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 چکیده

اله یک سیستم آگاه به زمینه جهت پیشنهاد مکان به گروهی از گردشگران ارائه شده در این مق

کند و به  ی گردشگران و مسافت طی شده را لحاظ می است. سیستم پیشنهادی فاکتورهای عالقه

بندی اشخاص متناسب با عالیق   دنبال حداکثرسازی میزان رضایت آنها است. به این منظور به خوشه

ها برای به پیشنهاد بهترین مکان PSOشود و با استفاده از الگوریتم هوش تکاملی  ته میها پرداخآن

های پیشنهاد شده  پردازد. در نهایت با استفاده از فرمول ها میهر روزِ گردشگران در مدت اقامت آن

سازی و  های قبلی کمی در منابع قبل، رضایت کاربران برای سیستم پیشنهادی و همچنین روش

ی افزایش قابل توجه رضایت دهنده سازی نشانسازی و شبیه ایسه گردیده است. نتایج پیادهمق

های سنتی پیشنهاد مسیر، روش تصادفی و گردشگران از سیستم پیشنهادی در مقایسه با روش

 باشد.  ی مسیر با الگوی مشخص برای حالت مطالعه شهر اصفهان میهمچنین ارائه

 .PSOی،راهنمای تور، تور گروهی، الگوریتم تکاملی گردشگر های کلیدی:واژه
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 مقدمه

رشد وتوسعه سریعی  ،گردشگری جهانی ،طبق آمار به دست آمده از سایت جهانی گردشگری

است، بطوری که صنعت گردشگری را به یکی از منابع اقتصادی رو به رشد و مورد توجه دولت داشته

(. با توجه به افزایش 2112یت سازمان جهانی گردشگری،است )سا و محققان در جهان تبدیل کرده

 .روز افزون تعداد گردشگران، حمایت از آنها در طی سفرشان دارای اهمیت فراوانی است

ها در  های جدید هستندکه غالبا اطالعات کاملی از آن گردشگران اغلب به دنبال بازدید از مکان

ای که بسیار با ه امکان دارد گردشگر از بازدید جاذبهاختیار ندارند. این مسئله به این معنا است ک

های حل این مشکل استفاده از ابزارهای راهنمای عالیقش مطابقت دارد، باز بماند. یکی از روش

گر است تا گردشگر بتواند با کمک آنها به پیشنهادهای بهتری دست های توصیهگردشگر و سیستم

 یابد. 

سازی  سفارشی کردن و شخصیگر در زمینه گردشگری،  توصیههای  سیستم ی هدف از استفاده

ها غالباً با اطالعاتی  ها بر اساس ترجیحات و عالیق گردشگران است. این برنامه اطالعات موجود جاذبه

دهند، تاثیر زیادی  می ها و امکانات مرتبط با نیازهای گردشگر در اختیار وی قرار که در رابطه با جاذبه

 .(2112و همکاران  2، سامانی2112و همکاران، 1.)برانوگذارند های او می یریگ بر روی تصمیم

گر بسیاری طراحی و در ابعاد مختلف اجرا و بررسی شدند.  های توصیه در دهه اخیر سیستم

است. این  را افزایش داده ها آمده و توان آنها نیز به کمک این سیستم 3های آگاه به زمینه سیستم

دهند. به  های هوشمندی ارائه می ها با آگاهی از زمینه )وضعیت( کاربر و محیط، سرویس سیستم

کنند و  ها و اطالعات غیرمرتبط با وضعیت جاری به کاربر اجتناب می عنوان مثال از ارائه سرویس

گر آگاه به  های توصیه هند. سیستمد ها و اطالعات موردنیاز به وی را ارائه می دقیقا همان سرویس

شوند و به نوعی عمل فیلتر کردن محتوا را  ضروری استفاده می زمینه در جهت حذف اطالعات غیر

شود که وضعیت یک  زمینه به هر نوع اطالعی اطالق می"(. 2112و همکاران، 4دهند)پسیمر انجام می

افزار  یا هر شی که در تعامل با نرمتواند شخص، مکان  کند. موجودیت می موجودیت را توصیف می

ها و اشیاء به عنوان سه  (. در محیط گردشگری افراد، مکان5،2111)دی"است در نظر گرفته شود

شوند. مکانی که کاربر در آن قرار دارد و اشیایی که او را احاطه  موجودیت اصلی شناخته می

بسیاری از موارد، گردشگران مختلف، (. در 2،2111کند)گارسیا کنند، رفتارکاربر را تعیین می می

ی پیشنهادات های متفاوتی دارند، بنابراین استفاده از اطالعات زمینه در ارائه نیازها و ترجیح

 نماید. اختصاصی به گردشگران نقش مهمی را ایفا می
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ه های ارائه شده ب امروزه افراد تمایل زیادی به سفرهای گروهی دارند. با این وجود اغلب برنامه

گیرند. از طرف دیگر  دنبال پشتیبانی یک گردشگر هستند و بعد اجتماعی گردشگری را در برنمی

گردشگران انتظار دارند در صورت تمایل به سفر با گروهی از افراد بتوانند از تکنولوژی موجود در 

ر برای ی راهنمای تو هایی در زمینه (. پژوهش1،2115زمینه راهنمای تور استفاده کنند)جرج گروه

های اجتماعی یا اینترنت  گردشگران گروهی که از نظر فیزیکی کنار یکدیگر نیستند و از طریق شبکه

 ،2112 و همکاران، 3،بوهالیس2111و همکاران، 2)سانتوس است با هم در ارتباطند انجام شده

یکی سفر اما زمانی که گردشگران با هم و به یک مکان از نظر فیز .(2112و همکاران، 4پاپوویچی

کنند چه باید کرد؟ بنابراین این بخش از گردشگری هنوز جای بررسی و تحقیق بسیاری دارد. در  می

این مقاله این موضوع بررسی شده است و  سیستمی ارائه شده که توانایی پشتیبانی گردشگران 

 باشد.  گروهی را داشته

سازی  ای گروهی از گردشگران شبیهدر نهایت یک برنامه کاربردی راهنمای تور آگاه به زمینه بر

است. شهر اصفهان به عنوان یکی از شهرهای پربازدید کشور به عنوان مطالعه موردی انتخاب  شده

ی پیشنهاد مناسب برای شده است. سیستم ارائه شده با درنظر گرفتن عالیق گردشگران به ارائه

 است. ها پرداختهریزی گروهی و بازدید جاذبه برنامه

بخش دوم شامل مفاهیم مرتبط و ای بعدی مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است: ه بخش

شود. بخش  های گذشته است. در بخش سوم سناریوی پیشنهادی، معرفی و تشریح می مرور پژوهش

سازی گروه گردشگران را بیان و روش پیشنهادی را  سازی برنامه و شبیه چهارم نتایج حاصل از پیاده

ی راهبردی برای آینده پرداخته بندی و ارائه د. درنهایت در بخش پنجم به جمعکن ارزیابی می

 شود. می

 

  موضوع اتیادب

 پیشینه تحقیق

اند  های توریستی به گردشگران داشته ای در معرفی جاذبه در گذشته منابع چاپی نقش عمده

ها و  . ارتباطات و فناوری  اطالعات سبب تغییر اساسی در رفتار توریست(1335 ی و همکارانامیر)

به عنوان مثال نشان داده  .(2114و همکاران، 5)آرنبولدی است ساختارهای صنعت گردشگری شده

 ی و همکاران،زارع)و بازاریابی اجتماعی  (1335, یمحمد)های اجتماعی  شده است که شبکه

اند. این ارتقا و تغییر دیدگاه سبب ایجاد  نقش مهمی در ارتقای صنعت گردشگری ایفا کرده (1335

های راهنمای گردشگر و تاکید بر روی رفتارهای مشتریان و استفاده از اطالعات زمینه در سیستم
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های برای ایجاد سیستم اولیههای  ها شده است. در روشراهنمایی گردشگران برای بازدید از جاذبه

ی ی خاص و مختصری توجه شده اما با گذشت زمان برای ارائهگر تنها به اطالعات زمینهتوصیه

پیشنهاد به گردشگران اطالعات متنوعی مورد استفاده قرار گرفته که عالوه بر اطالعات صریح و 

باشد. تغییر اطالعات سبب رشد واضح شامل اطالعات ضمنی، اطالعات استنتاجی و اجتماعی نیز می

ی این بخش به گر راهنمای گردشگری شده است. در ادامههای توصیهچشمگیر محبوبیت سیستم

های راهنمای گردشگری پرداخته ی سیستمبررسی تعدادی از بهترین کارهای انجام شده در زمینه

 شود.  می

ها های هوشمند، استفاده از آن سیستمو قدرت یادگیری  1پذیری پذیری، وفقبا توجه به انعطاف

و  2های راهنمای گردشگران بسیار مفید و پر اهمیت است)چندر طراحی سیستم

اند و در مورد  ی موبایل معرفی شدههای آگاه به زمینهقبالً سیستم (.3،2111،گرتزل2111همکاران،

های ممکن و تعدادی از های حس کردن آنها، معماریهای مختلف اطالعات زمینه، تکنولوژی مدل

گر آگاه  های توصیه است. در حالت کلی سیستم هایی صورت گرفته  های آگاه به زمینه پژوهش برنامه

ی شوند. سیستم آگاه به زمینه های راهنمای تور محسوب می های سیستم به زمینه از مهمترین دسته

Compass (با درنظر گرفتن اطالعات زمینه2114و همکاران، 4سیتن )  ها و عالیق مانند مکان جاذبه

ی شهری فراهم های کاملی مطابق با عالیق و شرایط جاری گردشگر در محدوده گردشگران سرویس

منظور کمک به گردشگران  به  (2111و همکاران، 5آورد. به طور مشابه در پژوهشی دیگر)شورتزمی

به  است. همچنین سیستم آگاه ط مختلف، سیستم راهنمای تور آگاه به زمینه ارائه شده در شرای

بر هدایت کاربر در سطح شهر، در ( عالوه 2113و همکاران، 2)باتلر Catisی مبتنی بر وب زمینه

و  7)میهان Visitنماید. سیستم ی بین دو شهر نیز گردشگران را پشتیبانی میمحدوده

پردازد.   گیری بر اساس آن می یادگیری رفتار و عالیق گردشگر و تصمیم (به2113و2112همکاران،

کند. در  برای این منظور از شبکه بیزین برای یادگیری الگوهای رفتاری گردشگران استفاده می

های  اندازی برنامه، یک کاربر بدون هیچ الگوی بازدیدی وجود دارد و به مرور با بازدید ابتدای راه

گیرد که این الگو را به  ده با استفاده از شبکه بیزین یک الگوی رفتاری برای او در نظر میانجام ش

به عنوان راهنمای تور مبتنی بر مکان و  Rejaسیستم  2113کند. همچنین در سال  مرور تکمیل می

ی عالیق با افزودن اطالعات زمینه 2111و در سال  (2113و همکاران، 2تحت وب معرفی )مارتینز

سیستم  2112(یافت. در سال 2111و همکاران، 3گردشگر، انعطاف پذیری سیستم افزایش)رودریگز
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طراحی گردید که بجای استفاده از وب، یک نقشه سه بعدی  Reja راهنمای تور جدیدی بر مبنای

ی پژوهش، سرعت و مسیر کاربر ( در ادامه2112و همکاران، 1دهد )نوگورا در اختیار کاربر قرار می

ز به کار اضافه شد و عالوه بر آن سیستم پیشنهاد شده گردشگران را در نقاط بین شهری نیز نی

 (2112و همکاران، 2نماید )برانکو پشتیبانی می

های بین شهری،  افزارها در پوشش گستردگی یک شهر یا حتی راهبا وجود جامعیت برخی از نرم 

 Ewalletاند. به عنوان مثال سیستم شدهتری طراحی  ی کوچک ها برای محدودهبعضی از سیستم

است. همچنین سیستمی  ( برای پوشش موزه ملی تایلند ایجاد شده 2115و همکارانش، 3)چاو

( برای پیشنهاد رستوران برای صرف غذا برای گروهی از گردشگران با 5،2113و کوئتزی 4)لئونارد

  2ی دیگر )عباسپورا است. در مقاله  هدف بیشینه کردن رضایت عمومی طراحی شده

های تاریخی،  ها و امکانات توریستی )سینما، مکان (، کمک به کاربر در کاوش جاذبه2112وهمکارش،

ها، مراکز درمانی وغیره( است. سیستم ارائه شده با توجه به درخواست کاربر، اطالعات زمینه را  موزه

ها، سرویس مناسب  لیست سرویس کند و با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و آوری می جمع

برای  SCSMRبه نام  7کند. همچنین یک روش اکتشافی را برای ارائه خدمات  به کاربر فراهم می

  .(2111و همکارانش، 2گر موبایل ارائه)وانگهای توصیهسیستم

 

 مبانی نظری

ه تعیین های اجتماعی موبایل باین پژوهش با استفاده از اطالعات زمینه و ارتباطات شبکه

پردازد. در ادامه پس از تولید یک پروفایل مشترک  نزدیکترین گردشگر همسایه برای هر کاربر می

کند. برای یافتن نزدیکترین همسایه از سه روش  برای آنها به صورت یکسان پیشنهاداتی ارائه می

ین دو ی شباهت ب ی مرتبط با گردشگران برای محاسبه بهبود ضریب همبستگی اطالعات زمینه

ی مرتبط با آنها، و  ی نرخ شباهت بین دو گردشگر از نظر اطالعات زمینه گردشگر، محاسبه

 کند. ی وزنی بین دو گردشگر استفاده می ی فاصله محاسبه

پردازند. تفاوت  های شرح داده شده به موضوع راهنمای گردشگران انفرادی می اکثر پژوهش

قبلی، بررسی موضوع گردشگران گروهی و طراحی  های سیستم پیشنهادی این مقاله با پژوهش

 سیستمی آگاه به زمینه برای کمک به آنهاست.
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 شناسی تحقیق روش

هایی از ی سیستم راهنمای گردشگران است که بتواند افراد و گروهی جاری، ارائههدف از مقاله

ای یاری  یک شهر  به گونههای دیدنی ها در بازدید از جاذبهگردشگران را با توجه به تنوع عالیق آن

ها داشته باشند. یکی از مسائل مهم در نماید که اعضای گروه، بیشترین رضایت را در بازدید از جاذبه

های گروهی و تورهای گردشگری، در نظر گرفتن عالیق و رضایت تمامی افراد در بازدید از  گردش

ر شهر مورد نظر است. در بسیاری از ها با وجود محدودیت زمانی در مدت اقامت گردشگران دجاذبه

ها را ندارند، به همین علت مواقع گردشگران به دلیل کمبود زمان، امکان بازدید از تمامی جاذبه

ای برخوردار است. در ها از اهمیت ویژهها متناسب با زمان در دسترس آنپیشنهاد بهترین مکان

مکان مدنظر است. برای برآورده شدن این  ی جمعی افراد برای پیشنهادهای گروهی، سلیقهگردش

است. قرار دادن  ها پرداخته ی آنبندی افراد متناسب با سلیقه هدف، سیستم پیشنهادی به گروه

شود تا با پیشنهاد متناسب با عالیق گروه، رضایت  افرادی با عالیق مشابه در یک گروه سبب می

 نسبی تمامی اعضای گروه برآورده شود.

به صورت ترکیبی استفاده نموده  هادی آگاه به زمینه است و از اطالعات زمینهسیستم پیشن

است. این سیستم عالوه بر عالقه و مشخصات افراد گروه، به رضایت عمومی افراد در بازدید از  

ی در نظر گرفته شده توسط سیستم تر، اطالعات زمینه نماید. به صورت جزئیها نیز توجه می مکان

ها، تعداد روزهای سفر و  ی پیشنهاد به گردشگران شامل موارد مکان گردشگر، مکان جاذبههبرای ارائ

ها در پروفایل عالیق گردشگران به بازدید از هر یک از مکان. استی عمومی افراد در بازدید   عالقه

ی  جاذبهشود به این صورت که هر فرد تمایل خود را برای بازدید از کاربر به صورت صریح ذخیره می

کند. برای این منظور توضیحات و  در پروفایل خودش اعالم می 11تا  1مورد نظر به صورت نمره از 

گردشگران پس از مطالعه توضیحات است و  افزار قرار داده شده  هایی از هر جاذبه در نرمعکس

 توانند نظر خود را در رابطه با بازدید مکان مورد نظر اعالم کنند.  می

های مهم و موردنیاز همچون بیمارستان، داروخانه و به عدم آشنایی گردشگران با مکان با توجه 

است تا در هر لحظه با درخواست گردشگر  رستوران در شهر، مکانیزمی در نظر گرفته شده

نزدیکترین رستوران، بیمارستان و یا داروخانه با توجه به موقعیت فعلی وی به او پیشنهاد شود. 

های  ، مولفه1دهد. با توجه به شکل  کلی از معماری سیستم پیشنهادی را نشان مینمایی  1شکل

 گر است. اصلی سیستم پیشنهادی شامل پایگاه داده، خوشه بندی اعضا و سیستم توصیه
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 معماری سیستم پیشنهادی -6شکل

 نگارندگانمنبع: 

 

شود.  ندی افراد پرداخته میب ی نمایش محیط به تشریح خوشهدر ادامه، پس از تعیین نحوه

ی افرادِ هر گروه سپس به بررسی روش استفاده شده برای پیشنهاد مکان مناسب، متناسب با سلیقه

شود. در نهایت جهت جلوگیری از اتالف وقت گردشگران الگوریتم استفاده شده برای  پرداخته می

 شود. رح داده میها شپیشنهاد کوتاهترین مسیر در تعیین ترتیب بازدید از جاذبه

 

 محیط

ای است که در آن برنامه کاربردی راهنمای تور قادر به ارائه خدمات  محیط بیان کننده محدوده

ریزی شده است. سیستم ارائه شده به طور کلی  به کاربر است و در واقع فقط برای آن محدوده برنامه

سازی شده  هر اصفهان پیادهگیرد و در یک مطالعه موردی برای ش یک محیط شهری را در نظر می
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های شود که نودهای آن بیانگر مکاناست. در این پژوهش محیط به صورت گرافی در نظر گرفته می 

نمایی از گراف محیط را  2نمایند. شکل ها مسیر بین دو مکان را مشخص میتاریخی شهر و یال

ی دو  دست آمده تنها فاصله ی به ( فاصله2112و همکارانش، 1توجه به )برانکو با دهد.نشان می

 کند. ی مسیر دخیل نمی جاذبه را در نظر گرفته و مسائلی مانند ترافیک را در محاسبه

 

 

 

 

 

 
 نمایی از گراف محیط -3شکل

 منبع: نگارندگان   

 

 شود:استفاده میی اقلیدسی زیر رابطهی گردشگری از ی بین دو جاذبهی فاصلهجهت محاسبه
 

 (1)                

 

 .است jگر موقعیت جغرافیایی مکان  بیان و   iگر موقعیت جغرافیایی مکانبیان که 

ی تاریخی، گراف در نظر گرفته شده بدون جهت است و با توجه به وجود مسیر بین هر دو جاذبه

 باشد. ماتریس حاصل از آن ماتریسی متقارن با قطر صفر می

ها عالوه بر فاصله، اولویت بازدید آنها دارای اهمیت است،  با توجه به اینکه در بازدید از جاذبه

اهمیت  ، 2ی دخیل شده است. در رابطه 1ی  اولویت بازدید در ماتریس مسیر حاصل از رابطه

در این رابطه هر چه آید.  بدست می 3 یبرای گروهِ گردشگران است که از رابطه j بازدید از مکان

 فاصله کمتر باشد و اهمیت بازدید بیشتر باشد نتیجه برای گردشگر اهمیت بیشتری خواهد داشت. 

(2)     

  (3)  

 

 نیانگیم ام، -j مکان ی مشاهده به گروه یاعضا یعالقه میتنظ بیضر در روابط فوق 

،  مکانآن  از دیبازد یبرا یعموم یعالقه بیضر ام، -jی مکان به مشاهده گروه یاعضا یعالقه

هر دو متغیر  3ی باشد. در رابطه می رابطه میتنظ بیضر و  ام-j مکان از دیبازد تیاهم 

                                                 
1 Barranco 

 مسیر

 3جاذبه 1جاذبه

 مسیر

 2جاذبه



 16..................................................ارائه سیستم راهنمای تور آگاه به زمینه برای گردشگران گروهی

 

ی بسیار کم از  ای با فاصله که جاذبهشوند تا دارای یک بازه یکسان باشند. در صورتی  سازی می نرمال

ی دیگر قرار داشته باشد امکان منفی شدن رابطه وجود دارد. در این صورت برای گردشگر  جاذبه

گیرد  ی آن اهمیت داشته است و مقداری که در ماتریس قرار می به جاذبه بیشتر از فاصله  عالقه

 ی بیشترین اولویت برای پیشنهاد است.  دهنده  نشان

ی دو ی محاسبه و تعیین گراف محیط، گراف حاصل شامل تناسبی بین فاصلها تغییر در نحوهب

باشد. این اهمیت مشاهده، خود شامل دو ی جاذبه برای گردشگران میجاذبه و اهمیت مشاهده

ی شود( و عالقهی اعضای گروه با اولویت باالتر)که از پروفایل گردشگر استخراج میبخش عالقه

باشد. سیستم پیشنهادی از گراف نهایی حاصل تر میی مکان( با اولویت کمفراد )در مشاهدهعموم ا

سازی و استفاده  نماید. به منظور ذخیرهبرای پیشنهاد مسیر به گردشگران استفاده می 2ی از رابطه

ل پایگاه است شام داده طراحی شده   ها، دو نوع پایگاهاز اطالعات زمینه،مشخصات گردشگران و مکان

 ها. داده مربوط به اطالعات گردشگر و پایگاه داده جاذبه

 

 بندی اعضا خوشه

به دلیل اینکه افرادی که تمایل به سفر گروهی دارند با عالیق متفاوت هستند، بهتر است در 

بندی شوند. به این معنی  ی مطلوب، افراد بر اساس عالیقشان خوشه ابتدای کار برای داشتن نتیجه

ادی که دارای عالیق مشابه هستند در یک خوشه قرار داده شوند و هر گروه پیشنهادهایی که افر

متناسب با عالیق اعضای خود دریافت کند. از آنجا که تعداد گردشگران و عالیق آنها در ابتدای امر 

گردشگران در نظر گرفت. بهتر  بندی توان تعداد گروه خاصی را برای گروه نامعلوم است پس نمی

ها بعد از بررسی عالیق گردشگران مشخص  ست برای این کار روشی استفاده شود که تعداد گروها

 شود. 

است. این الگوریتم افراد  استفاده شده  DBSCANبرای این منظور از الگوریتم مبتنی بر چگالی 

نیاز به  توان عدمکند. از مزایای این الگوریتم می بندی می را بر اساس پراکندگی عالیقشان خوشه

. را نام برد مختلف اشکال با هایی خوشه صیتشخ ییتواناها و تعیین تعداد سرخوشه

 کامل صورت به که را ایخوشه تواند یمها مقاوم است و نسبت به نویز داده  DBSCANنیهمچن

و  1نماید)بکالند ییشناسا ستین متصل آن به یول است شده احاطه گرید خوشه توسط

 دهد. را نشان می DBSCANبندی اعضا بر اساس الگوریتم  خوشه 3شکل.( 2111همکارانش،

 

 

 

 

                                                 
1 Bäcklund 
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Algorithm: Density-Based Spatial Clustering Algorithm 
Repeat 

For each member T in tourist Dataset { 
     T  Visited 

     If T is not yet classified, then       
     {         
        Return all members within T’s esp-neighborhood 

        If sizeof(NeighborPts)< MinPts then 

        Mark T as NOISE 

     else 

        Assign them to a new cluster 

    } 

Until all members visited 

}  
 DBSCANبندی  الگوریتم خوشه -2شکل 

 نگارندگانمنبع:   

 

 کند: ( عمل میε( و شعاع همسایگی )µبر اساس دو پارامتر حداقل تعداد نقاط موجود ) این الگوریتم
 ای که فاصله اش با یک نقطه مفروض  ای دارد. هر نقطه هر نقطه از داده با نقاط دیگر فاصله

 .شود باشد به عنوان همسایه آن نقطه حساب می ε (esp-neighborhood) کمتر از

 که هر نقطه مفروض μ (MinPoints)  همسایه داشته باشد، یک نقطه مرکزی است. 

کند و در صورتی که ی اقلیدسی استفاده میی نقاط از یکدیگر از فاصلهی فاصلهبرای محاسبه

شود.  برای هر بندی میباشد خوشه μ( حداقل به تعداد Neighbor-Pts)های هر نقطهتعداد همسایه

تا  1ی گردشگر بین  ها، که در هر سلول آن عدد عالقه اذبهگردشگر رکوردی وجود دارد به تعداد ج

ی اقلیدسی بین گردشگران از آن رکورد  ی فاصلهاست. بنابراین برای محاسبه مقداردهی شده 11

شود. از آنجا  شوند و همسایگان آنها مشخص می شود. گردشگران با یکدیگر مقایسه میاستفاده می

( دو در µاند گروه محسوب شود پارامتر حداقل تعداد اعضای گروه)تو که تعداد بیشتر از یک نفر می

ی پارامتر شعاع همسایگی، الگوریتم  (. برای محاسبه1332و همکارانش، 1است)ساندر نظر گرفته شده 

را داشته به عنوان شعاع   با چندین عدد تصادفی اجرا شده، در نهایت عددی که بهترین نتیجه

است.  پس از قرارگیری افراد با عالیق مشابه در یک خوشه، سیستم  شده( در نظر گرفته εهمسایگی)

های مناسب جهت بازدید برای هر خوشه در هر روز را متناسب با مدت زمان ی تعیین مکانوظیفه

 اقامت گردشگر بر عهده دارد. 

 

 

 

                                                 
1 Sander 
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 های گردشگری برای بازدید در هر روزانتخاب جاذبه

مکان با بیشترین اولویت فردی و عمومی را برای بازدید هر  سیستم پیشنهادی در هر روز، هفت

های گردشگری یک شهر ممکن است  دهد. با توجه به اینکه تعداد جاذبه گروه گردشگر پیشنهاد می

های هوش تکاملی برای جستجو در که یکی از الگوریتم PSOزیاد باشد از الگوریتم ازدحام ذرات 

دهی به ذرات، به روز رسانی و نمره 1ی بازنماییدر ادامه شیوه است. فضای بزرگ است استفاده شده

 شود. آنها شرح داده می

است. هر ذره بهترین  های گردشگریی یک مجموعه انتخاب از بین جاذبههر ذره نماینده

کند و از بهترین موقعیت عمومی در از ابتدای کاوش تا کنون را ذخیره می (pbest) موقعیت خود

ذرات نیز مطلع است. هر ذره حاوی هفت جاذبه و مکان گردشگری است که در زمان  بین تمامی

 دهد. ای از بازنمایی ذرات را نشان مینمونه 4نماید. شکل شود و تغییر می کاوش به روز رسانی می

 

 
 

 PSO ای از بازنمایی ذرات در الگوریتمنمونه -6شکل

 منبع: نگارندگان 

 

ی ، هر ذره در محیط دارای موقعیت و سرعتی است که بوسیلهدر الگوریتم ازدحام ذرات

 آید.  دست می سرعت ذره به  5ی  شود و با استفاده از رابطه موقعیت ذره محاسبه می 4ی رابطه

 

  (4)  

 

  (5)  

       

 ی، اجتماع مشارکت بیضر ی، فرد مشارکت بیضر وزن اینرسی،  در روابط فوق  
بهترین موقعیت    ، ]1,1[اعداد تصادفی در بازه  و    ،Tی  بهترین موقعیت ذره تا لحظه

 ام و jام در بعد i یموقعیت ذره )بهترین جواب عمومی(،  Tی ها از ابتدا تا لحظهبین تمام ذره

ی  اعداد تصادفی هستند که با توزیع یکنواخت در بازه و  ام است. jام در بعد iی سرعت ذره

شوند و برای ایجاد آزادی عمل در حرکت ذرات و جلوگیری از گیر افتادن در صفر و یک انتخاب می

 شوند.یی محلی در نظر گرفته م بهینه

                                                 
1 Representation 
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های گردشگری است باید به صورت عدد صحیح ی جاذبهبا توجه به اینکه موقعیت ذرات نماینده

 یابد. تغییر می 2ی به صورت رابطه 4ی در نظر گرفته شود، به همین علت رابطه

 

(2)     

 

است،  با توجه به اینکه نیاز به بدست آوردن بهترین موقعیت در بین ذرات در حین اجرای برنامه

به وضعیت هر ذره در هر بار اجرا وجود دارد. برای این منظور محیط  1دهینیاز به روشی برای نمره

ی دهی به موقعیت ذرات از الگوریتم فروشندهشود و برای نمرهبه صورت گراف در نظر گرفته می

 شود.با اعمال تغییراتی متناسب با نیاز مسئله استفاده می (TSP)گرد  دوره

ها در الگوریتم ازدحام دهی به موقعیت ذرهگرد، نمرهی دورهالگوریتم فروشنده  ی از استفادههدف 

ها و انتخاب بهترین مسیر برای عبور، به اهمیت ذرات است. اهمیت هر ذره عالوه بر مسیر بین جاذبه

-ی دورهندهها برای گردشگر نیز وابسته است؛ به همین علت الگوریتم فروشبازدید هر یک از مکان

هایی با حالت الگوریتم استاندارد است. از جمله اینکه ماتریس گرد استفاده شده دارای تفاوت

ها نیست بلکه این ماتریس با ی مسیر بین جاذبهدهندهاستفاده شده در این الگوریتم فقط نشان

دهد. با توجه جای می ها را نیز در خوداصالح شده است و اهمیت بازدید از مکان 2استفاده از رابطه 

ی دیگر وجود دارد این گراف دارای  ی گردشگری به جاذبهبه اینکه همواره مسیری از یک جاذبه

ها در هر روز برای هر ذره ترین مسیر در بین جاذبه یافتن کوتاه نهایت نیست.مسیری با وزن بی

دهی  گروه گردشگران و رتبه یترین فاصله و بیشترین عالقه ی انتخاب مسیر با کوتاهدهنده نشان

شود ای اختصاص داده میباشد. با اجرای الگوریتم به هر ذره نمره ها می عموم افراد در بازدید از مکان

ها ی بیشتر به بازدید و پیمودن مسیر کمتر در  بازدید از جاذبهی عالقهدهنده ی بیشتر نشانکه نمره

شود و عملیات به روز رسانی  ی هر ذره بررسی میهاست. در هر بار اجرای الگوریتم ذرات، نمر

ی عمومی به گیرد. پس از فراهم شدن شرط توقف، بهترین ذرهبهترین ذره فردی و عمومی انجام می

گرد  ی الگوریتم فروشنده دورهشود و نتیجه عنوان پیشنهاد مناسب برای هر گروه در نظر گرفته می

 گردد.به عنوان مسیر بهینه معرفی می

 

 تجزیه و تحلیل

استفاده  MySQLداده  و از پایگاه #Cنویسی  سازی سیستم پیشنهادی از زبان برنامهجهت پیاده

 دهد: ، عملکرد کلی سیستم راهنمای گردشگران را نشان می5است. شکل شده
 

 

                                                 
1 Scoring 
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Global Algorithm 

1- Set public encouragement 

2- Read and set personal encouragement from Database 

3- Calculate and create the distance graph 

4- Exploit the DBSCAN algorithm for clustering the tourists 

5-   For(int i=1;i<inhabitDays;i++){ 

            // for each day find 7 places  for each group visit 
   5-1. Use PSO algorithm to find the best places 

       5-1-1 Use TSP algorithm to give score to particles 

       5-1-2 Update pbest and gbest 

   // After iterating 400 times , find the best places and best sequence 

} 

5- Show places and sequence to each group 

 
 افزار سازی شده توسط نرم مراحل کلی پیاده -9شکل

 منبع: نگارندگان  

 

سازی سیستم راهنمای  است در ابتدای کار برای پیاده نشان داده شده 5طور که در شکل همان

ها است. برای تهیه  گذاری عمومی جاذبه های ارزش گذاری فردی و داده های ارزش تور، نیاز به داده

شود. در این  ل میاست که توسط گردشگران کام  ای تهیه شده ها پرسشنامه ارزش فردی جاذبه

های پیشنهادی بین صفر تا ده بر اساس  است تا برای جاذبه از افراد خواسته شده ها پرسشنامه

 اطالعاتاست.  گردیده تهیه و تکمیلنامه پرسش 111در مجموع ای تعیین کنند.  ی خود نمره عالقه

 .است گرفتهاستفاده قرار مورد  سازی یههدف شب یو براشده  یرهذخ یدر بانک اطالعات هانامه پرسش

است. برای  سازی شده های گردشگری آن پیاده سیستم پیشنهادی برای شهر اصفهان و جاذبه

 2شکلاست.  شدهی عموم افراد از اطالعات سازمان میراث فرهنگی اصفهان استفاده  ی عالقه محاسبه

 دهد. واسطی از اجرای برنامه را نشان می
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 رنامهواسطی از اجرای ب - 1شکل 

 منبع: نگارندگان

 

شود برای هر روز گردشگر، هفت مکان پیشنهادی به  همانطور که در این شکل مشاهده می

های اعضای گروه،  ترتیب بازدید قابل مشاهده است. عالوه بر آن امکاناتی از جمله شماره تلفن

شگر مانند بیمارستان های اورژانسی به مکان فعلی گرد ها و اطالعات نزدیکترین مکان اطالعات مکان

 قابل دسترسی است.

به منظور بررسی و ارزیابی نتایج سیستم پیشنهادی، سیستم ارائه شده با سه روش ذکر شده در 

 شود:ادامه مقایسه می

  پیشنهاد مسیر بر اساس الگوی مشخص: این روش که در بسیاری از تورهای گردشگری مورد

های گردشگری را با توجه به مدت اقامت گردشگران در شهر، گیرد، بازدید از جاذبه استفاده قرار می

 دهد.ها پیشنهاد میبر اساس اهمیت عمومی بازدید از جاذبه

 ها به گردشگران به صورت تصادفی از پیشنهاد مسیر تصادفی: در این روش پیشنهاد جاذبه

 گیرد.های موجود انجام میبین جاذبه

 ها از یکدیگر و کمینه نمودن ی مکاننها متناسب با فاصلهها تپیشنهاد حریصانه: انتخاب مکان

 شود.مسیر انجام می
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و  1)بیانکاالنا 7ی آن با سه روش فوق از رابطه  ی میزان رضایت گردشگران و مقایسه برای محاسبه

 است.  ( استفاده شده2113همکارانش،

                        (7)  

 

ضریب  ضریب برتری روز،  های ممکن برای بازدید در یک روز، تعداد مکان در رابطه فوق  

تاثیر   ها بین دو مکان متوالی انتخاب شده است. در این رابطه گراف فاصله زمان تلف شده و 

ای که مورد  کند، به این معنی که جاذبه ه محاسبه میمیزان عالقه را متناسب با روز پیشنهادی جاذب

ی گردشگر است اگر در روزهای اولیه پیشنهاد داده شود گردشگر رضایت بیشتری از سیستم  عالقه

 آید. بدست می 2ی  از رابطه پیشنهادی خواهد داشت. 

 
 

 

شماره روز بازدیدی  ها،  برای بازدید تمامی جاذبه تعداد روزهای ممکن در رابطه فوق 

تعداد گردشگران )در  ام و -jام در بازدید از مکان -ی بازدید گردشگر عالقه گردشگر، 

فر عالوه بر بازدید باشد. از آنجا که گردشگران در س بندی افراد، تعداد افراد هر گروه( میصورت گروه

های دیدنی تمایل به انجام کارهای متفرقه نیز دارند بنابراین این موضوع حائز اهمیت  از جاذبه

ی خود را بازدید کنند. نتایج  های مورد عالقه های ابتدایی سفر جاذبه باشد که گردشگران در روز می

آورده  1در اصفهان در جدول سازی در یک، دو، سه و چهار روز اقامت گردشگرانحاصل از شبیه

 شده است.

 
 های مختلفی میانگین رضایت افراد در روشمقایسه -6جدول

                                                 
1 Biancalana 

 چهار روز سه روز دو روز یک روز مدل

 52,24 22,11 77,23 31,33 مدل تصادفی

 22,42 22,51 33,23 33,17 مدل حریصانه

 75,33 33,31 121,57 121,21 الگوی مشخص مدل

 314,152 322,22 451,12 512,11 رویکرد پیشنهادی

 تحقیق حاضرمحاسبات منبع: 

(2) 
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شود سیستم پیشنهادی به موفقیت چشمگیری در رضایت بخشی به  همانطور که مشاهده می

بندی گردشگران با توجه  گردشگران گروهی نایل شده است. دلیل اصلی این عملکرد ناشی از خوشه

 کان به هردسته متناسب با انتظارات آنهاست.به اطالعات زمینه و وضعیت آنها و پیشنهاد م

 گیری و پیشنهادات نتیجه

ی راهنمای گروهی برای گردشگران ارائه شده است ی حاضر یک سیستم آگاه به زمینهدر مقاله

ها و عالیق گردشگران، عالیق عمومی در بازدید از که با استفاده از اطالعات زمینه مانند اولویت

ها و ترتیب ی پیشنهاد در بازدید از مکانشگر و مدت اقامت گردشگر به ارائهها، مکان گرد جاذبه

بندی اشخاص با پردازد. به منظور افزایش رضایت جمعی افراد، ابتدا سیستم به گروه ها میبازدید آن

ها متناسب با پرداخته است و سپس برای پیشنهاد بهترین مکان DBSCANاستفاده از الگوریتم 

دهی به  نماید. برای نمره وهی از گردشگران از الگوریتم تکاملیِ هوش ذرات استفاده میی گر سلیقه

گرد  ی دورههر ذره و در نهایت پیشنهاد بهترین ترتیب بازدید از بهبود یافته الگوریتم فروشنده

فهان افزار پیشنهادی بر روی کالن شهر اص و تست نرم سازی است. نتایج حاصل از شبیه استفاده شده

در مقایسه با سه روش پیشنهاد مسیر بر اساس الگوی مشخص، پیشنهاد حریصانه و تصادفی، 

باشد.  های مورد بررسی میی بهبود قابل توجه شاخص رضایت کاربران نسبت به روشدهنده نشان

 بندی آنها با توجه دلیل عمده این بهبود، هدف قراردادن گروه گردشگران از طریق شناسایی و دسته

دهد که سیستم این امر نشان می به شرایط مشابه و پیشنهاد آگاه به زمینه به هرگروه است.

تواند به صورت موثر در تأمین رضایت گردشگران در سفرهای گروهی آنها استفاده پیشنهادی می

 شود.

 است، برخی اطالعات زمینه دیگر نیز دردر این پژوهش چندین اطالع زمینه در نظر گرفته شده

هوایی و روابط گردشگران با یکدیگر  و توان به شرایط آب این حوزه دارای اهمیت هستند. از جمله می

تواند جهت رفاه  هوایی سیستم می و اشاره کرد. به عنوان مثال در صورت نامساعد بودن شرایط آب

ن به چه که گردشگراهای سرپوشیده را پیشنهاد دهد. همچنین بسته به اینحال گردشگران، مکان

ها( های خانوادگی، دوستانه و یا جمعی از همکاران و یا سایر گروهگروهی تعلق دارند )بمانند گروه

  رود اضافه تواند کامالً متفاوت باشد. بنابراین انتظار میپیشنهادهای ارائه شده توسط سیستم می

ی مطلوبتری  نتیجه ،نههایی به سیستم پیشنهادی برای در نظر گرفتن این اطالعات زمی کردن بخش

های دیگری نیز  توان از الگوریتم بندی اعضای گروه می به دنبال خواهد داشت. درنهایت برای خوشه

 استفاده کرد و سپس تاثیر آن را بر رضایت گردشگران بررسی نمود.
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