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  )1392 تير، تاريخ تصويب 1391 اسفند(تاريخ دريافت  

  

  چكيده

حال رشد است. پتانسيل در ي تكنولوژي محسوب شده و به سرعت ي اين روزهاي عرصههاي اجتماعي تحت وب، پديدهشبكه

از سوي ديگر  از محققان قرار گرفته است. يارياستخراج آمار و اطالعات در مورد رفتار كاربران مورد توجه بس ها براياين سرويس

هاي مكان آگاه صورت گرفته است. در هاي مكانيابي و سرويسافزاري تكنولوژي افزاري و نرم هاي سختهاي زيادي در زمينهرفتپيش

 يس هاي، سرويو اجتماع يمكان مبنا ظهور كردند كه با در نظر گرفتن دو بعد مكان ياجتماع يهاي تركيب اين دو تكنولوژي شبكهنتيجه

ها؛ و تحقيقات انجام شده در مورد آن مكان مبنا ياجتماع يان مفهوم شبكه هايبن ارائه ميكنند. در اين مقاله ضمن را به كاربرا يمختلف

  شود.يارائه م هاآن هاياي از قابليتساختار، معماري و عملكرد آنها تشريح و پيش نمونه

 .ريفراگ ي، اطالعات مكانيياياطالعات جغراف يهاستم ي، سيمكان يمكان مبنا، داده كاو ياجتماع يهاشبكه: يكليد واژگان
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 مقدمه -1

-روي وب زمينه ساز شكل جاد ارتباطات بريل در ايتسه

مقصود  تحت وب شده است.  ياجتماع يهاشبكه يريگ

ن اجزاء يب يك ساختار ارتباطي، ياجتماع يهااز شبكه

تواند ين ارتباط ميآن شبكه است كه ا يل دهندهيتشك

اين  مثال يداشته باشد. برا ير مختلفيل و تفاسيدال

دوستانه  يك رابطهياز وجود  يتواند ناشيم ارتباطات

 يعالئق خاص مشابها به داشتن يباشد،  يواقع يايدر دن

  از اشتراكات باشد. يل وجود بعضيا به دلير شود و يتفس

 ياجتماع يهادر سالهاي اخير، ميزان عضويت در شبكه

به  3LinkedInو  1Facebook، 2Twitterتحت وب مانند 

در   Facebookشرفت داشته است.يپ يريطور چشمگ

ا دارد يون كاربر در سراسر دنيليم 900حال حاضر حدود

ك بار در يها الاقل ون نفر از آنيليم 500ش از يكه ب

 ي. اين شبكه]1[د شونيت وارد مين وب سايروز  به ا

نيا د ديت پربازدين سايدر حال حاضر دوم ياجتماع

 ؛ديپربازد يهابندي سايتاست، همچنين در رتبه

Twitter ن و يهشتمLinkedIn 2[ن هستنديدوازدهم[ .

هاي ديجيتال هاي اخير دستگاهوي ديگر در سالاز س

) با 4تلفن همراه هوشمند يهاقابل حمل (مانند گوشي

اند. رو شدهكننده و استقبال زيادي روبهپيشرفت خيره

هاي مدرن ها به تكنولوژيمجهز شدن اين دستگاه

-Wiسيم (مانند ) و ارتباطات بيGPSمانند يابي (مكان

Fi 3 وGهاي ي سرويساي را براي ارائهتانسيل قوي) پ

-به كاربران آن 5مكان آگاه يهامختلف از جمله سرويس

  ها به وجود آورده است.

هاي هاي اجتماعي، تلفنبعد از پيشرفتي كه در شبكه

مكان آگاه به وجود آمد و  يهاهمراه هوشمند و سرويس

يب ر تركين مسيدر ا يكه از آنها شد، قدم بعد ياستقبال

ديگر بود كه منجر به پيدايش كيها با اين تكنولوژي

 يهاشبكه .]3[ مكان مبنا شد ياجتماع يهاشبكه

مكان مبنا  افراد را قادر ساخته است تا بعد  ياجتماع

 ياجتماع يهانيز به روشهاي مختلف به شبكه ي رامكان

-توانند عكسجود اضافه كنند. براي مثال كاربرها ميمو

                                                           

.Facebook.comwww ١ 

.Twitter.comwww ٢ 

.LinkdeIn.comwww ٣
 

Smartphone 
٤ 

aware services-Location  ٥
 

 يهاو در شبكه 6كرده يگذارهاي خود را با مكان نشانه

ا نظرشان ي) www.Flickr.comمنتشر كنند ( ياجتماع

كه در محل رخداد آن  يزمان  ،داديك رويرا در مورد 

دوستانشان را  لحظه هرا ي) Twitterان كنند (يهستند ب

) و www.Foursquare.comاز مكان خود مطلع كنند (

ره كرده يذخ GPSخود را با استفاده از  ير سفرهايا مسي

  ).  ]GeoLife ]4گران به اشتراك بگذارند (يو با د

ها ميليونمكان مبنا، امروزه  ياجتماع يهاشبكه

اد يت زياند كه نشان از محبوبكاربر به خود جذب كرده

تاه است. حاصل اين تحوالت كو يها در مدت زمانآن

هاي شدن نقش مكان در بسياري از سرويستر برجسته

 يشتر افراد نسبت به قبل برايب يمندتحت وب، عالقه

مكاني خود با افراد ديگر و  اطالعات ياربه اشتراك گذ

متفاوت بر اساس  يهاي سرويسدر پي آن، ارائه

ي ساختار ارتباطي و مطالعه اطالعات كاربران است.

ي، بعد جديدي را به بر اطالعات مكان يمبتن ياجتماع

هاي اجتماعي اضافه كرده است كه در آن آناليز شبكه

، يمانند روابط دوست ياجتماع يهانقش مكان در پديده

   شود.يم يز عالئق افراد بررسيانتشار اطالعات و ن

  هاي اجتماعيشبكه - 2

تحت وب به  ياجتماع يهايدايش اولين شبكهزمان پ

هاي از اولين نمونه .]5[ گردديباز م 1997حدود سال 

به نام  ياي اجتماعي بر بستر اينترنت؛ شبكههاشبكه

sixdegrees مانند  ييهاهاي آن شبكهو از آخرين نمونه

Facebook  7وGooglePlus . با اين وجود كه در  است

مختلف با امكانات  ياجتماع يهاها شبكهطول اين سال

- آن يز بر روين ياديقات زيو اهداف مختلف ارائه و تحق

 يريف واحد و فراگيكن هنوز تعريانجام شده است ول ها

 يهاشبكه ]Ellison ]6و  Boyd. از آن وجود ندارد

اند مبتني بر وب تعريف كردههاي سرويس را ياجتماع

 8يساخت  صفحات پرسنل -1كه به كاربران خود امكان 

جاد يا -2اطالعات هر فرد  يحاو يا شبه عمومي يعموم

- ين ارتباط در هر شبكه مير كاربران كه ايارتباط با سا

مشاهده و  - 3داشته باشد  يمتفاوت يتواند مفهوم ومحتو

  دهد.ين كاربران را ميش ارتباطات بيمايپ

                                                           

tagging-Geo ٦ 
.plus.google.comwww ٧

 

Profile page ٨ 
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ند ارتباطات نكيم يسع يبه نوع ياجتماع يهاشبكه

هر  در اين پروسه ند.نك يسازدر دنياي واقعي را شبيه

 اطالعات يتواند توليد كننده و مصرف كنندهيكاربر م

د يزمان هم در حال تولباشد. به بيان ديگر يك كاربر هم

گران اطالعات يگران است و هم از ديد ياطالعات برا

  كند.يم افتيدر

نوع  توان بر حسبيرا م يكنون ياجتماع يهاشبكه

م يتقس يكل يلينك ارتباطي كاربرانشان به سه دسته

  نمود: 

i. ل شكهايي كه با محوريت يك موضوع خاص شبكه

 بين دوكاربر ها وجود رابطهاند. در اين شبكهگرفته

م بودن در آن يا سهي اتمشترك ي وجودبه معنا

 باشد.يم خاص موضوع

ii. يبه معنا ينك ارتباطيكه در آن ل ييهاشبكه 

توانند به يباشد. اعضا م يافراد م نيب ”يدوست"

جاد ارتباط يگر درخواست ايهركدام از كاربران د

ن يين وجود اعضا در مورد تعيارسال كنند، با ا

ها در ارتباط باشند حق توانند با آنكساني كه مي

جاد ارتباط يگر ايبه عبارت د انتخاب كامل دارند.

د دو طرف رابطه دارد و وجود آن به يياز به تاين

ر يگر تفسيكديدو كاربر با  ييآشنا يصورت كل

 شود. يم

iii. يي كه در آن لينك ارتباطي به معناي هاشبكه

-ين نوع شبكه اعضا مياست. در ا" 1دنبال كردن"

را  ينك ارتباطيگر ليتوانند با هر كدام از كاربران د

از به يجاد ارتباط نيگر ايبرقرار كنند. به عبارت د

-ين رابطه را نميد طرف مقابل ندارد. وجود اييتا

كرد  شنا بودن دو كاربر با يكديگر معناتوان به آ

ا عالئق ي يتوان به وجود مشتركاتيكن ميول

 ر نمود. ين دو كاربر تفسيب يمشابه

-يم ، اعضاي مختلفارتباط يهابا وجود اين لينك

ها در كه با آن يتوانند اطالعات مورد عالقه را از افراد

 ند دريافت كنند. مديريت اين ارتباطاتارتباط هست

ي ملكرد اصلي هر سرويس ارائه كنندهع ياجتماع

  .است ياجتماع يشبكه

                                                           

twitting ١
 

هاي اطالعات مكاني در شبكه - 3

  اجتماعي

 يرا پاسخ يمكان -ياجتماع يهاتوان پيدايش شبكهيم

تر به اد به شبكه هاي اجتماعي محلي غنيافر ازيبه ن

تر دانست. تر و اطالعات مرتبطارتباطات نزديك يمعنا

 يافراد با ارتباطات اجتماع ين اطالعات مكانيا بياما آ

ساختار  ين دو بر رويا ايوجود دارد؟ آ يآنها  همبستگ

  گذارند؟ تأثيرگر يكدي

 فاصله را بر ارتباطات تأثير يمحققان اجتماع

اند كه اكثر بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده ياجتماع

در مجاورتشان هستند  يكه از نظر مكان يافراد با افراد

گر در ي. به عبارت د]7[ندكنيتر ارتباط برقرار مراحت

ثر از اعي بين كاربران متأارتباطات اجتم يواقع يايدن

ن است. با اين وجود انشيب ييايجغراف يالمان فاصله

شود تحت وب صحبت مي ياجتماع يهاوقتي از شبكه

 يوجود داشته باشد كه  اهميت فاصله شايد اين ذهنيت

ته است و روابط اجتماعي در اين افيكاهش  ييايجغراف

  .]8[ديآ يبه وجود م ييايجغراف يهاها وراي مرزشبكه

اطالعات  ياز فناور يست كه تحوالت ناشين يشك

ل در ارتباطات شده است. ارتباطات با فواصل يباعث تسه

 هبر بودسال قبل بسيار سخت و هزينه 20كه دور 

ده ين اين رو اينه شده است. از اياكنوان ساده و كم هز

نقش كمتر و  يكيزيف يكيد كه نزديآجود ميبه و

گونه كه كند همانيفا ميجاد روابط ايرا در ا يمحدودتر

Cairn cross ]9[  صحبت  'ييايجغراف يمرگ فاصله 'از

يد توجه داشت در حالي كه وجود با ني.  با اكرده است

ارتباطات با فواصل  يد بر رويجد يارتباط يهاتكنولوژي

ان ما يشتر آشنايكن  بيگذاشته است ول ياديز تأثيراد يز

اطالعات به  يدر واقع فناور هستند. يبه صورت محل

جاد يا يدر زمينهبه ما  ياديكمك ز يصورت كل

كند بلكه به جديد نميان يافتن آشنايد و يارتباطات جد

كند. يكمك م يميقد يارتباط با آشناها يما در زمينه

در  يم روابط اجتماعييد درست باشد كه بگويشا

رو . از اين]7[د شوياطالعات منتشر نم ينترنت به آسانيا

زان ياطالعات م ياز فناور ين كه تحول ناشيا اب

شتر در ين اتفاق بيا يش داده است وليارتباطات را افزا

ين افرادي كه از نظر ارتباط باطات محلي (مورد ارتب

گر دارند) افتاده است تا يكديبا  يكمتر يمكاني فاصله
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 تأثيرتوان گفت ينرو مياد. از ايز يارتباطات با فاصله

 ينترنت حتيسه با دوران قبل از ايدر مقا يمكان يكينزد

  .]7[تر هم شده است ار مهميبس

انگر يكه ب P(d)ن افراد را تابع يمكان بر ارتباط ب تأثير

-يم d ييايجغراف يحتمال رابطه بين دو فرد با فاصلها

 يبا توافق جامعينكه تقريدهد. با وجود ايباشد نشان م

فزايش فاصله وجود دارد ولي با ا P(d)كاهش  يبر رو

  است. ي دقيق آن همچنان مبهمرابطه

رابطه  ]et al Nowell-Liben ]10.كه  يدر حال
1( ) P d d ε−  يشبكه يق بر رويرا با تحق∽+

 Lambiotteاستخراج كرده بود  LiveJournal ياجتماع

كاربران  يدند كه برايجه رسين نتيبه ا ]11[و همكاران 

)2 يارتباطات تلفن همراه رابطه  يشبكه )  P d d −
∼

-داده يبر رو يگريق دين در  تحقيبرقرار است. همچن

يرابطه FaceBook ياجتماع يشبكه يها

( ) d 1/ dP  .]12[برآورد شد  ∽

 
  

  

  ]12-10[ياجتماع يهاشبكه ياعضا نيب يارتباط ساختار بر فاصله ريتأث -1شكل 

 

هاي سه هداد يبر رو  يديق جديتحق ي نيزتازگ به

ج يانجام شده است كه نتاي اجتماعي مكان مبنا شبكه

زان يز مين هان شبكهيدهد هرچند در ايآن نشان م

شود ين كاربران ميش فاصله باعث كاهش روابط بيافزا

كمتر است  يقبل يهاوليكن تأثير آن نسبت به شبكه

]13[. 

  

   
  

 كاربران نيب روابط يرو بر ييايجغراف يفاصله ريتأث -2شكل 

  ]6[مبنا مكان ياجتماع يشبكه
 

توانند به بهبود ي ميگونه كه اطالعات مكانهمان

- هاي اجتماعي كمك كنند وجود شبكهساختار شبكه

تر شدن اطالعات تواند باعث غنياي اجتماعي نيز ميه

- يادعا كرده است كه م ]Goodchild ]14 شود. يمكان

ارد يليشش م Web 2.0 يك هايتكن يريتوان با به كارگ

فعال  يد اطالعات مكانيتول يا براينفر را در سراسر دن

د يجد يهاكيتكنWeb 2.0 كرد. منظور از اصطالح 

دخوان است يو ف يكينترنت مانند وبالگ ، ويا يعرصه

شود. ي وب ميشتر افراد در عرصهيكه باعث مشاركت ب

است كه در  ييهايتكنولوژ Web2.0 به عبارت ديگر

شود. ياستفاده م ياجتماع يهاساخت شبكه

GoodChild ]14[ د يدهد كه توليح مينگونه توضيا

شرفته در گذشته يپ يدر كشورها يياياطالعات جغراف

ر نظر يبوده است كه ز يمل يهاسازمان ياساسا بر عهده

 ييهاسياند. اما امروزه استفاده از سروكردهيدولت كار م

تواند هر شهروند را به يم ياجتماع يهاشبكه يبر مبنا

به   ل كند.يتبد ييايمشاهدات جغراف يك منبع غني

ك سنسور يتوان در قالب يگر هر فرد را ميزبان د

 يمختصات مكان يريگزات اندازهيهوشمند كه به تجه

رساخت ياز ز يمجهز است به عنوان بخش GPSمانند 

هاي وب ستميس در نظر گرفت. يجهان ياطالعات مكان

-نمونه  2OpenStreetMapو 1Wikimapiaمانند  مبنايي

در مورد  ]GoodChild ]14است كه  يزيچ از آن ييها

   كند. يآن صحبت م

                                                           

.wikimapia.comwww ١ 

.openstreetmap.comwww ٢
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  مكان مبنا ياجتماع يهاشبكه  -4

مكان  ياجتماع يهادو المان اصلي شبكه كاربر و مكان

دارند.  يتنگستند كه با يكديگر ارتباط تنگامبنا ه

 يهاس آنچه در دنياي واقعي و در مكانكاربران بر اسا

 يگذارافتد اطالعات نشانهيشان اتفاق ميمختلف برا

ت كه ن اسيت ايكنند. واقعيد ميشده با مكان را تول

ان مبنا تنها اضافه مك ياجتماع يهدف از يك شبكه

 ياطالعات مكان يمكان به اشتراك گذاركردن قابليت ا

ن است كه يست بلكه منظور ايك شبكه ني ين اعضايب

-ساختار ارتباطي جديد بر اساس اطالعات نشانهك ي

..) به وجود و لم، متنيعكس، فگذاري شده با مكان (

 ينين ارتباط ايجاد شده در يك شبكه. همچ]4[ ديايب

ك زمان دو ين مبنا كه در يمكان مبنا تنها بر ا ياجتماع

 يان جغرافيايي باشند و يا تاريخچهك مكينفر در 

مشابه داشته باشند محدود نخواهد بود بلكه بر  يمكان

ي مانند عالئق، كاربرها اطالعات ياطالعات مكان يمبنا

ها استنباط شده و مشابه آن  يهارفتارها و فعاليت

 د بر اساس آن شكل خواهد گرفتيجد يساختار ارتباط

]15[.  

و بر حسب زمان اطالعات  ياگر به صورت متوال

د شده توسط هر كاربر به هم متصل شود يتول يمكان

يا به عبارت ديگر  1حركتير يك خط سيهر كاربر  يبرا

بر اساس خط سير  شود.يد ميتول يمكان ييك پشينه

 -توان سه گراف ساخت: گراف مكاني كاربران  ميحركت

  .]15[ كاربر- مكان و گراف كاربر -مكان، گراف كاربر
  

  
 گراف سه قالب در مبنا مكان ياجتماع ي شبكه اطالعات -3شكل 

  ]16[ندهست ارتباط در گريكدي با

ك مكان است و يمكان، هر رأس  -در گراف مكان

ارتباط  يدار بين دو رأس نشان دهندهل جهتايك ي

                                                           

Trajectory ١  

هاي تواند به گونه. اين ارتباط مين دو مكان استيب

ن يب ريكاربر مس ينكه تعداديامتفاوت تعريف شود مثال 

اند. وزن يال نشان ين دو مكان را در يك سفر طي كردها

به همبستگي دو مكاني هست كه با آن زان يم يدهنده

  گر مرتبط هستند.يكدي

أس وجود دارد؛ مكان، دو نوع ر - گراف كاربر در

ك كاربر شروع شده يال كه از يك ي ها.كاربران و مكان

است كه ن يانگر ايك مكان ختم شده است بياست و به 

 ن ارتباطيمفهوم ا. كاربر با آن مكان در ارتباط است

د كردن كاربر از آن مكان باشد. يتواند بازديم براي مثال

رتباطي نمايشگر تعداد اين ال اين حالت وزن يدر ا

  هاست.بازديد

ك كاربر است و از يكاربر، هر رأس   -در گراف كاربر

استنباط  اتوان دو معني بين دو رأس ميال ارتباطيك ي

-ي عمومي ارتباط بين كاربران در شبكهمعنا يكيكرد: 

ميزان اشتراكاتي است كه  يگرياست و دهاي اجتماعي 

مثال دو  .شوديها استنتاج مي مكاني كاربراز سابقه

ك ياز  ييهاكه يك مكان مشترك را يا مكان يكاربر

اند تعداد دفعات بيشتري بازديد كرده نوع مشابه را به

ن يب يال ارتباطيجه يدارند و در نت يشتريكات باشترا

  دارد. يشتريوزن بها در اين گراف رأس مربوط به آندو 

توان يرا م كاربر- كاربر گرافاي ارتباطي مفهوم دوم ياله

گر يش داد. به عبارت ديشنهاد به كاربران نمايبه فرم پ

اشتراكات استنباط شده از  م بر اساسيتوانيما م

جاد يبر ا يرا مبن يشنهاداتيكاربران، پ يمكان يپيشينه

با  م. ير كاربران ارائه كنيد با سايجد يال ارتباطي

بران كار يهاها ما ميتوانيم  ويژگياستفاده از اين گراف

ها ها را نسبت به هم كشف كرده و ارتباطات آنو مكان

  .ميش دهيرا نما

س ر اساموجود را ب يمكان مبنا ياجتماع يهاشبكه 

توان به سه ي مكاني مينوع به اشتراك گذاري داده

هاي مبتني بر اطالعات ي كلي تقسيم نمود: شبكهدسته

 يهابر داده نيتهاي مبگذاري شده با مكان، شبكهنشانه

  .]15[ 3دنباله محور يها، شبكه2مكان -نقطه 

i. گذاري ي بر اطالعات نشانهمبتن يهاشبكه

ن يهستند كه ا ييهاسرويس :شده با مكان

دهند تا بتوانند يار كاربران قرار ميت را در اختيقابل

                                                           

in data-Check ٢ 
centric-Trajectory ٣ 
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ها، مكان را به اطالعات خود شامل متن 1برچسب

-گذاري ميند. نشانهها اضافه كنها و فيلمعكس

يا بعد از آن انجام د محتوا يتول يتواند در لحظه

ن يا يهاي ارائه دهندهي وب سايتشود. از جمله

كه اشاره كرد. هرچند  Flickr توان بهيخدمات م

اضافه  ياجتماع يدر اين نوع، بعد مكان به شبكه

- با اين وجود تمركز اصلي اين شبكهشده است اما 

 يروي محتويات اطالعاتي منتشر شده ا بره

ه عبارت ديگر مكان تنها براي كاربران است. ب

ها آن يماندهتر كردن اطالعات اصلي و ساغني

 يه عنوان نقطهشود و آنچه كه بياستفاده م

شود ير مين كاربرها تفسيب ياشتراك اصل

ات اطالعات منتشر شده است نه برچسب يمحتو

 آن. يمكان

ii. مكان: -هاي نقطههاي مبتني بر دادهشبكه  

  Google و Foursquare مانند ييهاشبكه

2Latitude يق ميوجود دارند كه كاربران را تشو-

كنند تا مكان خود را در شبكه با دوستان خود به 

ي مكان توسط با به اشتراك گذار اشتراك بگذارند.

تواند يك كاربر مي، ياكاربران به صورت لحظه

 يياو هستند شناسا يكيود را كه در نزددوستان خ

به يك فعاليت اجتماعي  ها را دعوتكرده و آن

 ا رفتن بهيمانند دعوت به صرف شام مشترك 

توانند به همچنين كاربران مي .كند ديخر مراكز

 يبرا هاي مختلف ليستي از پيشنهاداتمكان

انجام دادن و يا غذا خوردن در آن مكان دن، يد

مكان و  ها،در اين نوع از شبكه كنند. پيوست

ني المان اصلي در ايجاد يك مكا يهامشابهت

شود و ين كاربران محسوب ميد بيجد يرابطه

ر اطالعات به اشتراك گذاشته شده نقش يسا

 كند.يفا ميا ياطالعات مكان يمكمل را برا

iii. ياجتماع يهادر شبكه هاي دنباله محور: شبكه 

 Microsoft GeoLifeو  Bikely دنباله محور مانند

كنند لحاظ يد ميكه كاربران بازد ييهاهم مكان

ها را د و هم جزئيات مسيري كه اين مكانشويم

 نكه عالوه بريضمن ا .به هم مرتبط كرده است

سرعت در مسير فاصله، جهت و  اطالعاتي مانند

                                                           

Tag ١
 

www.Latitude.google.com ٢ 

ها، ا استفاده از برچسبب طي شده بين دو مكان؛

شده توسط كاربران د يتول يهاها و عكسمتن

 يمكان يهات اطالعاتي بيشتري از اين دنبالهايجزئ

  قابل استنتاج است.

ي اجتماعي مبتني بر هاهاي بين شبكهتفاوت

باشد: بعد ميمكان و دنباله محور در دو  - اطالعات نقطه

مانند  يشترياطالعات ب يحركت ياول اينكه از دنباله

زمان اقامت ك مكان خاص، مدت يدن به يرس يچگونگ

ن دو ير بيشده در مس يكاربر در مكان، مدت زمان سپر

در  .ر قابل استنتاج استيك مسيزان ترافيمكان و م

بود رفتار و عالئق كاربران را  ميجه ما قادر خواهينت

يم. دوم اينكه كاربران يك كشف كن ترو راحت تردقيق

مكان عموما  - طهبر اطالعات نق يمبتن ياجتماع يشبكه

كنند در حالي يگزارش م يمكان خود را به صورت آن

 يهابه اشتراك گذاشته شده در شبكهكه اطالعات 

 يه محور عموما به صورت يك دنبالهدنبال ياجتماع

از اتمام يك سفر، مثال كاربر بعد  كه خواهد بود يمكان

. اين ويژگي از سويي كنديآن را در شبكه منتشر م

آني مكان  يكه بر مبنا يياهي بعضي از سرويسارائه

كند و از سوي ديگر  بسياري از كاربر است را محدود مي

صي م خصويت و حفظ حريمشكالت مربوط به امن

ك ي 1 جدول كند.كاربران را تا حدودي حل مي

مكان  ياجتماع يسه نوع شبكهي ساده بين سهيمقا

  دهد.يش ميمبنا را نما

اعي اجتم يهاشبكههاي توليد شده در در عمل، داده

هاي مبتني بر اطالعات مكان و شبكه -مبتني بر نقطه

 يا مكان قابل تبديل به فرم دنبالهشده ب يگذارنشانه

ها را از اشد. براي مثال اگر اطالعات مكانبيم يحركت

 يگذاري شده با مكان كه در يك بازهنشانه يهاعكس

ستخراج ااربر منتشر شده است چند روزه توسط ك يزمان

 يوالي به هم متصل كنيم، فرم دنبالهو به صورت مت

هاي شود. همينطور دادهراكنده حاصل ميپ يحركت

توان بر اساس زمان مرتب يك كاربر را ميمكان  - نقطه

با نرخ  يحركت يها را به عنوان يك دنبالهكرد و آن

ن وجود به علت يدر نظر گرفت. با ا ين نمونه بردارييپا

زياد و البته  فاصله و زمان يعنياد داده يز يپراكندگ

ي حاصل ي مكاني متوالي در دنبالهمتغير بين دو نقطه

تر ها پيچيدهزايش يافته و آناليز آنها افشده، ابهام داده

  شود.يم
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 ]9[ مبنا مكان ياجتماع يها شبكه انواع يسهيمقا -1 جدول

 مكان مبنا ياجتماع يشبكه يكار يمبنا به لحظه بودن اطالعاتارزش  بودن جيرا

 شده با مكان ينشانه گذار ير مكانيغ يداده يمعمول فيضع متوسط

 مكان - نقطه ياطالعات مكان يآن يمعمول اديز

 يحركت يدنباله  يحركت يدنباله ريتاخبا  يغن كم

  

 يهامبتني بر شبكه هايسرويس - 5

 مكان مبنا ياجتماع

روز  بهي اخذ و به واسطه مكان مبنا ياجتماع يهاشبكه

داده  يبرا يمنابع غن ،اياطالعات از سراسر دن يرسان

ود. بر اساس اين شيم محسوبو كشف اطالعات  يكاو

هاي مختلفي را به كاربران توان سرويساطالعات مي

ي تواند باعث بهبود ساختار شبكهارائه كرد كه هم مي

اجتماعي كاربران شود و هم از نظر مكاني، خدمات 

-ي اين سرويسكاربران ارائه كند. از جمله مختلفي را به

  توان به موارد زير اشاره كرد:ها مي

 ينهيشيپ، كاربران نيب زان مشابهتيبرآورد م •

تواند تا يم يواقع يايك كاربر در دني يمكان

ك كاربر باشد. يق يانگر رفتارها و عاليب يحدود

 ينهيشيكه پ يتوان گفت افرادين اساس ميبر ا

گذارند احتماال يرا به اشتراك م يمشابه يمكان

دارند. مشابهت  زين يمشترك يق و رفتارهايسال

ن كاربران يب يمكان ينهيشياستنباط شده از پ

گر استفاده شود هيستم توصيك سيتواند در يم

ن كاربران با عالئق يجاد ارتباط بيآن ا يجهيكه نت

قه يك سلياز كاربران با  يكشف گروه ايشابه و م

 .خواهد بودمشترك  يعالقهو 

با استفاده از ، ك منطقهيافتن افراد آگاه به ي •

م بود يكاربران، ما قادر خواه ياطالعات مكان

ك يرا در مورد  يشتريكه اطالعات ب يافراد

 يمكان يگر تجربهيا به عبارت ديو  منطقه دارند

اطالعات حاصل از  م.يكن ييشناسا دارند را ييباال

كه  ييهامثال مكان ن افراديا يات مكانيتجرب

گر شنهاديپستم يك سي ياند، براد كردهيبازد

 باشديتر و ارزشمندتر مار قابل استناديبس يمكان

ك مكان يافتن ي، پر طرفدار يهاكاوش مكان •

 ك منطقه،يجذاب در  يهااز مكان ياا دنبالهيجذاب 

قه طك منياست كه هر كاربر ناآشنا به  يدرخواست

مكان مبنا   ياجتماع يهاشبكه داشته باشد.تواند يم

 يازها را به واسطهينگونه نيبه ا ييفرصت پاسخگو

 يكه از منطقه يكاربران يمكان ينهيشيپ كاوش در

 كند.يما فراهم م يبرا اندد كردهيمورد نظر بازد

 يزيردر برنامه، ديبازد يشنهاد مكان برايپ •

ت يجز جذاب د بهيبازد يسفر انتخاب مكان برا

ز يمانند زمان سفر ن يمكان، به عوامل يعموم

از  ينكه در چه زمانيمانند ا يطيشرا دارد. يبستگ

ا در چه ياز هفته و  يم، در چه روزيروز قرار دار

ت مكان يتواند بر جذابيم مياز سال هست يفصل

ها به كاربر شنهاد مكانينرو پير گذار باشد. از ايتأث

مكان و زمان شروع سفر از  با در نظر گرفتن 

 يهاداده يتوان بر مبناياست كه م يجمله خدمات

 مكان مبنا ارائه كرد. ياجتماع يهاشبكه

    تحقيق پيشينه -6

هاي با وجود آنكه زمان زيادي از طرح موضوع شبكه

گذرد؛ وليكن مطالعات زيادي بر اجتماعي مكان مبنا نمي

انجام  هاي مبتني بر آنها و سرويسروي اين شبكه

شده است. يكي از اولين تحقيقات بزرگ مقياس انجام 

هاي اجتماعي مكان مبنا تحقيق شده بر روي شبكه

چگونگي به ي براي مطالعهباشد كه در آن مي ]17[

 هايهاي مكاني توسط كاربران، دادهاشتراك گذاري داده

 Brightkite ي اجتماعي مكان مبنايزيادي از شبكه

- ويژگي از نظر هانتايج آناليز اين دادهشده و  يورآجمع

ها و ارتباط آن مشخصات حركتي كاربران، كاربران يها

ي چهار با آناليز داده ]18[در تحقيق  .ارائه شده است

ي اجتماعي مكان مبناي مختلف و با استفاده از شبكه

ي وابستگي ساختار اجتماعي يك معيار ابتكاري، فرضيه

ها بررسي شد. نتايج كاربران به وضعيت جغرافيايي آن

اي از داد كه بخش قابل توجهاين تحقيق نشان مي

زي بين هاي اجتماعي مجاارتباطات موجود در شبكه

كساني وجود دارد كه در دنياي واقعي از نظر جغرافيايي 

ي اين تحقيق در به يكديگر نزديك هستند. در ادامه
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هاي و همكاران با بررسي داده Scellato، 2011سال 

 %30متوجه شدند كه بيش از  Gowallaي شبكه

شود بين هاي اجتماعي برقرار ميارتباطاتي كه در شبكه

اند. هاي مشترك بازديد كردهكه از مكانكاربراني است 

هاي كاربران ها مدلي را مبتني بر بازديدبر اين اساس آن

بيني ارتباطات جديد بين كاربران ها براي پيشاز مكان

  . ]19[ ارائه كردند

هاي پيشنهادگر مكاني بر ي سيستمي ارائهدر زمينه

هاي اجتماعي مكان مبنا نيز در هاي شبكهمبناي داده

تحقيقات متفاوتي انجام شده است.  چند سال اخير 

هاي گروهي كاربران اساس اين تحقيقات استفاده از داده

ي پيشنهادات مكاني است. از اولين تحقيقاتي براي ارائه

ي مكاني افراد براي ي استفاده از پيشينهكه در زمينه

توان به كاري كه ي پيشنهادات انجام شده است ميارائه

انجام  2005در سال  Sugimitoو  Takeuchiتوسط 

ي پيشنهاد مراكز خريد بر شده است و در آن هدف ارائه

ي ي كاربران از پيشينهاساس عالئق استنباط شده

 2009. در سال ]20[ها بوده است اشاره كرد مكاني آن

ارائه  SoNavNetي اجتماعي مكان مبنايي به نام شبكه

هاي شد كه در آن عالوه بر كاركردهاي معمول شبكه

اي نيز در نظر گرفته اجتماعي، كاركردهاي مكاني ساده

و  Chi-Yin Chow، 2010. در سال ]3[شده بود 

ان به عنو GeoSocialDBهمكاران سيستمي را با نام 

ي سه سرويس بر يك سيستم جامع كه در برگيرنده

بود ارائه كردند  ي اجتماعي مكان مبنامبناي شبكه

 . اولين سرويس در اين سيستم سرويس خبري]21[

بود كه به فرم يك پرس و جو با مفهوم يافتن  مكان مبنا

 dي هايي در فاصلهاطالعات نشانه گذاري شده با مكان

مورد  Kدومين سرويس قابليت يافتن  تعريف شده بود.

ين ارتباط با كاربر را بر اساس اطالعاتي با بيشتر

ي جغرافيايي، زمان و عاليق معيارهايي مانند فاصله

كرد و سومين سرويس در اين سيستم، كاربر فرام مي

سرويس پيشنهادگري بود كه بر مبناي سيستم 

امتيازدهي تعريف شده و بهترين موارد اطالعاتي را 

 كرد.متناسب با پرس و جوي انجام شده جست و جو مي

، چارچوبي براي 2011اي در سال در تحقيق انجام شده

ارائه  Geo-Friendsيافتن كاربران مشابه تحت عنوان 

. در اين روش بر اساس چهار مفهوم ابتكاري، ]22[شد 

ها ي مكاني آنالگوهاي رفتاري كاربران از پيشينه

ها ميزان تشابه كاربران ي آناستخراج شده و با مقايسه

شود. مفاهيم ابتكاري در اين روش عبارتند از: تعيين مي

يك مكان، اشتراك مكاني به معناي بازديد دو كاربر از 

اشتراك مسير به معناي عبور دو كاربر از يك مسير، 

زماني به معناي بازديد دو كاربر از يك  -اشتراك مكاني

زماني به  - مكان و در يك زمان و اشتراك مسيري

زمان. در معناي عبور دو كاربر از يك مسير به طور هم

نام روش جديد و متفاوتي بود  LARSي تحقيقات؛ ادامه

گر مكاني ارائه استفاده در يك سيستم توصيه كه براي

ي . در اين روش امتيازات كاربران در شبكه]23[شد 

) امتيازات مكاني 1شد: تقسيم مياجتماعي به سه دسته 

براي موارد اطالعاتي غير مكاني؛ براي مثال امتياز كاربر 

) امتيازات غير 2وقتي كه در خانه است به يك كتاب. 

مكاني به موارد اطالعاتي مكاني؛ براي مثال امتياز كاربر 

) امتيازات مكاني به 3با مكان مجهول به يك رستوران. 

ي؛ براي مثال امتياز كاربر وقتي در موارد اطالعاتي مكان

بندي محل كار است به يك رستوران. اين دسته

-گر را نتيجه ميامتيازات، بهبود عملكرد سيستم توصيه

ي اجتماعي مكان مبنا با شبكه Sindbadدهد. سيستم 

 LARSسه سرويس مكاني است كه در آن از روش 

. از ديگر تحقيقات انجام شده ]24[استفاده شده است 

توان به استفاده از روابط اجتماعي در اين زمينه مي

 Maoگر مكاني اشاره كرد كه كاربران در سيستم توصيه

Ye  25[ارائه كردند  2011و همكاران در سال[.  

هاي ي شبكهترين تحقيقات را در زمينهجامع احتماالً

و همكاران در بخش  Yu Zhengاجتماعي مكان مبنا 

. از ]15[تحقيقات شركت مايكروسافت انجام دادند 

ي ميزان توان به محاسبهاولين تحقيقات اين گروه مي

ي مكاني اشاره كرد مشابهت كاربران بر اساس پيشينه

ين تحقيق در . مزيت ا]26[ارائه شد  2008كه در سال 

هاي خاص اطالعات مكاني مانند نظر گرفتن ويژگي

ها در مكان 2ي مراتبيو سلسله 1ي تواليسلسله

ي عطف تحقيقات محاسبات بود. اما به عنوان نقطه

 GeoLifeي توان به پروژهانجام شده توسط اين گروه مي

ي اشاره كرد. هدف اين پروژه ارائه 2009در سال  ]27[

-دادهي اجتماعي مكان مبنا بود كه بر مبناي يك شبكه

كه در شبكه به اشتراك گذاشته  GPSالسيرهاي خط

                                                           

Sequential ١ 
Hierarchical ٢
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ي اجتماعي مكان كرد. در اين شبكهشد عمل ميمي

نگر و گر مكاني كليمبنا هر دو نوع سرويس توصيه

هاي اين ترين بخش. از مهم]15[فردگرا ارائه شد 

السير هاي خطتوان به مدل كردن دادهسيستم مي

كاربران در يك چارچوب سلسله مراتبي، كاوش 

ي جغرافيايي و ها در يك محدودهترين مكانجذاب

ي سرويس و ارائه ]28[ريزي سفر براي كاربران برنامه

  .  ]29[گر فردگرا اشاره كرد توصيه

  ياده سازيپ -7

ي هاهاي شبكهدر اين تحقيق به منظور نمايش قابليت

هاي مبتني بر اجتماعي مكان مبنا دو نمونه از سرويس

ها، بر اساس مدل ارائه شده توسط هاي اين شبكهداده

Yu Zheng  پياده سازي شد. ]15[و همكاران  

  هاداده 1- 7

 Gowallaت يساهاي وب در اين تحقيق، ما از داده

ي يك شبكه Gowalla . وب سايتمياستفاده كرد

شروع به  2009از سال ست كه اجتماعي مكان مبنا ا

شبكه از طريق اعالم ن ي. كابران اه استكار كرد

تلفن همراه  يهامكان خود با گوشي -اطالعات نقطه

به اشتراك بگذارند.   توانند مكان خود را با دوستانشانيم

مورد اطالعات  2143 ي اين تحقيق شاملمجموعه داده

وت مكان متفا 736 يمكان است كه در برگيرنده - نقطه

كاربر در  287باشد و توسط مي نيچ يدر شهر شانگها

 2009- 2010هاي ماهه در سال10ي زماني حدودا بازه

   .به اشتراك گذاشته شده است

 

 
  قيتحق مورد يهاداده عيتوز -4شكل 

  سرويس كاوش مكان هاي پرطرفدار 7-2

م كشف مكان هاي جذاب ستيس ياده سازيپ يجهيدر نت

 يمكان كاربران در محدوده - هاي نقطهروي دادهبر 

در مقياس هاي مختلف مناطق  ن،يچ يشهر شانگها

جذاب و در نتيجه با اهميت اين شهر كشف شد. در اين 

ن يبه عنوان پرطرفدارتر jing’an يسازي منطقهپياده

يكي  ن منطقهيشد. ا ييشناسا ي شهر شانگهايمنطقه

ترين مراكز تجاري و بوده و مهم از مناطق مركزي شهر

جايي كه سمبل داده است تا  يرا در خود جااداري 

  .]31, 30[ شوديمحسوب م 21شهر شانگهاي در قرن 

  

 
 ي،شانگها شهر يبرا مختلف سطوح در جذاب مكان افتني - 5شكل 

  چين

 يشنهادگر مكانيس پيسرو 7-3

سرويس با توجه به مكان كاربر و زمان پرس در اين 

هايي ي مكاني ساير كاربران مكانوجو، بر مبناي پيشينه

ن يمثال ا يبراشود. به كاربر مورد نظر پيشنهاد مي

شب  9كه حدود ساعت  يايكاربر فرض يستم برايس

خ، ين تاري(مفهوم استخراج شده از ا 2011اكتبر  22

هفته است) وارد  ليك روز تعطيزمان شامگاه در 

ن شده است چهار يچ يشانگها بين المللي فرودگاه

 ياقامت يشنهاد داده است. دو مكان آن جنبهيمكان را پ

 marriotsو ]Shanghai olympic garden ]16( دارد

apartment ]32[ يك مكان آن خياباني پر از ،(

الت آخر يد است كه در تعطيها و مراكز خررستوران

 Wulumuqi Nan Lu street( د هستنديهفته پر بازد

ت زنده اس يقيشبانه با موس ياگر كافهيد ) و مكان]33[

 JZ( است تاليتعط هايكه پربازديدترين زمان آن شب

Club ]34[(ستم را در يعملكرد س يج به خوبين نتاي. ا

 - يط زمانيبا توجه به شرا يشنهادات مكانيپ يارائه

  دهد.يكاربر نشان م يمكان
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  كاربر يزمان -يمكان طيشرا به توجه با ديبازد يبرا مكان شنهاديپ -7 شكل

  

 يجمع بند -8

افراد  ييجابسياري فكر ميكنند حركت و جابهينكه با ا

يكن در يك مقياس كلي ر و متفاوت است وليكامال متغ

را با  ياجايي افراد الگوهاي ساختار يافتهميتوان از جابه

استخراج كرد. مثال  يو اجتماع يط مكانيتوجه به شرا

ن محل كار و يب ييجادر جابه يتوان انتظار داشت كه افرادم

 از خود نشان بدهند. ي يكسانيرفتار تكرار يمحل زندگ

روابط  ر اساسممكن است ب ييجابهبر اين جا عالوه

مثال ممكن است ما  يبرا ؛شكل بگيرد افراد ياجتماع

كه دوستانمان يا  هاييالقه داشته باشيم تا مكانشتر عيب

. ميد كنيبازدرا  داندر گذشته بازديد كرده مشابه ما افراد

كاربران و ارتباط  ين اطالعات مكانيدر ب ين همبستگيا

ب يترك يدهيش ايدايافراد باعث پ ياجتماع يزندگ آن با 

ي اجتماع يهات مكاني كاربران با اطالعات شبكهاطالعا

 يهاشد كه حاصل آن به وجود آمدن شبكه تحت وب

ط يشراآن فراهم شدن  يجهيمكان مبنا و در نت ياجتماع

  .بود كاربران ياطالعات رفتار يبه منابع غن يدسترس

اهميت اطالعات جغرافيايي در شد  ين مقاله سعيدر ا 

ر مرور ضمننشان داده شود. از اينرو  ياجتماع يهاشبكه

اي جتماعي مكان مبنا، در مورد توسعها يهاشبكهساختار 

استفاده از  يبه واسطه يكنون ياجتماع يهاكه شبكه

ت چند يو در نها شد. د بحثابنيتوانند بيم ياطالعات مكان

 هاي مبتني بر اطالعات شبكهسرويس ينمونه از كاركردها

  شد. اي اجتماعي مكان مبنا نمايش دادهه
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