ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﺑﻮﻣﯽ از ﭼﻪ راﻫﯽ ﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽرﺳﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۸
ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ »ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ« و ﺑﻌﺪ از آن »وﯾﺰ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب و ﻧﻘﺸﻪ آﻧﻼﯾﻦ
در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮاﻧﯽ وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .در ﭘﻨﻞ »ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ« در روﯾﺪاد »ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﻣﯿﺖ
اﯾﺮان« ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎی اﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر »ﻣﯿﻼد ﭼﺮاﻏﻌﻠﯽ ﺧﺎﻧﯽ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب دال،
»ﺟﻮاد ﻋﺎﻣﻞ« ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﻧﺸﺎن و »ﻣﻬﺪی ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ« رﺋﯿﺲ اداره ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ در ﻣﻮرد ﺿﺮورت راه اﻧﺪازی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان اﺣﺘﻤﺎﻻ
اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وارد ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ وﺟﻮد دارد و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﺪ:

»ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ و ﻗﺼﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر را آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و
ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .آﻣﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ
در ﺳﺎل  ۸۶روزاﻧﻪ ﺑﺎﻻی  ۲۵ﻫﺰار ﮐﺎرﺑﺮ از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ«.

او ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮداری اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻦ
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﯾﺮ اپﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺸﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻬﺮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر از ﺣﻮزهﻫﺎ در
وﻇﺎﯾﻒ و ذات ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  ۸۴ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺸﻪ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻌﺎﺑﺮ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ:

»ﻣﺎ دﯾﺘﺎ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻗﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺮﺧﯽ اﻟﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻬﺮداری اﺳﺖ را
ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ روز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦﮐﺎر را ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﻢ اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ،دﯾﺘﺎ
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﭘﺪﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ و در
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب راﯾﺎ  ۸۵درﺻﺪ ﻓﺴﺖ ﻓﻮدﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان اﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ و وﯾﺰ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺧﺎرج در ﺗﻬﺮان
ﺧﯿﺮ«.
ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل
ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ.

ﺟﻮاد ﻋﺎﻣﻞ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﻧﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﮔﻞ و وﯾﺰ ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﮔﺰارﺷﺎت و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ
ادﯾﺘﻮرﻫﺎی وﯾﺰ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺗﻬﺮان ،در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ وﯾﺮاﯾﺶﻫﺎی
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮاﺑﻖ ﺟﯽﭘﯽاس ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ادﯾﺘﻮر اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻬﺮان ﻣﻌﺎﺑﺮ ﯾﮏﻃﺮﻓﻪی زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺧﻼف ﺟﻬﺖ
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در وﯾﺰ ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ در ﺧﺼﻮص دﻗﺖ دﯾﺘﺎی ﻧﻘﺸﻪی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ،ﮔﻔﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﻬﺮداری
ﺗﻬﺮان و دو ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮوزی از ﻧﻘﺸﻪی ﻣﻌﺎﺑﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺘﺎی ﺑﺎز اوﭘﻦاﺳﺘﺮﯾﺖﻣﭗ در ﻧﺸﺎن ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪی ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﻬﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ روز ﻣﯽﺷﻮد:

»اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖﺳﺎز و ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ و در ﮐﻞ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻪ روز ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻘﺸﻪ
ﮐﺎراﯾﯽ زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دﯾﺘﺎی ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﻤﭗﺑﻨﺰﯾﻦ ﯾﺎ رﺳﺘﻮرانﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ روز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«.

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺘﺎی ﮔﺰارﺷﺎت
ﮐﺎرﺑﺮان ،اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ دادهاﯾﻢ.

ﭼﺮاﻏﻌﻠﯽ ﺧﺎﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ دال ﻫﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب دال ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از راﻧﻨﺪﮔﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰود ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ در
اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺑﺮای ﻻﻧﭻ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ» :اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه دال و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ روز ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺪهآل ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی

دارﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﮐﺎرﺑﺮدی
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .روش دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮوﯾﺞ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺮوﯾﺞ آن ﺗﻮﺳﻂ

ﯾﮏ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮدش اﺳﺖ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

