استخدام خرائط جوجل ( )GOOGLE MAPSلتفادي االزمة المرورٌة

الوكٌل المهندس مامون عصام المحارمة و الوكٌل المهندس قصً عدنان طبلت

ادارة السٌر المركزٌة – قسم الدراسات والمعلومات والتخطٌط

البرٌد االلكترونً Traffic.dept@psd.gov.jo :

المقدمة
االزدحام من أسوأ ما ٌواجه السائقٌن فً االردن ،سواء من حٌث التأخٌر فً االختناقات المرورٌة
صباحا ً عند الذهاب إلى العمل أو بما تسببه من اكتظاظ الطرق بالسٌارات فً األعٌاد والعطل الرسمٌة،
وال تقتصر هذه المشكلة على منطقتنا  ،حٌث تمثل االزدحامات المرورٌة ظاهرة عالمٌة تكاد ال تخلو
منها عاصمة من العواصم أو بلد من البلدان ،وتسعى الدول دوما ً إلى معالجتها بمختلف أنواع الحلول .
حساهم االزدحاماث انمرورٌت فً حهىد انهىاء بنسبت كبٍرة ما ٌنعكس سهبا ً عهى انمناخ وعهى صحت األفراد
وحسٌد من اعداد انىفٍاث  ،وحتٍي عببا ً كبٍرا عهى مٍسانٍت انصحت انعامت.
وهنانك أٌتا ً األثر االقخصادي انمخمثم فً كهفت انساعاث انتائعت (سىاء نهعمم أو نىقج انفراغ) وفً
حأذٍر وصىل انبتائع انمشحىنت وانخاذٍر فً حاالث انطىاريء وانىصىل انى انمسخشفٍاث وانحرائق
 .....اند .
لحل المشكلة االزدحام ٌجب أن نحاول أوالً فهم ما الذي ٌسببها ،وفً الوقت الذي تتنوع فٌه األسباب
المؤدٌة إلى حدوث االزدحامات المرورٌة وتختلف من مدٌنة إلى أخرى ،إال أن هنالك بعض العوامل
المشتركة ...فمثالً ٌُصر العدٌد من المواطنٌن على قٌادة سٌاراتهم بأنفسهم بدالً من مشاركة اآلخرٌن أو
استخدام وسائل النقل العام  ،فٌما تشٌر اإلحصائٌات إلى أن أكثر من ثلث السائقٌن على الطرق ٌبحثون
عن مكان اصطفاف لسٌاراتهم ،وبالتأكٌد فإن ازدٌاد أعداد السٌارات وضٌق الطرق من األسباب
الواضحة  ،إال أن بعض االزدحامات المرورٌة قد تظهر نتٌجة للخطأ البشري.

ميزات البرمجية
توفر لك هذه البرمجٌة الخرائط بأشكال مختلفة عن األراضً والشوارع والمعالم وما إلى ذلك من حول
العالم ،وكذلك هً ُتستخدم كأي جهاز مالحً لرسم خط السٌر من النقطة أ إلى النقطة ب ،ولكن المٌزة
الرائعة التً تفوق كل جهاز مالحً هً وجود خرائط توفر مستوى الزحام فً الشوارع الرئٌسٌة،
والتً عادة ما ُتستخدم ٌومٌا من سٌل من السٌارات ذهابا وإٌابا للعمل.
حٌنما تشغل الخرٌطة ،وتحدد الوجهة من نقطة االنطالق سترسم خرائط جوجل (كباقً أجهزة المالحة)
خط المسٌر ،ولكن البرنامج ٌعرف حالة الشارع ،ولذلك سٌدلك على أخف الطرق زحاما بحٌث تصل فً
أقصر مدة .أضف لذلك فإنها ترسم بثالثة ألوان مختلفة مستوى الزحام ،فٌكون اللون األخضر للشارع
السالك ،واألصفر للمتباطئ ،واألحمر للشدٌد الزحام ،وسترى الشارع الذي تسٌر علٌه وهو مصبوغ
بثالثة ألوان ،وستعرف تماما ما سٌأتٌك وأنت تقود سٌارتك ،أٌن سٌبدأ الزحام وأٌن سٌنتهً ،ال كما
ٌحدث فً العادة حٌث تدخل فً شراك الشارع ،ولٌست لدٌك أي معلومات عن وضع الزحام القادم ،فتجد
نفسك تتنازع وأنت تحاول االلتفاف ٌمنة وٌسرة ،ال تدري أن الشارع سٌنفرج بعد لحظات.

اهداف استخدام برمجية google maps
-

تجنب استخدام الطرق المزدحمة والبحث عن طرٌق بدٌل.
التقلٌل من االزمة المرورٌة عن طرٌق تخفٌف الضغط والحمل المروري عن الطرٌق المزدحم .
توفٌر الوقت والجهد والمال المهدور فً االزدحام .
استخدام هذا النظام فً مركبات الطواريء واالسعاف للوصول فً اكبر سرعة ممكنة وعدم
الدخول فً االختناق المروري .

كيف تعرف جوجل هذه المعلومات
ٌعتمد ال ّتطبٌق على أجهزة الموباٌل المُفعل علٌها ،ما ٌتٌح معرفة موقع الهاتف المحمول إذ ٌقوم مئات
المالٌٌن من األشخاص الذٌن ٌستخدمون البرنامج بإرسال بٌانات عن موقعهم وسرعتهم ،ما ٌتٌح
للبرنامج معرفة حالة الطرق الراهنة بتحلٌل البٌانات ،ومعرفة عدد السٌارات التً تسٌر بطرٌق ما
وسرعتها ،هذا ٌعنً أ ّنه كلما زاد عدد المستخدمٌن كانت التوقعات أكثر دقة.
أما بالنسبة للتوقعات التً ٌقوم البرنامج بإجرائها فإنها تعتمد على العدٌد من العوامل والبٌانات المتوفرة
عن المنطقة المراد معرفة حالة الطرق بها ،منها الحدود الرسمٌة للسرعة ،والسرعة التً ٌنصح بالسٌر
علٌها بالمقارنة مع طرق مشابهة ،وكذلك قام برنامج «خرائط جوجل» خالل السنوات الماضٌة ،ببناء
نمط لحركة الطرق المختلفة على مدار الٌوم لمعرفة كٌف ستتغٌر حالة الزحام مع الوقت كما ٌقوم
البرنامج باستخدام كل البٌانات المتاحة ومقارنتها سوٌا ً للحصول على أدق التقدٌرات إلرسالها للمستخدم.

كيف نستخدم هذه التقنية في االردن
ٌستطٌع أي حامل لهواتف االندروٌد من االستفادة من خدمة خرائط جوجل وبشكل مجانً عن طرٌق
تنزٌل التطبٌق من متجر "جوجل بالي" وتنزٌل خرٌطة المملكة االردنٌة الهاشمٌة او المحافظة او
المنطقة المراد استخدام الخدمة ضمن حدودها وتشغٌل خاصٌة ( )trafficمن خالل اعدادات البرمجٌة
وذلك الظهار بٌانات حركة المرور ومن ثم تحدٌد الجهة المطلوب الذهاب باتجاهها وعرض المسارات
التً ٌقترحها البرنامج اذا كانت مناسبة من حٌث الحركة المرورٌة او من خالل معرفة الشخص
بالطرٌق فانه ٌبحث عن اقرب طرٌق فرعً او رئٌسً بدٌل وغٌر مكتظ مرورٌا .

أمثلة من شوارع عمان
 - 1شارع الجٌش المقطع من ادارة السٌر المركزٌة باتجاه جسر عٌن غزال تواجهنا اشارة المسلخ
والتً تكون فً معظم االوقات مزدحمة بالسٌارات ومن خالل االطالع على خرائط جوجل نجد

اللون احمر الشدٌد وذلك داللة على شدة االزدحام لذلك نقوم باستخدام الخرائط الٌجاد طرٌق
بدسٌل وفً هذه الحالة نجد المسار التالً مناسب جدا لتفادي الوقوع فً ازمة االشارة وتخفٌف
الضغط اٌضا على االشارة :
شارع فرعً بعد ادارة السٌر مباشرة – ثم نسلك شارع "الجزٌرة" باتجاه الدوار الموجود اخر شارع
الجزٌرة – المسٌر على شارع "الترمذي" باتجاه شارع "الجٌش" للعودة على الطرٌق الرئٌسً .

 - 2المقطع من الدوار الثامن حتى دوار الشعب
ٌشهد شارع الملك عبدهللا الثانً بن الحسٌن وبالذات المقطع الممتد من الدوار الثامن وحى دوار
الشعب حركة سٌر نشطة وضغط مروري بشكل شبه مستمر وعلى مدار الساعة ولتفادي
االزدحام فً هذا المقطع من خالل سلك المسارع التالً :
من شارع زهران قبل وصول الدوار الثامن – شارع االمٌرة ثروت – شارع محمود الصرارٌة
– الخروج على شارع مكة والدوران والعودة باتجاه دوار الشعب .

