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  3يميمعصوم سل ،2يحسن اروج ،1يروس فخريسدکتر 

:دهيچک  

 اتر موضوعداز راه دور  ياکاشتر يهااستفاده از داده ، مکان مبنا ويارتباط يهايامروزه استفاده از فناور          

و  يتيمنا يهاوزهحتواند در يها مين فناوريمهم ا يکاربردها از يکيدا کرده است. يمختلف رواج پ يهاو حوزه

ژه يو، به ياقتصاد يو توانهاها ليکنار پتانسکشور، در  يابانهايرها و بيمطرح شود. کو يت گردشگريريمد

. الزمه ه باشدگردشگران به همراه داشت يبرا زين يداتيتواند تهدمي ،يطيط خاص محيل شراي، به دليگردشگر

حور مو مکان  يالحظه يو آگاه ياو لحظه يضرور يهار، داشتن دادهيت در کويکنترل امنت و يريمد

-لهت يناوررا با استفاده از ف يندين پژوهش مدل و فراين منظور در ايهمبه باشد.يگردشگران از آن م

ردشگران گند، ين مدل و فرايارائه شده است. در ا ين هدفيل به چنيور نسم به منظيوتوريک و کيژئوانفورمات

-ن روتلف با آت مخکه به درجا يداتيارتباط از راه دور، خطرات و تهد يق ابزارهاياز طر يريبه مناطق کو يورود

ه بحران ب تيريمد و يتيت امنيريمختلف به صورت مکان مبنا، به مراکز مد يهاق دستگاهيشوند را از طرمي روبه

هاي و داده گردشگران ياشتراکهاي ق دادهين مراکز از طريکنند و در امي گزارش ياو لحظه يصورت اشتراک

 و يت مکانصور سم، بهيوتوريک يه شده و سپس با استفاده از فناورير تهيگردشگران در کو يتيگر، نقشه امنيد

ت يامن يمطلوب تواند به صورتمي ن مدليشود. امي هتار گردشگران قرار داديدر اخ يو مجاز يکيزيبه شکل ف

 د.يل نمايامن تبد يطيت و آن را به محيريکشور را مد يابانيو ب يريط کويگردشگران و محدار يپا

 .يانابيو ب يريمناطق کوسم، يوتوريک، کيژئوانفورمات، تلهيگردشگر داريپا تيامن :يديواژگان کل
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 مقدمه:

پادوک؛  يو مراد يرود )محمدمي به شمار يانسان در جامعه بشر يازهاين نيتريادياز بنت ياز به امنين        

است )خوشفر  يت ملين کننده امنيدار، تضميدار است و توسعه پايدار مرهون توسعه پايت پايامن (.155، 1392

د مورد يبا يو گردشگر يت ملين امنين باورند که رابطه بياز کارشناسان بر ا ياري(. بس66، 1392و همکاران؛ 

 يداخل يهاتيو شناخت واقع ير گردشگران خارجه حضويت در سايد از امنيف جديرد و تعريتوجه قرار بگ

در  ياست و نقش موثر يدر هر کشور ين عامل گسترش گردشگريترشاخص يو مل يت داخليامناست.  يضرور

د يدر واقع با (.41، 1391و همکاران؛  يه سلطانفي)خل .د مجدد را دارديزه بازديو انگ يو گردشگر يمندتيرضا

گر يد يهاک رابطه دو طرفه است و عملکرد هر بخش، بر بخشي يت و گردشگرين نظم، امنيگفت رابطه ب

ت و يک منطقه دارد و در مقابل امنيت يجاد نظم و امنيدر ا ينقش مهم يگردشگردارد.  يميرات مستقيثتأ

ن ينقش آفر يگردشگر يتهايالت گردشگران و فعين امنيتوانند در تاميود مخ يبا علمکردها يانتظام يهانهاد

  (.237، 1393و همکاران؛  ي)عبدل .باشن

ت، يکند. چالش امنمي دايپ يت دوچندانيمختلف ارزش و اهم يهاطيت با توجه به محيمسئله امن            

رها از يشود. کومي ش مطرحيش از پي، بيطيط خاص محيل داشتن شرايبه دل يابانيو ب يريکو يهاطيدرمح

داده  يدر خود جا را يستيو اکوتور يخيمتعدد تار يهاجاذبه کهرود يبه شمار م يمهم گردشگر يهاهيسرما

وجود   ،يگردشگر ژهيو به ،ياقتصاد يهاتيظرف رغم داشتن يعل کشور،هاي ابانيب و رهايکومسئله مهم دراند. 

 داشته همراه به گردشگران يبرا يداتيتهد تواندمي است که يطيمح خاص طيراش ليبه دل  يطيمخاطرات مح

 مکان و يالحظه يآگاه و يالحظه و يضرور يهاداده داشتن ر،يکو در تيامن کنترل و تيريمد الزمه. باشد

-تله يرفناو از استفاده با را ينديفرا و مدل پژوهش نيا در منظور نيهمبه. باشدمي آن از گردشگران محور

 .است شده ارائه يهدف نيچن به لين منظور به سميوتوريک و کيژئوانفورمات

و  يبه علت دور بودن از مناطق شهر ينواحن ين مسئله است که ايرها ايکو يمهم گردشگر يژگيو     

اي هتيقابل يبر رو يگذارهيقرار گرفتند و سرما ير، کمتر در معرض تحوالت شهيانبوه اقتصادهاي تيفعال

ط خاص و يل داشتن شرايرها به دليباشد. کومي ين مناطق از منظر اقتصاديموتور محرکه ا آنها، يگردشگر

ه گذاران و ير مناطق مورد نظر سرمايش از سايکنند، بمي جاديا يست انسانيز يکه بعضا برا ييت هايمحدود

نکته . (et al; 2010, 41-42  Eshraghi)رند يگمي قرار يگردشگرهاي تيتوسعه فعال يده پردازان برايا

 يخاک، دسترسو، کمبود منابع آبيميط اقليشرا ليبه دل يستيط زياز منظر شرا يريکه مناطق کونيقابل ذکر ا

 يت نسبيبه عنوان مز يبوده و لذا گردشگر ياقتصاد يهاتيمحدود يگر دارايآسان و عوامل دنه چندان 

دات يخود، مستعد تهد يطيط محيل شراين حال به همان اندازه به دليا با شود.مي ن مناطق شناختهيا ياقتصاد

 يت نسبيبوده و از امن يگردشگر يهاهينه سرمايبزرگ در زم يران از کشورهايا باشند.مي زين يو انسان يعيطب



مناطق  يرخگردشگران از جمله مانند آنچه که در ب ياز مسائل برا ين وجود بروز برخياما با ا برخوردار است؛ز ين

م يگر احتمال وقوع جرايد ين مورد را دچار چالش نموده است. از سويدهد، امي رخ يابانيو ب يريکو يگردشگر

ز ي، ند کنديرا تهد يتواند گردشگران وروديکه م يو جان يشگران و خطرات مالمتعدد در زمان حضور گرد

 يجاد ناامنيز خود در ايکرد چرا که گردشگران ن يجانبه بررسکين چالش را به صورت يد اينبا البته .مطرح است

و  يريمانند مناطق کودر مناطق ) يناامن (.237، 1393و همکاران؛  ي)عبدل .ن هستندينقش آفر ياحتمال

ن پژوهش يدر اکه  يناامن ياما موضوع اصل گران باشد؛يد يمنف يهادگاهيغات و دياز تبل يتواند ناشي( ميابانيب

به وقوع  يو خارج يدشگران داخلگر يبرا يرين سفر به مناطق کوياست که در ح ييهاالشمورد نظر است، چ

 يفه سلطاني)خل ين محليبا قوان يي، ناآشنايگردشگران با فرهنگ جامعه مقصد گردشگر ييعدم آشنا وندد.يپيم

-ت اقامتگاهيضعحمل و نقل، و يهاستميدر س ي، ناامنيف گردشگريضع ي(، اطالع رسان41، 1391و همکاران؛ 

و  ي، سرقت، خطرات جانيحتمالا يهاتي، جرم و جنايريت مناطق بکر کوي، امنييراياماکن پذگردشگران،  يها

ت يتواند امنياست که م ياز موارد يره برخيو غت اکوالژها ي(، امن69، 1392)خوشفر و همکاران؛ . يمال

ن جامعه مقصد و يت قوانين حال عدم رعايازد و در عندأيرا به مخاطره ب يابانيو ب يريگردشگران در مناطق کو

 دامن بزند. ين ناامنيتواند به ايز ميگردشگران، ن ياز سو يگردشگراصول 

 صورت به توانديم چگونه سم،يوتوريک يفناور از ن است که؛ استفادهين پژوهش ايدر ا يسئوال اساس     

 ليتبد امن يطيمح به را آن و تيريمد را کشور يبانايب و يريکو طيمح و گردشگران داريپا تيامن يمطلوب

 به سم،يوتوريک يفناور از استفاده با ن است که؛يشود امي که بر اساس هدف و سئوال مطرح ياهيفرض و د؟ينما

 يريکو طيمح در گردشگران داريپا تيامن يمطلوب صورت به توانمي يمجاز و يکيزيف شکل به و يمکان صورت

 .نمود ليتبد امن يطيمح به را آن و تيريمد را کشور يابانيب و

مانند  يانتظام ي، نهادهايابانيو ب يريکو يمناطق مختلف مانند نواح داريپا تيت امنيريبه منظور مد        

 ين مورد دو چالش مهم و اساسياما در ا ؛توانند مثمرثمر باشندمي رهيو غ يانتظام يروي، نيس گردشگريپل

 شود:مي مطرح

ع از يو سر يحظه اق و ليدق يهاازمند دادهي، نيريت مناطق کويامنت يريبه منظور مد يانتظام يهانهاد -1

ا هن دادهيند. ايمنطقه را کنترل نمات يت گردشگران هستند تا بتوانند امنيها و وضعمخاطرات و چالش

 يريمناطق کو يگستردگو به روز باشد. با توجه به  يو مکان يزمان يهاد مکان محور و بر اساس دادهيبا

 ار دشوار است.يبس يدر حالت عادها ن دادهيه اي، تهيارتباط يرساختهايکشور و کمبود ز يابانيو ب

ه يته يو زمان يصورت مکان نه را بهين زميالزم در ا يهاتوانند دادهينم ييبه تنها يانتظام ينهادها -2

ممکن است متفاوت باشد. گردشگران  د هر گردشگرياز د يت مخاطرات و ناامنيکه وضعند؛چراينما

هر گردشگر در مناطق  يبرا يدارند و ممکن موارد ناامن يدر مورد ناامن يمتفاوتهاي دگاهيق و ديسال

 يهاو داده ينجا مفهوم مشارکت گروهيادر  گر ممکن است متفاوت باشد.ي، با گردشگر ديريکو



 يد و اشتراک گذاريک منبع مهم توليان شود که در آن، گردشگران خود به عنويمطرح م ياشتراک

مشخص  يو زمان يات مکانيبا خصوصرا  يو موارد ناامنها شاخص ،شوند. گردشگرانمي شناختهها داده

 دهند.مي مربوطه قرار يار نهادهايدر اخت

کر، و برطرف کردن دو چالش فوق الذ يريت مناطق کويت مطلوب امنيريل به مديبه منظور ن          
و گسترش  يارتباطهاي يش فناوريبا افزا گشا باشد.نه، راهين زميتواند در ايمختلف م يارتباطهاي ياورفن

 ديجد يهاداده ديتول يهاي(، توسعه فناورBrovelli et al; 2015پهن باند ) ينترنتيارتباطات ا

(Bimonteh et al; 2014 ،)GPS، يهارنامه، بياجتماع يهاس شبکهي، سروهوشمند يهايگوش 
 يهاستميتوسعه س ،يحس يهال، شبکهيموبا ي(، ابزارهاKunze & Hecht; 2015) .نيک آناليکارتوگراف

 يگسترش فناوردر مجموع و ( Amarnath; 2012) .يبه عنوان مجموعه خدمات ارتباط يمحاسبات ابر

Web2 (Foster & dunham; 2015،) اهداف بشر در موجب تحقق  ين فناوريا يهاداده استفاده از
 يهاياز فناور يکياز راه دور،  يعاتو اطال يارتباط يفناور 4کينفورماتيژئواتله مختلف شده است. هاي حوزه

 شدند،يم داده جا طبقه چند ساختمان کي در که کريپ غول يوترهايکامپ از عبور  نه است.ين زميمورد نظر در ا

 ييتوانا شدن کترينزد نيهمچن و حملقابل يهالپتاب سپس و کوچکتر اريبس حجم با يشخص يوترهايکامپ به
 آمدن بوجود م،يسيب ارتباطات يبرقرار در شرفتيپ و سوکي از يشخص يوترهايکامپ به همراه تلفن يهايگوش

 از يعموم صورت به همراه يتلفنها از استفاده و يآن صورت به هاداده انواع ارسال ييتوانا ،يمخابرات يهاشبکه

 يتکنولوژ با هايفنآور نيا قيتلف يسو به را GISMen و وتريکامپ مهندسان ،IT علوم متخصصان گر،يد يسو
 کينزد يکاربردها و مختلف يعنوانها با تاکنون که ديکشان يقدرتمند اريبس يفنآور جاديا جهت تيموقع نييتع

 ييايجغراف اتالعاط سامانه به توانيم شده انتخاب يورفنا نيا يبرا که ييهاعنوان جمله از. اندشده ارائه هم به

. کرد اشاره "کيژئواينفورماتتله" رياخ يسالها در و همراه مبنا مکان يهاسيسرو مبنا، مکان يهاسيسرو همراه،
 هايسامانه از استفاده و بودن همراه ماهيت دليل به و است «دور راه از ارتباط» کلمه، معرف واژه اين ،"تله"

 اين در شده استفاده هايداده مکاني ماهيت به بنا "مکانمند" کلمه معرف "ژئو" واژه. ستا مطرح مخابراتي
 با. رودمي کار به يفناور اين در گرفته صورت اطالعات هايپردازش دليل به "کياينفورمات«" و است يورفنا

 نتيجه در نوظهور قاعده يک انعنو به واژه اين ک،يژئواينفورماتتله تعريف در شده ارائه کاراکترهاي از استفاده

مطرح  کينفورماتيژئوا علوم و (سيمبي و سيم با) ارتباطات همراه، محاسبات هاييفناور و علوم سازييکپارچه
 يارتباط يق استفاده از ابزارهايتواند از طريم ين فناوريدر واقع ا (.1391سبکبار و همکاران؛  يشده است )فرج

د. در ين گردشگران با مسئوالن را برقرار نمايع مختلف بيو گزارش وقا ياوز و لحظهروز، امکان ارتباط به ربه 

ن و يدر زم يفه اطالع رسانيز اشاره کرد که وظين 5سميوتوريموسوم به ک يتوان به فناورمي ،ين فناوريکنار ا
ر يدر طول دهه اخدهد. يم را به گردشگران را يارتباط يق فناوريو البته از طر يرا به صورت واقع يريدان کويم
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5 Qtourism (Quick respond code for Tourism) 



گر به يد يهاتيفعالز در يوب ن يايو دن يط مجازيدگاه استفاده از محيد، و با توسعه سخت افزارها و نرم افزارها

در  يکيالکترونهاي ي( و در مناطق مختلف از فناورKenteris; 2010) ر استييدر حال تغ يگردشگر ژهيو
هاي ستميو س Buyukuzkan &  Ergu; 2011)) .يشگرط گرديمح يساز ياز جمله سه بعد يگردشگر

 کرد آنياست که رو يپروژه ا سم،يوتوريک ( استفاده شده است.Gartner; 2010: 21ک )يهوشمند الکترون

در مناطق  يي، نشانگرها و بارکدهاين فناوريدر ا است. يگردشگر يهاطيت افزوده به محيضافه کردن واقعا
اطالعات  ين بارکدها حاويکه ا (1393و همکاران؛  ي)اروج شوديط هدف، نصب مر نقايا ساي يردشگرگ يريکو

ق دانلود يشد. گردشگران از طربامي گريا موارد ديره در مورد جاذبه يلم و غير، فيجامع به صورت متن، صدا، تصو

 ،يق گوشياز طر مشابه و اسکن اطالعات بارکدهاهاي ا دستگاهيل يموبا يسم و نصب در گوشيوتوريافزار کنرم
 .اورنديبه دست بها از جاذبه ياز به داشتن راهنما، اطالعات جامعيتوانند بدون نمي

 (Fuchs et al; 2012: 34 .) 

 

 
 (1394؛ يو اروج ياحيرسم )ماخذ: يوتورينحوه اسکن اطالعات توسط نشانگر ک( 1شکل )

 

تواند در کنترل مي مربوطه يتوسط نهادها يابانيو ب يريدر مناطق کو ين دو فناورياز ا يبياستفاده ترک         

ار موثر باشد. يبس هابه روز و اشتراک داده يهاه دادهيت گردشگران و تهيو امن يريط کويت محين امنيو تام

نه يتواند زممي شنهاد شده است کهيپ يند و مدلي، فراين دو فناوريب اين پژوهش از ترکين منظور، در ايا يبرا

ن مدل پرداخته ين پژوهش در ادامه به ارائه ايباشد. ا يريمناطق کو يت گردشگريت امنيريمد يبرا يمناسب

 است. 

 ق:يروش تحق

ت يت امنيريدر مد يشنهاديک مدل پيبوده و به ارائه  يده پردازيبا توجه به موضوع پژوهش که از نوع ا         

ن پژوهش با ينه صورت نگرفته است، اين زميا در يين پژوهش اجراير پرداخته است و همچنيکو يگردشگر

و  ياق مطالعات کتابخانهيالزم از طر يهاند پرداخته است. منابع و دادهيران فيبه ارائه ا يليتحل – يفيروش توص



ط و يط و شرايق با محيشده و با تطب يگذشته، گردآور يدانيات پژوهش و مطالعات ميتجارب و ادب يبررس

 ند ارائه شده است.ين فرايمحقق، اهاي دگاهيش رو و ديو موضوعات پ يفناور

 :يبحث اصل

 شود:مي ملن پژوهش دو بخش مهم را شاي، در ايابانيو ب يريمناطق کو يگردشگر يتيت امنيريمد         

 بخش اول: 

 :يتينام يهاه دادهيمنظور تهت به ين امنيممرتبط با تأ يبا مسئوالن و نهادهان گردشگران يارتباط ب    

 ن صورتتوسط گردشگرا يريمناطق کو يت گردشگريو اطالعات مربوط به امنها ه دادهين مرحله، تهيدر ا

-يناخته مشها ادهد يگذارها و اشتراکداده يد و گردآورين منبع مهم تولرد. در واقع گردشگران به عنوايگمي

و به  يرگردآو کرده و آن را ييشناسا يريورا در مناطق ک يتيک چالش امنين مرحله، گردشگر خود يشود. در ا

 دهد.مي اشتراک مسئوالن قرار

 ر است:ين مدل به شرح زيها در اداده يگذارد و اشتراکيمراحل تول

س يل)پ يريمناطق کو يت گردشگريمرتبط با امن يت توسط نهادهايگاه داده و وب سايک پايابتدا  -1

و ثبت  افتيردفه يگاه داده وظين پايا گردد.يجاد مي( ارهيو غ يران محلي، مديانتظام يروي، نيگردشگر

س ه بر اساداد گاهين پايا آنها را بر عهده دارد. يگزارش شده توسط گردشگران و گردآور يتياطالعات امن

  رد.يگمي سرور صورت کاربر و سمت سمت يسينوبرنامه

ن ي. اليموبا 6شنيکيک اپليدر واقع  ت وين امنيتام يک نرم افزار متن باز توسط نهادهاي يه و طراحيته -2

ن يا يشود. برامي قابل حمل گردشگران نصبهاي ر دستگاهيا سايها ا تبلتيها يدر گوش يبرنامه کاربرد

ن برنامه، يالزم را به گردشگران درباره ا ي، اطالع رسانيان برنامهيچن يد قبل از اجرايا بامنظور، نهاده

-چين مدل، گردشگران هيد فراموش شود که در اين برنامه داده باشند. نبايآن و نصب ا ياهداف و کاربردها

بلکه آنها  ؛ن را ندارنديها و اطالعات به مسئولد و اشتراک دادهينه توليدر زم يمو رس يت قانونيگونه مسئول

ب گردشگران، از يو ترغ يرساناطالعن يکنند. بنابرامي هيرا تهها ن دادهيا ياريبه صورت داوطلبانه و اخت

 رود.مي به شمار يارکان اصل
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ه داده ها، ياول ته پردازند. مرحلهمي الزم يهاه و اشتراک دادهيران اقدام به تهدر مرحله سوم، گردشگ -3

است که از نظر  ييهادهيا پديداد ين مدل، هرگونه روينظر در امورد يهاها است. دادهداده ييشناسا

 رود:مي به شمار يک ناامنيا ي يتيک چالش امنيگردشگران 

شود. با توجه به تنوع گردشگران از نظر يقه گردشگران مشخص ميبه نظر و سلو چالش بنا  ينوع ناامن -الف

استفاده از گردشگران به  است. محتملها هم يدر ناامن دگاهيد ره، تفاوتيو غ ي، فرهنگيو اقتصاد يمکان

 ن تنوع است.ياز ا يرف کردن مشکل ناشبه خاطر بر طها د دادهيعنوان منبع تول

 د شده توسط گردشگريتول يتيک داده امنيکه هر کدام منجر به  يتيامنهاي و چالش يموارد ناامن -ب

 ر باشد:يتواند شامل موارد زمي شودمي

 يگردشگر ي)به خصوص روستاها يجامعه مقصد گردشگر يمنف يهاو نگاهها دگاهيد يوجود برخ -1

 ؛يژه گردشگران خارجيردشگران، به ور( به گيدر کو

، طوفان، يازش، حرکت ماسهي)مانند خطر ر يريوموجود در مناطق ک يعيدات طبيخطرات و تهد -2

 ره(؛يو غ يوانات وحشيالب، خطر حيس

از گردشگران )سرقت و  يبرخ يو حت يربوميا افراد غيتوسط مردم جامعه مقصد  يم انسانيوقوع جرا -3

 ره(؛يو غ يري، درگيد جاني، تهديدزد

و مراکز ها اقامتگاه ينکه برخي)با توجه به ا ييرايگردشگران، اماکن پذ يهاها در اقامتگاهيناامن -4

 قرار دارند(؛ يريعت کويدورافتاده و در دل طب يدر نواح ييرايپذ

حمل و نقل و هاي ستميس يابان و ضعف احتمالير و بيداخل کوهاي رها و جادهيناامن بودن مس -5

 .يتورگرداناي هآژانس

 .ت با گردشگران و صاحبان تورهاين امنيماز مأموران تأ يبرخورد نامناسب برخ -6

ن يدر اها و چالشها يريدرگ يو احتمال برخ ين گردشگران با جامعه محليب يفرهنگ يناسازگار -7

 .نهيزم

-هفيان وظه گردشگران باشد. در واقع وجود گردشگريتواند از ناحيم يد فراموش شود که ناامنينبا -8

را به  يريمناطق کو يطيست محيو ز يو منافع فرهنگ ينشناس و مخرب در منطقه که جامعه محل

 رود.يمهم به شمار م يک ناامنيد، خود اندازنيمخاطره م



را ها ن دادهيتوانند امي يه گزارش کوتاه متنيا تهيو  يبردارلمي، فيبردارق عکسيگردشگران از طر –ج 

 ند.ينما يرو گردآو ييشناسا

ه شده يتههاي باشد. در واقع داده يو زمان يت مکانيد خاصيبا د شده توسط گردشگرانيتولهاي داده -د  

در  رخ داده است. يداد در کجا و در چه زمانين روين ارزشمند خواهد بود که بدانند ايمسئول يبرا يزمان

که توسط  يداديوشود. هر رمي استفاده ابيتيموقع ياهستميها و سدستگاه Geo-tagت ينجا از خاصيا

 است. يو زمان يق مکانيت دقيموقع يشود، دارايارسال م يگردشگر

که گردشگر بالفاصله پس از مشاهده و درک مورد  ين معنيباشد، به ا يالحظه يژگيو يد دارايها باداده -ر

 د.يارسال نما ، آن را فوراًيناامن

 يافزار مذکور، با ثبت اطالعات مکانق نرمياز طر ي، گردشگريامنارد ناو ثبت مو ييپس از شناسا -ز

حات ينان و توضي، درصد اطميت ناامنيزان درجه اهمي، مير، نوع ناامني، زمان، تصويمطلق و نسب ييايجغراف

 کند.ين ارسال ميداده نهادها و مسئول گاهيالزم، داده را به پا

است همزمان  يهيشود. بدمي هريه شده، ثبت و ذخياه داده تهگين اطالعات در پايها، اپس از ارسال داده -4

نه احتمال يزمن ياما مسئله مهم در ا شود؛مي وسط گردشگران متعدد ارسالت يگريمختلف د يهاداده

ارسال  يرواقعيغ يهاداده يبه صورت عمد ين است گردشگرها است. چرا که ممکموجود در داده يخطا

د يها، بال دادهيه و تحلين قبل از تجزيبرابنا دچار اشتباه شده باشد؛ يناامنک ي صيا در تشخيند و ينما

 يها پتوان به صحت دادهيگر کاربران ميد ياشتراک يهاسه دادهيه را محاسبه کرد. با مقاداد يزان خطايم

ق يل از طرن حايد. با اداد، گردشگران مختلف اقدام به ارسال داده کرده باشنيک روينکه از يمثال ا برد؛

 شود.مي ن خطا محاسبهيمختلف ا يهاتميالگور

ند به صورت توايها مليتحل يکند. خروجمي يارسال يهال دادهيافزار اقدام به تحلپس از محاسبه خطا، نرم -5

تواند مي ،يخروجهاي ن نوع دادهيمختلف باشد. هر کدام از ا يهاو نقشه يمکان يهاهيا الي يفيگزارش توص

توانند از مي يگردشگر ياد و همه اجزيکشور را مشخص نما يريدر مناطق کو يت گردشگريمنت ايوضع

 رد.يگمي ز قراريار گردشگران نيق نرم افزار در اختين از طريها به صورت آنالن دادهيمند گردند. اآن بهره

 بخش دوم:

 :ن به گردشگرانياز نهادها و مسئولها انتقال داده 

ت يريبه منظور مدها ن دادهيمختلف، ا يل آنها توسط نهادهايها و تحله دادهيرحله پس از تهن ميدر ا         

تله  يق فناوريتواند از طرمي هاشود. انتقال دادهير، به گردشگران ارائه ميت کويمنو گردشگرمحور ا ياشتراک



و نقشه  يزارش متندر قالب گ و يبه صورت مجاز يهارد، اما در آنجا، دادهيگيز صورت ميک نينفورماتيژوا

ها را در از دارند تا دادهيگردشگران ن ا استفاده نباشد.يگردشگران قابل فهم  يکند که ممکن برايدا ميانتقال پ

 کند؛مي يناامن يياقدام به شناسا افت کنند. اگرچه در بخش اول مدل، گردشگر خوديمشاهده و در يط واقعيمح

ها از دارد تا دادهين نيبنابرا ،ستيآنها باخبر نهاي گر گردشگران و صحت دادهيدشده  ييشناسا ياز ناامناما 

ن پژوهش ين هدف در ايل به اين يسم برايوتوريک يفناور د.يافت نمايگردشگران را در هيکل ل شدهيتحل ياشتراک

ر ين مدل به شرح زيکند. مراحل در امي ادهيپ يواقع يايرا در دن يمجاز ياي، دنين فناوريارائه شده است. ا

 است:

ن ين مدل، ايشود. در امي هيو ته ييشناسا يابانيو ب يريمناطق کو يتيامن يهاو چالش يابتدا موارد ناامن -1

هاي ر دادهيتوان از سامي ن حاليرد. با ايگمي ک در بخش اول صورتينفورماتيتله ژئوا يبخش توسط فناور

 مختلف باشد. يلم و نقشه از مکانهايد به صورت متن، عکس، فيبا هارد. دادهگر استفاده کين ديمحقق يدانيم

شود. موارد مي ييدر آنها وجود دارد، شناسا يکه ناامن يمختلف يهابه دست آمده، مکانهاي ق دادهياز طر -2

 شود.مي ييهر مکان شناسا يبرا يناامن

 يهاشود. دادهمي ا نشانگر نصبيابلو تو مخاطره وجود دارد،  يکه امکان ناامن يدن به مکانيش از رسيپ -3

ش يد پين نشانگر بايشود. امي نشانگر نصب يره شده و بر رويذخ يک بارکد اطالعاتيآن بخش در  يتيامن

 باشد. يمهم ارتباط يهان بهتر است در کنار راهيشد. همچنه مورد نظر بايدن به ناحياز رس

ار گردشگران ي، در اختيقبل يق اطالع رسانياز طر ه شده ويسم، تهيوتوريمخصوص ک يش از آن، نرم افزاريپ -4

 رد.يگمي قرار

 ينصب شده بر رو يبارکدهاهاي توانند با اسکن دادهيدر حال سفر هستند در هر منطقه مکه  يگردشگران -5

موجود در بارکد از راه دور به دستگاه  يهاک منطقه آشنا شوند. دادهي يتيامنت ينشانگرها، از وضع

 شود.مي ت منطقه آگاهيت امنيقل شده و گردشگر از وضعگردشگران منت

را مشخص  ينه گردشگرير بهيو مس ي، نحوه مقابله با ناامنيريموجود در مناطق کوهاي ن بارکدها راهيا -6

 دهد.يش ميز نمايش رو را نيپ يمکانها ن حاليکرده و در ع
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 :يريجه گينت

غات سوء و يک طرف و تبلياز  يابانيو ب يريدر مناطق مختلف کو يو مشکالت ناامنها با توجه به چالش          

و  يريو کو يابانيژه در مناطق بيدر کشور به و يت گردشگريرد، کنترل امنيگمي ه کشور صورتيکه عل يمنف

ها يناامن ييک منطقه، شناسايت يامن قيالزمه کنترل دق ر است.يناپذاجتناب يتضرورها ل آنها به فرصتيتبد

ن يدشگران در ااز جمله گر يستم گردشگريس يها، مشارکت همه اجزايق ناامنيدق يياست و الزمه شناسا

ه يته ند درتواي، ميريمناطق کو يدرباره موارد ناامن گردشگران ياداوطلبانه و لحظه يگذارپروسه است. اشتراک

از  ين ارتباطينو ي، استفاده از ابزارهاين مدلينه چنيگشا باشد و زمار راهيها بسع و به روز و جامع دادهيسر

ل يرا تشک ينديتوانند مدل و فرايکه در کنار هم و در ارتباط هم مسم است يوتوريک و کينفورماتيجمله تله ژئوا

شود. از  يتوسعه، منته يل آنها به فرصتهايکشور و تبد يهاابانيب رها ويکو يت بااليجه آن به امنيدهند که نت

نشده است، ضرورت دارد به منظور  ييپژوهش است و در کشور اجرا يشنهاديک مدل پين مدل، يکه اييآنجا

کشور صورت گرفته و  يابانيو ب يريدر مناطق کومدل کردن  ييو اجرا ياده سازيات پيق آن، عمليسنجش دق

ابانک اصفهان آغاز کرد، چرا که يخور و ب يرهايتوان از کوين پروژه را ميا رد.يمورد سنجش قرار گاثرات آن 

ز گزارش شده يت مناطق نيدر مورد امن ييداشته و البته چالش ها ين مناطق رشد قابل توجهيدر ا يگردشگر

د در ين مدل بايژه باشد. اپرو ياجرا يبرا ينه مناسبيتواند گزمي زير شهداد و ورزنه نين کوياست. همچن

 يتواند، اطالع رسانين طرح ميج ايرا نشان دهد.  نتا خود يت واقعيمختلف آزمون شود تا بتواند ماههاي نمونه

ستم يس يفالت اجزامنطقه، کنترل تخ داريپا تير کردن گردشگران در امنيع، کاهش خطرات، درگيسر

ان ذکر يان شايباشد. در پا يجامعه مقصد گردشگر يباال تينه و امنيدر زمان و هز ييجوو صرفه يگردشگر

ل آنها يرفع مخاطرات و تبد ياست و الزم است برا يتيت امنيوضع ييدر جهت شناسا ين مدل گامياست که ا

 ب داده شود.يترت ييمجزا يزي، برنامه رداريت پايو امن به فرصتها
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