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چکیده
توصیه مکان جذاب يکي از کاربردهاي مهم شبکههاي اجتماعي مکان مبنا براي کاربران و مديران کسب وکارهاي مختلف به شمار
ميرود .شبکههاي اجتماعي مکان مبنا شامل ارتباطات پیچیده و گستردهاي از قبیل ارتباطات میان مکانهاي مختلف ،کاربران مختلف،
ارتباط میان کاربران و مکانها و ديگر ارتباطاتي از اين دست ميباشد که بررسي و مدلسازي دقیق آنها ميتواند منجر به توصیه سازي
بهتري در اين حوزه شود .از آنجايي که اين روابط عموما روابط سادهي دو به دويي نیستند نميتوان آنها را با استفاده از گراف معمول به
درستي مدلسازي کرد .اين مقاله سعي دارد تا با استفاده از ساختار ابرگراف مدلي براي محاسبه شباهت مکانها و کاربران ارايه دهد و با
اعمال آن در روش پااليه مشارکتي باعث بهبود توصیه سازي آن شود .نتايج حاصل از اين تحقیق بر روي دادههاي شبکه اجتماعي مکان
مبناي  Foursquareنشان ميدهد که صحت روش پیشنهادي در مقايسه با روشهاي موفق پیشین حدود  2.7%بیشتر است .در واقع نتايج
حاصله گواه آن است که به کارگیري روابط درجه باال میان کاربران و مکانها ميتواند به بهبود عملکرد توصیهسازي کمک نمايد .عالوه بر
اين ،نتايج اين تحقیق نشان ميدهد که اعمال روش محاسبه شباهت پیشنهاد شده در روش پااليه مشارکتي در مقايسه با روشهاي رايج
محاسبه شباهت ،صحت را در حدود  33%افزايش ميدهد.
واژگان کلیدی :توصیه مکان جذاب ،شبکههاي اجتماعي مکان مبنا ،روش پااليه مشارکتي ،ابرگراف



نويسنده رابط
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توصیه مکانهای جذاب با استفاده از ابرگراف در شبکههای اجتماعی مکان

مقاله پژوهشي  -توصیه مکانهاي جذاب با استفاده از ابرگراف در شبکههاي اجتماعي مکان مبنا

 -1مقدمه
مبنا1

در سالهاي اخیر ،شبکههاي اجتماعي مکان
همگام با رشد سريع ارتباطات و دستگاههاي همراه ،شاهد
افزايش مقبولیت و محبوبیت بوده است .کاربران شبکههاي
اجتماعي به تعداد زيادي از مکانها 2و نقاط جذاب3
دسترسي داشته و ميتوانند نظرات و تجربیات خود را
درباره هر مکان از طريق امتیازدهي و ارائه ديدگاه 4با ساير
کاربران به اشتراک بگذارند[ .]1شبکه اجتماعي ساختار
خالصهاي از کاربراني است که به واسطهي يک يا چند
رابطه مختلف از قبیل رابطه دوستي ،عاليق مشترک و يا
دانش به اشتراک گذاشته شده با يکديگر در ارتباط هستند.
يک سرويس شبکه اجتماعي در واقع نمايشي رقمي5
مشارکتي از دنیاي واقعي شبکههاي اجتماعي است .هرچند
اين سرويسها نشاندهندهي شبکههاي اجتماعيِ
کاربرانشان هستند اما از طريق به اشتراک گذاري نظرات،
عاليق ،رويدادهها و فعالیتها ميتوانند رشد و بهبود اين
شبکهها را نیز در پي داشته باشند .اضافه کردن مکان به
شبکههاي اجتماعي موجود ميتواند موجب مستحکمتر
شدن خدمات شبکههاي اجتماعي و شبکههاي اجتماعي
دنیاي واقعي شود .بر اساس تعريف ارايه شده توسط ژنگ،
شبکه اجتماعي مکان مبنا به معناي اضافه کردن مکان به
شبکههاي اجتماعي موجود به منظور به اشتراک گذاري
اطالعات مکاني نشانده 6شده ،توسط کاربران اين شبکهها
نیست بلکه ساختار اجتماعي جديدي است که در آن افراد
به واسطه وابستگي متقابلي که برآمده از موقعیتشان در
دنیاي واقعي و يا محتواي رسانهاي با برچسبگذاري
مکاني 7از قبیل عکسها ،فیلم و متن است با يکديگر در
ارتباط اند" [( ]3 .2شکل .)1در اينجا ،موقعیت افراد مي-
تواند به صورت يک مکان در يک لحظه زماني و يا دنبالهاي
از موقعیتها در يک بازه زماني باشد .در شبکههاي
اجتماعي مکان مبنا ،مکان نه تنها امکان به اشتراک گذاري
اطالعات را از طريق برچسبهاي مکاني 8میسر ميسازد
بلکه يک ساختار اجتماعي جديد را فراهم ميکند که در
)1 Location-based social network(LBSN
2 Venue
3 Point of interest
4 Comment
5 Digital
6 Location-embedded Information
7 Location-tagged media content
8 Geo-tags
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آن روابط میان رسانهها ( عکس ،فیلم و متن) و افراد با
مکانها برقرار ميشود .بررسي روابط میان افراد نه تنها
اطالعات صريحي همچون بررسي تاريخچه مکانهاي طي
شده توسط دو کاربر را در بر ميگیرد بلکه شامل اطالعات
ضمني از قبیل عاليق و فعالیتهاي آنها نیز ميباشد.

شکل -1شبکه اجتماعي مکان مبنا[]1

سیستمهاي توصیهگر مبتني بر شبکههاي اجتماعي
مکانمبنا که با ادغام مکان و شبکههاي اجتماعي در
سیستمهاي توصیهگر مرسوم به نتايج دقیقي در توصیه-
سازي دست يافتهاند ،يکي از زمینههاي تحقیقاتي در
سالهاي اخیر به شمار ميآيند .يکي از انواع توصیهها در
اين سیستمها توصیه مکان جذاب به کاربران در راستاي
ترجیحات شخصي آنها است که هدف اصلي اين تحقیق
ميباشد .ترجیحات شخصي کاربران عموماً از تاريخچه
مشاهدات کاربر و با مدنظر قرار دادن زمان بازديد ،روابط
اجتماعي ،معنا 9و تعداد دفعات بازديد حاصل ميشود [-4
 .]6در شبکههاي اجتماعي مکان مبنا کاربر ميتواند در هر
مکان و هر زمان وارد سیستم شود و پس از بازديد مکان
مورد نظر تجربیاتش را با ساير کاربران به اشتراک بگذارد.
به طور کلي ،رفتار کاربران در شبکههاي اجتماعي مکان
مبنا نشان ميدهد که کاربران عموماً مکانهاي اندکي را
در دفعات زياد و مکانهاي زيادي را در دفعات کم بازديد
ميکنند [ . ]7به ديگر بیان ،کاربران در اکثر مواقع تمايل
دارند که مکانهاي جديد را بازديد کنند .با توجه به اين
که اکثر مطالعات به توصیه مکانهايي پرداختهاند که در
آنها ،سابقه پروفايل کاربر داراي اطالعات کافي است لذا
در هنگام مواجه شدن با مکان جديد دچار ناکارآمدي و
ارايه سرويسهاي غیرمرتبط ميشوند .از اين رو ،بهبود
سیستمهاي توصیه گر در اين حوزه حائز اهمیت ميباشد.
9 Semantic

اس

1 Collaborative Filtering
2 Check in

3 Hypergraph
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يکي از روشهاي محبوب توصیه مکان جذاب روش
پااليه مشارکتي 1است که در آن از شباهت اقالم مشابه با
اقالم مورد عالقه کاربر يا از نظرات کاربران مشابه با کاربر
براي توصیهسازي استفاده ميشود [ .]9 .8به طور کلي
روش پااليه مشارکتي به دو گروه به شرح ذيل تقسیم
بندي ميشود:
الف) روش پااليه مشارکتي اقالم مبنا :اين روش با
بررسي امتیازدهي کاربر روي اقالم مختلف شباهت میان
اقالم را استنتاج کرده و بر اساس اين شباهتها اقالم
مرتبط را پیشنهاد ميدهد[ .]9ب) روش پااليه مشارکتي
کاربر مبنا :اين روش با بررسي امتیازدهي کاربران روي
اقالم مختلف شباهت میان کاربران را استنتاج کرده و بر
اساس اين شباهتها ،اقالم مرتبط را پیشنهاد ميدهد [.]8
هسته اصلي روش پااليه مشارکتي محاسبه شباهت
است .با توجه به اينکه کاربران در سیستمهاي توصیهگر
مرسوم عاليق خود را با امتیازدهي مستقیم نشان ميدهند
شباهت کاربران و اقالم به راحتي قابل محاسبه است .بر
خالف اقالم رايج در سیستمهاي توصیهگر مرسوم ،توصیه
مکان داراي ويژگيهاي منحصر به فردي است که چالش-
هايي را بوجود ميآورد .نخست آنکه ،فرايند توصیهسازي
مکان داراي پیچیدگيهاي به مراتب بیشتري نسبت به
اقالم رايج است .دلیل اصلي اين پیچیدگي را ميتوان در
ضمني بودن عالقهمندي کاربر يافت [ .]10بدين معنا که
در سیستمهاي مرسوم ترجیحات کاربر از امتیازدهي
مستقیم وي بر اقالم مختلف استخراج ميشود در حالیکه
در شبکههاي مکانمبنا عالقهمندي کاربر از اطالعات
ديگري از جمله تاريخچه بازديدهاي وي استنتاج ميگردد.
ديگر آنکه ،در توصیهسازي مکان ميبايست اطالعات
مکاني و زماني را در نظر گرفت چرا که حرکت کاربران در
دنیاي واقعي در فضاي مکان و زمان محدود است [.]11
اگرچه توصیه مکانهاي جذاب بر اساس روابط ساده
کاربر-مکان که عموما از تاريخچه بازديدهاي 2کاربران
استخراج ميشود يکي از رايجترين راهکارهاي استخراج
ترجیحات افراد به شمار ميرود ،اما به نظر ميرسد که
روابط حاکم میان کاربر و مکان داراي پیچیدگيهاي
بیشتري است که مدلسازي آن ميتواند به توصیهسازي

دقیقتري منجر شود .همانطور که پیشتر بدان اشاره شد
در نظر گرفتن عوامل مکاني-زماني يکي از عواملي است
که منجر به اين پیچیدگيها ميشود [ .]13 .12به طور
مثال ،اگرچه رابطه دوستي يکي از ارتباطات اجتماعي
میان کاربران است اما با استفاده از مفهوم مکان و زمان
ميتوان به روابط ديگري از قبیل روابط اجتماعي ناشي از
هم مکان بودن ،روابط اجتماعي ناشي از هم زمان بودن
عالقهمنديها و روابطي از اين دست اشاره کرد .پرداختن
به روابط سطح باالتر ميتواند مدلسازي را به دنیاي واقعي
نزديک کرده و به تبع آن منجر به توصیهسازي بهتري
شود[.]14
اين مقاله سعي دارد تا در راستاي رفع مشکالت ذکر
شده که عموما ناشي از مدلسازي سطح پايین روابط
ضمني کاربران و مکانها است ،مدلي براي محاسبه
شباهت بر اساس ابرگراف 3ارائه دهد .ابرگراف تعمیمي از
گراف ساده است که در آن ابريالها به عنوان مجموعه اي
غیر تهي از گرهها براي مدلسازي روابط درجه باالي گرهها
تعريف و تشکیل ميشوند [ .]15اگرچه به دلیل ويژگي-
هاي منحصر به فرد شبکههاي اجتماعي مکانمبنا (ويژگي
مکاني ،زماني و روابط ضمني میان موجوديتها) تاکنون
مدلي واحد براي ابرگراف اين شبکهها ارايه نشده است اما
اين مقاله سعي دارد تا با تاکید بیشتر بر روي معیار
مکاني-زماني کاربران و مکانها به مدلسازي روابط
پرداخته و مدلي براي محاسبه شباهت مکانها و کاربران
ارايه دهد تا با اعمال آن در روش پااليه مشارکتي موجب
بهبود عملکرد اين روش در توصیه مکان جذاب گردد.
نوآوري ديگر اين تحقیق آنست که در آن ويژگيهاي
شبکههاي اجتماعي مکانمبنا در محاسبه شباهت مد نظر
قرار داده شده است .چرا که در روش پااليهي مشارکتي
مرسوم مشابهت دو آيتم ) 𝑗𝑙  𝑠𝑖𝑚(𝑙𝑘 ,از طريق امتیاز
مستقیم بدست ميآيد اما در شبکههاي اجتماعي مکان
مبنا امکان دسترسي به امتیاز مستقیم وجود ندارد.
همچنین در شبکه هاي اجتماعي مکانمبنا روابط
اجتماعي پیچیدهاي فراتر از روابط دوستانه دارند که
بايستي آنها را در محاسبه شباهت کاربران ) 𝑒𝑢 𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑖 ,
مدنظر قرار داد.
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با اين مقدمه ،بخش  2به مروري بر تحقیقات پیشین
ميپردازد .در اين بخش تحقیقات مربوط به توصیه مکان
جذاب ،توصیه روش گرافمبنا و همچنین روش پااليه
مشارکتي معرفي ميشوند .بخش  3به بیان مفاهیم نظري
ابرگراف ميپردازد .در بخش  4مدل پیشنهادي به تفصیل
تشريح ميگردد .بخشهاي  5و  6به ارايه نتايج تحقیق،
ارزيابي آن  ،نتیجهگیري و پیشنهادات آتي اختصاص مييابد.

 -2مروری بر تحقیقات پیشین
در اين بخش به مروري بر تعدادي از تحقیقات مرتبط
پیشین پرداخته ميشود که به صورت کلي در سه گروه
توصیه مکان جذاب ،توصیهسازي گرافمبنا و پااليه
مشارکتي ارائه ميشود.

 -1-2توصیه مکان جذاب
در سالهاي اخیر بخش قابل توجهي از تحقیقات به
استخراج ويژگي مکاني-زماني رفتار کاربران در توصیه سازي
مکان جذاب پرداختهاند .به طور مثال Cai ،و همکاران ،با
استفاده از روش فاکتورگیري ماتريس به طور همزمان
معیارهاي جغرافیايي ،اجتماعي و زماني را در توصیه سازي
مکان به کارگرفتند [ .]11نتايج تحقیق آنها نشان داد که
هرچند به کارگیري اطالعات ضمني مکاني و زماني ميتواند
موجب بهبود عملکرد توصیه سازي شود اما تاثیر اطالعات
ضمني مکاني از تاثیرات زماني بیشتر است Liu .و همکارانش
با در نظر گرفتن عوامل موثر بر تصمیمگیري کاربر در انتخاب
مکانهاي مورد عالقه ،چارچوبي براي يادگیري تاثیر مکان در
توصیه مکان جذاب پیشنهاد دادند [ Gao .]16و همکاران ،با
ارائه مدل فاکتورگیري ضمني معیارهاي مختلفي از قبیل
ترجیحات کاربر ،محبوبیت مکانهاي مختلف ،نوع مکانها،
تاثیر همسايگي جغرافیايي و همچنین روابط دوستانه کاربر را
براي توصیه مکان جذاب در نظر گرفتند [ .]17داوطلب و آل
شیخ ،براي توصیه مکان جذاب از تلفیق معیارهاي مکاني،
زماني و اجتماعي در روش فاکتورگیري ماتريس احتماالتي
استفاده کردند .در روش پیشنهادي آنها ،ابتدا مدلي براي
محاسبه شباهت بر اساس معیارهاي مکاني ،زماني ،ترجیحات
کاربر و روابط اجتماعي ارائه شد .سپس روش فاکتورگیري
ماتريس احتماالتي با اعمال مولفه محاسبه شباهت پیشنهادي
توسعه داده شد [.]14
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 -2-2توصیه سازی گراف مبنا
روشهاي گرافمبنا به دلیل توانايي در نمايش ساختار
اطالعاتي [ ]19 .18يکي از روشهاي رايج در توصیه مکان
جذاب به شمار ميروند [ Hu .]21 .20و همکارانش مدلي
گراف مبنا با در نظر گرفتن همزمان تاثیرات جغرافیايي ،تواتر،
زماني و معنايي ارائه دادند که در آن روابط مکان-مکان،
مکان-ناحیه ،مکان-زمان و مکان-کلمه مورد بررسي قرار
گرفته است [ .]21در اين مدل اطالعات ناهمگن اولیه از
طريق برداري با مولفههاي مکان ،ناحیه ،زمان و محتواي
متني/کلمه به فضايي با روابطي درجه پايینتر تبديل ميشود.
با توجه به گستردگي و پیچیدگيهاي شبکههاي
اجتماعي مکانمبنا ،تحقیقات اندکي در زمینه به کارگیري
ابرگرافها براي توصیه مکان جذاب انجام شده است.
 Yangو همکارانش مدلي ابر گرافمبنا به نام
 LBSN2Vecرا پیشنهاد دادند که در آن به طور همزمان
ابريال بازديد کاربران (از طريق تاريخچه حرکت) و ابر يال
روابط اجتماعي (از طريق روابط دوستانه) در نظر گرفته
شده است [ Gui .]22و همکارانش ابرگرافي براي دادههاي
رويداد ناهمگن پیشنهاد دادند که در آن هر ابر يال
مجموعه اي از موجوديت هاي دخیل در يک رويداد معین
است [.]23

 -3-2پاالیه مشارکتی
روش پااليه مشارکتي ابتدا به تحلیل ترجیحات کاربر
مورد نظر پرداخته و سپس کاربران مشابه با وي را پیدا
ميکند .بر اساس امتیازدهي کاربران مشابه روي اقالم،
امتیاز کاربر مورد نظر براي آن اقالم پیشبیني ميگردد
[ .]26-24به ديگر بیان ،روش پااليه مشارکتي با تحلیل
کردن شباهت میان اقالم امتیاز داده شده توسط کاربران و
ساير اقالم ،لیستي از اقالم مرتبط را به کاربر توصیه مي-
کند Geng .و همکارانش ،الگوريتمي براي توصیه مکان
جذاب ارايه کردند که در آن نخست مکانهاي محتمل
مورد عالقه کاربر از طريق پااليه مشارکتي کاربرمبنا
استخراج شده و سپس با کمک روش بهینه سازي
چندهدفه مکانهاي يافته شده بر اساس ترجیحات کاربر
رتبه بندي شدند[.]27
عليرغم سادگي و سهولت در فهم روش پااليه
مشارکتي که منجر به کاربرد گسترده آن در سیستمهاي

)𝓌  𝔾(𝑉, 𝐸,يک ابرگراف است به طوري که 𝑉 مجموعه
اي متناهي از گرهها 𝐸 ،مجموعه اي از ابر يالها بر اساس
𝑉 و 𝓌 تابع وزن به صورت  𝓌: 𝐸 → ℝميباشد .هر ابر
يال 𝐸 ∈ 𝑒 شامل فهرستي از گرههايي است که متعلق به
𝑉 ميباشد.
اگر گره𝓋 مرتبط با ابريال 𝑒 باشد  ℎ(𝓋, 𝑒) = 1در غیر
اينصورت . ℎ(𝓋, 𝑒) = 0بدين ترتیب يک ماتريس مشمولیت
|𝐸|×|𝑉| H ∈ ℝرا ميتوان به صورت زير تشکیل داد:
()1

1,
{ = ) 𝑗𝑒 𝐻 = ℎ(𝑣𝑖 ,
0,

درجهي گره 𝑒 ∈ 𝓋 که به صورت )𝓋(𝑑 بیان ميشود
برابر است با:
()2

∑ = )𝑒(δ

)𝑒 ℎ(𝓋,

()3

𝑉∈𝓋

در اين رابطه )𝑒  ℎ (𝓋,بیانگر مشمولیت گره 𝓋 به
ابريال 𝑒 است.
به طور مثال ،شکل  2نمونه اي از يک ابرگراف با
مجموعه گره  Vو مجموعه ابريال  Eرا نشان ميدهد.
} 𝓋4 𝓋5

𝓋2 𝓋3

𝑉 = {𝓋1
} e2 e3

} 𝓋2 𝓋3 } , {𝓋3 𝓋4 𝓋5 } , {𝓋4 𝓋5

𝐸 = {e1
= {{𝓋1

شکل -2مثالي از يک ابرگراف

در اين بخش ،مقدماتي در خصوص ابرگراف ،درجه يال
و درجه ابر يال بیان ميشود.
بر اساس تعاريف رايج ارايه شده براي ابرگراف[،]30

𝑗𝑒 ∈ 𝑖𝑣𝑓𝑖
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

اس

 -3مبانی ابرگراف

بیانگر مشمولیت گره 𝓋 به ابريال 𝑒 است.
درجه هر ابريال برابر تعداد گرههاي موجود در آن يال
است که به صورت زير تعريف ميشود:

)𝑒 𝓌(𝑒) ℎ (𝓋,

∑ = )𝓋( 𝑑
𝐸∈e

همانطور که در شکل  2مالحظه ميشود براي نمايش
ارتباط گرههاي مرتبط ،به جاي يال از ابريال استفاده شده
است .در اين شکل ابر يالهاي  e2 ،e1و  e3با رنگها و اشکال
مختلف از يکديگر متمايز شدهاند .ابرگراف اين امکان را
فراهم ميسازد که روابط گرهها در فضاهاي مختلف و با
استفاده از ابريالها بیان شود.

 -4مدل پیشنهادی
در اين بخش جزئیات روش پیشنهادي به تفصیل بیان
ميشود .زيربخش اول به معرفي گرهها و ابريالها مي-
پردازد .در ادامه روش محاسبه شباهت مکانها و کاربران
بیان شده و در پايان روش محاسبه امتیاز نهايي کاربر براي
مکان معین بیان ميگردد.

 -1-4گرهها و ابریالها
تعیین گرهها و ابريالهاي موثر در يافتن اقالم و
کاربران يکي از نوآوري هاي اين تحقیق به شمار ميآيد.
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توصیه گر شده است اين روش با مشکل شروع سرد مواجه
است .مکانهاي جديدي که به سیستم اضافه ميشوند
امتیازات اندکي به آنها تعلق ميگیرد و در نتیجه هیچگاه
در اولويت براي توصیه شدن قرار نميگیرند .از طرفي
ديگر ،براي کاربران تازه وارد که از مکان هاي کمي بازديد
کردهاند به سختي ميتوان کاربران مشابه را يافت.
روش پااليه مشارکتي را از منظري ديگر ميتوان به دو
دسته روشهاي حافظه مبنا و مدل مبنا نیز در نظر گرفت.
در روشهاي حافظه مبنا که عموماً به صورت همسايه
مبنا هستند از امتیازدهي کاربر به اقالم مختلف که به
صورت ماتريس کاربر-آيتم ذخیره شده براي پیش بیني
اقالم جديد استفاده ميشود [ .]28در روشهاي مدل مبنا
عموماً از الگوريتمهاي يادگیري اکتشاف و همتايابي جهت
آموزش مدلهاي احتمال براي الگوهاي مختلف استفاده
ميشود .روشهاي مدل مبنا ميتوانند با کاهش ابعاد
ماتريس کاربر -اقالم ،زمان پردازش برخط را کاهش دهند.
همچنین ،اين روشها ميتوانند المانهاي پنهان در عالقه-
مندي هاي کاربران را کشف کرده و موجب بهبود توصیه
سازي شوند [.]29

که در آن )𝑒(𝓌 بیانگر وزن ابريال 𝑒 و

)𝑒 ℎ (𝓋,

مقاله پژوهشي  -توصیه مکانهاي جذاب با استفاده از ابرگراف در شبکههاي اجتماعي مکان مبنا

براي اين منظور ،چهار موجوديت کاربر  ،Uآيتم ( Iدر
اينجا نقاط جذاب) ،مکان  Sو زمان  Tبه عنوان گرهها و 9
رابطهي پیچیده بین آنها به عنوان ابريال به صورت زير در
نظر گرفته شده است:
 :UUرابطه کاربر-کاربر بیانگر روابط اجتماعي میان
کاربران است .در اين گروه روابط دوستي میان کاربران در
نظر گرفته ميشود (.)R1
 :IIرابطه آيتم-آيتم بیانگر روابط میان اقالم مختلف
است .در اين تحقیق مکانهايي که داراي کاربري يکسان
هستند در يک گروه قرار ميگیرند .به طور مثال تمامي
رستورانها و کافي شاپها و مواردي از اين دست هم گروه
هستند (.)R2
 :UIرابطه کاربر-آيتم که در اين تحقیق ارتباط میان
کاربر و مکانهاي مختلف است و از طريق سابقه بازديد
کاربران از مکانهاي مختلف به دست ميآيد (.)R3
 :ISIرابطه آيتم-مکان-آيتم بیانگر مکانهايي است که
از نظر جغرافیايي در نزديکي يکديگر واقع شده اند .به طور
مثال تمامي مکانهايي که در يک خیابان قرار دارند از حیث
نزديکي به هم داراي روابط معناداري با هم هستند (.)R4
 :USUرابطه کاربر-مکان-کاربر بیانگر کاربراني است
که در نزديکي هم قرار دارند .گاهي اهمیت کاربراني که به
لحاظ جغرافیايي در فاصله نزديکي از کاربر قرار دارند از
دوستان وي بیشتر ميشود .اهمیت اين مساله در مواقعي
که کاربر وارد شهري جديد ميشود و شناخت دقیقي از
محیط ندارد نمود بیشتري دارد (.)R5
 :UIUرابطه کاربر -آيتم-کاربر که در اين تحقیق به
عنوان ارتباط میان کاربران مختلف به واسطه حضور در
مکانهاي مشترک تعلق ميگیرد .به طور مثال کاربراني
که در يک سالن تئاتر قرار دارند از حیث عالقهمندي به
تئاتر ارتباط معناداري با يکديگر دارند .در اين تحقیق براي
کاهش حجم محاسبات ،فرکانس بازديد کاربران نیز مدنظر
قرار داده شده است چرا که بسیاري از کاربران ممکن است
مکاني را به صورت اتفاقي بازديد نمايند و از اين حیث
نميتوان آنها را با کاربراني که مکاني را در دفعات زيادتري
بازديد ميکنند يکسان دانست (.)R6
 :IUIرابطه آيتم-کاربر-آيتم که به ارتباط مکانهاي
مختلف به واسطه حضور کاربران مشترک در نظر گرفته
ميشود .به ديگر بیان ،دو مکان که کاربران مشترک زيادي
دارند به عنوان دو مکان رابطه مند در نظر گرفته ميشوند.
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با توجه به اينکه حضور کاربران در مکانهاي مختلف
ممکن است تصادفي بوده و همیشه به معناي عالقه مندي
به مکان خاصي نیست براي اين دسته از روابط نیز ميتوان
فرکانس بازديد کاربران را مدنظر قرار داد .بدين ترتیب،
کاربراني که مکاني را فقط يک بار بازديد کردهاند در
محاسبات اين گروه جايي ندارند (.)R7
 :USIارتباط کاربر -مکان -آيتم که به معناي نزديکي
جغرافیايي کاربر به مکانهاي اطراف خود ميباشد .اين
گروه از ارتباطات از اهمیت بااليي برخوردار هستند چرا که
کاربران اغلب تمايل دارند تا از مکانهاي نزديکتر بازديد
نمايند (.)R8
 :ITIارتباط آيتم-زمان-آيتم بیانگر ارتباط میان مکان-
هاي مختلفي است که ساعت کاري يکساني دارند .به طور
مثال موزهها و اماکن سیاحتي ساعت کاري مشخصي دارند
لذا توصیهي اين مکانها در خارج از ساعت کاري مشخص
منجر به ارايه خدمات نامرتبط به کاربران ميشود .لذا در
اين تحقیق با تقسیم روز به سه بخش صبح ،ظهر و شب
ارتباط زماني مکانها استخراج ميشود (.)R9
در تحقیق حاضر ،روابط  R9و R2،R4 , R7براي
بررسي شباهت مکان-مکان و روابط  R8و ، R3, R5 , R6
 R1براي يافتن مشابهت کاربر-کاربر به کار ميرود که در
ادامه به تشريح آنها پرداخته مي شود.

 -2-4محاسبه شباهت مکان-مکان و کاربر-کاربر
در اين تحقیق براي استخراج تشابه مکانهاي مختلف
از اشتراک ابريالهاي مختلف استفاده ميشود .بدين
ترتیب که براي يافتن مکانهاي مشابه با مکان 𝑗𝑙 تمامي
ابريالهاي مرتبط با اين گره مشخص شده و سپس گرهها
به تناسب حضور خود در ابريالها وزن دهي ميشوند .براي
اين امر ابتدا تمامي ابريالهاي غیر مرتبط با 𝑗𝑙 حذف مي-
شود .سپس درجه هر گره )𝑘(𝑑 بر اساس ابريالهاي
موجود تعريف ميشود .بدين ترتیب میزان تشابه دو آيتم j
و  kبه صورت زير پیشنهاد داده ميشود:
()4

)𝑘(𝑑
) 𝑗𝑒(∑ δ

= 𝑘𝑠𝑖𝑚𝑗,

در اين رابطه 𝑘 𝑠𝑖𝑚𝑗,بیانگر شباهت دو مکان  kو  jو
) 𝑗𝑒( ∑ δبیانگر مجموع درجه تمامي ابريالهاي
دربرگیرنده  jاست.

()5

) 𝑖𝑒(∑ δ

در اين رابطه 𝑚 𝑠𝑖𝑚𝑖,بیانگر شباهت دو کاربر  iو ، m
)𝑚(𝑑 بیانگر درجه گره  mو ) 𝑖𝑒( ∑ δمجموع درجه
تمامي ابريالهاي دربرگیرنده  iاست.

 -3-4محاسبه امتیاز کاربر بر اساس روش پاالیه
مشارکتی
در اين بخش به نحوه محاسبه امتیاز کاربر بر روي مکان
فاقد امتیاز 𝑗𝑙 ميپردازيم .براي اين منظور ميتوان از فرمول
رايج پیشبیني امتیاز کاربر از روش پااليه مشارکتي استفاده
کرد .با توجه به اينکه هر کدام از روش هاي پااليه مشارکتي
اقالم مبنا و کاربر مبنا مزاياي خاص خود را دارد در اين
تحقیق از ترکیب هر دو روش استفاده ميشود .اگر امتیاز
کاربر  uiرا بر روي مکان 𝑗𝑙 را با استفاده از روش اقالم مبنا و
کاربر مبنا به ترتیب 𝑃𝑖,𝑗 ′ ،و" 𝑗 𝑃𝑖,بنامیم ميتوان از میانگین
اين دو به روش واقعي تري در محاسبه ترجیحات کاربر
دست يافت چرا که در روش اقالم مبنا مکانهاي مرتبط و
در روش کاربرمبنا کاربران موثر انتخاب شده و اين ترکیب
معناي واقعي تري از مشارکت را نتیجه ميدهد .بدين
ترتیب ،تحقیق حاضر پیشنهاد ميدهد تا امتیاز نهايي کاربر
𝑗( 𝑃𝑖,رابطه  ،)8از میانگین روابط  6و  7محاسبه گردد.
جزئیات روابط در ادامه توضیح داده ميشود.
()6

𝑘∑𝑘∈𝐿⋀𝑘≠𝑗 𝑠𝑖𝑚(𝑙𝑘 , 𝑙𝑗 ) 𝑅𝑖,
|) 𝑗𝑙 ∑𝑘∈𝐿⋀𝑘≠𝑗|𝑠𝑖𝑚(𝑙𝑘 ,

= 𝑃𝑖,𝑗 ′

در اين رابطه  𝑃𝑖,𝑗 ′امتیاز پیش بیني شدهي کاربر  iبراي
آيتم 𝑗𝑙 است [ .]9همچینن ) 𝑗𝑙  𝑠𝑖𝑚(𝑙𝑘 ,شباهت دو آيتم 𝑗𝑙
و 𝑘𝑙 را که از طريق بررسي امتیازدهي مستقیم کاربر i
استخراج شده نشان ميدهد 𝑅𝑖,𝑘 .امتیاز کاربر  iبراي آيتم k
است .اين روش امتیاز کاربران مشابه را در نظر نميگیرد.
()7

𝑗∑𝑢𝑒∈𝑈⋀𝑖≠𝑒 𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑖 , 𝑢𝑒 ) 𝑅𝑒,
|) 𝑒𝑢 ∑𝑢𝑒∈𝑈⋀𝑖≠𝑒 |𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑖 ,

= " 𝑗𝑃𝑖,

در اين رابطه " 𝑗 𝑃𝑖,امتیاز پیش بیني شدهي کاربر
براي آيتم 𝑗 است [ .]8همچینن ) 𝑒𝑢  𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑖 ,شباهت دو
کاربر  iو  eرا که از طريق روابط دوستانه بدست آمده
i

اس

)𝑚(𝑑

= 𝑚𝑠𝑖𝑚𝑖,

()8

" 𝑗𝑃𝑖,𝑗 ′ + 𝑃𝑖,
2

= 𝑗𝑃𝑖,

با توجه به عدم دسترسي به امتیاز مستقیم کاربران
ميتوان از فرکانس بازديد آنها استفاده کرد.

 -5نتایج و بحثها
در اين بخش نخست به معرفي داده هاي مورد استفاده
و نحوه انجام روش پیشنهادي پرداخته سپس نتايج بدست
آمده مورد بحث و بررسي قرار ميگیرد.

 -1-5دادههای تحقیق
در تحقیق حاضر از دادههاي شبکه اجتماعي
 1Foursquareاستفاده شده است ،Foursquare .يکي از
محبوب ترين شبکههاي اجتماعي مکان مبنا با بیش از 55
میلیون کاربر فعال است که به طور متوسط روزانه 9
میلیون بازديد در آن انجام ميشود .در اين تحقیق براي
ارزيابي عملکرد روش پیشنهادي از داده هاي مربوط به
شهر نیويورک و در بازه زماني  10ماهه از  12آپريل
 2012تا  16فوريه  2013استفاده شده است .اين مجموعه
داده شامل  227,428بازديد و اطالعاتي از قبیل مکانهاي
بازديد شده توسط کاربران ،موقعیت مکانهاي مختلف،
زمان بازديد ،تعداد دفعات بازديد و روابط دوستانه است.
تعداد کاربران و مکانها پس از حذف کاربران با تعداد
بازديدهاي کم و مکانها با کاربريهاي نامعتبر به ترتیب
 824کاربر و  38,336مکان است.

 -2-5سنجه ارزیابی
در اين تحقیق براي ارزيابي عملکرد مدل پیشنهادي
در توصیه مکان جذاب از سنجه ارزيابي 𝑁@𝑦𝑐𝑎𝑟𝑢𝑐𝑐𝐴
که از سنجههاي رايج در توصیه مکان جذاب به شمار مي-
رود ،استفاده ميشود[: ]21
1 https://foursquare.com
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روش محاسبه مشابهت کابر-کاربر نیز روندي مشابه را
داشته با اين تفاوت که گره محاسباتي کاربر  iاست .با
اين مقدمه میزان تشابه دو کاربر  iو  mبه صورت زير
پیشنهاد داده ميشود:

نشان ميدهد 𝑅𝑒,𝑗 .امتیاز کاربر  eروي آيتم  jاست .اين
روش امتیاز مستقیم کاربر را در نظر نميگیرد و از امتیاز
کاربران مشابه بهرهمند مي شود.
لذا به منظور بهرهمندي از خواص دو روش قبلي
میانگین آنها به عنوان امتیاز کاربر در نظر گرفته مي-
شود(رابطه .)8

در اين رابطه | 𝑡𝑠𝑒𝑡𝐷| تعداد دادههاي تست و
مجموع تعداد 𝑡𝑖 ℎها در داده تست را بیان ميکند.
براي اين منظور  20درصد داده ها به صورت تصادفي
به عنوان داده تست در نظر گرفته مي شود .سپس در
مجموعه تست ،براي کاربر  uدر و  POIبازديد شده 𝑣𝑙
توسط وي ،تعدادي  POIبازديد نشده را به صورت تصادفي
انتخاب ميکنیم .در ادامه ،براي تمامي  POIهاي تصادفي
و 𝑣𝑙 امتیاز کاربر را بر اساس معادله  8محاسبه ميکنیم.
پس از محاسبه و رتبه بندي آنها بر اساس امتیاز محاسبه
شده ،اگر 𝑣𝑙 جز لیست  Nتايي برتر باشد  hit=1و در
غیراينصورت  hit=0در نظر ميگیريم .اين روند براي
تمامي کاربران مجموعه تست تکرار شده و
𝑁@𝑦𝑐𝑎𝑟𝑢𝑐𝑐𝐴 نهايي بدست ميآيد.
𝑁@𝑡𝑖#ℎ

 -3-5مقایسه عملکرد مدل پیشنهادی
به منظور ارزيابي عملکرد روش پیشنهادي ،تعدادي از
روشهاي پیشین در توصیه مکان جذاب در نظر گرفته مي-
شود که جدول  1به طور مختصر به توضیح آنها ميپردازد.
جدول  -1روشهاي پیشین براي مقايسه عملکرد

 :Geo-MFروشي بر مبناي فاکتورگیري ماتريس
است که از بردار ويژگي ضمني کاربر ،مکان ،ناحیه
()1
فعالیت هاي کاربران و نواحي موثر نقاط جذاب براي
توصیه مکان استفاده ميکند [.]31
 :USGيک روش پااليه مشارکتي است که از
معیارهايي از قبیل ترجیحات کاربر ،تاثیرات
()2
اجتماعي و مکاني در توصیهسازي مکان جذاب
استفاده ميکند [.]12
 :iMCRecيک روش تصمیمگیري چند معیاره است
که در آن ترجیحات کاربر از طريق معیارهاي
()3
مکاني ،کاربري و ويژگيهاي مکانهاي بازديد شده
توسط وي استخراج ميشود [.]32
 :GEروشي گراف مبناست که در آن روابط پیچیده
میان اقالم و مکانها از طريق گرافهاي دوبخشي
()4
به روابط کم مرتبه تر در فضاي جغرافیايي ،زماني
تبديل ميشود [.]21
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در اين بخش عملکرد روش پیشنهادي در توصیه مکان
جذاب در مقايسه با ساير روشها مورد بحث قرار ميگیرد.
شکل 3عملکرد روش پیشنهادي را براي سنجه
𝑁@𝑦𝑐𝑎𝑟𝑢𝑐𝑐𝐴 و براي 𝑁 مکان برتر نشان ميدهد.
1
0.8
0.6
0.4
0.2

Accuracy@N

مقاله پژوهشي  -توصیه مکانهاي جذاب با استفاده از ابرگراف در شبکههاي اجتماعي مکان مبنا

()9

𝑁@𝑡𝑖#ℎ
| 𝑡𝑠𝑒𝑡𝐷|

= 𝑁@𝑦𝑐𝑎𝑟𝑢𝑐𝑐𝐴

 -4-5توصیه مکان جذاب

0
20
Ours

GE

15

iMCRec

N

10
USG

5
GeoMF

شکل  -3مقايسه عملکرد روش پیشنهادي با ساير روشها

در اين شکل  Accuracy@Nبیانگر صحت و  Nمعرف
تعداد مکانهاي برتر است .مطابق شکل  ،3صحت تمامي
روشها با افزايش تعداد اقالم توصیه شده افزايش مييابد.
صحت  GeoMFاز  USGباالتر است چرا که بازديدهاي
کاربر را به عنوان امتیاز ضمني کاربر در نظر ميگیرد و اين
امر نقش مهمي در سیستمهاي توصیهگر مکاني دارد.
صحت  iMCRecاز  GeoMFبیشتر است زيرا ترجیحات
کاربر را با توجه به معیارهاي جغرافیايي ،کاربري مکان و
مشخصات آن استخراج ميکند .روش  GEصحت بهتري از
روشهاي پیشین دارد چرا که روابط پیچیده کاربران و
مکانها را در فضاهاي مختلف بر اساس ساختار گراف
استخراج ميکند که اهمیت پرداختن به روابط درجه باالي
موجوديتهاي مختلف را نشان ميدهد .روش پیشنهادي
اين مطالعه با در نظر گرفتن روابط معنادار بیشتري که با
استفاده از ساختار ابرگراف و از درون ابر يالهاي مکاني،
زماني و اجتماعي استخراج شدهاند از صحت بهتري نسبت
به ساير روشها برخوردار است .صحت روش پیشنهادي در
مقايسه با بهترين روش پیشین يعني  GEحدود 2.7%
بیشتر است .تحقیق حاضر نشان ميدهد اگرچه کاربران و
مکانها به عنوان گرههاي اصلي در گراف شبکه هاي
اجتماعي به شمار ميروند اما يافتن روابط موثر ميتواند به
نتايج بهتري در توصیه مکان جذاب بینجامد.

()11

) 𝑦𝑖 𝐴𝐶𝑂𝑆 = 𝑠𝑖𝑚(𝑖𝑥 ,
∑𝑚′
) 𝑗𝑢𝑟 𝑗=1(𝑟𝑢𝑗 ,𝑖𝑥 − 𝑟𝑢𝑗 )(𝑟𝑢𝑗 ,𝑖𝑦 −
=
𝑚′
𝑚′
√∑𝑗=1(𝑟𝑢𝑗,𝑖𝑥 − 𝑟𝑢𝑗 )2 √∑𝑗=1(𝑟𝑢𝑗,𝑖𝑦 − 𝑟𝑢𝑗 )2

در معادلههاي 10و 𝑟𝑢,𝑖 ،11بیانگر امتیاز کاربر 𝑢 براي
آيتم 𝑖 است .در معادله  𝑛′ ،10بیانگر تعداد اقالم مشترک
بین دو کاربر ميباشد .همچنین در معادله 𝑟𝑢 ،11
میانگین امتیاز کاربر 𝑢 بر روي تمام آيتمهاي امتیاز داده
توسط وي و  𝑚′بیانگر تعداد کاربراني است که به هر دو
آيتم امتیاز داده باشند.
شکل  4نتايج حاصل از سه روش را براي
 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦@10نشان ميدهد .نتايج بدست آمده نشان
ميدهد که محاسبه شباهت از طريق روش پیشنهادي
عملکرد سیستم را در حدودا  %33بهبود ميبخشد .دلیل
اصلي برتري روش محاسبه شباهت پیشنهادي بر ساير
روشها سازگاري بهتر با شرايط شبکههاي اجتماعي مکان
مبنا است .بدان معنا که در محاسبه شباهت ،از عوامل
متعدد تاثیر گذار در يادگیري شباهتها استفاده شده در
حالي که دو روش ديگر صرفا متکي به امتیاز کاربر يا
کاربران هستند .وابستگي مستقیم به امتیاز کاربر آن هم
در شرايطي که امتیاز کاربران در اين شبکهها به صورت
ضمني است ،از کارآمد بودن روشهاي مرسوم ميکاهد.

اس

()10

) 𝑦𝑢 𝐶𝑂𝑆 = 𝑠𝑖𝑚(𝑢𝑥 ,
∑𝑛′
ℎ=1 𝑟𝑢𝑥,𝑖ℎ 𝑟𝑢𝑦,𝑖ℎ
=
𝑛′
𝑛′
√∑ℎ=1 𝑟𝑢2𝑥,𝑖ℎ √∑ℎ=1 𝑟𝑢2𝑦,𝑖ℎ
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Accuracy@10

با توجه به اينکه محاسبه شباهت يکي از مهم ترين
بخشهاي روش پااليه مشارکتي به شمار ميرود الزم است
تا میزان اثربخشي روش پیشنهادي در محاسبه شباهت
مکانها و کاربران نیز مورد ارزيابي قرار گیرد.
به منظور ارزيابي تاثیر روش محاسبه شباهت ،تمام
بخشهاي مدل پیشنهادي از جمله يافتن کاربران و مکان-
هاي موثر را ثابت در نظر گرفته و فقط در بخش محاسبه
شباهت سه حالت مختلف را در نظر ميگیريم .حالت اول بر
اساس روش ارائه شده در اين تحقیق و دو روش ديگر را بر
اساس روشهاي رايج محاسبه شباهت در سیستمهاي پااليه
مشارکتي يعني 𝑆𝑂𝐶 و 𝑆𝑂𝐶𝐴 در نظر گرفته ميشود [.]33

0.2
0.1

0
ACOS

COS

Our method

شکل  -4مقايسه روشهاي مختلف محاسبه شباهت

 -6نتیجه گیری و پیشنهادات
توصیه مکان جذاب يکي از کاربردهاي مهم شبکههاي
اجتماعي مکان مبناست و ارائهي خدمات مرتبط با
ترجیحات کاربران همواره مدنظر تحقیقات اين حوزه بوده
است .در اين تحقیق محاسبه شباهت مکان-مکان و کاربر-
کاربر با استفاده از ساختار ابرگراف مدلسازي شده و روابط
پیچیده و ضمني مکانها و کاربران با استفاده از ابريالها
استخراج گرديد .نتايج تحقیق نشان ميدهد که مدل
پیشنهادي براي محاسبه شباهت در مقايسه با روشهاي
رايج از عملکرد بهتري برخوردار است .همچنین نتايج
تحقیق نشان ميدهد با اعمال مولفه محاسبه شباهت در
روش پااليه مشارکتي ميتوان صحت توصیه سازي را
افزايش داد .ادغام دو روش پااليه مشارکتي اقالم مبنا و
کاربر مبنا به منظور بهره مندي از تاثیرات اقالم مرتبط و
کاربران موثر از ديگر مشارکتهاي اين تحقیق است که
موجب بهبود عملکرد روش پیشنهادي شد.
با توجه به اينکه شبکههاي اجتماعي مکانمبنا شامل
موجوديتها و روابط ديگري است به عنوان پیشنهادي
براي تحقیقات آتي ،ميتوان از موجوديتهاي ديگري مانند
رسانهها (فیلم ،متن و عکس) و از بافتها و رويدادها براي
ساختن ابريالهاي متنوعتر و بیشتر براي استخراج مکانها
و کاربران موثر استفاده کرد .پیشنهاد ميشود در تحقیقات
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 -5-5مقایسه محاسبهی شباهت

يکي ديگر از داليل برتري روش محاسبه شباهت بر روش-
هاي ديگر اينست که درجه گرهها در محاسبه شباهت
لحاظ شده است و بدين ترتیب مکانها و کاربراني که
روابط بیشتري با کاربر و مکان هدف دارند از وزن بیشتري
در محاسبات برخوردار شدهاند.

آتي ابريالهاي مکاني با استفاده از اطالعات بافتي و
 همچنین پیشنهاد.برچسب هاي مکاني توسعه داده شوند
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