
  
ي

لم
 ع

يه
شر

ن
- 

شه
 نق

ي
دس

هن
ي م

يج
رو

ت
ره 

ما
 ش

م،
شت

 ه
ره

دو
ي، 

کان
ت م

العا
اط

 و 
ي

دار
بر

4
اه 

ن م
آبا

 ،
69

31
 

  

 

س
ا

 

 گر همراه در زمینه گردشگریهای توصیهمروری بر سامانه

  3سروش اجاق، 3سپهرهنرپرور ،2مرجان قائمی، 2، روزبه شاد1مریم باقری

 دانشگاه فردوسي مشهد - دانشکده مهندسي - هاي اطالعات مکانيدانشجوي کارشناسي ارشد سیستم6
maryam.bagheri@mail.um.ac.ir 

 دانشگاه فردوسي مشهد - دانشکده مهندسي - استاديار گروه مهندسي عمران 2
r.shad@um.ac.ir 

mghaemi270@gmail.com 

دانشگاه صنعتي خواجه  - برداريدانشکده مهندسي نقشه - هاي اطالعات مکانيدانشجوي دکتري سیستم9

 طوسينصیرالدين 
soroushojagh@gmail.com  

sep.honarparvar@mail.kntu.ac.ir 

 (6931 تیر، تاريخ تصويب 6934 اسفند )تاريخ دريافت

 چکیده

اي هاي موبايل به طور فزايندهها در زمینه فناوري تلفن همراه و افزايش محبوبیت آن سبب گرديده که دستگاهاخیر پیشرفتدر دهه 

افزارهاي راهنمايي همراه مورد استفاده قرار گیرند. از طرفي، رشد گردشگري سبب گرديده توجه به صنعت گردشگري روز به روز  در نرم

افزايش يابد و اين صنعت به يکي از صنايع مهم و درآمد زا تبديل گردد. بنابراين دستیابي به اين منبع تجاري مهم نیازمند شناخت کافي 

ها، کاربر، نیازگر با توجه به نمايههاي توصیهگر خواهد بود. سامانههاي توصیهنظیر سامانه ه يافته در زمینه گردشگري هاي توسعاز سامانه

جويي محل اقامت( را به گردشگران جهت صرفهها، توصیه مسیر سفر و توصیه هاي موجود، خدماتي )نظیر توصیه جاذبهشرايط و محدوديت

 دهند.طول سفر ارائه ميدر زمان و هزينه  در 

گر بر اساس هاي توصیهگر همراه در زمینه گردشگري، انواع سامانههاي توصیهدر اين پژوهش، ابتدا با هدف شناخت و مرور سامانه

نه گیرد. سپس معماري چندين نموها بررسي شده و در ادامه خدمات گردشگري همراه مورد بررسي قرار ميهاي توصیه موجود در آنروش

 گردد. ها انجام ميهايي با هدف تحلیل و ارزيابي هر يک از سامانههاي موجود در زمینه گردشگري بیان شده و در نهايت بررسياز سامانه

 ريزي گردشگري، تلفن همراهگر، پااليش گروهي، برنامههاي توصیهسامانه :واژگان کلیدی

                                                           
  نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

-میالدي تعدادي از برنامه 2111تا  6331هاي درسال

ها نظیر تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیکي، کاربردي

هاي اينترنتي، راهنماهاي گردشگري و سالمت بازي

الکترونیکي در جهت ارائه خدمات به کاربران اينترنتي 

 .]6[معرفي شدند

 2164، در سال ]9، 2[مطابق با آمارهاي ارائه شده 

وشمند از يک میلیارد فراتر رفته و هاي هفروش تلفن

بیش از نیمي از کاربران  2162رود که در سال انتظار مي

هاي هوشمند هاي موبايل در سراسر جهان از تلفندستگاه

استفاده کنند. از طرفي تنوع خدمات ارائه شده توسط 

اي هاي تلفن همراه سبب گرديد که در آيندهدستگاه

ايگزين دوربین، ابزارهاي هاي مذکور جنزديک، دستگاه

 (GPS)پخش موسیقي و سیستم تعیین موقعیت جهاني

توان به اين نتیجه رسید که محبوبیت و شوند. لذا مي

آوري همراه، سبب هاي روز افزون در زمینه فنپیشرفت

افزايش سرعت دستیابي به محاسبات فراگیر و گشايش 

کاربران اي براي ارائه اطالعات و خدمات مورد نظر دريچه

 .]4[)در هر مکان و هر زمان( خواهد شد 

هاي همراه نسبت به کاربردياز جمله مزاياي برنامه

توان به ترکیب تحرک کاربر و اتصال نسخه دسکتاپ مي

هاي بافتي اشاره نمود. با وجود ي قابلیتمنظور ارائهدائم به

تواند به برنامه آن که ارائه خدمات وابسته به بافت مي

هاي ديگر هم مربوط شود؛ اما انعطاف پذيري ارائه برديکار

هاي همراه و پويايي مکان کاربر، برنامه شده توسط دستگاه

آگاه قرار هاي همراه را در قلب محاسبات بافتکاربردي

هاي راهنماهاي همراه امروزه سطح قابلیت .]6[داده است

دهند. اين دسته از ها را پوشش مي وسیعي از فعالیت

ها شامل خدمات ناوبري، دسترسي به خدمات فعالیت

ي اطالعات اضافي )نظیر خريد، پردازش داده، ايمیل(، ارائه

 .]5[باشند اي ميبافتي چند رسانه

همچنین با رشد اينترنت و افزايش کاربران اينترنتي 

هاي مختلف در محیط چندين رفتار اجتماعي در زمینه

بق با مطالعات اخیر، وب اينترنت تغییر يافته است. مطا

ريزي سفر افراد و کسب منبع اولیه اطالعات براي برنامه

باشد. با اين وجود، بسیاري اطالعات درباره مقصد سفر مي

هاي گردشگري فقط قابلیت رزرو بلیط را سايتاز وب

در طول سفر نیستند.  انيمشتر از تيحما به قادرداشته و 

به دلیل  الکترونیکي عالوه بر آن، پیچیدگي گردشگري

وجو بر روي کل پايگاه داده جهت عدم توانايي جست

انتخاب محصوالت مناسب خود توسط کاربران نیز باعث 

 ايجاد مشکالتي شده است. 

توان به از ديگر مشخصات گردشگري الکترونیکي مي

سازي به عنوان سازي اشاره نمود. در واقع شخصيشخصي

شود. الکترونیکي شناخته مييک عامل موفقیت گردشگري 

اند، سازي به وجود آمدههاي متفاوتي براي شخصي تکنیک

    .]5[باشندگر ميهاي توصیهها سامانهترين آنکه موفق

گر به عنوان يک برنامه کاربردي، هاي توصیهسامانه

ترين قلم در میان تمامي اقالم موجود براي ارائه مناسب

کنند. کاربران خاص تالش مي)محصوالت و خدمات( به 

بیني عاليق کاربر نسبت توصیه ارائه شده  مطابق با پیش

به قلم مد نظر، اطالعات مربوط به قلم و همچنین تعامل 

ي باشد. در حقیقت هدف از توسعهبین قلم و کاربر مي

ي وسیلهگر، کاهش اطالعات اضافي، بههاي توصیهسامانه

ي و خدمات و در نتیجه ارائه ترين اطالعاتبازيابي مرتبط

 .]1[ خدمات شخصي شده است

گر به هاي توصیهتحقیقات اولیه در زمینه سامانه

-ي بازيابي اطالعات و پااليش تحقیقات انجام شدهواسطه

، زماني که 6331ي هاي مذکور در اواسط دههاند. سامانه

ها بندياي موجود در ساختار رتبهمحققان مشکالت توصیه

هاي سامانه دادند، ظاهر گرديدند.مورد بررسي قرار ميرا 

هاي متفاوتي استفاده ها از روشگر براي ارائه توصیهتوصیه

توان به  هاي مورد استفاده مينمايند. از جمله روشمي

، مبتني بر 2(CB)، مبتني بر محتوا 6(CF)پااليش گروهي

 اشاره نمود. تحقیقات انجام شده در اين 9(KB)دانش 

هاي مذکور داراي اند که هر يک از روشزمینه نشان داده

هايي هستند. لذا براي حل اين مشکل مزايا و محدوديت

هاي مبتني بر ي پیشرفته، نظیر توصیههاي توصیهروش

هاي آگاه، روشهاي توصیه بافتهاي اجتماعي، روششبکه

هاي توصیه گروه توصیه مبتني بر مجموعه فازي و روش

 .]7[اند د شدهپیشنها

توان به هاي گردشگري الکترونیکي مياز ديگر چالش

هاي مکاني و لزوم در دسترس بودن خدمات بدون محدوديت

آگاه اشاره نمود. لذا به مرور ي اطالعات بافتزماني و ارائه

                                                           
1 Collaborative Filtering 
2 Content- Based 

3 Knowledge-Based 
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ي محاسبات همراه هاي مذکور به عهدهزمان مديريت چالش

در  .]5[ها قرار گرفته است هاي همراه و تبلتنظیر تلفن

هاي تلفن همراه به عنوان سکوي حقیقت استفاده از دستگاه

هايي در زمینه اولیه دستیابي به اطالعات، سبب پیشرفت

هاي مذکور به دستگاه .]6[گردشگري همراه، گرديده است

هاي محاسباتي، اتصال به شبکه ي مناسب و قابلیتعلت اندازه

آگاهي با استفاده از نسبتا پايین، مکانهاي سیم با هزينهبي

هاي هاي تعیین موقعیت جهاني و قطب نماها، قابلیتسیستم

مفید بوده و  6(GPU)گرافیکي شامل واحد پردازش گرافیکي

ريزي اقامت توانند براي حمايت از گردشگران در برنامهمي

 .]2، 5[ها براي بازديد استفاده شوند ها و توصیه جاذبهآن

 گرهای توصیهسامانه -2

هاي پااليش اطالعات هاي توصیه گر نوعي سامانهسامانه

هاي کاربر تطابق بیشتري هايي را که با اولويتبوده که، گزينه

هاي ارائه شده به طور کنند. توصیهبیني ميدارند، پیش

 .]5[گردند معمول براساس منابع اطالعاتي زير استنتاج مي

 کاربر در میان محصوالت پیشنهادي اولويت -

 کاربر درباره ويژگي محصوالت اولويت -

 ترجیحات يا انتخابات ساير کاربران -

 راي و نظر کارشناسان -

 ساليق و عاليق شخصي -

هاي توصیه، ريشه در پااليش اطالعات داشته و روش

ها حذف اطالعات بي ربط و غیر مفید از خروجي هدف آن

هاي سنتي ها شامل روشاين روش بنديطبقه .]66[باشدمي

هاي مبتني هاي سنتي شامل توصیهباشد. روشو پیشرفته مي

هاي هاي مبتني بر پااليش گروهي ، توصیهبر محتوا، توصیه

هاي توصیه ترکیبي هستند. همچنین مبتني بر دانش و روش

هايي مانند توصیه هاي توصیه پیشرفته شامل روشمدل

هاي ، توصیه مبتني بر شبکهمبتني بر مجموعه فازي

آگاه هاي توصیه بافتاجتماعي،  توصیه مبتني بر اعتبار، روش

 .]7[باشند هاي توصیه گروه ميو روش

 توصیه مبتنی بر محتوا روش -2-1

در  روش محتوا محور، اقالم مختلف داوطلب با اقالمي 

اند مقايسه گرديده و در که قبال توسط کاربر انتخاب شده

                                                           
1 Graphics  Processing Unit 

خروجي اين  .]4[گردد ها توصیه ميترين آننهايت منطبق

باشد، که درجه مقايسه معموال يک امتیاز عملکرد مي

دهد. شباهت میان نمايه کاربر و هر توصیه را نشان مي

هرچه امتیاز به دست آمده باالتر باشد، عملکرد توصیه 

سامانه براي کاربر بهتر است. در روش فوق، هنگام ورود 

-جديد به سامانه، امکان ايجاد مشکل شروع سرد به کاربر

دلیل ناچیز بودن اطالعات سامانه در مورد کاربر، وجود 

 .]1[دارد 

 روش مبتنی بر پاالیش گروهی -2-2

توصیه مبتني بر پااليش گروهي کاربر هدف،  در روش

ي اقالمي را که مشابه با اقالم انتخابي توسط توصیه

نمايد. ت مشابه است را دريافت ميکاربران ديگر با ترجیحا

بنابراين در روش مذکور کاربران وابسته به يکديگر بوده و 

هاي بنديها و رتبهيک زوج کاربر براساس کیفیت انتخاب

 .]4[شوند خود به يکديگر مرتبط مي

به دو روش پااليش گروهي مبتني بر کاربر و  CFروش 

بتني بر م CFشود. در روش مبتني بر قلم تقسیم مي

ي اقالمي را که کاربران مشابه او کاربر، کاربر هدف، توصیه

نمايد. در روش مبتني بر قلم دوست داشته اند، دريافت مي

هاي گذشته کاربران هاي نظیر انتخابنیز، کاربر گزينه

روش مذکور داراي دو مزيت  .]7[کندمشابه را دريافت مي

ها ناشناخته محتواي آنهايي که اصلي توانايي کار با گزينه

هاي خارج از چارچوب )به عنوان مثال، ارائه توصیه است و

هايي که هاي کامال متفاوت نسبت به گزينهي گزينهتوصیه

 .]7[باشد اند(، ميدر گذشته توسط کاربر امتیازدهي شده

باشد. هايي نیز ميداراي معايب و نقطه ضعف CFروش 

به مشکل کاربران خاکستري،  تواناز معايب روش فوق مي

 .]1، 5[پراکندگي اطالعات و شروع سرد اشاره نمود 

گر سامانه توصیه Hwangو   Yang 2169در سال 

iTravel اند.  را جهت ارائه خدمات گردشگري توسعه داده

ها به کاربر هدف، از ي مذکور براي توصیه جاذبهسامانه

شگران نسبت بندي ساير گردروش پااليش گروهي و رتبه

کند. همچنین براي هاي بازديد شده استفاده ميبه جاذبه

هاي موبايل هاي ذخیره شده در دستگاهبنديتبادل رتبه

هاي يک به يک تلفن همراه هر يک از گردشگران از توصیه

نمايد. در محیط يک به استفاده ميwi-fi نظیر بلوتوث و 

همتاياني که در يک همراه، يک همتا قادر به تشخیص 

باشد. بنابراين اگر دو ي ارسال آن قرار دارند، ميمحدوده
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ي زماني در مجاورت جغرافیايي يکديگر همتا دريک دوره

 .]3[شود ها مبادله ميآن باشند، اطالعات خاصي بین

 های توصیه مبتنی بر دانشروش -2-3

ها را بر گر مبتني بر دانش، توصیههاي توصیهسامانه

هاي اقالم و همچنین ي ويژگيس دانش دربارهاسا

هاي کاربران را که چه اقالمي نیازي آناستدالل درباره

به عنوان مثال،  .]5، 4[دهند کند، ارائه ميبراورده مي

اي را از يک قلم مشابه با عاليق خود ارائه داده، کاربر نمونه

قلم ترين منظور يافتن منطبقاي را بهسپس سامانه نمايه

دانش از طريق  .]5[کند وجو استنباط ميدر فضاي جست

هاي کاربر و يا از طريق درخواست ها، انتخابثبت اولويت

ي اطالعات مربوط به انتخابات خود( منظور ارائهاز کاربر )به

 .]4[گردد مي ايجاد

 مبتنی بر جمعیت شناختی های توصیهروش -2-4

ي توصیه شناخت تیجمع بر يمبتن شيپاال روشدر 

-باشد. بهاقالم بر اساس نمايه جمعیت شناختي کاربر مي

که نمايه کاربر براساس اطالعات جمعیت شناختي طوري

در  .]4[شود)نظیرکشور، زبان، سن، جنسیت( تشکیل مي

هاي اين روش کاربران بر اساس اطالعات خود در کالس

 هايبندي شده و سامانه بر اساس آن توصیهفرضي دسته

 .]5[دهد مناسب را به کاربران ارائه مي

 های توصیه ترکیبیروش -2-5

هاي مذکور تحت هاي مبتني بر هر يک از روشسامانه

روش  .]5[برندهايي رنج ميشرايط خاص از محدوديت

توصیه ترکیبي براي بهره برداري از مزاياي هر يک از 

هاي هاي روشمنظور جبران کاستيهاي فوق بهروش

کند. در اين صورت، ها استفاده ميديگر، از ترکیب روش

رايج ترين روش  ]4[کارايي کلي سامانه بهبود خواهد يافت 

هاي توصیه مبتني بر توصیه ترکیبي موجود، ترکیب روش

هاي توصیه ديگر، در راستاي پااليش گروهي با روش

-مي جلوگیري از مشکل شروع سرد و پراکندگي اطالعات

 .]7[باشد

Noguera  نوعي سامانه  2162و همکاران در سال

 REJAسامانه  .]5[را ارائه دادند   REJAگر با عنوانتوصیه

باشد، که براي شده مي گر ژئورفرنسي توصیهنوعي سامانه

)در جنوب اسپانیا( اجرا گرديده است. سامانه   Ja�́�𝑛ايالت

مطابق با موقعیت فعلي را براي   مذکور خدمات شخصي

شگران در منطقه مورد نظر، را با استفاده يک روش گرد

توصیه ترکیبي )مبتني بر دانش و پااليش گروهي( جهت 

 .]5[دهد غلبه بر مشکل شروع سرد ارائه مي

 های توصیه مبتنی بر هوش محاسباتیروش -2-6

هاي مبتني بر شبکه بیزي، ها شامل روشاين روش

ژنتیک و  بندي، شبکه عصبي مصنوعي، الگوريتمخوشه

به دلیل  ]7[باشند ي فازي ميهاي مبتني بر مجموعهروش

-ها يا اولويتي دقیق و روشني میان ويژگيآن که رابطه

هاي موجود در موقعیت داده شده هاي يک بازديد و جاذبه

هايي براي نشان دادن اين رابطه نامعلوم وجود ندارد، روش

ها استفاده از شبکه اند. به عنوان مثال يکي از آنارائه شده

باشد. بیزي است. شبکه بیزي يک گراف بدون دور مي

ارائه  ،]61[و همکاران Hsuاستفاده ساده از آن در پژوهش 

شده است. در پژوهش مذکور صفات سن، ملیت، اشتغال، 

هاي درآمد و انگیزه سفر  به طور مستقیم روي جاذبه

عنوان  مشخصي که احتماال مورد عالقه کاربر هستند، به

 .]1[اند عوامل موثر در نظر گرفته شده

گزينه معمول ديگر که عدم قطعیت را مديريت 

يک متغیر فازي  .، استفاده از منطق فازي استکندمي

هاي زبان شناسي را به عنوان هايي از برچسبمجموعه

شناسي يک گیرد. هر برچسب زبانارزش در نظر مي

آن به هر ارزشي در  ي فازي مرتبط دارد، که درمجموعه

ي بین صفر و دامنه مرجع يک مقدار عضويت در مجموعه

مجموعه فازي و استدالل  شود.يک اختصاص داده مي

هاي کاربر و فازي ممکن است براي نمايش اولويت

هاي جاذبه ها با ويژگيآني چگونگي تنظیم محاسبه

دست آوردن درجه عضويت براي به ]62، 66[گردشگري

و يا براي  ]69 [هاي کاربري مختلفبر در گروههر کار

 شود.استفاده  ]64[نمايش ابعاد بافتي

در روش توصیه پااليش گروهي، کاربران سامانه براي به 

 هاي مشترک به چند گروهاشتراک گذاري برخي از ويژگي

گردند. يک روش خوشه بندي براي برقراري تقسیم مي

 ]65[ارتباط بین کاربر جديد و کاربران مشابه قديمي، روش

K-nearest neighbours  باشد. گزينه متداول ديگر براي مي

هاي مختلف، استفاده از بندي کاربران در کالسگروه

باشد. در پژوهش مي k-means  ]61، 69[الگوريتم 
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Moreno  الگوريتم ]67[همکارانو ،K-means  با سه هدف

دست آوردن هاي گردشگري اولیه، بهدست آوردن بخشبه

هاي جمعیت شناختي يکسان و کاربران با ويژگي هايکالس

هاي صريحي بنديبراي طبقه بندي کاربران بر اساس رتبه

 .]1[که انجام داده اند اجرا گرديده است 

هاي متصل به از گرهشبکه عصبي مصنوعي، اجتماعي 

هم و اتصاالت وزني است، که از معماري بیولوژيکي مغز 

ها براي انسان  الهام گرفته شده است. از اين شبکه

گر مبتني بر مدل استفاده شده است. هاي توصیهسامانه

Hsu از شبکه عصبي مصنوعي براي ايجاد  ]62[و همکاران

اند و همچنین گر تلويزيون استفاده کردهيک سامانه توصیه

جهت آموزش شبکه عصبي سه اليه ، از الگوريتم پس 

گر ترکیبي انتشار خطا استفاده شده است. سامانه توصیه

 Christakouتوسط  CFو  CBهاي ديگري، از ترکیب روش

هاي دقیق براي در جهت ارائه توصیه ]63[و همکاران

سینما پیشنهاد شده است. بخش پااليش محتواي سامانه 

باشد، بر اساس شبکه دهنده ترجیحات کاربر مينشانکه 

 .]7[عصبي مصنوعي آموزش ديده است

هاي توصیه گردشگري بايد مشکالت بسیاري از سامانه

هاي پیچیده را نیز حل نمايند، ريزي و زمان بنديبرنامه

معروف هستند. بنابراين،  NP- Completeکه به مسائل 

به صورت بهینه حل  توانند به خوبي ترکیب شده ونمي

هاي شوند. در نتیجه جهت حل مشکالت مذکور  از روش

رغم آنکه در بسیاري از موارد مختلف بهینه سازي )علي

کنند( استفاده رسیدن به يک راه حل بهینه را تضمین نمي

هاي بهینه سازي استفاده از الگوريتم شود. يکي از روشمي

 CT-Planner  ]21[مذکور در باشد. الگوريتمژنتیک مي

 ]1[شود.ايجاد برنامه بازديد از شهر استفاده مي براي

های های توصیه مبتنی بر شبکهروش -2-7

 اجتماعی

در  6(SNA) هاي اجتماعيوتحلیل شبکهتجزيه

ي رشد چشمگیر ابزاهاي گر، نتیجههاي توصیهسامانه

هاي اخیر هاي اجتماعي مبتني بر وب در سالشبکه

هاي هاي ارائه شده، سامانهمنظور بهبود توصیهبهباشد. مي

گر به صورت فزاينده، درگیري در تعامالت اجتماعي توصیه

                                                           
1 Social Network Analysis 

هاي آنالين، اظهار نظرات اجتماعي و )نظیر دوستي

سازند. از هاي اجتماعي( را براي کاربران ممکن ميبرچسب

گیري همواره مورد آنجايي که پیشنهاد دوستان در تصمیم

ده است، لذا شبکه اجتماعي کاربر به عنوان يک توجه بو

گر قابلیت ارائه خدمات هاي توصیهمنبع مهم در سامانه

باشد. به اين ترتیب، به دلیل ناتواني مربوطه را دارا مي

براي يافتن تعداد کافي از  CFهاي استانداردروش

هاي پراکنده، ارتباطات همسايگان مشابه در مجموعه داده

هاي بران به عنوان يک روش بهبود سامانهاجتماعي کار

هاي مشابهي در باشد. پژوهشگر در حال ظهور ميتوصیه

و  Palauاين زمینه انجام شده است. به عنوان مثال، 

ي هاي اجتماعي را براي ارائهشبکه ]26[همکاران 

ارتباطات مشترک ايجاد کرده و چندين معیار را براي 

دست چارچوب توصیه بهاستخراج چگونگي همکاري در 

 .]7[اندآمده از آن پیشنهاد داده

گري شوراني و همکاران سامانه توصیه 6934در سال 

مکان به اشتراک گذاشته شده -هاي نقطهرا بر مبناي داده

 Gowallaتوسط کاربران در شبکه اجتماعي مکان مبناي 

شهر پکن ارائه دادند. در راستاي رسیدن به اين هدف آن

ام اساسي محاسبه امتیاز اختصاص داده شده به ها دو گ

ها با استفاده از روش پااليش محتوا محور و اجراي مکان

روش پااليش گروهي براي محاسبه شباهت کاربر هدف به 

ديگر کاربران و پیشنهاد مکان به کاربر هدف،  را انجام 

 .]6[دادند

Arnaboldi  اي به نام سامانه 2164و همکاران در سال

CAMEO  .را توسعه دادندCAMEO افزاري پايگاه میان

منظور هاي موبايل بهآگاه سبک وزن، براي دستگاهبافت

هاي شبکه ي آني برنامه کاربرديحمايت از توسعه

باشد. به طور خاص، سامانه مي 2 (MSN)اجتماعي همراه

آوري و استدالل روي اطالعات بافتي مذکور براي جمع

هاي محلي، محل آمده توسط دستگاهدست چند بعدي به

ها طراحي ها با ساير دستگاهکاربر و تعامالت فیزيکي آن

 .]22[شده است

  آگاههای توصیه بافتروش -2-8

از تعاريف معمول براي ] 29[و همکاران Deyتعريف 

باشد. محققین مذکور بافت را به عنوان هر نوع بافت مي

                                                           
2 Mobile Social Network 
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وضعیت هر موجوديت  تواند براي شناسايياطالعاتي که مي

تواند يک استفاده شود، تعريف نموده اند. هر موجوديت مي

شخص، مکان و يا يک شي باشد که بر اساس تعامل بین 

شود. امروزه کاربر و يک برنامه کاربردي در نظر گرفته مي

اطالعات بافتي نظیر زمان، اطالعات هندسي و مصاحبت با 

در نظر گرفته شده است. گر هاي توصیهساير مردم در سامانه

، يک فرايند سه Tuhilin ]24[و   Adomaviciusدر پژوهش 

فیلتر بافتي، پس فیلتر بافتي و اي شامل پیشمرحله

سازي بافتي را براي ايجاد چنین اطالعاتي پیشنهاد مدل

تواند اطالعات ها سامانه ميشده است، که با پردازش آن

 .]7[مطلوب تشخیص دهدبافتي مفید را براي ايجاد توصیه 

گر ي توصیهسامانه 2165اسمعیلي و همکاران در سال 

ترين محل جهت آگاهي را جهت پیشنهاد مناسببافت

اقامت گردشگران شهر کرمان طراحي و پیاده سازي 

نمودند. سامانه مذکور با توجه به بافت و شرايط کاربر نظیر 

ري مکان میزان هزينه مورد نظر وي و امکانات رفاهي بهت

هاي موجود در پايگاه داده به وي توصیه گاهرا از بین اقامت

 .[2]کند مي

 های توصیه گروهروش -2-9

براي تولید گروهي از  6(GRS) هاي توصیه گروهسامانه

پیشنهادات کاربر، زماني که اعضاي گروه براي ايجاد 

وگوهاي رو در رو ناتوان بوده و يا زماني که ترجیحات گفت

با وجود تطابق بین سايرين واضح نیست، پیشنهاد  هاآن

هايي نظیر فیلم، موسیقي، در حوزه  GRSشوند. ازمي

هاي صفحات وب، حوادث و موضوعات پیچیده مانند برنامه

و  Jamesonسفر استفاده شده است. در پژوهش 

زمان براي کاربران يک ساز و کار ارتباط هم ]25[همکاران

توانند که کاربران يک گروه ميتوسعه داده شده است، 

 .]7[انتخابات ساير اعضاي را ببینند و کپي کنند

گر خدمات ارائه شده توسط سامانه توصیه -3

 همراه در گردشگری

ي سريع تکنولوژي محاسبات همراه، پیشرفت و توسعه

هاي کاربردي سبب محبوبیت انواع مختلفي از برنامه

گردشگري همراه يک زمینه  .]21، 4[همراه، شده است

                                                           
1 Group Recommender Systems 

باشد. گر همراه ميهاي توصیهکاربردي ممتاز درسامانه

هاي ايجاد شده در اين زمینه راحتي هدف اصلي سامانه

وجوي اطالعات و ترقیب کاربران براي انتخاب فرايند جست

هاي زير انواع بخش باشد. درخدمات پیشنهاد شده مي

اي حمايتي ارائه شده هکارهاي توصیه معمول نظیر فعالیت

گر همراه در گردشگري بررسي هاي توصیهتوسط سامانه

 .[4]شده است

 هاتوصیه جاذبه -3-1

گر همراه مربوط به هاي توصیهبسیاري از سامانه

ها، هاي شهري نظیر موزهي جاذبهگردشگري براي توصیه

. [4]اند اماکن هنري، آثار باستاني و کلیساها استفاده شده

هاي ياد شده به دو صورت قیقات مروري، جاذبهدر تح

استفاده از يک رابط مبتني بر لیست سلسله مراتبي مرسوم 

( و يا بر اساس [27]و همکاران Kenterisي )مانند مطالعه

ها روي يک رابط مبتني بر نقشه، افزودن آيکون جاذبه

اند. بصري شده [22])و همکاران Baus)مانند پژوهش 

Ruotsalo 2169کاران در سال و هم 

SMARTMUSEUM ( جا يک سامانه توصیه گر همه

هاي . سامانه مذکور روي روش[23]حاضر(، را ارائه دادند 

ي اطالعات مورد توصیه شخصي شده و معنايي براي ارائه

هاي ويدئويي و ترکیب گفتار براي کاربران نیاز، جريان

هنگي ناتوان، در جهت کمک به بازديدکنندگان میراث فر

 6طور که در شکل همان .بر اساس نمايه کاربر تمرکز دارد

ي اجرا شده مولفه 4شود، سامانه مذکور داراي مشاهده مي

 باشد.)به عنوان وب سرويس(، مي

 
 SMARTMUSEUM [29] سیستم معماري -6شکل
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ورودي هاي سنجنده و ترجیحات کاربر که توسط وي 
ها سرويس بافت، که آنبه صورت دستي وارد شده است به 
شود. نگارد، فرستاده ميرا به مفاهیم در هستي شناسي مي

در نتیجه نمايش بافت همراه با ترجیحات کاربر که از 
طريق بازخورد مناسب روي اشیا نشان داده شده است، به 
سرويس شناسه کاربر فرستاده مي شود. اين سرويس با 

براي کاربر ايجاد استفاده از اطالعات دريافتي يک نمايه 

کند و اين نمايه را به سرويس پااليش که اشیا را براي مي
فرستد. در نهايت کند، ميکاربر بر اساس نمايه بازيابي مي

لیست بازيابي توصیه هابه سرويس فراداده بازگشته و نتايج 
 .]23[گردد به کاربر موبايل ارسال مي

 ی خدمات گردشگریتوصیه -3-2

هاي ، هتل، سرويساطالعات رستورانکاربر معموال 
حمل و نقل، دفاتر اطالعاتي، و نظیر آن را به عنوان 

کند اطالعات مورد نیاز خدمات سفر از سامانه دريافت مي
کاربر قیودي را مشخص کرده و در ادامه  .]92، 96، 91[

کنند، بازيابي و آوده ميسامانه خدماتي که اين قیود را بر
توصیه   Chang و  Yu. لذا در پژوهش کندبندي ميرتبه

ها بر اساس نوع غذا، مکان، ساعات کار، رستوران

   .]99[ي قیمت انجام شده استامتیازبندي کاربر و بازه

محتوای اشتراکی ایجاد شده توسط کاربر  -3-3

 های اجتماعی برای گردشگرانو خدمات شبکه

ه به هدف هايي را با توجها نیز، توصیهتعدادي از سامانه
کنند. اين فراهم مي ها و همچنین خدماتکشف جاذبه

هايي که توسط ها در سطح وسیعي اغلب از ويژگيسامانه
گیرند. شوند الهام ميهاي اجتماعي محبوب پیشنهاد ميشبکه

هاي بازديد شده و يي نظیر الگوي حرکت کاربر، جاذبههافعالیت
شوند. اين در ميوجو به طور خودکار استخراج صفحات جست

-نظرات، رتبهحالي است که محتواي مرتبط با گردشگر نظیر 

ها به صورت مشترک مديريت ها و فیلمها، عکسجاذبه بندي
شوند. عالوه برآن، برخي از شده و به اشتراک گذاشته مي

 همکاران و Zhengها نظیر سامانه ارائه شده در پژوهش سامانه

 .]94[کنند موقعیت بازديدکنندگان نزديک را مجسم مي ]94[

 های سفر و مسیرتوصیه -3-4

تعدادي از ابزارهاي حمل و نقل و ناوبري، خدمات 

مسیريابي را بر اساس موقعیت جغرافیايي کاربران موبايل 

 GPSهايي نظیر دهند. اطالعات موقعیتي از گیرندهارائه مي

هادات فناوري رديابي مکان  و يا از طريق استفاده از پیشن

هاي آيند. جدا از استفاده وسیع از سامانهدست ميبه

-ناوبري، خدمات توصیه سفر در بسیاري از برنامه

هاي راهنما ، براي کمک به کاربران در يافتن کاربردي

ي توصیه شده، ادغام مسیر بین موقعیت فعلي و جاذبه

سیر از مکان فعلي ترين ماند. عالوه بر پیشنهاد کوتاهشده

ي توصیه شده بعدي و بکارگیري اطالعات کاربر به جاذبه

منظور ارائه هاي اجتماعي بهبازيابي شده از شبکه

ي ي مسیر، چندين سامانههاي شخصي شدهتوصیه

گر همراه، براي راهنمايي نقطه به نقطه مسیر ايجاد توصیه

در هاي میاني هاي مرتب شده از مکاناند. لیستشده

امتداد يک نقطه شروع مسیر، تابع اولويت و قیود کاربر 

هاي سفر ، زمان موجود و جاذبهنظیر مکان فعلي

هاي گر نیز، سرويسهاي توصیهبرخي سامانه .]95[باشدمي

ي تحت پوشش حمل و نقل شهري را با توجه به همه

روي، دوچرخه سواري، هاي حمل ونقل موجود )پیادهروش

 .]4[کنند و نظیر آن( ترکیب و درگیر مياتوبوس، مترو 

اي با و همکاران سامانه Anacleto  2164در سال 

ريزي پوياي سفر و توصیه منظور برنامهرا به PSiSعنوان 

هاي گردشگر، بافت فعلي کاربر، ها بر اساس اولويتجاذبه

ي مذکور سامانه .]2[مناظر و دستگاه موبايل ارائه دادند 

ريزي سفر بوده، که براي ي حمايت از برنامهاي براسامانه

کمک به تعريف يک برنامه بازديد در سفر و ارائه 

ي خاص تر مطابق با نمايهمحصوالت گردشگري مناسب

هاي شخصي، آرزوها، کاربر شامل عاليق، ارزش

 هاي وي ايجاد شده است. ها و ناتوانيمحدوديت

شده ياد  PSiSجزئیات ويژگي و معماري سامانه 

گردد به شرح زير مشاهده مي 2طور که در شکل همان

 باشد.مي

 
 ]PSiS ]2 سامانه معماري -2شکل

سامانه داراي سه بخش برنامه کاربردي وب که داراي 

ابتدا باشد. پايگاه داده، مدل توصیه و مدل برنامه ريزي مي
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کاربردي وب تعامل دارند از طريق برنامه PSiSگردشگران با 

کنند. اين کار با ريزي ميسفر را براي تعطیالت برنامهيک و 

ي استفاده از ثبت گردشگر روي سامانه از طريق برنامه

گردشگر و درخواست يک توصیه  کاربردي وب، تعريف نمايه

گیرد. بخش دوم براي سفر در يک شهر خاص انجام مي

باشد، که ارتباط بین برنامه کاربردي تلفن میان افزار مي

کند و داراي راه و برنامه کاربردي وب را برقرار ميهم

باشد. برنامه کاربردي سرويس همگام سازي دو طرف مي

بیني آب و هوا شامل مدير دستگاه، سرويس پیش ل کهموباي

براي بهبود توصیه ها، مدل توصیه، مدل رديابي و مدل 

ها و ها را براساس اولويتو جاذبه باشدبرنامه ريزي سفرمي

کند. برخي از تغییرات فت فعلي کاربر و مناظر توصیه ميبا

ريزي شود که برنامهبافتي در حین بازديد از مناظر باعث مي

ريزي اصلي بازديد منسوخ شده و گردشگر نیازمند برنامه

مجدد باشد. اين برنامه ريزي مجدد با استفاده از مدل 

 .]2[گردد ريزي سامانه انجام ميرديابي و برنامه

 ی شخصی شدهبرنامه ریزی سفر چند روزه -3-5

در يک سناريوي معمول، يک گردشگر مقصدي را با 

هاي مورد عالقه در طول يک روز يا روزهاي انبوه جاذبه

هاي زمان و يا کند. به دلیل محدوديتبیشتر بازديد مي

پذير ها امکاني اين جاذبههزينه، معموال بازديد از همه

ها براي بازديد، ترين جاذبهبنابراين، انتخاب مهمباشد. نمي

شود. هاي کاربر، يک نیاز تلقي ميبدون تجاوز از محدوديت

گر همراه اولیه، نیاز هاي توصیهيک نوع مهم از سامانه

هاي چند روزه شخصي شده، مزبور را از طريق ايجاد سفر

د. کنهاي موجود بیان مياي از جاذبههمراه با زيرمجموعه

ي طراحي هاي مربوطه، اين نیاز به عنوان مسالهدر بررسي

  .]4[شود ، شناخته مي6(TTDP)سفر گردشگر

سامانه  6939بهاري سجهرود و همکاران در سال 

ريزي تور گردشگري گر مبتني بر وب جهت برنامهتوصیه

هاي مورد براي کمک به گردشگران در بازديد از جاذبه

سازي کردند. مکن طراحي و پیادهعالقه در حداقل زمان م

سامانه مذکور از طريق اطالعاتي از قبیل عاليق، تعداد 

-روزها و مکان شروع حرکت گردشگر، براي هر روز برنامه

اي انجام داده و همراه با ارائه ريزي گردشگري جداگانه

                                                           
1 Tourist Trip Design Problem 

هاي طرح روزانه گردشگر، بهترين مسیر را بین مکان

 .[9]نمايدمنتخب ارائه مي

اهنماهاي گردشگري تحت وب و موبايل در حال ر

کنند. هاي شخصي شده سفر حمايت ميحاضر از توصیه

روي را در نظر ها منحصرا سفرهاي پیادهحال، آنبااين

اي را و همکاران سامانه Gavalas 2165گیرند. در سال مي

 ].91[ارائه دادند   eCOMPASSتحت عنوان

eCOMPASS موبايل  -آگاه وببافتکاربردي يک برنامه

ي سفر روزانه شخصي شده است. سامانه ي برنامهبراي ارائه

مذکور براي حمايت از انتقال گردشگران پیاده يا در 

ي عمومي و با در نظر حرکت با استفاده از وسايل نقلیه

هاي حمل و نقل توصیه گرفتن تاخیرهاي وارده در ايستگاه

گراي رويسيک معماري س eCOMPASSاست.  شده

کند. گردش کار در داخل ( را اتخاذ مي9درشت دانه )شکل

eCOMPASS باشد. شامل دو مرحله آنالين و آفالين مي

هر کدام اين دو مرحله فوق نیز از چندين مرحله تشکیل 

 .]91[اند شده

 
 eCOMPASS [36] کاربردي برنامه معماري -9شکل

 الف( مرحله آفالین

 .]91[باشد زير مرحله زير مياين مرحله شامل دو 

محاسبه تمام زوج مختصات زمان سفرچند  -

نمايي آنالين بین همه مکان ها و ذخیره آن در 

داده محتوا، سپس گروهبندي  پايگاه

درخوشه هاي مجزا بر اساس   (POI)هاجاذبه

 هاي جغرافیايي معیار

ها و مشخصات سفر درمیان  POIذخیره فراداده  -

POI  حافظه سمت سرورها در ساختار 

 مراحل آنالين: شامل مراحل زير است: (ب

ارسال پرس و جو هاي کاربر همراه با مشخصات  -

 وي و جزئیات سفر
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اتصال به يک وب سرويس آب و هوا براي ارائه  -

پیش بیني آب و هوا در تاريخ سفر در صورت 

 تمايل کاربر

اتصال به يک سرويس برنامه ريز مسیر چند  -

هاي ن پیاده روي از مکاننمايي براي تخمین زما

ترين مرکز منطقه،در صورت آغاز/پايان به نزديک

تعیین مکان هاي آغاز و پايان دلخواه توسط 

 کاربر

وب سرويس هاي برنامه ريز سفر که از سفرهاي  -

 گردشگري روزانه شخصي مشتق شده اند

کاربردي کاربر برگرداندن سفرها به برنامه -

درخواست کننده ، ارائه توصیفات سفر روي يک 

 نقشه يا رابط گرافیکي مبتني بر لیست 

گر های توصیهبررسی چند نمونه از سامانه -4

 همراه در زمینه گرشگردی

 6331ي گر مختلف از اواسط دهههاي توصیهسامانه

هاي فوق در اند. سامانهپیشنهاد شده و توسعه يافته

هاي مختلف از جمله گردشگري مورد استفاده قرار زمینه

يکي از اولین  GUIDEگر سامانه توصیه ]7[گرفته اند

و  Davies، که توسط راهنماهاي گردشگري همراه بوده

براي شهر لنکستر طراحي شده  6333همکاران در سال 

 است. سامانه به منظور رفع نیاز به استفاده از يک سیستم

( در تعیین محل GPSداگانه )نظیر تعیین موقعیت ج

هاي تلفن همراه با کاربر و ارائه اطالعات پويا از دستگاه

سیم مبتني بر سلول با پهناي باند باال که در زيرساخت بي

کند. اطالعات ارائه سرتاسر شهر موجود است، استفاده مي

شده به بازديدکنندگان بر اساس نمايه کاربري، اطالعات 

باشد. همچنین بر اساس زيکي کاربر ميبافتي ومحل فی

تواند به بافت فعلي، سامانه يک تور مناسب را که مي

هاي برنامه سفر تغییر کند، صورت پويا بر اساس محدوديت

 شده شنهادیپ جاذبه با گردشگر که يزماندهد. ارائه مي

 هايجاذبه انتخاب با را هاهیتوص اي کند موافقت يبعد

 .کنديم رییتغ تور کند، اصالح يبعد مقصد در مختلف

عالوه بر اين، سامانه امکانات رزرو را نیز فراهم کرده 

و همکاران سامانه  Poslad 2116در سال . ]97[است

CRUMPET  را به منظور ارائه اطالعات و خدمات شخصي

به گردشگران ارائه دادند. سامانه مذکور به عنوان يک 

خدمات و تسهیل سیستم چند عامله با مفهوم واسط 

تعامالت طراحي شده است. براي هر جاذبه، سامانه 

دهد. در توضیحات، نقشه، مسیرها و تصاوير را نشان مي

اولین استفاده، سامانه به منظور يادگیري ترجیحات کاربر، 

کند. اطالعات جمعیت شناختي گردشگر را دريافت مي

ربر ها براساس عاليق شخصي و مکان فعلي کاتوصیه جاذبه

هاي در ادامه با توجه به خصوصیات سامانه .]92[باشد مي

توان چند گر مورد بررسي در زمینه گردشگري ميتوصیه

 ها را به صورت زير بیان نمود.نمونه از آن

 و همکاران XUروش ارائه شده توسط   -4-1

Xu  با در نظر گرفتن 2165و همکاران نیز در سال ،

سازي موضوع براي استخراج ترجیحات کاربر روشي را مدل

براي پیشنهاد مسیر گردشگري بر اساس تراکم سوابق سفر 

اين روش براي توصیه، از  .]93[به ساير شهرها ارائه دادند 

روش پااليش گروهي بر اساس مشارکت جامعه در 

ي بافت کاربر هايي با برچسب جغرافیايي و محاسبهعکس

( 4. چارچوب کلي روش ارائه شده )شکلکنداستفاده مي

 .]93[به شرح زير است 

 
 ]Xu ]93 پیشنهادي روش چارچوب -4شکل

هاي گردشگري با شناسايي يافتن مکان -

 اند.برداري شدههايي که غالبا عکسمکان

با  هاي گردشگرياستخراج مشخصات مکان  -

دهنده استفاده از زمان عکسبرداري که نشان

باشد. براي بازيابي بازديد ميزمان مناسب براي 

هاي آب و هوا سرويسبافت آب و هوا از وب

 .]93[گردداستفاده مي

برآورد سوابق سفر کاربر با ايجاد ماتريس شباهت   -

 کاربر 
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مکان و استخراج سوابق سفر کاربر با استفاده از   -

  6(PLSA)تحلیل معنايي پنهان احتماالتي روش تجزيه

 کاربر  -ايجاد ماتريس شباهت کاربر  -

ترين ها با استفاده از پیدا کردن شبیهايجاد توصیه -

کاربر، محاسبه يک  -کاربران از ماتريس شباهت کاربر

ها بر اساس روش پااليش ي مکانامتیاز براي همه

هاي شهر هدف  بر اساس قیود گروهي، پااليش مکان

مکان باالتر، به  mدست آمده و برگرداندن بافتي به

 .]93[عنوان نتیجه 

 SmartTourismگر سامانه توصیه -4-2

توسط  2165در سال  SmartTourismسامانه 

Fermoso  و همکاران بر روي پايانه اندرويد ارائه گرديده

سامانه مذکور از تلفن همراه و تکنولوژي معنايي  .]41[است 

 (LOD)هايي با دسترسي آزاد ها و دادهنظیر هستي شناسي

گذاري اطالعات به عنوان ابزاري قدرتمند براي به اشتراک

ها براي تولید کند. همچنین از همکاري میان آناستفاده مي

گیرد. دانش و يادگیري درباره میراث فرهنگي بهره مي

 .]41[( به شرح زير است 5معماري سامانه )شکل 

 
 ]Smart Tourism ]41معماري نرم افزار  -5شکل

گر توسعه یافته توسط سامانه توصیه -4-3

Martin  و همکاران 

و همکاران بر  Martinسکويي توسط  2165در سال 

سکوي  .]46[سازي شده استعامل جاوا پیادهروي سیستم

 ي برنامهمبتني بر ابر مذکور، براي سهولت توسعه

                                                           
1 Probabilistic Latent Semantic Analysis 

که آگاه تلفن همراه، توسط افرادي هاي بافتکاربردي

مهارت برنامه نويسي ندارند، استفاده شده است. سکوي 

ي نرم موجود به عنوان يک مجموعه از ابزارهاي توسعه

باشد. کاربر نهايي افزار میزبان روي سرويس وب مي

هاي تلفن تواند از آن براي پیکربندي برنامه کاربرديمي

همراه استفاده کند. موقعیت، زبان کاربر، محدوده تاريخ و 

توانند براي سفارشي مان پارامترهاي بافتي هستند که ميز

آگاه ي اطالعات استفاده شوند. يک مدل بافتکردن ارائه

هاي بافتي نیاز و مديريت کارآمدتر داده منظور ارائهبه

هاي زير (، از اليه1است. معماري سکوي مورد نظر )شکل 

 .]46[تشکیل شده است 

هاي تلفن همراه، اهاليه منابع بافتي )شامل دستگ

سرور، حسگرهاي هوشمند(، اليه پردازش، اليه مديريت و 

 برنامه کاربردي تشکیل شده است. اليه پردازش شامل

GIS تطبیق مختصات مکان يا  به منظورUUID  هاي

iBeacon مدل داده و با مناطق ايجاد شده ،API    به منظور

باشد. اليه مي هاي اولیه بافت به مدل داده بافتدادهانتقال 

مديريت شامل رابط کاربر، پايگاه داده، پايگاه دانش، 

باشد و قوانین ذخیره شده مي Push سرويس پیام رساني

گردد. اليه برنامه که فرايند استدالل در اين اليه انجام مي

آوري و جمعهاي کاربردي شامل نرم افزارهاي به منظور 

کاربر، موقعیت و محل ي ارسال اطالعات بافتي کاربر، نمايه

 .]46[مختلف استوي به سکوهاي 
 

 
 ]46[سکو  معماري -1شکل

 نيا در شدهيبررس يکارها هاييژگيو شامل 6جدول

 .باشديم مقاله
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 هاي بررسي شدهمقايسه پژوهش -6جدول

 مزایا ابعاد دخیل در توصیه رابط کاربری تکنیک توصیه خدمات مولفان

Noguera  و

 -]5[همکاران 

2162 

توصیه 

 هارستوران

مبتني بر -گروهي-محتوايي

 دانش
ios ي سه بعدينقشه مکان و ترجیحات 

Ruotsalo  و

همکاران 

]23[- 2169 

راهنماي 

بازديد از 

 هاموزه

هستي شناسي )به -گروهي

منظور پر کردن شکاف بین 

هاي ناهمگن ورودي داده

 ها و نمايه کاربر(سنجنده

ويندوز 

 1موبايل 

انگیزه -مکان -هااولويت

 زمان-بازديد

 

هاي ويدئويي و استفاده از جريان

ترکیب گفتاري براي کاربران 

 ناتوان

Yang and 

Hwang ]3[-

2169 

-توصیه جاذبه

هاي 

 گردشگري

 ترجیحات-مکان )جاوا(يلموبا گروهي )مبتني بر کاربر(
به  یرتبادل اطالعات بصورت نظ

 یرنظ

بهاري 

سجهرود و 

 -[9]طالعي 

6939 

برنامه ريزي 

سفر شخصي 

 شده

 مرورگر وب محتوا محور

زمان -يحصر یحاتترج

-هامکان يخدمات ده

نقل و انتقال  يزمان ينههز

 گردشگر

جهت  يکنزد يهامکان يندبگروه

 روز هردر يد بازد

شوراني و ملک 

[6]- 6934 

توصیه گر 

 مکان

-(FIF)روش  محور محتوا

بر يمبتن یرسون،)پ گروهي

بودن محل  يکنزد-کاربر(

 يبندکاربران )خوشه يزندگ
meanshift)) 

نسخه 

 آزمايشگاهي
 زندگي کاربرانتوجه به محل  ترجیحات -مکان-زمان

Anacleto  و

 -]2[همکاران 

2164 

برنامه ريزي 

سفر روزانه 

 شخصي شده

بر  يمبتن-محور محتوا

)توجه به بازخورد  یتمحبوب

 کاربران(

 اندرويد

 وضعیت-مکان-ترجیحات

جهت و  -ييآب و هوا

زمان خدمات -سرعت کاربر

 يده

 -ینهتور بر اساس زم ياينطباق پوا

 توجه به بازخورد کاربران

اسماعیلي، 

ملک و فروتن 

[9]-2165 

 یهوصت

 اقامتگاه

به  یدوسياقل يهمپوشان

منظور محاسبه مشابهت 

 ها.کاربر و اقامتگاه یدهايق

 - يحصرترجیحات  اندرويد

Gavalas  و

همکاران 

]91[-2165 

ارائه تور 

گردشگري 

 بهینه

)انطباق برچسب  محتوا محور

 يحصر یحاتمکان با ترج

هاي محدوديت، اعمال کاربر(

کاربر با استفاده از الگوريتم 
SlackRoutes 

 اندرويد

-مکان -ترجیحات صريح

زمان  -زمان خدمات دهي

زمان  -نقل و انتقال کاربر

تعیین شده توسط کاربر 

 براي گردش روزانه

در نظر گرفتن دو حالت حرکتي 

-پیاده و استفاده از وسايل حمل

در نظر گرفتن زمان  -ونقل عمومي

امکان در نظر گرفتن -اهاربراي ن

مکان آغاز و پايان دلخواه کاربر در 

 ريزي توربرنامه

Xu   و

همکاران 

]93[-2165 

-توصیه جاذبه

هاي 

 گردشگري

محتوا محور )برچسب مورد 

-عالقه کاربر و برچسب عکس

گروهي )مبتني -هاي مکاني(

 بر کاربر(

 مرورگر وب
تاريخچه سفرهاي کاربر، 

 و فصل وهوابافت آب

استخراج ترجیحات براساس 

هاي گرفته شده برچسب عکس

 توسط کاربران

Savage  و

 ]92[همکاران 

- 2166 

 توصیه جاذبه

-محتوا محور )انطباق برچسب

-هاي صريح کاربر و برچسب

 ها(هاي مکان

 موبايل
حالت -ترجیحات-مکان

 وخويخلق -نقل و انتقال

ي نقل و انتقال دخالت دادن نحوه

 کاربر در توصیهو خلق و خوي 

 

 گرهای توصیهمعیارهای ارزیابی سامانه -5

هاي خطا ، نزديک بیني يا معیارهاي دقت پیشمعیار

گر را با بیني شده در سیستم توصیهبودن امتیازات پیش

هاي گیريکند. اندازهگیري ميامتیازات واقعي کاربر، اندازه

MAE اين دسته،مربوط به 
 ((2و6)روابط ) RMSEو  6

                                                           
1 Mean Absolute Error 
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 ايهستند. براي آزمايش متد توصیه، مجموعه داده ]42[

را بارگیري کرده  fپرونده با شناسه  ،u)کاربر با شناسه 

کنیم: است( را بطور تصادفي به دو مجموعه تقسیم مي

اي( و مجموعه ي دادهاز مجموعه %31مجموعه آموزش)

اي(. سپس الگوريتم توصیه دادهاز مجموعه  %61آزمايش )

دهیم تا اقالم را توسط مجموعه آموزشي، آموزش مي

موجود در مجموعه آزمايشي را براي کاربران مجموعه 

 .]44، 49، 42[آزمايشي توصیه کند

𝑂𝑢 ي اقالم امتیاز داده شده توسط کاربر را مجموعه𝑢 

 دهیم. اند قرار ميبیني شدهکه توسط متد توصیه نیز پیش

(6) 𝑀𝐴𝐸 =
1

|𝑈|
∑(

1

|𝑂𝑢|
∑ |𝑝𝑢,𝑖 − 𝑟𝑢,𝑖|

𝑖∈𝑂𝑢

)

𝑢∈𝑈

 

 

(2) 𝑅𝑀𝑆𝐸 =
1

|𝑈|
∑ √

1

|𝑂𝑢|
∑ (𝑝𝑢,𝑖 − 𝑟𝑢,𝑖)

2

𝑖∈𝑂𝑢𝑢∈𝑈

 

  𝑝𝑢,𝑖 بیني شده وامتیاز پیش 𝑟𝑢,𝑖  امتیاز واقعي کاربرu 

 باشدمي iبه قلم 

بیني شده به ي امتیازات پیشکه به جاي ارائهزماني

ها را مکاني که کاربر ممکن است آن 𝑘کاربران، لیستي از 

هاي دقت مانند ترجیح دهد، به وي توصیه شود، از معیار

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛  و𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 ( (4و9)روابط)]شوداستفاده مي ]42 
]42 ،49 ،44[. 

𝑍𝑢، ي مجموعه𝑛  توصیه به کاربر𝑢 و 𝜃ي ، آستانه

شوند. که در کاربرد اين مقاله، بودن تعريف ميمرتبط 

مکاني مرتبط با کاربر است که کاربر آن را بازديد کرده 

 شود. در نظر گرفته مي 6برابر  𝜃باشد، بنابراين 

(9) 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
1

|𝑈|
∑

|{𝑖 ∈ 𝑍𝑢|𝑟𝑢,𝑖 ≥ 𝜃}|

𝑛
𝑢∈𝑈

 

 

(4) 

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

=
1

|𝑈|
∑

|{𝑖 ∈ 𝑍𝑢|𝑟𝑢,𝑖 ≥ 𝜃}|

|{𝑖 ∈ 𝑍𝑢|𝑟𝑢,𝑖 ≥ 𝜃} + #{𝑖 ∈ 𝑍𝑢
𝑐|𝑟𝑢,𝑖 ≥ 𝜃}|

𝑢∈𝑈

 

 

(5) 𝐹𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 =
2 × 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛. 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

گويد که (( به ما مي4)رابطه ) 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛در واقع 

هاي شده به کاربر، برابر با مکان هاي توصیهمکان چند تا از

اي آزمايشي در مجموعه دادهبازديد شده توسط وي 

گويد که چند تا ازبازديد نیز به ما مي 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙باشد. مي

ي آزمايشي، به وي توصیه شده توسط کاربر در مجموعه

 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛(، ترکیب دو رابطه 5شده است. هدف رابطه )

 زمان به هر دو است.به منظور توجه هم  𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙و 

  گیرینتیجه -6

گر پیشنهادات شخصي و مرتبط با هاي توصیهسامانه

دهند. مکان و زمان بازديد را به گردشگران ارائه مي

گیري هاي مذکور با ارائه خدمات پشتیباني روند تصمیمسامانه

بخشند. در اين و مديريت را براي گردشگران بهبود مي

هاي موجود بررسي گرديد و با پژوهش ابتدا برخي از روش

گر مبتني بر موبايل هاي توصیهجه به معماري سامانهتو

توان به هاي اخیر ميهاي علمي در سالمنتشر شده در مجله

هاي توصیه و معماري وتحلیل روشنتايج زير رسید. با تجزيه

هاي توصیه گونه بیان نمود کِه روشتوان اينها ميسامانه

ي نقش غالبي را در همه KBو  CF ،CBکالسیک مانند 

هاي نمايند. با وجود آن روشهاي کاربردي ايفا ميبرنامه

منظور اجتناب از مشکالت هر يک از توصیه ترکیبي به

هاي توصیه فردي، محبوبیت بیشتري دارند. همچنین روش

هاي مبتني بر هاي توصیه جديد مانند روشبرخي از روش

نقش مهمي  طور فزايندههاي اجتماعي بهبافت آگاهي و شبکه

 نمايند.هاي کاربردي جديد ارائه ميرا در توسعه برنامه

 مراجع

 -نشريه علمي ."مبناآگاه در شبکه اجتماعي مکانآگاه و مکانگر زمانمند. ترجیحارائه سیستم توصیه" .(6934) ر. ملک، م. ،شوراني [6]

 .6دوره پنجم. شماره برداري.فنون نقشهپژوهشي علوم و 

. اولین "آگاه براي انتخاب اقامتگاه مطلوب گردشگرگر بافتطراحي سیستم توصیه"(. 2165اسمعیلي، ش. ملک، م. ناصري، ف. ) [2]

 . تبريز.(ICOHACC 2015)المللي انسان، معماري، عمران و شهرکنفرانس بین

-. فصلنامه علمي"ريزي گردشگري بر پايه مديريت زماني و مکانيتوسعه يک سامانه برنامه"(. 6939بهاري سجهرود، ز. طالعي، م. ) [9]

 .52-42. صفحه 39. شماره 24پژوهشي اطالعات جغرافیايي. دوره 
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