
 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

و اجتماعی ها در زندگی فردی گذرد، اما نفوذ این شبکههای اجتماعی تلفن همراه مدت زمان زیادی نمیبا وجود اینکه از عمر شبکه – دهيچک

ها ها عليرغم اینکه از مزایای فراوانی برخوردار هستند ولی در بسياری از موارد با چالشگير و بسزایی داشته است. این شبکهها رشد چشمانسان

های ه چالشهای اجتماعی تلفن همراه، نگاهی بشبکه و کمبودهایی مواجه هستند. در این مقاله سعی شده است عالوه بر بررسی وضعيت کنونی

های اجتماعی حال حاضر و موضوعات حل نشده در این حوزه بپردازد. مهمترین مسایل بررسی شده در این مقاله  معماری حال و آینده شبکه

 شود.تلفن همراه،محرمانگی، مدیریت منابع، رایانش ابری، محدودیت انرژی و اینترنت اشياء را شامل می

 های اجتماعی تلفن همراه، محدودیت انرژی ، مدیریت منابع.م خصوصی و محرمانگی، شبکهاینترنت اشياء، حری -كليد واژه

 

 مقدمه -1

روابط متقابل بين افراد براساس  1تلفن همراهشبکه اجتماعی 

-عالقمندی و یا اهداف مشترک با استفاده از تلفنبدليل وجود 

 فردهای اجتماعی هر در شبکه ]1[.شودتعریف میهای همراه 

و به روش  باشد 4دروازهیا   3، مسيریاب 2ميزبانتواند به منزله می

با دیگر رئوس ارتباط برقرار كند بدون اینکه راجع به  5موردی

 توپولوژی شبکه چيزی بداند. 

 

 

 

 
 

 

 
1 Mobile Social Network (MSN) 
2 Host 
3 Rouer 
4 Gateway 
5 Ad-hoc 

انقالب عظيمی در بسياری تلفن همراه اجتماعی  هایشبکه

كه در زیر به تعدادی اشاره  انداز وجوه زندگی انسان ایجاد كرده

 :شودمی

-می تلفن همراه های اجتماعیاز جمله كاربردهای شبکه -الف

توان به مواردی نظير مالقات دوستان قدیمی، مکان یابی 

های یکسان و القمندیافرادی با مشکالت و ع یافتندوستان، 

 های قدیمی اشاره كرد.جدید یا تقویت دوستیهای ایجاد دوستی

]2[ 

امکان تبادل تلفن همراه اجتماعی  هایشبکهبا استفاده از  -ب

 ]3[ است.شده نظر و مباحثه علمی در گروه های علمی ایجاد

های مخابراتی و برق قطع در حوادث طبيعی شبکه معموالً -ج

ها در حوادث طبيعی  به دليل زمانبر بودن ترميم خرابیشوند. می

بدون  هایتکنيکاستفاده از های نجات مردم یکی از روش

  های اجتماعی تلفن همراههای نو و مسيرهای تحقيقات آینده در شبکهها، ایدهچالش

  2شين مهدویوو ن 1مریم ابراهيمی

 m.ebrahimi@tehtansama.ac.ir،  ، ایرانتهرانآموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران،  1
 n.mahdavi@tehtansama.ac.ir،  ، ایرانتهرانآموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران،  2

 



 

   

 

 

 
 

 

تلفن همراه  از آنجایی كه شبکه های اجتماعی .زیرساخت است

سازی هستند قابل پياده 1های اجتماعی فرصت طلبشبکه برروی

به یاری توان در حداقل زمان می و نيازی به اینترنت ندارند 

 ]4[ دیدگان شتافت.آسيب

به دولتمردان این امکان را تلفن همراه اجتماعی  هایشبکه -د

می دهد كه با روش سریع و مطمئن نظرات مردم را به روز 

تلفن همراه اجتماعی  هایشبکهمتوجه شوند. بعالوه با استفاده از 

د و به سياستمداران در شوامکان اطالع رسانی به عموم فراهم می

 ]3[ كند.د كمک مینهای سياسی كه برای عموم می گيرتصميم

-های تجاری متداول و معماری آینده شبکهدر ادامه به چارچوب

اشاره  ،شود. بخش سوم مقالههای اجتماعی پرداخته می

شود. در های اجتماعی تلفن همراه میمختصری به كاربرد شبکه

های فنی و تحقيقات آینده با چالشقسمت انتهایی نيز، 

موضوعات حریم خصوصی و محرمانگی، مدیریت منابع و رفتار 

كاربران، رایانش ابری، محدودیت انرژی و اینترنت اشياء مورد 

 گيرد.بحث و بررسی قرار می

اجتماعی  هایشبکههای تجاری معمول در چارچوب -2

 تلفن همراه

ترسی از طریق های اجتماعی گذشته كه دسبرخالف شبکه

های اجتماعی كنونی از بود، شبکهوسيله اینترنت مرورگرها و به

شوند قابل هایی كه برروی تلفن همراه نصب میطریق برنامه

ها وظایف پردازش و ذخيره را نيز دسترسی هستند. این برنامه

دهند.  بعنوان نمونه نسخه تلفن همراه شبکه اجتماعی انجام می

نظير به روز كردن مکان و موقعيت  فيس بوک امکاناتی

جغرافيایی، یافتن مکان دوستان و یا حتی مرتب كردن آنها 

فيس بوک به دوستان و افراد خانواده  دهد.برحسب فاصله را می

 كه كند در حالیبرای ارتباط متقابل در فضای واقعی كمک می

 141های بيشتر از ها و نوشتهتویيتر عالوه بر پشتيبانی عکس

 

 

 

 
 

 

 
1 Opportunistic Networks 

-هم مرتبط میههایشان باز طریق عالقمندیرا ها انسان  ،كلمه

 ]3[ كند.

 های اجتماعی تلفن همراهشبکهمتداول معماری  -2-1

-سرویسساختار معماری متداول یک شبکه اجتماعی 

ها بوسيله گيرندهكه سرویس است 2گيرندهسرویس-دهنده

شوند. چارچوب بيشتر متصل میدهنده سرویس اینترنت به

ه سهای اجتماعی تلفن همراه نظير فيس بوک و تویيتر شبکه

سيم برای ، شبکه بیدهندهسرویسبخش اصلی دارند: بخش 

های یا همان تلفن گيرندهسرویسصال به اینترنت و قسمت ات

سازی انواع سادگی در پياده توانمی از مزایای این روش همراه.

باال بردن  افزار مورد نياز كاربران و تها، كاهش سخیسوسر

 یی را نام برد.آكار

به منظور ایجاد گيرنده سرویس-دهندهدر ساختار سرویس

-های جذاب و شخصی سازی شده برای كاربران شبکهسرویس

دهنده سرویسبر روی دو بعد تمركز  ،های اجتماعی تلفن همراه

-سرویسسمت  های همراه در. تلفناست گيرندهو سرویس

ها در از سه جهت یکی به دليل فراهم كردن سرویس گيرنده

همه جا، دوم توانایی محاسبه و ذخيره اطالعات و در نهایت 

سنج ، شتابGPSهای تشخيص چند جانبه نظيرداشتن ظرفيت

تلفن همراه ایفا اجتماعی  هایشبکهو دوربين نقش مهمی در 

نه تمركز برروی استفاده بهي گيرندهسرویسكنند. در بخش می

-در قسمت سرویس از امکانات و كاربر پسند بودن آنها است.

دهنده به دليل وجود تعداد زیاد كاربران سرورها با مشکالتی 

نظير ترافيک بيش از اندازه، تأخير زمانی و خرابی سرورها مواجه 

شوند. از طرف دیگر سرورها باید پایداری و قابليت اطمينان می

-دهنده محققان شبکهقسمت سرویسدر باالیی داشته باشند. 

رفتار اجتماعی و آگاهی از عالقمندی های اجتماعی بر دو نکته 

دست آمده از اند. با استفاده از اطالعات بهكاربران متمركز شده
 

 

 

 
 

 

 
2 Client-Server 



 

   

 

 

 
 

 

توان رفتار متقابل افراد را مورد میها رفتارهای اجتماعی انسان

وقع ای كه با درک به مگونهبهتجزیه و تحليل قرارداد. 

-قادر خواهد بود كه سرویسدهنده سرویس ،های افرادنيازمندی

-شبکهيجه تهای مناسب و مرتبط را به كاربران ارائه نماید. در ن

-دهندهتلفن همراه مبتنی بر ساختار سرویساجتماعی  های

گيرنده عملکردهای مضاعفی نظير ارتباطات دوطرفه، سرویس

وسيله كاربران، مسيریابی امکان ارسال و به اشتراک گذاشتن به

های اینترنتی اجتماعی یابی را در مقایسه با سایر سایتو مکان

 ]3[ .دهنددر اختيار كاربران قرار میمعمول 

 های اجتماعی تلفن همراهشبکهآینده معماری  -2-2

-دهندهتلفن همراه با ساختار سرویساجتماعی  هایشبکه

هایی نظير تبادل توانند ظرفيتگيرنده در آینده میسرویس

طلب و ارتباطات چند های فرصتشبکه با استفاده از اطالعات 

هایی كه افراد در حال حركت و را داشته باشند. در مکان 1پرشه

در طول مسير قطع  اینترنتنزدیک به هم هستند در صورتی كه 

فای -طلب و از طریق وایهای فرصتشود با استفاده از شبکه

در توان اطالعات را رد و بدل نمود. می مستقيم و یا بلوتوث

تلفن همراه متداول برای ارسال داده از الف اجتماعی  هایشبکه

-رفته و سپس از آنجا به ب ارسال می سروریه ب ابتدا پيام به 

ها برای ارسال داده طلبهای فرصتشود. در حالی كه در شبکه

توانند به صورت مستقيم با هم در در فواصل كوتاه دو نفر می

شبکه در فضای همچنين به دليل عدم نياز به  ]5[ارتباط باشند. 

در حالتی  یابد.های همراه كاهش میوسيع توان مصرفی تلفن

توان از مینيز كه امکان ارتباط مستقيم دو رأس وجود ندارد 

ای هبا ارائه روشرله استفاده نمود.  سارتباطات چند پرشه و رئو

-های پيام كه روی شبکه ارسال مینوین مسيریابی تعداد كپی

یابد. ارسال پيام به رئوسی كه احتمال باالیی شود كاهش می

های برای رساندن پيام به مقصد دارند یکی از همين روش

 

 

 

 
 

 

 
1 Multi-hop Communication 

استخراج ارتباطات اجتماعی با هدف درک  ]6 [مسيریابی است.

-تواند به یافتن روشها نيز میبينی پترن ارتباطی انسانو پيش

كاربران تلفن های مسيریابی نوین با دقت باالتر كمک نماید. 

توانند به اطالعات زیادی همراه از طریق اتصال به اینترنت می

بينی هوا و اخبار ترافيک دسترسی پيدا كنند. نظير اخبار، پيش

تلفن همراه نسل آینده این اجتماعی  هایشبکهاما استفاده از 

دهد تا از طریق كاربران دیگر و بدون را به كاربران میامکان 

 دسترسی به اینترنت از این امکانات استفاده نمایند. 

 تلفن همراهاجتماعی  هایشبکهکاربردهای  -3

تلفن همراه اجتماعی  هایشبکهكاربردهای در حال حاضر 

كجا، چه كسی و چه  :شوندبه سه دسته اصلی تقسيم می

 چيزی؟

تلفن همراه براساس موقعيت اجتماعی  هایشبکهبرخی از 

های د. نمونهنكنهایی را به كاربران ارائه میمکانی سرویس

های شبکه ساختار تجاری موجود نظير فيس بوک با توجه به

های جغرافيایی و اجتماعی كاربران متحرک را اجتماعی، ویژگی

 ]7[ استخراج نموده و نحوه انتشار داده را تسهيل می نمایند.

های اجتماعی هستند كه بر عوامل مؤثر و دسته دوم شبکه

پيشنهادی در  هایمتمركز هستند. مکانيزم هانحوه تشکيل گروه

های شما را براساس اینکه شما را به سمت یک این حوزه تماس

كند و به این ترتيب ارتباطات گروه هدایت كند انتخاب می

 ]8[ كند.می ترها را آسانمتقابل برای ایجاد گروه

تلفن اجتماعی  هایشبکههای كاربردی در بعضی از برنامه

عنوان اند. بههمراه با اهداف خاص و ارائه خدمات ویژه ابداع شده

توان از كاربردهایی نظير مراقبتهای سالمتی، سرگرمی، نمونه می

حمل و نقل و یا حتی در موارد خاص مانند حوادث طبيعی و 

 ]9[ ناگوار نام برد.



 

   

 

 

 
 

 

 هایشبکهدر  های فنی و مسير تحقيقات آیندهچالش -4

 تلفن همراهاجتماعی 

 حریم خصوصی و محرمانگی -4-1

تلفن  های اجتماعیهای افرادی كه از شبکهیکی از نگرانی

كنند، حفظ حریم خصوصی و امنيت استفاده می ههمرا

های اطالعاتشان در فضای مجازی است. متأسفانه بيشتر شبکه

گيرنده به كاربران سرویس-دهندهبر سرویساجتماعی مبتنی 

های دیگران دهند كه به اطالعات شخصی و عالقمندیاجازه می

دسترسی داشته باشند. همين امر سبب خواهدشد كه افرادی 

قادر به سوءاستفاده از اطالعات دیگران با اهداف مخرب شوند. 

]3[ 

در  های بزرگحفظ محرمانگی مکان افراد نيز یکی از نگرانی

رود. در صورتی های اجتماعی به شمار میحریم خصوصی شبکه

كه مکان شخص قابل شناسایی باشد دنبال كردن او در كارهای 

ترین راه حل حذف گزینه آسانپذیر خواهد شد. روزمره امکان

حل مطمئنی به است كه راهروزرسانی مکان در تلفن همراه به

-هایی نظير بهحلآید. در تحقيقات مختلف راهشمار نمی

های موقعيت روزرسانی غيرواقعی از مکان یا رمزكردن داده

 است.مکانی ارائه شده

ماد از جمله مواردی است كه در تدر كنار حریم خصوصی اع

های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. نکته قابل شبکه

توجه در این حوزه ارائه تعریف مناسبی از اعتماد در بستر 

 اجتماعی است. هایشبکه

های اجتماعی حالتی های حمله در شبکهیکی دیگر از مدل

است كه یک كاربر مخرب خودش را به جای كاربر مجاز معرفی 

كند. در این حمالت معموالً كاربر مخرب اطالعات كاربر مجاز می

ربوده است. ها شنود كرده و را در زمان ارسال پيام به ایستگاه

های یکی دیگر از چالش 1تکرارشوندهبنابراین كاهش حمالت 

 های اجتماعی است.حياتی امنيتی در شبکه

های چالش دیگر در بخش امنيت و حریم خصوصی شبکه

های اجتماعی احراز هویت و كنترل دسترسی است. انواع مکانيزم

احراز هویت و كنترل دسترسی با تأكيد بر حفظ حریم خصوصی 

ها و دریافت ی در دسترسیپذیرهای مشترک، انعطافدر محيط

مجوز به صورت پویا، هماهنگی با عناصر متحرک در شبکه، 

اند. درواقع مبادله ارائه شدهحداقل كردن پروتکل و فضای سربار 

احراز هویت و در  و مکالمات بين ميزان امنيت و كارآیی حافظه

از جمله مواردی است كه به  های كنترل دسترسیمکانيزم

 ]3[ تری نياز دارد.دقيقبررسی بيشتر و 

 و رفتار کاربران مدیریت منابع -4-2

های اجتماعی به منابع محلی از آنجایی كه كاربران شبکه

های نظير پهنای باند، توان پردازش و انرژی نياز دارند تکنيک

های اجتماعی ارائه شده است. مختلف مدیریت منابع در شبکه

از جمله موارد تخصيص باند با هدف مدیریت منابع رادیویی 

های اجتماعی مهمی است كه سبب عملکرد مناسب شبکه

ها بين كاربران باعث مصرف تبادل اطالعات و پيام خواهدشد.

و ذخيره ها را دانلود شود. برخی افراد دادهانرژی و حافظه می

فرستند،  بعضی ذخيره نکرده و یا و یا به دیگران می كنندمی

از رستند. توجه به رفتار كاربران فمینيز نبه افراد دیگر  حتی

های اجتماعی های شبکهجمله موارد مهم در طراحی سيستم

است. استخراج چگونگی روابط اجتماعی بين كاربران به منظور 

های اجتماعی ضروری است. چرا كه این بينی پترندرک و پيش

كنند و به این می ریزیها چگونگی تخصيص منابع را پایهپترن

به اشتراک گذاری منابع بين كاربران تلفن همراه بهينه  ترتيب

 ]3[ گردد.می
 

 

 

 
 

 

 
1 Replay Attack 



 

   

 

 

 
 

 

 1رایانش ابری -4-3

امروزه برقراری ارتباط بين مضامين اجتماعی گذشته و 

ب با كالد امر مهمی است. به دليل های مبتنی بر وسرویس

ستفاده اهای رایانش ابری توزیع شده و موازی استفاده از تکنيک

شود. بنابراین میش ظرفيت پردازش اطالعات از كالد باعث افزای

چارچوب و گيری از های اجتماعی تلفن همراه با بهرهشبکه

-سازی سرویسمدیریت و هماهنگامکانات رایانش ابری قادر به 

 ]3[ های اجتماعی تلفن همراه خواهندشد.های شبکهها و برنامه

 محدودیت انرژی -4-4

های مهمی در شبکههای هوشمند نقش از آنجایی كه تلفن

كنند و اینکه طول عمر باتری اجتماعی تلفن همراه ایفا می

های هوشمند محدود است، نگهداری توان نکته مهمی در تلفن

های اجتماعی تلفن همراه است. معموالً های شبکهطراحی برنامه

های رادیویی مانند پردازشگر، صفحه لمسی یا نمایش، واسطه

-، شتابGPSكننده مانند هيزات حسفای، بلوتوث و تج-وای

های هوشمند های توان در تلفنكنندهسنج و دوربين مصرف

هایی دنبال راهبهمحققان این حوزه هستند. در حال حاضر 

های اجتماعی تلفن های جذاب را در شبکهكه برنامه ندسته

. دگير طول عمر باتری ارائه كننهمراه با هدف كاهش چشم

]11[ 

  2ياءاینترنت اش -4-5

شود كه قادر به اینترنت اشياء شبکه جهانی را شامل می

های مخابراتی اتصال اشيایی است كه به تنهایی براساس پروتکل

تعداد كاربران  2121تا سال پذیر هستند. استاندارد آدرس

ميليارد نفر خواهد رسيد. افزایش تعداد 5اینترنت به بيش از 

 

 

 

 
 

 

 
1 Cloud Computing 
2 Internet Of Things (IOT) 

افزایش حجم زیادی از های متصل به اینترنت سبب انسان

مبادالت دانلود و آپلود خواهدشد. با اختراع تلفن همراه و 

كننده تعداد وسایل هوشمند متصل به های حستکنولوژی

-شبکه به طوری كه  گيری داشته استاینترنت نيز رشد چشم

ابزار هوشمند      های آینده باید آمادگی مدیریت حداقل 

-، پایانهRFIDهای مند، برچسبهای هوشگرها، تلفنمانند حس

كنترلی را در اینترنت داشته باشند كه و نقاط  Smart Gridهای 

 در مقایسه با وب بسيار بزرگتر هستند.

  

های همراه ابزارهایی هستند كه قادر به جمع آوری تلفن

 NFCیا  RFIDهای قابل خواندن ها و ارتباط با برچسبداده

های همراه نظير استفاده از نهستند. به عالوه كاربران تلف

گرها ها از حسفای قادر به جمع آوری داده-بلوتوث یا وای

های اطراف خودشان در فواصل كوتاه هستند. كاربران تلفن

شده را با یکدیگر به اشتراک های حستوانند دادههمراه می

های اجتماعی ایجاد بگذارند و به این ترتيب انجمنی از شبکه

شده  های حسآوری شده دادهشامل اطالعات جمعشود كه می

 از اشياء هوشمند همگن است.

-شود با یکپارچه شدن اینترنت اشياء و شبکهبينی میپيش

ها و اطالعات ارزشمندی به های اجنماعی تلفن همراه سرویس

های همراه قرار خواهد جانبه در اختيار كاربران تلفنصورت همه

 ]3[ گرفت.

 گيری نتيجه -5

های اجتماعی تلفن همراه نقش مهمی در مروزه شبکها

رشد  و دليل كنندها ایفا میزندگی شخصی و اجتماعی انسان

ها بين ارتباطی است كه این شبکهها  چشمگير این شبکه

كنند. این تکنولوژی تلفن همراه و علوم اجتماعی برقرار می

ها ر مکانها عالوه براینکه سبب سهولت ارتباط بين افراد دشبکه

های مختلف مانند سالمت، اند، در حوزههای مختلف شدهو زمان

 اند. تجارت، سياست و علم نيز تأثير بسزایی داشته

-ههای اجتماعی تلفن همراه بدنبال راهدهندگان شبکارائه



 

   

 

 

 
 

 

تر به دهی مناسبهایی در جهت بهبود كارآیی و سرویس

شکست رقبای خود  كاربران هستند تا در عرصه رقابت قادر به

دهندگان را برآن شوند. اما برخی كمبودها در این حوزه ارائه

ها فایق آیند. های نوین بر این كاستیداشته كه با ابزارها و روش

ها شامل لحاظ كردن رفتار كاربران در طراحی این ایدهبرخی از 

های اجتماعی تلفن همراه، توزیع مناسب منابع برای شبکه

سازی های بهينهو كارآیی و استفاده از تکنيک فيتبهتركردن كي

های اجتماعی تلفن همراه با آن است. نکته مهم دیگر كه شبکه

درگير هستند حفظ امنيت و حریم خصوصی كاربران است كه 

برای مهمترین وظيفه در این بخش فراهم ساختن بستر مناسب 

ی نوین هادیگر ایده اعتبار بخشی و دسترسی كنترل داده است.

در این حوزه ارائه امکانات رایانش ابری است و در نهایت اینکه با 

های موجود در این استفاده از  اینترنت اشياء و استخراج داده

های اجتماعی تلفن همراه بر توان با توسعه شبکهفضا می

 ، ترافيک و حتی آلودگی نظارت كرد.سالمتی
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