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 چکیده

برای کمک به کاربران نهايی  هانآيک از هر هايی هستند که یتفعالهای هوشمند شامل حجم انبوهی از ابزارها، خدمات و محدوده

يدها و باها اغلب با بیان یاستسهای مديريتی است. هايی نیازمند اتخاذ سیاستدارند. مديريت چنین محیط عهدهبر وظايف خاصی را 

شود های خدماتی هوشمند سبب میکنند. افزايش تعداد محدودهیميدهايی، عملکرد لازم را در صورت رخ داد رويدادی خاص، مشخص نبا

واقع در بخش مشترک چند محدوده افزوده شود.  اين افراد ناخواسته در معرض خدمات ارسالی از  تا روز به روز بر تعداد کاربران همزمان

ها بیش از پیش ها و مديريت ارسال سرويسها در رفع درگیریگیرند. در چنین شرايطی، نقش سیاستهای مختلف قرار میسوی محدوده

دهد، لذا تمرکز  اين رسانی و تبلیغاتی تشکیل میای را خدمات اطلاعدهنمايد. از آنجا که بخش قابل توجهی از خدمات محدومهم می

دهنده برخوردارند. از ها تمامی کاربران از اهمیت يکسانی برای سرويسباشد. در اين گروه از سرويسها میتحقیق بر روی اينگونه سرويس

ی حاضر با پیشنهاد الگوهای سیاستی ها پرداخت. مقالهدرگیریهای مستقل از  شرايط خاص، به رفع توان با اتخاذ  سیاستاين رو می

روش پیشنهادی برای دو منطقه اطلاع رسانی متداخل  پردازد.های هوشمند میهای محدودهمبنای مکانی به رفع درگیری سیاسترويداد

 .های پیشنهاد شده توسط سیستم رضايت داشتنددرصد کاربران از سرويس 57پیاده سازی شد که 

   های هوشمندها، سیاست رويداد مبنای مکانی، محدودهرفع درگیری سیاست کلیدی: گانواژ
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 مقدمه -1 

های هوشمند شامل حجم انبوهی از ابزارها، محدوده

برای  هانآيک از هر هايی هستند که یتفعالخدمات و 

دارند. با  بر عهدهکمک به کاربران نهايی وظايف خاصی را 

های استقبال مردم از خدمات ارايه شده در محدوده

ها رو به افزايش بوده، لذا هوشمند تعداد اين محدوده

-ها بیش از پیش نیازمند توجه میمديريت اين محدوده

بعات افزايش محدودهای هوشمند ترين تباشد. يکی از مهم

هاست. اين همپوشانی  امکان همپوشانی اين محدوده

شود تا شمار کاربرانی که به طور همزمان در موجب می

اند روز به روز بیشتر ی خدماتی واقع شدهچند محدوده

شود. چنین کاربرانی در معرض حجم انبوهی از خدمات 

فی در حال ارسال قرار گرفته که با الگوهای سیاستی مختل

دهی به چنین ی  سرويسگیری دربارهلذا تصمیم هستند.

های خدماتی هوشمند کاربرانی از مسايل مهم در محدوده

ی خدماتی با دو دو محدوده 4آيد. مطابق شکلبه شمار می

رسانی هستند. در حال خدمات 9Pو 4Pمجموعه سیاست

ده کاربرانی که در بخش  مشترک دو  محدوده واقع ش

های هر دو محدوده قرار گرفته و باشند تحت تاثیر سیاست

. تحقیق [9]شود هايی4تواند سبب بروز درگیریاين امر می

حاضر از طريق بررسی رويدادهای مکانی بوجود آمده در 

های نوينی را های هوشمند سیاستبخش مشترک محدوده

 کند.ارايه می

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 های هوشمندهمپوشانی محدوده -4شکل

 

کار به هاهايی که جهت رفع درگیری سیاستتاکنون تکنیک

اند. بدان معنا که مولفه رفع بوده 9رفته است به صورت نقش مبنا

                                                           
 1 Conflict 

 2 Role base 

های کاربران عادی، ها، با انتساب کاربر به يکی از گروهدرگیری

گروه کاربران عمومی، گروه کاربران قدرتمند و گروه کاربران ارشد 

ها  به گرفتن اختیاراتی برای هر يک از اين گروه در نظرو با 

ها از قبیل . در بعضی سرويس[9]پردازدها میمديريت درگیری

رسانی که کاربران از اهمیت يکسانی برای های اطلاعسرويس

مبنا های نقشدهنده برخوردارند استفاده از روشسرويس

رسد. در چنین مواردی وری و حتی غیر ممکن به نظر میغیرضر

های مکانی به های ديگر نظیر بافتمندی از بافتتوان با بهرهمی

 ی خدمات پرداخت. تری در تهیههای بهینهی روشارايه

در چهارچوب پژوهش حاضر، روشی مکانمند در رفع 

ها ارايه شده است. در اين پژوهش بر آن درگیری سیاست

ايم تا با در نظرگرفتن رويدادهای مکانی از قبیل داخل دهبو

پذيری الگوهای دسترسی بودن، ورود، خروج، تاثیرپذيری و

سیاستی مکانی را استخراج کرده و در جهت رفع درگیری 

 ها به کار بريم.سیاست

ساختار ادامه مقاله به شرح زير است: در بخش دوم به 

شود. بخش سوم به میمروری بر کارهای گذشته پرداخته 

های بیان خصوصیات سیاست پرداخته و انواع سیاست

کند. بخش چهارم به توضیح مرتبط با مساله را معرفی می

سازی پردازد. بخش پنجم به پیادهروش پیشنهادی می

روش ارايه شده و بررسی نتايج حاصل از آن اختصاص 

 گیری روشيافته است. در نهايت در فصل ششم به نتیجه

 شود.  پیشنهادی پرداخته می

 مروری بر کارهای گذشته -2

ی موجود در فضاهاها اغلب برای کاربران و يا یاستس

سیستم نوشته شده و به عنوان يک دستورالعمل برای 

ها به کاربران واقع در فضاهای يسسروی مديريت ارايه نحوه

، Slomanی گفتهشوند. به یممختلف سیستم تلقی 

 .[1]کنندیمها ارتباط بین اشیا و اهداف را بیان یاستس

تلفی در زمینه سیاست انجام اگرچه تاکنون تحقیقات مخ

، اما همچنان سیاست يک مبحث [5]و [6]و [7]شده است 

يبا جديد به شمار آمده و نیاز به انجام تحقیق و فعالیت در تقر

بخش طراحی، مفاهیم يا معماری برای استفاده از سیاست در 

ارد. هدف سیاست، محدود کردن های هوشمند وجود دمحدوده

ها در شرايط خاص است که به منظور کنترل 9موجوديت رفتار

                                                           
 3 Entity 

1P 2P 

 ؟



  

944 

 

يه
شر

ن
 

ی
لم

ع
- 

ی
هش

ژو
پ

 
وم

عل
 و 

ون
فن

 
شه

نق
 

ی،
دار

بر
 

ره
دو

 
جم

پن
، 

ره
ما

ش
9، 

ذر
آ

 
 ماه

49
21

 

  

 

س
ا

 

ها با قوانین یاستسگیرد. اين یمصورت  هانآکردن عملکرد 

حاکم در سیستم سازگار بوده و هدف استفاده از آنها در 

، داشتن مديريتی خودکار در بالاترين هاشبکهمديريت منابع و 

منطق مديريت يک منبع، شبکه و يا سطح ممکن است. 

.... اتفاق  اگرسرويس در روش سیاست مبنا بر اين است که 

 . [5]یستم  واکنش ... را نشان دهدسمديريت  آنگاهبیفتد، 

رغم نقش موثری که در مديريت ها علیسیاست

هايی داشته ها دارند ممکن است با يکديگر درگیریسیستم

های در محدوده ها. ازاين رو، رفع درگیری سیاست[9]باشند

ين مسايل مطرح در چنین محیطترمهمهوشمند يکی از 

 های هوشمندکه در سیستم آيد. به طوریهايی به شمار می

ی رفع ای تحت عنوان مولفهها مولفهبه منظور رفع درگیری

شود. از جمله تحقیقات تعبیه می ها4درگیری سیاست

توان به ها، میصورت گرفته در زمینه رفع درگیری سیاست

 اشاره کرد. [40]و [2]، [8]

همکاران، در صورت رخ و  Rossi، [44] در تحقیق

های مختلف، سیاست دادن درگیری بین سیاست نقش

اند.  يکی ديگر از رويکردها گروه مافوق را ارجح قرار داده

ها، ارسال ترکیبی از تمامی در رفع درگیری سیاست

ها به کاربر خدمات به صورت اجتماع يا اشتراک سرويس

و همکاران   Loke. در همین راستا، [49]باشداستفاده می

برای هر کاربر با توجه به گروهی که در آن قرار دارد 

تعدادی ترکیب سرويس ثابت و معین را از قبل تعريف 

 .[49]کنندمی

های گروهی ديگر از تحقیقات، از سیاست همچنین

های بوجود آمده استفاده مبنا جهت رفع درگیریرويداد

-اند. از جمله تحقیقات انجام شده در اين بخش میکرده

اشاره کرد که در آنها با توجه به  [41]و   [5]توان به 

شود. رويداد بوجود آمده هربار سیاست خاصی اعمال می

ها به صورت زير مبنای عملکرد به کار رفته در اين روش

 است:

 انجام.... آنگاه باشد برقرار... شرايط اگر... رويداد در

  .شود

و همکاران با محدود کردن  YUدر همین راستا 

مبنا به رفع سیستم به وضعیت استاتیک با روشی سیاست

اند. با فرض استاتیک بودن محیط، درگیری پرداخته

بینی و تشخیص خواهد ها قابل پیشبسیاری از درگیری

                                                           
 1 Policy Conflict Resolution Component 

های پويا مانند ما فرض استاتیک بودن محیط. ا[47]بود 

های خدماتی هوشمند چندان مناسب به نظر محدوده

-ی ارايه شده در اين مقاله در راستای روشرسد. ايدهنمی

باشد. با اين تفاوت که با  تعريف مبنا میهای سیاست

زمانی شرط -الگوهای سیاستی مبتنی بر رويدادهای مکانی

 هوشمند مدنظر قرار داده شده است.های پويا بودن محیط

 خصوصیات سیاست -3

ی اصلی بوده که در ادامه ها دارای چند مولفهسیاست

 شود. بعضی از آنها به تناسب شرايط مساله توضیح داده می

نام  9ها که نقشای از اولويتمجموعه توسط سیاست

شود. به زبان رياضی بر اساس درخواست دارند تعريف می

توان يک رابطه منابع موجود در محیط،  می کاربران و

ها  تعريف کرد. اين روابط در میان اين نقش 9ترتیب جزيی

شوند. قالب گرافی موسوم به ساختار نقش، نمايش داده می

ها، ساختار نقش به ساختار نقش متناظر با درخواست

ها يا منابع، ساختار و به ساختار متناظر با سرويس 1موضوع

 .[41]شود اطلاق می  7نقش هدف

ترين سیاست تعريف شده در سرور مديريت، اساسی

ها بر اساس نام دارد. اين نوع از سیاست 6سیاست مرجع

های مرجع ی سیاستیت عملکردشان به دو دستهماه

شوند. هرگاه می ( تقسیم-Auth( و غیرُمجاز )+Authمُجاز )

موجوديتی حائز شرايط تعیین شده در سیاست مُجازی 

تواند رفتاری مطابق با آن سیاست را داشته باشد. باشد، می

هايی که شرايط سیاست غیرمجاز برای برعکس موجوديت

باشد از انجام بعضی رفتارها و عملکردها باز آنها برقرار 

تر شدن بحث شوند. در ادامه به منظور ملموسداشته می

 هايی آورده شده است:مثال
 

Policy r1: Auth+(The user, Enter, 
The shopping center,                    
receiving the shopping services) 

 
 

Policy r2: Auth-(The user, Leave, 

The shopping center, receiving 

the shopping services) 

                                                           
 2 Role 

 3 Partial Order Relation 
 4 Subject Role Structure-SRS 

 5 Target Role Structure-TRS 

 6 Authorization Policy 
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وقتی کاربر وارد فروشگاه شود  r1بر اساس سیاست  

های مرتبط با فروشگاه را دارد. ی دريافت سرويساجازه

وقتی کاربر از فروشگاه  r2که مطابق با سیاست درحالی

های مرتبط با ی دريافت سرويسشود اجازهخارج می

 شگاه را ندارد.فرو

 4توان از سیاست اجباریعلاوه بر سیاست مرجع، می

های سیاست استفاده کرد. ”هانبايد ”و ”بايدها”برای بیان 

های برای بیان بايدها و سیاست  (+obliاجباری مثبت )

روند. به ها به کار می( برای بیان نبايد-obliاجباری منفی )

، اتومبیل با  r3طور مثال مطابق با سیاست اجباری منفی 

در روز دوشنبه در خیابان گلستان تردد  ”نبايد”پلاک فرد 

 کند.
 

Policy r3:   obli-(Monday, The car, odd    
            automobile license plate,       
             Golestan street, penalty) 

 

 ادیروش پیشنه -4

ی خدماتی، مکانی وجود دارد که در هر محدوده

شوند. ما اين محل خدمات برای آن محل در نظر گرفته می

 9”محدوده خدماتی”نامیده و آنرا از  ”منطقه خدماتی”را 

فروشگاهی قصد دارد تا به  کنیم. به طور مثالمتمايز می

کاربرانی که در شعاع معینی از آن واقع شوند پیامک 

ی ی ارسال کند. در اين مثال فروشگاه منطقهتبلیغات

ی ی مفروض اطراف آن، محدودهخدماتی و محدوده

کاربران مختلفی که در بخش  شود.می خدماتی نامیده

-اند از نظر بافتمشترک چند محدوده خدماتی واقع شده

های مکانی از قبیل موقعیت، جهت حرکت و سرعت با 

-توانند سرويسها میيکديگر متفاوت بوده و اين بافت

آگاه ياری رسانند. های بافتدهنده را در ارايه سرويس

دهنده دادهای بنابراين در روش پیشنهادی ما، سرويس

)نام  9ها را از بافتِ کاربرمورد نیاز برای رفع درگیری

های کند بلکه بافتکاربری، گذرواژه، شناسه( دريافت نمی

مکانی قابل اخذ می های مکانی که از طريق سنجنده

 شوند. باشند جايگزين بافت کاربر می

                                                           
 1 Obligation Policy 

 2 Ambient Domain 
 3 User Context 

 4رویداهای مکانی -4-1

توانند آزادانه های هوشمند میکاربران در محدوده

ی ديگر ای به محدودهحرکت کرده و حتی از محدوده

های ارسال شده به آنها به تناسب تغییر بروند. لذا سرويس

 کند.وضعیت آنها در محیط تغییر می

زمانی داخل بودن، ورود، -تحقیق حاضر، روابط مکانی در

پذيری به عنوان رويداهای مکانی خروج، تاثیرگذاری و دسترسی

ی اند. چرا که هر رابطهدهی در نظر گرفته شدهموثر در سرويس

 تواند نوعی رويداد مکانی قلمداد شود. مکانی می

برای کاربری که درون چند محدوده خدماتی و به طور 

شخص داخل يکی از مناطق خدماتی واقع شده باشد م

های دريافت اطلاعات مرتبط با آن منطقه در قالب سرويس

رسانی اگر ضروری نباشد، دست کم ناسازگار با اطلاع

های مرتبط با اين شرايط وی نیز نیست. بنابراين سرويس

 محل بالاترين اولويت را  در بین سايرين دارد.

حال ورود به منطقه خدماتی  همچنین کاربری که در

های آن منطقه را داشته و است پتانسیل دريافت سرويس

منطقه مذکور اولويت بالايی را در ارايه خدمات به وی دارد. 

که در  های فروشگاه به کاربریبه طور مثال ارايه سرويس

رسد. حال ورود به فروشگاه است انتخابی مناسب به نظر می

اربری که در حال خروج از منطقه از طرفی ديگر، برای ک

خدماتی است دريافت خدمات آن محدوده بنظر غیرضروری 

های روش پیشنهادی، چنین باشد. لذا مطابق با سیاستمی

-های مرتبط با محل خروج را دريافت نمیکاربرانی سرويس

کنند. در اين تحقیق برای بررسی ورود و خروج از تعاريف 

 بهره جسته شده است: [46]ارايه شده در 

 داخل بودنتماس داشتنورود=: مجزا بودن

 مجزا بودنتماس داشتنداخل بودن خروج =:

رودوخروج=: 
 

به معنای ترتیب و تقدم روابط  در اين تعاريف نماد 

بیانگر آن  زمانی است. همچنین نماد -توپولوژی مکانی

است که ترتیب اجرای تعريف جديد، عکس تعريفی است 

 بالای آن قرار دارد. که نماد

 7ی تاثیرپذيریبعدی در نظر گرفته شده رابطهرويداد 

پذيری با اين استدلال انجام تاثیری است. استفاده از رابطه

                                                           
 4 Spatial Event 
 5 Influenceability 
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ی خدماتی مطلوب خود گیرد که کاربر بر منطقهیم

رسد گذار است. البته ذکر اين نکته ضروری به نظر میتاثیر

که تاثیر گذاری به معنای تماس مستقیم میان اشیا 

مثال، اگر کاربر بر خیابانی اثر بگذارد که نیست. به طور 

توان گفت که اين خیابان منتهی به فروشگاهی است، می

 کاربر بر روی فروشگاه موثر واقع شده است.

رابطه تاثیرپذيری که نخستین بار توسط ملک بیان 

شود. ی علیت مکانی شناخته میبه عنوان رابطه ]4[شد

همانند ساير علوم به چرا که در چهارچوب مکان نیز 

ی علیت برای بیان ارتباط بین علت و معلول رابطه

ی نیازمنديم. رابطه تاثیرپذيری بدين معنی است که همه

مکانی شی ديگری  تحت تاثیراشیا در ارتباط با ديگری و 

نمايش  پذيری با نماد تاثیر. اگر [48]و  [45]قراردارند

توان گفت که ( می4بر اساس رابطه ) داده شود، آنگاه

  می باشد: 4ی ترتیبتاثیرپذيری از لحاظ رياضی يک رابطه

 (4)    , ,x y z x y y z x z     

 yروی xی فوق، چنانچه عاملبر اساس رابطه

-تاثیر بگذارد در آنصورت می zروی yتاثیرگذار بوده و

تاثیرگذار است. در اين  zروی  xتوان نتیجه گرفت که

 می باشد. ” و” به معنای  ∧رابطه نماد 

، بر مبنای Cی اتصال همچنین با تعريف رابطه

ابط کیفی مکانی موجود در توان تمامی روتاثیرپذيری می

RCC9 بدين ترتیب که دو عامل ]4[را استخراج نمود .

,y x  شوند هرگاه به ازای هر عاملیممتصل خواندهa، 

 ( برقرار باشد:9رابطه)

 (9) 

     

      

, , : {[ ]

[ ]}

x y C x y x y y x

a x a y y a x

  

 
 

 xمتصل هستند اگر yو x(،9ی )طبق رابطه
باشد به قسمی  xگذار رویتاثیرyيا yگذار رویتاثیر

وجود نداشته باشد که به  yو xای بین aکه، عامل

گذار تاثیربر يکديگر  yو xآن، دو عامل تاثیری واسطه

به  ∃¬و ” تاثیرگذاری”نماد  ≻شده باشند. در اين رابطه 

 است.” عدم وجود” معنای 

                                                           
1 Order Relation 

 2 Region Connected Calculus 

نشان دهیم  yو منطقه خدماتی را با  xاگر کاربر را با 

آنگاه حالات زير می توانند بیانگر تاثیرگذاری کاربر بر 

 (.4منطقه خدماتی می باشد)جدول

 ]4[روابط تاثیری پذيری -4جدول 

 رابطه منطقی معنی اصطلاح

 اتصال از خارج   , : ( , ) ,EC x y C x y O x y   

 پوشش جزئی     , : ( , ) , ,PO x y O x y P x y P y x    

 سره مماس      , : ( , ) , ,TPP x y PP x y z EC z x EC z y     

 سره غیرمماس      , : ( , ) , ,NTPP x y PP x y z EC z x EC z y     

بر اساس رابطه تاثیرپذيری چنانچه کاربر بر روی 
های آن منطقه در منطقه خدماتی تاثیر بگذارد سرويس

مواقعی شوند. در اولويت ارسال برای وی در نظر گرفته می
که کاربر بر روی چند منطقه تاثیر بگذارد اولويت بیشتر به 

يابد که بیشترين سطح تاثیر را ای اختصاص میمنطقه
 دارد.

ما در اين تحقیق، علاوه بر رويدادهای مکانی که تا به 
پذيری کاربران به اينجا به آنها پرداخته شد، دسترسی

منظور از دسترسی  ايم.نظر قرار دادهمناطق خدماتی نیز مد
مند پذيری، میزان فراهم بودن يک عارضه برای افراد علاقه

به آن عارضه است. اين معیار فقط برای کاربرانی محاسبه 
شده که امکان ورود به آن محل را دارند. میزان ياد شده 
تابعی از هزينه يا انرژی مصرف شده برای دسترسی به 

. اين مساله برای کاربرانی که به [42]عارضه مد نظر است
ی خدماتی در حرکت باشند اهمیت سمت دو يا چند منطقه

کند. چرا که ممکن است کاربر در عین بیشتری پیدا می
ی خدماتی قرار دارد، دسترسی در همسايگی منطقهحال که 

پايینی به آن منطقه داشته باشد. فرض کنید کاربری به 
سمت فروشگاهی در حال حرکت بوده که در ورودی آن در 
ضلع ديگری از فروشگاه واقع شده است. در اين صورت 
ارسال اطلاعات مربوط به منطقه خدماتی مذکور از اولويت 

دار است. به بیان ديگر کاربر برای دسترسی تری برخورپايین
های محل مذکور نیاز صرف انرژی و زمان به سرويس

بیشتری داشته و ارسال اين اطلاعات به او ممکن است با 
شرايط کنونی وی درگیری داشته باشد. در اين تحقیق، 

پذيری به يک منطقه خدماتی، محل برای محاسبه دسترسی
 دنظر قرار گرفته است.ی خدماتی ممنطقه ورودی

 



 

941 

 

يه
ارا

ت
اس

سی
ی 

ی 
یر

رگ
 د

فع
ر ر

ظو
من

ه 
ی ب

کان
ی م

بنا
دم

دا
روي

ی 
ها

... 

 های رویداد مبنای مکانیسیاست-4-2 

های مکانی )يعنی از آنجايی که هر يک از کاربران بافت

موقعیت، جهت حرکت و سرعت( مختص به خود را دارند 

ها ی تغییرات ايجاد شده در اين بافتلذا بواسطه

کنند. در تحقیق رويدادهای مکانی مختلفی را تجربه می

شوند. به سطح مختلف ارايه می 1اطلاعات در حاضر 

ترين لاترين و پايینبه ترتیب با 1و  4که سطح طوری

های مربوط به سطح بالاتر با اولويت را داشته و سرويس

شود. به ها ارسال میتقدم زمانی نسبت به ساير سرويس

برای کاربری در   Aی های منطقهطور مثال اگر سرويس

  1برای وی در سطح   Bی های منطقهو سرويس  4سطح 

زودتر و با  Aی های منطقهقرار داشته باشد سرويس

های گردد. در ادامه سیاستجزئیات بیشتر ارسال می

 شوند.تعريف شده در مساله بیان می

 و مناطق خدماتی با U1اگر کاربر با 

{ 1, 2,..., }S S Sn نشان داده شوند در آنصورت شبه کد-

سیاست زير برای مديريت رويدادهای مکانی به  های

 شوند:صورت زير اعمال می

Policy r1:            obli+ (Inside, user U1, service      

                   site { 1, 2,..., }S S Sn , level 1,  ) 

( Inside) داخل U1 ، اگر کاربر r1مطابق با سیاست  -

های آن چند منطقه خدماتی باشد در آنصورت سرويس

 ( قرار دارند. level 1)4يعنی سطح  منطقه در بالاترين اولويت

قرار داشته  4اگر چند منطقه خدماتی در سطح  -

شود. به های آنها ارايه میسرويس (∪باشند اجتماع )

عبارت ديگر اگر کاربری به طور همزمان داخل چند 

های مرتبط با واقع شود اجتماع سرويس” خدماتیمنطقه ”

 شود.آن مناطق ارايه می

Policy r2:    obli+ (Enter, user U1,service              
                  site { 1, 2,..., }S S Sn , level 2,  ) 

چند  (Enterوارد )U1 ، اگر کاربرr2بر اساس سیاست  -

های آن منطقه در منطقه خدماتی شود در آنصورت سرويس

 قرار دارند.   ( level 2) 9يعنی سطح   دومین اولويت

قرار  9های چند منطقه خدماتی در سطح سرويس اگر  -

شود. به های آنها ارايه می( سرويس∪داشته باشند اجتماع )

شود عبارت ديگر اگر کاربر وارد يک يا چند منطقه خدماتی 

 شود.های مرتبط با آن مناطق ارايه میاجتماع سرويس

Policy r3:    obli+ (toward   Influence, user U1,  
                 service site { 1, 2,..., }S S Sn ,  
                 level 3 , (maximum  influence on    
                            area and  accessible )  ) 

به سمت يک U1 ، اگر کاربرr3مطابق سیاست   -

منطقه خدماتی در حرکت بوده و روی آن تاثیرگذار 

(Influenceباشد در آن )های آن منطقه در صورت سرويس

 قرار دارند.   (level 3) 9سومین اولويت يعنی سطح 

قرار داشته  9اگر چند منطقه خدماتی در سطح  -

ای با سطح تاثیر بیشتر و باشند اولويت بالاتر با منطقه

( به در اين رابطه نماد ) پذيری بالاتر است.دسترسی

 باشد.می ”تقدم”معنای 

Policy r4: obli+ (toward  influence,           
                user U1, service site                             

       { 1, 2,..., }S S Sn ,  level 4,                     
maximum accessible) 

يک منطقه خدماتی در   به سمت U1 اگر کاربر -

حرکت بوده اما بر روی آن تاثیرگذار نباشد در آنصورت 

 1های آن منطقه در چهارمین اولويت يعنی سطح سرويس

(level 4قرار دارند ). 

قرار داشته  1اگر چند منطقه خدماتی در سطح  -

با دسترسی پذيری بالاتر   ایباشند اولويت بالاتر با منطقه

 ⋀ نماد و ”/ نفیعدم ”یبه معن ¬رابطه نماد  اين است. در

 باشد. یم”  و ”یمعن به

Policy r5:    obli- (Leave, user U1, service site    
{ 1, 2,..., }S S Sn ,∅) 

از يک  U1 ، سیاست اجباری منفی است. اگر کاربرr5سیاست 

های مرتبط با آن منطقه خدماتی خارج شود در آنصورت سرويس

( در بخش انتهايی ∅نماد تهی) .شودمنطقه به وی ارسال نمی

 باشد.به معنای عدم ارسال سرويس به چنین کاربرانی می r5سیاست 

  پیاده سازی -5

ای با دو سازی فرايند پیشنهادی، منطقهبه منظور پیاده
اول  ی خدماتی متداخل در نظر گرفته شد. محدودهمحدوده

است که اطلاعات مربوط به بیمارستان  مربوط به بیمارستانی
متری، ساختمان بیمارستان  900را به کاربرانی که در شعاع 



  

947 

 

يه
شر

ن
 

ی
لم

ع
- 

ی
هش

ژو
پ

 
وم

عل
 و 

ون
فن

 
شه

نق
 

ی،
دار

بر
 

ره
دو

 
جم

پن
، 

ره
ما

ش
9، 

ذر
آ

 
 ماه

49
21

 

  

 

س
ا

 

کند. ساعات ملاقات بیماران، برنامه واقع شوند، ارسال می
های مختلف زمانبندی پزشکان و راهنمای ساختمان

بیمارستان از جمله اطلاعاتی هستند که در اين محدوده ارايه 
ی دوم، اطلاعات تبلیغاتی مربوط به يک شود. محدودهمی

شهربازی که نزديک به ساختمان بیمارستان قرار داشته، را 
متری شهربازی  970ی دهد. کاربرانی که در فاصلهیمارايه 

قرار داشته باشند، اطلاعاتی از قبیل انواع بازی ها، محل 

 امکانات رفاهی موجود و محل اسکانپارکینگ خودروها ، 
 مسافران را دريافت خواهند کرد. 

های های مناطق خدماتی و محدودهگام اول لايه در 
  Arc GIS 9.3    در نرم افزار shapefileخدماتی با فرمت 

استخراج بخش مشترک دو ( و پس از 9)شکل ساخته شد
کاربر پیاده خواسته شد تا در اين  10ی خدماتی، از محدوده

بخش آزادانه حرکت کنند. همچنین موقعیت، جهت و سرعت 
  .اخذ شد 76CSx  مدل GPS map کاربران توسط دستگاه 

 
 خدماتی هایمحدوده و مناطق -9 شکل

خواسته شد تا در ادامه به منظور ارزيابی نتايج از کاربران 

های مطلوب خود را به سرور اعلام مقصد موردنظر و سرويس

-ی سرويسی مقايسهنمايند. در پايان برای هر کاربر، نتیجه

های پیشنهادی با سرويس های اعلام شده توسط وی، در 

 يکی از سه سطح خوب، متوسط و ضعیف قرار گرفت. 

و بر  نتايج بدست آمده را  با حذف حالات مشابه 9جدول

 دهد.می اساس بافت مکانی چند کاربر شرکت کننده نشان

 نتايج پیاده سازی -9 جدول

های ی سرويساز آنجا که هدف سیستم پیشنهادی، ارايه

آگاه و مرتبط با موقعیت کاربران بود،  لذا سازگاری بافت

های ارسالی با ترجیحات کاربران را به عنوان عامل سرويس

گیريم.  بنابراين به آمیزی عملکرد آن در نظر میموفقیت

منظور ارزيابی عملکرد سیستم، از افراد شرکت کننده 

 آمده است: 9نظرسنجی به عمل آمده که نتیجه آن در جدول

 های پیشنهادینتايج رضايتمندی کاربران از سرويس -9 ولجد

 57دهد که در بررسی نتايج نظرسنجی نشان می 

های های پیشنهادی با سرويسدرصد موارد سرويس

مطلوب کاربر مشابهت داشته است. با توجه با آنکه 

های پیشنهادی بدون دخالت مستقیم کاربران و سرويس

اند ای مکانی حاصل شدهصرفا از طريق بررسی رويداده

تواند بیانگر عملکرد موفقیت اين میزان رضايتمندی می

 آمیز روش ارايه شده باشد.

در ادامه با بیان دو حالت کلی به مواردی از تفاوت  

 شود.عملکرد سیستم و حالات مورد انتظار کاربران اشاره می

نشان داده  B و  A( دو کاربر شرکت کننده با 9در شکل)

ند. اين دو کاربر هر دو به سمت بیمارستان در حرکت اشده

ی بواسطه Bبوده و بر روی آن تاثیرگذار هستند. کاربر

-تاثیرگذاری بر محل ورودی بیمارستان از سطح دسترسی

سطح 

رد عملک

 سیستم

سرویس 

 پیشنهادی

سرویس 

مورد انتظار 

 کاربر

 مقصد کاربر

 خوب

اطلاعات 

شهربازی در 

 4سطح

اطلاعات 

 شهربازی
 به سمت شهربازی

 خوب

اطلاعات 

 شهربازی در

 2سطح

اطلاعات 

 شهربازی
 ورود به شهربازی

 متوسط

اطلاعات 

 بیمارستان  در

 2سطح 

عدم دريافت 

اطلاعات 

 شهربازی

 شهربازیخروج از 

 خوب

اطلاعات جزيی 

 بیمارستان در

 3سطح 

دريافت 

اطلاعات 

 بیمارستان

به سمت بیمارستان با 

تاثیرگذاری بر آن و 

 دسترسی بالا

 - خوب

عدم دريافت 

اطلاعات 

 بیمارستان

 خروج از بیمارستان

 خوب

اطلاعات 

 شهربازی

 1سطح 

دريافت 

اطلاعات 

 شهربازی

 داخل شهربازی

 ضعیف

اطلاعات کلی 

 بیمارستان

 (3سطح  )

دريافت 

اطلاعات 

 بیمارستان

به سمت بیمارستان با 

تاثیرگذاری بر آن و 

 دسترسی پايین

 فراوانی جنسیت ردیف
فراوانی  افرادی که رضایتمندی 

درصدی از سرویس  08بیش از 

 اندداشتهپیشنهادی 

 46 94 زن 1

 41 42 مرد 2
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برخوردار بوده، لذا سیستم  Aپذيری بالاتری نسبت به کاربر 

کند. تری از بیمارستان را به وی ارايه میاطلاعات جزيی

ی نزديکی به بیمارستان انتظار به واسطه  Aچه کاربراگر

تری از محل را دارد اما سیستم با دريافت اطلاعات جزيی

پذيری پايین برای وی، به ارسال اطلاعات تشخیص دسترسی

کلی از محل اکتفا کرده است. البته ذکر اين نکته ضروری به 

-رسد که چنانچه در ادامه رديابی، درجه دسترسینظر می

تری از های جزيیافزايش يابد وی سرويس Aپذيری کاربر 

 اين بخش را دريافت خواهد کرد. 

اشیا موجود در مساله -9شکل   

های تعريف شده برای همچنین بر مبنای سیاست
-در محدوده خدماتی، سرويسی ارايه نمی ”ساکن”کاربران 

شود.  تشخیص ترجیحات و نیاز اين دسته از کاربران با 
های مکانی خارج از محدوده کاری بر رويدادها و بافتتکیه 

 تحقیق حاضر بوده است. 

 

 گیرینتیجه -6

ای، های محدودهبا توجه به روند رو به رشد سرويس 
ها روز به روز بیشتر شده و اين همپوشانی اين محدوده

تواند برای کاربرانی که به طور همزمان در چند مساله می
اند و همچنین مديران اين واقع شدهی خدماتی محدوده
هايی را ايجاد نمايد. لذا انجام تحقیقات ها درگیریمحدوده

به منظور ايجاد الگوهای سیاستی  در جهت کاهش 
نمايد. يکی از انواع ها بیش از پیش مهم میدرگیری

خدمات محدوده ای خدمات اطلاع رسانی هستند.  اين 
ی روبه رو بوده که همگی خدمات با طیف وسیعی از کاربران

از اهمیت يکسانی برای سرويس دهنده برخوردارند. لذا 
ی استفاده از بافت کاربر )نام کاربری، شناسه( در ارايه

رسد. سرويس، امری غیرممکن و غیر ضروری به نظر می
های مکانی از قبیل موقعیت کاربر، در اين تحقیق از بافت

ی مکانی همچون جهت و سرعت و همچنین از رويدادها
-زمانی، تاثیرپذيری و دسترسی-روابط توپولوژی مکانی

پذيری در ايجاد الگوهای سیاستی مکانی استفاده شد. 
درصد کاربران از  57دهد که نتايج تحقیق نشان می

اند. جايگزينی های پیشنهادی رضايت داشتهسرويس
های مکانی با بافت کاربر اين مزيت را داشته که سنجنده

کند و ها وارد نمیبر را مستقیما در رفع درگیریکار
مبنای مکانی اين قابلیت را های رويدادهمچنین سیاست
های خاص های مکانی مختلف تحلیلدارد تا در بافت

مرتبط با آن شرايط را انجام دهند و اين بدان معناست که 
ی ها  به طرز قابل قبولی، بر آورده کنندهاين سیاست
 رسانی خواهند بود.آگاهی در خدمات اطلاعويژگی بافت
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