دوربین گزینی مکان

نگری خاصی دربارة آن انجـام شـود. در ضـمن بـا توجـه بـه        رسد و باید آینده می نظر به ضروری شهرهای هوشمند دارند

های اصلی با وزن  ، تقاطع352/3، جادة اصلی و فرعی با وزن 251/3ونقل با وزن  حمل) شده در پژوهش معیارهای استفاده

 کـارگیری  ( که مسـتقیمًا بـه ترافیـک مربـوط هسـتند، همچنـین ضـرورت بـه        191/3و ترافیک با وزن  و ازدحام 121/3

هوشـمند مـورد اسـتفاده در     هـای  الگـوریتم و  ای ماهواره یاب های موقعیت روز مانند دوربین دیجیتال، سیستم های فناوری

بیـان   اهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هـوا وضعیت ترافیک، افزایش ایمنی، ک برای بهبودرا  مؤثر راهکاری ها رایانه

 شود: پژوهش موارد زیر پیشنهاد می های کند. براساس یافته می

 ها و در آینده حسگرها و... با توجه به اصول تحقق شهر هوشمند. گزینی علمی دوربین ـ مکان

 بخش میانی شهر.های جدیدی در مرکز و  های مداربسته و جانمایی و نصب دوربین ـ ارتقای کیفیت دوربین

 های نظارتی در این محالت با هدف امنیت و ایمنی نصب شوند. های جدید، دوربین ـ همراه با توسعة شهر،

هـای   ها در مقابل مخاطرات، بـا اسـتفاده از دوربـین    پذیری این محله دلیل آسیب درآمدنشین شهر به های کم ـ در پهنه

 شهری نظارت شود.

 سازی ترافیک و بهبود مسائل امنیتی. وآمد برای روان های پر رفت ها و خیابان تقاطع های هوشمند در ـ نصب دوربین

ریـزی بـرای تحقـق شـهر      های شهری از جمله برنامه های مداربستة شهری، در کنار سایر اقدام صورت کلی دوربین به
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ارتقـای امنیـت و ایمنـی شـهرها     های روز بـه   سازی، ارتقای آگاهی و استفاده از دانش هوشمند، آموزش شهروندان، ایمن

 کند. کمک می

 

 منابع

 مطالعـة  شـهری  توسـعة  بـرای  محیطـی  هـای  توان تحلیل فرایند در Topsis مدل کاربرد»، (2010)اسفندیاری، فریبا و عطا غفاری گیالنده 

 .01-25، صص 09مجلة جغرافیا و توسعه، شمارة « سرعین و نمین نیر،، اردبیل های شهرستان: موردی

 اولـین  اشـیا،  اینترنت بر مبتنی هوشمند شهر یک در هوشمند ونقل حمل معماری بررسی(، 2011) آبادی شریف سلطانی علی حمید و نیا دیایز

 اصفهان. زیرساخت، دانشگاه و کاربردها اشیاء، اینترنت المللی بین کنفرانس

 و طبیعـی  مخـاطرات  مقابـل  در شـهرها  آوری تـاب  میـزان  روی بـر  هوشمندسـازی  تـأثیر  بررسی(، 2010) مسعود محمدی پورشریفی، جواد و

 شهر هوشمند، اصفهان. ملی همایش ، اولینساخت انسان

 .12-20صص  ،23هنرهای زیبا، شماره  «ایمنطقه و شهری ریزی برنامه در مراتبی سلسله تحلیل فرایند کاربرد»(، 2013زبردست، اسفندیار )

 نظـارت  هـای  دوربـین  تصـاویر  پـردازش  روش براساس هوشمند ترافیک سامانة کنترل(، 2019) فطرت پا، علیرضا مهر، محمدعلی و علویان

 پارس، چاپ اول، تهران. خرد کیمیا ایران، شرکت شهری مدیریت ملی کنفرانس اولین مقاالت چکیده مجموعه تصویری،

 شهری، سال مدیریت مطالعات ، فصلنامة«غیرعامل پدافند رویکرد با شهری فضاهای در ایمنی و امنیت»(، 2013) کامران، حسن و همکاران

 .53 -00، صص 5 شمارة سوم،

 هوشـمند  شـهر  به دستیابی برای کاربران سوی از فناوری پذیرش سازی مدل» ،(2011) سناسگزار زاده محمدابراهیم صمد و شریفه سرگلزایی،

 .91-13 صص ،11 شمارة ،1 دورة شهری، مطالعات ،«استان مرکز شهرهای: موردی مطالعة

 تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور. یابی، مکان های نظریه جزوة(، 2010) چرخچیان مریم و جهانبخش حیدر لیتکوهی، ساناز،

، ترجمة اکبر پرهیزگـار و عطـا غفـاری گیالنـده، تهـران:      چندمعیاری تصمیم تحلیل و جغرافیایی اطالعات سامانة (،2015) مالچفسکی، یاچک

 سمت.

 گیری تصمیم های روش از استفاده با شهری برون های راه در تصویری نظارت های دوربین یابی مکان بهینه مدل ارائة(، 2015) مجید محمدنژاد،

 به راهنمایی دکتر ایرج برگ گل، گروه مهندسی عمران، دانشگاه گیالن. کارشناسی ارشد نامه ، پایانگروهی

 مسکن. و نفوس یعموم سرشماری (، نتایج2013) ایران آمار مرکز

 ،AHP-Master از اسـتفاده  راهنمـای  همـراه  بـه  AHP چنـدمعیار  گیـری  تصمیم فن ،(2011) گسترگیتی بهین عملیات در تحقیق مؤسسه

 .هشتگرد جدید شهر جامع طرح ،2010کده،پی مشاورة مهندسان در ،AHP-UM01:سند

 شـهری  توسعه بر نظارت عالی شورای ، دبیرخانهانرژی مصرف کاهش یراستا در زمین کاربری الگوی بر ایمقدمه(، 2010میالدی، مهدی )

 اسناد. مرکز و اطالعات فناوری تهران، تهران: مدیریت

 روش از اسـتفاده  بـا  QFD مـدل  در مهندسـی  و فنـی  های مشخصه بندی اولویت»(، 2015)نجمی، منوچهر، مجید ابراهیمی و فریدون کیانفر 

Topsis 1-0، صص 09پژوهشی شریف، شمارة  -علمی، فصلنامة «فازی حالت در. 

 دوم، سـال  انسـانی،  جغرافیـای  پژوهشی- علمی ، فصلنامة«تهران شهر مختلف مناطق در شهروندان امنیتی اولویت»(، 2011نویدنیا، منیژه )

 .11 – 13دوم، صص  شماره

Agustina, J. R., Galdon, G. C. (2011), The impact of CCTV on fundamental rights and crime 

prevention strategies: The case of the Catalan Control Commission of Video Surveillance 

Devices, Computer Law and Security Review, vol. 27, No.???, :168-174. 



 595 )مطالعة موردی: شهر زنجان( در راستای تحقق شهر هوشمند CCTVsهای  گزینی دوربین های مناسب مکان تعیین پهنه

Alavian Mehr, M.A., and Alireza P.F. (2015), An intelligent traffic control system based on 

image processing video surveillance cameras, Abstracts of Articles of the First National 

Conference on Urban Management of Iran, Kimia kherad Pars Co., First Printing, Tehran. 

(in Persian) 

Avilez, M, Ciriello, C., and Combemale, C. (2014), Security and Social Dimensions of City 

Surveillance Policy, Analysis and Recommendations for Pittsburgh, Ethics, History, and 

Public Policy Senior Capstone Project December 10, 2014. 

Batty, M., Axhausen, K.W., et L., (2012), Smart cities of the future, European Physical Journal 

Special Topics 214: 481–518. 

Behin gosthar giti I., (2009), Multi-criteria AHP Decision Making Technique, and AHP-Master 

Guidelines, Document: AHP-UM01, 18. Pikdeh Consulting Engineers, Hashtgerd New 

City Master Plan. (in Persian) 

Bennis, A., Landman, R. and Lenior, D. (2014), CCTV mediated observation versus non-

mediated observation: investigating perceived image quality with different test systems, 

to be presented at the Human Factors in Organisational Design and Management 

Conference. 

Calavia, L., et al., (2012), A Semantic Autonomous Video Surveillance System for Dense 

Camera Networks in Smart Cities, Sensors journal, No. 12,: 10407-10429. 

Cengiz, K, U, C, Ziya, U. (2003), Multi-criteria supplier selection using fuzzy AHP, Logistics 

Information Management, Vol. 16, No.???: 382-394. 

Chapin, F.S., and Kaiser, E. J., (1985), Urban Land Use Planning, University of Illinois, 

Chicago. 

Coletta, C., Liam, H., and Rob, K., (2017), From the accidental to articulated smart city: The 

creation and work of ‘Sma t  ublin’  The P og ammable Cit   publi hed 2017 via 

SocArXiv. 

Deisman, W., Derby, P., and Doyle, A. (2009), A Report on Camera Surveillance in Canada, 

Part One, Surveillance Camera Awareness Network (SCAN), by the Contributions 

Program of the Office of the Privacy Commissioner, Ottawa, and by the Social Sciences 

and Humanities Research Council of Canada. 

Directorate of Information Technology (DIT), (2016), Voluntary Code of Practice for CCTV 

based Surveillance by Public and Private Establishments in City, Issued by: City Police. 

Esfandiari, F., and Ghafari Gilandeh, A., (2014), Application of Topsis model in the process of 

environmental power analysis for urban development Case Study: Ardebil, Nair, Namin 

and Sarein, Journal of Geography and Development, No. 34: 32-15. (in Persian) 

Filipponi, L., et al., (2010), Smart City: An Event Driven Architecture for Monitoring Public 

Spaces with Heterogeneous Sensors, DOI: 10.1109/ SENSORCOMM.2010.50. 

Gates, Kelly, (2010), The Tampa ‘Smart CCTV’ Experiment, Culture Unbound, Vol. 2, No.???: 

67- 89. 

Gill, M. and Spriggs, A. (2005), Assessing the impact of CCTV. London: Home Office 

(Research study No. 292). Gill, M., and A. Spriggs (2005). Assessing the impact of 

CCTV. Home Office Research Study, Number 292. London: Home office Research, 

Development and Statistics Directorate Gottfredson. 



 595 5935، زمستان 5، شمارة 5ریزی شهری، دورة  های جغرافیای برنامه پژوهش 

Gorshkov, D., Anderson, B., and Blackmer, J. (2011), Selection of Cameras, Digital Recording 

Systems, Digital High-Speed Networks and Trainlines for Use in Transit-Related CCTV 

Systems, American Public Transportation Association 1666 K Street, NW, Washington, 

DC. 

Gove nment of India  (2015)  ‘d aft Concept note on  ma t Cit   cheme’  

http://indiansmartcities.in/downloads/ ConCept_note_-3.12.2014__revised_and_ 
latest_.pdf. 

Hall, R. E. (2010), The vision of a smart city, Proceedings of the 2nd International Life 

Extension Technology Workshop, Paris, France. 

Hartley, J. (2005), Innovation in governance and public services: Past and present, Public 

Money and Management, Vol. 25, No. 1: 27- 34. 

Isnard, A. (2001), Can Surveillance Cameras Be Successful in Preventing Crime and 

Controlling Anti-Social Behaviours? Paper presented at The Character, Impact and 

Prevention of Crime in Regional Australia Conference convened by the Australian 

Institute of Criminology and held in Townsville 2-3 August 2001. 

ITU-T Technology Watch, (2013), Smart Cities- Seoul: a case study, Printed in Switzerland 

Geneva, 2013: 1- 26. 

Izadinia, H., and Soltani Sharif Abadi, A. (2017), Investigating the architecture of intelligent 

transportation in a smart city based on the Internet of Things, the first international 

conference on the Internet of objects, applications and infrastructure, University of 

Isfahan. (in Persian) 

Jin, J., J. Gubbi, Marusic, S. Marimuthu, P. (2013), An Information Framework of Creating a 

Smart City through Internet of Things. IEEE Internet of Things Journal, Vol. 1, No.2: 

112-121. 

Kamran, H., et al., (2011), Safety and Security in Urban Areas with Inactive Action Approach, 

Quarterly Journal of Urban Management Studies, Third Year, No. 57: 33-57. (in Persian) 

Kitchin, R. (2016), Getting smarter about smart cities: Improving data privacy and data security. 

Data Protection Unit, Department of the Taoiseach, Dublin, Ireland. 

Kitchin, R. and Dodge, M. (2017), The (in)security of smart cities: vulnerabilities, risks, 

mitigation and prevention, Programmable City Working Paper 24 

https://osf.io/preprints/socarxiv/f6z63. 

Koomen, E., Stillwell, J. (2007), Modelling land-use change; theories and methods, Publisher 

Springer Netherlands. 

Kuo, M. and Liang, G. and Huang, W., (2006), Extension of the multicriteria analysis with pair 

wise comparison under a fuzzy environment, International journal of Approximate 

Reasoning. N0.43. 

Kurdi, A.H. (2014), Review of Closed Circuit Television (CCTV) Techniques for Vehicles 

Traffic Management, International Journal of Computer Science and Information 

Technology (IJCSIT) Vol. 6, No 2:198-206. 

Lippert, R., Murakami, W. (2012), the new urban surveillance: technology, mobility, and 

diversity in 21st century cities, Surveillance and Society, Vol. 9, No. 3: 257-262. 

Lithkouhi, S., Haydar, J. and Maryam, C. (2014), Booklet Theory of Locations, Tehran, Payame 

Noor University. (in Persian) 

http://indiansmartcities.in/downloads/


 590 )مطالعة موردی: شهر زنجان( در راستای تحقق شهر هوشمند CCTVsهای  گزینی دوربین های مناسب مکان تعیین پهنه

Malchovsky, Y. (2006), Geographic Information System and Multi-Criteria Decision Analysis, 

Akbar Parizzagar and Ata Ghafari Gilandeh, Tehran: Samt. (in Persian) 

Mc Cahill, M., Norris, C. (2002), CCTV in Britain, Center for Criminology and Criminal 

Justice University of Hull-United Kingdom, pp.1-70. 

Miladi, M., (2014), Introduction to Land Use Pattern for Energy Consumption, Secretariat of the 

Supreme Council for Supervision of Urban Development in Tehran, Tehran; Information 

Technology Management and Documentation Center. (in Persian) 

Mohammad Nezhad, M. (2015), Optimal Location Modeling of Surveillance Cameras in 

Extraterritorial Roads Using Group Decision-Making Techniques, Master's Thesis, 

Guidance Dr. Iraj Barghe gool, Civil Engineering Department, Guilan University. (in 

Persian) 

Najmi, M., Ebrahimi, M, and Kianfar, F. (2006), Prioritizing technical and engineering 

characteristics in the QFD model using the Topsis method in fuzzy mode, in Sharif 

Journal of Science and Research, No. 34: 3 -9. (in Persian) 

Nawid Nia, M., (2010), Priority of Citizens Security in Different Areas of Tehran, Journal of 

Human Geography, Second Year, No. 2: 87-99. (in Persian) 

Pikaar, R., et al., (2015), Human Factors Guidelines for CCTV system design Proceedings, 19th 

Triennial Congress of the IEA, Melbourne, pp. 9-14. 

Piro, G.I. et al., (2013), Information centric services in Smart Cities, Journal of Systems and 

Software 88: 169-188. 

Pursrashifi, J. and Masoud M. (2014), Investigating the Effect of Intelligence on the Resilience 

of Cities to Natural and Human Hazards, The First National Symposium on Smart City, 

Isfahan. (in Persian) 

Ratcliffe, Jerry H., et al., (2009), The Crime Reduction Effects of Public CCTV Cameras: A 

Multi-Method Spatial Approach, JUSTICE QUARTERLY, Vol. 26, No. 4. 

Sargolzai, Sh. and Ebrahimzadeh, S.M., (2011) Modeling of Technology Acceptance by Users to 

Achieve Smart City Case Study: Cities of Central Province, Urban Studies, Vol. 6, No. 

22: 27-42. (in Persian) 

Statistics Center of Iran (2011), results of general census of population and housing. (in Persian) 

The economist intelligence Unit (2015), The Safe Cities Index: Assessing urban security in the 

digital age, http://safecities.cope.economist.com /wp-content/ uploads/sites/5/2015/06/ 

safe_cities_index_2015_ eiU_report-1.pdf. 

T an pa enc  Ma ket Re ea ch (2014)  ‘global  ma t citie  ma ket - industry analysis, size, 

share, growth, trends and forecast, 2013 – 2019’  http://www. 

transparencymarketresearch. com/smart-cities-market.html. 

Un-Habitat (2016), Urbanization and Development Emerging Futures, first published by United 

Nations Human Settlements Programme. 

Un-Habitat and ericsson (2014), The Role of ICT in The Proposed Urban Sustainable 

Development Goal and the New Urban Agenda, Un-Habitat, Nairobi. 

Vanolo, A. (2014), Smartmentality: The Smart City as Disciplinary Strategy, Urban Studies, 

Vol. 51, No.5: 883–898. 



 595 5935، زمستان 5، شمارة 5ریزی شهری، دورة  های جغرافیای برنامه پژوهش 

Welsh, B. C., and Farrington, D. P. (2004), Surveillance for crime prevention in public space: 

Results and policy choices in Britania and America. Criminology and Public Policy, 3. 

Whitaker, R, (2007), Validation examples of the Analytic Hierarchy Process and Analytic 

Network Process, Creative Cecisions Foundation, Pittsburgh, USA, mathematical and 

computer modeling, Vol. 46, No. 7-8: 840-859. 

Yang, J. and lee, H., (1997), An AHP Decision Model for Facility Location Selection, Journal 

of the Facilities, Vol. 15. 

Yu, C. S., (2002), A GP- AHP method for solving group decision-making fuzzy AHP problems, 

Computers & Operations Research, No.29. 1969-2001. 

Zebardast, E. (2001), The Application of Analytical Hierarchy Process in Urban and Regional 

Planning, Journal of Fine Arts, No. 10: 21-13. (in Persian) 

 




