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انسان باز  يرا فرارو يديجد يايدن 1يامحددوده هوش

 آن يجا همه در يمحاسبات ليوسا که ييجا ،کرده

 و انسان نيب هوشمند صورت به و است افتهي گسترش

 هاطيمح نيا. [1]کنديم برقرار تعامل يکيزيف طيمح

 ازين مورد يهارفتار باشند، آگاه مردم يازهاين از ديبا

 داشته را آنها ينيبشيپ تيقابل و سازند طرفبر را انسان

 توانند شامليم يامحدوده هوش يهاطيمح. باشند

 ها،مارستانيب مدارس، جلسه، يهااتاق کار، محل خانه،

 و هافروشگاه ،گردشگر جذب نقل، و حمل کنترل، مراکز

 ره باشند.يغ

 يامحدوده هوش در که ياتيخصوص تحقق جهت

 بافت ديبا يامحدوده هوش است، شده گرفته نظر در

 در يامحدوده هوش بودن آگاه بافت لزوم. باشد 2آگاه

 کاربر يهاازين بتواند ديبا يامحدوده هوش که است نيا

 کاربر به ط،يمح موجود طيشرا به توجه با و بسنجد را

 .دهد ارائه خدمات

 و هانهيزم يهمه در گوناگون يهاشکل به 3ينيقينا

 يدارا زين يامحدوده هوش. دارد وجود هاددهيپد

 نيترمهم از. باشديم ينيقينا از يمختلف يهاشهير

 توانيم يامحدوده هوش در يمکان ينيقينا يهاشهير

 ابهام کاربر، تيموقع نييتع در خطا از يناش ينيقينا  به

 مرز نبودن روشن هوشمند، يمحدوده فيتعر در

 وجود و يمکان يهاداده در نقص هوشمند، يمحدوده

 .کرد اشاره حسگرها اطالعات نيب يناسازگار

  

 IST يياروپا ونيسيکم 2001 سال در بار نياول يبرا

 با البته. [2]کرد ارائه را يامحدوده هوش از يمفهوم

 هوش با ريدرگ يهايتکنولوژ اديز تعداد به توجه

 از قبل تا آن از يمتعدد آثار است ممکن يامحدوده

 ارائه در عامل نيترمهم. باشد شده ارائه زين 2001 سال

 آن ايده و بوده آوريفن رشد يامحدوده هوش مفهوم

 که است نيا باشديم ديجد که آنچه اما باشدينم ديجد

 آن با رابطه در يجد بصورت ميتوانيم در حال حاضر ما

                                                           
Intelligence Ambient ۱  

Aware Context ۲  
Uncertainty ۳  

 فکر يعلم يرشته کي عنوان به و تيواقع کي عنوان به

 .ميکن

 محققان توسط يامحدوده هوش از يمختلف فيتعار

را  يامحققان هوش محدوده يبرخ .است شده انيب

 کنند:يف مينگونه تعريا

Aarts  وEncarnação [3]"توسعه  آوريفن 

 احساس را ما يزندگ طيمح روزانه که است ياافتهي

 Ducatel، "باشديم پاسخگو شخص به نسبت و کنديم

 توسط ما طيمحنده است که در آن ياز آ يليپتانس" [4]

 را افراد حضور که است شده احاطه يهوشمند اياش

باشد  ييشناسارقابل يکه غ يو در حالت دهديم صيتشخ

 که تاليجيد  طيمح کي"Aarts [5]، "دهديپاسخ م

، "باشديم افراد حضور به پاسخگو و سازوار حساس،

Rech  وAlthoff [6] "يبرا يديجد قاتيتحق 

 يافزار نرم رسرزده وي، غافتهي عيتوز يهاستميس

 در"Pedrycz [7]و  Vasilakos، "است هوشمند

 ليوسا از ياشبکه با مردم يامحدوده هوش يهاطيمح

 تيوضع تواند يم که اندشده احاطه شده هيتعب هوشمند

و  "سازد برطرف را ازهاين و کند ينيبشيپ کند، حس را

شود يم ين صورت معرفيبد ياهوش محدوده [8]در 

 در معقول اما فعاالنه، صورت به که يتاليجيد طيمح"

 ."کنديم کمک مردم به روزمره يزندگ

 يامحدوده هوش از که يمتفاوت فيتعار به توجه با

 نيتربرجسته که ديرس جهينت نيا به توانيم شده ارائه

 عبارتند باشديم دارا يامحدوده هوش که ياتيخصوص

. هوشمند و حاضر جاهمه سازوار، پاسخگو، حساس،: از

 و "پاسخگو" ،"حساس " يمشخصه سه وجود ليدل

 نيا بودن آگاه بافت ،يامحدوده هوش در "سازوار"

 .باشديم ستميس

 ،5اگاهج ره محاسبات مفهوم اتينشر يبرخ در

 هوش با را 7شده هيتعب يهاستميس و 6ريفراگ محاسبات

 تفاوت ادامه در. رنديگيم نظر در مترادف يامحدوده

 .ميدهيم حيتوض را يامحدوده هوش با هاستميس نيا

 Mark Weiser توسط جاگاهره محاسبات مفهوم

 که معناست نيا هب اگاهجره محاسبات. [9]شد يمعرف

                                                           
٤ Adaptive  

Computing Ubiquitous ٥  
Computing Pervasive ٦  
Systems Embedded ۷  
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 داشته يدسترس يمحاسبات ليوسا به ييجا هر در ما

 متفاوت هر جاگاه محاسبات با يامحدوده هوش. ميباش

 در يامحدوده هوش که يطيمح اوقات يگاه رايز است

 نيا گريدتفاوت.باشديم يمحل شوديم گرفته نظر

 هر جاگاه محاسبات به نسبت يامحدوده هوش که است

 .دارد يهوشمند بر يشتريب ديتاک

 هوش و ريفراگ محاسبات انيم تفاوت انيب يبرا

 در "ريفراگ" و "جاگاههر" ميمفاه فيتعر به يامحدوده

 .ميکنيم بسنده Oxford فرهنگ لغت

 ييجا هر در شدن، ظاهر حاضر، حال: جاگاههر

 دايپ

 سرتاسر در گسترده طور به گسترش،: ريفراگ

 منطقه

 که باشنديم معنا آن به شده هيتعب يهاستميس

 کاالها و اياش در يمحاسبات و يکيالکترون يهادستگاه

 يهادستگاه حاضر حال در. باشند شده هيتعب

 نيترساده و نيتريمعمول در يمحاسبات و يکيالکترون

 يهاستميس از يامحدوده هوش. شونديم استفاده اياش

 ليوسا است ممکن باشد،يم متفاوت شده هيتعب

 مشاهده قابل وضوح به ،يامحدوده هوش در يمحاسبات

 در شده هيتعب يهاستميس به شيگرا کي اما باشند

 . دارد وجود يامحدوده هوش

 را کاربر يهاازين بتواند ديبا يامحدوده هوش

 کاربر به ط،يمح موجود طيشرا به توجه با و بسنجد

 بافت ديبا يامحدوده هوش جهي، در نتدهد ارائه خدمات

 .باشد آگاه

 

ChenKotz
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 و هانهيزم يهمه در يمتفاوت يهاصورت به ينيقينا

در  ياديز قينادق ميمفاه از ما. دارد وجود هادهيپد

 مثال عنوان به م.يکنياستفاده م يا زندگيط کار يمح

ن يق و نامعير دقيک عبارت غي "است دور کتابخانه"

 را آن وجود ندارد تا يدور يبرا يتيکم چيه. باشديم

 درک منظور به نيبنابرا. ميينما يريگاندازه قيدق بطور

 از است بهتر مختلف يهادهيپد اتيخصوص بهتر

 استفاده ينيقينا يمدلساز و يطراح يبرا ييهاوهيش

 .شود

 و هادهيپد فيتوص يبرا که يزبان ريمقاد بر عالوه

 اندازه در خطا اوقات يگاه رونديم بکار مختلف اياش

 باعث زين يريگاندازه يهاروش يکاملنا اي و هايريگ

 ينيقينا نگرفتن نظر در. گردديم ينيقينا آمدن بوجود

 و ميده دست از را اطالعات از يبخش که شوديم باعث

 .گردد موجود تيواقع از حيناصح درک باعث موضوع نيا

 ابتدا ،يعيو عوارض طب هادهيپد شينما يبرا

 توسط را آنها نکهيا اي و رديگيم انجام ييهايريگاندازه

 اياش نگونهيا شينما. ميکنيم فيتوص اتشانيخصوص

 بزرگ يساز ساده کي ينيقينا گرفتن نظر در بدون

 .[12]روديم شمار به يمکان يهاداده پردازش يبرا

 يامحدوده هوش از يمختلف يهاجنبه در ينيقينا

که  يکيالکترون يهاستمياز س يناش ينيقينا .دارد وجود

وجود دارد معموال با استفاده از  يادر هوش محدوده

ن يگردد. در ايم يمدلساز يفاز يهامجموعه يهينظر

صرف نظر شده است.  يمکان ينيقيها از نايمدلساز

ش سرعت يو افزا يشرفت تکنولوژيامروزه با پ

در هوش  يمکان ينيقينا يپردازشگرها مدلساز

 ين مقاله سعير شده است. در ايامکان پذ يامحدوده

در هوش  يمکان ينيقينا يهاشهيم تا انواع ريکرد

 يهاشهير نيترمهم م. در ادامهيکن يرا بررس يامحدوده

 م.يدهيرا شرح م يامحدوده هوش در يمکان ينيقينا

 هوش در يمکان ينيقينا وجود شهير نياول

 کاربر تيموقع نييتع از يناش يخطا يامحدوده

 يهاستميس يهامولفه نيترياساس از يکي. باشديم

 نييتع. است کاربر تيموقع نييتع يامحدوده هوش

 از يادرجه شود انجام که يروش هر به کاربر تيموقع

ت ين موقعييجهت تع .داشت خواهد همراه به را خطا

ها ن روشيوجود دارد که ا يمتفاوت يهاکاربر روش

 ير مختلفيخطا با مقاد يط، دارايمتناسب با شرا

ستم هوش يک سيباشند. به عنوان مثال اگر در يم

ن ييستم تعيت کاربر از سيموقعن ييتع ي، برايامحدوده

ر يهمچون تاخ ياستفاده گردد، خطاها 1يت جهانيموقع

چند  ي، خطايهمزمان ير تروپسفر، خطايونسفر، تاخي

ر يت تاثين موقعييدقت تع يگر بر رويو موارد د يريمس

ت باعث ين موقعيي(. وجود خطا در تع1گذارند)شکل يم

ت در يعدم قطعجاد يخدمات نادرست به کاربر و ا يارائه

 يهاستميس يجه کارآمديگردد. در نتيها مستمين سيا

کاربران را به  يتيافته و نارضايکاهش  ياهوش محدوده

 همراه خواهد داشت.

ن ييتع ياز خطا يناش ينيقينا يسازبا مدل

را  ياهوش محدوده يهاستميتوان سيت کاربر ميموقع

ان سوق ح به کاربريخدمات هوشمند و صح يدر ارائه

 داد.

                                                           
Global Positioning System ۱  
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GPSيريچند مس ياتمسفر و خطا يخطا
 
 فيتعر در ابهام وجود يمکان ينيقينا شهير نيدوم

 با خدمات دامنه اوقات اغلب. است هوشمند يمحدوده

 نظر از که شونديم مشخص و فيتعر ييرهايمتغ

ق ارائه يدر تحق . ندارند يروشن فيتعر ياضير و يهندس

ا يخدمات کابر،  ين دامنهييتع ي، برا[13]شده توسط

به  "1نجايا"س، عبارت  يسرو يگر منطقهيبه عبارت د

شده است. در  يمدلساز يفاز يک مفهوم مکانيعنوان 

در  ير زبانياز متغ يناش  يمکان ينيقيق ناين تحقيا

شده  يخدمات محدوده مبنا مدلساز يف دامنهيتعر

 در ،"نجايا"، کاربر خدمات يدامنه که ييآنجا است. از

 يمحدوده با ياديز اريبس شباهت مبنا محدوده خدمات

 يامحدوده هوش در اءياش يبرا ،"اطراف" هوشمند،

 از را هوشمند يمحدوده فيتعر در ابهام توانيم دارد

 دانست يامحدوده هوش در يمکان ينيقينا يهاشهير

، "اطراف"توانند شامل ين عبارات مبهم مي. ا(2شکل)

 ياره در هوش محدودهيا غيو  "يدور"، "يکينزد"

آنها انجام  يخاص مدلساز يد در چهارچوبيباشند که با

 رند.يگ

 از کنندگانديبازد يبرا ميدار قصد مثال، عنوان به

 را موزه در موجود يگرانبها اءياش اطالعات ،موزه کي

  به کاربر که رديگ يصورت م يزمانارسال . ميکن ارسال
                                                           

Here ۱  

 نييتع جهينت در. شود کينزد اءياش نيا از کدام هر

 ياديت زياهم از يشئ هر يبرا "کينزد" يمحدوده

 يمکان ينيقينا يکننده جاديا عوامل برخوردار است و از

ن ابهام يتوان از اين نميهمچن .باشديم ستميس نيا در

صرف نظر کرد چراکه  ياهوش محدوده يهاستميدر س

است، را  ير زبانيک متغي، که "کينزد"مثال عبارت 

رامون يپ يره با شعاع مشخصيک دايتوان فقط با ينم

 يپارامترها رايز ،ميکن يعارضه مورد نظر مدلساز

ل هستند يدخ "کينزد" يدر استنباط محدوده يمختلف

 د در نظر گرفته شوند.يبا يجهت مدلساز که
 

 
 [13]توسط  "نجايا"شده يمنطقه مدلساز

 

 مرز نبودن روشن ،يمکان ينيقينا سوم شهير

 .باشديم روشن و شفاف صورت به هوشمند محدوده

 روشن ليدل به عارضه کي "داخل" است ممکن يگاه

 يدارا خود روشن، و شفاف صورت به مرزها نبودن

 در [17-14]ياديز يهاتيفعا تاکنون. باشد ينيقينا

 صورت رشفافيغ يمرزها با عوارض يمدلساز نهيزم

 موضوع نيا از زين يامحدوده هوش. است گرفته

 به که يامحدوده مرز است ممکن و باشدينم يمستثن

. نباشد و شفاف روشن دهديم ارائه خدمات کاربر

 جاديا باعث هوشمند يمحدوده مرز نبودن مشخص

به طور . گردديم يامحدوده هوش در يمکان ينيقينا

آن را  ياست که محدوده يمثال جنگل از جمله عوارض



 

۴۲ 

 

ست. در ين يمرز مشخص يکرد و داران ييتوان تعينم

 يبرا ياستم هوش محدودهيجه جهت انجام سينت

 است. يالزام يمکان ينيقينا يسازجنگل، مدل

 اطالعات نيب يناسازگار وجود شه،ير نيچهارم

 همان. باشد يم يامحدوده هوش در مختلف يحسگرها

 بافت ،يامحدوده هوش شد اشاره آن به قبال که طور

 بافت اطالعات آگاه بافت يهاستميس در و است آگاه

 نيب يناسازگار. نديآ يم بدست حسگرها توسط

 دسته کي افتيدر يبرا مختلف يحسگرها اطالعات

 که است يامسئله نيترجيرا جمله از بافت اطالعات

از  يناش يمکان ينيقينا .گردد يم ينيقينا بروز باعث

ن اطالعات حسگرها که در هوش يب يناسازگار

ل استفاده از يتواند بدليد ميآيبه وجود م يامحدوده

ستم هوش يت در سين موقعييچند حسگر تع

ستم هوش يک سيباشد. مثال اگر در  يامحدوده

ن روش  يت کاربر از چندين موقعييجهت تع يامحدوده

 يت جهانين موقعييستم تعيت همانند سين موقعييتع

همراه  تلفن شبکهت با استفاده از ين موقعييبه همراه تع

جاد يا يتين اطالعات موقعيب ياستفاده گردد، ناسازگار

 گردد.يم

 وجود يامحدوده هوش در ينيقينا يشهير نيپنجم

ن ييتع يکه برا ييهاداده .باشديم هاداده در نقص

نقص  يرود ممکن است دارايت کاربر به کار ميموقع

 يامحدوده هوش يهاستميس از ياريبس در باشد.

 و شوديم رسانده بروز کباري هيثان چند هر کاربر تيموقع

 کاربر تيموقع نييتع امکان يمدت يبرا است ممکن اي

 يمکان يهاداده در نقص يموارد نيچن در. نباشد فراهم

 .شوديم يمکان ينيقينا بروز باعث

 هوش در يمکان ينيقينا يهاشهيبا توجه به وجود ر

هوش  يهاستميآن در س يساز، مدليامحدوده

 .باشديم يضرور کامال يامحدوده

  

 يهاشهيد مطالب فصل قبل و درک بهتر رييجهت تا

انجام  ياده سازيپ يادر هوش محدوده يمکان ينيقينا

 گرفته است.

ت ياز اهم يات کاربر در هوش محدودهين موقعييتع

خدمات  يارا در هوش محدودهيبرخوردار است. ز ياديز

ن ييگردد. خطا در تعيت کاربر ارائه ميمطابق با موقع

شود خدمات در مکان و زمان يت باعث ميموقع

م يخواهين کار ميا يبه کاربر ارائه گردد. برا ينامناسب

 يمنطقه خوابگاه يرا برا يس ساده اطالعاتيک سروي

شرفته، يپ يو فناور يصنعت يليالت تکميدانشگاه تحص

ان در داخل يدانشجو يستم براين سيم. ايه دهيارا

ارائه  يخوابگاه و در خارج آن خدمات متفاوت يمحوطه

ن ييتع ير خطايکند. جهت مشخص شدن تاثيم

مشاهدات  ياستم هوش محدودهيس يت بر رويموقع

صورت گرفته  يدست GPS يرندهيمختصات توسط گ

خوابگاه و  يمحوطه يکين مشاهدات در نزدياست. ا

مختلف  يهاک نقطه ثابت و در زمانيرون آن در يب

نقاط برداشت شده به رنگ  3انجام شده است. در شکل

ل خطا در ياند. مطابق شکل بدلقرمز مشخص شده

برداشت شده متفاوت  ي، مختصات نقطهيريگاندازه

مختصات نقطه در داخل محوطه  يباشد و گاهيم

کاربر  تيجه موقعيخوابگاه مشاهده شده است. در نت

کاربر ارائه  يح بوده و خدمات به اشتباه برايناصح

در  يمکان ينيقين اختالفات در مختصات، نايگردد. ايم

خدمات  يکند و باعث ارائهيجاد ميرا ا ياهوش محدوده

 ينيقينا يگردد. پس با مدلساز يبه کاربران م ينادرست

توان خدمات  يت کاربر مين موقعييتع ياز خطا يناش

 کاربران ارائه نمود. يرا برا يحيصح
 

)نقاط قرمز(GPS نقاط برداشت شده با استفاده از  -3شکل 
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بافت آگاه  ياهمانطور که گفته شد هوش محدوده

ط  يبافت آگاه با توجه به شرا يهاستميباشد. در سيم

 يگردد. از طرفيط، به کاربر خدمات ارائه ميکاربر و مح

انتظار ارائه خدمات به صورت هوشمندانه را ز يکاربر ن

در هوش  يمکان ينيقينا يجه مدلسازيدارد. درنت

ها و ستمين سيباعث هوشمندتر شدن ا يامحدوده

 گردد.يت ميتر شدن آن به واقعکينزد

 يادر هوش محدوده يمکان ينيقينا ياصل يهاشهير

 ينيقيق به آنها اشاره شد عبارتند از ناين تحقيکه در ا

 فيتعر در ابهام وجودت، ين موقعيياز خطا در تع يناش

 هوشمند محدوده مرز نبودن روشن، هوشمند يمحدوده

ن اطالعات يب يروشن، ناسازگار و شفاف صورت به

ن پنج يباشند. از بيها محسگرها و وجود نقص در داده

ت ين موقعييياز تع يناش ينيقيذکر شده، نا يشهير

در  ينيقين نايبرخوردار است. ا ياژهيت ويکاربر از اهم

وجود دارد و مطابق  ياهوش محدوده يهاستميتمام س

 يآن الزام يصورت گرفته، مدلساز يسازادهيبا پ

در هوش  ينيقيجاد نايگر عوامل ايباشد. وجود ديم

  ياستم هوش محدودهيس ي، به طراحيامحدوده

د يدر صورت وجود  آنها، حتما با يدارد ول يبستگ

 انجام گردد. يمدلساز

 نظر در را ينيقينا يامحدوده هوش در که هنگامي

 ييکارا کاهش باعث و افتهي شيافزا يدگيچيپ م،يريگيم

 و بوده يضرور ينيقينا يمدلساز يول شوديم ستميس

شرفت يامروزه با پ .شوديم ترکينزد تيواقع ستم به يس

 ينيقينا يش سرعت پردازشگرها مدلسازيو افزا يآورفن

برخوردار  ياديت زياز اهم يادر هوش محدوده يمکان

 شده است.
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