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 چکیده 

غربشی  گس ثِ هٌظَز پبالیؽ اطالػبت غیسهستجط ٍ فرساّن وٍزدى اطالػربت ٍ خردهبت ؾ كری    ّبی تَقیِغیػتن

ّب دز توبهی جَاهرغ ثرِ   گیسیؾًَد. اهسٍشُ ثػیبزی اش تكوینهٌظَز کوک ثِ تكویوبت کبزثس اغتفبدُ هیثِؾدُ 
ّربی ّورساُ ًظیرس    ًَػی ثب ثؼد هکبى غسٍکبز دازًد. ّوچٌیي دز دِّ اخیس ثب پیؿسفت چؿوگیس تَغرؼِ فٌربٍزی  

( ّورساُ ٍ  GPSتؼییي هَقؼیرت جْربًی    یبثی ًظیس غبهبًِ ّبی ّوساُ هَقؼیتّبی ّوساُ َّؾوٌد ٍ فٌبٍزیتلفي

-( دغتسغی ثِ اطالػبت ثبفتی افساد ثػیبز تػرْی  ؾردُ اغرت. ػرالٍُ    RFIDغبهبًِ ثبشؾٌبغی ثب اهَاج زادیَیی  

هجٌرب، ؾرک  جدیردی اش    ّربی اجتوربػی هکربى   ّبی اخیس ٍ ظَْز ؾجکِدز غبل 2،2ثسایي، ثب زؾد ٍ تَغؼِ ٍة 

گس ًیص اش ایي اطالػبت اجتوربػی  ّبی تَقیِبػی ثِ ٍجَد وهدُ اغت. غیػتناجتو هکبًی اطالػبت ثِ ًبم اطالػبت

اغرت ٍ  گسفتِای قَزتگس هکبًی ّوساُ تحقیقبت گػتسدُّبی تَقیِاًد. دز دِّ اخیس دز شهیٌِ غیػتنثْسُ ثسدُ
د. دز ایري  ؾَد کِ یک ًگبُ کلی ثِ ایي تحقیقبت دز قبلت یک هطبلؼِ هسٍزی ضسٍزی ًوبیایي هَضَع هَجت هی

ِ  ّب یؼٌی غیػرتن ّبی جدید وىگس هکبًی ّوساُ ٍ ًػ ّبی تَقیِّبی اًَاع غیػتنهقبلِ ٍیطگی گرس  ّربی تَقری

 ؾَد.وگبُ ٍ اجتوبػی ثسزغی هیثبفت
 

 هجٌببت هکبىخده ،وگبُّبی ثبفتغیػتن ،هجٌبّبی اجتوبػی هکبىؾجکِگس، غیػتن تَقیِ :های كلیدی واژه

 

 

 مقدمه -1
ّرب زا افرصایؽ دادُ اغرت.    ّبی اخیس دز حَشُ فٌبٍزی اطالػبت ٍ ازتجبطبت، تَاى هحبغجبتی زایبًِپیؿسفت

-دادُ»ؾدُ اغت. ػجبزت  گرازی دادُغبشی ٍ ثِ اؾتساکّویي هَضَع ثبػث افصایؽ چؿوگیس دز تَلید، ذخیسُ

یتی کربزثس ؾرَد. ثرسای ه ربل     ّرب ثبػرث ًبزضرب   ؾَد کِ پیچیدگی ٍ حجن دادُشهبًی اغتفبدُ هی« ّبی حجین

فسد  قَزت هبّیبًِ ثیؽ اش یک هیلیبزد ثبشدیدکٌٌدُ هٌحكسثِ ، ثYouTubeِگرازی ٍیدئَی تبزًوبی ثِ اؾتساک

؛ ثٌبثسایي، ثدٍى تسدید، یک کبزثس ]1[ؾَد غبػت ٍیدئَ ثس زٍی وى ثبزگرازی هی 77دازد ٍ دز ّس دقیقِ حدٍد 

ِ  هیبى اًجَُ ٍیدئَّبی ایي تبزًوب ًیبشهٌد کوک اغت. ثسای یبفتي ٍیدئَی هَزدًظس خَد دز  گرس  غیػرتن تَقری

-ّب کوک هری گیسیّب زا دز تكوینای اغت کِ اطالػبت ازشؾوٌدی زا ثسای کبزثس فساّن ٍ وىیک ثسًبهِ زایبًِ

ِ اثصازّبی پؿتیجبى تكوین گسّبی تَقیِ. دزٍاقغ، غیػتن]7[کٌد  هٌظرَز حر  هؿرکالت     گیسی ّػتٌد کِ ثر
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ثیٌری  گس یک هػرئلِ پریؽ  هػئلِ یک غیػتن تَقیِاًد.  ّبی اًت بة ثِ ٍجَد وهدُافصًٍی دادُ ٍ تؼدد گصیٌِ

اغت کِ دز وى ثب هؼلَم ثَدى تسجیحبت کبزثس ٍ یک ویتن ّدف، غیػتن ٍظیفِ دازد تب اهتیبش کبزثس ثِ وى ویتن 

( 1اغرت  زاثطرِ    Rبثغ جصئی اهتیبشدّی گس یبفتي یک تدیگس ّدف غیػتن تَقیِ ػجبزت ثیٌی کٌد؛ ثِزا پیؽ

]3[. 

                       (1 زاثطِ 

ّبی ثبشیبثی اطالػبت دز ایي جٌجِ اغت کرِ  گس ثب هَتَزّبی جػتجَ یب غیػتنّبی تَقیِتفبٍت غیػتن

کٌٌرد ترب   غربشی اغرتفبدُ هری   کٌٌد، ثلکِ اش یک غبشٍکبز ؾ كیتٌْب ًتبیج زا پیدا هی گس ًِّبی تَقیِغیػتن

ؾردُ زا ثرب تَجرِ ثرِ ًیبشّرب ٍ       غبشی زٍ هحكَالت ٍ خدهبت ؾ كی . اشایي]4[هَازد دل َاُ کبزثس زا ثسگسداًٌد 

ِ  کٌٌد. دز دِّ اخیس دز شهیٌِ غیػرتن تسجیحبت کبزثس دز ّس دزخَاغت ثِ اٍ ازائِ هی گرس هکربًی   ّربی تَقری

ؾَد کِ یک ًگبُ کلی ثِ ایي تحقیقربت  ٍ ایي هَضَع هَجت هی اغتگسفتِای قَزتّوساُ تحقیقبت گػتسدُ

ِ  ثِ هؼسفی هجربًی ٍ غربشٍکبز غیػرتن    7دز قبلت یک هطبلؼِ هسٍزی ضسٍزی ًوبید. دز ث ؽ  گرس  ّربی تَقری

ّبی ّورساُ  ثسخی فٌبٍزی 3گیسد. دز ث ؽ ّب هَزد ثسزغی قساز هیّبی تَقیِ دز وىؾَد ٍ زٍؼپسداختِ هی

ًػر  جدیرد    4گس هکبًی ّوساُ هَزد ثحث قساز خَاّد گسفرت. غر ع دز ث رؽ    ّبی تَقیِهستجط ثب غیػتن

ِ  وگربُ ٍ غیػرتن  گس ثبفتّبی تَقیِگس هکبًی هَغَم ثِ غیػتنّبی تَقیِغیػتن گرس اجتوربػی   ّربی تَقری

-یربدُ ّربی پ گس هکبًی ّوساُ دز تحقیقبت ثِ ّوساُ ًوًَِّبی تَقیِؾًَد. دز ًْبیت ثسخی غیػتنثسزغی هی

 گیسًد.ّب هَزد هطبلؼِ قساز هیغبشی ؾدُ وى

  

 گرهای توصیهمفاهیم موجود در ادبیات سیستم -2
ؾرًَد.  گس ثسزغری هری  ّبی تَقیِدز ایي ث ؽ هفبّین ٍ هجبًی هَزد اغتفبدُ دز تحقیقبت ػلوی غیػتن

ّبی ازشیربثی  اطالػبت ٍ زٍؼّبی پبالیؽ گس، ؾیَُّبی تَقیِّبی غیػتنثٌدیایي هفبّین ؾبه  اًَاع طجقِ

 ؾَد.غیػتن هی

 

 گرهای توصیهبندی در سیستمانواع طبقه -2-1

ثٌدی تسیي طجقِکٌٌد. زایجثٌدی هیگس زا ثس اغبظ تکٌیک تَقیِ دغتِّبی تَقیِهؼوَل غیػتنطَز ثِ

-دز یک غیػتن تَقیِفسایٌد تَلید تَقیِ  1دّد. دز ؾک  ّب زا دز پٌج گسٍُ جبی هیّبی پبالیؽ، وىزٍؼ

ّبی پبالیؽ پسداخترِ  ّبی ه تلف ًؿبى دادُ ؾدُ اغت. دز اداهِ ایي ث ؽ ثِ هؼسفی زٍؼگس اش طسیق زٍؼ

 ؾَد.هی

ّبی تَقیِ ّػتٌد ٍ هؼوَالً ثرِ ّورساُ   ّبی پبالیؽ گسٍّی یب اجتوبػی یکی اش پسکبزثسدتسیي زٍؼزٍؼ

ی دز پبالیؽ گسٍّی ثس ایي اغت کِ کبزثساى هؿبثِ، دز هَزد زًٍد. ایدُ اقلّبی پبالیؽ ثِ کبز هیدیگس تکٌیک

ّب تؼیریي ؾرَد، ًظرس یرک     ثٌبثسایي، اگس ّوبًٌدی هیبى کبزثساى ٍ ویتن ّبی هؿبثِ، ًظسات هؿبثْی دازًد؛ویتن

 .]5[ثیٌی خَاّد ثَد ّب قبث  پیؽکبزثس ثسای ثسخی ویتن

گس پبالیؽ وهبزی ًبم دازد. ایي زٍؼ، اطالػبتی ّبی تَقیِّبی تَقیِ زایج دز غیػتنیکی دیگس اش زٍؼ

کٌد. پبالیؽ وهبزی ثس ایي اغربظ ػور    ّبی وهبزی کبزثساى ثب ػٌَاى پسٍفبی  کبزثس دزیبفت هیدز هَزد ٍیطگی

ّبی ؾ كی هؿتسک ًظیس غري، جٌػریت، کؿرَز ٍ غیرسُ دازای تسجیحربت      کٌد کِ کبزثساى دازای ٍیطگیهی

 دز ًظرس ّبی ثِ شثربى کربزثس اهتیربش ثربالتسی     تَاًد ثسای تَقیِی ه بل، غیػتن هی. ثسا]6[هؿبثْی ًیص ّػتٌد 

 .]4[کوی قَزت گسفتِ اغت  ًػجتبًگس وهبزی تحقیقبت ّبی تَقیِثگیسد. دز هَزد غیػتن
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 ]4[ گسّبی تَقیِّبی ه تلف غیػتنثٌدیفسایٌد تَقیِ دز دغتِ – 1ؾک  

 

-خبـ یک کبزثس ًػجت ثِ هَضَػبت، ًتیجِ حبق  اش تَقیِ ثرِ زٍؼ گبّی هوکي اغت ثِ دلی  ػالیق 

ّبی گرؾتِ خَد کبزثس قَزت ّب ثس اغبظ اًت بةپبالیؽ هحتَایی، تَقیِ دززٍؼّبی گسٍّی کبزوهد ًجبؾد. 

. زٍؼ کلری دز ایري ًرَع تَقریِ،     ]7[ کٌٌرد گیسد ٍ دز ایي اهس ثبشخَزد ٍ تسجیحبت دیگساى هؿبزکت ًویهی

ّبی جدیدی کرِ  اًد. غ ع ویتنیک کبزثس ثَدُ هَزدقجَلّبیی اغت کِ ّبی هؿتسک هیبى ویتنتؼییي ٍیطگی

 .]8[ ؾًَدّب زا دازا ّػتٌد ثِ کبزثس تَقیِ هیّوبى ٍیطگی

هٌرد ؾرَد ٍ   ّبی ّس یک ثْرسُ کٌد تب اش هصیتّبی ثبال اغتفبدُ هیزٍؼ پبالیؽ تسکیجی، اش تسکیت زٍؼ

 ]4[ٍ  ]1[ّربی پربالیؽ ثرِ    ثسای کػرت اطالػربت ثیؿرتس دز هرَزد زٍؼ     .]9[هؼبیت دیگسی زا هستفغ غبشد 

 هساجؼِ کٌید.

 

 گرهای توصیههای ارزیابی سیستمروش -2-2

ؾردًد؛ اهرب اهرسٍشُ     ّرب ازشیربثی هری   ثیٌری وى گس ثس اغبظ تَاًبیی پیؽّبی تَقیِدز اثتدا ثیؿتس غیػتن

ثیٌی قحیح الشم اغت اهب کربفی ًیػرت   گس هٌبغت، پیؽهؼتقدًد کِ ثسای تَغؼِ یک غیػتن تَقیِهحققبى 

ّبی اش گس غِ هحیط ٍجَد دازد. اٍلیي هحیط، اغتفبدُ اش دادُازشیبثی کبزایی یک غیػتن تَقیِ هٌظَز ثِ. ]8[

ترسیي  ًَع اش ازشیبثی کِ غربدُ غبشی زفتبز کبزثساى اغت. ایي ، ثسای هدل]12[ؾدُ دز هقیبظ ٍغیغ  یِتْپیؽ 

ی ًربم دازد. هحریط دٍم اغرتفبدُ اش یرک جبهؼرِ      خطر  ثسٍىگس اغت، وشهبیؽ زٍؼ ثسوٍزد یک غیػتن تَقیِ

ّب دز ازشیبثی غیػرتن  ؾَد تب ثب غیػتن کبز کٌٌد ٍ اش تجسثِ وىکبزثسی ًوًَِ اغت. اش ایي کبزثساى خَاغتِ هی

لکسد یک غیػتن ثب اغتفبدُ اش کبزثساى حقیقی اغت. دز ایي ًرَع اش  ؾَد. غَهیي هحیط، ثسوٍزد ػواغتفبدُ هی

ّب ثب غیػرتن  کِ ًتبیج تؼبه  وىازشیبثی، غیػتن دز هؼسل ػوَم قساز دازد ٍ کبزثساى ٍاقؼی ثدٍى اطالع اش ایي

-حریط زاثطِ ثیي ه 2. ؾک  ]8[ کٌٌد. ایي ازشیبثی وشهبیؽ ثسخط ًبم  دازدؾَد، اش وى اغتفبدُ هیثسزغی هی

 دّد.غبشی ٍ ًصدیک ثَدى ثِ ٍاقؼیت زا ًؿبى هیّبی وشهبیؿی ٍ غَْلت دز پیبدُ
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 ]11ثسگسفتِ اش [غبشی ٍ ًصدیک ثَدى ثِ ٍاقؼیت گس ثب غَْلت پیبدُّبی تَقیِّبی وشهبیؽ غیػتنزاثطِ اًَاع هحیط  7ؾک  

 

(، خطربی جررز   MAEهیبًگیي هطلرق   تسیي هؼیبزّبی کیفیت ؾبه  هؼیبزّبی قحت ًظیس خطبی زایج

(، هیرصاى پَؾرؽ، دقرت، ثبشیربثی ٍ     NMAE(، خطبی هیبًگیي هطلق ًسهربل ؾردُ    RMSEهیبًگیي هسثؼبت  

ROC ،DCG  هؼیبز ٍhalf-life ّبی ثردیغ ٍ ًرَ   اًد کِ تَقیِ ّبیی زٍی وٍزدُاغت. اخیساً هحققبى ثِ الگَزیتن

ّربی  ًیرص ثرِ ٍجرَد وهدًرد ٍ ؾربه  پساکٌردگی ٍ تربشگی ویرتن         یزٍ، هؼیبزّبی پساکٌدگ کٌٌد؛ اشایيتَلید هی

. ثسای ه بل، ّسچرِ هؼیربز پساکٌردگی    ]6[ ؾدُ اغت. ثسخی اش ایي هؼیبزّب ثب یکدیگس دز تؼبزل ّػتٌد تَقیِ

ّبی هتؼربزل، تؼربدل ایجربد ؾرَد.     ؾَد ثیي ٍیطگییبثد. ثٌبثسایي غؼی هیثْجَد یبثد، قحت ًتبیج کبّؽ هی

 ]4[گرس ثرِ   ّبی تَقیِّب دز غیػتنػبت ثیؿتس دز هَزد هؼیبزّبی ازشیبثی ٍ ًحَُ هحبغجِ وىثسای کػت اطال

 هساجؼِ کٌید.

 

 گر همراههای توصیههای سیستمویژگی -3
ِ  ّبی ازتجبطی ثیّبی ّوساُ َّؾوٌد، فٌبٍزیّب ٍ تلفيظَْز ٍغبی  ّوساُ ًظیس تجلت -غین ًظیرس ؾرجک

هجٌرب زا  تَغرؼِ خردهبت هکربى    GPSّبی تؼییي هَقؼیت ًظیس ٍ تکٌیک LAN  ٍUMTSغین ّبی هحلی ثی

. اهسٍشُ ٍغبی  ّوساُ ثِ یکی اش غکَّبی اقلی ثسای دغتسغری ثرِ اطالػربت تجردی      ]12[تػْی  کسدُ اغت 

ّربی ٍزٍدی، پٌْربی   ّبی ٍغبی  ّوساُ دز ًوبیؽ اطالػبت، قبثلیتاًد. ثب ایي ٍجَد، ثب تَجِ ثِ هحدٍدیتؾدُ

. اش ایري زٍ، ایري   ]13[غیسُ، حجن شیبد اطالػبت ٍ خدهبت ثسخط دز ایي ٍغبی  ثیؿتس هحػَظ اغرت   ثبًد ٍ

ّب ثرس  ؾَد. ثسای ه بل، ثسخی اش ایي غیػتنگس هحػَة هیّبی تَقیِغکَ ثػتس هٌبغجی ثسای تَغؼِ غیػتن

کبزثس زا تػْی  ث ؿرٌد یرب   پسداشًد تب غفس زٍی کبزثساى تَزیػت توسکص دازًد. ثسخی دیگس ثِ تَقیِ هػیس هی

ِ  چٌیي غیػتنهح  پبزک هٌبغجی ثسای کبزثس ازائِ کٌٌد. ّن گرس ّورساُ ثرسای زاًٌردگبى تبکػری      ّربی تَقری

ّربی  ّبی غیػرتن ثِ ثسزغی ًوًَِ 4کٌد. دز ث ؽ اًد کِ هح  غَاز کسدى هػبفساى زا تَقیِ هی یبفتِ تَغؼِ

 ؾَد.گس ّوساُ پسداختِ هیتَقیِ

. اٍلریي  ]14[گس ػربدی دازًرد   ّبی تَقیِگس ّوساُ دٍ ٍیطگی هتوبیصکٌٌدُ اش غیػتنتَقیِّبی غیػتن

وگبّی ثِ ایي هؼٌبغت کِ هَقؼیت فیصیکی کبزثس دز یک شهبى خربـ قبثر    وگبُ ثَدى اغت. هکبىٍیطگی هکبى

. دٍهریي  ؾرَد گس ّوساُ هحػَة هری دغتسغی اغت. ایي اطالػبت هٌجغ ثػیبز هْوی ثسای یک غیػتن تَقیِ

ؾَد تب اطالػربت  گس ّوساُ فساگػتس ثَدى وى اغت. ایي ٍیطگی ثبػث هیّبی تَقیٍِیطگی هٌحكسثفسد غیػتن

وگربُ  ّبی ثبفرت گس ٍ غیػتنّبی تَقیِدغت کبزثس ثسغٌد. غیػتنٍ خدهبت ثتَاًٌد دز ّس هکبى ٍ ّس شهبى ثِ

. اش طسفری ٍغربی  ّورساُ    ]13[ّرب ازائرِ دٌّرد    ّس دٍ قكد دازًد تب اطالػبت ٍ خدهبت هٌبغت کبزثس زا ثِ وى

ّربی  گس، غیػتنّبی تَقیِزًٍد. زاثطِ ثیي غیػتنؾوبز هیاثصازّبی هٌبغت ثسای اغت ساج اطالػبت ثبفتی ثِ

 ًوبیؽ داد. 3تَاى هطبثق ؾک  وگبُ ٍ ٍغبی  ّوساُ زا هیثبفت
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 وگبُ ٍ ٍغبی  ّوساُّبی ثبفتگس، غیػتنّبی تَقیِزاثطِ ثیي غیػتن – 3ؾک  

 

-قَزت خَدوگبُ هکربى  کٌٌد. ثسخی افساد ثِّبی زٍشهسُ خَد زا ثجت هیاهسٍشُ افساد ثِ دٍ ؾک  جبثجبیی

ِ اًد یب هػیس حسکت خَد زا هؿ ف هی ّبیی کِ دز وى حضَزداؾتِ -کٌٌد. ایي ػو  ثجت فؼبل ًبم دازد. ًوًَر

کٌٌد ترب ثؼرداً ػولکرسد خرَد زا     ِ هػیس خَد زا ذخیسُ هیغَازاى ٍ دًٍدگبًی ّػتٌد کّبی ایي افساد دٍچسخِ

هجٌب ًیص یکی -ّبی اجتوبػی هکبىّبی ؾجکِاًد ٍ یب دادُگرازی هکبًی ؾدُتحلی  کٌٌد. تكبٍیسی کِ ثسچػت

ّبی ثجت هکبى یب دًجبلِ حسکتی ٍجرَد دازد کرِ   دیگس اش ایي ًَع زٍؼ ثجت جبثجبیی اغت. یکی دیگس اش زٍؼ

ؾرَد. ثرِ ایري ًرَع، ثجرت      قَزت ًبخَدوگبُ هکبى اٍ ثجت هی وى ثجت هکبى خَد ًیػت؛ ثلکِ ثِ ّدف کبزثس دز

ّبی هربلی اٍ  ّبی تلفي ّوساُ ٍ یب تساکٌؽّبی ؾجکِغیسفؼبل گَیٌد. یبفتي دًجبلِ حسکتی کبزثس اش طسیق وًتي

 .]15[خَاى اش ایي ًَع ّػتٌد ّبی کبزتدز خَدپسداشّب ٍ دغتگبُ

کٌٌد. ایي اطالػبت اش طسیرق  هجٌب ثس اغبظ اطالػبت هکبًی افساد ثِ کبزثساى خدهبت ازائِ هیخدهبت هکبى

GPS ّربی تؼیریي هَقؼیرت    ّبی هکبًی اپساتَزّبی ّوساُ ٍ یب تکٌیرک تلفي ّوساُ کبزثس، غسٍیعWiFi    قبثر

ّبی تؼییي هَقؼیت ٍ زیهجٌب دز ٍاقغ تلفیقی اش فٌبٍّبی هَزد اغتفبدُ دز خدهبى هکبىاغت ساج اغت. فٌبٍزی

ِ   . یکی اش زٍؼ]7[ثبؾٌد ( هیGISّبی اطالػبت هکبًی  غیػتن ّربی تلفري   ّبی جربیگصیي اغرتفبدُ اش ؾرجک

 GPSّربی  ّبی تلفي ّورساُ زا ثرب دادُ  ّبی ؾجکِاغت. ثدیي هٌظَز دادُ GPSّبی ّب ثب دادُّوساُ، تلفیق وى

ثب ایي زٍؼ شهبى اخرر دادُ کربّؽ ٍ دقرت تؼیریي هَقؼیرت      ًبهٌد. هی A-GPSکٌٌد. ایي زٍؼ زا تلفیق هی

ّربی  هكسف کن اًسضی دز وى اغت. ثب تَجِ ثرِ هحردٍدیت   A-GPS. یکی اش هصایبی زٍؼ ]16[یبثد ثْجَد هی

ّربی ّورساُ   ّبی تؼییي هَقؼیرت دز تلفري  ثِ یکی اش ثْتسیي زٍؼ A-GPSهكسف اًسضی،  اشًظسٍغبی  ّوساُ 

 .]7[ثدل ؾدُ اغت 

 

 گرهای توصیهنسل جدید سیستم -4
گس ثسزغی ؾد. قبث  ذکس اغرت کرِ هٌظرَز اش    ّبی تَقیِّبی زایج ٍ غٌتی دز غیػتن، زٍؼ2دز ث ؽ 

گس اهسٍشی کبزثسدی ًدازًد؛ ثلکرِ ثرداى هؼٌبغرت کرِ اش     ّبی تَقیِّبی غٌتی ایي ًیػت کِ دز غیػتنزٍؼ

ّبی ًػ  جدید ثدًرِ  ٍ اهسٍشُ ًیص دز کٌبز زٍؼ اًد گسفتِقساز هَزداغتفبدُگس ّبی تَقیِاثتدای ایجبد غیػتن

ِ   دٌّد. دز اداهِ ثرِ هؼسفری ثسخری هفربّین جدیرد دز غیػرتن      ّب زا تؿکی  هیاقلی غیػتن گرس   ّربی تَقری

 پسداشین. هی

 

 آگاهگر بافتهای توصیهسیستم -4-1

اغرتفبدُ اش تسجیحربت کربزثس، اش    ّبی خرَد ػرالٍُ ثرس    ثسای تَلید تَقیِ ثبفت وگبُگس ّبی تَقیِغیػتن

ایي هػئلِ زا دز ًظرس   وگبُثبفتگس ّبی تَقیِ، غیػتندزٍاقغکٌٌد. ٍضؼیت ثبفتی خبـ کبزثس ًیص اغتفبدُ هی
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گیسًد کِ کبزثساى دز ٍضؼیت ثبفتی خبقی ثب غیػتن دز ازتجرب  ّػرتٌد ٍ ثرب ترییرس ثبفرت هوکري اغرت        هی

گس ه بل ثِ ٌّگبم تَقیِ هقكد غفس ثسای تؼطیالت ، یک غیػتن تَقیِ. ثسای ]3[تسجیحبت اٍ ًیص ترییس کٌد 

تَاًد فك  غفس زا دز ًظس ثگیسد؛ شیسا غفس دز فك  شهػتبى ثػیبز هتفبٍت ثب غفس دز فك   تبثػتبى اغرت.  هی

ّبی ه تلف تحقیقبت فساٍاًی ؾدُ اغت  ثسای ثبفت هفَْهی ثػیبز ٍغیغ اغت. دز هَزد هفَْم ثبفت دز حَشُ

گرس ػَاهر  ثربفتی ه تلفری ًظیرس شهربى،       ّبی تَقیِهساجؼِ کٌید(. دز هَزد غیػتن ]17[طالػبت ثیؿتس ثِ ا

گس ثبػث ؾدُ اغت تب ّبی تَقیِظَْز ایي اطالػبت ثبفتی دز غیػتنگیسًد. َّا ٍ ّدف دز ًظس هیٍهکبى، وة

ن داؾتِ ثبؾد ٍ اطالػبت ثبفتی زا ًیص کِ ثیؽ اش دٍ هتریس کبزثس ٍ ویت R( اهتیبشدّی 1داهٌِ تبثغ جصئی  زاثطِ 

 .]3[( 2خَد اش چٌد ػبه  تؿکی  ؾدُ اغت، ؾبه  ؾَد  زاثطِ 

                               (2 زاثطِ 

-. دز زٍؼ اٍل کرِ پریؽ  ]3[تَاى اش اطالػبت ثبفتی اغرتفبدُ کرسد   ، ثِ غِ طسیق هی3ثب تَجِ ثِ ؾک  

ؾًَد کرِ ثرب   ثیٌی تَغط غیػتن، اطالػبتی ٍازد غیػتن هیثبفتی ًبم دازد، قج  اش اًجبم ػولیبت پیؽپبالیؽ 

پربالیؽ  ٍضؼیت ثبفتی ثیؿتسیي ازتجب  زا دازًد. دز ایي زٍؼ، تبثغ تَقیِ یک تربثغ دٍهتریرسُ اغرت. دز پرع    

ای کربزثس تَلیرد ؾرد، ثرب     ّب ثرس ّبی غٌتی اغت. دز ػَل، شهبًی کِ تَقیِثبفتی ٍزٍدی غیػتن هؿبثِ زٍؼ

ؾًَد کِ هطبثق ٍضؼیت ثبفتی ثبؾرٌد. دز ایري زٍؼ   ّبیی ًوبیؽ دادُ هیاغتفبدُ اش اطالػبت ثبفتی تٌْب ویتن

ػٌَاى ٍزٍدی هػتقین اطالػبت ثبفتی زا ثِ طَز ثِغبشی ثبفتی ًیص تبثغ تَقیِ یک تبثغ دٍهتریسُ اغت. دز هدل

وگربّی اًطجرب    یِ دز ایي زٍؼ یک تبثغ چٌدهتریسُ اغت. هفْرَم ثبفرت  گیسد. تبثغ تَقتبثغ تَقیِ دز ًظس هی

ّب دز هرَزد هَقؼیرت فیصیکری، جْرت،     وهدُ اش وىدغتخكَـ اطالػبت ثِثػیبزی ثب طجیؼت ٍغبی  ّوساُ ثِ

 .]18[غسػت ٍ غیسُ دازد 
 

 
 ]3[گس ّبی تَقیِّبی اغتفبدُ اش اطالػبت ثبفتی دز غیػتنزٍؼ – 3ؾک  

 

4-2- 

ّبی اجتوبػی، ؾک  جدیدی اش اطالػبت ثِ ًبم ّبی اخیس ٍ ظَْز ؾجکِدز غبل 2.2ثب زؾد ٍ تَغؼِ ٍة 

ّبی اجتوبػی زفتبز کربزثس تحرت   ّبی اطالػبتی ثِ ٍجَد وهدُ اغت. ؾجکِاطالػبت اجتوبػی دز دًیبی غیػتن

هجٌرب  ّبی اجتوربػی هکربى  . دز ایي هیبى ؾجکِ]19[کٌٌد اغت ساج هیای کِ ثِ وى تؼلق دازًد زا تبثیس جبهؼِ

ِ اثصازّبی هٌبغجی ثسای اغت ساج تسجیحبت کبزثس ثس اغبظ تبزی چِ هکبًی وى . دز ]22[زًٍرد  ؾروبز هری  ّب ثر

اًرد،  ّربیی کرِ ثبشدیرد کرسدُ    هجٌب کبزثساى اطالػبتی دز هرَزد هَقؼیرت خرَد، هکربى    ّبی اجتوبػی هکبىؾجکِ
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گرازًد. ثب هطبلؼِ الگَی حسکتی کبزثساى ّبی خَد ثِ ّوساُ دیگس اطالػبت اجتوبػی زا ثِ اؾتساک هیییجبثجب

ّبی هَزد ػالقِ کبزثساى زا تَاى تَقیِ هکبىّب هیّبی اجتوبػی ٍ دزک ازتجب  ثیي کبزثس ٍ هکبىدز ایي ؾجکِ

کٌٌرد،  اجتوبػی دز فسایٌد تَقیِ اغرتفبدُ هری  گس کِ اش ایي اطالػبت ّبی تَقیِ. غیػتن]21[ثْجَد ث ؿید 

-ّبی تَقیِ. اغتفبدُ اش ایي اطالػبت دز غیػتن]4[اًد هجٌب ًبم گسفتِگس اجتوبػی یب جبهؼِّبی تَقیِغیػتن

گس ثس ایي فسل اغتَاز اغت کِ کبزثساًی کِ دز یک ؾجکِ اجتوبػی هَجَد ّػرتٌد ٍ دز یرک جبهؼرِ حضرَز     

ٍ غیسُ(، ًػجت ثِ دیگرس کربزثساى    friend ،follower ،group ،circle ،connection ،postدازًد  هفبّیوی ه   

 Gowallaهجٌربی  ّبی ؾرجکِ اجتوربػی هکربى   ثب هطبلؼِ دادُ ]23[. ثسای ه بل ]22[ّوبًٌدی ثیؿتسی دازًد 

َ  12کٌد، یک هحدٍدُ ّبی جدید کِ کبزثس ثبشدید هیدزقد هکبى 82ًؿبى دادُ اغت کِ ثیؽ اش  هتسی کیلر

 4اًرد. دز ؾرک    ّب زا دٍغت اٍ یب دٍغرت دٍغرت اٍ ثبشدیرد کرسدُ    دزقد ایي هکبى 32دٌّد ٍ زا تؿکی  هی

قَزت گرساف  ّب ثِغبشی وىهجٌب ٍ هدلّبی اجتوبػی هکبىّبی ؾجکِهفَْم ّوبًٌدی هیبى کبزثساى ٍ هَقؼیت

 ًؿبى دادُ ؾدُ اغت.
 

 
 ]71[هجٌب اش طسیق گساف ّبی اجتوبػی هکبىّبی ؾجکِهَقؼیتغبشی زٍاثط ثیي کبزثساى ٍ هدل – 4ؾک  

 

 سازی شدههای پیادهنمونه -5
-گس هکبًی ّوساُ دز تحقیقبت ه تلف پسداختِ هیّبی تَقیِّبی غیػتندز ایي ث ؽ ثِ ثسزغی ًوًَِ

 وٍزدُ ؾَد.ّبی ه تلف ٍ کبزثسدّبی هتفبٍت ّبیی اش زٍؼؾَد. دز ایي ث ؽ غؼی ؾدُ اغت تب ًوًَِ

گس ّت  ثس هجٌبی پبالیؽ گسٍّی تَغؼِ دادُ ؾردُ اغرت. ایري غیػرتن ثرسای ایجربد       یک تَقیِ ]2[دز 

ّبی ّس ّت  ه   ّصیٌرِ، اش اهکبًربت هَجرَد دز    تَقیِ ػالٍُ ثس دز ًظس گسفتي ًظسات دیگس کبزثساى ٍ ٍیطگی

زثس ّتلی زا تسجیح دّد کرِ دز اطرساف   کٌد. ثسای ه بل، هوکي اغت کِ یک کبّب ًیص اغتفبدُ هیًصدیکی ّت 

ُ  وى یک غَپسهبزکت ٍجَد دازد. دز هقبلِ هرکَز پٌج ًَع اش اهکبًبت ؾربه  زغرتَزاى   ّربی هترسٍ،   ّرب، ایػرتگب

ّب دز ًظس گسفتِ ؾدُ اغت. غیػتن پیؿرٌْبدی دز ایري   ّب دز اطساف ّت ّب ٍ فسٍؾگبُّبی دیدًی، کبفِهکبى

( POIّبی هطلَة  کِ اثتدا هحیط اطساف ّس ّت  ثِ کوک پبیگبُ دادُ هکبىکٌد هقبلِ ثِ ایي قَزت ػو  هی

ّرب  ّربیی هرَزد ثبشدیرد وى   ّب دز هرَزد ّتر   ؾَد. غ ع تسجیحبت کبزثساى ثب اغتفبدُ اش ًظسات وىازشیبثی هی

ّت  ثسترس ثرِ    kؾَد. دز ًْبیت ّوبًٌدی هیبى هحیط ّس ّت  ٍ تسجیحبت کبزثس هحبغجِ ؾدُ ٍ اغت ساج هی

کبزثس ٍ هؼیبزّبی قحت، دقت ٍ ثبشیبثی ازشیبثی ؾدُ  12ؾَد. ایي غیػتن ثب اغتفبدُ اش تؼداد کبزثس تَقیِ هی

 اغت.
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ّبی تَزیػتی پیؿٌْبد ؾردُ اغرت. ایري چربزچَة اش     ثسای تَقیِ هکبى PLTRSًبم چبزچَثی ثِ ]7[دز 

پسٍفبی  کبزثس، پبیگبُ دادُ اطالػبت تَزّب ٍ تؼبه  کبزثس  هجٌب، اطالػبت هَقؼیت کبزثس، پبیگبُ دادُخدهبت هکبى

ّبی پبالیؽ هحترَایی ٍ گسٍّری   کٌد. دز ایي غیػتن اش تسکیت زٍؼثب غیػتن ثسای ایجبد تَقیِ اغتفبدُ هی

 الف هؼوبزی ایي چبزچَة ًؿبى دادُ ؾدُ اغت.-5اغتفبدُ ؾدُ اغت. دز ؾک  

ِ  ی اجتوبػی هکبىّبگس ثسای ؾجکِیک غیػتن تَقیِ ]24[دز  ازائرِ ؾردُ    GeoSocialRecًربم  هجٌرب ثر

ّب ٍ هَتَز تَقیِ تؿکی  ؾدُ اغرت. دز  غبیت، پبیگبُ دادُ پسٍفبی اغت. ایي غیػتن اش چٌد ث ؽ ؾبه  ٍة

ثرسای   GeoSocialRecة غیػتن -5ة هؼوبزی ایي غیػتن ًؿبى دادُ ؾدُ اغت. ثب تَجِ ثِ ؾک  -5ؾک  

کٌد کِ چْبز شیسث ؽ دازد. شیرسث ؽ تَقریِ دٍغرت هػرئَل     غبیت اغتفبدُ هیتؼبه  ثب کبزثساى اش یک ٍة

غربیت ثرسای ایجربد    ّبی ثسٍشؾدُ اغت. ایي ٍةّبی ٍزٍدی اش هَتَز تَقیِ غیػتن ٍ ازائِ تَقیِازشیبثی دادُ

-گیسد. ایي هَضَع دز هرَزد شیرسث ؽ  س هیزا دز ًظ check-inّب فبقلِ هکبًی ثیي کبزثساى ٍ ًقب  ایي تَقیِ

ّربی  غربشی دادُ ّرب ثرب ذخیرسُ   ؾَد. دز ٍاقغ، ایري شیرسث ؽ  ّبی تَقیِ فؼبلیت ٍ تَقیِ هکبى ًیص اػوبل هی

check-in کٌٌد. غیػتن ّبی ثسٍش زا ثِ کبزثس ازائِ هیّب ٍ هکبىجدید، فؼبلیتcheck-in  ًیص هػئَل فسغتبدى

 ّبی هٌبغت اغت.ثِ غوت پسٍفبی  ّبی دزیبفتی اش کبزثسدادُ
 

  
 ]74[ GerSocialRec؛ ة( هؼوبزی غیػتن ]PLTRS ]4 الف( هؼوبزی چبزچَة  – 5ؾک  

 

ّبی تَزیػتی ازائِ ؾدُ اغت کِ اش یک هَتَز وگبُ ّوساُ ثسای هکبىگس هکبىیک غیػتن تَقیِ ]18[دز 

 iOSػبهر   کٌد. ایي ثسًبهرِ ثرس زٍی غیػرتن   هی ثؼدی اغتفبدُغِ GISتَقیِ تسکیجی ثِ ّوساُ یک هؼوبزی 

-ّبی هکربى کٌد ٍ دز وى اهکبى تَقیِثؼدی اغتفبدُ هیغبشی ؾدُ اغت ٍ اش یک زاثط کبزثسی ًقؿِ غِپیبدُ

گیسد: دز فبش اٍل، اش طسیرق یرک   ّب دز ایي غیػتن دز دٍ فبش قَزت هیوگبُ ثالدزًگ ٍجَد دازد. تَلید تَقیِ

 Nیبثد. ثدیي تستیت یرک لیػرت هتؿرک  اش    ّب ثس اغبظ هکبى کبزثس کبّؽ هیداد ویتنپبالیؽ ثبفتی تؼپیؽ

پبالیؽ ثبفتی ٍ فبقرلِ کربزثس ٍ ویرتن لیػرت     ؾَد. غ ع دز فبش دٍم ثب اغتفبدُ اش یک پعویتن ثستس تَلید هی

 زاثط کبزثسی غیػتن ًؿبى دادُ ؾدُ اغت. 6ؾَد. دز ؾک  هسحلِ قج  دٍثبزُ هستت هی

( ثس زٍی غیػتن ػبهر   POIّبی هَزد ػالقِ  وگبُ ثسای هکبىگس ّوساُ ثبفتیک غیػتن تَقیِ ]25[دز 

Android  ثب ًبمSTS     ِ ّربی پیؿریي کربزثساى،    ازائِ ؾدُ اغت. دز ایي غیػتن ػالٍُ ثرس دز ًظرس گرسفتي زتجر

َاه  ثبفتی دز ًظس ؾَد. ػًبم اغت ساج هیؾ كیت کبزثس زا اش طسیق یک پسغؿٌبهِ ثب پٌج غَال دز طَل ثجت

ٍَّا، شهبى زٍشاًِ، زٍش ّفترِ، هکربى ٍ حبلرت کربزثس اغرت. ثرسای ه ربل        گسفتِ ؾدُ دز ایي غیػتن ؾبه  وة
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-ّب، کلیػبّب ٍ غیسُ زا تَقیِ هیّبی غسپَؾیدُ ه   هَشٍَُّا ثبزاًی اغت، ایي غیػتن هکبىٌّگبهی کِ وة

 ؾدُ ثِ کبزثس ًؿبى دادُ ؾدُ اغت.زائِالف یک غَال پسغؿٌبهِ ٍ یک تَقیِ ا-7کٌد. دز ؾک  
 

 
 ]18[غِ ثؼدی  GISگس ثب هؼوبزی زاثط کبزثسی غیػتن تَقیِ  6ؾک  

 

 Windowsػبهر  ّب ثس زٍی غیػتنگس ثسای زاًٌدگبى تبکػی ٍ هػبفساى وىیک غیػتن تَقیِ ]26[دز 

Phone 7      ازائِ ؾدُ اغت. ایي غیػتن اش الگَّبی حسکتی هػبفساى ٍ زفتبز زاًٌردگبى دز غرَاز ٍ پیربدُ کرسدى

-ثسد. ایي غیػتن ثِ زاًٌدگبى تؼدادی هح  ٍ هػیس زغیدى ثِ وىخَدزٍ ثْسُ هی GPSهػبفساى ثب اغتفبدُ اش 

-ّب ثیؿتس اغت. هػیسّبی تَقیِّب یب هػیس ثیي وىکٌد. احتوبل غَازکسدى هػبفس دز ایي هح ّب زا ازائِ هی

ؾًَد کِ تَالی غَازکسدى ٍ پیبدُ کسدى هػبفساى ثْیٌرِ گرسدد. ػرالٍُ ثرس ایري، ثرِ       ای اًت بة هیگًَِؾدُ ثِ

ّبی خربلی پیردا   تَاًٌد تبکػیّب هیؾَد کِ دز ایي هح ّب ازائِ هیهػبفساى ًیص تؼدادی هح  دز هحدٍدُ وى

کٌرد.  بالتی ثسای کػت داًؽ دز هَزد زفتبز زاًٌدگبى تبکػی اغتفبدُ هری کٌٌد. ایي غیػتن اش یک هدل احتو

 ة ًؿبى دادُ ؾدُ اغت.-7هؼوبزی غیػتن دز ؾک  
 

 
 ]76[ T-Finder ة( هؼوبزی غیػتن  ]STS  ]75 الف( پسغؿٌبهِ ٍ یک تَقیِ غیػتن -7ؾک  

 

 نتیجه گیری -6
کِ ثریؽ اش یرک دّرِ اش    هَزد هطبلؼِ قساز گسفت. ثب ایيگس ّوساُ ّبی تَقیِدز ایي هقبلِ ًػ  جدید غیػتن

ّبیی ثرب ػولکرسد ثْترس    گس گرؾتِ اغت، ٌَّش ػالقِ ثػیبزی دز شهیٌِ تَغؼِ غیػتنّبی تَقیِظَْز غیػتن

وگربُ ٍ  گس ثبفرت ّبی تَقیِّبی اخیس ؾبّد ظَْز ٍ زؾد غسیغ غیػتنؾَد. جبهؼِ ػلوی دز غبلهؿبّدُ هی

ؾَد. اش طسفی ػٌَاى یکی اش هْوتسیي ػَاه  ثبفتی دز ًظس گسفتِ هیاغت. هکبى ثُِ ثَدُاجتوبػی دز ایي حَش

ّربی ّورساُ   زٍ هحیطکٌٌد. اش ایيٍغبی  ّوساُ تػْیالت ثػیبزی ثسای دغتسغی ثِ اطالػبت هکبًی فساّن هی
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ّبی افرساد  یي اش جبثجبییثسازًٍد. ػالٍُؾوبز هیوگبُ ثِگس ثبفتّبی تَقیِغکَی هٌبغجی ثسای تَغؼِ غیػتن

-ّبی اجتوبػی هکربى ّب ثِ تَقیِ پسداخت. ؾجکِای اغت ساج کسد ٍ اش طسیق وىتَاى الگَّبی غبختبزیبفتِهی

زًٍد. دز ایي هقبلِ غؼی ؾد تب هفبّین ؾوبز هیهجٌب هحیطی هٌبغت ثسای دغتسغی ٍ اغتفبدُ اش ایي الگَّب ثِ

گس هؼسفی ؾرَد.  ّبی تَقیِػٌَاى ًػ  جدید غیػتنگبُ ٍ اجتوبػی ثِوگس ثبفتّبی تَقیِهَجَد دز غیػتن

 ّبی کبزثسدی ثسزغی ؾد.دز ًْبیت چٌد ًوًَِ اش غیػتن
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