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 هاچالش و: کاربردها 1جذاب نقاط
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-صنعتي خواجه دانشگاه - بردارينقشه مهندسي دانشکده - مکاني اطالعات هايسیستم ارشد کارشناسي دانشجوي7

 نصیرالدين طوسي
h.aminzadeh@email.kntu.ac.ir 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي - برداريدانشیار دانشکده مهندسي نقشه2
mrmalek@kntu.ac.ir 

 (7339 آذر، تاريخ تصويب 7339 )تاريخ دريافت خرداد

 چکیده

که براي کاربر از حیثي اهمیت و ارزش دارد. طبیعي است که در يک پايگاه داده مکاني  اي در محلي مشخص بودهنقطه جذاب عارضه

عارضه  نیهمچنشود. به همین ترتیب خط جذاب هم يک عارضه خطي و جذاب براي کاربر خواهد بود. اي محسوب مياز نوع عوارض نقطه

محدوده جذاب، تعريف نمود. نقطه جذاب وابسته به نیاز و بافت  توان به عنوانسطحي مانند يک منطقه تفريحي و يا کاربري خاص را مي

 توان فرض کرد که يک نقطه جذاب براي همه، نقطه جذاب محسوب شود. باشد. بنابراين نميکاربر در يک موقعیت مشخص مي

ي و مکان اطالعات يفناور يعرصه در ي بزرگتحولشاهد  هاي ارتباطي و تجهیزات همراهشبکه ،يابيمکان يهايفناوربا رشد  امروزه

مبنا، يافت و پیشنهاد هاي مهم و کاربردي مکانهستیم. يکي از سرويس همراه زاتیتجه قيطر از مبنامکان متنوع يهاسيسرو ارائه بويژه

-ورد عالقه آنها صورت ميريزي سفر کاربران نیز براساس نقاط مجا اهمیت يافته که برنامهنقاط جذاب به کاربران است. اين مورد تا بدان

کند، بلکه کاربر بدون درخواست و صرف زمان بیشتر آنها هاي جديد کمک ميپذيرد. پیشنهاد نقاط جذاب نه تنها به کاربر در کشف مکان

دهاي نقاط ، به بررسي مفهوم عوارض جذاب، کاربرحاضر قیتحق دريابد. را بیابد. اين سرويس بويژه در مناطق ناآشنا کاربرد بیشتري مي

پردازيم تا با هاي استخراج عوارض جذاب مطرح شده در مقاالت منتشر شده ميجذاب در موضوعات مختلف مکاني و همچنین روش

 تري جهت انجام مطالعات آتي در اين زمینه ايجاد گردد.هاي تحقیقاتي موجود در اين خصوص وضعیت روانمعرفي حوزه

 گرهاي توصیهمبنا، سرويسمبنا، خدمات مکانهاي اجتماعي مکاننقاط جذاب، شبکه واژگان کلیدي:

 

                                                           
1 Point of Interests 

 نويسنده رابط  *
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 مقدمه -1

 يبرا که بوده مشخص يمحل در ايعارضه جذاب نقطه

و در پايگاه داده مکاني  دارد ارزش و تیاهم يثیح از کاربر

 يمنقطه جذاب  .درباره آن اطالعاتي ذخیره شده است

 شناسه کي و مختصات از يامجموعه باشد مثل ساده تواند

 مدل کي مانند تر دهیچیپ اي فرد براي هر نقطه، ومنحصربه

-متفاوت باشد. هم ،ييهانام با ساختمان کي از يبعد سه

 يا و ،بودن بسته و باز ساعتمانند  ياطالعاتشامل  چنین

در  هاي مربوط به نقاط جذابهداد. شهري باشد آدرس کي

 يهاستمیس جمله ازدارد.  کاربردي اریبسهاي زمینه

 يهايباز مکان، بر يمبتن يخيتارهاي پژوهش ،يناوبر

هاي ريزي سفر، سرويسبرنامه مکان، بر يمبتني اجتماع

  .]7[ 7افزوده تیواقع يمرورگرها يابي،راه

 يهايفناور به همراه يهادستگاه شدن مجهزامروزه 

 اطالعات يفناور يعرصه در يتحول باعث ،يابيمکان مدرن

-سيسرو ارائه يبرا يفرصتي شده است. اين تحول مکان

 فراهم همراه زاتیتجه قيازطر مبنامکان متنوع يها

 اطالعات يورافنحوزه دراست. ازطرفي تالش زيادي آورده

 طورهمین و هامکان ياسام ازاي داده گاهيپا توسعه يبرا

  .صورت گرفته است جذاب، نقاط

 تجهیزات از گسترده استفاده گذشته سال چند يط

 از جديدي نسل مبنا مکان خدمات و همراه هوشمند

 را مبنا مکان اجتماعي هايشبکه نام با اجتماعي يهاشبکه

 نییتع يهاوريآفن از هاشبکه اين. است نموده ايجاد

 برندمي بهره همراه هايدستگاه و وب دوم نسل و تیموقع

 اشتراکبه قبیل از هاييفعالیت انجام اجازه کاربران به تا

 و محلي جاذب نقاط کردن پیدا خود، موقعیت گذاري

 هايشبکه سريع رشد بنابراين. دهند را گريد ياریبس

-داده از بااليي حجم به تا شده باعث مبنامکان اجتماعي

 هاداده اين. ]2[ باشیم داشته دسترسي کاربران هاي

 هايرفتاربا بررسي  تا آورنديم فراهم محققان براي فرصتي

مختلف، نقاط جذاب کاربران را  هايجنبه از کاربران

استخراج کنند و در نتیجه با پیشنهاد دادن آنها به کاربر، 

 ند.آور فراهمرا  مبنا مکان خدمات توسعه و بهبود نهیزم

هاي اجتماعي ادامه اين مقاله، ابتدا به معرفي شبکه در

ها، منبع اصلي استخراج شبکهپردازيم. اين مبنا ميمکان

                                                           
1 augmented reality browsers 

باشند. در ادامه اين فصل، به بررسي نقاط جذاب مي

گرفته در زمینه کاربردهاي تعدادي از تحقیقات صورت

پردازيم. در فصل دوم، ها ميگونه شبکهنقاط جذاب در اين

هايي که نقاط گر، به عنوان سرويسهاي توصیهسرويس

گردد. معرفي مي کند،جذاب را به کاربران توصیه مي

همچنین تعدادي از کارهاي انجام شده در زمینه ترکیب با 

گیرد. ها مورد بررسي و مقايسه قرار مينقاط جذاب، در آن

اين مسئله که عدم توجه به نیازها و موقعیت با توجه به

ارائه نتايج نامعقولي از طرف  به منجر در برخي موارد کاربر،

 استفاده در کاربر يتينارضا پي آن باعثسرويس شده و در

گردد، در بخش بعد به بررسي مي هاسيسرو نياز

-ستمیس از يخاص نوع -گر بافت آگاههاي توصیهسرويس

 دانشدادن،  شنهادیپ هنگامو  باشنديم گرتوصیه يها

خواهیم پرداخت و -دنریگيم نظر در نیز را کاربر يبافت

کنیم. در کاربرد نقاط جذاب در اين مبحث بررسي مي

رو در هاي پیشفصل چهارم نیز به بررسي برخي چالش

اين مبحث، که بايستي مورد توجه محققین قرار گیرد، 

-پرداخته. در بخش پاياني نیز مطالب مطرح شده جمع

 بندي شده و نتیجه بحث بیان شده است. 

 مبنامکان یاجتماع يهاشبکه -2

-اشتراک به کاربران لیتسه با و وبنسل دوم  ظهور با

هاي اجتماعي شبکه ظهور امکان امروزه داده، يگذار

 منعکس و سازنده اجتماعي، شبکه .شده فراهم مبنامکان

 و واقعي زندگي در مردم میان اجتماعي روابط کننده

 به براي کاربران به راهکارهايي ارائهدهنده همچنین

 از آنها عاليق و رويدادها، فعالیتها، ايدهها، گذارياشتراک

 ها،شبکه نيا در يمکان يهاداده .]21[است اينترنت طريق

 دانش که است کاربران به مربوط ياجزا نيترمهم از يکي

 زانیم و هامکان از هاآن ييآشنا زانیم مورد در ياگسترده

 هاشبکه نيا. بدهد توانديم کاربران يبرا هامکان تیاهم

 براساس کاربران و هامکان درک يبرا ديجد طیمح کي

-داده يرسان بروز و اخذ. دهنديم ارائه افراد يمکان نهیشیپ

 مبناهاي اجتماعي مکانشبکه يواسطه به يمکان يها

 بهبود اي مبنامکان متنوع يهاسيسرو ارائه به منجر

 به توانيم هاسيسرو نيا جمله از. شوديم آنها ساختار

 .کرد اشاره گر هیتوص يهاسيسرو و يابيراه يهاسيسرو

2
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 واسطه بهتعیین موقعیت  يفناور به يدسترس لیتسه

 و تیموقع رهیذخ امکان هوشمند، يهايگوش شدنریفراگ

 بوجود کاربران يبرا را نترنتيا بستر يرو بر آن انتشار

 لیتسه با مبناهاي اجتماعي مکان. شبکهاستآورده

 اطالعات بیترک و ،کاربران يمکان اطالعات به يدسترس

 فراهم را امکان نيا هاآن زیآنال و يمکان اطالعات با کاربران

 ياجتماع روابط روزانه يهاتیفعال بهتر، میبتوان تا کننديم

 .]3[ میکن کشف را کاربران يرفتار يهاالگو و
 ،يتجار نهیزم مبنا دري اجتماعي مکانشبکه نیاول

Dodgeball يانداز راه کايآمر در 2222 سال در که بود 

ي شبکه کي 2223 سال در شبکه نيا گذارانیبن. شد

 نيا. کرد دیتول Foursquare نام به مبنااجتماعي مکان

 براساس کاربران کهاست  نيآنال يباز کي مانند شبکه

 يایدن در تیموقع کسب يبرا رقابت به شانهايتیفعال

 نيا. پردازنديم غیره و شهر کي شهردار مانند يمجاز

-موفق از يکي کاربر ونیلیم 22 با 2272 سال در تيسا

 کايآمر در مبناهاي اجتماعي مکانشبکه يهاتيسا نيتر

 .شد شناخته

 مکان گرهیتوص يها ستمیس ارائه ر،یاخ يها سال در

 از ياریبس توجه مبنا مکان ياجتماع يها شبکه يمبنا بر

 يمتفاوت قاتیتحق و کرده جلب خود سمت به را نیمحقق

 قاتیتحق نيا اساس. است شده انجام نهیزم نيا در

 شنهاداتیپ ارائه يبرا کاربران، يگروه يهاداده از استفاده

 از يسر کي. آنهاست يمکان حاتیترج براساس يمکان

 و کاربران يتیموقع اطالعات آوريجمع با ،قاتیتحق

 نوع شناخت و ،کاربر يبرا معنادار يهامکان استخراج

 .]4[ کردند يمدلساز را کاربران يمکان خچهيتار ها،مکان
-شبکه نهیزم در گرفته صورت قاتیتحق نيتر جامع از

 شرکت قاتیتحق بخش در ،مبناهاي اجتماعي مکان

 يمکان نهیشیپ ساسارب آنها. ]5[ شد انجام کروسافتيما

 از شده يآور جمع ریس خط از استفاده با و کاربران

 شنهادیپ به مکان، هیتوص بر عالوه ،سیستم تعیین موقعیت

 با آنها. پرداختند ياجتماع يها شبکه کاربران به تیفعال

 موارد نسبتا ياجتماع دوستان که تیواقع نيا به توجه

 مبنا حافظه شيپاال روش گذارند،يم اشتراک به را يمشابه

 نیشیپ يهاازیامت براساس ها،ازیامت ينیبشیپ يبرا را

 .بردند بکار کاربران
 بر مبناي جذاب نقاط هیتوص بستر ک، ي]9[در مقاله 

 مدل يبراآنها . دادند ارائهمبنا هاي اجتماعي مکانشبکه

 مدل از، خاصنقاط بازديد  از کاربر ديبازد احتمال کردن

 يبند رتبه يضیب از ند وکرد استفاده يمرکز چند نیگوس

 استفاده نقاط جذاب بهتر يبند رتبه يبرا ،شده يشخص

 ازي بندرتبه يخطا کردن نهیکم يبراهمچنین  .ندکرد

ها در نهايت، نتايج ي استفاده کردند. آنریفاکتورگ سيماتر

ها مقايسه نمودند که نتیجه عملکرد روش را با ساير روش

 ها بهتر بود.مدل گوسین، از ساير روش
از تحقیقات صورت گرفته بر روي بحث کشف 

اشاره نمود.  ]1[توان به مقاله هاي جذاب، ميمحدوده

محققین در اين مقاله، چارچوبي منسجم براي کشف و 

(. 7هاي جذاب شهري ارائه کردند )شکلاستخراج محدوده

هاي با برچسب براي رسیدن به اين هدف از عکس

استفاده نمودند. روند  Flickrجفرافیايي در شبکه اجتماعي 

آمده است.  2هاي مناسب تحلیل، در شکلانتخاب عکس

و  DBSCAN7 نامبندي از الگويتمي بهها براي خوشهآن

-هاي جذاب از روش متنچنین براي کشف محدودههم

 بینیم.مي 3کاوي استفاده کردند که نتايج را در شکل
هاي نمايش در اين مقاله، محققان تعدادي از مزيت

محدوده جذاب بجاي نقطه را بیان نمودند. مزيت اول، اين 

جديدي در اين حوزه، نوع نمايش باعث ايجاد کاربردهاي 

هايي شود. به عنوان مثال برنامهبرمبناي روابط مکاني مي

کنند، اغلب نیاز دارند که اطالعات مکاني را بازيابي مي

وجو براي رسیدن به اطالعات، در يک محدوده خاص پرس

تواند به عنوان مرزهاي اين انجام دهند. محدوده جذاب مي

عدي از ديدگاه بار محدوده نمايش داده شود. مزيت ب

باشد؛ بدين صورت که در حالت کلي، اجراي محاسباتي مي

تر از عملیات محاسباتي بر روي يک محدوده، بسیار مناسب

باشد. و اي از نقاط، مياجراي عملیات بر روي مجموعه

مزيت آخر که از ديدگاه شناختي مورد بررسي قرار گرفته 

صورت يک بهباشد که نمايش محدوده براين اساس مي

-تر از نمايش بهتر و قابل دسترسچندضلعي بسیار ساده

 باشد.بندي شده ميصورت نقاط خوشه
-هاي اجتماعي مکانتا بدين جا به بررسي نقش شبکه

مبنا در کشف نقاط جذاب پرداخته شد. در فصل بعد، به 

گر و بررسي تحقیقات صورت هاي توصیهمعرفي سرويس

گر نقاط جذاب اي توصیههگرفته در حوزه سرويس

 پرداخت.خواهیم

                                                           
1 Density-based spatial clustering for applications with noise 
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هاي اي براي کشف و استخراج محدودهچارچوب سه اليه -7شکل

 ]Flickr ]1هاي شبکه جذاب شهري از داده

 
هاي هاي ارجح براي استخراج محدودهروند انتخاب عکس -2شکل

ها را افزاري و اشکال زرد، دادهجذاب شهري)اشکال آبي مراحل نرم

 ]1[دهند( مينمايش 

 
-هاي جذاب )عکس چپ، دادهاي از استخراج محدودهنمونه -3شکل

هاي کشف شده و عکس راست ، عکس وسط خوشهFlickrهاي شبکه 

 ]1[باشد( هاي استخراج شده توسط الگوريتم ميمحدوده

 گر هیتوص يها سیسرو -3

 هايتکنیک از گیريبهره با گر،توصیه هايسیستم

 هايمکان توصیه به دانش، کشف هايتکنیک و آماري

-مي هاداده زياد حجم از ناشي مشکالت کاهش و جديد

-يم يسع يریگمیتصم زمان در يشخص هر. ]21[پردازند

 با را تطابق نيبهتر که کند انتخاب را يانهيگز کند

 هااریمع نيا تمام. باشد داشته اشيشخص حاتیترج

 آنها از هرکدام رو نياز و بوده يو تفکر طرز به وابسته

 ستمیس. است مختلف افراد يبرا يمتفاوت تیاهم يدارا

 امکان ،گرهیتوص ستمیس کي قالب درکه  يمکان اطالعات

 به دارد، را مختلف يریگمیتصم يهاتیوضع با يسازگار

 ارهایمع نيا گرفتن نظر در با را شخص يمناسب ابزار عنوان

 و نییتع اما. کنديم تيهدا مقصد نيترکينزد سمت به

  اقالم از يترقیدق اطالعات مردم توسط هااریمع يدهمقدار

 هااریمع يبرخ چون. گذارديم کاربران اریاخت در مختلف

 تواندينم لزوما فرد کي يریگمیتصم و است ياقهیسل

 .باشد داشته ارهایمع مقدار از ياعتمادقابل و قیدق يابيارز
 يهاطیمح و وب سطح در اطالعات حجم شيافزا با

 يجد مشکالت با داده انتخاب و يریگمیتصم ،ياانهيرا

 شيپاال يبرا هاييروش به ازین لذا. است شده مواجه

 صیتشخ ييتوانا با گرهیتوص يهاستمیس که بود اطالعات

 حل يبرا را ينينو روش نهیربهیغ و نهیبه اقالم کیتفک و

 . ]8[ است آورده بوجود مسئله نيا
 و هاسازمان توسط داده گاهيپا يرسان بروز که آنجا از

 يم ياديز نسبتا نهيهز و زمان صرف مستلزم موسسات

 يمکان يهاداده بتواند که است يستمیس به اجیاحت باشد،

 ازین گريد طرف از. کند يرسان بروز خودکار تصوربه را

 ،يرسان خدمات تیفیک مثل يفیک اطالعات يبرخ به مبرم

 تیجذاب زانیم و ييبايز موردنظر، منطقه در ازدحام زانیم

 ،عموم و رخبرهیغ کاربران نظر از استفاده بدون ،اماکن

 اطالعات و يمکانگرهیتوص يهاستمیس. ستین ممکن

 مبناهاي اجتماعي مکانشبکه قالب در گسترمردم يمکان

 مردم يمکان اطالعات که صورت نيا به .گرنديکدي مکمل

 گر هیتوص ستمیس به يورود اطالعات لیتکم در گستر،

 ،گر هیتوص ستمیس نيا مقابل طرف در و کندیم کمک

 سطح در حداقل -داده دیتول به را کاربران لیم خود

. دهدمي شيافزا -يکاربردبرنامه از استفاده به يمندهعالق

 صورتبه را هاداده که است يبستر به ازین نيبنابرا

 يآور جمع مردم از ياجتماع شبکه کي درقالب داوطلبانه

 .دهد قرار يمکان گرهیتوص ستمیس اریاخت در را هاآن و کند

 دقیق به کاربران، جذاب نقاط ارائه يبرا ]3[در مقاله 

 ،يپراکندگ ،(يزمان بازه کي در)بودن دسترس درید قسه 

را تعريف ( جذاب مکان دو نیب)سفر زمان تیقطع عدم

، نهیبه جواب ارائه و جستجو يفضا يسازساده يبرا کردند.

ي استفاده کردند. قبل يدهايبازد در کاربر يرفتارها از

درصد  تيرضا و سرعت شيافزا اعمال اين قیود جهینت

 بااليي از کاربران بود.
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 و جذاب نقاط هیتوص صحت بهبودبراي  ]72[در مقاله 

از نقاط  گر،هاي توصیهدر سرويس سرد شروع مشکل حل

صورت بدين .دوستان کاربر استفاده شد بازديد شده توسط

از آن  دوستانش که کاربر ديبازد محتمل يهامکان ابتدا که

را استخراج  بوده شانموردعالقه و کردند ديبازدها مکان

 شده،دهيدنقاط بازديدي را به سه دسته  سپس. نمايدمي

 لهیوسهبکند و بندي ميتقسیم نشدهدهيد و محتمل

 جهینت. ها را باهم ترکیب کردندآن يریفاکتورگ سيماتر

 .دهديم خبر شده ارائه متد ياثربخش از هم
 گرهیتوص يسسرو کنويسندگان ي ]77[در مقاله 

 يهاروش از استفاده با ارائه دادند که (GeoSRS) يبیترک

 و پرداخته کاربر جذاب نقاط استخراج به ،ياوکمتن

 باعث و داده شنهادیپ کاربر به را جذاب مکان آن براساس

. از مشکالت موجود در اين شده شنهادهایپ صحت بهبود

روش، استفاده کاربران از کلمات نامتعارف در نظرات 

باشد که بحث استخراج عالقه و نقاط مورد خودشان مي

 عالقه کاربران را پیچیده نموده است.
 يهاشبکه يهاداده آنالیز يبرا ]72[در مقاله 

 يمبتن مبنامکان خدمات مشکل حل و نامبمکان ياجتماع

 يبندخوشه هیتوص تميالگور گر،هیتوص يهاستمیس بر

 يسازنهیبه يبرا نیهمچن و. دادند ارائه مبناتراکم-هیناح

-فاصله بر يمبتن يگريد يبندخوشه تميالگور ها،جواب

 شباهت يمبنا بر نقاط يبند خوشه. دادند ارائه دسته

 صورت گرفته است. نقاط دسته شباهت و فاصله

نويسندگان تحقیقات جامعي درمورد  ]73[در مقاله 

هاي کشف شباهت و عدم شباهت کاربران براساس ويژگي

انجام دادند و  -مانند فاصله جغرافیايي-اجتماعي مختلف 

در نهايت براي دو کاربر که عاليق يکي از آنها نامعلوم 

ديگر را است،  شباهت يا عدم شباهت دو کاربر به يک

مشخص کردند. محققین مطالعات جامع برروي زمینه 

عالقه به موسیقي، فیلم و سريال انجام دادند و نتیجه اين 

طور مشابه، و همین 7بود که کاربران با اطالعات جمعیتي

هم باشند عاليقي نزديک بهکاربراني که دوست هم مي

ق دادند که عاليدارند. براين اساس مدل پیش بیني توسعه

کاربران را پیش بیني نموده و در پیشنهاد مناطق جذاب 

اند، به کاربراني که به تازگي به شبکه اجتماعي پیوسته

 شود.استفاده مي

                                                           
1 demographic 

هاي ، محققان براي استفاده از محدوده]74[در مقاله 

 يکرديرو مبنا،گر مکانهاي توصیهجذاب در ارائه سرويس

 از يامجموعه اساسبر و پارامتر بدون نشده،نظارت کامال

 بودند معتقد نهاآ .دادند ارائهمکاني  برچسب ي باهاعکس

 يستيتور اهداف با يشتریب انطباق محدوده هیتوص که

باهم  کاربران از ياریبساجازه دادند تا عالقه  و دارد يسنت

 از استفاده بااصلي که در اين تحقیق  سوالترکیب شوند. 

 کجا کاربر،" اين بود که شدارائه شده، پاسخ داده تميالگور

روي کند و تا جايي که امکان زمان مشخصي پیاده توانديم

اي از نمونه "؟نمايد مشاهده هاي جذابش رادارد مکان

تان را شما مهمان"خروجي الگوريتم براي پاسخ به سوال 

 4را در شکل  "بريد؟براي اولین بازديد، کجاي شهر مي

نقاط مشخص شده توسط خبرگان بینیم که نقاط قرمز، مي

محلي و نقطه آبي، مرکز هندسي محدوده جذاب ارائه شده 

 باشد.توسط الگوريتم پیشنهادي مي

 
 ]74[اي از خروجي الگوريتم ارائه شده نمونه -4شکل

 و مختصات وجود هيپا بر مبنا،مکانهاي رويسس اکثر

 يسع کاربر، مشخصات درنظرگرفتن بدون کيمتر اطالعات

 کاربر حاتیترج به يتوجه ا  عمدت و دارند کاربر تيهدا در

 کاربر يتينارضا به منجر توانديم توجه، عدم نيا و ندارد

براين اساس، اخیرا  نوع  .شود هاسيسرو نياز استفاده در

گر توسعه داده شدند، که هاي توصیهخاصي از سرويس

ترجیحات و نیازهاي کاربر را نیز در امر توصیه عوارض 

دهند. در بخش بعد، به معرفي و بررسي ذاب، دخالت ميج

 تحقیقات صورت گرفته در اين زمینه خواهیم پرداخت.
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 آگاهگر بافتهاي توصیهسرویس -3-1

 از يخاص نوع( CARS7) آگاه بافت هیتوص يهاستمیس

دادن  شنهادیپ هنگام که باشنديم گرتوصیه يهاستمیس

 .دنریگيم نظر در نیز را کاربر يبافت دانشنقاط جذاب، 

 مکان نتريمناسب ارائه هدف با هاستمیس نياز يسر نیاول

 در مقصد و مبدا تیموقع به توجه با کاربران عالقه مورد

 ]79و75 [گرفتندقرار استفاده مورد يقاتیتحق يهاپروژه

 استفاده يزمان و يمکان يآگاه بافت از هاپروژه نيا در

 تیموقع نییتع ستمیس کمک به که صورت نيا به. شد

 يهاستمیس همراه، يهاتلفن ينما قطب و GPS2 مثل

 کاربران از يبافت اطالعات کسب با تا شدند قادر گرتوصیه

 نيبهتر حرکت، زمان و سرعت ،يکيزیف تیموقع لیقب از

 .]71[ دنده شنهادیپ کاربران به را نظر مورد مکان
 هیتوص يبرا ي رامکان و يزمان اثرات ]78[در مقاله 

 کردند و متدي بنام بیترک آگاه بافت جذاب نقاط بهتر

CTS3 حد کي در يپراکندگ مشکل حل يبرا. ارائه دادند 

را  مختلف يهازماني بازديد در هاداده نیب تشابه خاص،

 دقت، مشکل ي حلبراهمچنین  .(5نمودند )شکل محاسبه

 يمکان اطالعات. ندکرد بیترک را يزمان و يمکان اطالعات

 يلیخ يهامکان هیتوصعدم  يبرا نیز به عنوان يک قید، را

 در هم بافت کردن وارد جهینت. کردندمحاسبات  وارد ،دور

چنین رضايت درصد بهتر بود و هم متدها، ريسا با سهيمقا

 .(9بااليي از کاربران را همراه داشت )شکل

 
 ]78[هاي مختلفنمودار تشابه رفتاري کاربران در زمان -5شکل

                                                           
1 Context-Aware Recommender System 
2 Global Positioning System 

3 Combine Temporal and Spatial Influence 

 
 ]78[ارزيابي و مقايسه متد ارائه شده و کسب نتايج بهتر -9شکل

 را تاجر هر ،يتجار اهداف هیتوص يبرا ]73[در مقاله 

 روش از استفاده با و گرفته درنظر تميآ کي عنوانهب

 نيا اما. است پرداخته تاجر هیتوص به ،4يمشارکت شيپاال

 يروش نيبنابرا کندينم کاربر حاتیترج توجهي به روش

 با را يمشارکت شيپاال روش و دادند ارائه ابزار بر يمبتن

 را کاربر حاتیترج تا ندکرد بیترک کاربر يهادگاهيد

 بر يسازنهیبه روش از نیز مدل آموزش يبرا. دنبزن نیتخم

، متد نيا با توانستند و ندکرد استفاده نیگوس مدل يمبنا

 حدود تا را گرتوصیه هايسرويس سرد شروع مشکل

 .کنند برطرف ياديز
ارائه دادند.  STCAPLRS5 ناممتدي به ]22[در مقاله 

-مکان کشف چنینهم و یه مناطق جذابتوص بهبودهدف، 

ي، اجتماع يهاشبکه در کاربر و بافت رفتارها از ديجد يها

 يبیترک مدل از کاربر يمکان يهارفتار کردنمدل يبرا. بود

 و رگذاریتاث مدل، جهینت. شده استفاده آگاهبافت ونیرگرس

 .شتدا ييباال ریتفس تیقابل و بود مناسب
 يگرهیتوص سيسرو گرفته، انجام ریاخ قاتیتحق در

 نيا در. بخشديم بهبود را يابيراه خدمات که کردند ارائه

 شبکه از يمحل افراد ریسخط و جذاب يهامکان ق،یتحق

 خط لیتحل از يریمس ،درنتیجه .شوديم اخذ ياجتماع

 کاربر تيهدا يبرا آورند ومي بدست يمحل افراد ریس

 .]21[ ندنکيماستفاده 

                                                           
4 Collaborative Filtering 
5 Spatial-Temporal Context-Aware Personalized Location 

Recommendation System 
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 که دادند شنهادیپ را يروش محققان ،]27[ قیتحق در

 برنامهباشد و مي 1راه حل دو چالش مطرح شده در شکل

. براي طراحي به کنديم يطراح شده، يسازيشخص سفر

 و مکان نیچنهم و مبنامکان ياجتماع شبکه يهاداده

 نیاز داريم. در نهايت مسیر سفر سفر، انيپا و شروع زمان

 کاربر به کاربر، نقاط جذاب از ديبازد يتوال صورت به

شود. فلوچارت فرآيند توصیه سفر را در يم شنهادیپ

 بینیم.مي 8شکل

 
 ]27[شدهسازيدو چالش اصلي براي توصیه سفر شخصي -1شکل

 
 ]27[سفر گرفلوچارت موتور توصیه -8شکل

سازي شده آگاه و شخصيروشي بافت ]22[در مقاله 

-مبنا ارائه دادند که، عالقههاي اجتماعي مکانبرپايه شبکه

کند. دراين روش از رگرسیون هاي کاربر را مدل مي

اي براي تعیین ارتباط بین عالقه و بافت کاربر چندجمله

شود. استفاده شده و در دو سطح فردي و ترکیبي انجام مي

هاي دخالت بافت کاربر، در استخراج نتايج حاکي از توانايي

توان در باشد. و تاثیر بافت را نیز مينقاط جذاب کاربر، مي

 سازي، مشاهده نمود.سطح فردي فرآيند شخصي
نويسندگان روشي غیرنظارت شده براي  ]23[در مقاله 

هاي جذاب کاربر در سطح شهر با کمک کشف دقیق مکان

هاي شبکه اجتماعي مکان مبنا، معرفي نمودند. در داده

-هاي معرفي شده نقاط جذاب را بهسالیان اخیر روش

ها دادند. اين روشصورت نظارت شده به کاربر پیشنهاد مي

براي کاربراني که فعالیت بسیار کمي در شبکه اجتماعي 

دارند کارا نیست. آنها براي کشف وابستگي مکاني و 

تعريف  PSIPD7 نامکاربر متدي به وابستگي اجتماعي

نمودند که وضعیت مکاني و اجتماعي کاربر را نیز در روند 

دهد. نتايج آن، در مقايسه کشف مناطق جذاب دخالت مي

هايي که وضعیت مکاني و اجتماعي کاربر را دخالت با روش

دادند، نشان دهنده بهبود عملکرد اين متد در کشف نمي

-حت تخمین و عملکرد رتبهمناطق جذاب، در سطح ص

 است.شدهآورده  3باشد. نتايج در شکلبندي، مي

 
ارزيابي و مقايسه متد ارائه شده با ساير متد ها برروي دو  -3شکل

 ]23[جامعه آماري

سرويسي براي برنامه سفر طراحي  ]24[در مقاله 

طوري که تحت تاثیر ترجیحات و احتیاجات کردند، به

ن و وضعیت اجتماعي کاربر باشد. چنین مکاکاربر و هم

هايي مانند میزان مشهور بودن عارضه بدين منظور جنبه

چنین جذاب، اطالعات شخصي کاربر، بافت کاربر و هم

روابط اجتماعي کاربر، مورد توجه قرار گرفتند. براي 

رسیدن به اين هدف، ابتدا براساس موضوعات مورد عالقه و 

شود. شخصي ساخته مي ساليق کاربر، براي کاربر صفحه

سپس مسیرهايي از توالي بازديد عوارض جذاب در 

شود. درنهايت، مسیرها محدوده نزديک به کاربر ساخته مي

شوند و بندي ميبراساس معیارهاي تعريف شده رتبه

 گردد.ترين مسیر به کاربر ارائه ميمناسب

 بررسی نقادانه -4

سازي اگرچه توسعه سرويسي که نقاط جذاب شخصي

باشد و دهد، امري ضروري ميشده را به کاربران ارائه مي

                                                           
1 Physical-Social-aware Interesting Place Discovery 
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هاي کاربر در محیط خارج از خانه، سود تواند به فعالیتمي

چنان مشکالت چالش برانگیزي دارد که بايد برساند، اما هم

 مورد توجه و بررسي محققان قرار گیرد.
، گیري براي نقاط بازديد کاربرابتدا اينکه، فرآيند تصمیم

هاي زيادي است. باشد و تحت تاثیر فاکتوربسیار پیچیده مي

به عنوان مثال، مدل کردن تاثیر دوستان اجتماعي بر رفتار 

دانیم کدام باشد. ما درواقع نميبازديدهاي کاربر مشکل مي

توانند تصمیم کاربر را تحت تاثیر قرار دوستان کاربر مي

است تصمیم  چنین فاصله جغرافیاي نیز ممکندهند. هم

دهد کاربر را تحت تاثیر قرار دهد. کاربر معموال ترجیح مي

به نقطه جذاب نزديک خودش برود تا نقطه جذابي که از آن 

 .]72[خیلي فاصله دارد 
مشکل بعدي اين است که، سرويس توصیه کننده نقاط 

هاي نقاط جذاب معموال از مشکل پراکندگي زياد داده

ها سیستم واقعي، بیشتر از میلیون برند. دربازديد، رنج مي

عارضه جذاب وجود دارد، و يک کاربر معموال از تعداد 

 قابل طور بهکند که محدودي عارضه جذاب بازديد مي

 .]72[سازد اي، توصیه عارضه جذاب را مشکل ميمالحظه
چالش ديگر براي وقتي است که کاربر جديد يا 

شود، ما ميي جذاب جديدي به سیستم افزوده عارضه

اطالعاتي از تاريخچه بازديدهاي آن کاربر يا عارضه نداريم 

و اين مسئله توصیه عارضه جذاب جديد به کاربر، يا توصیه 

 .]72[نمايد عارضه جذاب به کاربر جديد را پیچیده مي
باشد هاي همراه ميهاي گوشيچالش ديگر، محدوديت

حدودي که قدرت پردازش، قدرت نمايش و پهناي باند م

کنند. چنین از استانداردهاي خاص حمايت نميدارند و هم

تحقیقات صورت گرفته سعي بر اين داشتند که سرويس  

ها داشته ارائه شده، وابستگي کمتري به اين محدوديت

 .]25[باشند 
هاي چالش بعدي مشکل استفاده کاربران شبکه

اجتماعي از کلمات نامتعارف در هنگام نظر دادن بروي 

کاوي براي استخراج باشد که امر متنها ميها و متنکسع

 کند.نقاط جذاب و عاليق کاربر را دشوار مي
باشد، چالش مهم ديگر، بحث حفظ حريم شخصي مي

چنین چراکه براي ارائه خدمات براساس مکان کاربر و هم

استفاده از مکان کاربر براي ارائه پیشنهادت به ساير 

وم بودن موقعیت کاربر داريم که حريم کاربران، نیاز به معل

شخصي کاربر را زير سوال خواهد برد. تحقیقاتي مانند 

هايي براي اين مسئله را درنظر گرفتند و الگوريتم ]29[

 ارائه خدمت مسیريابي با حفظ حريم شخصي، ارائه دادند.

 جمع بندي و نتیجه گیري -5

-آوريفن گسترش قبیل از مختلف هايفناوري تکامل

 هايدستگاه از گسترده استفاده سیم،بي هايشبکه هاي

ناپذير از ها را به عضو جدايياين سرويس همراه،تلفن

زندگي روزمره کاربران تبديل کرده. در تحقیقات صورت 

گرفته در سالیان اخیر تاثیر دخالت و استفاده از عوارض 

مبنا را مشاهده کرديم و هاي مکانجذاب در سرويس

ه عدم دخالت بافت کاربر در پیشنهادات، باعث ديديم ک

ارائه نادرست و نابجاي خدمات خواهدشد. در مقايسه با 

تحقیقاتي که بافت کاربر را دخالت دادند، ديديم عالوه بر 

افزايش کیفیت ارائه خدمات، رضايت اکثر کاربران را نیز 

 حال،به تا گرفته انجام قاتیتحقاکثر  دردرپي داشت. 

 مورد انتخاب نقاط جذاب يبرا يعموم يمکان يهاشاخص

 به يکل حالت در هاشاخص نيا يول گرفتند قرار استفاده

طور هر نقطه و همین شوندينم قلمداد جذاب مکان عنوان

 هرازطرفي . باشدجذابي لزوما شاخص مکاني عمومي نمي

 ،هاي اجتماعي استخراج گشتهي که در شبکهجذاب مکان

 جذاب مکان کرده، درخواست را خدمت که يکاربر يبرا

در برخي ديگر از مقاالت از ترجیحات  .شودينم محسوب

دوستان کاربر براي استخراج عاليق کاربر استفاده نمودند 

باشد و استخراج صحیح عاليق که روش صحیحي نمي

هاي اجتماعي همچنان کاربر در شروع کار کاربر در شبکه

-هاي اجتماعي ميبکههاي تحلیل گران شيکي از چالش

چنان استخراج دقیق ترجیحات کاربر و باشد. اما هم

پیشنهاد دادن نقاط جذاب به کاربر موضوع داغ تحقیقات 

سالیان اخیر بوده و تلفیق اين اطالعات با انواع خدمات 

مبنا،  باعث ايجاد خدمات هوشمند مکان مبنا خواهد مکان

 شد.
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