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مقدمه-1
. يمباشهر كدام از ما عضو يك يا چندين شبكه اجتماعي مي. شودمختلف سپري ميهاي اجتماعي ما در شبكهامروزه، زندگي 

توان تاثير فرد و  در اين مطالعات مي. به خوبي قابل مطالعه هستندهاي اجتماعي نگاشت ديجيتالي داشته واز شبكهبسياري 
.شبكه را متقابال بر روي هم بررسي نمود

. باشدهر فردي در يك شبكه داراي قدرت اطالعاتي مشخصي مي. پردازداين سند به بررسي قدرت اطالعاتي فرد و شبكه مي
شبكه را انجام آن  فعاليت هر عضوي ديگري از  قادر باشدعضويگر قدرت اطالعاتي شبكه نيز در اين است كه در آن حتي ا

 صورت دانش قابل حصول از اعضاي يك شبكه بهيعني . خواهد بود شبكه ن آنفعاليت همه اعضايبرآيند دهد، قادر به انجام 
.باشدشگرفي بيشتر از دانش تكين اعضاي آن شبكه مي

هايي كه به منظور كسب شبكه. هاي مختلف اجتماعي خواهيم پرداختكهدر اين سند به بررسي قدرت اطالعاتي شبكه شب
هاي تحقيقاتي هاي عمده انجام شده در اين زمينه و گروهبررسي فعاليت. انددانش بيشينه در يك حوزه خاص شكل گرفته

.باشندموضوع اصلي اين سند ميمتناظر آنها 

در اين مقاله كه در . كنيم را با هم مرور ميScienceجديد مجله هاي مختلف اين سند بخشي از يك مقالهقبل از شروع بخش
 به چاپ رسيده است، Science مجله 323 در شماره Computational Social Science با عنوان 2009ششم فوريه 

ر از همكارانشان ظهور علم جديدي با همين نام را با داليل متعددي اعالم كرده و و سيزده نفPentland ،Barabasiآقايان 
ها را در مقياسي اي در حال ظهور است كه ظرفيت آن را دارد كه دادهحوزه«: انددر توصيف اين علم جديد چنين نوشته

.]PB09[» دآوري و تحليل كند كه امكان آشكارسازي رفتارهاي فردي و گروهي را داشته باشجمع

سپاري و كاربردهاي آن  در ادامه در بخش دوم به معرفي مفهوم جمع:اندهاي مختلف اين سند به صورت زير شكل يافتهبخش
هاي قرمز دارپا مورد بررسي سپاري با بررسي موردي مسابقه بالندر بخش سوم استخراج دانش از طريق جمع. خواهيم پرداخت

سپاري سيار بررسي جمع.  خواهد پرداختtxtEagleسپاري هوشمند و معرفي سرويس م به جمعبخش چهار. قرار خواهند گرفت
پردازد ها و مراكز تحقيقاتي مرتبطي ميبخش ششم به معرفي آزمايشگاه. كاوي در بخش پنجم انجام خواهد شد واقعيتو پروژه

با توجه به مطالعات انجام شده، پيشنهاداتي جهت انجام و در نهايت در بخش هفتم نيز . اندكه هنوز مورد بررسي قرار نگرفته
.هاي تحقيقاتي مطرح خواهند شدپروژه

يسپارجمع-2
توسط2006سالدربارنينخستاصطالحنيا. باشديم3يسپاربرونو2يجمعخردعبارتدوازي معناييبيترك1يسپارجمع

JH06]شديمعرفWiredاي در نشريه مقالهدرJeff Howeي به نامنگارروزنامه بارايكتابزين2008سالوي در . [
JH08]نمودمنتشرعنواننيهم ].

كيايمردمازيبزرگگروهبهكارفرماكيلهيبوسفيوظايسپاربرونعملازاستعبارتيسپارجمع،4ايپديكيوفيتعرطبق
. باشدشده حل مساله و توليد ميسپاري يك مدل توزيعپديا، جمع طبق توصيف ويكي.فراخوانكيقيطراز) جمعكي (انجمن
 مساله بين گروهي از ،سپاريبر خالف برونسپاري كه در جمعداند  را در اين ميسپاريسپاري و برونبين جمعپديا تفاوت ويكي

 است كه در باز هم در اينسپاري و متنتفاوت بين جمع. شود نه يك فرد مشخص شناخته شدهكاربران ناشناس پخش مي
ه شكل بساير اعضا نيز د و نشو توسط يك فرد از همان جامعه آغاز مياي هستند كهداوطلبانههاي  فعاليتبازهاي متنفعاليت

كند و سپاري يك مشتري است كه اقدام به شروع يك فعاليت ميهاي جمعپردازند، ولي در فعاليتداوطلبانه به تكميل آن مي
تفاوت اساسي ديگري كه بين آن دو وجود دارد، . كنندبه حل آن فعاليت اقدام ميبصورت موازي هايي از اعضاي شبكه گروه

سپاري تواند به عنوان يك فعاليت جمعباز ميدر حالت كلي هر فعاليت متن. باشدميها هاي شركت كنندگان در آن فعاليتانگيزه

1 Crowdsourcing
2 the wisdom of crowd
3 outsourcing
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing

هاي زندگي ما در شبكه
.شوداجتماعي سپري مي

پيدايش شاخه علمي جديدي 
ي علوم محاسبات«با عنوان 

»اجتماعي

اولين » سپاريجمع«اصطالح 
 بكار گرفته 2006بار در سال 

اكنون جستجوي اين . شد
اصطالح در گوگل بيش از 
هفت ميليون نتيجه را بر 

.گرداندمي



ه ك ب ي ش ع ا م ت ج ا ي  ا يوه ت ا الع ط ا ت  ر د ق ا  ه ن آ   -4

.باشد آزمايشگاه رسانه ديجيتال دانشگاه صنعتي شريف مي بهتمام حقوق اين سند متعلق©

. ولي عكس اين قضيه صادق نيست،تلقي شود

سپاريهاي جمعكاربرد-2,1

 بوجود سپاري با هدف جمعهاي بسيار زياديسپاري بعد از معرفي ايده اوليه آن بسيار سريع بوده است و شبكهسرعت رشد جمع
آقاي مطلبي از در . بندي شودطبقه در چند دسته خاص تواندها ميها، كاربردهاي اين شبكهعليرغم تعداد زياد اين شبكه. اندآمده

Josh Catone در سايتreadwriteweb ذكر شده است سپاريبراي جمع سه كاربرد اصلي [JC07] : ،خلق و ايجاد
بندي ندارند، با اين دستهچنداني  كه تناسب نجام شده و وجود كاربردهاي بيشتري ابا توجه به مطالعات. دهيبيني و سازماندپيش

قيتحقبكار،آمادهيروهاينجاد،ياوخلق: ها عبارتند ازاين دسته. ايمبندي اضافه كردهطبقهدر اينجا ما تعدادي دسته را به اين 
 در ادامه به معرفي هر .يجمعهوشويدهسازمان،ينيبشيپ،يجمعيگذارهيسرما،يپروردهياويپردازدهيا،)R&D (توسعهو

.پردازيمها ميكدام از اين دسته

 و ايجادخلق

ترين از مهم. شود كه محتوا، محصول يا مفهومي را خلق كنندسپاري خواسته مي يك شبكه جمعيدر اين طبقه از اعضا
باز اشاره نمود كه اعضايي از سراسر جهان در ساخت، تكميل و رفع اشكال اين افزارهاي متنتوان به نرمهاي اين دسته مينمونه

.باشد، كه آن نيز نياز به توضيحات بيشتري نداردميپديا ه بسيار مشهور ديگري از اين دسته سايت ويكينمون.  هستندافزارهانرم

اعضا اين شبكه ر د.  بوجود آمد2005باشد كه در سال  نمونه معروف ديگري از اين دسته ميCambrian Houseشبكه
گيرد تا هم ها نظرسنجي صورت ميكنند، سپس بر روي اين ايده ميبيانافزاري  را در مورد محصوالت نرمهاي خودايده

 نسبت  نيزدر نهايت. آوري شوددرباره آنها جمعاز ديد ساير اعضا هاي آنها شناسايي شده و هم بهبودها و تغييرات الزم بهترين
.شودها اقدام ميبه اجراي اين ايده

. افزاري فراتر گذاشته استهاي ديجيتالي نرمباشد كه پا را از ايده ميCrowdSpiritشبكه جذاب ديگري از اين دسته شبكه 
افزاري محصوالت  باشد با اين تفاوت كه هدف آن به جاي محصوالت نرمCambrian Houseعملكرد اين شبكه نظير شبكه 

در اين شبكه . باشد مي)...ها و هاي ديجيتال، كنترلرهاي بازي، دوربينMP3هاي نظير پخش كننده( دالر 200الكترونيكي زير 
ها و كشش بازار هدف  ويژگي،گيريدر فاز راي. كنند ارائه ميهاي اوليه را نيزاي فني و طراحيهها، ويژگيافراد ضمن ارائه ايده
ها و تغييرات الزم به عنوان  از تست بعدپسس توليد شده و  ابتدا محصولي بتا و نمونهدر نهايت نيز. دنگيرنيز مد نظر قرار مي

.گردديك محصول تجاري روانه بازار مي

آوري اطالعات سايتي براي جمع (IMDB، يوتيوب: ها اشاره نمودكهشباين توان به هاي ديگري از اين دسته ميبه عنوان نمونه
 We Are، )براي خلق رمان (A Million Penguins، )هاي مستندبراي ساخت فيلم (A Swarm of Angles، )هافيلم

Smarter Than Me) هاي تجاريبراي نوشتن كتاب ( وEmporis) ر مورد بناها و ساخت و ساز از ها دآوري دادهبراي جمع
).سراسر دنيا

نيروهاي آماده بكار

 وجود ندارد، بلكه ايهاي معين و از قبل مشخص شدهها نيز هدف خلق و ايجاد است، با اين تفاوت كه هدفدر اين نوع شبكه
 بنا به آن درخواست تااي آماده بكاري هستند كه منتظرند تا درخواستي به سيستم وارد شود اعضاي شبكه همانند نيروه

.بالفاصله خلق و ايجاد خود را شروع كنند

افزاري به سيار زيادي طراح و توسعه دهنده نرمباشد كه داراي تعداد ب ميRent A Coderترين مثال اين زمينه شبكه معروف
 اين درخواست را به ، شبكهافزار، با دريافت درخواست جهت توسعه يك نرم)  هزار عضو150بيش از  (عنوان عضو است
ها، برنده مشخص شده و پس از بررسي پروپوزال. كند تقاضاي پروپوزال مي،دهد و جهت انجام پروژهاعضايش ارائه مي

.گردددادي جهت انجام كار با وي منعقد ميقرار

 Blellow ،NotchUp ،One Billion: اشاره نمودها  اين شبكهتوان بههاي ديگري از اين دسته ميبه عنوان نمونه

Minds و Freelancer ،TaskArmy،Spudarooو ChumBonus.

ترين كاربردهاي مهم
وخلق: سپاري عبارتند ازجمع

بكار،آمادهيروهاينجاد،يا
ويپردازدهياتوسعه،وقيتحق
يگذارهيسرما،يپروردهيا

يدهسازمان،ينيبشيپ،يجمع
.يجمعهوشو

خلق و ايجاد خود را هاي شبكه
افزاري هاي صرفا نرمبه ايده

.اندمحدود نكرده

 نيروهاي آماده بكار در  شبكه
.اندها از قبل تعيين نشدهپروژه
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((((RRRR&&&&DDDD))))تحقيق و توسعه 

هاي بزرگ، سپس از صنايع و شركت. كنند اقدام به جذب متخصصين و كارشناسان به عنوان عضو ميهاي اين دستهشبكه
ن شبكه اعالم  را به ايالقيت در فرآيندهايشان نيازهاي خودشان يا ايجاد نوآوري و خكنند تا جهت رفع مشكالترخواست ميد

اين در صورتي كه راهكاري از طريق يكي از اعضا براي . شود اعالم ميه اعضاب شبكه، اين نيازها  بهنيازهابا اعالم . كنند
شود و در صورت پذيرش آن، كار  بصورت يك پروپوزال به شركت متقاضي ارجاع داده ميها پيشنهاد شود، اين راهكارپروژه

 اعضاي شبكه براي حل مشكالت ،هامعموال در اين شبكه. شودكامل طرح انجام شده و در مقابل آن هزينه مربوطه دريافت مي
 شبيه هادر اصل اين شبكه. ع مشكل اقدام نمايندهاي كاري داده و بصورت تيمي براي رفتوانند تشكيل گروهپردازي ميو ايده
شوند ولي هيچ كدام  متخصص هستند كه همه آماده بكار بوده و در صورت نياز بكار گرفته ميي بسيار زيادهاي با تعدادشركت

ت حل ها به حدي است كه به عنوان مرجعي جهقدرت برخي از اين شبكه.  شركت ندارند آن براياي مالياز آنها سربار
.باشند آنها ميپرو پاقرص از مشتريان Fortune Top 500هاي شوند و شركتمشكالت تكنولوژيك شناخته مي

سپاري تحقيق و توسعه كه يك شبكه جمعدر اين شبكه . باشدمي، InnoCentiveدر شبكه ها، اي از اين شبكهنمونه قوي
در حال حاضر (شوند  ميهاي مختلف عضو در زمينهي اعضاي متخصص شروع كرده است،2001بوده و فعاليت خود را از سال 

بعد . ) آنها داراي مدارج پيشرفته علمي يا صنعتي هستند درصد61باشند كه بيش از دويست هزار متخصص عضو اين شبكه مي
ها و مسايل ارسال شده به شبكه خواهند بود و در صورت توان حل يكاز پذيرش عضويت آنها، اين افراد قادر به مطالعه پروژه

ايي هستند كه با همشتريان اين شبكه شركت. دارند پروپوزال براي آن مساله اعالم ميمساله آمادگي خود را با ارسال
خواهند با هزينه  و توسط تيم تحقيق و توسعه شركت خود قادر به حل اين چالش نيستند يا ميهستندهاي جدي روبرو چالش

، بنياد راكفلر SAP، ناسا، The Economist ،Natureهاي سازمان. شان دست يابندتري به حل مشكلكمتر و زمان سريع
.باشندياز مشتريان اين شبكه م... و 

با مي باشد InnoCentiveبسيار مشابه شبكه باشد كه مدل تجاري آن ميNine Sigma قوي ديگري در اين زمينهشبكه
ها ز اين شركتهاي ديگري انمونه. پردازدهاي تحقيق و توسعه علمي به مسايل مديريتي نيز مياين تفاوت كه عالوه بر فعاليت

.Fold it و YourEncore،TekScout ،IdeaConnection ،PRESANS ،Hypios ،Innoget: عبارتند از

پروريدازي و ايدهپرايده

سازي آنها هايي را شناسايي كنند كه امكان تجاريكنند ايدهپردازي پرداخته و سعي ميها اعضاي شبكه به ايدهدر اين شبكه
رار هاي مختلف مورد استفاده قبرداريگيري از اعضا مشخص شده و جهت بهرهها پس از رايترين ايدهجذاب. وجود داشته باشد

 عبارتند هاشبكهاي از اين نمونه. گيرند مورد استفاده قرار ميها در راستاي مشخصيدر صورت وجود مشتري، اين ايده. گيرندمي
 ideaken ،Idea Bounty ،BootB ،designer12 ،LeadVine ،spigit ،Fellowforce ،Idea: از

Crossing ،Pharmalicensing ،Chaordix ،Exnovate ،FeVote ،OfferIdea ،Halfbakery ،User

Voice ،ExchangeInnovation و WhyNot.

هاي ناب را پيدا كرده و از كنند تا ايدهسعي مي، بخصوص در بين دانشجويان،ها نيز با برگزاري مسابقات مختلفبرخي از سايت
كنند يا در اي را دريافت ميهاي مشخص شدههايشان يا جايزه اعضاي شبكه، بسته به مورد، در قبال ايده. بهره ببرندآنها

، Crowdspirit،Battle of concepts: ها عبارتند ازهايي از اين سايتنمونه. شوندسازي آنها سهيم ميتجاري
Brainrack ،Myoo Create وBig Idea Group.

گذاري جمعيسرمايه

هايشان گرد هم گذاري بر روي داراييهايي جهت انجام سرمايه اعضا به منظور پيدا كردن راه،گذاري جمعيهاي سرمايهدر شبكه
آنها بين ساير اعضا،  ايده در صورت مقبوليت.گذاري مطرح نمايدا براي سرمايهاي رتوان ايدهميهر فردي در اين شبكه . آيندمي

هاي ها روالمعموال در اين شبكه. دهند در اختيار اين عضو قرار مي كردن پيشنهاد ارائه شده عمليهايشان را برايسرمايه
گذاري و نظارت  وجود جمع زيادي از افراد خبره در امور مالي و سرمايه.ها وجود داردها و گارانتيها، تعهدنظارتمشخصي براي

ها عبارتند هايي از اين شركتنمونه. رساندگذاري را به حد بسيار پاييني ميها، شكست سرمايهو نظرات ساير اعضا در اين شبكه
.Data Discoverers و Covestor ،twitsStock: از

تواند  ميR&Dيك شبكه قوي 
 تمامي R&Dبه عنوان بخش 

هايي محسوب شود كه شركت
.به آن دسترسي دارند

 درصد جمعيت باالي 61
دويست هزار نفره اين شبكه 
تحقيق و توسعه داراي مدارج 

پيشرفته علمي يا صنعتي 
.هستند

پردازي هاي ايدهبا وجود شبكه
هاي عملي و پروري ايدهو ايده

ه و به جذاب سريعا شكار شد
سمت عملي شدن پيش 

.روندمي

گذاري جمعي هاي سرمايهشبكه
ريسك از بين رفتن سرمايه را 

.دهندكاهش مي
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بينيپيش

بيني ميزان موفقيت يك محصول، ميزان كنند تا از دانش اعضاي شبكه براي پيشسپاري سعي ميهاي جمعدر اين طبقه شبكه
اي براي توان وسيلهها را به نحوي مياين شبكه. استفاده كنند... فهوم، پيامدهاي يك اتفاق و محبوبيت يك طراحي يا م

. دانست... وري افكار افراد خبره و آك محصول، سنجش افكار عمومي، جمعسنجش نظرات كاربران ي

، )كنندخوب فروش ميدر بازار ها شرتبيني اينكه كدام تيبراي پيش (Threadless: ها عبارتند ازهايي از اين شبكهنمونه
Dell Idea Storm) هايي در محصوالت آتي ه چه ويژگيبيني اينكبراي پيشDell در ، اين شركتدنوجود داشته باشاگر 

و ) بيني ميزان فروش آنهاسازي هدايا و پيششرت، شخصيطراحي تي (2.0Feedback ،Zazzle، )تر خواهد بودبازار موفق
Inkling) افزاريهاي نرمهاي ، كامپوننت يا ويژگيبيني در مورد موفقيت پروژهپيش.(

دهيسازمان

ها هايي از اين شبكهنمونه. گيردرد استفاده قرار مي مويدهي اطالعات خاصسپاري در راستاي سازمان جمع،هادر اين شبكه
كنند تا  مي در امتياز دهي به آنها شركتكاربران و شودال ميهاي وب مختلفي به اين شبكه ارسلينك (digg: عبارتند از

us.icio.del و)diggبا عملكردي همانند  (باالترين، )هايي كه ارزش چك كردن دارند، براي سايرين مشخص نمايندلينك

).هاي كاربران به محتواهاي وبيسازماندهي تگ(

هوش جمعي

ه وظايف بها يا پروژهاين . شوندپذيرش ميهايي با هدف انجام توسط اعضاي شبكه  وظايف و پروژه5ي هوش جمعيها شبكهدر
در .  شبكه قابل انجام باشد، بطوري كه هر ريز وظيفه توسط تعدادي از افراددنشو شكسته ميتعداد بسيار زيادي رير وظيفه

كه فقط بديهي است. شود با هم ادغام شده و جواب وظيفه يا پروژه نهايي از آن ساخته ميوظايفهاي اين ريز نهايت جواب
مبلغي را دريافت يف ابه ازاي انجام ريز وظافراد هادر اين شبكهمعموال . ها قابل انجام هستندوظايف خاصي توسط اين شبكه

.كنندمي

اين شبكه . اندازي شد راه2005باشد كه در سال  ميدستهترين شبكه از اين معروفآمازون Mechanical Turkشبكه 
ها در شبكه قرار HITسپس اين . شكندمي) با هوش انسانيمتناسب هاي تسك(ها HIT6هاي مشتريان را گرفته و به پروژه

 در صورت تائيد كارشان ، براي انجام آنهااي را مشخص شدهمبلغدام كنند و شوند تا متقاضيان نسبت به انجام آنها اقداده مي
.دريافت دارند

براي مونيتور (اي توسط دولت مكزيك  پروژه:ها زير اشاره نمودشبكهاين توان به هاي ديگري از اين دسته ميبه عنوان نمونه
،)هاي مشكوك و گزارش دادن آنهاا، جهت كشف فعاليتهاي نظارتي كار گذاشته شده در مرز مكزيك و آمريككردن دوربين

CastingWords)شتهنوتبراي تايپ انساني متون دس( ،Australian Historic Newspaper)  براي تصحيح و
 سال منتهي به 2 در طي –اند  به متون ديجيتالي تبديل شدهOCRافزارهاي كه توسط نرمهاي قديميويرايش متون روزنامه

براي  (ProofreadersDistributed، )اند دوازده ميليون خط متن توسط اعضاي اين شبكه نهايي شده2010مارس 
خريداري –يك بازي هدفدار ساده  (LabelerImageGoogle يا ESP Game، )شيني ديجيتالي شدهتصحيح متون ما

هاي كاربردي براي تست برنامه (Hire4Mob، )گيرداده قرار ميگذاري تصاوير مورد استف كه براي ليبل-شده توسط گوگل
گذاري منابع و انجام ها براي به اشتراككمك به شركتجهت  (Smartsheet و LabsNapkin، )تحت موبايل

 با اين تفاوت كه MTurkهمانند  (LabsDolores، )سپاري در زمينه تبليغاتبراي جمع (Zooppa، )هاي مشتركپروژه
: MTurkهاي نظير  و ساير شبكه)كندهاي آماري براي سنجش كيفيت كار انجام شده توسط اعضايش استفاده ميكنيكاز ت

Job Spooler ،Imaginatik ،FuturesNews ،Ushahidi ،ClickWorker.

سپارياستخراج دانش از طريق جمع-2,2

 يا بوده» پراكنده«اين دانش غالبا . هاي اجتماعي دور و بر ما وجود دارددانش بسيار زيادي به صورت پيدا و پنهان در شبكه

5 Collective Intelligence
6 Human Intelligence Tasks

ها، توليد انبوه يك برخي شركت
محصول خود را منوط به كسب 
حداقل امتياز مشخصي در اين 

.كنندها ميشبكه

هاي ترين نتيجه شبكهمهم
جويي در دهي صرفهسازمان

.زمان است

همياري تعداد زيادي از افراد در 
هاي هوش جمعي منجر شبكه

.شودبه انجام يك وظيفه مي
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كدام از افراد آن شبكه به همه آن دانش دسترسي ندارند و هر عضوي از از اين لحاظ كه هيچ» پراكندگي«. باشدمي» پنهان«
 از اين لحاظ كه ممكن بخشي از دانش كه هر فرد نيز» پنهان«. شبكه ممكن است به بخشي از آن دسترسي داشته باشد

 شسته و رفته در اختيار وي نباشد و الزم باشد كه وي مقداري انرژي براي ، بصورتتواند به آن دسترسي داشته باشدمي
شان ندارند، اي به صرف انرژي براي پيدا كردن دانش پنهان اطرافدر بسياري از موارد افراد عالقه. دستيابي به آن خرج كند

اي به شان فايدهوده و به تنهايي برايچون به اين مساله واقف هستند كه اين دانش، فقط جزء كوچكي از كل دانش مربوطه ب
.همراه نخواهد داشت

برداري از كل آن با تواند براي دستيابي و بهرهين دانش پراكنده و پنهان واقف باشد، مياگر ناظر سطح باالتري به وجود ا
» هاي قرمز دارپامسابقه بالن«فعاليت جذابي از اجراي يك مساله با اين مضمون . استفاده از يك شبكه اجتماعي اقدام كند

باشد بلكه سرعت دستيابي به آن با اتخاذ استراتژي پذير ميباشد كه ثابت كرد نه تنها دستيابي به دانشي از اين جنس امكانمي
.در بخش سوم اين سند به بررسي موردي اين مسابقه خواهيم پرداخت. باشدمناسب، بسيار سريع مي

 هوشمندسپاريجمع-2,3

توسط آنها بصورت سپاريهاي اصلي جمعسپاري مشغول هستند ولي فعاليتهاي بسياري وجود دارند كه به امر جمعشبكه
ترين  به مناسبهاوظيفه، اختصاص ريز ها وظيفه به ريزشكستن يك وظيفههاي عبارتند از اين فعاليت. شوددستي انجام مي

و مجتمع كردن ريزي انجام ريز وظايف توسط اعضاي شبكه ، تشخيص خطاهاهايج ريز وظيفهنتااعضاي شبكه، جمع كردن 
. مشخصي تا سطح وظيفه اصليتر از همه تضمين درستي جوابمهمباالخره  اصلي و وظيفه و توليد پاسخ نهايي وظايف

موتور اين شبكه ها يك در . شوندها بصورت خودكار انجام شود تا اين فعاليتسپاري هوشمند سعي ميدر يك شبكه جمع
هاي برگشت  و اعتبارسنجي جوابترين افراد ممكنبه مناسبها ريز وظيفهوظيفه تخصيص وجود دارد كه مديريتي هوشمند 

txtEagleها و داليل اهميت آنها به همراه توضيح سيستم تري در مورد اين فعاليت توضيحات كامل.بر عهده داردداده شده را 

.باشد، بطور كامل در بخش چهارم اين سند خواهند آمدهاي جمع سپاري هوشمند مياي از شبكهنهكه نمو

سيارسپاريجمع-2,4

هاي اجتماعي افراد كه در آن شبكه. ردهاي فراواني دارندهاي پيچيده هستند كه كاربهاي سنسوري گونه خاصي از شبكهشبكه
در نظر گرفته شوند كه ) با سنسورهاي انساني(توانند به عنوان يك شبكه سنسوري اعضاي شبكه داراي تلفن همراه باشند مي

.هاي همراهاي با قابل سنس كردن محيط مجهزندنودهاي آن افرادي هستند كه با تلفن

نسخه چهار داراي بيش از ده سنسور iPhoneبه عنوان مثال . داراي تعدادي زيادي سنسور هستنديد هاي همراه جدتلفن
سنج، سنج، نورسنج محيط، مجاورت، شتاب(GPS)سنج صفحه لمسي، ميكروفون، دوربين، مكان: عبارتند ازباشد كه مختلف مي

).GSMامواج مخابراتي  وWiFiنما، بلوتوث، سنج، جهترطوبت

 پروژه )سپاري بر روي يك شبكه سنسوري اجتماعي با سنسورهاي تلفن همراهجمع (سپاري سيارنمونه موفق علمي از جمعيك 
هاي تهيه اطالعاتي كاملي از اين پروژه به همراه مجموعه داده. باشد ميMIT دانشگاه Mediaآزمايشگاه » كاويواقعيت«

هاي مختلف انجام شده در قالب آن در بخش معرفي كامل اين پروژه و فهاليت. دباششده و مورد استفاده آنها قابل دسترسي مي
. اندپنجم اين سند آمده

اين محصول با نصب بر روي .  اشاره نمودCitysenseتوان به محصول سپاري سيار ميهاي ديگري از جمعبه عنوان نمونه
محور آوري اطالعات مكان و ساير سنسورها به جمعGPSسانفرانسيسكو و با استفاده از تعداد زيادي تلفن همراه در سطح شهر 

ها، تحليل اين داده). ر حال حاضر براي ما مشخص نيستكند دآوري مينوع و تعداد اطالعاتي كه اين محصول جمع(پردازد مي
ها در شهر در كدام روز هفته شهر شلوغ تر است؟ كدام مكان: دهداطالعات مفيدي را در مورد شهر سانفرانسيسكو به دست مي

حركت هستند و هاي ديگر در تر هستند، از هر مكان شهر چه تعداد افراد به سمت ساير مكانهاي مختلف پرجمعيتطي زمان
دار براي ساخت GPSهاي سپاري سيار و با استفاده از گوشيو گوگل از جمعWaze ،Biketasticهايي نظير يا شركت.... 

مچنين از طريق اطالعات پيوسته سرعت و جهت حركت ها هاين شركت. كنندهاي ترافيكي روزانه شهرها استفاده مينقشه
Path Intelligenceافزاري نظير و يا نرم.  تخمين بزنندهاي بعديتوانند رفتار ترافيكي را در زمانسپارشان مياعضاي جمع

ها و اين اطالعات به سازمان. كنندكنند استفاده ميه افراد طي ميگيري ميزان مسافتي كسپاري به منظور اندازهاز جمع

توان سپاري مياز طريق جمع
به دانش پراكنده و پنهان در 

هاي اجتماعي دست شبكه
. يافت

» هاي قرمز دارپامسابقه بالن«
 به سپاريجمعاي از نمونه

منظور استخراج دانش از شبكه 
اجتماعي

سپاري در يك شبكه جمع
هوشمند يك موتور هوشمند 

هاي وظيفه انجام فعاليت
كردن تخصيص وظايف و حمع

. بر عهده داردآنها را

دار شبكه با اعضاي تلفن همراه
توان به عنوان يك شبكه را مي

سنسوري با سنسورهاي انساني 
.در نظر گرفت

هاي از محصوالت و نمونه
سپاري سيارهاي جمعپروژه
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سپاري نمونه ديگري از جمع.هاي خود را كاراتر كنندكند تا برنامه ريزيهايي كه با افراد پياده در ارتباط هستند كمك ميشركت
Qikگذاري هاي به اشتراكسرويس. باشدر ميدلهاي همراه دوربينويديويي با استفاده از تلفن–سيار، توليد محتواهاي تصويري

 و Ushahidiسپاري سيار عبارتند از هاي جمعتهاي ديگري از ساينمونه. ]MBS[باشند هايي از اين دست مي نمونهKyteو 
Mcollect.

يسپارمعجقيطرازدانشاستخراج-3
» هاي قرمز دارپامسابقه بالن«سپاري به بررسي به عنوان نمونه موفقي از مبحث استخراج دانش از طريق جمعدر اين بخش 

، در اواخر سال »9اي دارپاچالش شبكه« را تحت عنوان 8ايبت چهلمين سالگرد تولد اينترنت، مسابقهبه مناس7دارپا.پردازيممي
. هاي اين شبكه به اجرا گذاشت جهت نمايش توانمندي2009

به مدت ناشناس آمريكا در اين مسابقه از شركت كنندگان خواسته شده بود كه ده بالون شناور هشت فوتي را كه در ده نقطه 
به . شدند، را شناسايي كنندنمايش داده مي)  صبح شنبه پنجم دسامبر10ساعت (از يك زمان مشخص ) شش ساعت(دود مح

.گرفتتعلق مياي چهل هزار دالري داد، جايزهها را به درستي گزارش مياولين فرد يا گروهي كه موقعيت تمامي اين بالن

) كاويهمان تيم پروژه واقعيت(MIT كردند كه در نهايت تيم دانشگاه در اين مسابق شركتگروه حدود چهار هزار و سيصد 
ها نه روز فرصت داشتند، ولي اين تيم در كمتر از نه ساعت ها براي شناسايي اين بالناگر چه تيم. موفق به بردن اين مسابقه شد

.ها شدموفق به گزارش صحيح تمامي بالن

هاي مجازي با ، ساخت تيم10 زماندارهاي اجتماعي در ارتباطاتنشان دادن نقش اينرنت و شبكههدف از برگزاري اين مسابقه 
همچنين مسابقه . ذكر شده است12 براي حل مسايل با حوزه گسترده و بحراني از لحاظ زماني11اعضاي پراكنده و بسيج فوري

.[DNCPR] بود سنسوريهايسپاري در شبكه جمعهاي قرمز دارپا، نمايش مناسبي از كاراييبالن

هاي مهمترين تاكتيك.هاي منفي رقبا بوده استتربن معضل پيش روي شركت كنندگان در اين مسابقه غلبه بر تاكنيكمهم
[MSSV]:عبارت بوده است ازها منفي در اختيار تيم

).باشدبر بوده و نيازمند جعل عنوان و آرم دارپا ميكه هزينه(هاي مشابه بر افراشتن بالن.1

ايي كه از تصويربرداري هبراي به اشتباه انداختن تيم... ها و بامهاي توپر قرمز بر روي سطح زمين يا پشترسم دايره.2
.خواهند استفاده كننداي و موارد نظير آن ميماهواره

هاي هايي كه از استراتژيبراي تيم...) به انضمام تصاوير فتوشاپي ساختگي و (هاي اشتباه ارسال گزارش.3
crowdsourcedان هايتان براي ارسال همتيميكنند و همچنين دعوت از دوستانتان يا هم استفاده مي

.هاي شما جهت تاييدتان در نظر تيم رقيبگزارش

.كنيد، تا شانس پيدا شدن آن توسط ديگران كاهش يابدهايي كه پيدا ميبالن! نابود كردن.4

ياشتباهات غيرعمدتواند بدليل ميهاي نادرست گزارشاين . باشدها ميترين تاكتيك منفي براي تيمسازمورد سوم مشكل
اتفاقي كه اين مشكل را در اين مسابقه بيش از اينها . هاي رقيب صورت گيردا از طرف اعضا و عامالن تيمباشد، ياعضاي شبكه 

[DNCPR]!ها بود توسط يكي از تيم»طعمه« به عنوان نيز پيچيده كرده بود، هوا كردن يك بالن تقلبي

اي از نمونه. اي استفاده شودهاي پيچيدهتشخيص ادعاهاي معتبر از نامعتبر، نياز است تا از الگوريتمبراي مواجهه با اين مشكل و 
:[DNCPR]هاي ممكن براي فيلتر كردن برخي از اين اطالعات عبارتند ازروش

فرد گزرش دهنده با موقعيت گزارش شده) شماره تماس (IP مقايسه آدرس •

 آژانس تحقيقات پيشرفته دفاعي در اياالت متحده آمريكا7
8 https://networkchallenge.darpa.mil/default.aspx
9 DARPA Network Challenge (DNC)
10 Timely Communication
11 urgent mobilization
12 broad scope and time-critical problems

 پاسخگويي هدفاي با مسابقه
به اين سوال كه اينترنت و 
شبكه هاي اجتماعي چگونه 

توانند در حل سريع مي
مشكالت كمك كنند؟

هدف مسابقه

هر تيم به همان اندازه كه بايد 
تالش كند تا برنده شود، به 
همان اندازه نيز بايد مانع از 

برنده شدن ديگران شود

هاي مبارزه با برخي از تكنيك
اطالعات نويزي
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ي پيدا شدههاتحليل تصاوير ارسالي بالن•

هاي واقع هاي تصادفي به شماره تلفناستفاده از اعضاي قابل اعتماد نزديك به محل براي گرفتن تائيديه يا تماس•
شده در آن محل

دهي يك شبكه خاص اينكار و ترغيب افراد به عضويت كلاستراتژي اين تيم ش.  بودMITبرنده نهايي اين مسابقه تيم دانشگاه 
 اين تيم اعالم كرده بود كه در صورت برنده شدن، به اولين .اي بوده است بازاريابي شبكهدر اين شبكه با بكار گرفتن روش

خص را معرفي نفري كه موقعيت درست يك بالن را گزارش كرده باشد، دو هزار دالر پاداش خواهد داد، به فردي كه اين ش
كرده باشد، هزار دالر، به فردي كه اين شخص دومي را معرفي كرده باشد، پانصد دالر و بهمين صورت به ساير نودهاي پدر، 

به آخرين نفر اين زنجيره، تمامي پول باقيمانده از چهار هزار دالر آن بالون . هايي معادل نصف پاداش فرزند را خواهد دادپاداش
 در .اين استراتژي درست باعث شد كه هر فرد تالش كند تا افراد بيشتري را به اين شبكه دعوت نمايد. تعلق خواهد گرفت

 نيز از CNN headline newsاي پوشش رسانه.  نفر شد5400 ساعت اين شبكه قادر به جذب حدود 36نتيجه درطي 
ودرهاي اين تيم در روز مسابقه از عوامل برتري اين تيم بشمار ميفعاليت

:هايي از آنها عبارتند ازبكار گرفته شد كه نمونهنيز ها تيمساير هاي مختلفي توسط استراتژي

 و تهيه كدهاي جاوايي براي تسهيل دعوت از ليست Facebookهاي اجتماعي موجود نظير استفاده از شبكه•
 تيمدوستان براي پيوستن به

توانند به ارسال ، كه با توجه به اينكه افراد از هر محلي با استفاده از پيامك ميTwitterاستفاده از ابزارهايي نظير •
 به گستردگي 13ا سنسورهاي انسانيبگسترده توان آن را به عنوان يك شبكه سنسوري اطالعات بپردازند، مي

ت در اين شبكه بسيار سريع بوده ولي به همان نسبت هم  انتقال اطالعا.هاي موبايل آمريكا فرض نمودشبكه
. تر است اطالعات مفيد از آن مشكلاستخراجتر بوده و نويزي

 شركت اپل براي دسترسي سريع App Storeتوسعه برنامه تحت موبايل مناسب براي آيفون و قرار دادن آن در •
.متقاضيان به آنها

. براي تسهيل در ارسال اطالعات موقعيتي بالن پيدا شدهGPSپايه افزارهاي تحت گوشي بر استفاده از نرم•

مسابقههاي بنديجمع-3,1

هايي در اين بندي و جمع[DNCPR] پرداخته استهدارپا پس از برگزاري اين مسابقه در سندي به گزارش كامل اين مسابق
:يمكندر ادامه به برخي نتايج جذاب اين سند اشاره مي. زمينه ارائه داده است

ولي در .  است14سينهبهتر از تبليغات سينهتر و قابل اطمينانبينيتبليغات انبوه سنتي براي پخش يك پيغام قابل پيس•
.سينه سرعت پخش آن بسيار باالستبهگيري يك تبليغات سينهصورت شكل

:اندها نقش موثري داشتهها، مشخص شد كه عوامل زير در كارايي تيمهاي انجام شده بعد مسابقه با تيمدر مصاحبه•
oهااي تيمپوشش رسانه

oهاي ساخته شده خاص اين مسابقهيا شبكه اجتماعي موجود هاياستفاده از شبكه

oدانشگاه (ها شهرت تيمMIT يا GA Tech(

oزمان در اختيار براي سازماندهي شبكه اجتماعي
oهاي جستجو در روشTwitterبراي كشف اطالعات مربوط به مسابقه 

oها در موتورهاي جستجورتبه سايت تيم

oهاهاي جغرافيايي تيمچگالي و پوشش محدوده

13 Human based sensor network
14 Viral diffusion

استراتژي تشويقي تيم برنده 
براي ترغيب كاربران جهت 

ملحق شدن به آنها

هاي بكار گرفته نمونه استراتژي
هاشده توسط ساير تيم

ترين عوامل موثر در مهم
هاكارايي تيم
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oهاي نادرستهاي غلبه بر گزارشاستراتژي

oهاافزارهاي كاربردي تحت موبايل براي اعضاي تيمارائه نرم
oهامراتبي تيملهساختار سلس

oهاير تيممعامله يا تعامل با سا

oگيري و گيري، تصميمداشتن يك مركز عملياتي براي هماهنگي، پي...

ها از يك يا چند تا ابزارهاي زير براي رقابت در ها، مشخص شد كه تيمهاي انجام شده بعد مسابقه با تيمدر مصاحبه•
: اندمسابقه بهره برده

oاي براي دعوت از افراد جهت ملحق شدن به تيمي و پخش رسانههاي بازارياباستراتژي

oشان دوستان و اطرافيانكردن هاي بازگشتي و تشويقي براي ترغيب اعضاي شبكه به دعوت تكنيك
جهت ملحق شدن به تيم

oهاي كشف شده در منابع باز اينترنتي نظير استخراج اطالعات مربوط به بالنTwitterها يا وبالگ

oنظير (ها ي استخراج خودكار دادهابزارهاTwitter crawler(

oهاي كاربردي تحت موبايل يا آيفونتوسعه ابزارهاي با توانايي گزارش خودكار، نظير برنامه

oهاي گزارش داده شده براي اطمينان از صحت اطالعات ارسالي به مكاناعزام اعضاي تيم

oافراد را تشويق به عضويت نموده و اجازه ها به قسمي كه محرك بوده، سايتطراحي مناسب وب
.دهي آسان و امن را براي آنها فراهم كندگزارش

oهايي كه رتبه سايت تيم را در موتورهاي جستجو باال ببردبكارگيري تكنيك.

پيشنهادات آتي دارپا-3,2

هاي هاي تغيير يافته ديگري از اين مسابقه به شكلجراي موفق اين مسابقه، پيشنهاد برگزار كنندگان آن، برگزاري نسخهبعد از ا
:زير بوده است

ها در كشورهاي ديگري كه داراي فاصله مناسبي از آنها و تيم) مثال تركيه(ها در يك كشور قرار داشته باشند بالن.1
سازي بيشتر اين مساله منجر شود كه چگونه اين تجربه ممكن است به روشن. ...)ند و مثال آمريكا، اروپا، ه(باشند 
توانند تحريك كننده، جذب كننده و بسيج كننده افرادي از كشوري ديگر با اعتقادات، زبان و هاي خارجي ميگروه

.كننداري و همراهي ميها همكفرهنگي ديگر باشند و افراد آن كشور چگونه جذب و بسيج شده و با مديران تيم

بلكه تيم برگزار كننده قادر باشد يكي از چندين عمل . هاي هوا شده نباشندچيزي كه بايد كشف شود، لزوما بالن.2
مثال يك بالن را با يك رنگ دلخواه در يكي (ممكن را با يكي از چندين مجموعه پارامتر خاص آن عمل انجام دهد 

هاي پويا ها قادر به شناسايي اين عملو تيم) ها به مدت محدود برافرازد استانهاي شهري يكي از مراكزاز محدوده
.باشند

ها خواسته شود تا در زمان معيني پيغامي را از برگزار كننده دريافت نموده، به مقصدي از قبل نامشخص از تيم.3
.گزارش دهندمسابقه عينا كنند به تبم برگزاري را كه از وي دريافت ميتحويل داده و جوابي 

.مسابقه دقيقا مثل اين مسابقه باشد، ولي هيچ پاداش مالي براي اعضاي شبكه در نظر گرفته نشود.4

 در .هاي تحقيقاتي را داردها و گروهتمامي اين پيشنهادات جالب و بسيار كاربردي بوده و ارزش صرف زمان و هزينه توسط دولت
.توان به نتايج جالبي رسيدها نيز ميايدهافزاري بعضي از اين سازي و اجراي نرمشبيه

ابزارهاي استفاده شده توسط 
هاتيم

توان با برگزاري آيا مي
هاي مشابه در ايران به مسابقه

اطالعات مفيدي دست يافت؟
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هوشمنديسپارجمع-4
هدف از ارائه . پردازيم ميtxtEagle15سپاري هوشمند به بررسي پروژه در اين بخش به منظور ارائه يك نمونه موفق از جمع

ايجاد اشتغال در كشورهاي آفريقايي بوده ) MITكاوي دانشگاه از اعضاي پروژه واقعيت (Nathan Eagleسط اين سيستم تو
.است

هاي كاري  وظيفهسپاري، همانند دسته هوش جمعي كاربردهاي جمعاز طريق تلفن همراه،سپاري جمع ياtxtEagleدر پروژه 
سپس نتايج اين ريز . شود تقسيم ميشكسته شده و بين افراد مختل) 16هااصطالحا ريز وظيفه(تر هاي كوچكبزرگ به تكه

.باشد رسانه اصلي در اين پروژه تلفن همراه مي.شوند ميحل يا انجام وظيفه بزرگ اصليها با هم تركيب شده و منجر به وظيفه

از آنجايي كه سطح درآمد در اين كشورها . دهنداد آفريقايي بخصوص از كشور كنيا و روآندا تشكيل مياعضاي اين شبكه را افر
. تلقي شود) و نه كمكي(تواند به عنوان منبع درآمد اصلي باشد، درآمد حاصله از طريق اين سيستم براي اين افراد ميپايين مي

سايت اين به ادعاي وب.  جامعه بزرگي از افراد ايجاد اشتغال نموده استتوان ادعا نمود كه اين پروژه برايبه همين دليل مي
همچنين اين شركت مرجع خوبي براي . باشدهاي تامين كار در آفريقا مي از بزرگترين شركتtxtEagleپروژه، در حال حاضر 

باشد كه به مشتركان آنها ورها ميهاي بزرگ بوده و شريك مناسبي براي اپراتتر برخي كارهاي عظيم برخي شركتانجام ارزان
.توانند كسب درآمد داشته باشندكند كه توسط آن مياي را ارائه ميسرويس ارزش افزوده

د كننها يك مشتري را به جمعيتي از كاركنان متصل ميسپاري كه اين سرويسهاي جمع با ساير سرويسtxtEagleتفاوت 
 اين اتصال بصورت داخلي برقرار شده و به مشتري پاسخ كلي كار با تضمين بااليي از صحت نتايج برگشت txtEagleولي در 
اي هاي پيچيدهبخش هوشمند اين مساله، شامل الگوريتم. سپاري هوشمند باشدالزمه اين كار اين است كه جمع. شودداده مي

است كه به عنوان قلب » (AIE17)موتور استنتاج صحت «تحت عنوان )  و هارواردMITهاي توسعه يافته با همكاري دانشگاه(
باشند، ها، كه ناشي از بكارگيري موتور استنتاج صحت مي با اين سيستمtxtEagkleدو تفاوت اصلي . كنداين سيستم كار مي

:عبارتند از

. پذيردهاي كاربر صورت مي و توانايي اختصاص وظيفه به كاربر بصورت پويا بر اساس سختي كارtxtEagleدر •
همچنين در طي زمان يادگيري سيستم . دهداينكار كارايي را افزايش داده و هزينه زماني انجام وظايف را كاهش مي

.افزايش پيدا كرده و اين كار با دقت باالتري انجام خواهد شد

شوند و در نهايت يك جواب كامل  و مجتمع ميهاي رسيده از كاربران مورد بررسي قرار گرفته دادهtxtEagleدر •
.شودبه مشتري برگشت داده مي

:توان وظايف اصلي موتور استنتاج صحت را بصورت زير بر شمردپس مي

ر تبيني اينكه كدام كاربر براي انجام يك وظيفه مشخص از همه مناسبتخمين ميزان خبرگي اعضاي شبكه و پيش•
نتايج مستقيم كارايي الگوريتم در اين بخش افزايش كارايي، كاهش زمان تحويل و داشتن ديد كامل از . است

.باشداي كل مجموعه ميتوانمندي

ساده ترين راه براي اعتبارسنجي جواب يك كاربر اين است كه آن ريز : محاسبه درصد صحت انجام يك ريز وظيفه•
 شبكه سپرده شود و در صورتي كه جواب فرد با جواب بيشتر افرادي كه تسك به وظيفه براي حل به چندين فرد در

مشكل اين عمل در اين است كه سربار . آنها سپرده شده است يكي باشد، جواب آن فرد را درست در نظر بگيريم
ه فرد ترين حالت آن، الزم است كه يك تسك حداقل به سدر سبك. كندبسيار بااليي را به سيستم تحميل مي

سازي و يادگيري رفتار و  هوش مصنوعي و مدلهايبا تكنيك. باشدسپرده شود، يعني سربار ريزوظايف سه مي
.توان اين سربار را كم نموده و به عدد يك نزديك نمودهاي فرد ميتوانايي

تحويل داده شود تشخيص اينكه چه زماني يك كار با كيفيت مورد نظر مشتري پايان يافته است و بايد به مشتري •

15 www.txteaagle.com
16 Micro tasks
17 Accuracy Inference Engine

txtEagle يك پروژه 
سپاري هوشمند است كه جمع

رسانه اصلي آن تلفن همراه 
.باشدمي

txtEagle از بزرگترين 
هاي تامين كار در آفريقا شركت

.باشدمي

موتور استنتاج صحت به عنوان 
قلب الگوريتم

وظايف اصلي موتور استنتاج 
صحت
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 در حال ).هاي مشخصي را ارائه نمودقدرت الگوريتم در اين مرحله باعث شده است كه بتوان به مشتري تضمين(
.باشند درصدي مي95حاضر صحت وظايف تكميل شده توسط اين سيستم داراي تضمين 

. شوداش چه مقدار هزينه بايد اختصاص دادهتشخيص اينكه به هر كاربر بر اساس كاراي•

اريسيسپارجمع-5
اين . پردازيم ميMITدانشگاه » 18كاويواقعيت«سپاري سيار به معرفي پروژه اي از جمعدر اين بخش به عنوان نماينده شايسته

200819 و در سال  آغاز شده است2002از سال و Alex Pentland اين دانشگاه Mediaپروژه زير نظر مدير آزمايشگاه 

 برگزيده )MITزير نظر دانشگاه  (Technology Review تكنولوژي نوظهور برتر سال توسط سايت معتبر 10بعنوان يكي از 
ها، تن صحبت و پردازش تمامي اطالعات جمع شده از تلفن همراه كاربر، شامل مكان و موقعيت، تماسPentland. شده است

هر چيزي در رابطه با توجه به :  عبارت است ازPentland به صورت دقيق از زبان كاويواقعيت. نامد مي20كاويرا واقعيت... 
اش را زندگي كند  به فرد براي اينكه فرد بتواند زندگيطالعات مربوطه در راستاي كمكالگوهاي زندگي فرد و استفاده از ا

(lives his life)21.

كاوي در تناظري با آن عبارت است هاي ديجيتال و واقعيتگوها در دادهكاوي عبارت است از پيدا كردن الداده؛ 22به زباني ديگر
.هاكاوي است به حوزه جهان واقعي آدمكاوي بردن دادهيعني واقعيت. از پيدا كردن الگوها در رفتار افراد

كند كه متعلق به رفتارهاي اجتماعي هاي محيطي قابل درك با سنسورهاي ماشيني استفاده ميعه دادهكاوي از مجموواقعيت
، دنبيني كنرفتار آينده فرد را پيشقادر باشند كه يبراي استخراج الگوهاي دقيقتوانند ها ميبه همبن دليل اين داده. افراد هستند

.هاي همراه، ابزارهاي پوشيدني و يا هر رسانه همراه ديگري باشدتواند تلفن ميها منبع اين سيگنال.مورد استفاده قرار گيرند

 مجموعه داده مناسبي ،براي رسيدن به اهداف پروژه.  تلفن همراه در نظر گرفته شده است سنسكاوي ابزاردر پروژه واقعيت
.پردازيميعضاي اين آزمايشگاه تهيه شده است، كه در زير بخش بعدي به معرفي آن متوسط ا

 كردن و  رفتار انساني، مدل و درك براي دريافتها و تكنولوژيتوسعه الگوريتمپروژه و با استفاده از اين مجموعه داده، در اين 
 رسيدن به اين هدف به سواالتي با. بوده استنظر مد هدف به عنوان .هايي به سادگي تلفن همراه  با استفاده از گجتتغيير آن

:توان پاسخ دادهاي زير مينظير سوال

هاي اجتماعي در طي زمانچگونگي رشد شبكه•

؟)شناخت سبك زندگي افراد (است) بينيقابل پيش(چقدر آنتروپيك هاي آنها و فعاليتزندگي افراد •

شود؟گردش اطالعات چگونه انجام مي•

 قابل استنباط است؟23هاي مجاورتتنها از طريق دادههاي اجتماعي آيا توپولوژي شبكه•

تعامالت بين اعضاي يك گروه را چگونه در راستاي عملكرد بهتر تغيير دهيم؟•

سازي مجموعه دادهآماده-5,1

، موقعيت و فعاليت آنها درك و ثبت شده هاي همراه افراد اطالعات ارتباطات، مجاورتدر اين مجموعه داده با استفاده از تلفن
باشند هاي پيوسته از رفتار افراد ميداده)  سال40( ساعت 350000اوري شده داده هاي جمع. است

كه برنامه خاصي ) كه توسط نوكيا در اختيار اين تيم قرار داده شده بود (6600براي اين منظور يكصد عدد گوشي گوشي نوكيا 
9 و Mediaعضو آزمايشگاه نفر 91(ت، در اختيار يكصد نفر آوري اطالعات سنسورها بر روي آن نصب شده بوده اسبراي جمع

18 http://reality.media.mit.edu/
19 http://www.technologyreview.com/Infotech/20247/
20 Reality Mining
21 http://www.technologyreview.com/read_article.aspx?ch=specialsections&sc=emerging08&id=20247
22 http://www.forbes.com/2008/05/22/reality-mining-cellphone-tech-wire-cx_ag_0523reality.html
23 Proximity

چيست؟» كاويواقعيت«

سازي رفتار كاوي و مدلواقعيت
بيني كاربر و در نتيجه پيش

هاي آتي ويفعاليت

كاوي به چه سواالتي واقعيت
دهد؟پاسخ مي
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اطالعات اين افراد را ) معادل پانصد هزار ساعت( ماه 9قرار گرفته است كه در طي ) MIT دانشگاه Businessعضو دانشكده 
. آوري كرده و براي سرورها ارسال نموده استجمع

24 انجام شده است كه توسط موسسه تكنولوژي اطالعات هلسينكيConextافزاري با نام ها توسط نرمآوري و ارسال دادهجمع

كند، شماره افرادي  گوشي با آنها ارتباط برقرار ميهاي مخابراتي كهطراحي شده است و كد تمامي ابزارهاي بلوتوث مجاور، آنتن
و زمان استفاده از هر برنامه كاربردي گوشي ) در حال شارژ يا غير آن(وضعيت گوشي فرستند،گيرند يا پيامك ميكه تماس مي

آن با ورود به محدوده افزار يك فاز يادگيري دارد كه در همچنين اين نرم. فرستدرا ثبت كرده و براي نگهداري براي سرور مي
كند، مثال آيا كار مي(دهد پرسد كه كجاست و دارد چه كاري انجام مياي كه قبال نديده باشد از كاربر ميهر آنتن مخابراتي

هاي مختلف از افراد راي آزمون نتايج تحليلي آتي، در زمان بنيزهايي متادادهها، ؟ عالوه بر اين داده...)كند يا گردش مي
).هاي مختلفها و مكانوري يا شادي آنها در زمانمثال ميزان بهره (آوري شده استجمع

 قابل 25سايت پروژهجمع آوري شده توسط اين گروه از طريق ) بدون اطالعات هويتي(هاي آوري اطالعات و دادهافزار جمعنرم
.دستيابي است

كاربردها-5,2

اي هاي آماري اوليهاي از نتايج تحليلنمونه. هاي اوليه انجام شده بر روي آنها بوده استاولين كاربرد اين مجموعه داده، تحليل
: ها انجام گرفته است، عبارتند ازنيز كه بر روي اين داده

از اين برنامه ). م زنگ و خاموش كردن آنتنظي(كنند  افراد به صورت منظم از برنامه ساعت استفاده مي35٪•
.شود تا در ساعات كاريبيشتر در منزل استفاده مي) ساعت(

هاي صوتي  درصد اين ارتباطات را نيز تماس81. ترين كاربرد يك تلفن همراه جنبه ارتباطي آن استهنوز هم مهم•
.پيامك درصد نيز 5اي هستند و  درصد آنها ارتباطات داده13. دهدتشكيل مي

ها نشان داده شده ها، ميزان استفاده از آنها در منزل، محل كار و ساير مكاندر شكل زير براي تعدادي از برنامه•
:است

تفاوتهاي مهاي مختلف در مكانميزان استفاده از برنامه: 1شكل

هاي ماكروي كاربران سازي فعاليتنمونه ديگري از اين كاربردها، استفاده از اطالعات شبكه ارتباطات بلوتوثي به منظور مدل
 در آوري شدههاي جمعادهسازي فعاليت بر اساس دمدلاگر اين . هاي آتي آنها بوده استو تخمين فعاليت) برنامه روزانه وي(

بيني رفتار وي وجود  استخراج شده و قابليت پيشل بگيرد، آنتروپي رفتار روزانه فرداي شكبازه زماني به اندازه كافي طوالني
دهد كه توسط  نشان مي2005هاي مجاورتي يك فرد را در ماه ژانويه  شكل زير نمودار جالبي از فركانس.خواهد داشت
:لوتوث ابزارهاي وي بدست آمده استمونيتورينگ ب

24 Helsinki Institute for Information Technology
25 http://reality.media.mit.edu/download.php

در مجموعه داده پروژه 
كاوي اطالعات واقعيت

شبكه (ات دوربرد ارتباط
شبكه (و نزديك برد ) مخابراتي
مورد توجه قرار گرفته ) بلوتوثي

.است

هاي اوليه مجموعه حتي تحليل
وي نتايج كاوي حاداده واقعيت

.جالبي است

بيني فعاليت از ديگر پيش
كاويكاربردهاي واقعيت
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2005هاي مجاورتي يك فرد مجموعه داده در ماه ژانويه سال نمودار فركانس: 2شكل

 مراجعـه نمـوده و   4 از محل كار خود خارج شده و به سوژه   14شود كه سوژه در ساعت      مثال از اين نمودار به خوبي مشاهده مي       
... . داشته است و 17 تا 9يا اينكه سوژه رفتار كامال منظمي در اين ماه در بازه .  ساعت در كنار وي بوده است1مدت 

مديريت وابسته به ) اال براي نوكيا، از اسپانسرهاي اصلي اين پروژه، جذاب بوده استكه احتم(نمونه ديگري از اين كاربردها 
كاوي از واقعيتسخ سواالت زير با استفاده هدف از اين كاربرد رسيدن به پا. [RSHI]هاي همراه بوده است باطري تلفن26متن
: بوده استمجموعه دادهاين هاي داده

)با توجه به الگوهاي رفتاري بدست آمده فرد(ن همراه  امكان شارژ تلفتخمين زمان بعدي.1

اي با توجه به الگوهاي رفتاري بدست آمده فرد ، تا زمان تخمين زده شده براي امكان شارژ، چه ميزان زمان مكالمه.2
مورد نياز فرد است؟

ستند مديريت كنيم تا اي را كه در حال حاضر بر روي گوشي در حال اجرا ههاي كاربرديچگونه عملكردها و برنامه.3
.دست يابيماز لحاظ مصرف باطري به عملكرد بهينه تلفن همراه 

هاي همراه، بسته به شده در تلفنسازي هاي كاربر شخصي عملكردها و واسطكاربردي ديگري از اين پروژه كمك به ايجاد
.باشدنحوه استفاده كابران از آنها مي

هاي اجتماعي براي تحت كنترل در آوردن و استفاده از قدرت  طراحي مجدد سيستم،از كاربردهاي واقعيت كاويديگر يكي 
به بصورت ناگهاني ر مردم بيشتمثال . شود الگوهاي مشخصي در بين مردم تكرار ميبعضي اوقات. باشد مي27هوش اجتماعي

اي از دليل اين امر در بعضي مواقع بديهي و مشخص است ولي در پاره. گردند مي...دنبال موضوعي مثل تسونامي، هري پاتر و 
ترين زمان ممكن، جهت ، در كوتاههدف از اين فعاليت كشف اين رخدادها. مواقع دليل مشخصي براي آن وجود ندارد

.باشداز آنها ميبرداري مناسب بهره

كاوي و الگوهاي تحركواقعيت-5,3

هاي مرتبط در پروژه سازي فعاليت و تخمين آن در آينده قرابت نزديكي به فعاليتهايي كه از لحاظ مدليكي ديگر از فعاليت
باراباسي  اصطالحي است كه توسط 28الگوهاي تحرك. باشداوي دارد، پروژه الگوهاي تحرك باراباسي و همكارانش ميكواقعيت

(Barabási)اين گروه تحقيقاتي از مجموعه داده بدست آمده از يك شبكه تلفن همراه براي . 29 مطرح شده است و همكارانش
هاي تلفن همراه براي بررسي داده آنها به اين صورت بوده است كه آنتننحوه ساخت مجموعه . اندتحقيقات خود استفاده نموده

هاي همراه افراد به محدوده آنها مونيتور شده و براي هر فرد از مجموعه داده مشخص شده است كه آن فرد در هر ورود تلفن
هاي مختلف ان تقريبي فرد در زمانبا اينكار مك. روز در محدوده كدام آنتن تلفن همراه بوده استهاي شبانهكدام از زمان

26 Context-aware
27 Social Intelligence
28 Mobility Patterns
29 http://barabasilab.neu.edu/projects/predictability/FAQ

مديريت وابسته به متن باطري 
تلفن همراه از ديگر 

.كاربردهاست

هاي كاربر ايجاد واسط
سازي شده و طراحي شخصي

هاي اجتماعي از مجدد سيستم
كاوي ديگر كاربردهاي واقعيت

.هستند

باراباسي و همكارانش مفاهيم 
كاوي را مشابهي با واقعيت

تحت عنوان الگوهاي تحرك 
.اندمعرفي كرده
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نتيجه .  ماه براي بدست آوردن مجموعه داده مورد نظر انجام شده است3اين مونيتورينگ به مدت . روز ثبت شده استشبانه
توان موقعيت تقريبي افراد را تخمين  درصد مواقع مي93مطالعات بدست آمده اين گروه نشان داده است كه از لحاظ تئوري در 

SQBB10]زد ].

بتوانند و موقعيت فعلي وي كتوري قبلي يك فرد  باراباسي آن است كه بر اساس تراجه گروPredictabilityژه هدف پرو
 درصد درست 93بيني با احتمال اند كه اين پيش آنها نشان داده.اي خواهد بودنقطهتخمين بزنند كه وي يك ساعت بعد در چه 

: عبارتند از، بنا به گفته اين گروهداليل اين تخمين باال. از آب درخواهد آمد

.شناسندروند كه از قبل آنها را ميهايي ميافراد معموال به موقعيت•

).هاي روزانه، هفتگي يا مقطعي مشخصبرنامه( مشخصي هستند هاي افراد داراي الگوهاي رفتاريكتوريتراج•

پذيري رفتار افراد يك ناحيه بينياگر پيشتواند اين باشد كه به عنوان مثال ي متصور براي اين پروژه ميكاربردهايكي از 
يا امكان موفقيت هر (يردار پذيري افراد يك ناحيه ديگر باشد، امكان كنترل يك بيماري واگبينيبصورت متوسط بيشتر از پيش

.در آن ناحيه بيشتر خواهد شد) ريزي اجتماعي ديگريبرنامه

 و  تئوريپذيريبيني پيش٪93براي رسيدن به اين حد را ابزارهايي  و همكارانش اين است كه باراباسيقدم بعدي 
. از اين سيستم توسعه دهندهاي ممكنهبرداريبهره

هاي مرتبطپروژه-6
اند كه در ادامه مطالعات فعلي ها و مراكز تحقيقاتي مرتبط با مباحث مطرح شده در اين سند در زير آورده شدهآزمايشگاهساير 

:بايد مورد بررسي قرار گيرند

1. Barabasilab (Northeastern University) 

o www.barabasilab.com

1. CMU CYLAB mobility research center

o http://www.cylab.cmu.edu/mobility/

• CRAWDAD wireless Archive (Dartmouth) 

o http://crawdad.cs.dartmouth.edu

• Future Creation Lab (Japan)

o http://www.fc-lab.jp/en/activ/human/sensor.html

• Engineering Social Systems Lab (Santa fe Institute)

o A collaboration between MIT, Northeastern University, Harvard University & 
the Santa Fe Institute

o http://ess.santafe.edu/

• Alex Kass Page (Accenture Technology Labs)

o http://www.accenture.com/Global/Services/Accenture_Technology_
Labs/R_and_I/AlexKass.htm

• The MIT project, Innovative Collaborative Knowledge Network

o http://www.ickn.org

• MIT's Center for Collective Intelligence

o http://cci.mit.edu

مطالعات اين گروه نشان 
دهد كه از لحاظ تئوري در مي

توان  درصد مواقع مي93
بيني موقعيت يك كاربر را پيش

.نمود

ها و آزمايشگاهمعرفي ساير 
مراكز تحقيقاتي مرتبط
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پيشنهادارائه -7
پيشنهادات تكميلي پس از اتمام . گردندبر اساس مطالعات تا كنون انجام شده چند پروژه تحقيقاتي به شرح زير پيشنهاد مي

.مطالعات اين بخش ارائه خواهند شد

هانامههاي پيشنهادي براي پايانسپاري ايدهجمع-7,1

تواند براي آوري پيشنهادها براي موضوع تزهاي مقاطع مختلف ميپردازي يا جمعسپاري در حوزه ايدهتشكيل يك شبكه جمع
اين شبكه براي پيشنهاد دهندگان از آن جهت جذاب خواهد بود كه . كارآمد باشدبسيار ] و حتي جامعه علمي كشور[آزمايشگاه 

اندكه  تحقيقي جامع را حول موضوع مد نظر خود تشكيل داده،ايبدون صرف هيچ هزينهدر صورت انتخاب موضوع مد نظر آنها، 
جذاب خواهد بود كه كار آنها براي كه اين شببراي پيشنهاد گيرندگان نيز از اين جهت . به نتايج آن دسترسي خواهند داشت

اي نظرات و پيشنهادات خود را در اين سايت وارد دانند كه افراد خبره چون مي،كندتر ميتعريف تزهايشان را بسيار راحت
.اندنموده

فيد هوشمند-7,2

كنند كه فقط مشتركان فيدها معموال روزانه صدها تا هزارها عنوان را دريافت مي. سپاري خوب، فيد هوشمند استيك ايده جمع
كه تمامي عناوين را ور هستند  ولي براي كشف آن تعداد محدود مجبباشد،شان جذاب ميوين برايتعداد بسيار كمي از آن عنا

پس اگر غربالي وجود داشته باشد كه بر اساس عاليق آنها .  كنند در حالي كه زمان كافي براي اين كار در اختيار ندارندمرور
جويي كرده و در عين حال درصد بسيار تواند در وقت آنها بسيار صرفهشان را از فيدهاي ديگر جدا كند، ميفيدهاي مورد عالقه

سازي عاليق كاربر با توجه به عناويني با مدل. آوردند را نيز بدست آورندز اطالعاتي را كه با مرور تمام فيدها بدست ميبااليي ا
هاي الگوشناسي انجام داده و عناوين با هاي موثري با كمك تكنيكتوان فعاليتكه قبال به آنها توجه نشان داده است مي

.اسايي نمودجذاب بودن را براي كاربر شناحتمال

توان از مي. هاي آزاد خود عالقه دارند كه به مرور ساير عناوين نيز بپردازنددانيم كه برخي كابران در برخي از زماناز طرفي مي
به .  اطالعات ساير كاربران براي كمك به جداسازي عناوين مورد عالقه يك كاربر سود جست ازاين واقعيت استفاده نمود و

هاي دستي توان نتايج بررسي اطالعات موجود بتوان افراد با ساليق و رفتارهاي مشترك را شناسايي نمود، ميقسمي كه اگر با
تر هاي الگوشناسي اضافه نموده و نتايج قبلي را دقيقافراد مشابه كاربر فعلي را نيز به ساير نتايج بدست آمده توسط تكنيك

.نمود

 در موقع مناسب اطالعات شانهمكاريال در قبدر اينجا به كاربران. كننده هم كمك ميدر اينجا نيز افراد در قالب يك شبكه ب
كنيم كه به جاي مرور هزاران عنوان هايي كه آنها نيز وقت كافي ندارند به آنها كمك مييعني در زمان. دهيمو وقت هديه مي

اند دريافت خواسته درصد اطالعاتي را كه مي95االي  فقط عناوين پيشنهادي را مطالعه كرده و مطمئن باشند كه مثال ب،فيد
.اندكرده

 دارد كه سعي دارد Sort by magicاي تحت عنوان سازي عناوين فيدها، گزينه در بخش مرتبGoogle Readerسرويس 
دي را فقط در  مشخص نيست كه آيا رفتار فر ضمن مشخص نبودن ميزان كارايي آنولي. فعاليتي نظير اين مورد را ارائه دهد

گيرد يا نه؟گيرد يا رفتار همه افراد شبكه را نيز با هم در نظر مينظر مي

!هوش مصنوعي انساني-7,3

ن نكته كه خواهد به ايو مي. بردرا بكار مي» هوش مصنوعي مصنوعي« خود عبارت Mturkسايت آمازون در توصيف سرويس 
هد ولي نه بصورت مستقيم بلكه بصورت غير مستقيم و استفاده از اشاره كند كه اين سرويس كار هوش مصنوعي را انجام مي

.هاي ديگرهوش انسان

سپاري هوشمند را هاي برونكدام از ويژگيسرويسي كه هيچ( مناسب باشد Mturkشايد اين توصيف براي نحوه عملكرد سايت
به پروسه زير براي حل يك مساله پيچيده كه نيازمند . مناسب نيستسپاري در حالت كلي جمعولي براي توصيف ) رددر خود ندا

فرض كنيد ماشيني قادر باشد يك مساله، كه براي حل آن نيازمند هوشمندي بااليي است «: هوشمندي بااليي است توجه كنيد

سپاري يك شبكه جمعتشكيل 
هاي پيشنهادي براي ايده
برد -نامه يك فعاليت بردپايان

براي پيشنهاد دهندگان و 
.گيرندگان است

فيد هوشمند به استفاده 
كند تا در كنندگانش كمك مي

زماني بسيار كمتر درصد بسيار 
طالعات دلخواه بااليي از ا

اش را از اينترنت روزانه
.استخراج كند

تواند به سپاري ميآيا جمع
آرزوي هوش مصنوعي قوي 

تحقق بخشد؟
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هاي بسيار زياد و توانند به حل آن دست يابند، را به زير مساله هوشمند نميترين كارشناسان هم بدون نياز به ماشينو حتي خبره
كوچكي بشكند كه حل اين زيرمسايل كوچك براي خود ماشين سخت باشد ولي از طرفي حل آنها از عهده هر انساني بدون 

را نيز با هم تركيب كرده و جواب مساله ها هاي اين زير مسالهو از طرفي اين ماشين بتواند جواب. نيازي برآيد پيشداشتن هيچ
در اين پروسه . »در اين صورت حل مساله بزرگ معادل خواهد يود با حل تعداد زيادي زير مساله كوچك. اصلي را بدست آورد

تواند مي) هاي زير مسايلبا شكستن مساله به زير مسايل و تركيب جواب(و ماشين ) با حل زير مسايل كوچك(همكاري انسان 
توان اين هوشمندي در حل مساله را مي. كندايي قادر به حل آن نيستند كمك كدام به تنهبه حل اين مساله غامض كه هيچ

.ناميد» !هوش مصنوعي انساني«تركيب هوش طبيعي و مصنوعي يا 

 ايناي ازنمونه. بردتوصيف شده براي حل مسايل با اين پروسه بايد مسايل عمده هوش مصنوعي را به طريقي به چهارچوب 
تواند در قالب اين چهارچوب بگنجد كه بعدا بصورت مفصل در مورد باشد كه تا حدود زيادي ميبندي ميمسايل، مساله كالسه
.هايي را انجام دادتوان تالشبراي بردن ساير مسايل به اين چهارچوب نيز مي. آن بحث خواهيم كرد

سپاري هوشمندهاي جمعالگوريتم-7,4

هاي مختلف، برانگيز كه هر كدام از جنبهسپاري هوشمند كاري است چالشطراحي يك موتور هوشمند براي يك شبكه جمع
.تواند به عنوان يك پروژه تحقيقاتي مد نظر قرار گيردهاي مختلف آن ميبخش
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