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چکیده

این مقالاه کااربرد تکنیکهاای بهینهساازی و سیساتمهای اطالعاات جغرافیاایی را بارای
جانمایی اماکن پلیسی با نظر به محدودیتهای بودجاه و امکاناات ارائاه میدهاد .اهاداف
مورد نظر عبارت از به حداقل رسااندن مساافتها و ایجااد پوشاش حاداکثر ایساتگاههای
پلیس در مناطق مستعد جرم هستند .دو مدل بهینهسازی مورد بررسی قرار گرفتند :حاداکثر
پوشش و پیمیانه .بهینهسازی باا تکنیکهاای تجزیاه و تحلیال فضاایی جغرافیاایی بارای
تخصیص منابع محدود پلیس در ناحیه لندن بزرگ ،یکپارچه ساازی شاد .عاالوه بار ایان،
نتایج بهینهسازی با محلهای استقرار کنونی پلیس لندن مقایساه شاد .در نهایات ،انعطااف
پذیری راه حلهای بهینهسازی با استفاده از آنها برای سناریوی حمله تروریستی کاه در 7
ژوئیه  2119اتفاق افتاد ،ارزیابی شد .این مطالعه به مطالعه پایداری و امنیت شاهری کماک
میکند.
کلید واژهها :مراکز پلیس ،بهینه سازی ،جانمایی.

 -1مرکز مطالعات رمل و نقل2 ،دانشکده مهندسی شهری ،محیطی و جغرافیایی ،دانشگاه لندن ،بریتانیا
 -2کارشناس ارشد گیاهپزشکی ،کارشناس مترجمی زبان انگلیسیa.purhematy@gmail.com ،51133631161 ،
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مقدمه
لندن ،به عنوان پایتخت بریتانیا ،روزانه هزاران بازدیدکننده را که از نواحی مختلف دنیا با
اهداف متعدد از جمله مسافرت ،تحصیل و کار به لندن میآیند به خود جذب میکند .این
موضوع لندن را به یک شهر شلوغ و چند فرهنگی مبدل کرده است (گلیزر و همکاران.)9
اولین طرح جرم شناسی در لندن مربوط به طرح پلیس و جرائم  2196-2193میباشد که
توس

دفتر شهردار جهت امور رفتار و عملکرد پلیس در سال  2193تدوین شده است

(دفتر شهردار جهت امور رفتار و عملکرد پلیس .)2193 ،2این طرح کاهش  21درصدی
جرائم در محالت شهری و همچنین کاهش  21درصدی هزینهها را تا سال  2196هدف
قرار داده است .بیش از  %81از گزارشات از طریق تماس تلفنی بوده است تا اینکه از
طریق مراجعه به استگاههای پلیس باشد (دفتر شهردار جهت امور رفتار و عملکرد پلیس،
 .)2193بر پایه این مالحظات ،نتیجه گرفته شد که میتوان تا سال  2196تعداد 97
ایستگاه پلیس را تعطیل کرد تا هزینههای عملیاتی تقلیل یابند (روجر .)2194 ،3با کاهش
ایجاد شده در تعداد اماکن پلیسی و تقلیل در بودجه ،گسیل داشتن همه منابع موجود برای
ایمن نگه داشتن شهر به نحو احسن ،حیاتی به نظر میرسد.
این مطالعه کاربرد مدیریت بهینهسازی جانمایی اماکن پلیسی را برای شهر لندن به عنوان
نمونه بررسی میکند .بهینه سازی جانمایی در مطالعات عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی
قرارگرفته است (فراهانی و همکاران .)2115 ،4سوابق متعددی از نمونههای مختلف
مطالعات روی مدلهای مکانی و مدیریت بهینهسازی منابع پلیس وجود دارد .مدلهای
مکان نمایی عمدتا برای طراحی مناطق گشت و استقرار افسران پلیس در منطقه کاربرد
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دارد (کورتین و همکاران .)2191 ،9همچنین مثالهای قابل توجهی از بکارگیری
بهینهسازی جانمایی جهت جلوگیری از جرائم وجود دارد .میشل 2فرمول پی-میانه 3را به
منظور به حداقل رساندن مسافت طی شده بین مرکز و محل ارائه خدمت در محدود
آناهایم کالیفرنیا پیشنهاد داده است (میشل .)9572 ،درحالیکه هیچ راه حل بهینه اثبات
شدهای یا فت نشده ،الگوریتم ابتکاری به کار گرفته شده توس

میشل (میشل)9572 ،

براساس مطالعات مارانزانا( 4مارانزانا )9564 ،منجر به کاهش  93تا  24درصدی در میانگین
مسافت شد .الی و لیتوایلر 9برای کم کردن مسافت فرمولی طراحی کردند که بتوان
ایستگاههای پلیس را برای بعضی مناطق به صورت ابتکاری ادغام کرد (الی و لیتوایلر،
 .)9575یونگ و همکاران 6فرمولی از پی-میانه را برای بدست آوردن طرح بهینهسازی
مکانی با بکارگیری سامانه اطالعات جغرافیایی (جیای اس )7برای منطقهای در آفریقای
جنوبی طراحی کردند (یونگ و همکاران .)2119 ،با این وجود ،آنچه درمورد آن مطالعات
کافی انجام نشده است ،تحلیل بکارگیری برنامههای بهینهسازی در شرای اضطراری مانند
حمالت تروریستی است.
در پژوهش حاضر ،بر پایه خصوصیات لندن بزرگ ،این شهر به  624ناحیه یا حوزه که در
شکل  9نشان داده شده است تقسیم بندی شده است .دو مدل جانمایی ،پی-میانه و
حداکثر پوشش ،به کار برده شدهاند .مدل بهینهسازی پی-میانه با هدف به حداقل رساندن
مسافت بین مرکز حوزهها و ایستگاههای پلیس تبیین شده است .مسافتهای بین حوزهها
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از اطالعات جی.آی.اس .شهر لندن با استفاده از نرم افزار آرک.جی.آی.اس 9بدست آمده
است .سپس مسافت ها توس آمار مربوط به میزان جرم و جنایت طی بازه زمانی سالهای
 2115تا  2194سنجیده شدند (به عنوان مثال ،میانگین ساالنه وقوع جرم و جنایت در هر
ناحیه) ،که این اطالعات از پایگاه داده پلیس کالنشهر لندن استخراج شدند .مدل حداکثر
پوشش به منظور تعیی ن محدوده گشت زنی بهینه استفاده شده است .توزیع جرائم در شکل
 2نشان داده شده است .قابل مشاهده است که حوزههای قرارگرفته در مرکز لندن به طور
کلی دارای نسبت جرم و جنایت باالتری میباشند .مکانهای موجود از  73ایستگاه پلیس
در این منطقه توس

عالمت ستاره در شکل  2نشان داده شده است .این شکل نشان

می دهد که برخی از نواحی دارای میزان باالی جرائم به اندازه کافی پوشش داده نمیشوند.
یکی از اهداف این پژوهش فهم این موضوع است که آیا گسترش اماکن پلیسی میتواند از
طریق بهینهسازی جانمایی ممکن باشد .زمانیکه بهینهسازی جانمایی اماکن پلیسی بدست
آمد ،همچنین انعطاف پذیری طرح مکانی به منظور شرای

اضطراری با سناریو حمله

تروریستی  7ژوئیه  2119ارزیابی شد .عالوه بر این ،این مطالعه تلفیق بهینهسازی و
جی.آی.اس .را نشان میدهد که قبال به ندرت مورد بررسی قرار گرفته بوده است.
مقاله به این شرح تنظیم شده است :حداکثر پوشش و پی-میانه بررسی شدند .سپس
الگوریتم ها برای یک مورد در لندن اعمال شدند ،و نتایج مورد بحث قرارگرفتند .در مرحله
بعد ،انعطاف پذیری این موضوع برای اعمال راه حلهای بدست آمده از مراحل قبل برای
سناریو حمله تروریستی  7ژوئیه  2119ارز یابی شد .در نهایت ،این مقاله با بخش نتیجه
گیری ختم شد .این مقاله تلفیقی از جی.آی.اس و تکنیکهای عملی است و در حوزه
امنیت شهری کاربرد خواهد داشت.
ArcGIS
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بهینهسازی جانمایی
در این مقاله دو روش فرمولی متفاوت برای بهینهسازی جانمایی مورد بررسی قرار گرفته
است :مدل پی-میانه و مدل حداکثر پوشش.
پی-میانه
مدل پی-میانه تعداد  pمقر (اماکن پلیسی) را در  nمحل (نقطه ویژه) مکان نمایی میکند
به طوریکه فاصله متوس

بین مقرها و نقاط ویژه به حداقل برسد (ر ول و همکاران،9

 .)9571مسئله پی-میانه میتواند به شکل زیر به صورت فرمول بیان شود:

وقتیکه

به این ترتیب که
 =nتعداد کل نقاط ویژه در منطقه؛ نقطه ویژه میتواند مرکز جرم خیز یا مکان محتمل
برای احداث اماکن پلیسی یا هر دو باشد.

Revelle et al
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 9-1 =Xijمتغییر تصمیم دوتایی که نشان میدهد چه تعداد مرکز جرم خیز  iباید توس
مقر پلیس واقع در نقطه  jتحت نظارت قرار گیرد.
 9-1 =Yjمتغییر تصمیم دوتایی که نشان میدهد که آیا مقر پلیس باید در نقطه  jجانمایی
شود.
 =WIنرخ جرم باالقوه در مرکز جرم خیز .i
 =Dijمسافت پیموده شده (یا هزینه) بین مرکز جرم خیز iو مقر پلیس واقع در نقطه ویژه
.j
 =pتعداد کل مقرها (اماکن) پلیسی موجود.
به راحتی میتوان بیان داشت که تعداد کل راه حلهای ممکن برای یک مسئله پی-میانه با
تعداد  nنقطه ویژه برابر با

است .مفهوم این است که زمان

حل مشکل بهینهسازی به صورت فاکتوریل افزایش مییابد ،همانطور که تعداد محلهای
استقرار و اماکن پلیسی افزایش مییابد.

شکل  .9محدوده حوزهها در لندن
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ایستگاههای پلیس موجود
نسبت جرائم نواحی

شکل  .2توزیع جرم و ایستگاههای پلیس

حداکثر پوشش
روش حداکثر پوشش تعداد ثابتی از اماکن پلیسی را برای به حداکثر رساندن پوشش در
تعداد معینی مرکز جرم خیز مورد بهره برداری قرار میدهد (چرچ و ر ول .)9574 ،9فرمول
روش حداکثر پوشش میتواند به شکل زیر بیان شود:

وقتیکه

Church and ReVelle
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در شرایطی که  αiیک متغییر دوتایی  9-1باشد بیان مینماید که مرکز جرم خیز  iتوس
یک مقر پلیس پوشش دهی میشود و  Niمجموعهای از اماکن پلیسی هستند که در یک
مسافت ( )Dاز پیش تبیین شده از مرکز جرم خیز  iقرار دارند .مشابه با روش پی-میانه،
می توان دریافت که با افزایش تعداد مراکز جرم خیز و اماکن پلیسی ،تعداد کل راه حلهای
ممکن برای روش حداکثر پوشش به صورت فاکتوریل افزایش مییابد.

استراتژی راه حل
به علت پیچیدگی روشهای پی-میانه و حداکثر پوشش ،حل آنها نیازمند راه حلهای
ابتکاری و نوآورانه است  .تعدادی استراتژی راه حل برای حل روش پی-میانه پیشنهاد شده
است .این شیوههای حل مسئله را میتوان در دو بخش تقسیم کرد :الگوریتمهای ساختاری
و الگوریتمهای بهبود دهنده (گولدن و همکاران .)9581 ،9الگوریتمهای ساختاری از آغاز
یک راه حل مناسب ایجاد می کنند .مثال آن ،الگوریتم مئوپی است که در داسکین 2ارائه
شده است (داسکین .)2193 ،یک الگوریتم بهبود دهنده رایج ،الگوریتم جایگزینی (مبتنی
بر مبادله) است که اولین بار توس تئیتز و بارت 3ارائه شده است (تئیتز و بارت.)9568 ،
این روش بر پایه جایگزین کردن اماکن از پیش تعیین شده میباشد .اگر پس از جایگزینی
امکان بهبود در عملکرد تابع وجود داشته باشد ،محل قرارگیری اماکن جایگزین میشوند.
روش بهبوددهنده ممکن است به صورت چند فرمولی هم باشد .ویتاکر 4یک روش تبادل
ابتکاری سریع را معرفی مینماید که باعث بهبود الگوریتم جایگزینی میشود (ویتاکر،
1
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 .) 9583مزیت اصلی این الگوریتم این است که بهترین گزینه را برای جایگزینی در n
معرفی میکند ،که  nعبارت از تعداد اماکن موجود میباشد .یک روش ابتکاری
بهبوددهنده دیگر ،الگوریتم جستجوی محله میباشد که اولین بار توس مارانزانا پیشنهاد
شد (مارنزانا .) 9564 ،این الگوریتم مراکز بهینه از یک دسته اماکن نزدیک به هم ،که در
اینجا اصطالحا محله نامیده میشوند ،را جانمایی میکند .به این ترتیب شبکهای از اماکن
به چند محله تقسیم میشود .از آنجاییکه جانمایی یک مرکز بهینه میتواند توس
سرشماری کلی انجام شود ،بنابراین روش مذکور قابل اعتماد است .روش جستجوی محله
در مقایسه با روش جایگزینی این است که تأثیر جانمایی مجدد یکی از اماکن فق

در

روش جستجوی محله درنظر گرفته شده است ،که مسائل بالقوه مربوط به نقاط ویژه
خارج از محدوده محله را نادیده میگیرد (داسکین .)2193 ،یک روش دیگر برای حل
مسئله پی-میانه الگوریتم آزادسازی الگرانژ است (بیسلی .)9558 ،9بیسلی بهینهسازی
آزادسازی الگرانژ و گرادیانهای آن را جهت حل مسائل پی-میانه پیشنهاد داده است
(بیسلی .) 9558 ،این روش ،کران باال و کران پایین را جهت حل بهینه ارائه میکند که
می تواند با تکرار جهت پیدا کردن راه حل بهینه استفاده شود .در هر تکرار ،کران باال یا
کران پایین به راه حل بهینه نزدیک تر میشوند .یافتههای اخیر در مورد حل مسائل پی-
میانه بر گسترش الگوریتمهای فرا ابتکاری تمرکز دارند .تالبی 2بیان میکند که روشهای
فرا ابتکاری ،الگوریتمهایی با هدف عمومی هستند که میتوانند تقریبا برای هر مسئله
بهینهسازی استفاده شوند (تالبی .)2115 ،استفاده از روشهای فرا ابتکاری برای حل مسائل

Beasley
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پی-میانه شامل آنالیز شبیه سازی شده ،جستجوی ممنوع ،و الگوریتمهای ژنتیکی است
(آلپ و همکاران.)2113 ،9
دو روش رایج برای حل مسئله حداکثر پوشش شامل الگوریتم گریدی 2و الگوریتم
جایگزینی است (داسکین .)2193 ،و الگوریتم آزادسازی الگرانژ هم گاهی اوقات استفاده
میشود (گالوائو و ر ول .)9556 ،3در این الگرانژ ابتکاری ،کران باال با استفاده از افزایش
رأس یا روش جایگزینی بدست می آید و کران پایین توس الگوریتم زیرگرادیان بدست
میآید .گندرو 4و همکاران یک روش ابتکاری جستجوی ممنوع برای مسئله جانمایی
پوشش دوتایی فوری با دادههای تصادفی و دادههای واقعی در یک زمان محاسباتی متوس
بیان کردند (گندرو و همکاران .)9557 ،در مطالعات جدیدتر ،برمن و کراس 9یک روش
برنامه نویسی ارائه دادند (برمن و کراس .)2119 ،فرمولی که آنها رائه دادند منجر به بهبود
در زمان محاسبه شد .برای حل مسائل حتی بزرگتر ،جیا 6و همکاران یک روش الگوریتم
ژنتیکی بیان کردند (جیا و همکاران .)2117 ،برمن و همکاران فرمول پوشش حداکثری را
پیشنهاد دادند که در آن برخی از توابع هزینه میتوانند برای بعضی از نقاط که به عنوان
اماکن نابجا در نظر گرفته میشوند ،منفی در نظر گرفته شوند (برمن و همکاران.)2115 ،
برای بحث بیشتر درمورد روشهای حل مسئله حداکثر پوشش بررسی انجام شده توس
فراهانی و همکاران را مطالعه کنید (فراهانی و همکارن.)2192 ،
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0
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مطالعه موردی
مدلهای پی-میانه و حداکثر پوشش برای بهینهسازی مکانهای پلیس در منطقه لندن
استفاده میشوند .دو نوع مجموعه داده جمع آوری میشوند .برای روش پی-میانه ،میزان
جرائم در ژانویه  2194برای همه حوزههای لندن در نظر گرفته شده است .اطالعات از
پلیس کالنشهر لندن به دست آمده است .یک ماتریس فاصله  624 × 624توس نرم افزار
 ArcGISایجاد شده است؛ این ماتریس فاصله بین هر جفت حوزه را تعیین میکند .در
رابطه با آمار جرم ،اطالعات جمع آوری شده دارای میانگینی بیش از  51،111مورد رخداد
ماهانه است که در حدود  95،777مکان رخ داده است .فرض میشود که همه گشتهای
بازرسی در مرکز حوزهها قرار میگیرند و شعاع ارائه خدمات آنها  2کیلومتر است.
حل مسئله پی-میانه :برای حل مسئله پی-میانه ،از روشهای میوپی و جایگزینی
استفاده می شود .الگوریتم میوپی یک الگوریتم ساختاری است و برای مکان نمایی اولین
مجموعه از مکانها (به عنوان مثال ،راه حل اولیه) استفاده میشود .یک نمودار روندنما
(فلوچارت) از این الگوریتم میوپی در شکل  3نشان داده شده است .این مجموعه اولیه از
مکان ها اغلب به صورت زیرمجموعه است و به همین دلیل الگوریتم جایگزینی برای
اصالح راه حل استفاده میشود .این روش مکانهای راه حلهای موجود را یافته و آنها را
با نقاط دیگر تعوی

میکند و بررسی میکند که آیا عملکرد تابع بهبود یافته است یا خیر.

وقتیکه همه اماکن  pاختصاص داده شدند ،الگوریتم متوقف میشود .نمودار روندنمای این
الگوریتم جایگزینی در شکل  4نشان داده شده است.
حل مسئله حداکثر پوشش :الگوریتم گریدی برای حل مدل حداکثر پوشش استفاده
می شود .الگوریتم به علت سادگی و زمان محاسبات چندجملهای انتخاب شده است.
مهمتر از همه ،این روش به عنوان روشی برای وقتیکه تعداد زیادی مکان باید مکان نمایی
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شوند ،معروف میباشد ( .) 93با این حال ،قابل تأمل است که یک راه حل بهینه همه جانبه
نمی تواند تضمین شود .این الگوریتم با شناسایی محل قرارگیری اماکنی که در آن بیشترین
جرم ممکن است پوشش داده شود ،آغاز می شود .بعد از این مرحله ،اماکن بعدی بعد از
آن قرار میگیرند تا جایی که بیشترین مکانهای جرم و جنایت مشخص شده ،پوشش داده
شوند .این الگوریتم مکررا تا زمانی که تعداد مشخصی از اماکن ،p ،وجود داشته باشد،
تکرار میشود .این الگوریتم در شکل  9خالصه شده است.
شکل  .3راه حل الگوریتم میوپی برای مسئله پی-میانه
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شکل  .0الگوریتم جابجایی برای حل مسئله پی-میانه

نتایج
مکانهای بهینهسازی شده ایستگاههای پلیس با حل مدل پی-میانه (درحالیکه در آن = p
 73است ،که نشان دهنده تعداد ایستگاههای پلیس میباشد) با الگوریتمهای میوپی و
جایگزینی تعیین میشود؛ نتایج با عالمت ستاره در شکل  6نشان داده شدهاند .با همان
تعداد ایستگاههای پلیس ،ایستگاهها در مقایسه با اماکن موجود ،نزدیکتر به مناطق دارای
میزان جرم و جنایت باال توزیع شدهاند.
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مسافت کلی موجود (به عنوان مثال ،میزان جرم و جنایت × فاصله) بین ایستگاههای پلیس
تا مرکزیت هر ناحیه 9866 ،کیلومتر-جرم محسوب میشود .از طریق بهینهسازی ،مسافت
اصلی به  9995کیلومتر جرم کاهش مییابد .انتظار میرود این کاهش  95درصدی در
مسافت طی شده ،تأثیر مثبتی بر زمان پاسخ پلیس داشته باشد .البته ،نقل مکان تمام
ایستگاههای پلیس با توجه به راه حلهای به دست آمده از روش پی-میانه در واقعیت
غیرممکن است .با این وجود ،می توان خدمات پلیس را از طریق راه اندازی واحدهای
گشت پلیس با توجه به برنامه بهینهسازی بهبود بخشید.
تجزیه و تحلیل بررسی رابطه بین فاصله و تعداد ایستگاههای پلیس انجام شده است و در
شکل  7قابل مشاهده است .همانطور که نشان داده شده است ،هرچه ایستگاههای پلیس
بیشتر باشند ،مسافت بین ایستگاههای پلیس و نقاط وقوع جرم کمتر است .با این حال،
رابطه غیر خطی است؛ این کاهش حاشیهای در فاصله متوس

به دلیل افزایش تعداد

ایستگاهها کاهش می یابد .در مطالعه حاضر کاهش در میانگین مسافت با توجه به افزایش
تعداد ایستگاههای پلیس زمانی که تعداد ایستگاهها فراتر از  71عدد میرسد ناچیز میباشد.
این امر میتواند به این دلیل باشد که  71ایستگاه پلیس کافی خواهند بود ،زیرا افزایش
بیشتر در ایستگاههای پلیس مزایای قابل توجهی را به همراه نمیآورد اما هزینههای
عملیاتی را افزایش میدهد.
پس از تعیین مکانهای ایستگاه پلیس ،مدل پوشش حداکثر برای تعیین پایگاههای بهینه
پلیس گشت استفاده میشود .مسافت تحت پوشش ( )Dیک پایگاه گشتی از پیش توس
پلیس کالنشهر لندن  2کیلومتر تعیین شده است .طبق گزارش پلیس لندن و برنامه جرائم
شهرداری لندن در سال  2193تا  ،2196تعداد  297پایگاه گشتی در لندن وجود دارد که
خودروهای گشتی پلیس در آنها مستقر هستند .اماکن موجود مربوط به این  297پایگاه
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گشتی در شکل  8نشان داده شده است .با این جانماییهای پایگاههای گشتی%59/55 ،
نقاط جرم خیز می توانند در محدوده شعاع دو کیلومتری پایگاه گشتی متناظر آن پوشش
داده شوند .شکل  5مکانهای پایگاههای گشتی که توس بهینهسازی مدل حداکثر پوشش
ارائه شده را نشان میدهد .تفاوت آشکار بین مکانهای بهینه و مکانهای موجود ،این
است که پایگاههای گشت بعد از بهینه سازی بیشتر فاصله دارند و نزدیک تر به نقاط حاد
جرم خیز هستند .بنابراین درصد پوشش از  %59/55موجود به  %55/82میرسد که پوشش
تقریبا کاملی است.
شکل  .6مکانهای ایستگاههای پلیس براساس مدل پی-میانه

ایستگاههای بهینه
ایستگاههای موجود
نسبت جرائم نواحی
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شکل  5آنالیز حساسیت مسافت میانگین بهینه بین ایستگاههای پلیس و نقاط جرم خیز
براساس تعداد ایستگاه ها

مسا
فت
میان
گین
(کلو
متر)

شکل  1پایگاههای گشتیهای پلیس در محدوده لندن

تعداد ایستگاه ها
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شکل  2مکانهای بهینه پایگاههای گشتی پلیس

کارایی انعطاف پذیری
در اینجا انعطاف پذیری کاربرد بهینه سازی جانمایی برای رخدادهای شهری در مواقع
بحرانی مانند حمالت تروریستی مورد ارزیابی قرار میگیرد .تروریسم یکی از عمدهترین
نگرانی ها در شهرهای بزرگ مانند لندن است .یک روش برای ارزیابی انعطاف پذیری
مدلهای بهینهسازی جانمایی در نظر گرفتن یک سناریو حمله تروریستی است .این مطالعه
بررسی حادثه حمله تروریستی هفتم ژوئیه  2119را اتخاذ میکند .در آن روز لندن مورد
هدف یک سری حمالت بمب گذاری قرار گرفت .سه مورد از حمالت در مترو لندن رخ
داد و مورد دیگر در یک اتوبوس بود .مناطق رخداد حمالت تروریستی شامل خیابان
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ادگوار ،9میدان تاویستاک ،2چهارراه کینگ ،3میدان راسل 4و خیابان لیورپول 9بودند .در این
حادثه تروریستی  92شهروند کشته و بیش از  711نفر زخمی شدند (گزارش رسمی بمب
گزاری لندن .)6حجم گستردهای از نیروهای پلیس و منابع آنها در عملیات نجات و
بازیابی امنیت در محل های حادثه به کار گرفته شدند .با این وجود ،ممکن است کارایی
عملیات های پلیس به علت نقل مکان و جابجایی منابع افت داشته باشد .در مطالعه حاضر،
تکیه بر کاهش تمرکز نیروهای پلیس در سایر مکانها در نتیجه وقوع حمله میباشد.
برای شبیه سازی وضعیت روز  7ژوئیه  ،2119فرض شده است که همه نیروهای پلیس
مستقر در مناطقی که حمله در آنها رخ داده ،برای عملیاتهای نجات استفاده میشوند.
متعاقبا ،جهت بررسی کارایی به این شکل عمل می شود که هیچ ایستگاه پلیس یا گشت در
حوزهای که حادثه در آن رخ داده وجود ندارد و همه آنها از مدل حذف میشوند .چهار
حادثه در در سه ناحیه مختلف وجود دارند :کامدن ،7هارو ،8هاکنی .5در واقعیت ،تعداد 92
ایستگاه پلیس و  24گشتی در این حوزهها واقع شدهاند ،و درحالیکه در مدل بهینهسازی
تعداد  92ایستگاه پلیس و  97گشتی وجود دارند .فرض بر این است که زمانیکه حمالت
تروریستی مذکور رخ میدهند ،همه واحدها مشغول و خارج از دسترس هستند.
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جدول 3

مسافت وزنی کل بین ایستگاههای پلیس و نقاط مستعد جرم در سناریو

استقرار ایستگاههای پلیس

مسافت وزني کل (کیلومتر-
جرم)

سناریو موجود بدون هیچ حمله تروریستي

1144/24

سناریو موجود تحت حمله ترورستي

2500/11

مکانهای بهینهسازی شده بدون هیچ حمله تروریستي

1001/63

مکانهای بهینهسازی شده تحت حمله تروریستي

1224/32

جدول  9مسافت وزنی کل بین ایستگاه های پلیس و مناطق مستعد جرم و جنایت در
وضعیتهای مختلف را خالصه کرده است .در شرای

واقعی با بسته شدن  92ایستگاه

پلیس ،تخمین زده میشود که مسافت وزنی کل از  9886/76به  2199/88کیلومتر-جرم
افزایش مییابد (یعنی افزایش  91/9درصدی) .با مکانهای بهینهسازی شده ایستگاههای
پلیس توس

روش پی-میانه ،تخمین زده شده که مسافت وزنی کل از  9995/43به

 9726/37کیلومتر-جرم افزایش مییابد (یعنی افزایش  91/7درصدی) .جدول  2پوشش
پایگاه های گشتی را بر نقاط مستعد جرم و جنایت در وضعیتهای مختلف را خالصه
کرده است .با بسته بودن  24نقطه گشتی در شرای واقعی ،تخمین زده میشود که درصد
پوشش از  %59/55به  %86/76کاهش مییابد .با مکانهای بهینهسازی شده پایگاههای
گشتی توس

مدل حداکثر پوشش ،تخمین زده میشود که درصد پوشش از  %55/82به

 %89/79کاهش مییابد .هر دو تحقیق نشان میدهد که استقرار منابع و عوامل پلیس به
شیوه استقرار موجود کمتر قابل انعطاف است .با این وجود ،از این نتیجه نباید تعجب کرد
زیرا که توابع هدف هر دو مدل (پی-میانه و حداکثر پوشش) انعطاف پذیری را ایجاد
نمیکند .این یافتهها نشان میدهد که اندازه گیری انعطاف پذیری طرحهای استقرار حائز
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اهمیت باالیی است و باید این موضوع در چارچوب بهینهسازی ،مورد تحقیق و
بررسیهای بیشتر قرار بگیرد.
جدول 0

پوشش پایگاههای کشتی در سناریو

استقرار پایگاههای گشتي

پوشش
()%

سناریو موجود بدون هیچ حمله تروریستي

11/11

سناریو موجود تحت حمله ترورستي

14/24

مکانهای بهینهسازی شده بدون هیچ حمله تروریستي

11/12

مکانهای بهینهسازی شده تحت حمله تروریستي

10/21

نتیجه گیری
این مقاله کاربردی از بهینهسازی مکانها را برای استقرار اماکن پلیسی ارائه میدهد و
منطقه لندن به عنوان یک سناریوی مورد مطالعه قرار گرفته است .عملکرد راه حلهای
بهینه در مقایسه با وضعیت کنونی استقرار ایستگاههای پلیس و پایگاههای گشتی ارزیابی
شده است تا مزایای بالقوه این مدل را در جهت پوشش نقاط مستعد جرم و جنایت
بسنجد .با این روشهای بهینهسازی ،نشان داده شده است که فاصله میان ایستگاههای
پلیس و نقاط مستعد جرم به میزان  95درصد کاهش مییابد .انتظار میرود این کاهش در
مسافت طی شده تأثیر مثبتی بر زمان پاسخ پلیس داشته باشد .عالوه بر این ،درصد پوشش
نقاط جرم خیز از  %59/55به مقدار قابل توجه  %55/82افزایش یافته است.
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