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 دهيچک

با . کوتاه دارد يزمانمدتدر  هاآناد يت زيها کاربر، نشان از محبوبونيليجذب م يواسطهبه مبنامکان ياجتماع يهاشبکه يعرشد سر

هاي . سيستمکردئه ارا مبنانمکا عمتنو يهاسيسرو توانيم ،ياجتماعو  يزمان ،مکاني ينهيدرزم هان شبکهيا يهاداده يلتحلوتجزيه

هاي آماري کگيري از تکنيبا بهره گر،هيتوص يهاستمي. سشودها محسوب ميمحبوب اين شبکه يمبنامکان يهاسرويس ازجملهگر توصيه

رائه ا ،حاضر. هدف پژوهش دنپردازيمها و کاهش مشکالت ناشي از حجم زياد داده ديجد يهامکانتوصيه به  ،هاي کشف دانشو تکنيک

ک ينزد يهامکان از ايمجموعه ،شدهارائهروش است.  هاآنپيشينه مکاني بر اساس  به کاربران هاي جديدمکانبراي توصيه  يبيترک روش

 از خودکار طوربه اربر کهک يمکانترجيحات همچنين  و ن کاربرانيب يياي، فاصله جغرافيزمانط يدر نظر گرفتن شرابا را ت کاربر يبه موقع

قه کاربر به زان عاليم برآورد يراستا در ،از پااليش محتواي اطالعاتين روش، يدر ا. دهدمي آيد، پيشنهادمي به دستپيشينه مکاني او 

ر به مکان زان عالقه کاربيم ينيبشيو پ کاربرانن يبهت ابشممحاسبه  يز براينمشارکتي  پااليشاز  .شودمياستفاده  د شدهيبازد يهامکان

 يهامکان  هارائامکان ، ن دو روشيب ايترک تيدرنهاشود. ياستفاده م، توسط کاربران مشابه شدهدادهازات يامت عيتجم بر اساس ،ديجد

شهر مربوط به  Gowallaمکان شبکه -نقطه يهادادهن مقاله از يدر ا .دسازفراهم مي يفعلدر بازه زماني  سواره کاربر يکينزددر را ديدني 

 حاصلهج ي، نتامورداستفادهوش عملکرد ر يبررس منظوربهاست.  شدهاستفاده 2011 تا نوامبر 2011اکتبر  نيب يبازه زمان در نيپکن چ

و تي پااليش مشارکه بنسبت  ،ن روشيا ه مکان توسطيتوص تيدرنهاسه شد. يمقاگر هيستم توصيه در سيدو روش پاج يبا نتا شرونيازا

GM-FCFدهد.يش دقت را نشان ميدرصد افزا 12و 15 حدود بي، به ترت 

 گرهيتوصستم يس پيشينه مکاني، مبنا،مکان ياجتماع يهاشبکه :يديواژگان کل

                                                           
 نويسنده رابط ∗
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 مقدمه -1

 جاديبا هدف ا، 1ياجتماع يهاشبکهر ياخ يهادر سال

 هاانسان شيگرابه حس  يي، جوابگو]1[ افراد نيبارتباطات 

 با .به وجود آمد ]2[ ياطالعات نهيزم جاديا و نسبت به هم

 دادهبه تبادل  ياديل زيافراد تماها، ن شبکهيا رشد سريع

دا يپ گر کاربرانيدر با يها و تصاومتن يگذارو به اشتراک

 يکنندهمصرف تنهانهکاربر  ها هرشبکه اين کردند. در

ها ن شبکهياست. در ا زيداده ن دکنندهيتول بلکه ،اطالعات

 سازيشبيه واقعي دنياي در ارتباطات ينوعبه شوديم سعي

، هان شبکهيدر ا ارتباطات يگگسترد . با]2[ شود

و  يبررسفراتر از ات خود را مطالعدارند تا  ازين لگرانيتحل

با  هاآنش ببرند. يپ يانفراد صورتبهکاربران شناخت 

 يالگوها کشف به ،ن افراديب ياجتماعروابط  يبررس

 نيا ريتأثاوش و ک ياطالعات انيجر يابيردمانند برجسته 

 .]3[ پردازنديمافراد  نيب روابط يبر روها شبکه

 عنوانبه ،فضا و مکان در دو دهه گذشته ليوتحلهيتجز

شده  يعلوم اجتماع يهاپژوهش يديکل ياز اجزا يکي

در سراسر  ياجتماع يبه تحول فضا توانيمن را يو ا است

 يجتماععلوم ا يپردازهينظررات در ييتغ به همراهجهان، 

مفهوم  عنوان تحت ،راتيين تغياز ا يکينسبت داد. 

ج آن باعث يو نتا انجام گرفت "مکانو فضا  يسازفشرده"

 .]3[ اطالعات و ارتباطات شد يآوردر فن  يعيرات وسييتغ

 ،يعلوم اجتماع نهيدر زم توجه به بعد مکاني درگذشته

ل آن در حا ياياح رياخ يهادر سال اما ؛هبودمشهود نا

انشمندان علوم داز  ياريبس، مثالعنوانبه است. وقوع

 ديجد يمکان ليتحل و هيتجز يهايآورفناز  ،ياجتماع

دور در ازسنجش و يمکاناطالعات  يهاستميمانند س

 در چارچوب نظريبرند و يبهره م خود يتجرب يکارها

  .کننديم يبه تعامالت مکان ياديتوجه ز

،  هاي اجتماعيشبکه به بعد مکان  شدن اضافهبا 

. ديبه منصه ظهور رس مبنامکان ياجتماع يهاشبکه

مبنا، هاي اجتماعي مکاندر شبکه مکان يمکان يهاداده

با ايجاد را  مجازي يموجود در فضااطالعات ارتباطات و 

 ترکينزد به واقعيت يکيزيف يايدن بايک پل ارتباطي 

 يهابر شبکه يمبتن يهاسيسرو . با توسعهکنديم

  Foursquare, Looptازجمله مبنامکان ياجتماع

                                                           
۱ Social Network 

 يهاتجربه تواننديم يراحتبه کاربران،  GeoLifeو

 زات همراه بهيتجه قيطر را از يکيزيف شان از جهانيزندگ

  .]4[ بگذارند اشتراک

 يهابر شبکه يمبتن يهاسيجه عملکرد سروينت

از داده  يبزرگ مجموعهبه  يابيدست، مبنامکان ياجتماع

رفتار  ،يساختار روابط اجتماع، 2نه مکانييشيپ است که

است.  استخراج قابلکاربران از آن  يهايژگيو و يحرکت

در شناخت  ييباال ييتوانا ،ياطالعات ين منابع غنيا

 يايدن در فرد کينه مکاني يشيپرا که يکاربران دارد. ز

 نيا بر. او است رفتار و قيعال دهندهنشان يحد تا ،يواقع

 احتمال به ،دارند يمشابه يمکان نهيشيپ که يافراد اساس،

زان مشابهت يم برآورد. دارند يمشترک رفتار و قيسال اديز

د يجد ييهاستميها و سسيمنجر به ارائه سرو ،ن کاربرانيب

 يهاستميس هاآن نيترمهماز  يکيشود که يم يو ابتکار

 گر است.هيتوص

ل رفتار يگر با تحلشنهاديا سامانه پيگر هيستم توصيس

مکان  ،اقالم مانند داده نيترمناسبشنهاد ياقدام به پ ،کاربر

 ياست که برا يکرديستم روين سيد. اينمايا کاال مي

از حجم فراوان و رو به رشد  يمواجهه با مشکالت ناش

کند تا در يو به کاربر کمک م است شدهارائهاطالعات 

ک يبه هدف خود نزد ترعيسرم اطالعات يان حجم عظيم

 3يش گروهيگر را پاالهيستم توصيس يبرخ رونيازاشود. 

به کاربران با  يشخص يهاهيارائه توص يبرا .]4[ داننديم

بر اساس  يگوناگون يهاروش ،هاآن ينه مکانيشيتوجه به پ

 توانيمشنهادات وجود دارد که يتم پياختالف در الگور

پااليش مشارکتي، پااليش  يدسته کلچهار را به  هاآن

 م کرد. يتقس 6آگاه بافتو   5محوردانش، 4محتوا محور

هاي توان تکنيکها ميعالوه بر اين با ترکيب اين روش

ق از دو روش يتحق نيدر ا. ]5[مختلف ديگري ارائه داد 

عنوان پااليش محتوا محور و پااليش مشارکتي به

  مکان يهتوص يهاي توصيه، براترين تکنيکعمومي

 شده است. استفاده

 ،گر مکانهيستم توصيک سيارائه  حاضر، قيتحقهدف 

شده مکان به اشتراک گذاشته-نقطه يهاداده يبر مبنا

مبنا است. در مکان يتوسط کاربران در شبکه اجتماع

                                                           
۲ Location History 
۳ Collaborativ Filtering   
٤ Content-Based Filtering 
٥ Knowledge-Base Filtering 
٦ Context-Aware Recommender Systems 
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-يانجام م يدو گام اساس ،ن هدفيدن به ايرس يراستا
با  هامکانبه  شدهدادهازات يگام نخست محاسبه امترد. يپذ

ش محتوا محور است. مرحله بعد يک پااليتکن يريکارگبه

 ،شدهمحاسبهازات يامت يبر مبنا يش مشارکتياالپ ياجرا

 وکاربران گر يکاربر هدف به دن يمحاسبه مشابهت ب يبرا

 است. به کاربر هدف شنهاد مکانيپ

 شدهنيتدور يادامه مقاله در چهار بخش به شرح ز 

 ياجتماع يهاشبکهبر  يمرور کل کي: در بخش دوم است

 شود؛ سپسيمانجام مبنا مکان ياجتماع يهاو شبکه

-مکان ياجتماع يهابر شبکه يمبتن گرهيتوص يهاستميس
از يم موردني. در بخش سوم مفاهدشويمقرار  يمبنا بررس

به  . بخش چهارمشديان ميب يشنهاديروش پارائه  يبرا

و  موردمطالعهو منطقه  مورداستفاده يهامعرفي داده

. پردازداجراي الگوريتم پيشنهادي مي روشهمچنين 

 شدهارائه پنجمدر بخش  يابيارزو  يريگجهينت تيدرنها

 است.

 قيتحق نهيشيپ -2

از افراد در  يک ساختار اجتماعي يشبکه اجتماع

متقابل  يا چند نوع وابستگيک يتوسط  ،باهمارتباط 

شبکه  .استق مشابه يسالق و يعال و يدوست ازجمله

ان يم يکننده روابط اجتماعسازنده و منعکس ،ياجتماع

 ييکارهاراه دهندهارائه نيچنهمو  يواقع يمردم در زندگ

ها، تيها، فعالدهيا يگذاراشتراکبه  يبه کاربران برا

  .]1[ نترنت استيق اياز طر هاآنق يدادها، و عاليرو

و  ميسيب ارتباطات در شرفتيپيگر د طرف از

 يارائه ايبر را يت مناسبياخذ مکان قابل يهايآورفن

 يرابه گان آمکا يهاسيسرو ازجمله مختلف يهاسيسرو

 اضافه به قادر را افراد که ستا آورده دجوو به انبررکا

 يجهينتکرده و  ياجتماع يهاشبکه به مکان بعد کردن

. باشديم ياجتماع -ينمکا عمتنو يهاسيسرو يارائه آن

ترکيب اطالعات عمومي کاربران با اطالعات مکاني و 

تا بتوانيم به کشف  کنديماين امکان را فراهم  هاآنل يتحل

روزانه، روابط اجتماعي و الگوهاي رفتاري  يهاتيفعالبهتر 

 تلفنک ي با توانديم کاربر ،مثالعنوانبه .ميکاربران بپرداز

 شبکه کي در رستوران کي به نسبت را خود نظرات همراه

در زمان  دنتوانب مردم به اشتراک بگذارد تا نيآنال ياجتماع

 .رجوع کنند هاآنبه رستوران  از ديبازد

 و مبنامکان اجتماعي هايشبکه روي بر تحقيقاتي ازنظر

 شده استانجامزيادي  مطالعات آن بر مبتني هايسرويس

 يو صنعت يمحققان دانشگاه موردتوجه ياندهيفزا طوربهو 

 يهااست.  در سال قرارگرفته اهدافشاندن به يرس يبرا

 مبناي بر گر مکانيهيتوص يهاستميس يارائهر ياخ

ن را به سمت ياز محقق ياريتوجه بس هاشبکه نيا هايداده

 .شده استانجام متفاوتي خود جلب کرده و تحقيقات

 کاربران گروهي هايداده از استفاده تحقيقات اين اساس

 و همکاران Bao است. يمکان يهاشنهاديپ يارائه براي
و ها چالشبه مطالعه  جامع، يبررسک ي يط ،]6[

 دره يتوص يراب يت مکانيموقع که يديجد يهافرصت

، آورديمبه ارمغان  مبنامکان ياجتماع يهاشبکه

، هاگر را بر اساس دادههيتوص يهاستميس هاآنپرداختند. 

 يه در سه دسته کليو هدف توص هيتوص يهاالگوريتم

د يبازد يهامکانل کاربر، ياپروفها داده. منظور از قراردادند

است. هدف  کاربران 1ريتوسط کاربران و خط س شده

ها و تي، کاربران، فعالهاشامل مکانتواند يم هيتوص

 شدهگرفتهبه کار  يهاروش و باشد ياجتماع يهارسانه

بر  يمبتن يهاروشمحتوا،  بر يمبتن يهاروش توانديم

ش يپاالبر  يمبتن يهاروش، و روابط ليوتحلهيتجز

 استفاده يزمينه در که تحقيقاتي اولين باشد. از يمشارکت

، شدهانجام پيشنهادات يارائه براي مکاني يپيشينه از

 و همکاران Parkتوسط  صورت گرفتهق يتحق به توانيم
 پيشنهاد يارائهها آن هدف کرد. اشاره ،2007سال  در

 يشده استنباطترجيحات و خصوصيات  اساس بر مکان

 احتماالً. ]7[ است بوده هاآن مکاني يپيشينه از کاربران

 اجتماعي يهاشبکه يزمينه در را تحقيقات نيترجامع

 تحقيقات شرکت بخش در  و همکاران Zheng، مبنامکان

نه يشيبر اساس پ هاآن. ]8[ اندداده انجام مايکروسافت

از  شدهيآورجمعر يخط س از استفاده کاربران با يمکان

GPS ت به کاربران يفعال شنهاديبه پ ه مکان،يعالوه بر توص

 پرداختند. يشبکه اجتماع

کاربران  ينه مکانيشيپ قات،يگفت در اکثر تحق توانيم

 يهاو داده شدهاستخراج GPS يحرکت يهااز داده

 کهيدرحال است، قرارگرفته موردتوجهکمتر  2مکان_نقطه

 يهابرخوردار است. داده يباالترت ين نوع داده از امنيا

                                                           
۱ Trajectory 
۲ Check-in 
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 به توانيم مبنا رامکان ياجتماع يهاشبکهمکان _نقطه

 استفاده يمختلف مکان يهاستميس يبرا مختلف يهاروش

د از يدفعات بازد تعداد ،]9[ و همکاران YE .شوديم

ک يبه  ،باشديممکان _نقطهداده  صورتبهرا که  هامکان

 يهامکانبه  يازدهيامتجهت  مکانو  کاربر ييدوتا فرمت

ها را ازين امتيا سپس، .ل کردنديتبدد کاربران يمورد بازد

 مورداستفاده ان کاربرانيمشابهت م وزن محاسبه يبرا

 تخمين يمسئله به پيشنهاد ينجا ارائهيدر ا. ندقرارداد

 نشدهبازديد  کاربر توسط که اطالعاتي موارد براي امتياز

 بر عموماً تخمين اين است واضح .ابدييم، تقليل است

اطالعاتي  موارد به کاربر طرف از شدهداده امتيازات اساس

 از را امتيازاتي بتوانيم ما کهيوقت .رديگيم صورت ديگر

 ميتوانيم کنيم، برآورد اطالعاتي موارد براي کاربر طرف

 ينه مکانيشياز پ که را امتياز باالترين با موارد اطالعاتي

 کنيم. پيشنهاد کاربر به نيز ,آمدهدستبهکاربران مشابه 

Zheng نيا با توجه به ،]10[ 2011در سال  و همکاران 

 يموارد اطالعات نسبتاً ياجتماع دوستان که تيواقع

 مشارکتي پااليش روش گذارند؛يم اشتراک را به يمشابه

به  يابتکاري برا الگوريتم کيمبنا را بعنوان  حافظه

کاربران  پيشين امتيازهاي اساس بر امتيازها ينيبشيپ

 کار برد.هب

Wang مکانه يمشکل توصق خود يدر تحق و همکاران 

 يمبنا را بررسمکان ياجتماع يهاشبکه د به کاربرانيجد

با در نظر گرفتن چهار فاکتور رفتار  هاآن .]11 [کردند

، کاربرانن يب يروابط اجتماع، د شده(يبازد يهامکانکاربر)

 ييهاتميالگور، هات مکانين کاربران و موقعيشباهت ب

ن مطالعات، يا يده اصليه مکان ارائه دادند. ايتوص يبرا

ان دوستان يم يق روابط اجتماعيکسب عالئق مشابه از طر

نان است. يو قابل اطم يشخص يهاهيبه منظور ارتقاء توص

مطالعات جه گرفت که تمرکز عمده ينت توانيم يکل طوربه

 ياجتماع يهامتداول در شبکه يهاهيتوص ين بر رويشيپ

ه يت حاضر با بقيفعال يمبنا بوده است. تفاوت اصلمکان

 يکياز هر دو مالک نزد يبردار، بهرهشدهانجام يهاتيفعال

 هايبررسه است. يتوص يها و مشابهت کاربران برامکان

 يار باالتريساحتمال ب ک بهم بايفراد نزدادهد که ينشان م

خالصه  طوربهکنند. يد ميرا بازدمشترک  يهامکان

ان در کاربر ياجتماع يهاتيفعالافت که يدر توانيم

قرار  يمجاورت مکان ريتأثتحت  ياديتا حد ز تيواقع

 .رديگيم

 يشنهاديروش پ -3

 يهاروش ينظر يان مبانيضمن ب ،ن فصليدر ا

 کي را با هدف توسعه يشنهادي، مدل پمورداستفاده

، يمکان يهابافت ريتأث با در نظر گرفتنگر هيس توصيسرو

 ريثتأ ،در مرحله نخست دهيم.را شرح مي يفرد، يزمان

در  زان اشتراک کاربرانيدر م ن کاربرانيبپارامتر فاصله 

 سيجاد ماتري. سپس با اشوديم يها بررسد از مکانيبازد

وز و ک ريمربوط به  يدر چهار بازه زمان مکان -کاربر

کاربران به  يزان عالقهيم ،ش محتوا محورياالپاستفاده از 

ساخته  مجدداًکان م-س کاربريو ماتر برآورد هامکان

 يت فعليار داشتن موقعيدر مرحله بعد با در اخت. شوديم

از کاربر  هاآن يها با توجه به فاصلهمکان يکاربر، مجموعه

 ونکه سرعت محاسبات يعالوه بر ا ن کاريشود. ايمحدود م

ش دقت و صحت يباعث افزا، برديها را باال مپردازش

تابع  با استفاده از يک تينهادر شود. يز مين هاشنهاديپ

 ساساگر کاربران بر ين کاربر هدف با ديابتکاري، مشابهت ب

، اندادهدها و امتيازاتي که به مکان هاآنترکيب فاصله بين 

بر اساس  کاربر هدف، يها برااز مکانيشود. امتيم برآورد

سبه توسط کاربران مشابه محا شدهدادهازات يع امتيتجم

هايي که داراي بيشترين وزن مکان تيدرنهاگردد. يم

مدل  يمراحل اجرا شوند.هستند، به کاربر هدف توصيه مي

 شود.يمشاهده م 1مورد استفاده در شکل 
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 روند کلي تحقيق -1شکل 

 

 ارتباط که بيشترين مکان kافتن يت يس قابلين سرويا

 عاليق و زمان ،ت کاربريموقعمعيارهاي  اساس بر کاربر را با

 .کنديم کاربر دارد، فراهم

جغرافيايي در مشابهت  يفاصله ريتأث -1-3

 کاربران

به همديگر  زيچهمه" يابا توجه به قانون اول جغراف

 هم بهچيزهايي که در فواصل نزديک اما  ؛وابسته هستند

در  باهمنسبت به فواصل دورتر بيشتر  ،قرار دارند

کاربران و ن فاصله يارتباط ب اثبات يبرا .]12[ ".اندارتباط

 مبنا،مکان ياجتماع يهاشبکه در هاآنمشابهت 

ن يا .صورت گرفت يشيآزما يهاداده يبر رو ييهازيآنال

زان اشتراک کاربران در ياز محاسبه م اندعبارتزها يآنال

 ين کاربران. برايفاصله ب برآوردو  د شدهيبازد يهامکان

از نسبت  ،هاد از مکانيبازددر کاربران اشتراک  يبررس
|𝐿𝑖∩𝐿𝑗|

|𝐿𝑖∪𝐿𝑗|
مجموعه  Ljو  Liم که در آن يکنياستفاده م 

شده د يبازد 𝑢𝑗و  𝑢𝑖است که توسط کاربران  ييهامکان

که در  طورهمانو منظور از قدر مطلق تعداد است.  است

ن يپس از نگاشت فاصله ب است شدهدادهنشان  2شکل 

 د،يموردبازد يهامکانکاربران و اشتراک کاربران در 

د يدر بازد ياديل زيک به هم تمايافراد نزد ميافتيدر

در  يمؤثرار يمشترک دارند و پارامتر فاصله مع  يهامکان

 يهادر شبکه. استن کاربران يشباهت ب يريگاندازه

فاصله ، ييايمنظور از فاصله جغراف مبنامکان ياجتماع

 است.  يدسياقل

 
 

هاي رابطه بين فاصله اقليدسي بين کاربران و اشتراک مکان -2شکل 

 بازديد شده

شبکه ق ياز طر يمجاز يايدن اب يواقع يايدن ارتباط

 ديجد يجاد سه رابطه مکانيامنجر به ، مبنامکان ياجتماع

 يک ينب فاصله (،𝐷1هاي کاربران مختلف )مکان ينفاصله ب

مکان مختلف  دو ينو فاصله ب (،𝐷2) مکان يککاربر و 

(𝐷3 )شوديممشاهده  3در شکل که  ]4[شده است. 

 

 سرويس

 ه گريتوص

القه کاربر به برآورد ع

    تميوربا الگ مکان
FIF 

 

 

 ازات يع امتيتجم
 ه مکانيتوص

     يداده ها

 مکان -نقطه 

 تيوب سا

 مکان -داده نقطه 

 يسه بعدا تنسور يز پويآنال

 (زمان-کاربر-)مکان

 زمان مکان

 گاه دادهيپا

 

برآورد مشابهت 

 کاربران

 کاربر

شناسه کاربر   

 نام کاربر

  يشناسه زمان

 ياستامپ زمان
شناسه مکان          

نام مکان         

  ييايت جغرافيموقع
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 ]4[مبنا هاي اجتماعي مکانانواع فاصله در شبکه -3شکل 

را  هاآن نيشباهت ب ان کهکاربر نيب نخست فاصله

ک يکه نزد يکاربران مثالعنوانبه. دهديم قرار ريتأثتحت 

 يهامکاناز  يشتريباحتمال  با، کننديم يبه هم زندگ

ن يکنند. دوميد ميبازد ،است هاآن يکيمشابه که در نزد

که احتمال  است انکاربرها و ن مکانيبفاصله فاصله، 

 سوم،. دهديم قرار ريتأث تحترا ک مکان يد کاربر از يبازد

 قرار ريتأثرا تحت  هاآنن يبارتباط که  هان مکانيبفاصله 

  .دهديم

 محاسبه ميزان مشابهت بين کاربران،  يبرا نجايادر 

م. يدهيم را شرح انکاربر نيب فاصلهنحوه محاسبه 

ن کاربر يفاصله ب شدهدادهنشان  4که در شکل  طورهمان

𝑢𝑖  و𝑢𝑗 از  ياکتشاف يهامکانن مرکز ين فاصله بيانگيم، از

 .ديآيدست مبهها آن ينه مکانيشيپ

 
 مبناان شبکه اجتماعي مکانکاربر بين فاصله -4شکل 

توسط  شدهثبتهاي شکل، داده رنگيآبنقاط قرمز و 

هاي اکتشافي از ، مکانرنگاهيسکاربران و دواير 

قاط ثبت شده ن ها،کشف مکان يبرابندي است. خوشه

بندي خوشه Mean-Shiftتم يالگوربا استفاده از  کاربر را

شعاع  Mean-Shiftتم يالگور يتنها پارامتر ورود م.يکنيم

به  ينقاط مکانسه يبا مقا نجايها است که در اخوشه

 يشده توسط کاربران با مجموعه دادهاشتراک گذاشته

 که در فاصلهرا  ينقاطم يافتي،. درهامربوط به مکان يواقع

توان درون يک خوشه قرار مياز هم قرار دارند،  يمتر 100

فرد در منحصربهک مکان يبه  داد که مرکز خوشه مربوط

فاصله ن يانگيمها، پس از کشف مکان .است يکيزيف يايدن

 م:يکنيمحاسبه م 1 يتوسط معادلهرا  هامکانن يب

(1) 
D1(ui, uj) =

∑ ∑ d (Cui
l , Cuj

k )kl

l ∗ k
       

𝐶𝑢𝑖ن معادله يدر ا 
𝑙  و𝐶𝑢𝑗

𝑘 ا يکالس  مرکز انگريبب يبه ترت

د شده توسط يبازد يهامکاناز مجموعه  م𝑘و  م𝑙مکان 

هاي مکان نيانگر فاصله بيب 𝑑تابع  ،𝑢𝑗و  𝑢𝑖کاربر 

توسط  ديمورد بازد يهامکانتعداد  𝑘 و  𝑙و  اکتشافي

 برآوردک فاصله يهر دو مکان ن يباست.  𝑢𝑗و  𝑢𝑖کاربر 

 و 𝑢𝑖د شده توسط کاربر يمکان بازد 𝑘و  𝑙 يشود و برايم

𝑢𝑗 تعداد ،𝑙 ∗ 𝑘  1فاصله وجود دارد، و پارامتر

𝑙∗𝑘
از مجموع  

 رد.يگين ميانگيم ،فواصل

م. يداريم نايرا بان کاربرها و ن مکانيبفاصله حال 

يرگذار تأثاين فاصله بر روي احتمال بازديد کاربر از مکان 

 هايياز مکان مند به بازديدعالقهکاربران  تيدر واقع .است

تر است. يکنزدهستند که به موقعيت فعلي آنها 

 ستيبايم، مبناهاي مکانشبکهدر گر يهتوص يهايستمس

 هاشنهاديپ در ارائه را کاربر يفعلر موقعيت چگونگي تأثي

از  بر اساس فاصله کاربرها امتيازدهي به مکان. ي کندبررس

موقعيت است.  يهيبد يرغ آن مکان يک امر مکان و کيفيت

توصيه  يبرا مکاني يتمحدوديک  ينکهعالوه بر اکاربر 

 تحت تأثير قرار کاربر را يحاتبلکه ترج کند،ايجاد مي

 دهد.مي

که  ييهاجو تنها به مکانوجست يفضا ،اين اساسبر 

هستند، کاهش  سواره کاربر يت فعليموقع يکينزددر 

اين فاصله به علت متغير بودن شرايط ترافيکي،  ابد.ييم

وضعيت کاربر، ميزان آشنايي کاربر و ديگرها، توسط کاربر 

با ن يچنشود. همسيستم به طور دلخواه تعيين مي

توسط  ر فاصلهييستم و تغيس ت کاربريموقع يروزرسانبه

ر ييتغ مجدداً جووجست يدر فضا ها، مجموعه مکانکاربر

 کند.يم

 يو زمانمند يح آگاهيترج -2-3

متداول بر اساس  يگر مکانهيتوص يهاستميدر س

 توسط کاربر، د از مکاني، تعداد بازديش مشارکتيپاال
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طرف کاربر به مکان در شده از از دادهيامت عنوانبه حاًيتلو

ن است ين روش ايا يشد. اما مشکل اساسينظر گرفته م

ح يطور صرتواند بهينم (𝑛𝑖𝑗)ک مکان يد از يکه تعداد بازد

 درواقعزان عالقه کاربر به آن مکان را نشان دهد. يم

ن يد تنها بر ايکاربران نبا يحات مکانيترج ينيبشيپ

د يک مکان بازديچه تعداد دفعات از  ياساس باشد که و

کاربر نسبت  يت هر مکان را برايد اهمي، بلکه بااست کرده

د شده توسط آن کاربر بسنجد. يبازد يهامکان يبه تمام

 مکان هيجهت توص يانقطه يهااستفاده از داده يچگونگ

است و در حال  محققان يبرا زيبرانگچالش سؤال کي

. دارد مسئله وجود نيا بر تمرکزبا  ياندک مطالعات حاضر

بر  هامکانبه  شدهدادهازات يمحاسبه امتدر ادامه لذا 

ح يتوض ش محتوا محوريپااليک تکنيک موجود در اساس 

 .شوديداده م

را بر  موردعالقه کاربران يهاتميآش محتوا محور، يپاال

آن ابراز عالقه به  که کاربر قبال يمشابه يهاتميآ اساس

ن روش تالش ي. ا]13[کند ياستخراج م ست،انموده

ه مشخصات کاربر بسازد يبر پا يل کاربريک پروفايکند يم

که  ييهاتمينظرات کاربر در مورد آ ينيبشيپ يو از آن برا

. در استفاده کند، گرفته استنقرارد او يمورد بازد حالتابه

ها با استفاده تميتم در مجموعه آيک آيت يک اهمين تکنيا

 تعريف مختلف هايروش به wij يگونه وزنار يمع از

 وزن کردن مشخص براي هاروش از بهترين يکي .شوديم

1TFروش  اطالعات، بازيابي در هاتميآ − IDF ن يا .است

. در ]14[ است يو غربال اطالعات متن يابيباز يروش برا

ان يب هادواژهيکلبا  ياطالعات يمحتوا ،ياطالعات متن

TFروش شوند و يم − IDF ت کلمات ياهم يريگاندازه با

 يابيرا باز مهم ، اطالعاتيل متنيک فايدر  يديکل

ازات يامت کردن مشخص يبرا مقاله حاضر،در . کنديم

از  ها،مکان بازيابي ها دراز طرف کاربران به مکان شدهداده

TFک يبر اساس تکن که FIF يابتکار روش − IDF  ،است

 ياطالعات يتوجه به دو نوع محتوابا  .ميکنياستفاده م

و  3UFILFاز دو قسمت  2FIFروشکاربر و مکان، 
4LFIUF است شدهليتشک .UFILF ت يزان اهميانگر ميب

ت يزان اهميانگر ميب LFIUFو  ک کاربر از مکانيد يبازد

                                                           
۱ Term Frequency Inverse Document Frequency 
۲ Frequency -Inverse Frequency 
۳ User Frequency -Inverse Location Frequency 
٤ Location Frequency - Inverse User Frequency 

که به  است خاص يدر بازه زمان کاربر يک مکان براي

ر ين مقاديا. شونديمحاسبه م 3و  2ب توسط معادله يترت

 يت کاربر براياهم درواقع، گذارنديم ريتأث هميروبر 

 دوجانبه يک رابطهيکاربر،  يت مکان برايمکان و اهم

 يکلامتياز ن دو مقدار، ياع يتجمبر اساس  توانيماست و 

 شده از طرف کاربر به مکان را در بازه زماني خاصداده

 )کاربر، ييتاسه يبرا FIFف ياز با تعرين امتيکرد. ا برآورد

 . شوديمحاسبه م مکان، زمان(

(2) UFILF (u, l, t) =
 𝑛(𝑢,𝑙,𝑡)

𝑛𝑐𝑈(𝑙,𝑡)
 × 𝑙𝑜𝑔

 𝑁𝐿(𝑡)

𝑛𝐿(𝑢,𝑡)
 

(3) LFIUF(u, l, t )=  
 𝑛(𝑢,𝑙,𝑡)

𝑛𝑐𝐿(𝑢,𝑡)
 ×  𝑙𝑜𝑔

 𝑁𝑈(𝑡)

𝑛𝑈(𝑙,𝑡)
 

(4) FIF=LFIUF+ UFILF 

,𝑛(𝑢در معادله مذکور  𝑙, 𝑡) انگر تعداد دفعات يب

 يدر بازه زمان 𝑢توسط کاربر  𝑙د از مکان يبازد

𝑡،𝑛𝑐𝑈(𝑙, 𝑡) يکه در بازه زمان يانقطه يهاتعداد داده 𝑡 

تعداد  𝑁𝐿(𝑡) ، شدهثبت 𝑙توسط تمام کاربران در مکان 

,𝑛𝐿(𝑢د و يمورد بازد يهامکان يتمام 𝑡) ز تعداد ين

مورد  𝑢توسط کاربر  𝑡 يدر بازه زمان که يهامکان يتمام

ن تعداد تکرار يتم بين الگورياست. ا قرارگرفتهد يبازد

 يکند. تماميجاد ميها و تعداد کاربران تعادل امکان

کاربر  يت فعلياز موقع 𝐷2ن معادله در فاصله يها در امکان

 .هستند

را  FIFهر کاربر  يمختلف برا يابتدا در چهار بازه زمان

 يت فعلياز موقع 𝐷2که در فاصله  يهامکان يتمام يبرا

د کرده است، محاسبه و سپس با استفاده از يکاربر بازد

م. يکنيل مي( تبد1,0ن )ير بيبه مقاد يسازروش نرمال

هاست. هر به مکان کاربرها امتياز FIFر نرمال شده يمقاد

جه ينت توانيمشتر باشد، يک مکان بي يبرا FIFچه مقدار 

شتر حضور يآنجا ب يگيگرفت که کاربر در آنجا و همسا

. در است يشتريت بياهم يکند و آن منطقه دارايدا ميپ

هستند  ييهاد از مکانيبه بازد مندعالقهت کاربران يواقع

 هاآند کاربران مشابه به ينکه مورد بازديکه عالوه بر ا

 ز باشد.ين هاآن يکيدر نزد ،باشد قرارگرفته

 يش مشارکتيپاال بر ه مبتنييتوص -3-3

مشارکتي تا به امروز  پااليش بر مبتني يهاتميالگور

ر ين سايبه کاربران در ب يهد شنهاديروش پ نيترموفق
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 يهاستميدر س استفاده مورد يهاروش وها کيتکن

مالحظه  5که در شکل  طورهمانگر دانست. هيتوص

ها به کاربران بر اساس رتبه تميه آيده توصيد ايکنيم

 .]15[  مشابه است يهاتمير کاربران و آيبه سا شدهداده

 
 توصيه بر مبناي تکنيک پااليش مشارکتي -5شکل 

 دسته دوبه  يش مشارکتيبر پاال يمبتن يهاتميالگور

 يهاشوند. روشيم ميمبنا تقسمبنا و حافظهمدل

ها جهت محاسبه دادهمبنا از امتياز مربوط به حافظه

کنند و يها استفاده ما مکانين کاربران يمشابهت ب

. از رديگيمر صورت ين مقاديا بر اساسها مکان ينيبشيپ

آن است که  يده شهودين روش اينقاط قوت ا نيترمهم

 که يزمانباشد و  درک قابل يآسان بهشود يباعث م

 يهاينيبشيپانجام  ييتوانا ،موجود باشد ياطالعات کاف

مدل مبنا  يها. در کنار آن روشاسترا دارا  يقيدق

ده با يچيپ ياز الگوها يريادگيرا جهت  يآموزش يهامدل

 هامدل دهند. اينيتوسعه م يآموزش يهااستفاده از داده

احتماالتي و  يهاروش مانند مختلف يهاروش از ندنتوايم

ش يپاالنجا يد. در انوجود بياي به مصنوعي هوش يا

ستم يه مکان در سيجهت توص ،مبنا حافظه يمشارکت

 است. قرارگرفته مورداستفادهگر هيتوص

 کاربرانن يبمحاسبه مشابهت  -1-3-3

ها از طرف به مکان شدهدادهازات يپس از محاسبه امت

ک نوع تابع يرسون که يکاربران، با استفاده از روش پ

رها است، شباهت ين متغيب يمحاسبه وابستگ يبرا يابتکار

ن تابع يام. يکنيمحاسبه م يخط صورتبهن کاربران را يب

 ک مطرح شد.يتوسط رسن 1994ن بار در سال ياول يبرا

را که با  vو  u ين کاربرهايبمشابهت  ،رسونيپ روش

𝑠𝑖𝑚(𝑢, 𝑣) دکنيمحاسبه م 5معادله  توسطشود، يان ميب 

]16[. 

(5) 

𝑠𝑖𝑚(𝑢, 𝑣)

= 𝐷1(𝑢𝑖 , 𝑢𝑗)

× 
∑ (𝑟𝑢,𝑖−𝑟�̅�)(𝑟𝑣,𝑖−𝑟�̅�)𝑖 ∈𝐼

√∑ (𝑟𝑢,𝑖−𝑟�̅�)
2

𝑖 ∈𝐼 √∑ (𝑟𝑣,𝑖−𝑟�̅�)
2

𝑖 ∈𝐼

 

∋ 𝑖فوق  يدر رابطه 𝐼 يموارد اطالعات دهندهنشان 

از يامت 𝑟𝑢,𝑖از داده و يبه آن امت vو  uاست که هر دو کاربر 

 يازاتين امتيانگيم 𝑟�̅�است و   𝑖 يبه مورد اطالعات u کاربر 

جه يداده است. نت يآن موارد اطالعات بهu است که کاربر 

شده  يبندرتبهها از مکان يامجموعهل ين مرحله تشکيا

ن مجموعه بر اساس ي. ااستگان يبه نام مجموعه همسا

 .است جادشدهياکاربران به کاربر هدف ن يبزان شباهت يم

 مشارکتي پااليش در امتيازات تجميع تابع -2-3-3

 مبنا حافظه

س يها و  ماترازات کاربران به مکانيبا فرض داشتن امت

 7و  6 ياز دو رابطه jبه مکان  a ، عالقه کاربرمکان-کاربر

 کاربر مبنا يش مشارکتيپاال يتم عموميکه از الگور

ن يب ن رابطه، مشابهتيدر ا شود.يم برآورد، شدهاستخراج

,𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑎گر کاربران يو د aکاربر  𝑢𝑖) ،وزن  عنوانبه

شباهت  هرچقدرن است که يآن ا يشود و معناياستفاده م

از کاربر يزان امتيشتر باشد، ميبا کاربر هدف ب 𝑢𝑖ن کاربر يب

𝑢𝑖 مکان از يامت ينيبشيدر پj  از يامتدارد.  يشتريوزن ب

قرار نگرفته،   aد کاربر يمورد بازد حالتابهکه  jمکان 

 :]17[ شوديم ينيبشيپ 7و  6 يهاتوسط معادله

(6) 𝑃𝑢𝑎,𝑙𝑗
 = 𝑟𝑎⃗⃗  ⃗ + 

∑ (𝑟𝑖,𝑗−𝑢𝑖∈𝑈𝑙𝑗
𝑟𝑖)⃗⃗⃗⃗  ⃗.  𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑎,𝑢𝑖)

∑ 𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑎,𝑢𝑖)𝑢𝑖∈𝑈𝑙𝑗
  

 

(7) 𝑟𝑎⃗⃗  ⃗ = 
∑ 𝑟𝑎,𝑗𝑗∈𝐽𝑎

|𝐽𝑎| 
   , 𝐽𝑎= {𝑗 ∈ 𝐽|𝑟𝑎,𝑗 ≠ ∅} 

هر کاربر با  يازدهياس امتيمق ن رابطه، ابتدايدر ا

𝑟𝑎⃗⃗⃗)ازات او ين امتيانگيم يمحاسبه  𝐽𝑎  شود.يلحاظ م ( 

کاربر هدف  يکياست که در نزد ييهاانگر مجموعه مکانيب

Ulj است، قرارگرفته
است که از  يانگر مجموعه کاربرانيب 

𝑟𝑎⃗⃗⃗  و 𝑟𝑖⃗⃗ ، اندکردهد يبازد 𝑗مکان   کهاست  امتيازاتي ميانگين  

 شدهدادهد يمورد بازد يهامکانبه  iو  aکاربر  طرف از

عالقه  ،تيدرنهااست.  𝑗به مکان  𝑢𝑖از يز امتين 𝑟𝑖,𝑗،است
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 امتيازات داروزن تجميع با ،مکان کي به هدف کاربر

 ينيبشيپ مشابه به آن مکان، کاربران طرف از شدهداده

 يمکان اول که دارا Nاز  يامجموعه. سپس شوديم

ده يشود. ايشنهاد ميبه کاربر پ از هستند،ين امتيباالتر

 يش مشارکتيمانند پاالگر هيتوص يهاتميالگور ياصل

 ين کاربران مشابه برايق مشترک بياستفاده از عال

 اسکن يجابه ن،يبنابرااست. رفتهازدستموارد  ينيبشيپ

محاسبه  يبراکاربران  يتمام ديبازدمورد  يهامکانکردن 

کاربران را بر اساس فاصله  نيوزن شباهت، وزن شباهت ب

 ،هامکان يتمام اسکن يجابهو  ميکنيممدل  هاآن نيب

 يت فعلياز موقع يکه در فاصله مشخص ييهاتنها از مکان

که  ييهامکان تينهادر . ميکنيکاربر هستند، استفاده م

د کاربر يمورد بازد حالتابههستند و  يوزن باالتر يدارا

 شود. يشنهاد مي، به کاربر هدف پاندگرفتهقرار ن

 يابيو ارز يسازادهيپ -4

 يهامربوط به شبکه يهاوجود دادهبه علت عدم 

ها و شيانجام آزما يران، برايمبنا در امکان ياجتماع

را  Gowalla مکان شبکه -نقطه يهادادهها ليتحل و هيتجز

 ياجتماع يهاشبکه نيترمحبوب از يکي عنوانبه که

، از اکتبر است شدهشناختهر ياخ يهاسال مبنا درمکان

 درمجموع. ميکرد يآورجمع 2011 تا نوامبر 2011

واقع در شهر پکن مکان  1554 را در کاربر 330ليپروفا

که  ياز کاربران نظرصرفقرار گرفت. با  يموردبررسن يچ

که فقط  ييهامکاناند و ت کردهيثبت موقع بارکيتنها 

کل مشاهدات  تعداد، اندگرفتهقرارد يمورد بازد بارکي

 و هيتجزبر اساس  رسد.ينقطه م 5216مکان به  -کاربر

 اکثرکه  ميکنيمشاهده م ،مطالعه مورد يهاداده ليتحل

ت يثبت موقع خاص ييايجغراف اطقمن يکسريکاربران در 

 ييتاسهمجموعه  کيگاه داده موجود يبر اساس پا. کننديم

(,𝑙𝑗 ,𝑛𝑖𝑗 𝑢𝑖را استخراج کرد )م که ي  𝑛𝑖𝑗تعداد  دهندهنشان

 طورهمان در زمان است. 𝑡𝑖𝑗از مکان  𝑖د کاربر يدفعات بازد

ها بر داده يبند، با دستهشدهدادهنشان  6که در شکل 

مختلف از  يم در چهار بازه زمانيد، توانستياساس زمان بازد

 م.يه کنيک روز، توصي

 
 در چهار بازه زماني Gowallaهاي مودار توزيع دادهن -6شکل 

 در يخصوص ميحر حفظ يبه استراتژ توجه با

 نيب ياجتماع کشف روابط ،ياجتماع يهاشبکه يهاتيسا

 با نشنهاد مکاينجا به پيدر ا ن،يبنابرا. است سخت کاربران

 ياضاف اطالعات چيه بدون ومکان  -نقطه يهاداده ه بريتک

 م.يپردازيم ياجتماع روابط در مورد

ها در و داده شده استانجام #Cها با زبان يسازادهيه پيکل

 جهيدرنتشوند. يره ميذخ SQL SERVERگاه داده يپا

ت يبا توجه به موقع ييهامکان ،گرهيس توصيسرو يسازادهيپ

 يشود. برايشنهاد مياو پ يحات شخصيکاربر و ترج يفعل

 7که در ساعت  Aکاربر  يبرا ستميس، 7مطابق شکل مثال 

 يچهار مکان برا ن شده،يپکن چ Haidianابان يخ غروب وارد

. کنديمشنهاد داده ياو پ يکيد در نزديبازد

  

 

 )نوع کاربري(نام مکان
ت يفاصله تا موقع

 کاربر)متر(
 نهاييامتياز 

Quanjude in Hai Dian Da 
jie (Chinese Restaurant) 630 1 متر 

Danling Street  (Chinese 
Restaurant) 17400.86 متر 

Gate of Heavenly Peace 
(Historic Place) 2680 0.79 متر 

Fangshan Restaurant , East 
Gate(Restaurant) 4390 0.57 متر 

 

 افتهيتوسعهگر هيستم توصيستوسط  شدههيتوص يهامکان -7شکل 

0
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00:00-6:00 6:00_12:00 12:00_18:00 18:00_23:59

داد
تع

کاربران تعداد مکان ها

http://en.wikipedia.org/wiki/Quanjude
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_cuisine
http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g294212-d457060-Reviews-Gate_of_Heavenly_Peace_Tian_an_Men-Beijing.html
http://www.fangshanfanzhuang.com.cn/
http://www.fangshanfanzhuang.com.cn/
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افت، يتوان دريم 7در شکل  موجودبا توجه به جدول 

ستم يرستوران از موارد مورد عالقه کاربر است و س يکاربر

ط يو با توجه به شرا تين واقعيگر با در نظر گرفتن اهيتوص

ها مانند مکان در کنار تنوع مختلفي از مکان، يزمان

 کرده است.هياز نوع رستوران توص ييهاشتر مکانيبتاريخي، 

ت کاربر يها تا موقعن مکانين اين حداکثر فواصل بيچنهم

که اين مقدار  متر است 5000( 116.3102،39.9842)

 .بودتعيين شده 𝐷2سط کاربر سيستم براي تو

 ،هاه مکانيدر توص شدهارائهعملکرد روش  يابيارز يبرا

ش يک پااليتکن دو حاصل ازبا نتايج را  آمدهدستبهنتايج 

در  .ميکنيممقايسه  ]FCF-GM 1 ]18ومبنا کاربر يمشارکت

د هر کاربر از هر يتعداد بازد ،يش مشارکتيک پااليتکن

شده از طرف کاربر به مکان از دادهيامت عنوانبهحاً يتلومکان 

ن است ين روش ايا يشد. اما مشکل اساسيدر نظر گرفته م

زان يح ميطور صرتواند بهيک مکان نميد از يکه تعداد بازد

 ينيبشيپ درواقععالقه کاربر به آن مکان را نشان دهد. 

باشد که ن اساس يد تنها بر ايکاربران نبا يحات مکانيترج

، بلکه کرده استد يک مکان بازديچه تعداد دفعات از  يو

 يکاربر نسبت به تمام يت هر مکان را برايد اهميبا

با  GM-FCF .د شده توسط آن کاربر بسنجديبازد يهامکان

به  ،کاربردوستان  کاربر هدف با نيمحاسبه مشابهت ب

عملکرد روش  سهيمقا يبرا .دپردازيها مه مکانيتوص

، از شاخص صحت رتبه که مذکور دو روش با يشنهاديپ

 شمار بهگر هيتوص يهاستميس يابين روش ارزيترجيرا

ب اقالم يم. شاخص صحت، ترتيکنياستفاده م د،يآيم

قرار  يموردبررسگر را هيستم توصيتوسط س يشنهاديپ

ن يترمعمول Recallو   Precisionاريمعدهد که دو يم

ن يگر از اهيتوص يهاستميس يخروج يبررس يارهايمع

ف مذکور را نشان يتعار 8 يهافرمولمنظر هستند. 

 دهند.يم

(8) 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝛼

𝛼+𝜔
  𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

𝛼

𝛼+𝛽
   

𝛼 شدههيتوصاست که در جمع اقالم برتر  يتعداد اقالم 

ز ين β .اندقرارگرفته يو موردپسند و موردتوجه ،به کاربر

، نظر کاربر ماندهياست که در اقالم باق ياقالممعرف تعداد 

اقالم برتر که در جمع  يتعداد اقالم 𝜔اند و را جلب کرده

را  ،اندقرار نگرفته يو مورداستفادهبه کاربر  شدههيتوص

                                                           
۱ Geo-measured friend-based collaborative Filtering 

و  است ]1،0[بازه   ،Recallو   Precisionدهد. برد ينشان م

به  Recallو مقدار  ترکينزد 1به   Precisionهر چه مقدار 

 ستم است.ياز س ياز عملکرد بهتر يحاک ،باشد ترنزديک 0
را براي  Recallو   Precisionنتايج 8شکل 

N=5,10.15,20 يتصادف طوربهستم يکاربر س 10 يبرا 

 .است شدههيتوص يهامکانانگر تعداد يب Nدهد و نشان مي

 

 

 
 

گر براي ارزيابي عملکرد سيستم توصيه Recallو  Precisionنتايج  -8شکل 

 يافتهتوسعه

تم يالگور افت کهيدر توانيم 8با توجه به شکل 

-س کاربريکه ماتر يش مشارکتينسبت به پاال يشنهاديپ

از دقت ، کنديد ميتول دير اساس تعداد بازدبمکان را 

 يمحدود نکردن فضان يعالوه بر ا برخوردار است. يباالتر

ه يرا در توص ييباال يريپذدوستان، انعطافجو به وجست

صحت  يو دارا آورديم به وجود هااز مکان يعيدامنه وس

در نظر ن يچن. هماست GM-FCFنسبت به روش  يباالتر

 يهايژگيوز از ين کاربر يت فعليموقعگرفتن پارامتر زمان و 

آزمون  بر بنا شود.يمحسوب م يشنهاديروش پ ياصل

در  يزمانو  يط مکانيشرام احراز يافتيصورت گرفته در

ستم يشه باعث بهبود عملکرد سيهم گر،هيستم توصيس

  خواهد بود.

 يريگجهينت -5

و آگاه ، مکانزمانمندگر هيستم توصيک سين مقاله يا

اطراف در  شنهاد مکانيبه پ که دهديارائه م آگاهحيترج
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کاربر  يحات شخصيترجبر اساس  کاربر ييايت جغرافيموقع

. پردازديممختلف  يزمان يهادر بازهکاربر  يت فعليموقعو 

 يواقع يهااز داده يامجموعه يروبر  يابيو ارز يسازادهيپ

انجام شده   Gowallaيشبکه اجتماعاز  شدهيآورجمع

 يسازه مکان، با مرتبيتوص يبرا يشنهاديپدر روش  .است

توسط کاربران مشابه آمده براي هر مکان امتيازات  بدست

پيشنهاد  او مکان با باالترين امتياز به  N به کاربر هدف،

 شود.مي

دو آن با  يسهيستم به مقايس يهاييتوانا يابيارز يبرا

ج ي. نتاشد پرداخته GM-FCF وروش پااليش مشارکتي 

ست و ينآگاه و مکان زمانمند هر دو روشه حاصل از يتوص

ک يکاربر  بدون توجه به موقعيتمختلف از  يهادر زمان

ت روش يمزچنين هم .داشت خواهدبر جه را درينت

ازات ي، محاسبه امتيش مشارکتيپاالنسبت به  يشنهاديپ

است که  يکاوک روش دادهيها توسط کاربران به مکان

تعداد بر اساس  صرفاً ها رازان عالقه کاربران به مکانيم

 داروزنو  ينسب صورتبهکند، بلکه ينم برآوردد يبازد

زان عالقه کاربران به يمحاسبه ملذا  کند.يمف يتوص

در جو به دوستان، وها، محدود نکردن فضاي جستمکان

از  کاربر، يت فعلياز موقعنظر گرفتن پارامتر زمان و فاصله 

 است. افتهيتوسعهستم يس ياصل يهايژگيو
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