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چکیده
غیػتنّبی تَقیِگس ثِ هٌظَز پبالیؽ اطالػبت غیسهستجط ٍ فرساّن وٍزدى اطالػربت ٍ خردهبت ؾ كریغربشی
ؾدُ ثِهٌظَز کوک ثِ تكویوبت کبزثس اغتفبدُ هیؾًَد .اهسٍشُ ثػیبزی اش تكوینگیسیّب دز توبهی جَاهرغ ثرِ
ًَػی ثب ثؼد هکبى غسٍکبز دازًدّ .وچٌیي دز دِّ اخیس ثب پیؿسفت چؿوگیس تَغرؼِ فٌربٍزیّربی ّورساُ ًظیرس
تلفيّبی ّوساُ َّؾوٌد ٍ فٌبٍزیّبی ّوساُ هَقؼیتیبثی ًظیس غبهبًِ تؼییي هَقؼیرت جْربًی ّ )GPSورساُ ٍ
غبهبًِ ثبشؾٌبغی ثب اهَاج زادیَیی  )RFIDدغتسغی ثِ اطالػبت ثبفتی افساد ثػیبز تػرْی ؾردُ اغرت .ػرالٍُ-
ثسایي ،ثب زؾد ٍ تَغؼِ ٍة  2،2دز غبلّبی اخیس ٍ ظَْز ؾجکِّربی اجتوربػی هکربىهجٌرب ،ؾرک جدیردی اش
اطالػبت ثِ ًبم اطالػبت هکبًی اجتوبػی ثِ ٍجَد وهدُ اغت .غیػتنّبی تَقیِگس ًیص اش ایي اطالػبت اجتوربػی
ثْسُ ثسدُاًد .دز دِّ اخیس دز شهیٌِ غیػتنّبی تَقیِگس هکبًی ّوساُ تحقیقبت گػتسدُای قَزتگسفتِاغرت ٍ
ایي هَضَع هَجت هیؾَد کِ یک ًگبُ کلی ثِ ایي تحقیقبت دز قبلت یک هطبلؼِ هسٍزی ضسٍزی ًوبید .دز ایري
هقبلِ ٍیطگیّبی اًَاع غیػتنّبی تَقیِگس هکبًی ّوساُ ٍ ًػ ّبی جدید وىّب یؼٌی غیػرتنّربی تَقریِگرس
ثبفتوگبُ ٍ اجتوبػی ثسزغی هیؾَد.
واژههای كلیدی :غیػتن تَقیِگس ،ؾجکِّبی اجتوبػی هکبىهجٌب ،غیػتنّبی ثبفتوگبُ ،خدهبت هکبىهجٌب

 -1مقدمه
پیؿسفتّبی اخیس دز حَشُ فٌبٍزی اطالػبت ٍ ازتجبطبت ،تَاى هحبغجبتی زایبًِّرب زا افرصایؽ دادُ اغرت.
ّویي هَضَع ثبػث افصایؽ چؿوگیس دز تَلید ،ذخیسُغبشی ٍ ثِ اؾتساکگرازی دادُؾدُ اغت .ػجبزت «دادُ-
ّبی حجین» شهبًی اغتفبدُ هیؾَد کِ پیچیدگی ٍ حجن دادُّرب ثبػرث ًبزضربیتی کربزثس ؾرَد .ثرسای ه ربل
تبزًوبی ثِ اؾتساکگرازی ٍیدئَی  ،YouTubeثِقَزت هبّیبًِ ثیؽ اش یک هیلیبزد ثبشدیدکٌٌدُ هٌحكسثِفسد
دازد ٍ دز ّس دقیقِ حدٍد  77غبػت ٍیدئَ ثس زٍی وى ثبزگرازی هیؾَد ][1؛ ثٌبثسایي ،ثدٍى تسدید ،یک کبزثس
ثسای یبفتي ٍیدئَی هَزدًظس خَد دز هیبى اًجَُ ٍیدئَّبی ایي تبزًوب ًیبشهٌد کوک اغت .غیػرتن تَقریِگرس
یک ثسًبهِ زایبًِای اغت کِ اطالػبت ازشؾوٌدی زا ثسای کبزثس فساّن ٍ وىّب زا دز تكوینگیسیّب کوک هری-
کٌد ] .[7دزٍاقغ ،غیػتنّبی تَقیِگس اثصازّبی پؿتیجبى تكوینگیسی ّػتٌد کِ ثرِهٌظرَز حر هؿرکالت
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افصًٍی دادُ ٍ تؼدد گصیٌِّبی اًت بة ثِ ٍجَد وهدُاًد .هػئلِ یک غیػتن تَقیِگس یک هػرئلِ پریؽثیٌری
اغت کِ دز وى ثب هؼلَم ثَدى تسجیحبت کبزثس ٍ یک ویتن ّدف ،غیػتن ٍظیفِ دازد تب اهتیبش کبزثس ثِ وى ویتن
زا پیؽثیٌی کٌد؛ ثِػجبزتدیگس ّدف غیػتن تَقیِگس یبفتي یک تبثغ جصئی اهتیبشدّی  Rاغرت زاثطرِ )1
].[3
زاثطِ )1
تفبٍت غیػتنّبی تَقیِگس ثب هَتَزّبی جػتجَ یب غیػتنّبی ثبشیبثی اطالػبت دز ایي جٌجِ اغت کرِ
غیػتنّبی تَقیِگس ًِتٌْب ًتبیج زا پیدا هیکٌٌد ،ثلکِ اش یک غبشٍکبز ؾ كیغربشی اغرتفبدُ هریکٌٌرد ترب
هَازد دل َاُ کبزثس زا ثسگسداًٌد ] .[4اشایيزٍ هحكَالت ٍ خدهبت ؾ كیغبشیؾردُ زا ثرب تَجرِ ثرِ ًیبشّرب ٍ
تسجیحبت کبزثس دز ّس دزخَاغت ثِ اٍ ازائِ هیکٌٌد .دز دِّ اخیس دز شهیٌِ غیػرتنّربی تَقریِگرس هکربًی
ّوساُ تحقیقبت گػتسدُای قَزتگسفتِاغت ٍ ایي هَضَع هَجت هیؾَد کِ یک ًگبُ کلی ثِ ایي تحقیقربت
دز قبلت یک هطبلؼِ هسٍزی ضسٍزی ًوبید .دز ث ؽ  7ثِ هؼسفی هجربًی ٍ غربشٍکبز غیػرتنّربی تَقریِگرس
پسداختِ هیؾَد ٍ زٍؼّبی تَقیِ دز وىّب هَزد ثسزغی قساز هیگیسد .دز ث ؽ  3ثسخی فٌبٍزیّبی ّورساُ
هستجط ثب غیػتنّبی تَقیِگس هکبًی ّوساُ هَزد ثحث قساز خَاّد گسفرت .غر ع دز ث رؽ ً 4ػر جدیرد
غیػتنّبی تَقیِگس هکبًی هَغَم ثِ غیػتنّبی تَقیِگس ثبفتوگربُ ٍ غیػرتنّربی تَقریِگرس اجتوربػی
ثسزغی هیؾًَد .دز ًْبیت ثسخی غیػتنّبی تَقیِگس هکبًی ّوساُ دز تحقیقبت ثِ ّوساُ ًوًَِّربی پیربدُ-
غبشی ؾدُ وىّب هَزد هطبلؼِ قساز هیگیسًد.

 -2مفاهیم موجود در ادبیات سیستمهای توصیهگر
دز ایي ث ؽ هفبّین ٍ هجبًی هَزد اغتفبدُ دز تحقیقبت ػلوی غیػتنّبی تَقیِگس ثسزغری هریؾرًَد.
ایي هفبّین ؾبه اًَاع طجقِثٌدیّبی غیػتنّبی تَقیِگس ،ؾیَُّبی پبالیؽ اطالػبت ٍ زٍؼّبی ازشیربثی
غیػتن هیؾَد.
 -1-2انواع طبقهبندی در سیستمهای توصیهگر
ثِطَز هؼوَل غیػتنّبی تَقیِگس زا ثس اغبظ تکٌیک تَقیِ دغتِثٌدی هیکٌٌد .زایجتسیي طجقِثٌدی
زٍؼّبی پبالیؽ ،وىّب زا دز پٌج گسٍُ جبی هیدّد .دز ؾک  1فسایٌد تَلید تَقیِ دز یک غیػتن تَقیِ-
گس اش طسیق زٍؼّبی ه تلف ًؿبى دادُ ؾدُ اغت .دز اداهِ ایي ث ؽ ثِ هؼسفی زٍؼّبی پبالیؽ پسداخترِ
هیؾَد.
زٍؼّبی پبالیؽ گسٍّی یب اجتوبػی یکی اش پسکبزثسدتسیي زٍؼّبی تَقیِ ّػتٌد ٍ هؼوَالً ثرِ ّورساُ
دیگس تکٌیکّبی پبالیؽ ثِ کبز هیزًٍد .ایدُ اقلی دز پبالیؽ گسٍّی ثس ایي اغت کِ کبزثساى هؿبثِ ،دز هَزد
ویتنّبی هؿبثًِ ،ظسات هؿبثْی دازًد؛ ثٌبثسایي ،اگس ّوبًٌدی هیبى کبزثساى ٍ ویتنّب تؼیریي ؾرَدً ،ظرس یرک
کبزثس ثسای ثسخی ویتنّب قبث پیؽثیٌی خَاّد ثَد ].[5
یکی دیگس اش زٍؼّبی تَقیِ زایج دز غیػتنّبی تَقیِگس پبالیؽ وهبزی ًبم دازد .ایي زٍؼ ،اطالػبتی
دز هَزد ٍیطگیّبی وهبزی کبزثساى ثب ػٌَاى پسٍفبی کبزثس دزیبفت هیکٌد .پبالیؽ وهبزی ثس ایي اغربظ ػور
هیکٌد کِ کبزثساى دازای ٍیطگیّبی ؾ كی هؿتسک ًظیس غري ،جٌػریت ،کؿرَز ٍ غیرسُ دازای تسجیحربت
هؿبثْی ًیص ّػتٌد ] .[6ثسای ه بل ،غیػتن هیتَاًد ثسای تَقیِّبی ثِ شثربى کربزثس اهتیربش ثربالتسی دز ًظرس
ثگیسد .دز هَزد غیػتنّبی تَقیِگس وهبزی تحقیقبت ًػجتبً کوی قَزت گسفتِ اغت ].[4
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ؾک  – 1فسایٌد تَقیِ دز دغتِثٌدیّبی ه تلف غیػتنّبی

تَقیِگس ][4

گبّی هوکي اغت ثِ دلی ػالیق خبـ یک کبزثس ًػجت ثِ هَضَػبتً ،تیجِ حبق اش تَقیِ ثرِ زٍؼ-
ّبی گسٍّی کبزوهد ًجبؾد .دززٍؼ پبالیؽ هحتَایی ،تَقیِّب ثس اغبظ اًت بةّبی گرؾتِ خَد کبزثس قَزت
هیگیسد ٍ دز ایي اهس ثبشخَزد ٍ تسجیحبت دیگساى هؿبزکت ًویکٌٌرد ] .[7زٍؼ کلری دز ایري ًرَع تَقریِ،
تؼییي ٍیطگیّبی هؿتسک هیبى ویتنّبیی اغت کِ هَزدقجَل یک کبزثس ثَدُاًد .غ ع ویتنّبی جدیدی کرِ
ّوبى ٍیطگیّب زا دازا ّػتٌد ثِ کبزثس تَقیِ هیؾًَد ].[8
زٍؼ پبالیؽ تسکیجی ،اش تسکیت زٍؼّبی ثبال اغتفبدُ هیکٌد تب اش هصیتّبی ّس یک ثْرسُهٌرد ؾرَد ٍ
هؼبیت دیگسی زا هستفغ غبشد ] .[9ثسای کػرت اطالػربت ثیؿرتس دز هرَزد زٍؼّربی پربالیؽ ثرِ ][4] ٍ [1
هساجؼِ کٌید.
 -2-2روشهای ارزیابی سیستمهای توصیهگر
دز اثتدا ثیؿتس غیػتنّبی تَقیِگس ثس اغبظ تَاًبیی پیؽثیٌری وىّرب ازشیربثی هریؾردًد؛ اهرب اهرسٍشُ
هحققبى هؼتقدًد کِ ثسای تَغؼِ یک غیػتن تَقیِگس هٌبغت ،پیؽثیٌی قحیح الشم اغت اهب کربفی ًیػرت
] .[8ثِهٌظَز ازشیبثی کبزایی یک غیػتن تَقیِگس غِ هحیط ٍجَد دازد .اٍلیي هحیط ،اغتفبدُ اش دادُّبی اش
پیؽ تْیِؾدُ دز هقیبظ ٍغیغ ] ،[12ثسای هدلغبشی زفتبز کبزثساى اغت .ایي ًَع اش ازشیبثی کِ غربدُترسیي
زٍؼ ثسوٍزد یک غیػتن تَقیِگس اغت ،وشهبیؽ ثسٍىخطری ًربم دازد .هحریط دٍم اغرتفبدُ اش یرک جبهؼرِ
کبزثسی ًوًَِ اغت .اش ایي کبزثساى خَاغتِ هیؾَد تب ثب غیػتن کبز کٌٌد ٍ اش تجسثِ وىّب دز ازشیبثی غیػرتن
اغتفبدُ هیؾَد .غَهیي هحیط ،ثسوٍزد ػولکسد یک غیػتن ثب اغتفبدُ اش کبزثساى حقیقی اغت .دز ایي ًرَع اش
ازشیبثی ،غیػتن دز هؼسل ػوَم قساز دازد ٍ کبزثساى ٍاقؼی ثدٍى اطالع اش ایيکِ ًتبیج تؼبه وىّب ثب غیػرتن
ثسزغی هیؾَد ،اش وى اغتفبدُ هیکٌٌد .ایي ازشیبثی وشهبیؽ ثسخط ًبم دازد ] .[8ؾک  2زاثطِ ثیي هحریط-
ّبی وشهبیؿی ٍ غَْلت دز پیبدُغبشی ٍ ًصدیک ثَدى ثِ ٍاقؼیت زا ًؿبى هیدّد.
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ؾک  7زاثطِ اًَاع هحیطّبی وشهبیؽ غیػتنّبی تَقیِگس ثب غَْلت پیبدُغبشی ٍ ًصدیک ثَدى ثِ ٍاقؼیت ]ثسگسفتِ

اش [11

زایجتسیي هؼیبزّبی کیفیت ؾبه هؼیبزّبی قحت ًظیس خطبی هیبًگیي هطلرق  ،)MAEخطربی جررز
هیبًگیي هسثؼبت  ،)RMSEخطبی هیبًگیي هطلق ًسهربل ؾردُ  ،)NMAEهیرصاى پَؾرؽ ،دقرت ،ثبشیربثی ٍ
 ٍ DCG ،ROCهؼیبز  half-lifeاغت .اخیساً هحققبى ثِ الگَزیتنّبیی زٍی وٍزدُاًد کِ تَقیِّبی ثردیغ ٍ ًرَ
تَلید هیکٌٌد؛ اشایيزٍ ،هؼیبزّبی پساکٌدگی ًیرص ثرِ ٍجرَد وهدًرد ٍ ؾربه پساکٌردگی ٍ تربشگی ویرتنّربی
تَقیِؾدُ اغت .ثسخی اش ایي هؼیبزّب ثب یکدیگس دز تؼبزل ّػتٌد ] .[6ثسای ه بلّ ،سچرِ هؼیربز پساکٌردگی
ثْجَد یبثد ،قحت ًتبیج کبّؽ هییبثد .ثٌبثسایي غؼی هیؾَد ثیي ٍیطگیّبی هتؼربزل ،تؼربدل ایجربد ؾرَد.
ثسای کػت اطالػبت ثیؿتس دز هَزد هؼیبزّبی ازشیبثی ٍ ًحَُ هحبغجِ وىّب دز غیػتنّبی تَقیِگرس ثرِ ][4
هساجؼِ کٌید.

 -3ویژگیهای سیستمهای توصیهگر همراه
ظَْز ٍغبی ّوساُ ًظیس تجلتّب ٍ تلفيّبی ّوساُ َّؾوٌد ،فٌبٍزیّبی ازتجبطی ثیغین ًظیرس ؾرجکِ-
ّبی هحلی ثیغین  ٍ UMTS ٍ LANتکٌیکّبی تؼییي هَقؼیت ًظیس  GPSتَغرؼِ خردهبت هکربىهجٌرب زا
تػْی کسدُ اغت ] .[12اهسٍشُ ٍغبی ّوساُ ثِ یکی اش غکَّبی اقلی ثسای دغتسغری ثرِ اطالػربت تجردی
ؾدُاًد .ثب ایي ٍجَد ،ثب تَجِ ثِ هحدٍدیتّبی ٍغبی ّوساُ دز ًوبیؽ اطالػبت ،قبثلیتّربی ٍزٍدی ،پٌْربی
ثبًد ٍ غیسُ ،حجن شیبد اطالػبت ٍ خدهبت ثسخط دز ایي ٍغبی ثیؿتس هحػَظ اغرت ] .[13اش ایري زٍ ،ایري
غکَ ثػتس هٌبغجی ثسای تَغؼِ غیػتنّبی تَقیِگس هحػَة هیؾَد .ثسای ه بل ،ثسخی اش ایي غیػتنّب ثرس
زٍی کبزثساى تَزیػت توسکص دازًد .ثسخی دیگس ثِ تَقیِ هػیس هیپسداشًد تب غفس کبزثس زا تػْی ث ؿرٌد یرب
هح پبزک هٌبغجی ثسای کبزثس ازائِ کٌٌدّ .نچٌیي غیػتنّربی تَقریِگرس ّورساُ ثرسای زاًٌردگبى تبکػری
تَغؼِیبفتِاًد کِ هح غَاز کسدى هػبفساى زا تَقیِ هیکٌد .دز ث ؽ  4ثِ ثسزغی ًوًَِّبی غیػرتنّربی
تَقیِگس ّوساُ پسداختِ هیؾَد.
غیػتنّبی تَقیِگس ّوساُ دٍ ٍیطگی هتوبیصکٌٌدُ اش غیػتنّبی تَقیِگس ػربدی دازًرد ] .[14اٍلریي
ٍیطگی هکبىوگبُ ثَدى اغت .هکبىوگبّی ثِ ایي هؼٌبغت کِ هَقؼیت فیصیکی کبزثس دز یک شهبى خربـ قبثر
دغتسغی اغت .ایي اطالػبت هٌجغ ثػیبز هْوی ثسای یک غیػتن تَقیِگس ّوساُ هحػَة هریؾرَد .دٍهریي
ٍیطگی هٌحكسثفسد غیػتنّبی تَقیِگس ّوساُ فساگػتس ثَدى وى اغت .ایي ٍیطگی ثبػث هیؾَد تب اطالػربت
ٍ خدهبت ثتَاًٌد دز ّس هکبى ٍ ّس شهبى ثِدغت کبزثس ثسغٌد .غیػتنّبی تَقیِگس ٍ غیػتنّبی ثبفرتوگربُ
ّس دٍ قكد دازًد تب اطالػبت ٍ خدهبت هٌبغت کبزثس زا ثِ وىّرب ازائرِ دٌّرد ] .[13اش طسفری ٍغربی ّورساُ
اثصازّبی هٌبغت ثسای اغت ساج اطالػبت ثبفتی ثِؾوبز هیزًٍد .زاثطِ ثیي غیػتنّبی تَقیِگس ،غیػتنّربی
ثبفتوگبُ ٍ ٍغبی ّوساُ زا هیتَاى هطبثق ؾک ً 3وبیؽ داد.
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ؾک  – 3زاثطِ ثیي غیػتنّبی تَقیِگس ،غیػتنّبی ثبفتوگبُ ٍ ٍغبی ّوساُ

اهسٍشُ افساد ثِ دٍ ؾک جبثجبییّبی زٍشهسُ خَد زا ثجت هیکٌٌد .ثسخی افساد ثِقَزت خَدوگبُ هکربى-
ّبیی کِ دز وى حضَزداؾتِاًد یب هػیس حسکت خَد زا هؿ ف هیکٌٌد .ایي ػو ثجت فؼبل ًبم دازدً .وًَرِ-
ّبی ایي افساد دٍچسخِغَازاى ٍ دًٍدگبًی ّػتٌد کِ هػیس خَد زا ذخیسُ هیکٌٌد ترب ثؼرداً ػولکرسد خرَد زا
تحلی کٌٌد .تكبٍیسی کِ ثسچػتگرازی هکبًی ؾدُاًد ٍ یب دادُّبی ؾجکِّبی اجتوبػی هکبى-هجٌب ًیص یکی
دیگس اش ایي ًَع زٍؼ ثجت جبثجبیی اغت .یکی دیگس اش زٍؼّبی ثجت هکبى یب دًجبلِ حسکتی ٍجرَد دازد کرِ
ّدف کبزثس دز وى ثجت هکبى خَد ًیػت؛ ثلکِ ثِقَزت ًبخَدوگبُ هکبى اٍ ثجت هیؾرَد .ثرِ ایري ًرَع ،ثجرت
غیسفؼبل گَیٌد .یبفتي دًجبلِ حسکتی کبزثس اش طسیق وًتيّبی ؾجکِّبی تلفي ّوساُ ٍ یب تساکٌؽّبی هربلی اٍ
دز خَدپسداشّب ٍ دغتگبُّبی کبزتخَاى اش ایي ًَع ّػتٌد ].[15
خدهبت هکبىهجٌب ثس اغبظ اطالػبت هکبًی افساد ثِ کبزثساى خدهبت ازائِ هیکٌٌد .ایي اطالػبت اش طسیرق
 GPSتلفي ّوساُ کبزثس ،غسٍیعّبی هکبًی اپساتَزّبی ّوساُ ٍ یب تکٌیرکّربی تؼیریي هَقؼیرت  WiFiقبثر
اغت ساج اغت .فٌبٍزیّبی هَزد اغتفبدُ دز خدهبى هکبىهجٌب دز ٍاقغ تلفیقی اش فٌبٍزیّبی تؼییي هَقؼیت ٍ
غیػتنّبی اطالػبت هکبًی  )GISهیثبؾٌد ] .[7یکی اش زٍؼّبی جربیگصیي اغرتفبدُ اش ؾرجکِّربی تلفري
ّوساُ ،تلفیق وىّب ثب دادُّبی  GPSاغت .ثدیي هٌظَز دادُّبی ؾجکِّبی تلفي ّورساُ زا ثرب دادُّربی GPS
تلفیق هیکٌٌد .ایي زٍؼ زا  A-GPSهیًبهٌد .ثب ایي زٍؼ شهبى اخرر دادُ کربّؽ ٍ دقرت تؼیریي هَقؼیرت
ثْجَد هییبثد ] .[16یکی اش هصایبی زٍؼ  A-GPSهكسف کن اًسضی دز وى اغت .ثب تَجِ ثرِ هحردٍدیتّربی
ٍغبی ّوساُ اشًظس هكسف اًسضی A-GPS ،ثِ یکی اش ثْتسیي زٍؼّبی تؼییي هَقؼیرت دز تلفريّربی ّورساُ
ثدل ؾدُ اغت ].[7

 -4نسل جدید سیستمهای توصیهگر
دز ث ؽ  ،2زٍؼّبی زایج ٍ غٌتی دز غیػتنّبی تَقیِگس ثسزغی ؾد .قبث ذکس اغرت کرِ هٌظرَز اش
زٍؼّبی غٌتی ایي ًیػت کِ دز غیػتنّبی تَقیِگس اهسٍشی کبزثسدی ًدازًد؛ ثلکرِ ثرداى هؼٌبغرت کرِ اش
اثتدای ایجبد غیػتنّبی تَقیِگس هَزداغتفبدُ قسازگسفتِاًد ٍ اهسٍشُ ًیص دز کٌبز زٍؼّبی ًػ جدید ثدًرِ
اقلی غیػتنّب زا تؿکی هیدٌّد .دز اداهِ ثرِ هؼسفری ثسخری هفربّین جدیرد دز غیػرتنّربی تَقریِگرس
هیپسداشین.
 -1-4سیستمهای توصیهگر بافتآگاه
غیػتنّبی تَقیِگس ثبفت وگبُ ثسای تَلید تَقیِّبی خرَد ػرالٍُ ثرس اغرتفبدُ اش تسجیحربت کربزثس ،اش
ٍضؼیت ثبفتی خبـ کبزثس ًیص اغتفبدُ هیکٌٌد .دزٍاقغ ،غیػتنّبی تَقیِگس ثبفتوگبُ ایي هػئلِ زا دز ًظرس
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هی گیسًد کِ کبزثساى دز ٍضؼیت ثبفتی خبقی ثب غیػتن دز ازتجرب ّػرتٌد ٍ ثرب ترییرس ثبفرت هوکري اغرت
تسجیحبت اٍ ًیص ترییس کٌد ] .[3ثسای ه بل ثِ ٌّگبم تَقیِ هقكد غفس ثسای تؼطیالت  ،یک غیػتن تَقیِگس
هیتَاًد فك غفس زا دز ًظس ثگیسد؛ شیسا غفس دز فك شهػتبى ثػیبز هتفبٍت ثب غفس دز فك تبثػتبى اغرت.
ثبفت هفَْهی ثػیبز ٍغیغ اغت .دز هَزد هفَْم ثبفت دز حَشُّبی ه تلف تحقیقبت فساٍاًی ؾدُ اغت ثسای
اطالػبت ثیؿتس ثِ ] [17هساجؼِ کٌید) .دز هَزد غیػتنّبی تَقیِگرس ػَاهر ثربفتی ه تلفری ًظیرس شهربى،
هکبى ،وةٍَّا ٍ ّدف دز ًظس هیگیسًد .ظَْز ایي اطالػبت ثبفتی دز غیػتنّبی تَقیِگس ثبػث ؾدُ اغت تب
داهٌِ تبثغ جصئی زاثطِ  )1اهتیبشدّی  Rثیؽ اش دٍ هتریس کبزثس ٍ ویتن داؾتِ ثبؾد ٍ اطالػبت ثبفتی زا ًیص کِ
خَد اش چٌد ػبه تؿکی ؾدُ اغت ،ؾبه ؾَد زاثطِ .[3] )2
زاثطِ )2
ثب تَجِ ثِ ؾک  ،3ثِ غِ طسیق هیتَاى اش اطالػبت ثبفتی اغرتفبدُ کرسد ] .[3دز زٍؼ اٍل کرِ پریؽ-
پبالیؽ ثبفتی ًبم دازد ،قج اش اًجبم ػولیبت پیؽثیٌی تَغط غیػتن ،اطالػبتی ٍازد غیػتن هیؾًَد کرِ ثرب
ٍضؼیت ثبفتی ثیؿتسیي ازتجب زا دازًد .دز ایي زٍؼ ،تبثغ تَقیِ یک تربثغ دٍهتریرسُ اغرت .دز پرعپربالیؽ
ثبفتی ٍزٍدی غیػتن هؿبثِ زٍؼّبی غٌتی اغت .دز ػَل ،شهبًی کِ تَقیِّب ثرسای کربزثس تَلیرد ؾرد ،ثرب
اغتفبدُ اش اطالػبت ثبفتی تٌْب ویتنّبیی ًوبیؽ دادُ هیؾًَد کِ هطبثق ٍضؼیت ثبفتی ثبؾرٌد .دز ایري زٍؼ
ًیص تبثغ تَقیِ یک تبثغ دٍهتریسُ اغت .دز هدلغبشی ثبفتی ثِطَز هػتقین اطالػبت ثبفتی زا ثِػٌَاى ٍزٍدی
تبثغ تَقیِ دز ًظس هیگیسد .تبثغ تَقیِ دز ایي زٍؼ یک تبثغ چٌدهتریسُ اغت .هفْرَم ثبفرتوگربّی اًطجرب
ثػیبزی ثب طجیؼت ٍغبی ّوساُ ثِخكَـ اطالػبت ثِدغتوهدُ اش وىّب دز هرَزد هَقؼیرت فیصیکری ،جْرت،
غسػت ٍ غیسُ دازد ].[18

ؾک  – 3زٍؼّبی اغتفبدُ اش اطالػبت ثبفتی دز غیػتنّبی تَقیِگس

][3

-2-4
ثب زؾد ٍ تَغؼِ ٍة  2.2دز غبلّبی اخیس ٍ ظَْز ؾجکِّبی اجتوبػی ،ؾک جدیدی اش اطالػبت ثِ ًبم
اطالػبت اجتوبػی دز دًیبی غیػتنّبی اطالػبتی ثِ ٍجَد وهدُ اغت .ؾجکِّبی اجتوبػی زفتبز کربزثس تحرت
تبثیس جبهؼِای کِ ثِ وى تؼلق دازًد زا اغت ساج هیکٌٌد ] .[19دز ایي هیبى ؾجکِّبی اجتوربػی هکربىهجٌرب
اثصازّبی هٌبغجی ثسای اغت ساج تسجیحبت کبزثس ثس اغبظ تبزی چِ هکبًی وىّب ثرِؾروبز هریزًٍرد ] .[22دز
ؾجکِّبی اجتوبػی هکبىهجٌب کبزثساى اطالػبتی دز هرَزد هَقؼیرت خرَد ،هکربىّربیی کرِ ثبشدیرد کرسدُاًرد،
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جبثجبییّبی خَد ثِ ّوساُ دیگس اطالػبت اجتوبػی زا ثِ اؾتساک هیگرازًد .ثب هطبلؼِ الگَی حسکتی کبزثساى
دز ایي ؾجکِّبی اجتوبػی ٍ دزک ازتجب ثیي کبزثس ٍ هکبىّب هیتَاى تَقیِ هکبىّبی هَزد ػالقِ کبزثساى زا
ثْجَد ث ؿید ] .[21غیػتنّبی تَقیِگس کِ اش ایي اطالػبت اجتوبػی دز فسایٌد تَقیِ اغرتفبدُ هریکٌٌرد،
غیػتنّبی تَقیِگس اجتوبػی یب جبهؼِهجٌب ًبم گسفتِاًد ] .[4اغتفبدُ اش ایي اطالػبت دز غیػتنّبی تَقیِ-
گس ثس ایي فسل اغتَاز اغت کِ کبزثساًی کِ دز یک ؾجکِ اجتوبػی هَجَد ّػرتٌد ٍ دز یرک جبهؼرِ حضرَز
دازًد هفبّیوی ه  ٍ post ،connection ،circle ،group ،follower ،friendغیسُ)ً ،ػجت ثِ دیگرس کربزثساى
ّوبًٌدی ثیؿتسی دازًد ] .[22ثسای ه بل ] [23ثب هطبلؼِ دادُّبی ؾرجکِ اجتوربػی هکربىهجٌربی Gowalla
ًؿبى دادُ اغت کِ ثیؽ اش  82دزقد هکبىّبی جدید کِ کبزثس ثبشدید هیکٌد ،یک هحدٍدُ  12کیلرَهتسی
زا تؿکی هیدٌّد ٍ  32دزقد ایي هکبىّب زا دٍغت اٍ یب دٍغرت دٍغرت اٍ ثبشدیرد کرسدُاًرد .دز ؾرک 4
هفَْم ّوبًٌدی هیبى کبزثساى ٍ هَقؼیتّبی ؾجکِّبی اجتوبػی هکبىهجٌب ٍ هدلغبشی وىّب ثِقَزت گرساف
ًؿبى دادُ ؾدُ اغت.

ؾک  – 4هدلغبشی زٍاثط ثیي کبزثساى ٍ هَقؼیتّبی ؾجکِّبی اجتوبػی هکبىهجٌب اش طسیق گساف

][71

 -5نمونههای پیادهسازی شده
دز ایي ث ؽ ثِ ثسزغی ًوًَِّبی غیػتنّبی تَقیِگس هکبًی ّوساُ دز تحقیقبت ه تلف پسداختِ هی-
ؾَد .دز ایي ث ؽ غؼی ؾدُ اغت تب ًوًَِّبیی اش زٍؼّبی ه تلف ٍ کبزثسدّبی هتفبٍت وٍزدُ ؾَد.
دز ] [2یک تَقیِگس ّت ثس هجٌبی پبالیؽ گسٍّی تَغؼِ دادُ ؾردُ اغرت .ایري غیػرتن ثرسای ایجربد
تَقیِ ػالٍُ ثس دز ًظس گسفتي ًظسات دیگس کبزثساى ٍ ٍیطگیّبی ّس ّت ه ّصیٌرِ ،اش اهکبًربت هَجرَد دز
ًصدیکی ّت ّب ًیص اغتفبدُ هیکٌد .ثسای ه بل ،هوکي اغت کِ یک کبزثس ّتلی زا تسجیح دّد کرِ دز اطرساف
وى یک غَپسهبزکت ٍجَد دازد .دز هقبلِ هرکَز پٌج ًَع اش اهکبًبت ؾربه زغرتَزاىّرب ،ایػرتگبُّربی هترسٍ،
هکبىّبی دیدًی ،کبفِّب ٍ فسٍؾگبُّب دز اطساف ّت ّب دز ًظس گسفتِ ؾدُ اغت .غیػتن پیؿرٌْبدی دز ایري
هقبلِ ثِ ایي قَزت ػو هیکٌد کِ اثتدا هحیط اطساف ّس ّت ثِ کوک پبیگبُ دادُ هکبىّبی هطلَة )POI
ازشیبثی هیؾَد .غ ع تسجیحبت کبزثساى ثب اغتفبدُ اش ًظسات وىّب دز هرَزد ّتر ّربیی هرَزد ثبشدیرد وىّرب
اغت ساج هیؾَد .دز ًْبیت ّوبًٌدی هیبى هحیط ّس ّت ٍ تسجیحبت کبزثس هحبغجِ ؾدُ ٍ ّ kت ثسترس ثرِ
کبزثس تَقیِ هیؾَد .ایي غیػتن ثب اغتفبدُ اش تؼداد  12کبزثس ٍ هؼیبزّبی قحت ،دقت ٍ ثبشیبثی ازشیبثی ؾدُ
اغت.
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دز ] [7چبزچَثی ثًِبم  PLTRSثسای تَقیِ هکبىّبی تَزیػتی پیؿٌْبد ؾردُ اغرت .ایري چربزچَة اش
خدهبت هکبىهجٌب ،اطالػبت هَقؼیت کبزثس ،پبیگبُ دادُ پسٍفبی کبزثس ،پبیگبُ دادُ اطالػبت تَزّب ٍ تؼبه کبزثس
ثب غیػتن ثسای ایجبد تَقیِ اغتفبدُ هیکٌد .دز ایي غیػتن اش تسکیت زٍؼّبی پبالیؽ هحترَایی ٍ گسٍّری
اغتفبدُ ؾدُ اغت .دز ؾک -5الف هؼوبزی ایي چبزچَة ًؿبى دادُ ؾدُ اغت.
دز ] [24یک غیػتن تَقیِگس ثسای ؾجکِّبی اجتوبػی هکبىهجٌرب ثرًِربم  GeoSocialRecازائرِ ؾردُ
اغت .ایي غیػتن اش چٌد ث ؽ ؾبه ٍةغبیت ،پبیگبُ دادُ پسٍفبی ّب ٍ هَتَز تَقیِ تؿکی ؾدُ اغرت .دز
ؾک -5ة هؼوبزی ایي غیػتن ًؿبى دادُ ؾدُ اغت .ثب تَجِ ثِ ؾک -5ة غیػتن  GeoSocialRecثرسای
تؼبه ثب کبزثساى اش یک ٍةغبیت اغتفبدُ هیکٌد کِ چْبز شیسث ؽ دازد .شیرسث ؽ تَقریِ دٍغرت هػرئَل
ازشیبثی دادُّبی ٍزٍدی اش هَتَز تَقیِ غیػتن ٍ ازائِ تَقیِّبی ثسٍشؾدُ اغت .ایي ٍةغربیت ثرسای ایجربد
ایي تَقیِّب فبقلِ هکبًی ثیي کبزثساى ٍ ًقب  check-inزا دز ًظس هیگیسد .ایي هَضَع دز هرَزد شیرسث ؽ-
ّبی تَقیِ فؼبلیت ٍ تَقیِ هکبى ًیص اػوبل هیؾَد .دز ٍاقغ ،ایري شیرسث ؽّرب ثرب ذخیرسُغربشی دادُّربی
 check-inجدید ،فؼبلیتّب ٍ هکبىّبی ثسٍش زا ثِ کبزثس ازائِ هیکٌٌد .غیػتن ً check-inیص هػئَل فسغتبدى
دادُّبی دزیبفتی اش کبزثس ثِ غوت پسٍفبی ّبی هٌبغت اغت.

ؾک  – 5الف) هؼوبزی چبزچَة

PLTRS

][4؛ ة) هؼوبزی غیػتن

[74] GerSocialRec

دز ] [18یک غیػتن تَقیِگس هکبىوگبُ ّوساُ ثسای هکبىّبی تَزیػتی ازائِ ؾدُ اغت کِ اش یک هَتَز
تَقیِ تسکیجی ثِ ّوساُ یک هؼوبزی  GISغِثؼدی اغتفبدُ هیکٌد .ایي ثسًبهرِ ثرس زٍی غیػرتنػبهر iOS
پیبدُغبشی ؾدُ اغت ٍ اش یک زاثط کبزثسی ًقؿِ غِثؼدی اغتفبدُ هیکٌد ٍ دز وى اهکبى تَقیِّبی هکربى-
وگبُ ثالدزًگ ٍجَد دازد .تَلید تَقیِّب دز ایي غیػتن دز دٍ فبش قَزت هیگیسد :دز فبش اٍل ،اش طسیرق یرک
پیؽپبالیؽ ثبفتی تؼداد ویتنّب ثس اغبظ هکبى کبزثس کبّؽ هییبثد .ثدیي تستیت یرک لیػرت هتؿرک اش N
ویتن ثستس تَلید هیؾَد .غ ع دز فبش دٍم ثب اغتفبدُ اش یک پعپبالیؽ ثبفتی ٍ فبقرلِ کربزثس ٍ ویرتن لیػرت
هسحلِ قج دٍثبزُ هستت هیؾَد .دز ؾک  6زاثط کبزثسی غیػتن ًؿبى دادُ ؾدُ اغت.
دز ] [25یک غیػتن تَقیِگس ّوساُ ثبفتوگبُ ثسای هکبىّبی هَزد ػالقِ  )POIثس زٍی غیػتن ػبهر
 Androidثب ًبم  STSازائِ ؾدُ اغت .دز ایي غیػتن ػالٍُ ثرس دز ًظرس گرسفتي زتجرِّربی پیؿریي کربزثساى،
ؾ كیت کبزثس زا اش طسیق یک پسغؿٌبهِ ثب پٌج غَال دز طَل ثجتًبم اغت ساج هیؾَد .ػَاه ثبفتی دز ًظس
گسفتِ ؾدُ دز ایي غیػتن ؾبه وة ٍَّا ،شهبى زٍشاًِ ،زٍش ّفترِ ،هکربى ٍ حبلرت کربزثس اغرت .ثرسای ه ربل
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ٌّگبهی کِ وةٍَّا ثبزاًی اغت ،ایي غیػتن هکبىّبی غسپَؾیدُ ه هَشُّب ،کلیػبّب ٍ غیسُ زا تَقیِ هی-
کٌد .دز ؾک -7الف یک غَال پسغؿٌبهِ ٍ یک تَقیِ ازائِؾدُ ثِ کبزثس ًؿبى دادُ ؾدُ اغت.

ؾک  6زاثط کبزثسی غیػتن تَقیِگس ثب هؼوبزی  GISغِ

ثؼدی ][18

دز ] [26یک غیػتن تَقیِگس ثسای زاًٌدگبى تبکػی ٍ هػبفساى وىّب ثس زٍی غیػتنػبهر
 Phone 7ازائِ ؾدُ اغت .ایي غیػتن اش الگَّبی حسکتی هػبفساى ٍ زفتبز زاًٌردگبى دز غرَاز ٍ پیربدُ کرسدى
هػبفساى ثب اغتفبدُ اش  GPSخَدزٍ ثْسُ هیثسد .ایي غیػتن ثِ زاًٌدگبى تؼدادی هح ٍ هػیس زغیدى ثِ وى-
ّب زا ازائِ هیکٌد .احتوبل غَازکسدى هػبفس دز ایي هح ّب یب هػیس ثیي وىّب ثیؿتس اغت .هػیسّبی تَقیِ-
ؾدُ ثِگًَِای اًت بة هیؾًَد کِ تَالی غَازکسدى ٍ پیبدُ کسدى هػبفساى ثْیٌرِ گرسدد .ػرالٍُ ثرس ایري ،ثرِ
هػبفساى ًیص تؼدادی هح دز هحدٍدُ وىّب ازائِ هیؾَد کِ دز ایي هح ّب هیتَاًٌد تبکػیّبی خربلی پیردا
کٌٌد .ایي غیػتن اش یک هدل احتوبالتی ثسای کػت داًؽ دز هَزد زفتبز زاًٌدگبى تبکػی اغتفبدُ هریکٌرد.
هؼوبزی غیػتن دز ؾک -7ة ًؿبى دادُ ؾدُ اغت.
Windows

ؾک  -7الف) پسغؿٌبهِ ٍ یک تَقیِ غیػتن

STS

] [75ة) هؼوبزی غیػتن

[76] T-Finder

 -6نتیجه گیری
دز ایي هقبلِ ًػ جدید غیػتنّبی تَقیِگس ّوساُ هَزد هطبلؼِ قساز گسفت .ثب ایيکِ ثریؽ اش یرک دّرِ اش
ظَْز غیػتنّبی تَقیِگس گرؾتِ اغتٌَّ ،ش ػالقِ ثػیبزی دز شهیٌِ تَغؼِ غیػتنّبیی ثرب ػولکرسد ثْترس
هؿبّدُ هیؾَد .جبهؼِ ػلوی دز غبلّبی اخیس ؾبّد ظَْز ٍ زؾد غسیغ غیػتنّبی تَقیِگس ثبفرتوگربُ ٍ
اجتوبػی دز ایي حَشُ ثَدُاغت .هکبى ثِػٌَاى یکی اش هْوتسیي ػَاه ثبفتی دز ًظس گسفتِ هیؾَد .اش طسفی
ٍغبی ّوساُ تػْیالت ثػیبزی ثسای دغتسغی ثِ اطالػبت هکبًی فساّن هیکٌٌد .اش ایيزٍ هحیطّربی ّورساُ
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 ػالٍُثسایي اش جبثجبییّبی افرساد.غکَی هٌبغجی ثسای تَغؼِ غیػتنّبی تَقیِگس ثبفتوگبُ ثِؾوبز هیزًٍد
- ؾجکِّبی اجتوبػی هکربى.هیتَاى الگَّبی غبختبزیبفتِای اغت ساج کسد ٍ اش طسیق وىّب ثِ تَقیِ پسداخت
 دز ایي هقبلِ غؼی ؾد تب هفبّین.هجٌب هحیطی هٌبغت ثسای دغتسغی ٍ اغتفبدُ اش ایي الگَّب ثِؾوبز هیزًٍد
.هَجَد دز غیػتنّبی تَقیِگس ثبفتوگبُ ٍ اجتوبػی ثِػٌَاى ًػ جدید غیػتنّبی تَقیِگس هؼسفی ؾرَد
.دز ًْبیت چٌد ًوًَِ اش غیػتنّبی کبزثسدی ثسزغی ؾد
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