
رو میشه ترکیبی از توانایی یادگیري، درك، توانایی استفاده از دانش، سرعت پردازش و استدالل،  (Intelligence)		ھوش

 .دقت و حافظه تعریف کرد

مشخص؛ (براي مثال بازار   (Location)همون موقعیته. منتها گاهی مطلقه و داراي مختصات جغرافیایی  (Spatial)		مکان

درجه شرقیه) و گاهی به صورت نسبیه و از روابط توپولوژي  51٫192درجه شمالی و  35٫753مختصات بزرگ ایران در 

 تهرانه). 22حاصل میشه (براي مثال بازار بزرگ ایران در نزدیکی دریاچه چیتگر واقع در منطقه 

هاي جغرافیایی براي روابط داده ، فرآیندیه که از بینش معنادار درLI یا به اختصار  (Location Intelligence)		ھوش مکانی

 .حل مسائل و مشکالت مختلف استفاده میکنه

هاي جغرافیایی رو جمع سازه تا دادهدان ها رو قادر می GISهاي مربوطه، به همراه ابزار (GIS) سیستم اطالعات مکانی

اي که قراره در یه به کار میرن اما هر داده GIS هاي جغرافیایی نیستن که درتحلیل کنن. تنها دادهوآوري، ذخیره و تجزیه

 ).تحلیل مکانی به کار برده شه حتما باید ژئوتگ شه (یعنی به یه مکان خاصی نسبت داده شه

 هوش و تجارت

فعالیتیه که با تولید یا خرید و فروش محصوالت (مانند کاالها و خدمات) باعث گردش زندگی و کسب   (Business)		تجارت

 .درآمد میشه

هاي مربوط به یه فرایندیه که از بینش معنادار در روابط داده BI یا به اختصار (Business Intelligence) هوش تجاري

 .هاي جدید تجاري استفاده میکنهکسب و کار براي شناسایی و توسعه فرصت

شناخته شد و هاي فعالیت و کاربرد هوش مکانی وکار به عنوان یکی از مهم ترین حوزهبه مرور زمان، حوزه تجارت و کسب

هاي محقق سازي اهداف مالی و تجاري باز کرد و به همین دلیل به طرز هوش مکانی خیلی سریع جاي خودش رو بین ابزار

 : ها و اشخاص سرشناس مختلف اونو اینجوري تعریف میکننعجیبی به بیزینس گره خورد. تا حدي که شرکت

 رو مکانی اطالعات مورد در کاربردي دوره اولین (JLL) مستغالت و امالك صنعت از  Wayne Gearey		،2012سال  در

 که کرد تعریف بهینه مکان انتخاب براي فرایندي عنوان به رو مکانی هوش اونجا که داد ارائه داالس در تگزاس دانشگاه در

 .کنهمی پشتیبانی مالی مختلف اهداف دیگر و مختلف هايکاروکسب جانمایی موفق، کار محل از

 عنوان با اغلب که ، مکانی اطالعات“ :کندمی توصیف زیر شرح به را مکانی اطالعات Pitney Bowes MapInfo شرکت

 به انمک همیشه یعنی. درگیرند آن با یا و دارند مکانی ماهیت یا ، شوند می شناخته ”)مختصات یعنی( مکانی موقعیت“

 یاییجغراف مختصات که موقعیت یک عنوان به را مکان ها بیزینس اکثر اما نیست) مختصات( جغرافیایی موقعیت معناي

 اريدستک براي دانش از استفاده توانایی یا درك، و یادگیري توانایی“ عنوان به روهوش  Miriam-Webster می دانند. دارد



 اطالعات مکانی جنبه درك چجوري که میشه این به مربوط اصطالحات این ترکیب. کنهمی تعریف ”شخصی محیط در

 .میشه توجه قابل رقابتی مزیت یک به دستیابی باعث

هاي پیچیده از طریق استفاده از روابط هوش مکانی به عنوان ظرفیت سازماندهی و درك داده“ :به شرح زیره ESRI تعریف

رویدادها ، معامالت داده هاي تجاري ژئوتگ شده را براي آشکار کردن رابطه مکان با افراد ،  LI .جغرافیایی تعریف می شود

 ”.کندمی سازماندهی …، امکانات ، دارایی و

 

یک اصطالح مدیریت  …” فروشی: اطالعات موقعیت مکانی در خرده“		خودشون  White Paper		در Yankee گروه		تعریف

هاي تحلیلی که براي حل یک مشکل تجاري استفاده شده است هاي مکانی ، محتوا و قابلیتتجاري است که به تجسم داده

 .، اشاره دارد

غالب مورد استفاده براي  اطالعات موقعیت مکانی نوعی هوش تجاري است که در آن ابعاد“ :Maptitude  تعریف توسط

 ”.شودها با مشاهده نقاط روي رابط تعاملی نقشه انجام میتجزیه و تحلیل، مکان یا جغرافیا است. معموالً تجزیه و تحلیل

همونطور که دیدي بیزینس حتی در تعریف هوش مکانی هم دیده میشه اما اگه بخوایم ارتباطشون رو دقیق تر بگیم به 

کار و در راستاي اهداف تجاري به کار گرفته وزمانی که با هدف پیشرفت یه کسب GIS و LI صورته که؛ زبون ساده به این

 .میشن  (Geomarketing)	ژئومارکتینگ	تر تحت عنواناي تخصصیشن وارد حوزه

 Location based business)		هوش تجاري مکان مبنا در این حوزه ، هوش مکانی به کمک هوش تجاري میاد و باعث تولد

intelligence) کار هاي مجازي و والعاده قدرتمند براي رشد و پیشرفت انواع کسبمیشه که یه ابزار فوق

 )حضوریه(غیرمجازي

هاي بازاریابی در فرآیند برنامه ریزي و اجراي فعالیت GIS ایه که ازدر بازاریابی ، ژئومارکتینگ (جغرافیاي بازاریابی) رشته

اي از ترکیب بازاریابی با؛ محصول، قیمت، پیشرفت و یا مکان (هدف گذاري تونه در هر جنبهاین می		کنه. استفاده می

تونن با مکان ارتباط داشته باشن و از این جهت باعث هاي یه مارکت میجغرافیایی) استفاده شه. همچنین تمامی قسمت

 .هدفمندتر شدن بازاریابی بشن

 ها تأثیر مستقیم داره. انتخابها و خرده فروشیها و شعبهدهی انواع فروشگاهت مدرن و سازمانژئومارکتینگ بر توسعه تجار

س که باعث صرفه جویی در وقت و هزینه گیره و براساس رویه هاي علمی اثبات شدهمکان به صورت خودکار صورت می

 .شهمی

  دان جی آي اسمنبع 



 


