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  دهيچك

 هايمحيط ايجاد در گيريچشم هايپيشرفت شاهد الكترونيك، علوم و كامپيوتري هايسيستم يتوسعه با اخير، هايسال در

 سوب شده،مح مخابرات و الكترونيك علوم اندازهاي چشم ترينمهم از كه الكترونيكي هايمحيط از يكي. هستيم هوشمند و الكترونيكي

 جاسازي شده در عمومهوشمند ابزارهاي از متشكل محيطي باافراد  ،(Ambient Intelligence)ايهوش محدودهدر  .است ايمحدوده هوش

را در انجام افراد  ،ي هوشمندانه و با اتصاالتي پنهانبه طريق ي مختلف،ابزارها به كمكاي محدوده هوش. شوند، احاطه مياشيا پيرامون

 بهبود كمك به جهتهاي مكاني . پرداختن به مكان و تحليلدشومي نده و موجب بهبود كيفيت زندگي آنهاهايشان ياري رسافعاليت

انجام و پياده  اي به عنوان يكي از بسترهايهاي هوش محدودهاز يك سو و درنظر گرفتن محيط يمحيط چنين يعملكرد هوشمندانه

رغم اي بوده است. عليي اصلي اين مقاله براي معرفي فناوري هوش محدوده، انگيزهوي ديگراز س اطالعات مكانيهاي سازي سيستم

هايي وجود دارد. اين هايي نيز در تحقق كامل اهداف چنين سيستم، چالشهاي حسابگر هوشمندها و كاربردهاي اين نوع از محيطويژگي

هاي موجود بر ها، كاربردها و نيز چالشي هوش محدوده اي، به بررسي ويژگينهمقاله با استناد بر مقاالت و تحقيقات صورت گرفته در زمي

  سر راه اين فناوري نوظهور پرداخته است.
  

  هاي هوشمند، سيستمهوش محدوده اي معماريجاگاه، اي، حسابگري همههوش محدوده : يديكل گانواژ
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 مقدمه -1 

 2001نخستين بار در سال  اياصطالح هوش محدوده

كه در  ي اروپا اعالم شداز اتحاديه ISTAG 1وسط گروه ت

آن افراد توسط محيطي كه ابزارهايي هوشمند مستقيما در 

شوند. اند، احاطه ميتمامي اشيا پيرامون جاسازي شده

چنين محيطي بايد به صورت نامحسوس حضور افراد را 

 .]1[گو باشدهاي آنها پاسختشخيص داده و نسبت به نياز

هاي مختلف كه ابزار آنستاي هدف نهايي هوش محدوده

هاي روزمره يتبه صورت پنهان به هم متصل بوده و فعال

ها انسان را انجام دهند و يا انسان را در انجام اين فعاليت

به نحوي كامال طبيعي و نامحسوس ياري رسانند. براي 

رسيدن به اين هدف الزم است كه وسايل الكترونيكي و 

مخابراتي تاحد ممكن كوچكتر شده و همچنين با محيط 

ا كه حضور اطراف كاربران هرچه بيشتر ادغام شوند تا آنج

 فيزيكي محسوسي نداشته باشند.

 يبا توجه به روند روبه رشد علوم مختلف در زمينه

 يتوسعهجهت تحقيقات فعال در نياز به  ،ايهوش محدوده

ها و نيازهاي متناسب با ويژگي كه ايGISهاي سيستم

به  GISگردد. چرا كه احساس مي باشند، چنين محيطي

،  در اين حوزه و الينفك ندركان قدرتمعنوان يكي از ا

-و تصميم هاي مكانيدهبويژه در بخش جمع آوري دا

راهگشا تواند بسيار ، ميمكان محورهوشمند هاي يگير

مثال بررسي روابط توپولوژي مكاني و  به عنوان. باشد

هاي محيط پيرامون افراد، در 2زماني ميان موجوديت

پاسخگويي  عاملي موثر در تشخيص و ،بسياري از كاربردها

 ياتخاذ نگرش مكان .شودي محيط قلمداد ميهوشمندانه

نبوده و اين  اي ديدگاهي متفاوت از آنبه هوش محدوده

دو در كنار يكديگر منجر به درك بهتر محيط از افراد و 

  . نيازهاي آنها خواهند شد

 توسط يامحدوده هوش از تعدديم فيتعارتاكنون 

 Encarnaçãoو  Aarts  .است شده انيب مختلف محققان

 فناوري"كنند گونه تعريف مياي را اينهوش محدوده

 را ما يي روزمرهزندگ طيمح كه است ياافتهي توسعه

. ]2["باشديم پاسخگو شخص به نسبت و كرده احساس

Ducatel  :اي هوش محدوده"و همكارانش معتقدند

                                                           

١ Information Society Technologies Advisory  
Group 
٢ entity 

 اياش توسط ما ،طيمحپتانسيلي از آينده است كه در آن 

 را افراد حضورشويم. اين محيط مي احاطه يهوشمند

و در حالتي كه غيرقابل شناسايي باشد  داده صيتشخ

، Aarts. همچنين ]3["ودپاسخگوي نيازهاي آنها خواهد ب

 حساس، كه رقومي طيمح كي"اي را هوش محدوده

. ]4[كند تعريف مي "باشد افراد حضور به پاسخگو و سازوار

Rech  وAlthoff اي دارند چنين تعريفي از هوش محدوده

، افتهي عيتوز يهاستميس يبرا يديجد تحقيقات"

و  Vasilakos. ]5[ "است هوشمند يافزار نرم غيرسرزده و

Pedrycz كنند گونه تعريف مياي را ايننيز هوش محدوده

 از ياشبكه با مردم يامحدوده هوش يهاطيمح در"

 توانديم كه اندشده احاطه ،شده هيتعب هوشمند ليوسا

 برطرف را ازهاين و كند ينيبشيپ ،كرده حس را تيوضع

اي باشد كه  بدون ايجاد . اين محيط بايد به گونه]6["سازد

تنش و مزاحمت براي كاربر، نسبت به برآورده شدن 

هوش  ]8[در Augusto. ]7[ورزدنيازهاي وي مبادرت 

يك محيط رقمي كه زندگي "عنوانه اي را بمحدوده

 "كندي مردم را در يك راه معقول پشتيباني ميروزانه

اي بدين صورت هوش محدوده ]9[قلمداد كرده و در

 اما فعاالنه، صورت به كه يتاليجيد طيمح"شود معرفي مي

  ."كنديم كمك مردم به روزمره يزندگ در معقول

 يامحدوده هوش از كه يمتفاوت فيتعار به توجه با 

 نيتربرجسته كه ديرس جهينت نيا به توانيم شده ارائه

: از عبارتند باشديم دارا يامحدوده هوش كه ياتيخصوص

 ليدل. هوشمند و گاهجاهمه سازوار، پاسخگو، حساس،

 در "سازوار" و "پاسخگو" ،"حساس" يمشخصه سه وجود

بر  .است هاستميس نيا بودن آگاهبافت ،يامحدوده هوش

سه تابع اصلي براي  Pedeyczو  Vasilakosهمين اساس 

اه آگاند. اولين تابع، بافتاي تعريف كردههوش محدوده

باشد. يعني حسگرها به صورت ها ميبودن اين محيط

بوده  اند، با يكديگر در ارتباطيكپارچه در محيط قرار گرفته

و اطالعات بافتي از قبيل شناسايي فرد، تعيين موقعيت و 

كنند. دومين تابع، امكان آوري ميمواردي ديگر را جمع

وسيله سيم با هر ارتباط صدا، تصوير و داده به صورت بي

در دسترس موجود درمحيط وجود داشته باشد. سومين 

اي، تعامل بين كاربران تابع يعني در محيط هوش محدوده

و محيط وجود داشته باشد. مانند گفتار، حركات و عكس 

  .]6[ها العمل
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اي بر اساس پنج مفهوم تعامل انسان هوش محدوده

، حسابگري 2جاگاه، حسابگري همه1مركزي با رايانه

سازي طراحي شده است. و تاريخچه 4آگاهي، بافت3فراگير

اي هوشمند است به ورت محدودهسيستم و يا فناوري به ص

آيند را داشته كه خصوصياتي كه در ادامه ميطوري

  .]11[و  ]10[باشد

باشد يعني ابزارهاي متصل به  5اول آنكه نشانده شده

هم درمحيط اطراف كاربر نشانده شده باشند. دوم آنكه 

بافت آگاه باشد بدان معنا كه بتواند كاربر و شرايط وي را 

يكي از بافت هاي مهم در معرفي شرايط  تشخيص دهند.

بافت مكان است. موقعيت كاربر، جهت و  ،كاربر و محيط

هاي كه در تحليل هستندهاي مكاني جمله بافتسرعت از 

 GISهاي سيستمنقش د. لذا نشومكاني به كار گرفته مي

 بسيار هوشمندي و براي ارتقا سطح اي در اين بخش

است.  6ويژگي بعدي شخصي بودن .شودبيشتر روشن مي

يعني بر اساس نيازهاي كاربر تنظيم شده باشد. همچنين 

ه باشد كه بر اساس شرايط موجود بايد اين قابليت را داشت

باشد. در نهايت  7تغيير كند و اين بدان معناست كه سازوار

 8بينيهاي كاربر را پيشمنديبين باشد يعني عالقهپيش

 كند.

اي يك الگوي نسبتا جديدي را ارائه هوش محدوده

جاگاه داشته و به دهد كه ريشه در حسابگري همهمي

هاي مختلف، ازجمله ينهدنبال ادغام و همگرايي زم

هاي سيستم هاي قابل حمل،ها، حسگرها، دستگاهشبكه

شده،  تعبيه هايسيستم جاگاه،همه هوشمند، حسابگري

هاي زيادي كه كامپيوتر و همچنين تكنيك-تعامل انسان

  ).1(شكل ]12[باشددر هوش مصنوعي قرار دارد مي

  

                                                           

١ Human Centric Computer Interaction 
٢ Ubiquitous 
٣ pervasive 
٤ Context Aware 

٥ embedded 
٦ personalized 
٧ adaptive 
٨ anticipate 

      

 
  ]8[ هايشگرا يگرو د ياهوش محدوده ينتعامل ب -1شكل

اي را به طور ههاي بكار رفته در هوش محدودفناوري

 ) نشان داد.2توان به صورت( شكلخالصه مي

 
  ]12[ايمولفه هاي هوش محدوده -2شكل

-هاي تحقيقاتي از حسابگري همهزمينه- 2

  ايهوش محدودهجاگاه تا 

بار اصطالح براي اولينMark Weiser ، 1991در سال 

او در اين  .]13[جاگاه را استفاده كرد حسابگري همه

گاه مفاهيم جاي ديدگاه حسابگري همهمرجع عالوه بر ارائه

بر اساس ديدگاه  آگاه را نيز بيان نمود. پردازشگري بافت

ها به اي تصور شده كه در آن رايانهوي، جهان به گونه

در محيط جانمايي شده باشند. ديدگاه  صورت نامرئي

Weiser كارگيري از توان تكامل  افراد در بهرا به نوعي مي

ها را كه در ابتدا ما ابر رايانهها دانست. به طوريرايانه

داشتيم كه افراد اطالعات را از طريق يك رايانه بزرگ با 

هاي گذاشتند. پس از آن رايانهيكديگر به اشتراك مي

بداع شدند، بدين ترتيب هر فرد از يك رايانه شخصي ا
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ايم. جاگاه شدهكرد. امروزه وارد حسابگري همهاستفاده مي 

هاي زيادي در خدمت يك شخص قرار مي جايي كه رايانه

  گيرند. 

 Markتاكنون تحقيقات زيادي به منظور تحقق ديدگاه 

Weiser توان آنها را انجام گرفته است كه به طور كلي مي

گاه، حسابگري فراگير، جاي حسابگري همهچهار دستهدر 

اي جاي داد. اگرچه ارتباط محدودهآگاهي و هوش  بافت

هاي تحقيقاتي وجود ندارد اما از منطقي بين اين زمينه

نظر توانايي، استقالل، هوشمندي و  همچنين پيچيدگي 

-رشدي را از حسابگري همه بهتوان روند رو سيستم، مي

، ارتباط 3شكل .]14[اي ديد وليه تا هوش محدودهجاگاه ا

جاگاه تا هوش هاي تحقيقاتي از حسابگري همهبين زمينه

جهت نشانه بيانگر  چگونگي دهد. اي را نشان ميمحدوده

هاي ديگر  ي زمينهي تحقيقاتي در توسعهتاثير يك زمينه

ي هدر نخستين كارهاي انجام شده در زميناست. 

هاي توزيع يافته به نوعي جاگاه، سيستمحسابگري همه

اي از به مجموعه 1يافتههاي توزيعحضور داشته اند. سيستم

گردد كه با يكديگر در ارتباط بوده و در ها اطالق ميرايانه

كنند. نهايت به صورت يك سيستم واحد، عمل مي

-جاگاه را گاهي حسابگري فراگير نيز ميحسابگري همه

هايي داشته كه امند. اما اين دو اصطالح با يكديگر تفاوتن

جاگاه كند. حسابگري همهآنها را از يكديگر متمايز مي

ها در شبكه پرداخته بيشتر به دسترسي و ارتباط بين رايانه

انسان و - اما حسابگري فراگير اغلب به بيان ارتباط رايانه

بگري پردازد. پيشرفت در زمينه حسامعماري شبكه مي

گير هاي چشمها، پيشرفتمانند كوچك شدن رايانه همراه

رايانه، نقش بسزايي در  - افزاري و نيز تعامل انسانسخت

  تكامل حسابگري فراگير داشته است.

ها براي تعامل با انسان نيازمند درك بافتي از رايانه 

شرايط و محيط پيرامون بود مي باشند. بافت آگاهي از 

رود. هاي هوشمند به شمار ميحيطهاي مهم مگيويژ

در واقع عبارتي قدرتمند در توصيف يك  "آگاهي"

موجوديت است كه به طور ضمني به توانايي در استدالل و 

اي با هوشمندي نيز اشاره دارد. اصطالح هوش محدوده

و هوشمندي، به عنوان ابزارهاي  نتاجتمركز بر روي  است

ي، در تضاد با هاي كامپيوترتحقق نسل بعدي سيستم

كند باشد زيرا وي صريحا بيان ميمي Weiserديدگاه اوليه 

                                                           

١ Distributed systems 

-قالبي در هوش محدوده اي نياز نميهيچ ان"كه 

 ي وامحدوده هوشت اصلي فاوبه بيان ديگر ت  .]13["باشد

 يامحدوده هوش كه است نيا در جاگاههمه حسابگري

 بر يشتريب ديتاك جاگاههمه حسابگري به نسبت

  .]15[دارد يهوشمند

هاي اخير با به كارگيري هوش مصنوعي در در سال

از تحقيقات با عنوان  آگاه نسل جديديهاي بافتسيستم

  اي ايجاد شده است.هوش محدوده

 
- جاگاه تا هوش محدودهروند تحقيقات از حسابگري همه -3شكل

 ]14[اي

 ايهوش مصنوعي در هوش محدوده - 3

هاي هوشمند در هوش به منظور ساخت محيط

باشد. الزامي مي اي، استفاده از هوش مصنوعيمحدوده

وعي يكي از ويژگي هاي مختص به هوش هوش مصن

ر ب Mark Weiserمحدوده اي است كه در ديدگاه اوليه 

هاي هوش وريها و فناآن تاكيد نشده است. روش

هاي فازي، عامل، سيستمهاي چندمصنوعي مانند سيستم

توانند شناسي و غيره مينويسي منطقي، هستيبرنامه

اي محدوده هاي هوشمندتر در هوشبراي ايجاد محيط

هاي مهم در استفاده شوند. به عنوان نمونه، يكي از جنبه

باشد. اي نياز به يادگيري رفتار كاربر ميهوش محدوده

هاي مختلفي وجود براي فهم دستورات كاربر سيستم

ها نسبت به چيزهايي كه كاربر دارد ولي اين سيستم

مايل به انجام آن نيست هوشمند نيستند. در نتيجه 

هايي كه بر مبناي سيستم ماشين فاده از روشاست

تواند به يادگيري رفتار كاربر در هوش يادگيري باشد، مي

نيز  2هااي كمك كند. همچنين استفاده از عاملمحدوده

اي مفيد هاي هوش محدودهتواند در اجراي سيستممي

                                                           

٢ agent 
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اي را هاي هوش محدودهباشد. برخي محققان سيستم

ها بر كنند، آنمصنوعي ايجاد مي بدون استفاده از هوش

ها و هاي عملياتي مانند حسگرها، محركفناوريروي 

گونه شوند. مشكل اصلي اينارتباطات متمركز مي

باشد. ها ميها پايين بودن سطح هوشمندي آنمحيط

اي قابل قبول از تركيب متعادل هوش محدوده

هاي عملياتي و هوش مصنوعي حاصل فناوري

  .]16[شودمي

هاي مختلفي وجود دارد كه بر هوشمند بودن جنبه

  سيستم تاثيرگذار است. برخي از اين جنبه ها عبارتند از:

سيستم هوشمند  :1يادگيري و تشخيص فعاليت- 

هايي كه از طريق بايستي بتواند از طريق حجم انبوه داده

حسگرها بدست آورده است به درك درستي از 

در حال رخ دادن است  رويدادهايي كه در محيط پيرامون

  . ]17[برسد

هاي ضروري در يك سيستم يكي از بخش :2نتاجاست - 

ها و هوشمند موتور استنتاجگر است تا در تعيين بايد

موتور استنتاجگر در يك  دها به سيستم كمك كند.نباي

هاي سيستم هوشمند با انجام استدالل بر روي قضيه

- شوند، ميآنگاه بيان مي- معلوم كه اغلب به صورت اگر

اين بخش  در تواند قضيه يا دانش جديدي را توليد كند.

هاي گوناگوني وجود دارد كه تعداد زيادي از آنها  روش

هاي و تعدادي ديگر بر مبناي روش ]18[مبنا  بوده- قانون

 .]19[باشندزيست شناختي مي

3هاچندعامل- 
كه نقش مهمي در تعيين سطوح  :

هاي محيط هوشمند وابستگي هر يك از مولفه استقالل و

. يكي از مشكالت موجود براي استفاده از ]20[دارند

برآورده  ،ايا در هوش محدودهمبنهاي عاملفناوري

هاي هوش نشدن نيازهاي جديد و متنوع سيستم

هاي سنتي عامل مبناست اي با استفاده از روشمحدوده

مبنا هاي عاملي معماريكه در اين زمينه نياز به توسعه

 .]21[باشدمي

ابزارهايي ارزشمند بوده كه هم به عنوان واسط  :هاربات- 

شوند. با در نظر گرفته مي كاربر و هم به عنوان محرك

هاي هاي اخير، رباتهاي بدست آمده در دههپيشرفت

هاي هوشمند گر معمولي جاي خود را به رباتكنترل

                                                           

١ Learning and Activity Recognition 
٢ reasoning 
٣ Multi agents 

جاگاه داده اند. از جمله تحقيقات انجام شده در اين همه

  اشاره كرد. ]25[،]24[،]23[، ]22[توان بهميزمينه 

  معماري هوش محدوده اي -4

اي ي مختلفي از هوش محدودههاسيستمتاكنون 

هاي ها، معماريطراحي شده است كه با توجه به آن

شود. اما آنچه كه در اي ارائه ميمتفاوتي از هوش محدوده

شود وجود هاي هوش محدوده اي ديده ميتمامي سيستم

- افزار و محرك ميچهار جزء اصلي محيط، حسگر، ميان

اي نشان معماري كلي هوش محدوده 4شكلباشد. در 

اي به طور مستقيم با داده شده است. هوش محدوده

اي است محيط در ارتباط است. منظور از محيط، محدوده

اي براي آن تعبيه شده است. كه سيستم هوش محدوده

آوري اطالعات از محيط را دارند. در حسگرها وظيفه جمع

ا از محيط دريافت كرده و از طريق نتيجه اطالعات ر

افزار كنند. مياناي يكپارچه به ميان افزار ارسال ميشبكه

اطالعات ارسالي از حسگرها را دريافت كرده و با استفاده 

كند. گيري مياز موتور استنتاج و پايگاه دانش، تصميم

هايي براي توان از سيستمميافزار همچنين در ميان

ام تصميمات خودكار استفاده كرد. يادگيري جهت انج

ها ارسال سپس دستورات از طريق شبكه به محرك

العمل نشان داده ها مطابق دستور، عكسشود. محركمي

توان گذارد. اين چرخه را ميو بر روي محيط تاثير مي

  .]8[اي نيز دانستجريان اطالعات در هوش محدوده

اي با نگاهي به معماري ارائه شده براي هوش محدوده

 ارتقا در جهتاطالعات مكاني  نقشتوان  به اهميت مي

ها نتاجپي برد. استبخش ميان افزار  عملكرد آن بويژه در

هاي مكان محور و همچنين كشف و گيريو تصميم

يادگيري و الگوسازي رفتار افراد بر اساس بعد مكان در 

- ي خدمات مرتبط با شرايط آنها حائز اهميت ميارائه

رگيري حسگرهاي مكاني و اتخاذ بكا نيهمچنباشد. 

تواند هاي مكاني ميآوري دادهدر جمع هاي بهينهروش

  گامي مؤثر در اين بخش به شمار آيد.
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  ايمعماري كلي هوش محدوده -4شكل

  ايكاربردهاي هوش محدوده- 5

ها و كاربردهايي از هوش محدوده در اين بخش، مثال

   شود.م هاي هوشمند بيان مياي و سيست

  1خانه هوشمند - 1- 5

شود كه جهت اي گفته ميي هوشمند به  خانهخانه

ها مجهز ا و محركارائه خدمات به ساكنان، به حسگره

شود. يكي هاي هوشمند مديريت ميافزارشده و توسط نرم

هاي  انجام گرفته براي ساخت خانه هوشمند، از پروژه

هاي كه در آن فعاليت ]26[باشدمي  MavHomeي پروژه

ساكنان خانه توسط حسگرها مشاهده شده و از اين 

اري از محيط و ها براي استخراج الگوهاي تكرفعاليت

شود. به طور مثال، نخست ساكنان ساكنان استفاده مي

هايي را بصورت دستي انجام دهند بايد بطور نمونه فعاليت

مانند روشن كردن المپ در هنگام ورود)  و پس از يك (

هاي روزانه افراد تواند نيازماه جمع آوري داده، سيستم مي

هاي ز ديگر محيط. اا به طور هوشمندانه برآورده سازدر

 Gator Tech Smartتوان به پروژه خانه هوشمند مي

House2 اني از افراد كه با هدف پشتيب ]27[اشاره كرد

سالخورده و ناتوان براي يك زندگي مستقل طراحي شده 

براي مراقبت و نظارت از راه دور افراد  ،GTSHاست. 

استفاده  self-sensingاز سرويس  سالخورده در خانه،

                                                           

١ Smart home 
٢ GTSH 

توان به هاي خانه هوشمند مياز ديگر پروژه .كندمي

 Georgia Tech و HomeLab ،MIT house_nهاي پروژه

Aware Home  .اشاره كرد  

  سالمت - 2- 5

توان براي كمك به متخصصان اي مياز هوش محدوده

جهت كنترل وضعيت سالمت بيماران در طول دوره درمان 

و يا كنترل وضعيت ايمني بيمارستان استفاده كرد. به 

-توان حسگرهاي اندازهبيماران مي منظور كنترل داروي

ه را در لباس گيري فشار خون، درجه حرارت بدن و غير

ها جانمايي نمود. همچنين بيماران يا محيط پيرامون آن

تواند در اتصال بيمارستان با خانه اي ميهوش محدوده

هوشمند استفاده شود. به چنين كاربردي در اصطالح 

  . ]29[ ]28[شودگفته مي 3"ايزندگي كمكي محدوده"

ه در اين زمينه، انجام شد مكاني هاياز جمله پروژه

اشاره كرد كه يك   IST Vivago® systemتوان به مي

ي اضطراري فعال بوده و با رديابي سيستم هشدار دهنده

ي كاربران  بويژه سالمندان از طريق ابزارهاي پيوسته

- هوشمند تعبيه شده در محيط، در هنگام بروز خطر به آن

  .]30[دهدها هشدار مي

 

  حمل و نقل -3- 5

اي در حمل و نقل نيز كاربرد دارد. هوش محدوده

ها يا هاي زيادي از زندگي صرف مسافرت در خيابانزمان

توان شود. حمل و نقل عمومي را ميهاي مختلف ميجاده

اي كه شامل موقعيت هوش محدوده فناوريي بواسطه

، تشخيص خودرو و پردازش تصاوير GPSي براساس مكان

تر، كارآمدتر و ونقل روانباشد، در جهت ايجاد حملمي

هاي تري توسعه داد. همچنين اغلب شركتايمن

اي خودروسازي در صددند تا با كمك هوش محدوده

 گربينيبتوانند وظايفي از قبيل پارك كردن و نيز پيش

ت رانندگان، پياده سازي تصادف را به منظور كمك و امني

  نمايند.

اي در به عنوان مثالي ديگر از كاربرد هوش محدوده 

 توان به سيستم حمل و نقل هوشمندحمل و نقل مي

)ITS(4  هاي اي از حوزهاشاره كرد كه در واقع مجموعه

                                                           

٣ Ambient Assisted Living 

۴ Intelligence Transportation System 
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ها، مديريت حوادث، پرداخت مختلف همچون مديريت راه

ها، مديريت ات پايانهالكترونيكي، اطالعات مسافران، اطالع

اي در باشد. هوش محدودهحمل و نقل چندگانه و غيره مي

  تواند مورد استفاده قرار گيرد. ها ميتمامي اين حوزه

  ايچالش هاي هوش محدوده -6

هاي حسابگر وجود دارد آن مشكلي كه در سيستم

هاي محيط ها به دليل پيچيدگياست كه اين سيستم

ل كار نكرده و با وجود جذابيت هايي آاغلب به صورت ايده

ها و مشكالتي را نيز به همراه خواهند كه دارند چالش

هاي مطرح شده در چالشداشت. در ادامه به تعدادي از 

، به عنوان سيستمي حسابگر، پرداخته ايهوش محدوده

  شده است.

  1حريم شخصي - 1- 6

توان به طور مثال از براي بررسي اين مساله مي

ها مي توان ها در خيابانها نام برد. با نصب دوربيندوربين

جرايم خياباني را به محض وقوع شناسايي كرد. همچنين 

ها به ترجيحات و توان از طريق دوربينها ميدر فروشگاه

ها در هاي مشتريان پي برد. همچنين دوربينمنديعالقه

 اي ايمن برايتوانند به عنوان شبكههاي هوشمند ميخانه

پذير مورد استفاده قرار گيرند. هاي آسيبشناسايي موقعيت

به عنوان مثال براي افراد سالمندي كه به تنهايي زندگي 

هاي بعد از ، مراقبتكنند، نگهداري كودكان در منزلمي

تواند بسيار ها ميعمل جراحي و غيره به كارگيري دوربين

ها در نكارگشا و ارزشمند باشد. با اين وجود نصب دوربي

خالقي بوده و اين مساله در بعضي اماكن مغاير با اصول ا

هاي مختلف بازخوردهاي مختلفي دارد. بعضي از فرهنگ

-افراد تمايل دارند تا در ازاي كاهش درجه حريم شخصي

بسياري از  شان امنيت بيشتري داشته باشند اما در مقابل،

هاي عاليتها اجازه نخواهند داد تا فافراد هرگز به دوربين

  .]8[شان را ضبط كنندروزمره

  2ايمني -2- 6

اگرچه دنياي هوش محدوده اي دنيايي قابل اعتماد و 

يرممكن غدر آن  "امنيت مطلق"اما برقراري  بودهايمن 

                                                           

١ privacy 
٢ safety 

هاي آوري اطالعاتي از فعاليتخواهد بود. سنسورها باجمع

توانند موجبات استخراج الگوهاي رفتاري روزمره افراد مي

آوري شده چنانچه اطالعات جمع هم كنند. حالافراد را فرا

توسط سنسورها در اختيار افراد سودجو  قرار گيرد چه 

ايد اي افراد نب. در هوش محدوده]8[اتفاقي خواهد افتاد؟ 

آوري شده توسط نگران حفظ امنيت اطالعات جمع

حسگرها باشند. به طور مثال امنيت شخصي و اقتصادي 

كاربر پس از انجام يك خريد الكترونيكي هوشمند بايستي 

  شود.حفظ 

  هوش اجتماعي و هيجاني -3- 6

است كه علي هاي مهميهوش شناختي يكي از جنبه

-هاي هوش محدودهرغم اهميت و ضرورت آن در سيستم

هاي اندكي در اين بخش انجام گرفته اي، تاكنون فعاليت

انسان است. هوش هيجاني به بخشي از حاالت و رفتارهاي 

- بيني به نظر ميو قابل پيشاشاره دارد كه كمتر منطقي 

آيد. به طور مثال خشم، ترس، تمايالت و رضايتمندي 

  .]8[آيندهايي از هوش هيجاني به شمار مينمونه

ها به طور ذاتي بافت آگاه هستند. بدان معنا كه انسان

قادرند تا بدون تصميم، توجه و يا آگاهي خاص، شرايط 

پيرامون خود را درك كنند. بنابراين در روابط اجتماعي، 

ها قابليت درك بايد همانند انسانسيستم هوشمند نيز 

ضمني هيجانات را داشته باشد و اين مساله يكي از 

  آيد.آگاه به شمار ميهاي فعلي حسابگري بافتچالش

  

افزايش مقياس از يك كاربر به چندين  -4- 6

 كاربر

هاي هوشمند فعلي تنها قادرند تا بسياري از سيستم

ك كاربر فراهم سطح قابل قبولي از خدمات را فقط براي ي

هاي هوشمند فرض بر آن است آورند. به طور مثال در خانه

كند يا اينكه سيستم كه تنها يك نفر در خانه زندگي مي

باشد. براي كاربراني كه در موظف به مراقبت از يك نفر مي

اند سطوح مختلفي از يك فضاي مشترك واقع شده

 پاسخگويي وجود دارد كه همين امر موجب پيچيدگي

شود. همچنين يكي از مشكالت احتمالي هوش سيستم مي

اي در آينده وجود كاربراني است كه به طور محدوده

برند. استفاده رايگان و رايگان از خدمات محيط بهره مي
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رويه منابع مشترك محيط، مشكالت اقتصادي قابل بي 

اي توجهي را درپي خواهد داشت. بنابراين هوش محدوده

سازوكاري براي محدود كردن تعداد چنين بايد به دنبال 

  .]31[كاربراني باشد

  جمع بندي -7

هاي مختلف اي از جنبهين مقاله هوش محدودهدر ا

 از گرفت. نخست به بيان تعاريف مختلفمورد بررسي قرار 

ها و اي پرداخته شد. در ادامه ويژگيهوش محدوده

خانه هاي مختلفي همچون اي آن در حوزهكاربرده

ر گرفت. هوشمند، سالمت و حمل و نقل مورد بررسي قرا

به موارد ذكر شده در اين اي البته كاربرد هوش محدوده

در  آن بايد چرا كه بر اساس هدف ،شودمقاله محدود نمي

-هاي زندگي افراد وارد شود. در پايان نيز چالشاكثر جنبه

اي بيان گرديد. از هاي موجود بر سر راه هوش محدوده

ها را اي از فعاليتاي طيف گستردهآنجا كه هوش محدوده

امل آن، راه طوالني در پيش گيرد براي شناخت كدر بر مي

ي هوش در آينده، با توسعه رشتهرو است. اما اين 

به   هاي وابستهرشته ترينكاربرديمصنوعي به يكي از 

GIS     .مبدل خواهد شد  
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