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منابع درس جلسۀ
۱

• Information Systems for Urban Planning
[A Hypermedia Co-operative Approach]
Robert Laurini

• Spatial Decision Support Systems
[Principles and Practices]
Ramanathan Sugumaran-John Degroote
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نگاه سیستمی به شهر: مقدمه جلسۀ
۱

تعریف سیستم
پرداخته و دارای ساختار بادوام، به کاردر یک محیط مشخص وظیفه ایاز اجزا که برای انجام مجموعه ای

.قابلیت تحول و مقصودی نهایی است

شهریبرنامه ریزیشهر و زیرسیستم های

هدایت و کنترلزیرسیستم•
هدایت شدهزیرسیستم•
اطالعاتیزیرسیستم•
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نگاه سیستمی به شهر: مقدمه جلسۀ
۱

اطالعاتیزیرسیستم

نیازمورداطالعاتتمامکنندۀفراهم
شهریسیستمکنترلوهدایتبرای

بودن؟رایانه ای

تبه دسراهبردیاطالعاتترکیب کنندۀ
وکنترلوهدایتسیستمازآمده

سیستماجزایازشدهاندازه گیری

هدایت شدهزیرسیستم

آن هابرایکهعواملیتمامدربردارندۀ
.می شودتصمیم گیری

رلهدایت و کنتزیرسیستم

برایتصمیم سازیوتصمیم گیرینقش
وشهریسیستمکلبهشکل دهی

مطلوبمسیربهآنتحولهدایت

اهدافتعیین
مشکل هاتحلیل
گزینهراه حل هایانتخابوتولید

(اجرابرای)برنامه ریزی

بودنچندعاملهویژگی
سیستمکلازمدلیدربرداشتن



7صفحه 

شهریمشکل گشاییمشکل شهری و  جلسۀ
۱

مشکل شهریتعریف 

مشکل های کلی جامعه

مشکل های شهری

شهردرفضاییتجلیمشکل های برنامه ریزی شهری
برنامه ریزیسازوکاردرقرارگیری

وضعیت موجود (مطلوب)وضعیت دلخواه 

/  انحراف از وضعیت موجود
(مطلوب)دلخواه 

چگونه می توان از وضعیت موجود به 
جریان برنامه ریزی شده وضعیت مطلوب دست یافت؟

رویداد

انحراف از جریان برنامه ریزی شده رویداد
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شهریمشکل گشاییمشکل شهری و  جلسۀ
۱

مشکل شهریتعریف 
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مشکل شهریویژگی های 1

پشتیبان تصمیمسیستم هایمعرفی  2
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شهریمشکل گشاییمشکل شهری و  جلسۀ
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مشکل شهریویژگی های

صورت بندی قطعی از مشکل برنامه ریزی یا مشکل شریر، وجود ندارد -نخست

مشکالت برنامه ریزی قاعده مندی متوقف شونده ای ندارند-دوم

بدتر هستند/غلط نبوده و بهتر/راه های گشودن مشکالت به صورت صحیح-سوم

هیچ آزمون نخستین و نهایی برای راه های گشودن مشکالت وجود ندارد-چهارم

باره ای است-هر راه گشودن مشکل عملیاتی یک-پنجم

مشکالت برنامه ریزی منحصر به فرد هستند-ششم

هر مشکل می تواند نشانه مشکل دیگری باشد -هفتم

مشکل هاتنوع در روش بیان و انتخاب راه گشودن کنندهدر عوامل تعریف اختالفات -هشتم

پیچیدگی

عدم 
قطعیت

واگرایی
ارزشی



12صفحه 

پشتیبان تصمیمسیستم های جلسۀ
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سیستم پشتیبان تصمیمتعریف
و موضـوع هاتحلیـلبه وسـیل هستند کـه بـرای یـاری بـه بـازیگران رایانه ایسیستم هایپشتیبان تصمیم، سیستم های

. دمعرفی شده در تصویر زیر را دارا هستنقابلیت هایو ویژگی هاو شده اندایجاد مشکل هاگشودن راه هایپیشنهاد 

«*اگر؟-چه»مدل هایپشتیبان تصمیم سیستم هایاجزا مهم ترینیکی از 
مشخص تعیینفرضیه هایهستند که وضعیت آتی یک شهر را با توجه به 

.می پردازندبه کارزیر زمینه هایو در 
حمل ونقلجابجایی و مدل های•
آلودگیمدل های•
مکان تجارت و خدماتمدل های•
مصرف و تولید آب و انرژیمدل های•

*what-if?
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پشتیبان تصمیمسیستم های جلسۀ
2

اجزای سیستم پشتیبان تصمیم
گردآوری اطالعات راهبردی•

سیستم هدایت شدهدربارۀگردآوری اطالعات •

مدلی از سیستم هدایت شدهارائ •

مدلی از تغییر در سیستم هدایت شدهارائ •

آن هابروندادهاینمایش نتایج و •

اقدامبرنامه هایتولید و اجرای •



چهارمجلسۀ

میمتصپشتیبان سیستم های
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پشتیبان تصمیمسیستم های جلسۀ
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پایه ایتعاریف : طراحی سیستم پشتیبان تصمیم
ابردادهداده، اطالعات، دانش، •

، منطقی و درونیانگاشتیواقعی، بیرونی، مدل های•

انگاشتیمدل سازی•

منطقیمدل سازی•



پایان


