
 

51 

 

ه 
ري

ش
ن

ي
لم

ع
- 

ره
ما

 ش
م،

ش
 ش

ره
دو

ي، 
كان

 م
ت

عا
ال

اط
و 

ي 
دار

بر
ه 

ش
 نق

ي
دس

هن
 م

ي
ج

وي
تر

1
اه

 م
ند

سف
، ا

13
93

 

  هاها و چالش: فرصت مكان مبنا ياجتماع يهاشبكه

  2, محمد رضا ملك1∗∗∗∗ن پوريمحمد حس

  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - برداري دانشكده مهندسي نقشه -  ياطالعات مكان يهاستميس يدكتر يدانشجو1

mhosseinpour@mail.kntu.ac.ir 

  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - برداري كده مهندسي نقشهدانش -  ياطالعات مكان يهاستميار گروه سيدانش2

  )مكاني اطالعات فناوري مهندسي علمي قطب(

mrmalek@kntu.ac.ir  

  

  )1393 ، تاريخ تصويب آذر1393داد خر(تاريخ دريافت  

  

  

 

  دهيچك

ارائه  يآنها خدماتاند. كسب كرده ياديت زيبمحبو ،ياجتماع يهادر قالب رسانه 1مكان مبنا ياجتماع يهار شبكهياخ در چند سال

ات و يتجرب قين طرياز ا و نديمان 2ورودمختلف اقدام به  ييايدهد تا در نقاط جغرافيدهند كه مرتبط با مكان بوده و به كاربران اجازه ميم

 يهاو شبكه ين جهان واقعيب ين پل ارتباطها به عنوان شبكهيدر واقع ا د شده را با دوستان خود به اشتراك بگذارند.يبازد يهاتيموقع

و  يمكان ياطالعات غن يمكان مبنا حاو ياجتماع يهاثبت شده در شبكه يهاورودن حجم باال از يا ند.ينمايبرخط عمل م ياجتماع

ن مقاله يدر ا .آورديم فراهم يو زمان ياز نظر مكان كاربران يمحققان جهت مطالعه رفتار اجتماع يرا برا يبوده و فرصت مغتنم ياجتماع

شده  يصورت گرفته و سعمكان مبنا  ياجتماع يهانه شبكهيدر زمچند سال گذشته  يمنتشر شده در ط مقاالت يبر رو يجامع يبررس

ن يا يبر رو يجهت انجام مطالعات آت يترتر و مطلوبت روشنين خصوص وضعيموجود در ا يقاتيتحق يهاحوزه يبندمياست تا با تقس

  ر گردد.يتصو ياجتماع يهااز شبكه نوع

  هامكان يمعان ،يمحاسبات شهر ،گرهيتوص يهاستميس ،مكان ينيش بيپ مكان مبنا، ياجتماع يهاشبكه:  يديواژگان كل

                                                           

  نويسنده رابط  ∗

١ Location Based Social Networks (LBSN) 
٢ Check-in 
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  مقدمه -1

همراه و خدمات  زات هوشمنديتجهاستفاده گسترده از 

با نام  ياجتماع يهااز رسانه يديمفهوم جد 1مكان مبنا

ن يجاد نموده است. ايمكان مبنا را ا ياجتماع يهاشبكه

همراه  يهاو دستگاه Web 2.0و  GPS يآورها از فنشبكه

ل ياز قب ييهاتيفعالانجام برند تا به كاربران اجازه يبهره م

دا كردن نقاط جاذب يت خود, پيموقع يگذاربه اشتراك

 يبرقرار خاص، يهاناظهار نظر در مورد مكا ،يمحل

كه در  يدا كردن دوستانيدوستان خود و پ ارتباط با

دهد كه يقات نشان ميتحق آنها قرار دارند را دهند. يكينزد

ش يها هر سال در حال افزان نوع شبكهيتعداد كاربران ا

 12از حدود  2012تا  2011است و به طور مثال از سال 

  .]1[ده است يدرصد رس 18درصد به 

مبنا باعث  مكان ياجتماع يهاع شبكهيرشد سر 

كاربران كه  يهااز داده ييده است تا به حجم بااليگرد

باشد يآنان م يو روابط اجتماع 2شده يط يرهايشامل مس

محققان  يبرا يها فرصتن دادهيم. ايداشته باش يدسترس

 يهاكاربران را از جنبه يحركت يآورند تا رفتارهايم فراهم

  ند.ينما يبررس يو اجتماع يزمان ،يمكان

ق ارائه خدمات يمكان مبنا از طر ياجتماع يهاكهشب

مختلف  يهادهند تا در مكانيمكان مبنا به كاربران اجازه م

ن كار به طور يو با ا ندياطالعات ثبت شده خود را چك نما

عمل گردد. يستم ثبت ميت آنها در سيموقع خودكار

ت يموقع كه باشديت برخط ميك فعالي ،كردنچك

ق رسانه يد تا از طرينمايكاربر را اخذ م يكنون ييايجغراف

در  و ياطالع دهد كه در چه زمان يبه دوستان و ياجتماع

 يمحل تالق كردن،عمل چك. در واقع ]2[ كجا قرار دارد

ن مطالعه يبنابرا. ]3[باشديم يمجازبا جهان  يجهان واقع

ط يمكان مبنا مح ياجتماع يهادر شبكهثبت شده  يهاورود

و در  يل رفتار كاربران در جهان واقعيتحل يا برار يآلدهيا

  آورد.يجه بهبود و توسعه خدمات مكان مبنا فراهم مينت

باشد كه در بخش ين صورت مين مقاله به ايادامه ا

 يمكان مبنا معرف ياجتماع يهااز شبكه يدوم تعداد

هاي تحقيقاتي موجود در حوزهاند و در بخش سوم دهيگرد

 يهادر قالب فرصت اجتماعي مكان مبناهاي زمينه شبكه

معرفي و در هر قسمت تعدادي از كارهاي انجام  يتحقيقات

                                                           

١ Location Based Services (LBS) 
٢ Trajectories 

مورد بررسي قرار گرفته است و در  و نقاط ضعف آنها شده

 يهان شبكهيا يش رويپ يهااز چالش يبرخبخش چهارم 

جمع بندي ز به ين يانيبخش پا. است مطرح شده ياجتماع

شنهاد يرا به عنوان پ يو موارد پرداختهشده  مطرح مطالب

  است. ان نموده يآينده ب يكارها يبرا

 مكان مبنا ياجتماع يهاشبكه - 2

 يمكان مبنا كه به صورت تجار ين شبكه اجتماعياول

 2000بود كه در سال  Dodgeballدر دسترس قرار گرفت 

ق ارسال يداد تا از طر يبه كاربران اجازه م ود يجاد گرديا

ت خود را به دوستانشان كه در فاصله ده يوقعام كوتاه ميپ

ن يها به ايليخ .]4[از آنها قرار دارند اطالع دهند يبلوك

كردند چرا كه بر اساس ينگاه م يك بازيس به عنوان يسرو

رون رفتن و تعداد افراد مالقات شده به يتعداد دفعات ب

 Googleشركت  2005در سال  داد.ياز ميكاربران خود امت

در  توسعه آن را متوقف و و يداريرا خر Dodgeball ازيامت

 .]5[ ن نموديگزيجا Google Latitudeآن را با  2009سال 

و  شتدا Google Mapبا  يكيس ارتباط نزدين سرويا

ت كاربران خود را كشف يموقع خودكاربه صورت  ستتوانيم

ن يبگذارد. همچن به اشتراك آنها نموده و آن را با دوستان

ت يموقع يگذاربر نحوه به اشتراك توانستنديم كاربران

در ادامه  ند.يرفعال نمايا آن را غيخود كنترل داشته و  يفعل

ز يس را نين سرويا 2013در آگوست سال  Googleشركت 

 قين شبكه را از طريا يمكان يهاتيقابلرفعال نموده و يغ

Google+ ز يك تارنما و نيدر قالب  2012ه سال يكه در ژانو

ار يده بود در اختيگردارائه همراه  يهادستگاه ير روب

ز شبكه ين Dodgeballانگذار يبن. ]6[ كاربران قرار داد

را در  Foursquareبا نام  يگريد يمكان مبنا ياجتماع

استفاده  يه بازيوكار شبك سازيهمان سال ارائه نمود كه از 

م به ن اقداوارد شدق يتوانند از طريد و كاربران مينما يم

در سال  Facebookن ي. همچن]7[ندياز نمايامت يآورجمع

 Facebook Placesخود با نام  يس مكان مبنايسرو 2010

و در اواخر سال  ]8[ شروع نمود كردنچكت يرا با قابل

محبوب  يمكان مبنا ياز شبكه اجتماعيامت 2011

Gowalla كرد. يداريرا خر  

Gowalla مكان مبنا  ياجتماع يهاشبكهگر از يد يكي

راه  2007است و در سال  يك بازيه به يباشد كه شبيم

 ياجتماع يهاشبكهاز  ياري. برخالف بس]9[ديگرد يانداز
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 يم شخصيمات حفظ حريتنظ ين شبكه دارايگر ايد

ت توسط يتواند به روز نمودن موقعيو كاربر م ستين

 د.يدوستان خود را مشاهده نما

نه ارائه خدمات يزمكه در  ييهاگر از شركتيد يكي

باشد كه يم Brightkiteشرو بوده است يمكان مبنا پ

ن افراد و يارتباط ب مكان، يگذارل به اشتراكياز قب يخدمات

در هر مكان را به كاربران  كردنچكت با يبه روز كردن وضع

و در سال  ياندازراه 2007س در سال ين سرويد. ااديارائه م

و در سال  يداريخر Limbo يتوسط شبكه اجتماع 2009

  .]10[ديس قطع گردين سرويارائه خدمات توسط ا 2011

Loopt يهادستگاهبر  يمبتن يهاشبكهگر از يد يكي 

اكنون د و هميجاد گرديا 2005باشد كه در سال يهمراه م

ن ي. ا]11[ باشديم ييكاياستفاده كاربران آمر يفقط برا

ت يهد كه در آن موقعديار قرار ميرا در اخت يابرنامه نقشه

قرار دارند  يو يكيكه در نزد يز دوستانيكاربر و ن يكنون

 شود.يش داده مينما

مطابق  ياهيچارچوب چهارال يها داران شبكهيهمه ا

از  ياخچهيشامل تار 1يجغرافيايه ي. ال]3[باشنديم 1شكل

رنده اطالعات يدر برگ 2يه اجتماعيكاربر بوده و ال يهاورود

شامل  3ه محتواياست و ال ياجتماع يهايدوستمربوط به 

مختلف  يهاو بازخورد كاربران در مورد مكاننظرات 

ه يك اليمشترك با به طور ه ين سه اليباشد. همه ايم

 يدر ارتباط هستند كه نشان دهنده اطالعات زمان 4يزمان

 باشد.يكاربر م يهاورودمربوط به 

هاي اجتماعي ر شبكهاليه هاي اطالعاتي موجود د -1شكل 

 ]3[  مكان مبنا

                                                           

١ Geographical Layer 
٢ Social Layer 
٣ Content Layer 
٤ Timeline 

 يقاتيتحق يهافرصت - 3

 يهاشبكهنه يانجام گرفته در زم ياكثر كارها

ك ين صورت بوده است كه ابتدا يمكان مبنا به ا ياجتماع

ن يموجود در ا ياطالعات يهاهيال يها بر روليتحل يسر

باشد ين آنها ميها و روابط بمكان ها كه شامل افراد،شبكه

 يسرك يج بدست آمده يانجام گرفته و سپس بر اساس نتا

از  يهايبه نمونهده است. در ادامه يخدمات ارائه گرد

مكان  ياجتماع يهادر حوزه شبكه يتحقيقات يهافرصت

ها و خدمات ارائه شده بر مبنا كه بر حسب نوع تحليل

 ياز كارها ياند و نيز تعداداساس آنها تفكيك گرديده

  گردد. يه در هر بخش اشاره مانجام گرفت

  مكان كاربر ينيبشيپ -1- 3

 يهم برا ،ت كاربرانيموقع همراه، يهاشبكهبا توسعه 

از  5هاانهيارائه خدمات به پا يستم و هم برايعملكرد س

ت افراد يباشد. با دانستن موقعيبرخوردار م ييت باالياهم

كه  ييشتر خواهد شد. از آنجايآنها ببه  ييسرعت پاسخگو

ل يقابل حمل تشك يهاهمراه را دستگاه يهاانهياكثر پا

ن ييتع يبه معنا هادستگاهت ين موقعييدهند لذا تعيم

  باشد.يت خود افراد ميموقع

 ينيبشيك طرح پي ]12[ و همكاران Gongمقاله  در

. استشده رائه ا ياجتماع يده همبستگيا يبر مبنامكان 

 يآورحله است: جمعمكان شامل دو مر ينيبشيند پيفرآ

ده دارند يعق سندگانينو مكان، ينيبشيسابقه اطالعات و پ

مردم,  يكه بدون داشتن اطالعات در مورد روابط اجتماع

منظم مردم مشكل  يرفتارها يبر مبنا ينيبشيهر گونه پ

ز با يتم و نيك الگورين ابتدا به كمك يخواهد بود بنابرا

ان افراد يم ياجتماع روابط ،موجود يهااستفاده از داده

ن يدار كردن ارتباطات بوزن يو از آن برا شده يسازهيشب

مدت  يريگن كار اندازهيمردم بهره برده شده است. اساس ا

كسان يا منطقه يت يك موقعياست كه دو نفر در  يزمان

  حضور دارند. 

Davis ] معمول  يهادر كنار روشز ين ]13و همكاران

 يشبكه اجتماع يهاغاميپ ينت مكايدن موقعيفهم يبرا

Twitter ل آدرس ياز قبIP مانند  يگريد يهااز روش

استفاده ن شبكه يان كاربران ايموجود م يروابط اجتماع

                                                           

٥ Terminals 
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ده استوار است كه اكثر ين ايبر ا يشنهادي. روش پنداكرده

با آنان در  يكه كاربران در شبكه اجتماع ياوقات افراد

با  يواقع يند كه در زندگهست يارتباط هستند همان افراد

ن است كه كاربر ين مقاله فرض بر ايدر ا .آنان تعامل دارند

به عنوان  يقرار دارد كه از نظر دوستان و ييدر جا

 شناخته شده است.  ن مكان،يترمحبوب

ستم يك سي] 14و همكاران [Sadilek  نيهمچن

برخط با  ياجتماع يهاشبكهدر  رابطهمكان و  ينيبشيپ

 Flap (Friendship + Location Analysis andنام 

Prediction) ر يسه ز يستم داراين سي. اندارا ارائه نموده

باشد. در يش و استنباط مينما ها،داده يآورستم جمعيس

 يكيدهد: يانجام م يستم دو كار اصليس قسمت استنباط،

 يروابط دوستانه افراد و آشكارساز يو مدلساز يريادگي

كاربران و  يمدل حركت يريادگي يگريو د يروابط مخف

 ينيبشيمكان آنها در هر زمان. به منظور پ ينيبشيپ

ر از يپذاسيمق يك مدل احتماليستم ين سيا مكان،

ن يسندگان ايبرد. در واقع نويها را به كار مانسان ييجابجا

معلوم را به عنوان  يت مكانيموقع يمقاله كاربران دارا

رند كه به كمك آنان يگيدر نظر م يزدارينو يسنسورها

 .كرد ينيبشيت دوستان آنها را پيتوان موقعيم

Noulas  ل رفتار يتحل ياز روز ين ]15[و همكاران

ت يكه احتمال رو يمكان بعد ينيبشيكاربران اقدام به پ

دا يسندگان مشكل پي. نونداتوسط كاربر را دارد نموده

 يبندمساله رتبه كيكاربر را به عنوان  يكردن مقصد بعد

ن يدر حل آن دارند. به منظور حل ا يدر نظر گرفته و سع

 يحركت در سه گروه كل ينيبشيچند شاخصه پ ،مساله

هاي حركت سراسري و شاخصه هاي حركت كاربر،شاخصه

آنها در قالب  يابيبه ارز و دهيان گرديبهاي زماني شاخصه

 M5 يو مدل درخت يون خطيدو مدل نظارت شده رگرس

در  يكه مدل دوم است شدهجه گرفته يو نت شده پرداخته

 يمقصد آت ينيبشيرا در پ يعملكرد بهتر يسه با اوليمقا

  دهد.يكاربر ارائه م

انجام گرفته در اين بخش  يتحقيق يكارها ،در مجموع

مكان  يبيندرصد در پيش 30 يال 20حداكثر به دقت 

اشد و بياند كه رضايت بخش نمكاربران دست يافته

ها از منابع مختلف يا انواع داده يهاتوان با تركيب روشيم

از قبيل دوستي كاربران، تعامالت برخط و  مختلف

  اين دقت را بهبود بخشيد. تاريخچه مكان كاربران،

  يم شخصيحفظ حر - 2- 3

هر روز در حال  ياجتماع يهاشبكهتعداد كاربران 

اطالعات از  يحجم انبوهن كاربران يش است و ايافزا

 يهامؤلفه يگذارند كه اغلب دارايرا به اشتراك م يشخص

 يارين اطالعات در دسترس بسيهستند. ا يو زمان يمكان

افراد مورد سوء  ريساتواند توسط ياز كاربران قرار دارد و م

مناسب جهت  يل كمبود ابزارهايبه دلرد. ياستفاده قرار گ

اطالعات و  افراد, كاربران در انتشار يم شخصيحفظ حر

قابل دسترس هست  يچه كسان ين اطالعات براينكه ايا

 د خواهند بود.يدچار ترد

 Freni  وDario ]16[  به دو مقوله از در مقاله خود

مكان  ياجتماع يهاشبكهدر  يم شخصيبحث حفظ حر

ب يم غايم مكان و حريكه عبارتند از حراند مبنا پرداخته

 1ينيقيحداقل محدوده ناده يا از هر دو مقوله يبودن. برا

 يمكان- يك محدوده زمانيف يتعر يعني شده استاستفاده 

كاربر  يهاك از مكانيچ يكه شخص مقابل قادر به كشف ه

زمان  يبندميق تقسين كار از طرين محدوده نباشد. ايدر ا

ر است. البته يپذكوچك امكان يليخ يهاو مكان به بازه

ا چند يهمزمان دو  زيده دارند كه آناليسندگان عقينو

افراد را خدشه دار  يم شخصيتواند دوباره حريمحتوا م

 يتم استفاده شده برايكه الگور ين در صورتيد. همچنينما

شخص مقابل  يمنتشر شده برا يمحتوا يسازخالصه

ات معكوس يقادر خواهد بود تا با عمل يمعلوم باشد و

   .ديكاربر را كشف نما ياطالعات مكان

Friedland ] م يمفهوم حر يبرا] 17و همكاران

ان يبا بو  انداستفاده كرده Cybercastingاز لفظ  يشخص

ز ين Twitterكه  يمكان يتارنمامختلف از سه  يوهايسنار

تا در خصوص حفظ بعد  اندداشته يباشد سعيجزو آنها م

را  ييها هشدارهاتارنمان يمكان اطالعات منتشر شده در ا

 يبرنامه كاربرد ،نمونه يبرا نيمچنهد. نبه كاربران بده

كه به كاربران اند كرده يطراح iPhone يهايگوش يبرا

خود را  يتيدهد تا سطح انتشار اطالعات موقعياجازه م

  ند.يكنترل نما

 Li  وChen ]18 [شبكه  يهاداده يآوربا جمع زين

Brightkite  كاربران  يرفتارها يماه به بررس 21به مدت

و به  اندت خود پرداختهيموقع يگذاراشتراكنه به يدر زم

 يم شخصيت حفظ حريزان اهميكه م انددهيجه رسين نتيا

                                                           

١ Minimal Uncertainty Region 
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 ييايتردد و منطقه جغرافنحوه  ت،يجنس كاربران با سن،

اند كه افتهيدر سندگانين نويباشد. همچنيآنان مرتبط م

 يمشابه يهادغدغه يم شخصيدوستان در مورد حفظ حر

 يت خود داراير مورد فاش نكردن موقعن ديدارند و بنابرا

 ه هم هستند. يشب يرفتارها

Vicente ] م يدر خصوص حفظ حرز ين] 19و همكاران

م يچهار مقوله حر ياجتماع يهاشبكهدر  يشخص

ن كاربر به يبودن چند يم خصوصيمكان, حر يخصوص

ب بودن يغا يم خصوصيحر ،1ك مكانيصورت همزمان در 

ها و رح كرده و روشت را مطيهو يم خصوصيو حر

افراد در  يم خصوصيموجود جهت حفظ حر يهاكيتكن

  اند.ان نمودهيخصوص مكان را ب

Camilli ]20[ ز به موضوع حفظ حريم افرادي كه ين

ف يروش تعرو همزمان در يك مكان قرار دارند پرداخته 

دهد كه در صورت نقض آنها يك يشنهاد ميود را پيق

غام منتشر شده از سوي كاربر الگوريتم تعميم بر روي پي

تر ري كه يا منطقه مورد نظر را وسيعشود به طومياعمال 

عنوان نمايد يا برخي از افراد را از ليست حذف نمايد تا 

امكان سوء استفاده از پيغام منتشر شده وجود نداشته 

  باشد.

  گرهيتوص يهاستميس - 3- 3

 يكه به صورت گسترده كارها ييهااز حوزه يكي

 يهاستميدر خصوص آن صورت گرفته است س يقيقتح

 يهاتين قابليتراز مهم يكيبه عنوان  هستند كهگر هيتوص

ها بر ستمين سيباشند. ايمكان مبنا م ياجتماع يهاشبكه

و در نظر گرفتن  كاربران ياطالعات درج شده از سو يمبنا

شنهاد يد را پيا افراد جديد يجد يهاعالئق آنها مكان

ها بر اساس تمسيس نياز ا ين بخش تعداديند. در اينمايم

قرار  ي) مورد بررسيقيا تلفيفرد  ،(مكان شنهادينوع پ

  اند.گرفته

  گر مكانهيستم توصيس -3-1- 3

معروف در  خدماتاز  يكيه مكان به عنوان يتوص

باشد كه بر اساس يمكان مبنا م ياجتماع يهاشبكه

ر يساز يكاربر و ند شده توسط يبازد يهاخچه مكانيتار

                                                           

١ Co-location privacy 

د نشده را به يبازد يمكان ها ،شبكهاطالعات موجود در 

  دهد.يشنهاد ميپ كاربر

Mao ] ياجتماع يهايژگيبر اساس و] 21و همكاران 

-Geoبه نام  يديمتد جد Foursquare يهاداده يمكانو 

Measured friend-based collaborative filtering  ارائه

ها صرفا از نظرات از دادن به مكانيامت يبراكه  اندكرده

 يدر متد ارائه شده به جاد. ينمايمدوستان استفاده 

 يهان كاربران بر اساس مكانيزان شباهت بيمحاسبه م

گر يكدين شباهت بر اساس فاصله آنها از يا ت شده،يرو

كه بر  يمختلف يهات روشيبدست آمده است. در نها

سه شده و يباهم مقا كننديكار م 2يش اشتراكياساس پاال

و  يياز نظر كارآ يشنهاديمعلوم شده است كه متد پ

 است. يقبل يهاقابل رقابت با متد ياثربخش

در   ي] در مقاله ديگر22و همكاران [ Maoهمچنين 

به كاربران  3شنهاد دادن نقاط مورد عالقهينه پيزم

بارتند از نقاط كه ع اندرا در نظر گرفته يديجد يرامترهاپا

رات ير كاربران و تاثيسا يرات اجتماعيتاث د عالقه كاربر،مور

ان يم يمكانده دارند كه فاصله يسندگان عقينو .يمكان

POI كردن چك در نحوه يير بسزايمختلف تاث يها

در  يمكانر يدهد كه تاثيها نشان ميابيكاربران دارد. ارز

  كند. يفا ميا يترنقش مهم ير اجتماعيسه با تاثيمقا

Zhou ] يهااز دادهمقاله خود در ] نيز 23و همكاران 

-userبه سه روش  Gowllaكا در يآمر يچهار شهر اصل

based CF ,item-based CF  وProbabilistic Latent 

Semantic Analysis (PLSA) ج با ياستفاده شده و نتا

ده است و معلوم شده است كه روش يسه گرديگر مقايكدي

دارد.  ير عملكرد بهترگيسوم نسبت به دو روش د

بر  يگر به دو گروه مبتنهيتوص يهاستمين سيهمچن

 اند.دهيگرد يبندميبر مدل تقس يحافظه و مبتن

 و همكاران Baoمقاله  درشده گر ارائه هيستم توصيس

 يهاتيها را بر اساس اولواز مكان يامجموعه ]24[

شنهاد يبه كاربر پ يمتخصصان محل راتظنكاربر و  يشخص

 يمدلساز يستم شامل دو بخش است: اولين سيدهد. ايم

كاربر را مشخص  يشخص يهاتيكه اولو يخطبرون

از متخصصان  يه برخط كه ابتدا تعداديتوص يكند. دوميم

ن و سپس بر اساس ييمنطقه مورد نظر كاربر را تع يمحل

                                                           

٢ Collaborative Filtering 
٣ Point Of Interest 
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شنهاد يها را جهت پاز مكان يسر كينظرات آنها 

  د.ينمايم يبندرتبه

Rahimi  وWang ]25[ يهاد به ناميدو روش جد 

Probabilistic Category Recommender  و

Probabilistic Category-based Recommender معرفي 

كه احتمال  اندنمودهها مشخص داده يز مكانيبا آنالو  كرده

ش فاصله آن از منزل كاربر كاهش يك مكان با افزايد يبازد

و  يخچه زمانيل بر اساس تاركند. در روش اويدا ميپ

 يهاك از مقولهيهر  يبرا ،كاربر يقبل يهاديبازد يمكان

شود كه بر اساس آن يك احتمال برآورد مي ،يمكان

ز يشنهاد داد. روش دوم نيرا به كاربر پ يتوان مكان آتيم

باشد كه در آن يدر واقع توسعه داده شده روش اول م

ز لحاظ يمنزل كاربر نت يموقع يعني ييايرات جغرافيتاث

  شده است.

  گر افرادهيستم توصيس -3-2- 3

 ياجتماع يهاشبكهها به طور گسترده در ستمين سيا

 يهاشبكهرند اما در مورد يگيبرخط مورد استفاده قرار م

به نام مكان اضافه شده  يگريمكان مبنا بعد د ياجتماع

در  يتوان به عنوان اطالعات كمكياست كه از آن م

  د استفاده نمود.ينهاد دادن افراد و ارتباطات جدشيپ

Lubke ] ستم يس ]26و همكارانMobilisGroups  را

كه يك برنامه كاربردي تحت آندروييد  اندتشريح نموده

هايي در شبكه اجتماعي بر بوده و هدف آن ايجاد گروه

و همكاران  Xiao. باشدياساس موقعيت مكاني كاربران م

ه افراد ميزان شباهت بين كاربران را يتوص يز براين ]27[

 Maximal Travel Match (MTM)با استفاده از الگوريتم 

كند يد شده عمل ميبازد يهاخچه مكانيتار يكه بر رو

هم از روش  ]28و همكاران [ Ying د.نينمايم يريگاندازه

بيشترين ميزان شباهت معنايي بين مسيرهاي پيموده 

ميزان  يبه جا يول انداده نمودهتوسط كاربران استف 1شده

كاربري مكان هاي بازديد  ،موده شدهنزديكي مسيرهاي پي

به عنوان مالك ارزيابي شباهت شده (مدرسه و پارك و ...) 

  بين آنها بوده است.

 يهااز داده] 29[ و همكاران Scellatoمقاله  در

Gowalla است  شده يكه به مدت چهار ماه گردآور

                                                           

١ Maximal Semantic Trajectory Pattern Similarity 
(MSTP-Similarity) 

درصد  30است كه حدود  شده شان دادهن و استفاده شده

شود كه از يجاد ميا يان كاربرانيد مياز ارتباطات جد

ن يها همچنياند. بررسد داشتهيكسان بازدي يهامكان

ن افراد با باال ينك بيل ينشان داده است كه احتمال برقرار

   كند.يدا ميك مكان كاهش پيد از يرفتن تعداد بازد

Li  وChen ]30[ يگراف مكانه يسه ال ك مدلي، 

 ياجتماع يهاشبكه يبرا و گراف محتوا يگراف اجتماع

ده دارند كه به منظور يعق اند وكردهمكان مبنا ارائه 

رات هر سه يتاث يستيبايها من شبكهيشنهاد افراد در ايپ

  ه در نظر گرفته شود.يال

  يقيگر تلفهيتوص يهاستميس -3-3- 3

 يصرفا بر رو يقبله تشريح شد يهاها و روشستميس

 يهاستميكه س يد داشتند در حاليه تاكيك نوع توصي

ا يها توانند افراد, مكانيوجود دارند كه همزمان م يگريد

كاربران جالب باشند  يرا كه ممكن است برا ياتيمحتو

  شنهاد دهند.يپ

Symeonidis ستم يح سيبه تشر ]31[ و همكاران

GeoSocialRec گر هيستم توصيك سياند كه پرداخته

 ه دوستان،يتوانند در كنار توصيبرخط بوده و كاربران م

 يند.  برايافت نمايز دريرا ن يحاتيها توضتيها و فعالمكان

 :FriendLink )Friendlinkتم يه كردن افراد از الگوريتوص

Predicting links in social networks via bounded 

local path traversalن كاربران به يب يمكانه ز فاصلي) و ن

  است.عنوان وزن استفاده شده 

ك يح يبه تشر ]32[  و همكاران Zhengمقاله  در

پرداخته شده  GeoLifeبه نام  يس شبكه اجتماعيسرو

موده شده, يپ يرهايكه قصد دارد تا با درك مس است

ها ن كاربران و مكانيارتباط ب يبه بررس ،ها و كاربرانمكان

د شده توسط كاربر بپردازد و يتول GPS يرهايدر قالب مس

ها و دوستان در خصوص مكان يشنهاداتيق پين طرياز ا

  د.يارائه نما

گفت كه هر  يستين بخش بايا يبندبه عنوان جمع

، يش اشتراكي(پاال يگر از متدهايهتوص يهايستمك از سي

نقاط  يند كه داراينماياستفاده م يمحتوا مبنا و ...) خاص

گر يكديها با ين روشب ايبا ترك يضعف هستند ول قوت و

همچنين در نمونه توان بر نقاط ضعف آنها غلبه نمود. يم

كارهاي ذكر شده بافت كاربر در نظر گرفته نشده است در 

حالي كه جهت دست يافتن به نتايج مطلوب، بايستي 
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آگاه باشد يعني بافت خود كاربر و گر بافتسيستم توصيه

ها بر يرامون وي در نظر گرفته شود و توصيهبافت محيط پ

مبناي موقعيت كنوني كاربر دريافت شوند كه البته الزمه 

  .خواهد بودگير انجام محاسبات اضافي و وقت

  1هامكان ياستخراج معان - 4- 3

 يهاشبكهافه شدن بعد مكان به ضبا توجه به ا

ثبت شده در  يهاهر روز بر تعداد مكان ،برخط ياجتماع

 يها داران مكانياز ا ياريشود. بسيها افزوده من شبكهيا

نما و دانشگاه هستند يس ل رستوران،يعنوان مشخص از قب

باشند كه كار يگر فاقد هرگونه برچسب ميد يبرخ يول

ا يگر هيتوص يهاستميها در سن مكانياستفاده از ا

ن يسازد بنابرايرا دچار مشكل م يمعمول يجستجوها

ها ن مكانيا ييك سازوكار مناسب به شناسايا ب يستيبايم

  اقدام نمود.

 Mao ] ييمعنا يك نامگذاريك تكني ]33و همكاران 

را كه  ييهاهمه مكان خودكاركه به صورت اند ارائه كرده

كند. بر اساس نحوه يم يندارند نامگذار يبرچسب مناسب

 يق الگوهاياز طر ،هامكان يهايژگيو كاربران، وارد شدن

مشابه  يهان مكانيب يها و ارتباط ضمنح مكانيرص

ن كار احتمال متعلق بودن هر يگردد. با اياستخراج م

 شود.يها مشخص ميك طبقه از كاربريبرچسب به 

Rattenbury  وNaaman ]34[ ز با ارائه دو روش جديد ين

 Scale-Structure Identificationو  TagMapsهاي به نام

 يبرچسب ها يرا از رو يم مكانيمفاهتا  اندقصد داشته

منتشر  Flickrت يساكه در وب ييهاالحاق شده به عكس

در  يدرصد 85دقت  كه به دنيشوند استخراج نمايم

  .اندافتهيدست استخراج اطالعات 

  2يمحاسبات شهر -5- 3

 يادياطالعات ز يمكان مبنا حاو ياجتماع يهاشبكه

باشند و با انجام يمت كاربران آنها يدر خصوص نحوه فعال

ها در تيع فعاليتوز يتوان به چگونگيم يمكان يهاليتحل

موجود در شهر را  يمكان يافته و الگوهايك شهر دست ي

 يكه سع يقيتحق ياز كارها يآشكار نمود. در ادامه به برخ

 ياجتماع يهاشبكهموجود در  يهاداده ياند تا از روداشته

                                                           

١ Place Semantics 
٢ Urban Computing 

 يو كشف الگوها يشهر يهامكان مبنا به مطالعه ساختار

  شود.يبپردازند اشاره م يمكان

Taha ]35[ ستم همراه يح سيبه تشرAlexplore 

بوده و  در مصر هياسكندرشهر است كه مربوط به پرداخته 

نه يدر زم ياجتماع يهاشبكهگوناگون  يهاليدر آن پتانس

ن يشده است. ا يبارزساز يشهر يزيرسم و برنامهيتور

و  ين محليمسئول ،يستفاده افراد محلا يستم برايس

ه است كه در يدو نوع ال يدارا وشده  يجهانگردان طراح

نمودن امكان وارد  يه ها افراد محلين الياز ا يكي

ن يو ارا دارند هاي شهري هاي خود نسبت به پديدهديدگاه

كه فقط  يه اصليتواند در اليد مييپس از تا اطالعات

ش است وارد گردد و در يراين قابل ويتوسط مسئول

مورد استفاده قرار  يو توسعه شهر ينگهدار يهابرنامه

  رد. يگ

Jiang  وMiao ]36[ به نام از شهر  يديف جديتعر

كه  آن يف قبليكه با تعر اندارائه كرده 3شهرهاي طبيعي

ن يباشد. روش كار به ايرنده مرزها است متفاوت ميدربرگ

به مدت  Brightkite شبكه يهاصورت بوده است كه داده

كاربران,  يت مكانيو بر اساس موقع يآورسه سال جمع

 8307ده كه شامل يجاد گرديا  4يشبكه نامنظم مثلث

جه ين نتيسندگان به ايباشد. نويم يعيا شهر طبيمثلث 

از نظر  يعيطب يشهرها ير تكاملياند كه سافتهيدست 

بودن  ياست و در واقع عموم يرخطيغ يو مكان يابعاد زمان

تر كوچك يهادهد كه قسمتيرا نشان م Zipfقانون 

  از هم دارند. يشترينسبت به قطعات بزرگتر فاصله ب

Ferrari ] ياز روش مدل مبنا ]37و همكاران 

 يهاداده ياز رو يشهر يجهت استخراج الگوها 5يموضوع

سم مورد ياند. مكاناستفاده نموده Twitter يشبكه اجتماع

 ،يص ازدحام و شلوغيسه مرحله تشخ ياستفاده دارا

 است كه از يشهر يالگوها ييشناسا ها وداده يسازآماده

ص يجهت تشخ Latent Dirichlet Allocationتم يالگور

   استفاده شده است. يشهر يالگوها

Yuan ] دندار يسعدر مقاله خود ز ين ]38و همكاران 

 ن نقاط مختلف ويها بانسان ييتا به كمك نحوه جابجا

ها از نظر ها و فروشگاهمانند رستوران ينيزم يهاشاخصه

د. نينما يبندميگوناگون تقس يهابخششهر را به  ،عملكرد

                                                           

٣ Natural Cities 

٤ Triangulated Irregular Networks 
٥ Topic Model-Based 
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ك سند و عملكرد آن به يه به عنوان يهر ناحدر واقع 

شده است  يعنوان موضوع سند در نظر گرفته شده و سع

 Dirichlet Multinomial Regression (DMR)تا با روش 

سندگان متد ين گردد. نوييد هر قسمت تععملكر

-term frequencyو  LDAخود را با دو روش  يشنهاديپ

inverse document frequency (tf-idf) سه نموده و يمقا

 دينمايرا ارائه م يج بهترياند كه متد آنها نتاجه گرفتهينت

  .)2(شكل

Cavia ]39[ وركيويمربوط به سه شهر ن يهااز داده، 

ل يجهت تحل Foursquareت يساس از وبيارلندن و پ

 جه گرفتهيو نت كردهكاربران استفاده  ياجتماع يهاتيفعال

به  ياجتماع يهاتيع فعاليتوز Foursquareاست كه در 

دهد كه يج بدست آمده نشان مياست. نتا يرخطيصورت غ

بوده و  يلندن چند مركز ياجتماع يهاتيبه لحاظ فعال

 است. يشتريمركز بت يورك دارايويشهر ن

دهد كه ] نشان مي40و همكاران [ Ribeiroتحقيقات 

تا حدود  Twitterمحتويات منتشر شده در شبكه اجتماعي 

زيادي با جهان واقعي ارتباط مستقيم دارد لذا نويسندگان 

اند تا از اطالعات ترافيكي موجود در اين مقاله بر آن شده

ستفاده نمايند. اين شبكه جهت كمك به ساير رانندگان ا

تشريح شده  Traffic Observatoryدر اين مقاله سيستم 

است كه يك سيستم جستجوي متن است كه در شبكه 

Twitter  به جستجوي محتويات مرتبط با ترافيك

را  VITS] نيز سيستم 41و همكاران [ Varrialeپردازد. مي

ه و اند كه مسير كاربران را به عنوان ورودي گرفتارائه نموده

و نيز  Twitterبر اساس اطالعات ترافيكي موجود در شبكه 

ميزان تاخير احتمالي  VTIاطالعات وارد شده در سيستم 

  نمايد.در رسيدن آنان به مقصد را محاسبه مي

  هاي پيش رويچالش -4

هاي اجتماعي مكان مبنا چند از زمان ظهور شبكه

گير در هاي چشمگذرد و با وجود پيشرفتسالي بيشتر نمي

همچنان برخي  خدمات مكان مبنا، هايزمينه تكنولوژي

ها و مسائل حل نشده پيش روي محققان اين حوزه چالش

قرار دارد. در اين بخش قصد داريم تا برخي از اين 

  ها را بررسي نماييم.مشكالت و كمبود

از آنجايي كه عنصر مكان به عنوان مهمترين مؤلفه 

باشد لذا بايستي بتوان با ا ميهاي اجتماعي مكان مبنشبكه

ها را رديابي نمود. هر چند دقت باال كاربران اين شبكه

هاي خوبي داشته و هاي تعيين موقعيت پيشرفتتكنولوژي

شود ولي باز روز به روز بر كيفيت و سرعت آنها افزوده مي

هم معضالتي در اين خصوص وجود دارد. به عنوان مثال 

كردن اي سرپوشيده اقدام به چكهاكثر كاربران در محيط

مي نمايند كه كار تعيين موقعيت آنان را سخت خواهد 

هاي بسته استفاده از تكنولوژي نمود. چرا كه در محيط

GPS پذير بوده به سختي و از طريق تجهيزات اضافه امكان

از طرف  باشند.هاي ديگر داراي دقت كافي نميو روش

كافي در خصوص نحوه به ديگر برخي از كاربران اطالعات 

گذاري موقعيت مكاني خود نداشته و يا تمايلي به اشتراك

اين كار ندارند بنابراين با نقصان اطالعات مكاني در مورد 

  اين دسته از كاربران مواجه خواهيم بود.

 

 ]38[ مختلف يكشف شده به كمك روش ها يعملكرد ينواح -2شكل 

ين نوع همچنين در صورت در دسترس بودن ا

اطالعات، ميزان قابل اعتماد بودن آنها نيز مساله ديگري 

 هاي مشخص كردن موقعيت مكانياست. يكي از روش

باشد كه توسط خود كاربر مي ان كردن مكان،بي كاربران،

  صحت آن ارزيابي گردد. د قبل از استفاده،باي

هاي موجود در استفاده از ترين چالشيكي از مهم

ي مكان مبنا مانند هر شبكه اجتماعي اجتماع يهاشبكه
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باشد. معموال برخط ديگري حفظ حريم شخصي افراد مي

ها، افراد برخي از اطالعات و محتواهاي در اين نوع شبكه

تواند توسط گذارند كه ميشخصي را به اشتراك مي

ديگران مورد سوء استفاده قرار گيرد. به عنوان مثال وقتي 

نماييد كردن ميه اقدام به چكشما در جايي خارج از خان

به اين معني است كه در خانه حضور نداريد و اين براي 

ارزشي خواهد بود. يا به فرض اگر  اطالعات با طلبان،فرصت

شما به عنوان كارمند يك اداره در ساعت اداري و در خارج 

رئيس شما با ديدن  د،كردن نمايياز اداره اقدام به چك

پي به عدم حضور شما در اداره  اطالعات موقعيتي شما

  خواهد برد.

اجتماعي  يهامشكل ديگري كه در خصوص شبكه

برخط وجود دارد نحوه استفاده از اطالعات ثبت شده 

باشد. برخي از توسط كاربران در صفحات شخصي مي

هاي اطالعات مكاني به صورت برچسب بر روي عكس

و فنون ها منتشر شده وجود دارد كه بايد با الگوريتم

مختلف، اين اطالعات استخراج گردند. همچنين در اكثر 

موارد كاربران در اظهار نظرها از اصطالحات غير رسمي و 

نمايند كه بايد معاني و مفاهيم آنها محلي استفاده مي

  استنباط گردد.

 يهامورد آخر نحوه دسترسي كاربران به شبكه

وجود  اجتماعي مي باشد. در برخي از كشورها به دليل

سيم به صورت مناسب بي يهاشبكه ،مشكالت زيرساختي

اند و كاربران متحرك در استفاده از توسعه نيافته

كردن دچار مشكل خواهند هاي همراه جهت چكدستگاه

بود. همچنين به دليل استفاده سوء برخي كاربران از 

ها مجبور به اعمال بعضي كشور ،اجتماعي يهاشبكه

دسترسي و استفاده كاربران از اين هايي در محدوديت

ها به همراه ساير موارد از ها هستند. اين محدوديتشبكه

جمله معضالتي هستند كه پيش روي محققان و توسعه 

اجتماعي قرار دارند و  يهاهاي شبكهدهندگان تكنولوژي

بايستي به مرور زمان براي آنان راهكارهاي مناسب 

  انديشيده شود.

  يشنهاداتو پ يبندجمع - 5

ن ييتع يمجهز به تكنولوژ يهاروزافزون دستگاهرشد 

دهد تا يامكان م ،ياجتماع يهاشبكهبه كاربران ت يموقع

 يت فعليمرتبط با موقع يبه طور مستمر اطالعات مكان

ها ن شبكهيق اين طريخودشان را به اشتراك بگذارند و از ا

از  يبرخ يده و حتيگرد يمكان يهاشاخصه يدارا

 يهايژگين وياز همان ابتدا بر اساس ا ياجتماع يهاهشبك

 ياجتماع يهاشبكهن يبه كمك اشوند. يجاد ميا يمكان

در دسترس قرار  ياز اطالعات مكان يمكان مبنا حجم انبوه

مختلف را  يقاتيتحق يهانهيرد كه نظر محققان با زميگيم

  به خود جلب نموده است.

مكان مبنا  يتماعاج يهاشبكه مفهومن مقاله يدر ا

ن ياز ا يتعداد يمعرفخچه و يتار يبه بررسده و يان گرديب

از  يبرخن ي. همچنپرداخته شد ياجتماع يهاشبكهنوع 

 يهاشبكهر توسعه يمسائل و مشكالت موجود در مس

عنوان  ،يش رويپ يهادر قالب چالش ،برخط ياجتماع

مكان  ياجتماع يهاشبكه يبر اساس كاركردهاد و يگرد

مختلف بر  يهاليج بدست آمده از انجام تحليبنا و نتام

 ،يقاتيتحق يهانهيها و زمفرصت ،موجود يهاداده يرو

انجام  ياز كارها يو در هر حوزه تعداد شده يبندگروه

ت به يدر نها د.يگرد يبررسنقاط ضعف آنها و  يشده معرف

شتر در يقات بيازمند انجام تحقيكه ن ييچند مورد از كارها

باشد اشاره يمكان مبنا م ياجتماع يهاوزه شبكهح

و  ياطالعات مكان يهاانهق ساميگردد. مورد اول تلفيم

ن خصوص يباشد كه در ايمكان مبنا م ياجتماع يهاشبكه

ازمند انجام يانجام گرفته است و ن يمحدود يكارها

 يهاهگاه شبكيشتر جهت مشخص كردن جايب يهايبررس

به عنوان منبع  ياطالعات مكان يهاسامانهدر  ياجتماع

 يهايا بالعكس استفاده از توانمنديو  هاغني از داده

 يهال دادهيه و تحليدر تجز ياطالعات مكان يهاسامانه

 يمبان يكار بر رو بعديم. مورد يهست ياجتماع يهاشبكه

 است (كوچك مقياس) يمحل ياجتماع يهاشبكه ينظر

ت خاص مانند پارك، يعك موقيكه در  يافراد يكه برا

جاد نمود. يتوان ايهستند م يتجار يهاا مجتمعيدانشگاه 

 ،آن يها به لحاظ ساختار و نوع ارتباط و معمارن شبكهيا

ز يبوك متماسيمثل ف يا سراسري يجهان يهابا شبكه

 يبرا ييهاآخر در خصوص ارائه شاخصهشنهاد يهستند. پ

مكان مبنا  ياجتماع يهاها در شبكههيت توصيفيك يابيارز

و  هاگر از مجموعه دادههيستم توصيباشد چرا كه هر سيم

 يد و چارچوب مرجعينماياستفاده م يخاص يهاروش

كپارچه وجود ندارد.يهمه آنها به صورت  يابيارز يبرا
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