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مقدمه
کمک  هب کنند یمسعی  ها که صاحبان آن هستندشهری  یوکارها کسباز  یجدانشدن بخشامروزه تبلیغات شهری 

نقش  است کهاز تبلیغات محیطی  یا شاخهتبلیغات  اینن خود داشته باشند. ارا بر مخاطب ریتأث، حداکثر گوناگون ابزارهای

ة نکتاما  ،(20: 8903)اسداللهی،  استشهری یکی از منابع درآمد و دارد فرهنگ و اقتصاد هر جامعه  یمهمی در ارتقا

و نصب  مانندفیزیکی غات یبر سیمای شهری است. تبلفیزیکی تبلیغات ویژه  ه، بمخرب عناصر بصری تبلیغات ریتأثمهم 

، منازل مسکونی یها پالک، ، چاپ شابلون بر دیوارها، نماهاانواع برچسب، تراکت، اطالعیه، دیوارنویسی چسباندن

 و اتوبوس یها تگاهسیاروشنایی، راهنمایی شهری و ترافیکی،  یها چراغ ةپای از قبیلمبلمان شهری و دولتی  همچنین

خود را در سفرهای شهری زمان و روح شهروندانی را که بیشتر  کرده مخدوشکیوسک تلفن چهره و سیمای شهری را 

این نوع از مکان و زمان ثابت، بر  عالوههمچنین . (02: 8930زاهدی، ) کرده است، خسته، بیمار و ناتوان گذرانند یم

 .دارد کمتری یریپذ انعطافاثربخشی و  نیبنابرا شود؛ نمیقعیت مکانی افراد ارائه موبراساس  و نیستمحور  مکانتبلیغات 

 (،Barnes, 2001: 405)تال یاجتماعی، بازاریابی دیج یها شبکهاز قبیل  ،مبتنی بر اینترنت یها یفناوراستفاده از 

 :Azaz, 2011) (GIS 8فیایی )اطالعات جغرا یها ستمیسو  ( Turner, 2012: 15and Hopkins) محور مکانبازاریابی 

غات هدفمند یلتب. شود منجر میتبلیغات فیزیکی شهری منفی  تأثیراتو کاهش بر فروش تبلیغات  ریتأثافزایش  به (302

شهروندمحور است که روشی برای پرکردن شکاف  GISمحور و  مبتنی بر مکان و موقعیت کاربر از جمله خدمات مکان

 برای بسترسازی منظور به (8930جلوخانی نیارکی ). شود محسوب مییط فیزیکی مشتری محیط مجازی و آنالین با مح

در مدیریت شهری  GISنسل جدید  عنوان بهشهروندمحور را  GIS ،مبنا به شهروندان خدمات اطالعاتی مکان ةارائ

مبنایی  مکان افتهیساختارنداردهای و استا ها یگذار استیس، ها یفناور، ها سمیمکان دنبال مفاهیم، بهابزار  این .کردمعرفی 

ریزی و  در مدیریت، برنامهرا محور به شهروندان  خدمات اطالعاتی مکان ةامکان مشارکت و ارائ تا بتوان است

. کردفراهم  خوبی بهتوسعه و حل مشکالت شهری  بهبود منظور بهو اطالعات  ها دادهشهری، تولید  یها یریگ میتصم

سروکار دارند. ابزارها و گوگل(  یها نقشهگی روزمره خود با ابزارهای مکانی مختلفی )مانند امروزه شهروندان در زند

ها  از آن ها تیقابلکه افراد عادی نیز بتوانند بدون تفاوت در  شوند یمطراحی  یا گونه بهشهروندمحور  GIS یها یفناور

که از  شود محسوب میمحور  شهروند GISنوعی از  (LMS 0)محور  مکانبازاریابی ابزارهای  مثال  یبراکنند؛ استفاده 

قرار دارند،  ها آنموقعیت  ةکه در محدود ییوکارها کسب ةدربار یرسان اطالعبرای  شهروندان موقعیت مکانی تلفن همراه

تبلیغاتی مهم  یها روشمبنا از  مکانخدمات  یها سیسرور حال حاضر د. (201Buczkowski ,2 :72) کنند یماستفاده 

و  تبلیغ ،برای معرفیصوتی و متنی  یها امیپ توان ها می کمک آن بهکه  روند یمشمار  به محور مکانبازاریابی  یکاربردو 

هدف آن معموالً که ست مبنا مکاناز جمله خدمات  9حصار جغرافیایی .کردف ارسال به افراد مختلمحصوالت  تخفیف

نقش مهمی در حصار جغرافیایی  .شود یم مشخص ای منطقهوارد ه ک است زمانی در به فرد رخداد وقوع یک یرسان اطالع

                                                 
1. Geographic Information System (GIS) 

2. Location-based Marketing (LMS) 

3. Geofence 
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حصار   حفظ امنیت عمومی، منظور بهبرای نمونه  دارد؛مختلف  یها حوزهمبنا به شهروندان در  اطالعات مکان ةارائ

حصار ترک کنند، شده را  معین ةمحدودبه این صورت که اگر فرزندان  دارد؛دنبال  خاطر را برای والدین به جغرافیایی امنیت

وقتی  نیز ونقل حمل(. در Gupta and Harit, 2016: 684)کند  ها را مطلع می آن هشداری به والدینبا ارسال جغرافیایی 

زمان الزم برای مربوط،  مسئول ی بهپیامبا ارسال  ،شود کامیون محموله، به حصار جغرافیایی وارد یا از آن خارج می

بهداشتی، حصار جغرافیایی برای  یها مراقبتدر همچنین . یابد میها کاهش  دن بار کامیونکر ها و خالی کردن برگه امضا

 ;Yüce, 2012: 1010) کاربرد دارد شود یمکه موجب کاهش شناختی و حافظه  ییها یماریبو  ینظارت بیماران آلزایمر

Koldrack, 2013: 39.)  دارد؛ یغات هدفمند و دقیق تبل درنقش مهمی  زین وکار کسب ةحوزدر حصار جغرافیایی

تبلیغات هدفمند و شوند،  میهای دیگر  مکان فروشگاه و ،از یک رستوران یمعین ةفاصلها وارد  وقتی مشتریکه  یا گونه به

 یرسان اطالع برایحصار جغرافیایی که از  ییها برنامه خیربدر ادامه  .کنند درخور عالیق و نیازهایشان دریافت می دقیقی

 شود. بیان می اند کردهاستفاده  نبه شهروندا

PlaceCastبرنامه 
این  ة. هزینکند یمارسال پیام و اعالن به مشتریان بالقوه استفاده  برایاز حصار جغرافیایی  8

ShopKick. کند یمکه به مشتریان ارسال  داردبستگی  ییها اعالنسرویس به تعداد 
مشابه قبلی است که  یا برنامهنیز  0

و از ترکیب دهد  اطالع میحصار جغرافیایی فروشگاه  ةرا هنگام ورود مشتریان به محدود ویژه یها پاداشتخفیف و 

GPS 9 ،WiFi کند یمدقیق استفاده  یابی مکان و حسگرهای دیگر برای. CellSafety 1 کمک آن بهاست که  یا برنامه 

 افزار نرماین  ؛ برای مثالآگاهی داشته باشندمکانی خاص  ةبه محدودفرزندان خود از ورود و خروج  توانند می والدین

 یرسان اطالعیا تماس تلفنی به والدین  مدرسه و سرعت زیاد در رانندگی، با پیامک ةشدن فرزندان از محدود هنگام خارج

 ,.Berrocal et al) کاربرد دارد مراقبت و نظارت بیمار در مواقع سرگردانی برای نیز Geotracking 0 افزار نرم. کند می

حصار جغرافیایی در  یها تیقابلرا با استفاده از  GeoXmart( سیستمی با عنوان 0888و همکاران ) 2بارث (.106 :2017

منظور  به ها جادهدر  7اطالعات گردشگری و پرداخت الکترونیکی عوارض یها ستمیساز قبیل ارسال تبلیغات،  ییها تیفعال

دلیل  سیستم پیشنهادی بهها،  آننتایج براساس . کردندلیدکنندگان طراحی و تو کنندگان مصرفبرقراری ارتباط میان 

 (0880) لی و دوباشد. داشته ی بسیارکاربرد شهروندان  ةدر زندگی روزمر تواند یمآن  ةسادسهولت استفاده و معماری 

. دکردنپیشنهاد  3کششی بازاریابی راهبردبرای تبلیغات موبایل براساس ( TMAS 0) سیستم هدفمند تبلیغاتی همراهیک 

تبلیغات  توانند نیز می کنندگان غیتبلبلکه  ،دداشته باشندسترسی هدفمند ات تبلیغ به توانند میمشتریان  تنها نهاساس  براین

مبتنی بر عامل با هدف شناسایی  یسیستم (0888و همکاران ) پاتریک. کنندرا طراحی و ارائه  آگاه محیط و مدنظر

                                                 
1. www.PlaceCast.net 

2. www.ShopKick.com 

3. Global Positioning System (GPS) 

4. www.websafety.com 

5. www.geotrackglobal.com 

6. Bareth 

7. Electronic Toll collection (ETC) 

8. Targeted Mobile Advertising System (TMAS) 

9. Push marketing 
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با توجه به اطالعات شخصی  . در این سیستم،ارائه کردند ها آنو ارسال تبلیغات هدفمند به نیازهای گردشگران 

. آید می دست بهاج روش استنت هقبلی ب یها دادهاز مکانی و موقعیت فروشگاه، اطالعات جدیدی  یها دادهگردشگران و 

مشتریان  8مکانی و خط سیر حرکتی یها ادهدهدفمند با استفاده از  اتتبلیغ براینیز سیستمی ( 8937و ملک ) یخانزیعز

و  است شده تشکیل یتبلیغات تیریسیستم مد و انیمشتر ،یتبلیغات یها شرکت قسمت از سه سیستم نیارائه کردند. ا

با توجه به عالیق و سیر حرکتی مشتریان، تبلیغات  کند. همچنین در این سیستم،دریافت را  ها شرکتتبلیغات  تواند می

 .شود میسایی و ارسال هدفمند شنا

تبلیغات  ةارائ منظور بهمبنا،  ، سرویس تبلیغاتی مکانGISمفهوم حصار جغرافیایی و ابزارهای  کمک به ،این پژوهشدر 

وکار  صاحبان کسب .شود میدر محیط شهری فراهم  ها آنموقعیت جغرافیایی و زمانی براساس  در تلفن همراه مشتریان

مفهوم کمک  همچنین به. کنندو مکانی برقرار  یا لحظهخود ارتباط  ةبا مشتریان بالقو توانند یماین سیستم با استفاده از 

 د. ایکدیگر پیوند د ارا ب شهروندان محیط فیزیکی و مجازی توان یمحصار جغرافیایی 

مبانینظری
(3ئومارکهینگوژ5ژئوبیزینسمبهنیبرمکان)وکارسبک

در تالش برای پشتیبانی از (. 10Bossler, 20) دارندجغرافیایی  بعد مکانی و ،وکار کسبدرصد اطالعات  08 حدود

 استمده آ وجود بهئومارکتینگ و ژ جدیدی به نام ژئوبیزینس، مفهوم مکانی از بعدو بازاریابی  وکار کسب یها یریگ میتصم

ابی مبتنی بر مکانی یا ژئومارکتینیگ، بازاری. شود یمشامل را و توزیع و...  ونقل حمل، گردشگری، یفروش خردهکه امالک، 

ه از اطالعات جغرافیایی تجاری با استفاد یها یریگ میتصماست که اطالعات ارزشمندی را در  یسمیمکانو  راهبردیک 

مانند مناطق  ،بازاریابی، تجزیه و تحلیل اطالعات جغرافیایی یها فرصتجو و ارزیابی و جست رو برای ؛ از اینکند یمفراهم 

زندگی  ةسن، سبک زندگی، درآمد ساالنه و شیو، از قبیل شناختی نی، توپوگرافی، تجزیه و تحلیل اطالعات جمعیتمسکو

به و کرد موفق تبلیغاتی را متناسب با اهداف بازاریابی ایجاد  یها نیکمپ توان کمک آن می به اینبر  عالوه. کاربرد دارد

نیز نوعی بازاریابی مبتنی بر مکان و بازاریابی  1. ژئوتارگتینگپرداختب پیام یا تبلیغ درست در زمان و مکان مناسارسال 

ارائه  را دکنندهیبازدرا تعیین و محتوای متناسب با مکان  تیسا وب ةدکنندیبازداینترنتی است که موقعیت جغرافیایی 

یا معیارهای دیگر است که  IP 0 ،ISP 2مکان شامل کشور، منطقه، شهر، کدپستی، سازمان، آدرس  . در این میان،دهد یم

در این شرایط، محتوا یا . شود یمیافت  Hulu 0و  iPlayer 7مانند  ییها تیساتلویزیون اینترنتی با در تبلیغات آنالین و 

 (.Young, 2010: 141) شود یمبه کاربران با موقعیت جغرافیایی مشخص و کشورهای خاص محدود  بیشترتبلیغات 

                                                 
1. Trajectory 

2. Geobusiness 

3. Geomarketing 

4. Geotargeting 

5. Internet Protocol address (IP) 

6. Internet Service Provider (ISP) 

7. https://www.bbc.co.uk/iplayer 

8. https://www.hulu.com/ 
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هوش تجاری  ،(SDSS 8فضایی ) یریگ میتصمجدیدی از سیستم پشتیبانی  نسبت بهی، مفاهیم سیستم اطالعات جغرافیای

که به مدیران بانک  اشاره کرد ییها دادهو  ها مدلتوان به  ؛ برای مثال میآورده است وجود بهفضایی و ژئومارکتینگ را 

عب، بستن، ادغام یا انتقال به سایر تعیین محل ش دربارةشعب بانکی خود را گسترش دهند و  ةتا شبک کند یمکمک 

 ةمکانی مشتری، تجزیه و تحلیل منطق یها دادهبر تجزیه و تحلیل . این امر داشته باشندگیری بهتری  تصمیم ها مکان

، ها نیکمپبازار و تجزیه و تحلیل رقبا، مدیریت  یشناس تیجمع(، ATMخودپرداز ) یها دستگاهو  ها شعبهتجاری برای 

 یها ستمیسبعد مکانی به  همچنین (.2002Kuah ,209 :) استمبتنی پتانسیل بازار  ینیب شیپ و تخصیص محل

( CRM 9(، مدیریت ارتباط با مشتری )ERP 0منابع سازمانی ) یزیر برنامه از قبیل ،وکار کسبیکپارچه اطالعاتی مرسوم 

 .شده است، اضافه اند آمده وجود به اروک کسب یها تیفعال( که برای پشتیبانی از SCM 1) نیتأم ةو مدیریت زنجیر

 ERP  کاربردی وسیع مانند حسابداری، مالی، بازاریابی،  یها حوزهدر  پردازش تراکنش یکپارچه یها ستمیساز

روابط بلندمدت با  ، از مدیریتCRM یها ستمیسدر . کند یمفروش، تولید، منابع انسانی و فهرست اموال پشتیبانی 

 نیتأم ة. مدیریت زنجیریابدبهبود  ها آنو روابط با شود تا مشتریان موجود حفظ  شود میی مشتریان شرکت پشتیبان

(SCMبه نظارت و مدیریت ) یند تولید، توزیع و ادر سراسر فر شده تمامجریان مواد خام، اجزا و محصوالت  یها پروژه

 and Gary) شود یماطالعاتی را نیز شامل  یها انیجرفیزیکی، بلکه  یها تمیآ تنها نهکه مربوط است  ها پروژهتحویل 

Jaramillo, 2006: 48) شامل بعد مکانی نیز  کنند یمحرکت  نیتأم ةزنجیر کمک به. اگر مواد، اجزا و محصوالتی که

. عرضه هستند ةگیرد. مشتریان منبع تقاضای زنجیرببهتر درک شود و مورد استفاده قرار  تواند یم نیتأم ةباشند، زنجیر

در مدیریت حیاتی  ای ، جنبهکنند یمرا دریافت  الزممشتریان نهایی که کاالهای  ةفعلی و آیند یها تیموقع ینیب شیپ

 یبند زمانو  تخصیص کند یمبرای مثال شغل جغرافیایی مشتریان در مناطق فروش کمک  ؛رود یمشمار  بهتقاضا 

 ها شرکت یها ییداراد. اقالم یا محصوالت و گیربمناسبی صورت  صورت بهفروش  یها مکانبه  نهایی ةمسیرهای عرض

RFIDیا  GPS مانند ییها روشبا استفاده از 
شوند تا با سایر  میمین مرجع تبدیل و به اطالعات ز دارند برچسب مکانی 0

و مدیریت  نیتأم ةزنجیر)یکپارچه اطالعاتی  یها ستمیسو همراه با  شوندو اطالعات مکانی ترکیب  ها شرکتاطالعات 

 کاربرد داشته باشند.مناسب  یها یریگ میتصم برای (بط با مشتریروا

0مبنانمکامدمات
 

 محسوب (LBS) مبنا خدمات مکان یکی ازو  داردبا خدمات مبتنی بر موقعیت مکانی  ای ویژهپیوند محور  مکانبازاریابی 

و  تعیین موقعیت یها یفناورموبایل،  مدرن یها دستگاه یها تیقابلبا استفاده از  مبنا خدمات مکاندرحقیقت، . شود می

برای مبنا  خدمات مکان. ارزش اصلی دهند یمارائه را تلفن همراه، اطالعات و خدمات مبتنی بر مکان کاربر  یها شبکه

                                                 
1. Spatial Decision Support System (SDSS) 

2. Enterprise Resource Planning (ERP) 

3. Customer Relationship Management (CRM) 

4. Supply Chain Management (SCM) 

5. Radio Frequency Identification (RFID) 

6. Location-Based Services (LBS) 
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به  (.Küpper, 2005: 19) شود میمبنا ارائه  خدمات مکانها،  آنموقعیت خودکار  تعیینپس از است که آن کاربران 

مکان فعلی و  با توجه به ها آن که محتوای استو اطالعات  داده تحویلخدمات نوعی  مبنا دمات مکانخ عبارت دیگر،

مبنا  مکان یها یفناورا نگاهی به ب(. Brimicombe and Li, 2009: 21) شود یمکاربر تلفن همراه تعیین  محیط

، اینترنت و وب و فناوری اطالعات و 8موقعیت تعیین یها یفناورو  GIS یها یفناوراشتراک  ةآن را نقط توان یم

 .(8کل )ش( Brimicombe, 2002: 29) کرد عرفی( مNICTs 0د )ارتباطات جدی

 
هایفناورریباسامبنایمدماتمکانارتباطفناور.8شکل

Brimicombe, 2002منبع:

آگاه از  محیط سیستمیک . شود یمدرنظر گرفته  نیز آگاه طمحیبخشی از خدمات  در بیشتر مواردمبنا  مکان خدمات

ین پارامترها ممکن ا. کند یماستفاده  او بهشخصی اطالعات و خدمات  ةمربوط به کاربر برای ارائ محیطی پارامترهای

 یها تیمحدودیکی از (. Küpper, 2005: 22)شوند  تقسیمکاربر ، اجتماعی و فیزیکی مکانی، مشخصات فردیاست به 

دو  میان یطورکل بهاست.  و محاسبه سنجش قابلبه شکلی و یافتن این پارامترها  یساز مدلآگاه،  محیط خدمات اصلی

ز یتما توان یم نها ی شود میارائه ستم یتعامل کاربر با س نکه اطالعات در پاسخ بهیا برحسبمبنا  مکانخدمات دسته از 

به در پاسخ  میمستقاطالعات را  کششی، یها سیسرو. (Pushفشاری ) و (Pull) کششی یها سیسروقائل شد: 

آدرس آن در  واردکردننترنت با یوب در ا ای دن صفحهین عمل مشابه دی. اکنند یمارسال  یدرخواست کاربر به و

 آمبوالنسا ی یک تاکسیمانند سفارش  9تابعیخدمات : شوند یمم یقسبه دو دسته تخدمات ن ینترنت است. ایوشگر اکا

                                                 
1. Global Positioning System (GPS) 

2. National Information Communication Technology Strategy 

3. Functional Services 
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را  یاطالعات فشاری، یها سیسرو. و هتل بانک نیتر کینزدافتن یمانند  8اطالعاتیخدمات ا یک دکمه یبا فشار  تنها

کمک  در بیشتر موارد بهخدمات  نی. ااست  شدهم درخواست یرمستقیا غی نکردهکه او درخواست  کنند میکاربر فراهم  یبرا

توان  ؛ برای مثال میمشخص است جغرافیایی ةود کاربر به محدودا ورین یمع یندن به زمایکه رس شوند یمفعال  یدادیرو

 Gupta) شود یمارائه وقوع به او  محض به کاربر ةمورد عالق یرخدادهابارة در یکه اطالعات اشاره کرداخبار خدمات  به

and Harit, 2016: 686 .)ةاربر به منطقککه با ورود  هستند یغاتیتبل یها امیپنشده،  درخواستخدمات از  یا نمونه 

بر  عالوهد یستم بایس رو ؛ از اینهستند تر دهیچیپ ینوع قبل ازخدمات ن ی. ادنشو یمارسال  اوبه )حصار جغرافیایی(  یخاص

 یرسان اطالعار داشته باشد. یز در اختینکاربر را شرایط محیطی و ق یعال، حاتیترج ماننداطالعاتی کاربر،  یاطالعات مکان

P2Pدر سه گروه اعالن استاتیک، دینامیک یا پویا و نظیر به نظیر یا  توان یمنیز ر مکان را مبتنی ب یها امیپو 
0 

موقعیت مکانی و جغرافیایی یک کاربر تلفن همراه با  ةاستاتیک بر پای طور بهاطالعات  ةو ارائ کرد. اعالن یبند میتقس

 شود یم یرسان اطالع حصار جغرافیایی به اومکانی یا  ةمحدود بهکاربر  با ورود برای مثال ؛توجه به یک منطقه ثابت است

موقعیت مکانی و  ةدینامیک و پویا بر پای یرسان اطالع(. شود یموارد محیط مدرسه  یآموز دانشوقتی مانند زمانی که )

ه در حوالی و کی به کاربران «فضای پارکینگ آزاد» ناعال ،مثال  یبرا ؛متغیر است کامالًجغرافیایی یک کاربر تلفن همراه 

. اعالن شود میپویا ارسال  صورت بهو  استفضای موجود پارک خودرو متغیر براساس  ،کنند یمرانندگی  ها آننزدیکی 

 مثال  یبرا ؛سایر کاربران است در مقایسه باموقعیت جغرافیایی یک کاربر تلفن همراه براساس  نظیر به نظیر مکانی،

این  وجز 9فوراسکوئر بوک یا فیسمانند اجتماعی  یها شبکه با استفاده ازط اطراف در محیدوستان  کمک بهموقعیت  اعالن

 (.Hristova and O'Hare, 2004: 8) شود یممبنا تلقی  دسته از خدمات مکان

حصارجغرافیایی
 هایابزار از یو یک کاربرد داردمبنا  مکانخدمات وسیعی از  ةگستردر  جغرافیایی مجازی ةمحدود منزلة به حصار جغرافیایی

 کمک بهکاربر  یا لحظه موقعیت ابتدااساس  براین. استکاربران  به محور و کاربر اطالعات هدفمند ةارائمهم و کاربردی 

صورت  یرسان اطالعخدمات  شود، سپس میتعریف  حصار جغرافیایی ةمحدود انطباق آن با با توجه به سیستم دریافت و

ایجاد اطراف یک فروشگاه که ای با شعاع مشخص  دایره کمک به را صار جغرافیاییحیک توان  می مثال  یبرا ؛ردیگ یم

مرز  . اینکردتعریف برای مدارس یا مرزهای محله  شده فیتعرهای  شده مانند محدوده از پیش تعریف ای محدوده یا شود یم

 یها امیپارسال شرایط مکانی مناسب برای کردن  فراهمامنیت، فروش یا توزیع کاال باشد، با  منظور بهو حصار جغرافیایی چه 

نشان و  کند بیشتر می، میزان آگاهی کاربران را در آن محدوده ها آنمتنی، تماس تلفنی یا هشدارهای ایمیلی و مشابه 

 (.Hadjioannou et al., 2016: 5) داردقرار  متناسب با نیاز کاربران های خاصی چه کاربری ها آن ةدر محدود دهد یم

کرد. هر  یبند طبقهپویایی، تحویل و محدودیت زمان براساس سناریوهای حصار جغرافیایی را  توان یم یرکلطو به

ثابت یا  صورت بهحصار براساس پویایی این گروه مفاهیم مختلفی را در طراحی معماری سیستم حصار جغرافیایی دارند. 

                                                 
1. Information Services 

2. Peer-to-peer 

3. Foursquare 
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)برای  کند ینمکه موقعیت آن در طول زمان تغییر  استشود. حصار جغرافیایی ثابت حصاری  میمتحرک درنظر گرفته 

در طول زمان  آناز حصار جغرافیایی است که موقعیت  یمثال موقعیت فروشگاه(. حصار جغرافیایی متحرک نوع خاص

جغرافیایی  یها اعالن(. یا مناطق خطر در مدیریت بحران شهری اعالن دوستان نزدیک ةبرای مثال برنام) کند یمتغییر 

برای  ؛(0)شکل  شوند ارائهحصار جغرافیایی  ةمحدودیا در هر ورود یا خروج به  ،تحویل داده شوند بار کیتنها  نندتوا یم

مبتنی بر مکان، سیستم حصار جغرافیایی باید از  یها کوپنمحلی برای انتشار  فروشان خردهحمایت از  منظور بهمثال 

بار کوپن تخفیف را که مشتری  یا چندین بار کیو تنها  کندبانی مناطق اختصاصی و استاتیک مانند مناطق تجاری پشتی

حصار مبتنی بر سیستم در (. Ververidis and Polyzos, 2008: 2156ارائه کند ) است دادهبالقوه در حصار جغرافیایی 

حصار  ةناحیدر را  ها یمشتربودن  یا ساکن ریتأخزمان  بتوانباید  ،هوشمند یفروش خردهجغرافیایی برای یک محیط 

مورد نظر نقض شود، تحویل  یها فیتخفزمانی و مکانی  یها شرط شیپو در صورتی که  کردجغرافیایی نظارت 

 (.Dhamodaran et al., 2016: 792; Rahimi et al., 2014: 6د )رلغو ک مورد نظر را های تخفیف

 
سوارهباشد(ایادهیصورتپبهتواندیمیک)مشهرفروشگاهوبانییای.حصارجغراف5شکل

خیلی  حصار جغرافیایی ةانداز وجود ندارد. وقتیحصار جغرافیایی  ةتعیین محدودتئوری هیچ محدودیتی برای  از نظر

 زمانی که .دیآ یم وجود به GPS، مسائلی با توجه به دقت طول و عرض جغرافیایی ناشی از خطاهای دستگاه باشدکوچک 

 :Steiniger et al., 2008)کند  انحنای زمین مشکالتی را ایجادممکن است بزرگ باشد،  حد از  شیب این حصار ةدازان

 



 113(Geofenceسیسهمارسالتبلیغاتشهروندمحورمبهنیبرمفهومحصارجغرافیایی)ةطراحیوتوسع

 ةفاصلدو رویکرد  یطورکل به .شود یمفاصله استفاده  یریگ اندازه یها روشفروشگاه از  ةتعیین محدود منظور به(. 21

 میانفاصله  نیتر کوتاه یدسیاقل ةفاصل ار جغرافیایی وجود دارد.حص ةمحدود ةبرای تعیین فاصلشبکه  ةاقلیدسی و فاصل

 ةاز شبک یا مجموعهمشتریان تا فروشگاه  مسیردر صورتی که  .ردیگ یمفروشگاه را درنظر ، مانند هدف ةکاربر و نقط

 مراه حصار جغرافیاییچهار فروشگاه به ه ،9 در شکل .استفاده شود یا شبکه ةبهتر است از فاصل ،باشد ها کوچهو  ها ابانیخ

 است. آمده با دو روش مذکور

 
 (یمهر166ة)فاصلیاوشبکهیدسیاقلهادردوحالتفروشگاهییایحصارجغرافشی.نما3شکل

پژوهشروش
 ؛استن و زمان تبلیغات مبتنی بر مکاارسال  منظور بهسیستم مبتنی بر حصار جغرافیایی  ةارائ پژوهش حاضرهدف 

سه اندروید توسعه یافته است. فعالیت در سیستم به  ةمنظور سیستم پیشنهادی در قالب صفحات وب و یک برنام بدین

، ایجادمدیریت سایت در شده است.   میتقس( و کاربران )مشتریان( ها فروشگاه) وکار کسببخش مدیریت سایت، صاحبان 

 توانند یم وکار کسبصاحبان  گیرد. صورت می ها فروشگاهیایی و کاربران و تغییر وضعیت حصار جغراف یروزرسان به

نیز زمانی که وارد  انیمشتر کنند.مورد نظر خود را با یک حصار جغرافیایی و زمان مشخص وارد سیستم  یها یآگه

محدوده دریافت موقعیت خود در براساس  را ها آگهی و تخفیف مانند ییها اعالنو  ها امیپ، شوند یمنظر مد ةمحدود

سیستم تبلیغات مبتنی بر حصار  است. آمده پژوهشو مراحل فعالیت سه بخش مورد نظر  ،1شکل . در خواهند کرد

اندروید و برنامه وب تشکیل  ةشده و از یک پایگاه داده، برنام یسینو برنامهو ماژوالر  یا مانهیپظر، به روش مدنجغرافیایی 

. سیستم استانتخاب، مکان، تقویم، محاسبات، هدایت نمایشگر و پایگاه داده  یها ماژولشده است. سیستم شامل 

ارتباطی، تبلیغات را در تلفن همراه مشتری  ةو براساس ماژول انتخاب تحت شبک گیرد میتبلیغات محتویات پایگاه داده را 

 (.0)شکل  دهد یم نشان
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 (انیها(وکاربران)مشهرفروشگاه)وکارصاحبانکسبت،یساتیریفعالیتسیسهمشاملمد.0شکل

یشنهادیپیمبنارامبلوکیازسیسهمتبلیغاتمکاناگید.1شکل
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 شده مکان و زمان تعریفاساس انتخاب شوند و بر بایدپایگاه داده  از تبلیغات در کی کدام شود میماژول انتخاب مشخص در 

تا  کند میرا از پایگاه داده بررسی  ییها شرطاز بخشی  ماژول انتخاب درواقعکاربر نمایش داده شوند.  شینما صفحهدر 

حصار  ةبعد مکانی براساس موقعیت فیزیکی کاربر و محدودو زمانی داشته باشند انتخاب شوند.  که شرایط مکانی ییها یآگه

. کند یمگوشی دریافت  GPS کمک را بهمکانی مختصات موقعیت فیزیکی کاربر . ماژول شود  یمفروشگاه مشخص  جغرافیایی

 ؛شود یمنظر تعیین مدسمت کاربر یا تلفن همراه  ةبرنام با استفاده ازو  فرض شیپ صورت بهمختصات مکانی کاربر  یروزرسان به

و ماژول مکانی  شود میسرور فرستاده  به موقعیت مکانی کاربر جایی، هجاب متر 0ثانیه یا هر  88در هر  ممکن استبرای مثال 

از  کند ینمو حرکت  استکاربر ثابت  که تا زمانی شوداستفاده از فاصله  یروزرسان به برای. بهتر است کند میدریافت آن را 

 .گردد یمدر سمت سرور توسط مدیریت سایت برای هر فروشگاه تعیین حصار جغرافیایی  ة. محدودشودارسال آگهی جلوگیری 

است که  (ها فروشگاه)فاصله از  شامل موقعیت فروشگاه و یک شعاع یا محدودهحصار جغرافیایی  ةپارامترهای تعیین محدود

ابعاد  ةشامل هم تواند یمبعد زمان در این میان، . شود یممدیریت سایت مشخص  کمک بهبا واحد متر  فرض شیپ صورت به

آگهی هر  کند یمبعد زمان مشخص این  درواقعل و حتی تعطیالت و... باشد. زمانی از قبیل تاریخ، روز یا شب، ماه و سا

مالک  کمک بهحصار جغرافیایی  برعکسباشد. بعد زمان  رفعالیغدیگر  یها خیتارفعال و در  تواند یمفروشگاه در چه تاریخی 

 ة. نکتدشو  یمبت هر کاربر ث برای شده ارسال. در ماژول محاسباتی تعداد تبلیغات شود یمبرای مثال فروشگاه تعیین  وکار کسب

هدایت  کمک بهنمایش آگهی  برایمنظور  بدین؛ ارسال شود بار کیهر آگهی برای هر کاربر تنها  بایدمهم این است که 

اری تا آگهی تکر شود دییتأماژول محاسباتی  در باید، شدماژول انتخاب تعیین  تفاده ازسبا ا مدنظرنمایشگر، بعد از اینکه آگهی 

 ةگفت ماژول محاسباتی که اطالعات آماری و تاریخچ توان یماست.  آمده 2در شکل  شده گفته. مراحل نشودل برای کاربر ارسا

به کاربر یا پیش از این  شده، آگهی با زمان تعیین که پیام و نقش اساسی دارد و در صورتی ،کند یمرا ذخیره  شده ارسال یها امیپ

 .کند یمز ارسال مجدد پیام جلوگیری مشتری ارسال شده باشد ا



یشنهادیپیمبنامکانغاتیتبلسهمیسهمیالگور.0شکل
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هایافهه
 یسینو برنامهو ابزارهای  ها زباناز  ،ها فروشگاهکار یا و فعالیت مدیریت و صاحبان کسب برای صفحات وب ةتوسع منظور به

HTML ،PHP  یها بستهو JQuery  وOpenlayers  ازJavaScript  ةدامن باطراحی شده  تیسا وبآدرس  .شداستفاده 

http://www.geoadv.xyz مدیریت سایت شامل ایجاد ةوظیفکه بیان شد،  طور همان است. یدسترس قابلاینترنت  در ،

حذف یا  ،شامل ایجاد ها فروشگاهیا  وکار کسبصاحبان  ةو وظیف روی نقشه ها هفروشگاموقعیت مکانی  وکاربر یا تغییر  حذف

 ،گوگل یها نقشهاستفاده از با  ها فروشگاه ة. صفحاستشدن آن  تعیین زمان فعالهمراه  بهمورد نظر  یها یآگهویرایش 

و  ات سمت وب مدیریتمراحل و صفح 3-7 یها شکل. در دهند یمرا ارائه  ها فروشگاه اطالعات و جزئیات مکانی

موقعیت مکانی فروشگاه را نیز روی  ،هر فروشگاه و نام کاربران ةحایجاد صفبر  عالوهمدیریت سایت  .تاس آمده ها فروشگاه

که  نجااز آ. استکرده مدیریت سایت ایجاد را  خودرو فروشگاه، 7شکل  با توجه به، مثال  یبرا ؛کند یمنقشه مشخص 

، درنظر گرفته شده استحصار جغرافیایی  عنوان بهمتری  188، شعاع ایجادشده یها فروشگاه ةمهبرای  فرض شیپ صورت به

این دو فروشگاه جغرافیایی  حصارقرار دارند یا افرادی که وارد شعاع  فروشگاه دو متری از 188که در شعاع  مشتریانی همة

 آن یساز فعالزمان  ونظر مد فروشگاهتبلیغات  ،3ر شکل د را دریافت خواهند کرد. فروشگاه به اینتبلیغات مربوط  ،شوند یم

 ،اند کردهرا دریافت  ها فروشگاهتعداد افرادی که آگهی مورد نظر  88در شکل  نیهمچن. است آمده 80/82/8937به تاریخ 

 مربوط به فروشگاه قرار دارد. ةنیز در صفح یآگه. امکان حذف و تغییر نفر( 8) مشخص شده است

 

 تیساتیریمدکمکبهفروشگاهیباسطحدسهرسدیجدکاربرادجی.ا7شکل

http://www.geoadv.xyz/
http://www.geoadv.xyz/
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تیساتیریمدکمکبه دیجدکاربرجادیاامکانوتیسادرشدهکاربرانثبتشی.نما1شکل

 

فروشگاهصاحبیسوازیآگهیسازفعالزمانانهخابامکانهمراهفروشگاهبهدیجدیآگهجادی.ا3شکل

 

یوامکانحکفآگهیکنندگانآگه.تعدادمشاهده86شکل

نیز پشتیبانی  PHP مانندمختلفی  یها زباناستفاده شده است که از  ها دادهمدیریت  برای MySQLة پایگاه داداز 

از قبیل نام، رمز  ییها ستون. جدول کاربران شامل است. دو جدول اصلی در پایگاه داده شامل کاربران و تبلیغات کند یم

 ةشد ثبتشامل اطالعات  ،. جدول تبلیغاتستها فروشگاهکانی )طول و عرض جغرافیایی( کاربران و ورود و موقعیت م

و کد فروشگاه  یساز فعالاز قبیل عنوان و متن آگهی، تاریخ ایجاد یا  ییها ستوندر قالب  ها فروشگاهمرتبط با تبلیغات 

آن در  ةشد ثبتهر فروشگاه، از موقعیت مکانی  ایجاد حصار جغرافیایی منظور به(. 80و  88)مالک آگهی( است )شکل 

 متر( استفاده شده است. 188 فرض شیپ صورت بهجدول کاربران و یک شعاع حصار جغرافیایی )
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تیریمدکمکبههافروشگاهیمکانتیموقعهمراهبهدادهگاهیپادرشدهفی.جدولکاربرانتعر88شکل

 

هافروشگاهصاحبانکمکبهدادهگاهیدرپاشدهثبتیهایازجدولآگهی.قسمه85شکل

، Java SDK ماننداندروید  ةبرنام ةتوسع یها کتابخانهو  از ابزارها )مشتریان(سمت کاربر  ةدر طراحی برنام

Android SDK،Notepad++   ساز هیشبو Genymotion  واسط . شداستفاده  ،استموجود رایگان  صورت بهکه

بار برنامه را در گوشی خود  ثبت کاربر )اگر کاربر برای اولین ةمنو، صفح ةموبایل شامل صفحر مورد نظ ةبرنامگرافیکی 

 ة(، صفحکندتماس، نام کاربری و رمز عبور خود را در سیستم ثبت  ةاطالعات اولیه شامل ایمیل، شمار باید ،نصب کند

است.  آمده 89موبایل در شکل  ةات برناممراحل و صفح. استمدیریت حساب کاربری  و شده مشاهدهجدید و  یها یآگه

ل )شک شود میرعایت حریم شخصی کاربر، مجوز دریافت موقعیت مکانی از کاربر دریافت  منظور بهکه  باید توجه داشت

شده است و کاربر با  یرسان اطالعیا تبلیغ جدید  آگهیحصار جغرافیایی، دو مورد  ةبا ورود مشتری به محدود. ب( -89

 8اعالن صورت به یآگه یرسان اطالعز ا پس مورد نظر دسترسی پیدا کند. یها غیتبلبه محتوای  تواند یمستم ورود به سی

                                                 
1. Notification  
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تقریبی مشتری تا  ةبهتر، فاصل یرسان اطالع منظور به .کنده و محتوای متن آگهی را مشاهده عنوان کوتا تواند یممشتری 

 از سوی یآگهزمان دریافت  ناست. همچنی آمدهدر متن آگهی  «شما تا فروشگاه ةمتر فاصل 188» صورت بهفروشگاه نیز 

 است. آمدهر = -89در شکل ، استفروشگاه  از سویآگهی  یساز فعالهمان زمان  که (80/82/8937کاربر )

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

 
 )د(

 
 )ر(

(ج،یمشهریمکانتیبهموقعیسمجوزدسهر(ب،ثبتمشخصاتکاربر(الف،درسمتکاربریآگهافتیمراحلدر.83شکل

یهافیدریهایآگه(ر،دردسهرسفیوتعدادتخفیاعالنآگه،امیپ(د،برنامهیکاریفضا
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 SUSاز روش مقیاس کاربردپذیری سیستم یا و کاربردپذیری سیستم  سنجش میزان رضایتمندی کاربران منظور به

انواع محصوالت فناوری  یریکاربردپذ برای ژوهشگران بسیاریپو  کردمعرفی  8332جان بروک در سال  که شداستفاده 

این روش یک پرسشنامه سریع و آسان متشکل از ده در (. Şengel, 2013: 3248) اند کردهاستفاده  از آن تیسا وبو 

کرد، کار ةاز قبیل نحو ،سیستم از ابعاد مختلف یریکاربردپذمیزان  ةکنند انیب هرکدامکه وجود دارد پرسش و عبارت 

 0مخالف( تا  کامالً) 8که کاربران سیستم با مقیاس لیکرت از  هستندر، میزان پیچیدگی سیستم و... تعامل مناسب با کارب

 ة، از گزینSUS ةمیانگین کلی هر پرسشنام ةمحاسب منظور به (.8)جدول  اند کردهموافق( امتیازگذاری  کامالً)

( که مثبت محسوب 8، 9، 0، 7، 3فرد ) های پرسشدر  (8 پرسشبه  0ر کاربر )برای مثال مقدا کمک بهشده  یمقدارده

از  دهیامتیاز ، مقداردارندمنفی  نیز که معنای( 0، 1، 2، 0، 88زوج ) های پرسشبرای  شود. می، یک واحد کم شوند یم

ز کلی هر تا امتیا شود یمضرب  0/0و در عدد  محاسبه گانه ده های پرسش ةهم ة. مجموع نمرشود میکم  0عدد 

آلفای  ةو پایایی آن به روش محاسب دییتأ SUS ةبروک، روایی پرسشنام . مطابق نظرآید دست بهپرسشنامه برای هر نفر 

ارزیابی برای تبلیغات  کنندگان افتیدر عنوان بهمشتری  80 .استقبول  قابل یکه سطح شدتعیین  70/8کرونباخ با مقدار 

یکسان که از  حدود سنیاب شدند. مشتریان با تحصیالت کارشناسی ارشد و انتخکاربردپذیری و سنجش رضایتمندی 

هر . نیز در مسیر تردد مشتریان )پارک الله تا کوی دانشگاه( انتخاب شدند ها فروشگاهن دانشگاه تهران بودند و دانشجویا

روز در سیستم ثبت کردند.  1طی ا فروشگاه چهار تبلیغ در هر روز با اقالم متفاوت از قبیل خوراک، پوشاک، فناوری و... ر

اما  ،دهد یمرا نشان که میزان رضایتمندی باالیی  شد درصد محاسبه 78برای مشتریان  SUSمیانگین امتیاز  یطورکل به

نظر بنگور و  با توجه بهفرد )مثبت( بوده است.  های پرسشکمتر از  زوج )منفی( های پرسشکاربران در  امتیازگذاری

. است قبول قابلرضایتمندی  کنندة بیاننیز  78التر از مندی و امتیاز بارضایت نبود ةدهند نشان 08کمتر از  همکاران، امتیاز

 (.Bangor et al., 2009: 14) استنیاز سیستم به بهبود  نیز نشانگر 78-08بین  امتیاز

SUSمقیاسکاربردپکیریةپرسشنامنةگادههایپرسش.8جدول

پرسششماره
کامالً

افقمو


کامالً

مخالف
 8 0 9 1 0 نم.ک استفاده ستمیس نیا از بارها دارم دوست کنم یم رکف 8
 8 0 9 1 0 است. دهیچیپ الزم حد از  شیب ستمیس نیا دهم یم صیتشخ 0
 8 0 9 1 0 است. آسان ستمیس نیا از استفاده کنم یم رکف 9
 8 0 9 1 0 دارم. ازین یفن یشخص کمک به ستمیس نیا از استفاده یبرا کنم یم رکف 1
 8 0 9 1 0 .اند گرفته قرار هم نارک در یخوب به ستمیس نیا متنوع یردهاکعمل من نظر به 0
 8 0 9 1 0 داشت. وجود یادیز یها یناهماهنگ ستمیس نیا در کنم یم رکف من 2
 8 0 9 1 0 رند.یبگ ادی را ستمیس نیا از استفاده طرز ع،یسر یلیخ توانند یم افراد شتریب کنم یم رکف 7
 8 0 9 1 0 است. نامناسب استفاده یبرا ستمیس نیا من نظر به 0
 8 0 9 1 0 هستم. مطمئن یلیخ ستمیس نیا از استفاده هنگام 3
 8 0 9 1 0 رم.یبگ ادی ی زیادی زهایچ داشتم ازین ستمیس نیا از استفاده از قبل 88

Brook, 1996منبع:
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ثبح
و سهم  یابندبهترین روش، به مشتریان خود دست  با کنند یم جدید تالش یها یفناوربا استفاده از وکار  صاحبان کسب

تلفن همراه و خدمات  یها دستگاهبازاریابی،  یها کیتکن. ادغام کسب کنندبای خود رق در مقایسه بابیشتری از بازار را 

آورده است که با افزودن بعد مکان، محیط آنالین را به  وجود هبجدیدی به نام بازاریابی مبتنی بر مکان را  ة، زمینمبنا مکان

واقعی زندگی خود را در واقعیت مجازی به اشتراک  های هتجرب دهد یمو به مردم اجازه  کند میدنیای فیزیکی متصل 

ت را به مشتری ارائه پیام بازاریابی یا خدما تنها نه(. بازاریابی مبتنی بر مکان، Lindqvist et al., 2011: 2415بگذارند )

در هر مرحله از روند بازاریابی به را باالیی  ةافزود ارزشو  شود یآور جمعبازخورد مشتری  دهد یم بلکه اجازه کند، می

مشخص  ر حصار جغرافیاییسیستم پیشنهادی ارسال تبلیغات مبتنی ببسیار از مندی میزان رضایتبه . با توجه بیاوردرمغان ا

را کسب  بسیاری ةافزود ارزشبرقرار کند و  ها فروشگاهیا  ها شرکتان مشتریان با ارتباط مناسبی می تواند یمسیستم  شد

که  8آگاه  با بازاریابی بافتسیستم پیشنهادی را  توان یمندی بیشتر بهبود عملکرد سیستم و کسب رضایتم منظور بهکند. 

 وهوا آبقبیل ترافیک و نس و حتی شرایط محیطی از سن، ج)را با توجه به مشخصات مشتری  شده یساز یشخصتبلیغات 

که بر جنسیت و سواد و حتی  شوند میدر قسمت ماژول انتخاب فعال  ییها یآگهبرای مثال  ؛ترکیب کرد (کند یمارسال 

مختلفی از ابعاد  تواند یم شود، میاستفاده  ها امیپشدن  فعال براین یا تقویم که بعد زما. هستندمبتنی خرید کاربر  ةتاریخچ

برای مثال آگهی مربوط به منوی  ؛یا شب، تعطیالت یا... را نیز شامل شود ،صبح ةزمان را پوشش دهد و ساعات اولی

از دید مکانی نیز  نباشد. مؤثرو در ساعات دیگر شاید چندان  شودغذای صبح بهتر است در ساعات اولیه صبح فعال 

اگر موقعیت فروشگاه در نزدیک بیمارستان و مراکز درمانی  نمونهبرای  ؛کردپارامترهای دیگر مکانی توجه به  توان یم

ژئوفنس آن قرار دارند شناسایی و آگهی مبتنی بر اهداف درمانی انتخاب  ةباشد، افرادی که با هدف درمانی در محدود

مختلفی را  یها کیمتر تواند یم، کند یموط به سیستم تبلیغات را ذخیره . ماژول محاسباتی که آمار مربشوند می

هر تبلیغ  ةمیزان هزین برایرا  ییها تعرفه، شده برای هر کاربر تعداد تبلیغات فرستادهبا محاسبة کند و  یریگ اندازه

 شده تعیین کند. ارسال

 یها تبلتو نیز تبلیغات را به تلفن همراه  0، بازاریابی مجاورتی یا محلییشنهادیپسیستم حصار جغرافیایی بر  عالوه

WiFi ،NFCبا برد کوتاه از جمله بلوتوث،  میس یبمشتریان با استفاده از فناوری مند هوش
9 ،RFID ارسال  1و بیکان

این است که سیستم نیاز به ردیابی موقعیت دائمی مشتریان ندارد و زمانی که مشتریان در  ها روشکند. مزیت این  می

زیادی دارند و ة اما در مقایسه با سیستم پیشنهادی، هزین ،کنند یمال ، تبلیغات را ارسرندیگ یمقرار  ها آنشعاع برد کوتاه 

هر  در. هرچند سیستم پیشنهادی به ردیابی مشتری کنند ینمرا برقرار  وکار کسبصاحبان  میان مشتری و مؤثرارتباط 

تی مشتریان ارتقا هوش مصنوعی و ایجاد خط سیرهای حرک یها روشسیستم را با استفاده از  توان یم، داردنیاز لحظه 

حصار جغرافیایی نداشته باشد، سیستم بتواند موقعیت مکانی و  ةکردن برنام داد تا در مواقعی که مشتری تمایلی به روشن

                                                 
1. Context-Aware Marketing 

2. Proximity Marketing 
3. Near-field communication (NFC) 

4. Bacon 
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خصی است که با پایش مسیرهای حرکتی مشتریان طی مدت مش، کند. خط سیر حرکتی ینیب شیپزمانی مشتری را 

مانند  ؛ندیآ یم دست بهو هوش مصنوعی  یبند خوشهاز قبیل  ییها روشاز  زمانی مشتری و با استفاده-موقعیت مکانی

عبور  ها فروشگاهاز نزدیکی کدام  ییها زمانمشتری طی این هفته، بیشتر از چه مسیرهایی حرکت کرده و در چه  اینکه

تا  شودترکیب  یانمشتر خط سیر حرکتی یساز مدلوم حصار جغرافیایی با مفاهیم بهتر است مفه نیبنابرا ؛کرده است

از خط سیر حرکتی  آمده دست بهو اثربخشی بیشتری داشته باشد و تبلیغات در زمان و مکان تقریبی  یریپذ انعطافسیستم 

 .شودنیز به مشتری ارسال 

یریگجهینه
. این دشارائه  GISو ابزارهای  ، سیستم ارسال تبلیغات شهروندمحور مبتنی بر مفهوم حصار جغرافیاییدر این پژوهش

در  هدفمند( صورت به) ها آنموقعیت جغرافیایی و زمانی براساس  نمایش تبلیغات در تلفن همراه مشتریان با هدف ،سیستم

های موبایل خود را همیشه همراه دارند،  دستگاه شهروندانبا توجه به اینکه  .شداجرا تهران(  2 قة)منط محیط شهری

های موبایل،  دستگاه کمک بهپذیر است. با ردیابی مشتریان  امکان یسادگ بهایی جغرافیخاص تبلیغات موبایلی در موقعیت 

جغرافیایی معین، تبلیغات هدفمندی  ةدقیق و قرارگیری کاربر در محدود یبند زمانبراساس  توانند می وکار کسبصاحبان 

ان مهم بازاریابی الکترونیکی . این امر یکی از ارککنندخود هدایت  وکار کسبمحل را ارسال و مشتریان را به سمت 

 .دیآ یمشمار  به

قابلیت بافت و محیط آگاهی )تشخیص مشخصات فردی و شرایط محیطی( در  شود میآتی پیشنهاد  اتمطالع برای

 ها و مشخصات افراد مانندآگاه قادر خواهد بود انواع تبلیغات متناسب با نیاز سیستم مذکور گنجانده شود. سیستم محیط

پیشنهاد همچنین . کندرا ارسال  ها امیپهدفمند  صورت بهو  دهدرا تشخیص  نو خردساال سالخوردگانن، زنان، مردا

استفاده  وکار کسبصاحبان مشتریان و  ةدوطرفرتباط محور برای اشهروندو  8داوطلبانهجغرافیایی از اطالعات  شود می

مناسب خرید،  یها محلدر معرفی ان یمشتر ةفعاالن دادن تداوطلبانه، مشارکجغرافیایی اطالعات  بارز یها یژگیو. از شود

روی نقشه  ها فروشگاه یده سیسرو ةنحو ةدربار ها آنو بازخورد از محصوالت میزان رضایت  ةدربار ها دیدگاهو  ها فیتخف

فروشگاه بهترین به معرفی و  کندداوطلبانه استفاده  یها دادهاز  تواند یمتم ارسال تبلیغات شهروندمحور سیس. است

 بپردازد.به مشتری  شده فیتعرحصارهای جغرافیایی در  ها دادهاین براساس 

 

                                                 
1. Volunteered Geographic Information (VGI) 
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