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 مبناهای اجتماعی مکانهای توصیه گر مکان در شبکهمروری بر الگوریتم

 های ثبت موقعیتاساس دادهبر

 3سپهر هنرپرور ،2آل شیخ اصغریعل، 1*صدیقه گودرزی

دانشگاه صنعتي خواجه  -برداري دانشکده مهندسي نقشه - مکانيهاي اطالعات دانشجوي کارشناسي ارشد سیستم6

 نصیرالدين طوسي
sgudarzi@email.kntu.ac.ir 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي -برداري دانشکده مهندسي نقشهاستاد  ۲

alesheikh@kntu.ac.ir 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي -برداري دانشکده مهندسي نقشه - اطالعات مکاني هايدانشجوي دکتري سیستم3
ep.honarparvar@mail.kntu.ac.irs  

 (6331دي ، تاريخ تصويب 6331 آبان)تاريخ دريافت 

 چکیده

هاي مبتني بر يسسروشده است،  روروبهي همراه هوشمند با استقبال زيادي هاتلفنهايي که در بین کاربران يسسرو از يکي

هاي خود را با ديگران به اشتراک بگذارند. از طرفي مجهز توانند تصاوير و يا پستها افراد ميي اجتماعي است. در اين سرويسهاشبکه

( اين امکان را به وجود آورده که Wi-Fiسیم )مانند ( و ارتباطات بيGPSيابي )مانند هاي مکانهاي تلفن همراه به فناوريشدن دستگاه

توانند و مسیرهاي خود را ذخیره کنند و بر روي بستر اينترنت منتشر سازند. با ايجاد اين فنّاوري، کاربران مي هاقعیتافراد بتوانند مو

ها، گذارند. اين شبکههاي اجتماعي به اشتراکهايي که برچسب مکاني دارند، را در شبکهها يا يادداشتهاي مکاني خود، مانند عکسداده

مبناست. اين هاي اجتماعي مکانهاي محبوب براي شبکهشود.  توصیه مکان يکي از سرويسنامیده مي 6مبنانهاي اجتماعي مکاشبکه

در اين مقاله به مروري بر  دهد.يمبازديد نشده را به کاربران پیشنهاد  هايمکانسرويس بر اساس پیشینه رفتار کاربر و اطالعات مکان، 

 . ميپردازيمهاي ثبت موقعیت تمرکز دارند، هايي که بر توصیه گر مکان با استفاده از دادهروش

 هاي توصیه گر، ثبت موقعیتمبنا، سیستمهاي اجتماعي مکانشبکه واژگان کلیدی:

                                                           
 نويسنده رابط *

1 Location Based Social Network 
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 مقدمه -1

ايجاد   امکان ریاخدر چند دهه  اطالعات فناوري

ارتباطات اجتماعي بر روي بستر وب را فراهم کرده است 

ي اجتماعي هاشبکهکه يکي از نتايج آن به وجود آمدن  

ي اجتماعي آنالين اين هاشبکهتحت وب است. گسترش 

و تصاوير  هاپستدهد که بتوانند را به کاربران مي اجازه

 معموالًکاربران  خود را با دوستانشان به اشتراک بگذارند.

تري را به اشتراک بگذارند و یشبتمايل دارند موارد 

دهند، کجا يمي انجام کارچههمچنین بدانند دوستانشان 

 . [6]تهاسآنهستند و چه کساني همراه 

ي ديجیتال هادستگاه شدن مجهز ديگر، سوي از

هاي تلفن همراه هوشمند( به يگوش)مانند  حملقابل

( و ارتباطات GPSيابي )مانند مکانهاي مدرن يفنّاور

یرها و مس( امکان ذخیره موقعیت و Wi-Fiسیم )مانند يب

بر روي بستر اينترنت را براي افراد به وجود  هاآنانتشار 

ي اجتماعي هاشبکهآورده است. استفاده از اين قابلیت در 

ي مکاني به اشتراک هاداده تننظر گرفآنالين و در 

 مبنامکاني اجتماعي هاشبکهتوسط کاربران،  شدهگذاشته

اي را براي يقورا به وجود آورد. همچنین اين امر پتانسیل 

هاي مکان آگاه يسسرو ازجملههاي مختلف يسسروارائه 

هاي متنوع يسسرو ارائهبه وجود آورده است که نتیجه آن 

 .مبناستمکان

هايي که در بین کاربران يسسرو از رديگ يکي

شده  روروبهي همراه هوشمند با استقبال زيادي هاتلفن

ي اجتماعي است. در هاشبکههاي مبتني بر يسسرواست، 

)مانند  مبنامکانهاي يسسروحال حاضر برخي از 
6Foursquare  وGowalla اند که به کاربران ( ظهور يافته

 هايمکاندهند پیشینه مکاني خود از بازديد از يماجازه 

دهند، يمهايي که انجام یتموقعیله ثبت وسبهمشخص را، 

ها همچنین تمايل دارند يسسروثبت کنند. کاربران اين 

 هايمکاننکات و تجربیات مکاني خود از بازديدهايشان از 

ي هاجاذبه، هافروشگاه، هارستورانمختلف ازجمله 

 و غیره را با ديگران به اشتراک بگذارند.گردشگري 

کند افرادي را که در زندگي روزمره هر فرد تالش مي

 شيهاانتخابو در  داکردهیپساليق مشابهي به او دارند را 

کمک بگیرد. سیستم توصیه گر اين فرآيند را با  هاآناز 

                                                           
1 https://foursquare.com/ 

افزايش آگاهي کاربر، براي انتخاب بهترين گزينه در بین 

گرفتن عاليق و ترجیحات  در نظریش رو با ي پهانهيگز

يک   عنوانبهدهد. سیستم اطالعات مکاني کاربر  انجام مي

ي هاتیوضعکه با انواع  ۲مبناسیستم توصیه گر مکان

گیري براي در تصمیم توانديمي سازگار است ریگمیتصم

يافتن بهترين مکان به کاربر کمک کند. در اين مقاله 

هاي اجتماعي ه گر  مکان در شبکههاي توصیالگوريتم

را موردبررسي  3هاي ثبت موقعیتمبنا بر اساس دادهمکان

هايي هستند که هاي ثبت موقعیت داده.دادهمیدهيمقرار 

دهد هر کاربر در چه زماني در چه مکاني بوده نشان مي

کاربر،  مؤلفهها شامل سه ديگر اين دادهعبارتاست. به

 مکان و زمان است.

رو توصیه مکان يک سرويس محبوب براي ينازا

که بر اساس پیشینه  مبناستمکاني اجتماعي هاشبکه

بازديد نشده را به  هايمکانرفتار کاربر و اطالعات مکان، 

جديد  هايمکاندهد. چگونگي توصیه يمکاربران پیشنهاد 

به يکي از  مبنامکاني اجتماعي هاشبکهبه کاربران در 

شده يلتبدد در حوزه دانشگاه و صنعت ي جديهاچالش

یراً توجه بسیاري از محققین را به خود جلب اخاست که 

ي توصیه گر مکان هاتميالگورکرده است.در اين راستا 

. در اندافتهيتوسعه مبنامکاني اجتماعي هاشبکهمختلفي در 

ي ثبت موقعیت براي توسعه اين هادادهي اخیر، از هاسال

 شدهاستفاده مبنامکاني اجتماعي هاشبکهر د هاتميالگور

در حال بهبود  نکهيباوجودا هاتميالگور، اين حالنيباااست. 

ي پیشین خود عملکرد بهتري هاتميالگورهستند و نسبت به 

، همچنان نیز نیاز به بهبود داشته تا بتوانند دهنديمرا ارائه 

توصیه مکان را به کاربر ارائه دهند. بنابراين  نيترمناسب

براي محققین اين زمینه امري  هاتميالگورشناخت اين 

 است نياهدف نويسنده در اين مقاله  رونيازاضروري است. 

 باً يتقري هامدليي را که از هاتميالگورکه تا حد امکان 

 ، مرور و بررسي کند.کننديممشابهي استفاده 

مبنا هاي اجتماعي مکاندر بخش دوم اين مقاله شبکه

که شامل سه گراف است، شرح  هاآنو ساختار  شدهيبررس

هاي توصیه گر در . در بخش سوم سیستمشوديمداده 

. اين بخش شوديمبررسي  مبنامکاني اجتماعي هاشبکه

ي توصیه گر و هاستمیسشامل توضیحي در مورد 

                                                           
2 Location Based Recommender System 

3 Check-in Data 
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و  مبنامکاني اجتماعي هاشبکهي توصیه گر در هاستمیس

ي توصیه گر در هاستمیسي هاروشهمچنین انواع 

. در بخش چهارم مبناستمکاني اجتماعي هاشبکه

مبنا هاي اجتماعي مکاني بر توصیه مکان در شبکهامقدمه

.در اين شوديمي ثبت موقعیت شرح داده هادادهبر اساس 

ي ثبت موقعیت در هادادهي ریکارگبهبخش ضرورت 

، پیشینه مبنامکاني اجتماعي هاشبکهتوصیه مکان در 

و همچنین  مبنامکاني اجتماعي هاشبکهتوصیه مکان در 

ي موجود به همراه نتايج هاتميالگورتوضیح کاملي از 

الگوريتم ،ارائه  دهندهارائهتوسط  هاآنحاصل از ارزيابي 

در مقاله  شدهئهاراخواهد شد. در بخش پاياني نیز مطالب 

ي اجتماعي هاشبکهي خواهند شد. در بخش زير بندجمع

و در قالب  قرارگرفتهي موردبررس هاآنو ساختار  مبنامکان

 .شوديمبراي درک بهتر بیان  شکل کي

 مبنامکان اجتماعی هایشبکه -2

ي هاشبکه، نوعي از مبنامکاني اجتماعي هاشبکه

هاي مکاني یتقابلاجتماعي است که در آن خدمات و 

ي مکاني گذاربرچسبمانند مختصات جغرافیايي و 

ي هاشبکهمفهوم  ۲۱66در سال  Zhengاست.  شدهفيتعر

زير بیان  صورتبهتر يکل صورتبهرا  مبنامکاناجتماعي 

 .[3, ۲]کرده است

تنها به معني اضافه کردن  مبنامکانشبکه اجتماعي 

اجتماعي موجود نیست،  هايشبکهيک موقعیت مکاني به 

جديد متشکل از بلکه منظور ايجاد يک ساختار اجتماعي 

در  شانمکانيافرادي است که بر اساس اشتراک رفتار 

در ارتباط هستند. عالوه بر اين،  باهمدنیاي فیزيکي 

، تنها بر مبنامکانايجادشده در شبکه اجتماعي  اتارتباط

همزمان در يک مکان باشند و  طوربهدو نفر  کهايناساس 

 شوند؛مينپیشینه مکاني مشابهي داشته باشند، محدود 

بلکه بر مبناي اطالعات مکاني کاربران، رفتارها و 

استنباط شده و ساختار ارتباطي  هاآنمشابه  هايفعالیت

 گرفت.  جديد بر اين اساس شکل خواهد 

کاربر و مکان دو موضوع مهم در يک شبکه اجتماعي 

 طورهماندارند.  باهممبنا هستند که ارتباط نزديکي مکان

را  هامکانشود کاربران برخي مشاهده مي 6که در شکل

کنند که در آن بدون در نظر گرفتن پیشینه بازديد مي

مکاني خود، محتواي جديدي با برچسب مکاني ايجاد 

ها به هم ها با توجه به زمان آنکنند.  اگر اين مکانمي

آيد. بر وصل شوند، يک مسیر براي هر کاربر به دست مي

مشاهده  6که در شکل طورهمانمسیرها  اساس اين

هاي اجتماعي سه گراف مختلف در شبکه توانيم، شوديم

-،گراف کاربر 6مکان-مبنا ايجاد کرد: گراف مکانمکان

 .3کاربر-و گراف کاربر ۲مکان

 

 
 [4]امبنمکاني اجتماعي هاشبکهمفهوم  -6شکل

1 Location-location graph 
2 User-location graph 

3 User-user graph 
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 مکان –گراف مکان 
شده نشان داده 6مکان که در شکل  –در گراف مکان 

دهنده يک مکان است و يک يال است ، يک گره نشان

دهد که يک کاربر دو دار، بین دو مکان نشان ميجهت

صورت متوالي بازديد کرده است. وزني که به هر مکان را به

دهنده شده است نیز نشانها اختصاص دادهيک از يال

 همبستگي بین آن دو مکان است.

 مکان  -گراف کاربر 
مکان که در شکل باال نیز نشان -در گراف کاربر

شده است دو نوع گره کاربر و مکان وجود دارد. يک داده

شود و و به يک مکان ختم مي شدهشروعيال از يک کاربر 

دهنده اين است که کاربر از آن مکان بازديد کرده نشان

دهنده تعداد بازديدها از آن مکان ها نشاناست و وزن يال

 است .

 کاربر –گراف کاربر 

دهنده يک کاربر کاربر يک گره نشان–در گراف کاربر 

. دهنده روابط بین کاربران استشانها نو يک يال بین گره

دو رابطه در اين گراف وجود دارد .رابطه اول رابطه اصلي 

بین دو کاربر در شبکه اجتماعي است و رابطه ديگر رابطه 

هايي که کاربر بازديد مکانجديدي است که با توجه به 

آيد. به اين صورت که اگر دو کاربر، کرده است به دست مي

ها را بازديد کنند مکان يکساني و يا انواع مشابهي از مکان

ممکن است باهم ارتباط برقرار کنند. ارتباط دوم از پیشینه 

تواند در يک روش آيد که ميمکاني کاربر به دست مي

توان کاربران را بر ديگر ميعبارتبهتوصیه به کار رود. 

شان ها که از پیشینه مکانياساس ارتباط مکاني آن

شود به ديگر کاربران توصیه کرد. زماني که استنباط مي

پذيرد، ارتباط از نوع اي را ميفرد براي اولین بار توصیه

 .[4]شوددوم به نوع اول تبديل مي

 معموالًي توصیه گر که هاستمیسدر بخش بعد انواع 

، بررسي شونديماستفاده  مبنامکاني اجتماعي هاشبکهدر 

 بخش ريزي توصیه گر در سه هاستمیس. شونديم

، روش توصیه 6محتوا محور پااليش گر توصیه هايسیستم

  شوند.ارائه مي 3ترکیبي هايو روش ۲گر پااليش گروهي

                                                           
1 Content based recommendation system 
2 Collaborative Filtering Recommender 

3 hybrid technique 

های توصیه گر در شبکه هایسیستم -3

 مبنااجتماعی مکان

هايي که از افراد افراد در زندگي روزمره خود به توصیه

ها کنند. اين توصیهکنند اعتماد ميديگر دريافت مي

، هانامهتواند از طريق صحبت کردن با ديگران، مي

عمومي،  يهاينظرسنج، هارسانهي خبري از هاگزارش

هاي توصیه گر راهنماي سفر و غیره به دست آيد. سیستم

اين روند اجتماعي را براي کمک به مردم از طريق 

هاي در دسترس، مقاالت، صفحات اينترنت، موسیقي، کتاب

، محصوالت غذايي و غیره، جهت دست هارستورانفیلم، 

. [1]کنندغربال مي ترجالبو  ترباارزشيافتن به اطالعات 

هاي توصیه گر اطالعات را از منابع مختلف)مانند سیستم

ي استاندارد هاداده نیهمچنپروفايل کاربر، اطالعات بافتي و 

ها و يا توصیه بینيسازماني( دريافت کرده و براي ارائه پیش

 دهند. به کاربران مورداستفاده قرار مي

هاي اجتماعي باعث شد کهاضافه شدن بعد مکان به شب

ها ثبت بیشتري را در اين شبکه هايمکان هرروزکه افراد 

هاي محبوب کنند. بنابراين توصیه مکان به يکي از سرويس

مبنا تبديل شد که بر اساس هاي اجتماعي مکاندر شبکه

هاي بازديد شده توسط کاربر و ساير اطالعات پیشینه مکان

هاي بازديد نشده را اربر مکانها به کموجود در اين شبکه

مبنا هاي توصیه گر مکانپیشنهاد دهد . بنابراين سیستم

مبنا هاي اجتماعي مکانطور گسترده در شبکهبه

هاي ترين سرويسموردبررسي قرارگرفته و به يکي از مهم

شده است. مبنا تبديلهاي اجتماعي مکانشبکه

 ته تقسیم کرد:توان به سه دسهاي توصیه گر را ميسیستم

محتوا  پاالیش گر توصیه هایسیستم -3-1

 محور 

هاي پااليش محتوا محور، مقاالت يا کاالهايي را روش

توسط کاربر ترجیح  قبالًکه شبیه به مواردي است که 

ي توصیه هاستمیس. [1]دهديماست، پیشنهاد    شدهداده

 نياکنند. اصل اول ز دو اصل استفاده ميگر محتوا محور ا

 قبالً کند که  لیوتحلهيتجزيي را هاتميآکه توصیف  است

است. اين امر   شدهدادهتوسط يک کاربر مشخص ترجیح 

يا ترجیحات مشترکي است که  هايژگيوبراي تعیین 

قرار گیرد.  مورداستفادهها براي تشخیص اين آيتم توانديم
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است. اصل دوم  شدهرهیذخاين ترجیحات در پروفايل کاربر 

ي هر آيتم با پروفايل کاربر مقايسه هايژگيوکه  است نيا

هايي که درجه باالتري از شباهت را با ، زيرا آيتمشوديم

 .[1]پروفايل کاربر دارند، توصیه خواهند شد

ر ، با توجه به ترجیحات پیشین در پااليش محتوا محو 

هاي مشابه و همچنین با استفاده از کاربر در انتخاب

شود. هايي به کاربران ارائه مياطالعات شخصي او، پیشنهاد

شده هاي انتخاببر اساس بررسي میزان شباهت بین آيتم

در زمان حال و همچنین اين شباهت در زمان گذشته و يا 

. بنابراين [7]گیردها صورت ميادپروفايل کاربر اين پیشنه

اين روش، هر کاربر ابتدا بايد اطالعات و عاليق شخصي در 

خود را در سیستم وارد نمايد، که در اين صورت هر کاربر 

يک حساب کاربري و پروفايل مخصوص به خود را دارد. 

تواند مثال در توصیه فیلم به کاربر، محتوا ميعنوانبه

 Pandora Radioعنوان، سبک و يا کارگردان فیلم باشد. 

هاي توصیه گر محتوا محور ثال معروف از سیستميک م

است که آهنگ پیشنهادي توسط اين سیستم، مشابه 

 انتخاب کرده است. قبالًي آهنگي است که کاربر هايژگيو

  روش توصیه گر پاالیش گروهی -3-2

از پااليش  معموالًهاي توصیه گر مرسوم، سیستم

بندي يک کاربر خاص به يک بیني ردهگروهي براي پیش

کنند. اين روش، بر مبناي تشابه کاربر محصول استفاده مي

به ساير کاربران، پیشنهادهاي مناسب را به کاربر ارائه 

ي توصیه پااليش گروهي به افراد هاروش. [1]دهدمي

نظرات افرادي که ساليق  ساسا برکند که کمک مي

خود را انتخاب  موردنظرهاي ها دارند، آيتممشابهي با آن

روش پااليش گروهي سه عنصر آيتم، کاربر و  .[8] کند

تفاده در نظر عنوان اطالعات مورداسرا به 6بنديرده

شود و آيتم نامیده مي -تايي اغلب کاربرگیرد. اين سهمي

عنوان مقادير هاي ماتريس بهبندي درايهدر ماتريس رده

بندي که شوند. اين مقادير ردهبندي در نظر گرفته ميرده

دهد، از اهمیت زيادي يک کاربر به هر آيتم اختصاص مي

تواند به دو صورت بندي ميبرخوردار است. مقادير رده

صورت به دست آيد. مقادير صريح به 3و ضمني ۲صريح

تواند مثال کاربر ميعنوانشود بهمستقیم از کاربر اخذ مي
                                                           

1 Rating 
2 explicitly rating 

3 implicitly rating 

اعداد يک تا پنج را به يک فیلم اختصاص دهد. مقادير 

مثال عنوانآيد بهصورت غیرمستقیم به دست ميضمني به

تماشا کرده است تعداد دفعاتي که يک کاربر يک فیلم را 

 . [3]تواند يک مقدار ضمني باشدمي
روش توصیه گر پااليش گروهي ابتدا ارتباط بین 

ها را آنالیز نموده و سپس بر اساس اين کاربران و آيتم

هاي پیشنهادي را به کاربر ارائه يک لیست از آيتم آنالیز

هايي در دهد. . بنابراين اين روش به مشخصات و ويژگيمي

ها)مانند پروفايل کاربران( که مورد ماهیت کاربران يا آيتم

ها و شود وابسته نبوده و فعالیتنامیده مي 4دانش دامنه

ها آنآوري کرده و به آنالیز رفتارهاي کاربران را جمع

ها و عاليق کاربر و پردازد و درنهايت بر اساس اولويتمي

هايي را همچنین بر مبناي تشابه او به ديگر کاربران توصیه

هاي توصیه پااليش گروهي دهد. روشبه کاربر پیشنهاد مي

هاي محاسبه شباهت کاربران توان بر اساس الگوريتمرا مي

 به دودسته تقسیم کرد:

 .[1]1و مدل مبنا 1گروهي حافظه مبنا هاي پااليش روش

 پاالیش گروهی حافظه مبنا   -3-2-1

ها و يا ها بر محاسبه ارتباطات بین آيتماين روش

شده براي بنديهاي ردهکاربران تمرکز دارد و از داده

ها استفاده محاسبه شباهت و يا وزن بین کاربران يا آيتم

کند و بر اساس آن مقادير شباهتي که محاسبه کرده مي

ي مکان و يا توصیه مکان به کاربران نیبشیپ بهاست، 

ها بر اساس شباهت بین کاربران زد. بنابراين توصیهپردامي

 هاي کاربردي توصیه گر فیلم شود. برنامهايجاد مي

PocketLens [6۱] و CinemaScreen [66]  و همچنین

 Foafing theو  RACOFI[6۲]توصیه گرهاي موزيک 

Music[63] يي است که از اين روش براي پااليش هامثال

کنند.توصیه گرهاي حافظه مبنا به دو دسته استفاده مي

 :[64]شوندتقسیم مي

 7مبنا  –توصیه گر کاربر  -3-2-1-1

ابتدا  8توصیه گر کاربر مبنا، با توجه به يک کاربر فعال

کند و ر کاربران را محاسبه ميتشابه بین کاربر فعال و ديگ
                                                           

4 Domain Knowledge 

5 Memory based  

6 Model based  
7 User based 

8 Active user 
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بندي را براي مکان موردنظر که کاربر سپس مقادير رده

کند. درنهايت بیني ميهنوز آن را بازديد نکرده است، پیش

يک لیست از تعداد مشخصي مکان را که داراي باالترين 

 دهد.شده است، به کاربر ارائه ميبینيهاي پیشبنديرده

 6مبنا  –تم توصیه گر آی -3-2-1-2

کند با اين مبنا عمل مي -اين روش، مشابه روش کاربر

ها را جاي شباهت کاربران، شباهت آيتمتفاوت که به

و  Sarwar کند. اين روش اولین بار توسطمحاسبه مي

ربر . توصیه گر کا[61]ارائه شد ۲۱۱۱همکاران در سال 

 ۲پذيريمبنا در عین اثرگذاري از مشکل ضعف در مقیاس

در برخي  .[61]بردبه دلیل کاربر محور بودن روش رنج مي

براي استفاده از پااليش  گروهي نیاز به سیستمي  کاربردها

است که بتواند حجم باالي اطالعات را پوشش دهد. اين 

شود. تابع شباهت يمکار توسط توصیه گر آيتم مبنا انجام 

شود يمآيتم انجام –ها، در فضاي آيتميتمآدهي  براي وزن

ي درزمانبیني و توصیه یشپو درنتیجه فضاي محاسبات 

ها زياد باشد، بسیار يتمآکه نسبت تعداد کاربران به تعداد 

اين از فضاي محاسباتي روش کاربر مبنا است.  ترکوچک

روش شباهت بسیاري به روش پااليش محتوا محور دارد با 

اين تفاوت که در اينجا تابع شباهت با الگوي رفتاري همان 

ي در پااليش محتوا محور از شود ولکاربر استخراج مي

 شود.ها استفاده ميهاي آيتمداده

تواند توسط ها ميشباهت بین کاربران و يا آيتم

، شباهت مبتني بر 3شباهت مبتني بر همبستگي پیرسون

و يا معیارهاي  4(CPCهمبستگي پیرسون محدود)

 .[67]محاسبه شود 1شدهليتعدکسینوس مبناي 

  های پاالیش گروهی مدل مبناروش -3-2-2

هايي را با هاي پااليش گروهي مدل مبنا، مدلروش

يادگیري الگوهاي پیچیده و بر هاي استفاده از الگوريتم

کنند و توسعه هاي آموزشي، طراحي مياساس داده

هاي هوشمندانه را براي توصیه بینيدهند و سپس پیشمي

 دهد.مکان به کاربران ارائه مي

 
                                                           

1 Item based 

2 Scalability 

3 Pearson correlation-based similarity 
4 constrained Pearson correlation(CPC)-based similarity 

5 adjusted cosine-based measures 

 ترکیبی هایروش -3-3

داراي  دو روش پااليش محتوا محور و پااليش گروهي 

اين و روش باعث   بمزايا و معايبي هستند. بنابراين ترکی

هاي روش  شود.هاي توصیه گر ميبهبود عملکرد سیستم

مختلفي براي ترکیب اين دو روش وجود دارد. بر اساس 

هاي توصیه سیستم :اند از ها عبارتاين روش Burkنظر 

هاي ، سیستم7هاي توصیه گر تعويضي، سیستم1دارگر وزن

ترکیب  هاي توصیه گر، سیستم8توصیه گر مخلوط شده

هاي ، سیستم6۱هاي توصیه گر آبشاري، سیستم3ويژگي

 فرا گرهاي توصیه ، سیستم66توصیه گر افزودن ويژگي

 .[68]6۲يسطح

هاي اجتماعي در بخش بعد، توصیه مکان در شبکه

مبنا، پیشینه تحقیق موجود در اين زمینه و برخي از مکان

هاي مشابهي براي توصیه جود که از مدلهاي موالگوريتم

 کامل ارائه خواهد شد . طوربهکنند مکان استفاده مي

اجتماعی  هایشبکه در مکان توصیه -۴

 مبنامکان

مبنا به يکي هاي اجتماعي مکانتحقیق در زمینه شبکه

از موضوعات بسیار مهم هم در حوزه دانشگاه و هم در عرصه 

هاي اجتماعي دلیل که شبکهصنعت شده است. به اين 

هاي اجتماعي آنالين و اند بین شبکهمبنا توانستهمکان

ترين هاي فیزيکي ارتباط برقرار کنند، يکي از محبوبمکان

 موضوعات تحقیق در اين زمینه، توصیه مکان است.

مبنا، هاي اجتماعي مکانتوصیه مکان در شبکه

دهد که هاد ميهاي بازديد نشده را به کاربران پیشنمکان

بر اساس اطالعاتي ازجمله ترجیحات کاربر با توجه به 

پیشینه بازديد کاربر و همچنین زمان، پروفايل کاربران و 

آيد. با توجه به اينکه هیچ ها به دست ميپروفايل مکان

ها وجود بندي صريحي در توصیه مکان در اين شبکهرده

یحات کاربر ندارد، بنابراين سیستم توصیه گر بايد ترج

نسبت به يک مکان را با استفاده از اطالعات 

                                                           
6 Weighted 

7 switching 
8 mixed 

9 feature-combining 

11 cascading 
11 feature-augmentation 

12 meta-level 

22



  
ي

لم
 ع

يه
شر

ن
- 

 عل
ي

هش
ژو

پ
ره 

ما
 ش

م،
شت

 ه
ره

دو
ي، 

دار
 بر

شه
 نق

ون
 فن

م و
و

3
داد

مر
 ،

 
اه 

م
63

31
  

 

 

س
ا

 

توان شده، در نظر بگیرد. ثبت موقعیت را ميآوريجمع

بندي ضمني در نظر گرفت و از آن در عنوان ردهبه

 هاي توصیه مکان بهره برد. روش

دهد که کاربر در چه زماني يک ثبت موقعیت نشان مي

توان قعیت را ميچه مکاني بوده است. يک ثبت مو در

 صورت زير تعريف کرد:به

صورت زير تعريف: ثبت موقعیت : يک ثبت موقعیت به

 شود:تعريف مي

(6) ( , , )c u l t 

ثبت موقعیتي است که ارتباط يک  c، 6در معادله

. بر [63]دهدنشان مي tرا در زمان  lو مکان  uکاربر 

اساس تعريف ثبت موقعیت، يک ثبت موقعیت يک 

بندي شود. يک ردهنظر گرفته مي بندي ضمني دررده

 .[63]رساندضمني، ارتباط و ترجیح کاربر را مي

بندي مستقیم يا صريح بندي، ردهنوع ديگري از رده

است. به اين صورت که کاربر ترجیحاتش را نسبت به يک 

بندي صورت مستقیم و با استفاده از مقادير ردهآيتم به

بندي مقدار مثالي از اين نوع رده عنواندهد. بهنشان مي

 دهد. ها ميبه فیلم Netflixندي است که يک کاربر در برده

Beeharee  و همکاران وSimon اساس  و همکاران بر

 همراه، تور راهنماي اي کاربر در يک سیستممکان لحظه

و همکاران يک  Park .[۲6, ۲۱]توصیه مکان را ارائه دادند

سیستم توصیه شخصي را ارائه دادند که ترجیحات کاربر را 

 Zheng .[۲۲]کندمدل مي Baysianبر اساس مدل شبکه 

و نظرات کاربران براي يافتن GPS و همکاران از پیشینه 

   .[۲3]فعالیت استفاده کردند_روابط مکان 

تواند منجر به يک توصیه مکان خوب ينم هاروشاين  

ها در نظر یلمفرا نیز مانند  هامکان هاآنشود، زيرا 

گیرند. در توصیه فیلم اگر ترجیح فیلم کاربر مشخص يم

باشد، بدون توجه به اين مسئله که کاربر کجا زندگي 

کند، يمکند و در چه زماني توصیه را درخواست يم

تواند بهترين فیلم را بر اساس ترجیحاتش در يمسیستم 

ي فوق هاپژوهشيک از یچهحال ينباااختیار او قرار دهد. 

اين واقعیت که رفتار ثبت موقعیت افراد با توجه به فاصله 

قرار  تأثیرمکان ثبت موقعیت کاربر تا خانه او تحت 

ها از آن . عالوه بر اين،اندنگرفته در نظرگیرد را يم

الگوهاي زماني رفتار ثبت موقعیت افراد نیز براي توصیه 

. بنابراين در توصیه مکان معیار اندنکردهمکان استفاده 

 زمان و محدوده مکاني بسیار اهمیت دارد.

ي هامحدودهين يک روش توصیه مکان بايد بنابرا

مطالعات اخیر ارتباطات مکاني را نیز در نظر بگیرد. 

کاربران را نیز براي توصیه مکان در  اجتماعي بین

 اند.مبنا در نظر گرفتههاي اجتماعي مکانشبکه

 صورتبه، اندشدهارائههايي که در اين مطالعات الگوريتم

هاي ، نام الگوريتم6آمده است. جدول 6مختصر در جدول

ي مربوط به هر هايژگيو، نام نويسنده، سال، شدهارائه

گرفته  در نظرردي که در الگوريتم الگوريتم و همچنین موا

 هاتميالگورنشده است، را دربرمي گیرد. در ادامه اين 

 کامل شرح داده خواهند شد. طوربه

 تهاي ثبت موقعیمبنا با استفاده از دادههاي اجتماعي مکانهاي توصیه گر مکان در شبکههاي الگوريتمويژگي -6جدول
 معایب هاویژگی الگوریتم نویسنده سال

۲۱66 
Yeو 

 همکاران
USG 

 مدل پااليش گروهي کاربر مبنااستفاده از 

 استفاده از مدل تأثیر اجتماعي توجه به زمان عدم

 مکاني تأثیراستفاده از  مدل 

۲۱66 
Cho  و

 همکاران
PMM 

PSMM 

اولويت  در نظر نگرفتن اطالعات بودن تغییر مکان افراد براي توصیه يادوره حالت از استفاده

 کاربر

در نظر نگرفتن اطالعات مربوط به 

 مکان)مانند دسته هاي مکان(

مدل کردن توزيع احتمال ثبت موقعیت کاربر در دو وضعیت خانه و 

 محل کار در دو زمان

 استفاده از روابط اجتماعي براي توصیه

۲۱63 Rahimi و 
Wang 

PCR 

PCLR 

 اينگرفتن رفتارهاي دوره نظر در بندي از اطالعات دسته استفاده

 ثبت موقعیت يک کاربر

 در نظر نگرفتن تشابه کاربران
 مکاني با استفاده از توابع توزيع احتمالي مکاني تأثیردر نظر گرفتن مدل 

 PCRبندي زماني در ترکیب دسته

۲۱64 
Zhou 

 Wang sPCLRو
 گرفتن روابط اجتماعيندر نظر  بنديبا توجه به اطالعات دسته استفاده از مدل تأثیر زماني

  در نظر گرفتن مدل تأثیر مکاني با توجه به فاصله مکان تا خانه کاربر پیچیدگي زماني 
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گیرد يميکي از اين مطالعات که قیود مکاني را در نظر 

 ۲۱66در سال  همکارانو    Yeتوسط  شدهارائهروش 

را  6USGيک چارچوب ترکیبي به نام  هاآن.[۲4]است

مبنا ارائه اجتماعي مکانهاي براي  توصیه مکان در شبکه

دادند. اين توصیه گر احتمال ثبت موقعیت کاربر در يک 

آمده از سه دستمکان را بر اساس سه مقدار احتماالت به

 مدل تأثیر اجتماعي و مدل پااليش گروهي کاربر مبنا،

 آورد.مدل تأثیر مکاني به دست مي

درنهايت احتمال ثبت موقعیت کاربر در مکان از رابطه 

 شود:زير برآورد مي

(۲) (u,l) (1 ) U(u,l) . (u,l) . (u,l)p S G         

کاربري است که توصیه به او ارائه  u،۲در معادله

احتمال ثبت  U(u,l)مکان کانديد است، lشود،مي

اساس مدل پااليش  بر lدر مکان  uموقعیت کاربر 

,u)گروهي کاربرمبناست.  l)S  احتمال ثبت موقعیت

و  αبر اساس مدل تأثیر مکاني است،  lدر مکانuکاربر 

β تأثیر اجتماعي و دهي دو  نیز دو پارامتر وزن براي وزن

 . [۲4]مکاني است

Ye  الگوريتم خود را با دو پارامتر دقت و  همکارانو

به جامعیت و با استفاده از دو مجموعه داده مربوط 

Foursquar  وWhrrl ها در ارزيابي کردند. نتايج ارزيابي آن

مشاهده  ۲که در شکل طورهمانآمده است.  ۲شکل

هاي ديگر مقايسه شده و با روش USGشود، الگوريتم مي

عملکرد  USGنتیجه به اين صورت است که الگوريتم 

هاي ديگر دقت و جامعیت نسبت به الگوريتم ازنظربهتري 

 . [۲4]دارد

 
Recal @N – Foursquare 

                                                           
1 user preference (U), social influence from friends (S) , 

geographical influence from POIs (G) 

 
Recal @N – Whrrl 

 
Precision @N – Foursquare 

 
Precision @N – Whrrl 

 USG[۲4]نتايج حاصل از ارزيابي الگوريتم  -۲شکل

 

 ادعا ۲۱66 سال در همکاران و Ye که طورهمان

 هايشبکه در مهمي نقش مکاني هايويژگي اند،کرده

ها نشان دادند که . آن[۲1]کنندمي ايفا مبنامکان اجتماعي

يک ماشین توصیه مبنا است که )يک بازي مکان Whrrlدر 

هاي ها و آراء کاربران براي افزايش توصیهدارد و از الگوريتم

ها کند.(، فراواني کلي ثبت موقعیتمرتبط استفاده مي

در هفته دارد.  روزبهکند و بستگي روز تغییر مي بازمان

دهد که فراواني ثبت موقعیت به ها نشان ميتحقیقات آن

درنتیجه فراواني ثبت  دسته مکان نیز وابستگي دارد و

موقعیت مربوط به هر دسته با زمان  در طول روز و  هفته 

شود که کند. بنابراين به اين مسئله بیان ميتغییر مي

کند. شرايط زماني نقش مهمي را در توصیه مکان ايفا مي

هاي کاربران با توجه به زمان به اين دلیل که فعالیت

هاي مختلفي اي فعالیتمتفاوت است. ازآنجاکه کاربران بر
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توان به اين نتیجه رسید روند، ميهاي مختلف ميبه مکان

هاي زماني براي ثبت موقعیت در که کاربران محدوديت

ها دارند. يک سیستم توصیه گر مکان غیر زماني مکان

را به کاربري توصیه کند.  شاپيکافممکن است يک 

هاي حال، چون در زمان توصیه مکان محدوديتبااين

زماني را در نظر نگرفته است، اين واقعیت که آن کاربران 

شاپ بروند ناديده گرفته شود. خواهند صبح به کافيمي

شب توصیه شاپ در نیمهبنابراين به آن کاربر يک کافي

کند. اين نوع توصیه مکان نامعتبر است درنتیجه يک مي

د توصیه گر مکان خوب نیازمند در نظر گرفتن زمان ايجا

شود ها است. با توجه به مطالب فوق، مشاهده ميتوصیه

مدلي براي اطالعات زماني  USGکه پژوهشگر در مدل 

 هاي ثبت موقعیت در نظر نگرفته است.موجود در داده

اي افراد و همچنین الگوهاي رفتارهاي تغییر مکان دوره

هاي ثبت موقعیت اخیرًا موردبررسي زماني موجود در داده

 توانستند بر ۲۱66و همکاران در سال  Choته است. قرارگرف

اي بودن تغییر مکان افراد و همچنین روابط اساس حالت دوره

هاي هايي را براي توصیه مکان در شبکهاجتماعي، مدل

 PMMمبنا، ارائه دهند. مدل اول مدلاجتماعي مکان
است که  6

وضعیت کاربر را در دو حالت محل کار و خانه در نظر گرفته و 

آورد. احتمال ثبت احتمال ثبت موقعیت را به دست مي

 شود:صورت زير برآورد ميبه lدر مکان uموقعیت کاربر 

(3) 
(u, l ) (u, l hom ) (u, home )

(u, l ) (u, )

p t p e p t
p

p work p work t

 

 
 

)، 3در معادله , home )p u t احتمال بودن کاربرu  در

)، t وضعیت خانه در زمان , h o m e )p u l  احتمال ثبت

و در زماني که کاربر در  lدر مکان  u کاربرموقعیت 

)، وضعیت خانه است , )p u work t  احتمال بودن کاربر در

)، وضعیت کار , )p u l work کاربر احتمال ثبت موقعیتu 

 زماني که در وضعیت کار قرار دارد، است. lدر مکان 

در uبنابراين مجموع احتمال ثبت موقعیت کاربر 

زماني که در وضعیت خانه قرار دارد و احتمال ثبت  lمکان 

زماني که در وضعیت کار  lدر مکان uموقعیت کاربر 

و در  lدر مکان uقرار دارد احتمال ثبت موقعیت کاربر 

 .[۲1]دهدرا نتیجه مي tزمان 

                                                           
1 Periodic Mobility Model 

يک مکان را بازديد  اديزاحتمالبهدر اين سیستم يک کاربر 
رد شده کاربر که نزديک به مکان فعلي برآوکند درصورتيمي

اي ها رفتارهاي دورهها اين است که آناست. مزاياي اين مدل
گیرند و تغییر مکان افراد بین خانه و محل کار را در نظر مي

 حالنيبااشود، ها در نظر گرفته ميبنابراين زمان در اين مدل
اطالعات مهم ديگري مانند ترجیحات کاربران و اطالعات 

مثال يک باشگاه عنوانگیرد. بهدر نظر نميها را مربوط به مکان
ورزشي را در اطراف محل کار کاربران در نظر بگیريد. براي 

احتمال بسیار زماني که کاربر در حالت کار است، اين مدل به
که ممکن کند، درحاليزياد آن باشگاه را به کاربر توصیه مي

م يعني ازآن مدل دومند نباشد. پساست کاربر به ورزش عالقه
PSMM۲  را با استفاده از روابط اجتماعي توسعه دادند. براي

بندي براي ثبت دو دسته PMMافزودن تأثیر اجتماعي به مدل 
اي ارائه صورت ثبت موقعیت اجتماعي و دورهها بهموقعیت

و ثبت موقعیت  PMMاي از مدل ثبت موقعیت دوره دادند.
آيد که دو فاکتور را در اين اجتماعي از روش زير به دست مي

ي است که دوست زمانمدتاول  فاکتور ردیگيمروش در نظر 
ثبت موقعیت کرده است و فاکتور دوم فاصله  liکاربر در مکان 

ثبت موقعیت دوست کاربر تا مکان 
il  است. اين روش

 آورد:صورت زير احتمال را به دست ميبه

(4) (u, l ) .
(t ,l ) J

p t t t l lj i js
j j u

 
 


 

J، 4در معادله
u  ي دوستان هاتیموقعمجموعه ثبت

u ،tکاربر 
j  زمان وl j  مکانj امین ثبت موقعیت دوستان

آمده، دستمجموع احتماالت به تيدرنهااست.  uکاربر 
 است:  PSMMاحتمال نهايي ثبت موقعیت کاربر در مدل 

(1) (u, l ) (u, l ) (u, l )p t p t p t
p s

  

محققین در اين پژوهش پس از آزمايش مدل خود به اين 
ها عملکرد بهتري نسبت به نتیجه رسیدند که مدل آن

، دارد. اندکردهي حرکتي که از يک فاکتور استفاده هامدل
هاي خود را بر اساس سه پارامتر ارزيابي و با ها الگوريتمآن

ارزيابي استفاده از دو مجموعه داده ارزيابي کردند که نتايج 
مشاهده  3طور که در شکلآمده است. همان 3ها در شکلآن
ازنظر هر سه پارامتر عملکرد  PSMMو  PMMشود مي

 .[۲1]هاي مقايسه شده دارندبهتري نسبت به ساير روش

                                                           
2 Periodic Social Mobility Model 
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Brightkite: Accuracy Cellphone: Accuracy 

  
Brightkite :Log-Likelihood Cellphone :Log-Likelihood 

  
Brightkite: Relative Error Cellphone: Relative Error  

 PSMM[۲1]و  PMM هاينتايج حاصل از ارزيابي الگوريتم -3شکل
 

استفاده از دسته مکان در مطالعات اخیر موردبررسي 

هاي اتفاق قرارگرفته است. دسته هر مکان معموالً فعالیت

تواند تقريباً ميکند و افتاده در آن مکان را منعکس مي

همکاران  و Rahimi. رفتار ثبت موقعیت کاربر را نشان دهد

و PCR6هاي دو الگوريتم توصیه گر به نام ۲۱64در سال 

PCLR۲هاي را با استفاده از اطالعات دسته مکان در داده

گوريتم از تابع . در اين ال[63]ثبت موقعیت ارائه دادند

اي براي مدل کردن الگوهاي دوره 3توزيع احتمال زماني

شده است. اين الگوريتم دسته ثبت موقعیت کاربر استفاده

زمان معین و با استفاده از تابع توزيع مکان را در يک

ها احتمال زماني و پیشینه ثبت موقعیت کاربران، به آن

 کند.توصیه مي

                                                           
1 Probabilistic Category Recommender 
2 Probabilistic Category-based Location Recommender 

3 Temporal probability distribution functions  

گوريتم توصیه گر ديگري به ال PCRاساس الگوريتم  بر

يک تابع توزيع احتمال ارائه دادند که در آن  PCLR نام

را نیز براي مدل کردن تأثیر مکاني در نظر گرفتند.  4مکاني

تابع احتمال ثبت موقعیت کاربر در مکان را بر اساس 

آورد. با ترکیب فاصله آن مکان تا خانه کاربر به دست مي

هايت احتمال ثبت موقعیت کاربر اجزاي زماني و مکاني درن
u در مکانl شود.با استفاده از فرمول زير برآورد مي 

(1) (u, l ) ( , h ) T(u, c )p t S l tu l
  

، lمکان خانه کاربر، دسته مکان  hu، 1در معادله 

( , h )S l
u

با توجه به مکان  lاحتمال مکاني بازديد مکان  

,T(uخانه کاربر و  c )t
l احتمال ثبت موقعیت در دستهl 

 . [63]بر مبناي مدل زماني دسته است tدر زمان مشخص 

                                                           
4 Spatial probability distribution functions  
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Rahimi هاي همکاران براي ارزيابي الگوريتم و

پیشنهادي خود از دو پارامتر دقت و جامعیت و همچنین 

 Gowallaاز مجموعه داده مربوط به شبکه اجتماعي 

آمده  1و  4ها در شکل استفاده کردند.نتايج ارزيابي آن

 PCLRشود، مشاهده مي 4در شکل طور که است. همان

ازنظر دقت و  PMMو  USGهاي نسبت به الگوريتم

 PCRجامعیت عملکرد بهتري دارد. از طرف ديگر الگوريتم 

که توصیه گر دسته است نیز ارزيابي شده است. با توجه به 

يک از اينکه اين الگوريتم توصیه گر دسته است ولي هیچ

توصیه گر دسته نیستند، ابتدا  PMMو  USGهاي الگوريتم

صورت جزئي تغییر داده و به اين دو الگوريتم به

گذاري کردند. نام PMM+cو  USG+cهاي الگوريتم

طور ها مقايسه شدند. همانبا آن PCRالگوريتم  ازآنپس

نیز عملکرد بهتري  PCRشود مشاهده مي 1که در شکل 

 .[63]دارد PMM+cو  USG+cنسبت به 

  
  PCLRنتايج حاصل از ارزيابي الگوريتم  -4شکل

  
 PCR[63]نتايج حاصل از ارزيابي الگوريتم  -1شکل

 

ي ثبت ادورهحال مدل زماني فقط رفتارهاي ينا با

قرار داده و رفتارهاي  مورداستفادهموقعیت يک کاربر را 

گیرد. ينمثبت موقعیت کاربران مشابهش را در نظر 

بنابراين اگر يک کاربر تنها چند دسته مکان را بر اساس 

بت موقعیت خود بازديد کرده باشد، بنابراين پیشینه ث

 ي را به کاربر توصیه نشود. ابالقوه هايمکانممکن است 

تر نیز بیان شد دسته هر مکان یشپکه  طورهمان

کند و يمهاي اتفاق افتاده در آن مکان را منعکس یتفعال

دهد. يميباً رفتارهاي ثبت موقعیت کاربر را نشان تقر

رو پژوهشگران ديگري نیز از اين موضوع در توسعه ينازا

و همکاران در سال  Zhoe. اندکردهالگوريتم خود استفاده 

 اين پژوهشگران بودند که الگوريتم ازجمله ۲۱64

sPCLR
ي اجتماعي هاشبکهرا براي توصیه مکان در  6

الگوريتم ابتدا با استفاده از  . در اين[6]ارائه دادند مبنامکان

زماني را ايجاد کردند به اين  تأثیري مکان مدل هادسته

هاي زماني را براي هر يمنحنصورت که در مرحله اول 

کاربر و در هر دسته زماني به دست آورده و سپس با 

ي زماني بین کاربران را هاشباهتاستفاده از آن توانستند 

يع توزبا استفاده از توابع  هايمنحنبه دست آوردند. اين 

شده يمعرفهمکاران  و Rahimiاحتمال زماني که توسط 

بود به دست آمدند. شباهت زماني نیز با استفاده از ارائه 

یري سنتي گاندازهي جابهروشي به نام اتصال منحني 

شباهت کسینوسي يا همبستگي پیرسون به  مانندشباهت 

شباهت زماني بین کاربران، بهترين  درواقعدست آمد. 

                                                           
1 Location Recommendation Utilizing Location Category 
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يت احتمال درنهانتیجه اتصال منحني در هر دسته است. 

و زمان  موردنظرثبت موقعیت کاربر در دسته مکان 

 مشخص را به دست آوردند. 

از سوي ديگر با توجه به اين فرض که کاربر تمايل به 

 تأثیرنزديک به محل خانه خود دارد ، هايمکانبازديد از 

 بر اساسمکاني و  تأثیرمکاني را نیز با استفاده از يک مدل 

 فاصله مکان تا محل خانه کاربر در نظر گرفتند. 

را  sPCLR ترکیب دو جز مکاني و زماني الگوريتم

در دسته  uدهد که احتمال ثبت موقعیت کاربر يمنتیجه 

 کند: يمزير برآورد  صورتبهرا  t در زمان jمکان 

ˆ(u, l ) SP(l, h ) (u, c )p t T tu l
   (7)  

، lدسته مکان clمکان خانه کاربر ، hu، 7در معادله

SP(l, h )
u

با توجه به مکان  lاحتمال مکاني بازديد مکان  

u,c)ˆخانه کاربر و  )T tl  احتمال ثبت موقعیت کاربرu  در

اني بر اساس شباهت زم tدر زمان معین  lدسته مکان 

. پژوهشگران الگوريتم پیشنهادي خود را بر اساس [6]است

دو پارامتر دقت و جامعیت و با استفاده از مجموعه 

ارزيابي کردند. نتايج  Gowallaهاي شبکه اجتماعي داده

 1طور که در شکل آمده است.همان 1ارزيابي در شکل

ازنظر دقت و جامعیت  sPCLRشود، الگوريتم مشاهده مي

و  PCLR ،PMMهاي عملکرد بهتري نسبت به الگوريتم

USG ها، تأثیر زماني رفتار ثبت موقعیت دارد. تحقیقات آن

اي کاربران بر اساس اطالعات دسته مکان، را نشان دوره

کند. داده و نقش آن در بهبود توصیه مکان را ثابت مي

 PMMو  PCLRوريتم ها همچنین نشان دادند که الگآن

عملکرد بهتري   USG عملکردي يکسان دارند اما نسبت به

و  PCLRاست که دو الگوريتم  دارند. دلیل اين امر اين

PMM اند ولي اي حرکت افراد استفاده کردهاز مدل دوره

USG  [6]اين مدل را در نظر نگرفته است.

  
 sPCLR[6]نتايج حاصل از ارزيابي الگوريتم  -1شکل

 

ي قبل، در بخش هابخشدر  شدهارائهبا توجه به مطالب 

 ي مختصري از اين مطالب ارائه خواهد شد.بندجمعبعد 

  یریگجهینت -۵

و  مبنامکاني اجتماعي هاشبکهکاربران  روزافزونرشد 

باعث شده  هاشبکههاي مختلف در اين يسسرووجود 

ي بر زندگي افراد داشته باشند. با توجهقابل تأثیراست که 

ي گذاراشتراکتوجه به امکان ذخیره تجربیات مکاني و به 

، سرويس مبنامکاني اجتماعي هاشبکهآن توسط کاربر در 

ي بسیار هاسيسروتوصیه گر مکان تبديل به يکي از 

 سؤاالتشده است. يکي از  هاشبکهمحبوب در اين 

یز براي محققین در زمینه توصیه مکان به برانگچالش

ي ثبت هادادهکاربران چگونگي توصیه مکان با استفاده از 

 موقعیت است. 

و  مبنامکاني اجتماعي هاشبکهدر اين مقاله، مفهوم 

به بررسي برخي از ي توصیه گر بیان گرديده و هاستمیس

براي توصیه مکان در  شدهارائهي هامدلها و الگوريتم

هاي ثبت مبنا با استفاده از دادههاي اجتماعي مکانشبکه

موقعیت پرداخته شد. همچنین فاکتورهاي به کار گرفته 

ي قرار موردبررس هرکدامدر هر الگوريتم و نتايج مربوط به 

که  کنديمبیان  گرفت. بررسي روند توسعه الگوريتم

هاي اجتماعي هاي توصیه گر  مکان در شبکهالگوريتم

 راًیاخهاي ثبت موقعیت مبنا با استفاده از دادهمکان

هاي هايي که از دادهاست. الگوريتم قرارگرفته موردمطالعه

کنند، در ابتدا ترجیحات کاربر، ثبت موقعیت استفاده مي

روابط  تأثیرو  فاصله مکان از محل خانه کاربر تأثیر

هاي . در الگوريتماندگرفتهاجتماعي کاربر، را در نظر 

ي کاربر و همچنین ادورهرفتارهاي تغییر مکان  ازآنپس

ي مهمي در توصیه مکان ارهایمعالگوهاي زماني که 

است. استفاده از اطالعات  قرارگرفتهي موردبررسهستند، 

28



  
ي

لم
 ع

يه
شر

ن
- 

 عل
ي

هش
ژو

پ
ره 

ما
 ش

م،
شت

 ه
ره

دو
ي، 

دار
 بر

شه
 نق

ون
 فن

م و
و

3
داد

مر
 ،

 
اه 

م
63

31
  

 

 

س
ا

 

است.  شدهيبررسدر چند الگوريتم،  راًیاخدسته مکان نیز 

ها ترجیحات کاربر با توجه به کاربران در اين الگوريتم

مکان تا محل زندگي کاربر و الگوهاي  تأثیرمشابهش، 

 است.  شدهگرفتهزماني در توصیه مکان به کار 

بنابراين با توجه به اهمیت سیستم توصیه در 

هاي زيادي پژوهش باوجودمبنا و هاي اجتماعي مکانشبکه

شده است، همچنان اين ضرورت زمینه انجام که در اين

بهبود عملکردشان،  منظوربهها وجود دارد که اين الگوريتم

و در صورت امکان توسعه يابند. الگوريتم  شدهيبررس

sPCLR  براي به دست آوردن شباهت بین کاربران از

دو . شباهت زماني بین کنديمي زماني استفاده هايمنحن

ي هايمنحندر هر دسته مکان با استفاده از اتصال  کاربر

. با توجه به ديآيمزماني دو کاربر در آن دسته به دست 

، اين فرآيند داراي هامکانتعداد زياد کاربران و دسته 

پیچیدگي زماني بسیار زيادي است. از طرفي با توجه به 

ي توصیه هاستمیساينکه سرعت توصیه مکان به کاربر در 

ان حائز اهمیت است، رفع اين پیچیدگي زماني با گر مک

ي ديگري براي يافتن شباهت هاروشجايگزين نمودن 

يکي از بسیار مفید باشد. اين موضوع  توانديمزماني، 

براي توسعه الگوريتم  و بهبود عملکرد آن است.  هاشنهادیپ

نگرفتن  در نظريکي ديگر از مشکالت اين الگوريتم 

ه روابط اجتماعي کاربر است. با توجه مربوط ب سازيمدل

ي توصیه گر در هاتميالگوربه پیشینه تحقیق در زمینه 

، روابط اجتماعي کاربران نیز مبنامکاني اجتماعي هاشبکه

است.  مؤثردر يک مکان  هاآنبر احتمال ثبت موقعیت 

سازي اين نوع روابط و افزودن آن به الگوريتم بنابراين مدل

sPCLR درصد در بهبود توصیه  3۱=6۱تواند حدود مي

رفع مسئله پراکندگي، باشد. همچنین  مؤثرمکان به کاربر 

باال بردن میزان دقت و جامعیت و رفع مسئله شروع سرد 

گرفت که باعث  نظر درعواملي  عنوانبه توانيمرا نیز 

 خواهند شد.  هاتميالگوربهبود 
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