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 گفتارپیش

ای فضایی الکترونیکی و اطالعاتی، حساس به حضور افراد و با عملکردی هوش محدوده

رایانش فراگیر ای را همان اگر هوش محدوده باشد.هوشمند برای پاسخگویی به نیازهای آنها می

ای بر اساس کم بسیار مشابه هستند. به دیگر سخن هوش محدودهجاگاه ندانیم، دستو همه

افزارهای جانهاده شده، بدون مرز، گسترده، رایانش فراگیر شکل یافته است. این محیط با سخت

شود که دیده مییافته، پویا و با محوریت انسان در رابط کاربر سازمان یافته است. بنابراین توزیع

جاگاه است. برای نمونه خصیصه مشخصات آن بسیار شبیه یک سیستم فراگیر و البته همه

 آگاهی سیستم شده است. انسان محوری، منجر به بافت

هایی بیان شده است، جاگاه تفاوتای، رایانش همراه و رایانش همهگرچه بین هوش محدوده

ابه نگرش به یک موضوع از زوایا و جوانب مختلف دانست. با توان به مثها را میولی بیشتر تفاوت

جای آنکه محیط اطالعات مکانی فراگیر را محیطی با توانایی ارایه هر سرویسی، باید بهاین تفکر 

انگاریم. یدر هر مکان، هر زمان، هر شبکه و برای هر فردی دانسته، آنرا در واقع مثل یک فضا ب

سیستم اطالعات مکانی تابع مختصات جا، گاه و موضوع جایگاهی در این فضای سه بعدی هر 

ای بسته هدر محیط اطالعات فراگیر خواهد یافت. بنابراین، هر سیستمی از جمله هوش محدود

جاگاه به مختصاتش روی محورهای بیان شده نوعی از یک محیط اطالعات مکانی فراگیر و همه

هوشمندسازی محیط  معنیبهای مکانی محدوده هوشبه دیگر سخن،  را فراهم ساخته است.

توان نوعی های مکانی/زمانی و واپایی رویدادهای مکانی را میبرای پاسخگویی به پرسشمان

 سیستم یا سرویس اطالعات مکانی فراگیر دانست.

باشد. این دیدگاه نویسندگان بوده و محتوای کتاب حاضر نیز متاثر از آن می کم ایندست 

ای نگریسته است. بیشتر مباحث های اطالعات فراگیر از جنبه هوش محدودهسیستمکتاب به 

 ای تخصیص یافته است. مبنا به عنوان کاربرد مهمی از هوش محدودهکتاب به خدمات محدوده

طی سالیان اخیر که خط تحقیقاتی نویسندگان متمرکز روی این زمینه بوده، کتاب، مقاالت 

کتاب  برامد محتوای  بخش بزرگی از ونی حاصل شده است. با این وجود،های گوناگنامهو پایان

 فعالیتهای پژوهشی نویسندگان کتاب بوده است. 

ای ای و دربردارنده مفاهیم اساسی هوش محدودههای یک تا سه حاوی مطالب پایهفصل

از فصل های رایانش نوین مفید است. مندان به حوزهاست. این سه فصل برای تمامی عالقه

های زیادی چهارم به بعد عموم مطالب نتیجه تحقیقات ما در این حوزه بوده و حاوی نوآوری
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مکانی  یهای جاری در محیط با رویکرداست. فصل چهارم مربوط به حل درگیری بین سیاست

ای و البته های پنجم تا هفتم به حوزه مدلسازی و توصیف نایقینی در هوش محدودهفصل است.

-مبتنی بر لحاظ آن به عنوان یک بافت جدید اختصاص دارد. فصلنویسندگان خاص  رویکرد

سازی مطالب نظری فصل هفت اختصاص داده شده است. های هشتم و نهم به نحوه پیاده

-درفصل ده، نحوه پیاده کنیم.سازی، توصیه میمطالعه این دو فصل را برای فراگیری نحوه پیاده

کنیم. این فصل خیلی ی فضای گسسته گراف بررسی و تحلیل میای را روسازی هوش محدوده

-های اطالعات مکانی همراه میمبنا و سیستمنزدیک به حوزه خدمات شهری، خدمات مکان

اختصاص به مدلسازی و استفاده از سیستم اطالعات مکانی فراگیر و   باشد. در نهایت فصل آخر

رق دارد. هدف ما از نگارش این فصل نمایش کارایی های توزیع بآگاه در حوزه امداد شبکهبافت

 سیستم برای کاربردهای مشابه بوده است.

های علمی و عملی هایمان بابت تمام پشتیبانیشک سپاس بی حد خود را باید از خانوادهبی

رساله دکتری خانم دکتر بصیری،  بویژه ازاز نگارش این کتاب نثار داریم. در نگارش این کتاب 

نامه ارشد آقای مهندس فروزانی که همگی تحت نامه ارشد آقای مهندس رفیعی و پایانپایان

کنیم.  ایم. بدینوسیله از ایشان تشکر میاند، بهره بردهراهنمایی نویسنده اول کتاب انجام شده

 آقای دکتر علی اسماعیلی و جناب آقای های جنابهمچنین از همکاری صمیمانه و توصیه

تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته  اصری اعضای هیات علمی دانشگاه تحصیالتدکتر فرزین ن

کنیم. در همین جا باید از تمامی همکاران و عزیزانی که در نگارش کتاب به نوعی قدردانی می

یاری رساندند، تشکر کنیم. از خواننده گرامی نیز که با خواندن متن و ارایه نظرات خود، ما را در 

 کنیم.دهد نیز تشکر میمی بهبود آن یاری

جود و ملکه امید است این کتاب که در ایام فاطمیه به فرجام رسید، لمعاتی از آن وجود ذی

 ای از بوی آن عطر یاس صاحب کوثر برده باشد.ملک و ملکوت و شمه
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