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چکیده
انسان همواره در زندگی روزانه اش نیاز به اطالعات داشته است به بیان دیگر انسان اطالعاتی از حقایق خام که به داده ها معروفند را
جمع اوری می کند و بر اساس آن داده ها یا اطالعات جدید تولید و از آن ها استفاده می نمایند  .برای بهره برداری مجدد از داده ها
در فعالیت های روزانه و انتقال به ایندگان و دیگران الزم است آن ها ذخیره و بازیابی مجدد گردند  .اگر حجم اطالعاتی کم و اندک
باشد  ،سیستم های ابتدائی مفید خواهد بود ولیکن با فزونی حجم اطالعات می بایست آن ها بر اساس یک سیستم و ساختار
مشخص نگهداری شوند  .به بیان دیگر داده ها با حجم زیاد هنگامی مفید و کاراترند که در یک پایگاه ذخیره شوند  .یکی از ضرورت
های مدیریت پسماند ایجاد بانک اطالعاتی مبانی تولید پسماند است  .طرح فوق در راستای هوشمند سازی و ایجاد بانک اطالعاتی
مبتنی بر وب بوده و در جهت کاهش مصرف کاغذ  ،بایگانی و تسریع در امور جاریه میگردد  .ذخیره و بازیابی اطالعات یکی از نیازهای
اساسی ادارات دولتی می باشد  .این طرح در راستای ذخیره و تجمیع داده های متنی می باشد  .پایگاه داده پیشنهادی متشکل از
اطالعات سازمان یافته و یا داده هاست که به طور معمول که به صورت الکترونیکی در سیستم های کامپیوتری ذخیره می شود .

کلمات کلیدی
بانک اطالعاتی  ،پسماند  ،وب  ،هوشمند سازی ،داده ،مدیریت  ،اشتراک ،طراحی ،پایگاه ،نواحی.

 -1مقدمه
پایگاه داده در مفهوم عام آن ،به مجموعهای از اطالعات با ساختار منظم و
سازمان¬یافته گفته میشود .در این مفهوم ،ذخیره¬سازی ساده اطالعات در
یک پرونده را نیز می¬توان نوعی پایگاه داده دانست .اما در مفهوم خاص،
منظور از پایگاه داده مجموعه¬ای از این اطالعات است که در قالبی ذخیره
شده که توسط ابزارهای الکترونیکی قابل خواندن و دسترسی است .موارد ذیل
از جمله تعاریف آکادمیک ارایه شده از این مفهوم هستند.
موارد زیر ازجمله تعاریف آکادمیک ارائه شده از این مفهوم هستند :

 -9جامعیت ( )Integrityیا صحت ( )Correctnessبه درستی داده از لحاظ
منطقی در دیتابیس نسبت به موجودیت دنیای واقعی معتبر اشاره دارد .مانند
اینکه موجودی یک بانک نباید عددی منفی باشد و یا مقداری که برای
مساحت یک محدوده تعریف میشود نباید صفر یا کمتر از صفر باشد.
 -11سازگاری یا Consistency

 -11داده در دیتابیس با مقدار واقعی داده در دنیای خارج سازگار است .وقتی
یک فقره اطالعات در بیش از یک نقطه ذخیره شود و الزم باشد بهنگام شود،
اگر بهنگام سازی در همه نقاط انجام نشود ناسازگاری ایجاد میکند .وظیفه
کنترل این سازگاری برعهده دیتابیس است.

پایگاه داده عبارت است از مجموعه ای از داده های به هم مرتبط

 -12کاهش افزونگی یا Non Redundancy

پایگاه داده عبارت است از مجموعه ای از داده های منطقاً به هم مرتبط که
برای پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی یک سازمان طراحی شده اند.

 -13داده در دیتابیس دارای حداقل افزونگی است .کاهش افزونگی به این
معنا است که هیچ دو فقره داده در بانک معرف یک موجودیت در دنیای خارج
نباشند .برای مثال نام و نام خانوادگی یک فرد در دو بخش از دیتابیس تکرار
نشده باشد.

پایگاه داده مجموعه ای است از داده های ذخیره شده و پایا ،به صورت مجتمع
(یکپارچه) ،به هم مرتبط ،حتی االمکان با کمترین افزونگی ،تحت مدیریت
یک سیستم کنترل متمرکز ،مورد استفاده یک یا چند کاربر از یک یا بیش از
یک سیستم کاربردی ،بطور همزمان و اشتراکی.
پایگاه داده به مجموعه ای از داده ها اطالق میشود که توسط یک سیستم
مدیریت پایگاه داده ،مدیریت میشود.
ویژگیهای داده های مستقر در یک پایگاه داده به شرح زیر میباشد:
 -2اشتراکی شدن یا Shared

 -3بدین معنا که داده ها در یک دیتابیس بین چندین کاربر و برنامه کاربردی
به اشتراک گذاشته میشوند و همه آنها میتوانند همزمان به این داده ها
دسترسی داشته باشند.
 -4ماندگاری یا Persistence

 -5وقتی داده در یک دیتابیس ذخیره شد ،پایدار است و از بین نمیرود .مگر
آنکه توسط سیستم پایگاه داده تغییر کند .البته باید در نظر داشت که یک
سیستم مدیریت پایگاه داده یا بعبارتی Database Management
 )System (DBMSبا استفاده از راهکارهای مختلف و ابزارهایی که در
اختیار مدیر سیستم قرار میدهد ،این اطمینان خاطر را ایجاد مینماید.
 -6امنیت یا Security

 -7بخش امنیت ،درحقیقت نحوه دستیابی به داده را تعریف میکند و اطمینان
میدهد که دستیابی به اطالعات از طریق مناسب و امن انجام میپذیرد.
 -8اعتبار یا Validity

 -14استقالل یا Independence

 -15تغییر در نمایش فیزیکی ،تکنیکهای دستیابی و سازماندهی داده تأثیری
روی برنامه های کاربردی ندارد.

 -2بیان مسئله  ،ضرورت و اهمیت طرح
داده ها پایه تصمیم گیری در مراقبت های بهداشتی هستند و باید در قالب
پایگاه های داده ای سازمان دهی شوند .اساس استفاده از سیستم های
هوشمند از قبیل داده کاوی و انبار داده ها در مراقبت سالمت پایگاه داده می
باشد(.صفدری )1395:1،
داده ها در عصر امروزی یعنی عصر اطالعات  ،عمده ترین دارایی برای
سازمان های سالمت در گروی جمع آوری  ،ذخیره و تحلیل آن هاست  .با
این وجود جمع آوری و ذخیره ی میزان زیادی از داده ها می تواند یک نوع
اتالف وقت و هزینه محسوب شود  ،مگر اینکه داده ها به شکل سودمند
استفاده شده و تبدیل به یک منبع اطالعاتی برای سازمان گردد  .در این میان
تشکیل پایگاه داده برای جمع آوری و مدیریت اطالعات اداره مدیریت پسماند
ضروری می باشد .وجود پایگاه داده مستقل برای مبادی تولید پسماند می
تواند در مدیریت و کاربرد بهینه داده های ثبت شده آن کمک نماید  .همچنین
در شهرداری تهران در زمینه طراحی پایگاه داده اطالعات پسماند به صورت
هوشمند مطالعه ای انجام نشده است .در مرحله اول با جست و جو و مطالعه
منابع و مقاالت مرتبط در بانک های داده ای آیتم های طراحی و الزامات
اطالعاتی اولیه سیستم پایگاه داده تعیین گردید .
در مراحل بعدی مطالعه  ،با توجه به نتایج قبلی سیستم پایگاه داده برای اداره
مدیریت پسماند طراحی گردید  .به منظور طراحی و پیاده سازی پایگاه داده
مورد نظر از جدول نوع صفت بیت  ،عدد صحیح و رست استفاده کرده ایم .

 -4اهداف طرح
کاهش تولید پسماند و اصالح الگوی مصرف

تسریع در دریافت پاسخ پرس جوها
دسترسی سریع به داده ها
اشتراکی شدن داده ها
وحدت ذخیره سازی کل داده های عملیاتی

 -1-5مفاهیم اساسی بانک اطالعاتی
مفاهیم اساسی بانک اطالعاتی :

 -5روش انجام طرح

Data

مطالعه حال حاضر از نوع کاربردی – توسعه ای بوده که به طراحی پایگاه داده
جهت سازمان دهی اطالعات مدیریت پسماند و پیاده سازی آن در پایگاه
هوشمند پرداخته است  .این پژوهش در  4مرحله مختلف انجام گرفت  .مرحله
اول تعیین الزامات اطالعاتی پایگاه داده  ،مرحله دوم اعتبار سنجی الزام
اطالعات  ،مرحله سوم طراحی و مرحله چهارم ارزسیابی سیستم طراحی شده
است  .اپلیکیشن و یا نرم افزارهایی ساخته شده اند که جهت ذخیره داده ها
استفاده می گردند .در حال حاضر بانک اطالعاتی مورد استفاده این اداره نرم
افزارهای اکسل و اکسز است و جهت بروز رسانی اطالعات درخواستی اداره
مدیریت پسماند  ،نیاز به مکاتبه با نواحی هفت گانه می باشد پس از انجام
مکاتبات اطالعات درخواستی از طریق اتوماسیون اداری به اداره ارسال می
گردد .
هدف از اجرای طرح حذف مکاتبات اداری و تسریع در دریافت بانک اطالعاتی
مورد نظر میباشد  .با اجرا و تولید پایگاه داده ای تحت وب به هر یک از
نواحی هفت گانه یک کاربری تعلق گرفته و نواحی ملزم به تکمیل اطالعات
درخواستی در نرم افزار انالین می باشند  .همچنین یک کاربری مدیریتی
جهت نظارت بر عملکرد تعریف شده و یک اپراتور به صورت روزانه اطالعات
ثبت شده را بررسی می کند  .همچنین جهت گزارشگیری از پایگاه داده کاربر
مدیریتی میتوان مجوز های الزم جهت دسترسی افراد به گزارشگیری از
سیستم را تعیین نماید.

یک سری داده های خام می باشد که از آنها اطالعات ساخته می
شوند .
Information

اطالعات به معنی دانشی است که از طریق مشاهده و آموزش
بدیت می آید .
Entity

به هر چیزی که باید اطالعاتی در مورد آن ذخیره کنیم  Entityیا
موجودیت می گویند  ،مثال در سیستم اداره مدیریت پسماند
مخازن  ،خانوار  ،مبادی تولید کننده  ...... ،موجودیت هستند .
صفت خاصه
به هر کدام از اجزاء اطالعات یک فرد یا یک شی مثل ( نام  ،نوع
مخزن  ،ادرس  ) .... ،صفت خاصه گویند  .صفت خاصه در هر
مکانی ممکن است متفاوت باشد .
سلسله مراتب سازمان داده ها و اطالعات در نشست فیزیکی بر
روی رسانه ذخیره سازی :
در نشست فیزیکی داده ها و اطالعات بر روی رسانه ذخیره سازی
 ،سازمان داده ها و اطالعات در یک سلسله مراتب شش سطحی
تجلی می یابد که سطوح آن به ترتیب بیت  ،کاراکتر  ،فیلد ،
رکورد  ،فایل و پایگاه داده ها می باشد  .هر سیستم اطالعاتی
دارای سلسله مراتب سازمان داده ها و اطالعات می باشد و هر
سطح در راستای سلسله مراتب  ،از ترکیب عناصر پایین تر بوجود
می اید .
کاراکتر یا نویسه
یک کاراکتر به صورت گروهی از بیتها نمایش داده میشود و پیکر
بندی ان مبتنی بر یکی از سیستم های کدگذاری اسکی یا
ابسیدیک می باشد  .همانگونه که بیت واحد اولیه حافظه است
کاراکتر نیز واحد اولیه جهت درک انسان می باشد .
فیلد یا میدان
فیلد یا میدان که عنصر داده ها نیز نامیده می شود پایین ترین سطح یک
واحد منطقی در سلسله مراتب داده ها و اطالعات می باشد به عبارتی دیگر
همان مفهوم صفت خاصه است .

رکورد یا سابقه
رکورد یا سابقه شرح یک رویداد نظیر ساختمان های مسکونی  ،یا یک اقدام
نظیر توزیع مخازن پسماند خشک  ،تحت پوشش قراردادن خانوارها می باشد .
به مجموعه ای یا تعدادی فیلد رکورد گفته می شود .
فایل یا پرونده
یک فایل مجموعه ای از رکورد های بهم مرتبط می باشد  .مثال پرونده
مخازن پسماند خشک شامل کلیه شاختمان هایی است که دارای مخازن
پسماند خشک می باشد .

 -2-5پایگاه داده یا بانک اطالعاتی
مجموعه ای از فایل ها یا پرونده ها که به نحوی منطقا بهم مرتبط می باشد
پایگاه داده یا بانک اطالعاتی نامیده می شوند  .بانک اطالعاتی مجموعه ای
است از داده های ذخیره شده در مورد انواع موجودیت ها یا انواع  entityهای
یک محیط عملیاتی و ارتباط بین آنها به صورت مستمر و مبتنی بر یک
ساختار تعریف شده به صورت صوری با حداقل افزونگی تحت کنترل متمرکز
و مورد استفاده یک یا چند کاربر به طور اشتراکی و هم زمان .

 -3-5مبانی بانک اطالعات
در این روش برای هر برنامه کاربردی یک فایل وجود دارد و برای هر فایل
نیز باید یک سیستم فایل نوشته شود  .در این سیستم تجمع داده و ارث بری
وجود ندارد  .در این روش اگر ساختار فایل تغییر کند برنامه ها نیز باید تغییر
کنند.
مثال  :فایل اطالعات آماری نواحی دارای  4رکورد است  .هر رکورد دارای 2
فیلد به نام های تناژ غرف بازیافت  ،تناژ خودروهای ملودی می باشد
تناژ خودروهای ملودی
تناژ غرف بازیافت
ناحیه

گزارش گیری از عملکرد های آموزشی نواحی نظیر خانوار آموزش
دیده  ،مخازن توزیع شده ...... ،
تهیه گزارش از خانوار های تحت پوشش اداره و مخازن پسماند
خشک
تهیه گزارش های تحلیلی از میزان تغییرات ضریب نفوذ مشارکت
و تغییرات میزان پسماند خشک جمع آوری شده
گزارشات دیگر نیز حسب دستور کاربر مدیریت قابل اجرا خواهد
بود  .همچنین کاربر مدیریتی قادر خواهد بود مجوز های الزم
جهت گزارش گیری کاربران دیگر را نیز صادر نماید .

 -6مزایای سیستم بانک اطالعاتی
 .1مدلینگ داده های عملیاتی بر اساس ساختار آن ها
 .2وحدت ذخیره سازی کل داده های عملیاتی
 .3اشتراکی شدن داده ها
 .4کاهش میزان افزونگی
 .5تعداد شیوه های دست یابی و دست یابی به داده ها
 .6عدم وجود ناسازگاری داده ها
 .7تامین جامعیت
 .8تامین استقالل داده ای
 .9حفظ محرمانگی اطالعات  :از روش هایی نظیر کنترل دست
یابی ها (دید های خارجی )  ،یا ذخیره سازی داده ها به صورت
رمزی و یا رمز گذاری روی بانک استفاده کرد.
 .11تسریع در دریافت پاسخ پرس و جو

 -7معایب بانک اطالعاتی

 -4-5گزارش گیری

 -1به دلیل متمرکز بودن داده ها ممکن است آن ها به خطر بیفتدد و
راه حل آن هم پشتیبان گیری است .
 -2به دلیل متمرکز بودن داده ها ممکن اسدت جامعیدت داده هدا بده
خطر بیفتد .
 -3ممکن است نیاز به سخت افزار اضافه است
 -4برنامه نویسی و پیاده سازی تمام مفاهیم بانک اطالعاتی پیچیدده
است .

 -7نتیجه گیری
براساس نتایج مطالعدات گذشدته تداکنون در ادارات پسدماند شدهرداری
مناطق پایگاه داده هوشمندی جهت اطالعات طراحی نگردیده  .این پدژوهش
میتواند در نوع خود برنامده مناسدبی بدرای جمدع آوری داده هدای خالصده و

. استاندارد شده و ضروری در خصوص بانک اطالعاتی مبدانی پسدماند اسدت
،  دسترسدی، پایگاه داده طراحی شده طی این پژوهش می تواندد بده ذخیدره
بازیابی و مقایسه اطالعات نواحی کمک کدرده و در نهایدت منجدر بده بهبدود
همچنین پایگاه داده طراحی شده توانایی پاسخگوئی بده.عملکرد سیستم گردد
. نیازهای کاربران را نیز دارد
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