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چکیده
در این مق اله یک سیستم آگاه به زمینه جهت پیشنهاد مکان به گروهی از گردشگران ارائه شده
است .سیستم پیشنهادی فاکتورهای عالقهی گردشگران و مسافت طی شده را لحاظ میکند و به
دنبال حداکثرسازی میزان رضایت آنها است .به این منظور به خوشهبندی اشخاص متناسب با عالیق
آنها پرداخته میشود و با استفاده از الگوریتم هوش تکاملی  PSOبه پیشنهاد بهترین مکانها برای
هر روزِ گردشگران در مدت اقامت آنها میپردازد .در نهایت با استفاده از فرمولهای پیشنهاد شده
در منابع قبل ،رضایت کاربران برای سیستم پیشنهادی و همچنین روشهای قبلی کمیسازی و
مقایسه گردیده است .نتایج پیادهسازی و شبیهسازی نشاندهندهی افزایش قابل توجه رضایت
گردشگران از سیستم پیشنهادی در مقایسه با روشهای سنتی پیشنهاد مسیر ،روش تصادفی و
همچنین ارائهی مسیر با الگوی مشخص برای حالت مطالعه شهر اصفهان میباشد.
واژههای کلیدی :گردشگری،راهنمای تور ،تور گروهی ،الگوریتم تکاملی .PSO

 1کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند
 2نویسنده مسئول :استادیار گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه بیرجند
 3استادیار گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه بیرجند
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مقدمه
طبق آمار به دست آمده از سایت جهانی گردشگری ،گردشگری جهانی ،رشد وتوسعه سریعی
داشته است ،بطوری که صنعت گردشگری را به یکی از منابع اقتصادی رو به رشد و مورد توجه دولت
و محققان در جهان تبدیل کردهاست (سایت سازمان جهانی گردشگری .)2112،با توجه به افزایش
روز افزون تعداد گردشگران ،حمایت از آنها در طی سفرشان دارای اهمیت فراوانی است.
گردشگران اغلب به دنبال بازدید از مکانهای جدید هستندکه غالبا اطالعات کاملی از آنها در
اختیار ندارند .این مسئله به این معنا است که امکان دارد گردشگر از بازدید جاذبهای که بسیار با
عالیقش مطابقت دارد ،باز بماند .یکی از روشهای حل این مشکل استفاده از ابزارهای راهنمای
گردشگر و سیستمهای توصیه گر است تا گردشگر بتواند با کمک آنها به پیشنهادهای بهتری دست
یابد.
هدف از استفادهی سیستمهای توصیهگر در زمینه گردشگری ،سفارشی کردن و شخصیسازی
اطالعات موجود جاذبهها بر اساس ترجیحات و عالیق گردشگران است .این برنامهها غالباً با اطالعاتی
که در رابطه با جاذبه ها و امکانات مرتبط با نیازهای گردشگر در اختیار وی قرارمیدهند ،تاثیر زیادی
2
1
بر روی تصمیمگیریهای او میگذارند(.برانو و همکاران ،2112،سامانی و همکاران .)2112
در دهه اخیر سیستمهای توصیهگر بسیاری طراحی و در ابعاد مختلف اجرا و بررسی شدند.
سیستمهای آگاه به زمینه 3نیز به کمک این سیستمها آمده و توان آنها را افزایش دادهاست .این
سیستمها با آگاهی از زمینه (وضعیت) کاربر و محیط ،سرویسهای هوشمندی ارائه میدهند .به
عنوان مثال از ارائه سرویسها و اطالعات غیرمرتبط با وضعیت جاری به کاربر اجتناب میکنند و
دقیقا همان سرویسها و اطالعات موردنیاز به وی را ارائه میدهند .سیستمهای توصیهگر آگاه به
زمینه در جهت حذف اطالعات غیرضروری استفاده میشوند و به نوعی عمل فیلتر کردن محتوا را
انجام میدهند(پسیمر 4و همکاران" .)2112،زمینه به هر نوع اطالعی اطالق میشود که وضعیت یک
موجودیت را توصیف میکند .موجودیت میتواند شخص ،مکان یا هر شی که در تعامل با نرمافزار
است در نظر گرفته شود"(دی .)2111،5در محیط گردشگری افراد ،مکانها و اشیاء به عنوان سه
موجودیت اصلی شناخته می شوند .مکانی که کاربر در آن قرار دارد و اشیایی که او را احاطه
میکنند ،رفتارکاربر را تعیین میکند(گارسیا .)2111،2در بسیاری از موارد ،گردشگران مختلف،
نیازها و ترجیحهای متفاوتی دارند ،بنابراین استفاده از اطالعات زمینه در ارائهی پیشنهادات
اختصاصی به گردشگران نقش مهمی را ایفا مینماید.
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امروزه افراد تمایل زیادی به سفرهای گروهی دارند .با این وجود اغلب برنامههای ارائه شده به
دنبال پشتیبانی یک گردشگر هستند و بعد اجتماعی گردشگری را در برنمیگیرند .از طرف دیگر
گردشگران انتظار دارند در صورت تمایل به سفر با گروهی از افراد بتوانند از تکنولوژی موجود در
زمینه راهنمای تور استفاده کنند(جرج گروه .)2115،1پژوهشهایی در زمینهی راهنمای تور برای
گردشگران گروهی که از نظر فیزیکی کنار یکدیگر نیستند و از طریق شبکههای اجتماعی یا اینترنت
با هم در ارتباطند انجام شدهاست (سانتوس 2و همکاران،2111،بوهالیس 3و همکاران،2112 ،
پاپوویچی 4و همکاران . )2112،اما زمانی که گردشگران با هم و به یک مکان از نظر فیزیکی سفر
می کنند چه باید کرد؟ بنابراین این بخش از گردشگری هنوز جای بررسی و تحقیق بسیاری دارد .در
این مقاله این موضوع بررسی شده است و سیستمی ارائه شده که توانایی پشتیبانی گردشگران
گروهی را داشته باشد.
در نهایت یک برنامه کاربردی راهنمای تور آگاه به زمینه برای گروهی از گردشگران شبیهسازی
شده است .شهر اصفهان به عنوان یکی از شهرهای پربازدید کشور به عنوان مطالعه موردی انتخاب
شده است .سیستم ارائه شده با درنظر گرفتن عالیق گردشگران به ارائهی پیشنهاد مناسب برای
برنامهریزی گروهی و بازدید جاذبهها پرداختهاست.
بخشهای بعدی مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است :بخش دوم شامل مفاهیم مرتبط و
مرور پژوهش های گذشته است .در بخش سوم سناریوی پیشنهادی ،معرفی و تشریح میشود .بخش
چهارم نتایج حاصل از پیادهسازی برنامه و شبیهسازی گروه گردشگران را بیان و روش پیشنهادی را
ارزیابی میکند .درنهایت در بخش پنجم به جمعبندی و ارائهی راهبردی برای آینده پرداخته
میشود.
ادبیات موضوع
پیشینه تحقیق
در گذشته منابع چاپی نقش عمدهای در معرفی جاذبههای توریستی به گردشگران داشتهاند
(امیری و همکاران  .)1335ارتباطات و فناوری اطالعات سبب تغییر اساسی در رفتار توریستها و
ساختارهای صنعت گردشگری شدهاست (آرنبولدی 5و همکاران .)2114،به عنوان مثال نشان داده
شده است که شبکههای اجتماعی (محمدی )1335 ,و بازاریابی اجتماعی (زارعی و همکاران،
 )1335نقش مهمی در ارتقای صنعت گردشگری ایفا کردهاند .این ارتقا و تغییر دیدگاه سبب ایجاد
سیستم های راهنمای گردشگر و تاکید بر روی رفتارهای مشتریان و استفاده از اطالعات زمینه در
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راهنمایی گردشگران برای بازدید از جاذبهها شده است .در روشهای اولیه برای ایجاد سیستمهای
توصیهگر تنها به اطالعات زمینه ی خاص و مختصری توجه شده اما با گذشت زمان برای ارائهی
پیشنهاد به گردشگران اطالعات متنوعی مورد استفاده قرار گرفته که عالوه بر اطالعات صریح و
واضح شامل اطالعات ضمنی ،اطالعات استنتاجی و اجتماعی نیز میباشد .تغییر اطالعات سبب رشد
چشمگیر محبوبیت سیستمهای توصیهگر راهنمای گردشگری شده است .در ادامهی این بخش به
بررسی تعدادی از بهترین کارهای انجام شده در زمینهی سیستمهای راهنمای گردشگری پرداخته
میشود.
1
با توجه به انعطافپذیری ،وفقپذیری و قدرت یادگیری سیستمهای هوشمند ،استفاده از آنها
در طراحی سیستمهای راهنمای گردشگران بسیار مفید و پر اهمیت است(چن 2و
همکاران،2111،گرتزل .)2111،3قبالً سیستمهای آگاه به زمینهی موبایل معرفی شدهاند و در مورد
مدلهای مختلف اطالعات زمینه ،تکنولوژیهای حس کردن آنها ،معماریهای ممکن و تعدادی از
برنامههای آگاه به زمینه پژوهشهایی صورت گرفته است .در حالت کلی سیستمهای توصیهگر آگاه
به زمینه از مهمترین دستههای سیستمهای راهنمای تور محسوب میشوند .سیستم آگاه به زمینهی
( Compassسیتن 4و همکاران )2114،با درنظر گرفتن اطالعات زمینه مانند مکان جاذبهها و عالیق
گردشگران سرویسهای کاملی مطابق با عالیق و شرایط جاری گردشگر در محدودهی شهری فراهم
میآورد .به طور مشابه در پژوهشی دیگر(شورتز 5و همکاران )2111،به منظور کمک به گردشگران
در شرای ط مختلف ،سیستم راهنمای تور آگاه به زمینه ارائه شده است .همچنین سیستم آگاه به
زمینهی مبتنی بر وب ( Catisباتلر 2و همکاران )2113،عالوه بر هدایت کاربر در سطح شهر ،در
محدودهی بین دو شهر نیز گردشگران را پشتیبانی مینماید .سیستم ( Visitمیهان 7و
همکاران2112،و)2113به یادگیری رفتار و عالیق گردشگر و تصمیمگیری بر اساس آن میپردازد.
برای این منظور از شبکه بیزین برای یادگیری الگوهای رفتاری گردشگران استفاده میکند .در
ابتدای راه اندازی برنامه ،یک کاربر بدون هیچ الگوی بازدیدی وجود دارد و به مرور با بازدیدهای
انجام شده با استفاده از شبکه بیزین یک الگوی رفتاری برای او در نظر میگیرد که این الگو را به
مرور تکمیل میکند .همچنین در سال  2113سیستم  Rejaبه عنوان راهنمای تور مبتنی بر مکان و
تحت وب معرفی (مارتینز 2و همکاران )2113،و در سال  2111با افزودن اطالعات زمینهی عالیق
گردشگر ،انعطاف پذیری سیستم افزایش(رودریگز 3و همکاران)2111،یافت .در سال  2112سیستم
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راهنمای تور جدیدی بر مبنای  Rejaطراحی گردید که بجای استفاده از وب ،یک نقشه سه بعدی
در اختیار کاربر قرار میدهد (نوگورا 1و همکاران )2112،در ادامهی پژوهش ،سرعت و مسیر کاربر
نی ز به کار اضافه شد و عالوه بر آن سیستم پیشنهاد شده گردشگران را در نقاط بین شهری نیز
پشتیبانی مینماید (برانکو 2و همکاران)2112،
با وجود جامعیت برخی از نرمافزارها در پوشش گستردگی یک شهر یا حتی راههای بین شهری،
بعضی از سیستمها برای محدودهی کوچکتری طراحی شدهاند .به عنوان مثال سیستم Ewallet
(چاو 3و همکارانش )2115،برای پوشش موزه ملی تایلند ایجاد شده است .همچنین سیستمی
(لئونارد 4و کوئتزی ) 2113،5برای پیشنهاد رستوران برای صرف غذا برای گروهی از گردشگران با
2
هدف بیشینه کردن رضایت عمومی طراحی شده است .در مقالهای دیگر (عباسپور
وهمکارش ،)2112،کمک به کاربر در کاوش جاذبهها و امکانات توریستی (سینما ،مکانهای تاریخی،
موزه ها ،مراکز درمانی وغیره) است .سیستم ارائه شده با توجه به درخواست کاربر ،اطالعات زمینه را
جمعآوری میکند و با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و لیست سرویسها ،سرویس مناسب
را برای ارائه خدمات به کاربر فراهم میکند .همچنین یک روش اکتشافی 7به نام  SCSMRبرای
2
سیستمهای توصیهگر موبایل ارائه(وانگ و همکارانش.)2111،
مبانی نظری
این پژوهش با استفاده از اطالعات زمینه و ارتباطات شبکههای اجتماعی موبایل به تعیین
نزدیکترین گردشگر همسایه برای هر کاربر میپردازد .در ادامه پس از تولید یک پروفایل مشترک
برای آنها به صورت یکسان پیشنهاداتی ارائه میکند .برای یافتن نزدیکترین همسایه از سه روش
بهبود ضریب همبستگی اطالعات زمینهی مرتبط با گردشگران برای محاسبهی شباهت بین دو
گردشگر ،محاسبهی نرخ شباهت بین دو گردشگر از نظر اطالعات زمینهی مرتبط با آنها ،و
محاسبهی فاصلهی وزنی بین دو گردشگر استفاده میکند.
اکثر پژوهش های شرح داده شده به موضوع راهنمای گردشگران انفرادی میپردازند .تفاوت
سیستم پیشنهادی این مقاله با پژوهشهای قبلی ،بررسی موضوع گردشگران گروهی و طراحی
سیستمی آگاه به زمینه برای کمک به آنهاست.
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روششناسی تحقیق
هدف از مقالهی جاری ،ارائه ی سیستم راهنمای گردشگران است که بتواند افراد و گروههایی از
گردشگران را با توجه به تنوع عالیق آنها در بازدید از جاذبههای دیدنی یک شهر به گونهای یاری
نماید که اعضای گروه ،بیشترین رضایت را در بازدید از جاذبهها داشته باشند .یکی از مسائل مهم در
گردش های گروهی و تورهای گردشگری ،در نظر گرفتن عالیق و رضایت تمامی افراد در بازدید از
جاذبهها با وجود محدودیت زمانی در مدت اقامت گردشگران در شهر مورد نظر است .در بسیاری از
مواقع گردشگران به دلیل کمبود زمان ،امکان بازدید از تمامی جاذبهها را ندارند ،به همین علت
پیشنهاد بهترین مکانها متناسب با زمان در دسترس آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است .در
گردشهای گروهی ،سلیقهی جمعی افراد برای پیشنهاد مکان مدنظر است .برای برآورده شدن این
هدف ،سیستم پیشنهادی به گروهبندی افراد متناسب با سلیقهی آنها پرداخته است .قرار دادن
افرادی با عالیق مشابه در یک گروه سبب میشود تا با پیشنهاد متناسب با عالیق گروه ،رضایت
نسبی تمامی اعضای گروه برآورده شود.
سیستم پیشنهادی آگاه به زمینه است و از اطالعات زمینه به صورت ترکیبی استفاده نموده
است .این سیستم عالوه بر عالقه و مشخصات افراد گروه ،به رضایت عمومی افراد در بازدید از
مکانها نیز توجه مینماید .به صورت جزئیتر ،اطالعات زمینهی در نظر گرفته شده توسط سیستم
برای ارائه ی پیشنهاد به گردشگران شامل موارد مکان گردشگر ،مکان جاذبهها ،تعداد روزهای سفر و
عالقهی عمومی افراد در بازدید است .عالیق گردشگران به بازدید از هر یک از مکانها در پروفایل
کاربر به صورت صریح ذخیره می شود به این صورت که هر فرد تمایل خود را برای بازدید از جاذبهی
مورد نظر به صورت نمره از  1تا  11در پروفایل خودش اعالم میکند .برای این منظور توضیحات و
عکسهایی از هر جاذبه در نرمافزار قرار داده شده است و گردشگران پس از مطالعه توضیحات
میتوانند نظر خود را در رابطه با بازدید مکان مورد نظر اعالم کنند.
با توجه به عدم آشنایی گردشگران با مکانهای مهم و موردنیاز همچون بیمارستان ،داروخانه و
رستوران در شهر ،مکانیزمی در نظر گرفته شدهاست تا در هر لحظه با درخواست گردشگر
نزدیکترین رستوران ،بیمارستان و یا داروخانه با توجه به موقعیت فعلی وی به او پیشنهاد شود.
شکل 1نمایی کلی از معماری سیستم پیشنهادی را نشان میدهد .با توجه به شکل  ،1مولفههای
اصلی سیستم پیشنهادی شامل پایگاه داده ،خوشه بندی اعضا و سیستم توصیهگر است.
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شکل -6معماری سیستم پیشنهادی
منبع :نگارندگان

در ادامه ،پس از تعیین نحوهی نمایش محیط به تشریح خوشهبندی افراد پرداخته میشود.
سپس به بررسی روش استفاده شده برای پیشنهاد مکان مناسب ،متناسب با سلیقهی افرادِ هر گروه
پرداخته می شود .در نهایت جهت جلوگیری از اتالف وقت گردشگران الگوریتم استفاده شده برای
پیشنهاد کوتاهترین مسیر در تعیین ترتیب بازدید از جاذبهها شرح داده میشود.
محیط
محیط بیان کننده محدوده ای است که در آن برنامه کاربردی راهنمای تور قادر به ارائه خدمات
به کاربر است و در واقع فقط برای آن محدوده برنامهریزی شده است .سیستم ارائه شده به طور کلی
یک محیط شهری را در نظر میگیرد و در یک مطالعه موردی برای شهر اصفهان پیادهسازی شده
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است .در این پژوهش محیط به صورت گرافی در نظر گرفته میشود که نودهای آن بیانگر مکانهای
تاریخی شهر و یالها مسیر بین دو مکان را مشخص مینمایند .شکل  2نمایی از گراف محیط را
نشان میدهد .با توجه به (برانکو 1و همکارانش )2112،فاصلهی به دست آمده تنها فاصلهی دو
جاذبه را در نظر گرفته و مسائلی مانند ترافیک را در محاسبهی مسیر دخیل نمیکند.

جاذبه2
مسیر

مسیر
جاذبه1

جاذبه3

شکل -3نمایی از گراف محیط
منبع :نگارندگان

جهت محاسبهی فاصلهی بین دو جاذبهی گردشگری از رابطهی اقلیدسی زیر استفاده میشود:
()1
که

بیانگر موقعیت جغرافیایی مکان  iو

بیانگر موقعیت جغرافیایی مکان

 jاست.

با توجه به وجود مسیر بین هر دو جاذبهی تاریخی ،گراف در نظر گرفته شده بدون جهت است و
ماتریس حاصل از آن ماتریسی متقارن با قطر صفر میباشد.
با توجه به اینکه در بازدید از جاذبهها عالوه بر فاصله ،اولویت بازدید آنها دارای اهمیت است،
اولویت بازدید در ماتریس مسیر حاصل از رابطهی  1دخیل شده است .در رابطهی ،2اهمیت
بازدید از مکان  jبرای گروهِ گردشگران است که از رابطهی 3بدست میآید .در این رابطه هر چه
فاصله کمتر باشد و اهمیت بازدید بیشتر باشد نتیجه برای گردشگر اهمیت بیشتری خواهد داشت.
()2
()3
در روابط فوق

ضریب تنظیم عالقهی اعضای گروه به مشاهدهی مکان -jام،

میانگین

عالقهی اعضای گروه به مشاهدهی مکان -jام ،ضریب عالقهی عمومی برای بازدید از آن مکان،
اهمیت بازدید از مکان -jام و ضریب تنظیم رابطه میباشد .در رابطهی 3هر دو متغیر
Barranco
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نرمالسازی میشوند تا دارای یک بازه یکسان باشند .در صورتی که جاذبهای با فاصلهی بسیار کم از
جاذبه ی دیگر قرار داشته باشد امکان منفی شدن رابطه وجود دارد .در این صورت برای گردشگر
عالقه به جاذبه بیشتر از فاصله ی آن اهمیت داشته است و مقداری که در ماتریس قرار میگیرد
نشان دهندهی بیشترین اولویت برای پیشنهاد است.
با تغییر در نحوه ی محاسبه و تعیین گراف محیط ،گراف حاصل شامل تناسبی بین فاصلهی دو
جاذبه و اهمیت مشاهدهی جاذبه برای گردشگران میباشد .این اهمیت مشاهده ،خود شامل دو
بخش عالقه ی اعضای گروه با اولویت باالتر(که از پروفایل گردشگر استخراج میشود) و عالقهی
عموم افراد (در مشاهدهی مکان) با اولویت کمتر میباشد .سیستم پیشنهادی از گراف نهایی حاصل
از رابطهی  2برای پیشنهاد مسیر به گردشگران استفاده مینماید .به منظور ذخیرهسازی و استفاده
از اطالعات زمینه،مشخصات گردشگران و مکانها ،دو نوع پایگاه داده طراحی شده است شامل پایگاه
داده مربوط به اطالعات گردشگر و پایگاه داده جاذبهها.
خوشهبندی اعضا
به دلیل اینکه افرادی که تمایل به سفر گروهی دارند با عالیق متفاوت هستند ،بهتر است در
ابتدای کار برای داشتن نتیجهی مطلوب ،افراد بر اساس عالیقشان خوشهبندی شوند .به این معنی
که افر ادی که دارای عالیق مشابه هستند در یک خوشه قرار داده شوند و هر گروه پیشنهادهایی
متناسب با عالیق اعضای خود دریافت کند .از آنجا که تعداد گردشگران و عالیق آنها در ابتدای امر
نامعلوم است پس نمیتوان تعداد گروه خاصی را برای گروهبندی گردشگران در نظر گرفت .بهتر
ا ست برای این کار روشی استفاده شود که تعداد گروهها بعد از بررسی عالیق گردشگران مشخص
شود.
برای این منظور از الگوریتم مبتنی بر چگالی  DBSCANاستفاده شده است .این الگوریتم افراد
را بر اساس پراکندگی عالیقشان خوشهبندی میکند .از مزایای این الگوریتم میتوان عدم نیاز به
تعیین تعداد سرخوشهها و توانایی تشخیص خوشههایی با اشکال مختلف را نام برد.
همچنین  DBSCANنسبت به نویز دادهها مقاوم است و میتواند خوشهای را که به صورت کامل
توسط خوشه دیگر احاطه شده است ولی به آن متصل نیست شناسایی نماید(بکالند 1و
همکارانش. )2111،شکل 3خوشهبندی اعضا بر اساس الگوریتم  DBSCANرا نشان میدهد.

Bäcklund

1
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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
}
شکل  -2الگوریتم خوشهبندی DBSCAN
منبع :نگارندگان

این الگوریتم بر اساس دو پارامتر حداقل تعداد نقاط موجود ( )µو شعاع همسایگی ( )εعمل میکند:
هر نقطه از داده با نقاط دیگر فاصلهای دارد .هر نقطهای که فاصله اش با یک نقطه مفروض

کمتر از ) ε (esp-neighborhoodباشد به عنوان همسایه آن نقطه حساب میشود.
هر نقطه مفروض که ) μ (MinPointsهمسایه داشته باشد ،یک نقطه مرکزی است.

برای محاسبهی فاصلهی نقاط از یکدیگر از فاصلهی اقلیدسی استفاده میکند و در صورتی که
تعداد همسایههای هر نقطه( )Neighbor-Ptsحداقل به تعداد  μباشد خوشهبندی میشود .برای هر
گردشگر رکوردی وجود دارد به تعداد جاذبهها ،که در هر سلول آن عدد عالقهی گردشگر بین  1تا
 11مقداردهی شدهاست .بنابراین برای محاسبهی فاصلهی اقلیدسی بین گردشگران از آن رکورد
استفاده میشود .گردشگران با یکدیگر مقایسه میشوند و همسایگان آنها مشخص میشود .از آنجا
که تعداد بیشتر از یک نفر میتواند گروه محسوب شود پارامتر حداقل تعداد اعضای گروه( )µدو در
نظر گرفته شده است(ساندر 1و همکارانش .)1332،برای محاسبهی پارامتر شعاع همسایگی ،الگوریتم
با چندین عدد تصادفی اجرا شده ،در نهایت عددی که بهترین نتیجه را داشته به عنوان شعاع
همسایگی( )εدر نظر گرفته شده است .پس از قرارگیری افراد با عالیق مشابه در یک خوشه ،سیستم
وظیفهی تعیین مکان های مناسب جهت بازدید برای هر خوشه در هر روز را متناسب با مدت زمان
اقامت گردشگر بر عهده دارد.

Sander 1
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انتخاب جاذبههای گردشگری برای بازدید در هر روز
سیستم پیشنهادی در هر روز ،هفت مکان با بیشترین اولویت فردی و عمومی را برای بازدید هر
گروه گردشگر پیشنهاد میدهد .با توجه به اینکه تعداد جاذبههای گردشگری یک شهر ممکن است
زیاد باشد از الگوریتم ازدحام ذرات  PSOکه یکی از الگوریتمهای هوش تکاملی برای جستجو در
فضای بزرگ است استفاده شدهاست .در ادامه شیوهی بازنمایی 1ذرات ،به روز رسانی و نمرهدهی به
آنها شرح داده میشود.
هر ذره نمایندهی یک مجموعه انتخاب از بین جاذبههای گردشگری است .هر ذره بهترین
موقعیت خود ) (pbestاز ابتدای کاوش تا کنون را ذخیره میکند و از بهترین موقعیت عمومی در
بین تمامی ذرات نیز مطلع است .هر ذره حاوی هفت جاذبه و مکان گردشگری است که در زمان
کاوش به روز رسانی میشود و تغییر مینماید .شکل  4نمونهای از بازنمایی ذرات را نشان میدهد.

شکل -6نمونهای از بازنمایی ذرات در الگوریتم

PSO

منبع :نگارندگان

در الگوریتم ازدحام ذرات ،هر ذره در محیط دارای موقعیت و سرعتی است که بوسیلهی
رابطهی 4موقعیت ذره محاسبه میشود و با استفاده از رابطهی  5سرعت ذره به دست میآید.
()4
()5
وزن اینرسی ،ضریب مشارکت فردی ،ضریب مشارکت اجتماعی،
در روابط فوق
بهترین موقعیت
و اعداد تصادفی در بازه ]، [1,1
بهترین موقعیت ذره تا لحظهی ،T
بین تمام ذرهها از ابتدا تا لحظهی ( Tبهترین جواب عمومی) ،موقعیت ذرهی iام در بعد jام و
سرعت ذرهی iام در بعد jام است .و اعداد تصادفی هستند که با توزیع یکنواخت در بازهی
صفر و یک انتخاب می شوند و برای ایجاد آزادی عمل در حرکت ذرات و جلوگیری از گیر افتادن در
بهینهی محلی در نظر گرفته میشوند.
Representation
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با توجه به اینکه موقعیت ذرات نمایندهی جاذبههای گردشگری است باید به صورت عدد صحیح
در نظر گرفته شود ،به همین علت رابطهی  4به صورت رابطهی  2تغییر مییابد.
()2
با توجه به اینکه نیاز به بدست آوردن بهترین موقعیت در بین ذرات در حین اجرای برنامه است،
نیاز به روشی برای نمرهدهی 1به وضعیت هر ذره در هر بار اجرا وجود دارد .برای این منظور محیط
به صورت گراف در نظر گرفته میشود و برای نمرهدهی به موقعیت ذرات از الگوریتم فروشندهی
دورهگرد ) (TSPبا اعمال تغییراتی متناسب با نیاز مسئله استفاده میشود.
هدف از استفادهی الگوریتم فروشندهی دورهگرد ،نمرهدهی به موقعیت ذرهها در الگوریتم ازدحام
ذرات است .اهمیت هر ذره عالوه بر مسیر بین جاذبهها و انتخاب بهترین مسیر برای عبور ،به اهمیت
بازدید هر یک از مکانها برای گردشگر نیز وابسته است؛ به همین علت الگوریتم فروشندهی دوره-
گرد استفاده شده دارای تفاوتهایی با حالت الگوریتم استاندارد است .از جمله اینکه ماتریس
استفاده شده در این الگوریتم فقط نشاندهندهی مسیر بین جاذبهها نیست بلکه این ماتریس با
استفاده از رابطه  2اصالح شده است و اهمیت بازدید از مکانها را نیز در خود جای میدهد .با توجه
به اینکه همواره مسیری از یک جاذبهی گردشگری به جاذبهی دیگر وجود دارد این گراف دارای
مسیری با وزن بینهایت نیست .یافتن کوتاهترین مسیر در بین جاذبهها در هر روز برای هر ذره
نشاندهندهی انتخاب مسیر با کوتاهترین فاصله و بیشترین عالقهی گروه گردشگران و رتبهدهی
عموم افراد در بازدید از مکانها میباشد .با اجرای الگوریتم به هر ذره نمرهای اختصاص داده میشود
که نمرهی بیشتر نشاندهندهی عالقهی بیشتر به بازدید و پیمودن مسیر کمتر در بازدید از جاذبهها
است .در هر بار اجرای الگوریتم ذرات ،نمرهی هر ذره بررسی میشود و عملیات به روز رسانی
بهترین ذره فردی و عمومی انجام میگیرد .پس از فراهم شدن شرط توقف ،بهترین ذرهی عمومی به
عنوان پیشنهاد مناسب برای هر گروه در نظر گرفته میشود و نتیجهی الگوریتم فروشنده دورهگرد
به عنوان مسیر بهینه معرفی میگردد.
تجزیه و تحلیل
جهت پیادهسازی سیستم پیشنهادی از زبان برنامهنویسی  C#و از پایگاهداده  MySQLاستفاده
شدهاست .شکل ،5عملکرد کلی سیستم راهنمای گردشگران را نشان میدهد:

Scoring
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Global Algorithm
1Set public encouragement
2Read and set personal encouragement from Database
3Calculate and create the distance graph
4Exploit 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
}
5Show places and sequence to each group
شکل -9مراحل کلی پیادهسازی شده توسط نرمافزار
منبع :نگارندگان

همانطور که در شکل 5نشان داده شدهاست در ابتدای کار برای پیادهسازی سیستم راهنمای
تور ،نیاز به دادههای ارزشگذاری فردی و دادههای ارزشگذاری عمومی جاذبهها است .برای تهیه
ارزش فردی جاذبهها پرسشنامهای تهیه شده است که توسط گردشگران کامل میشود .در این
پرسشنامهها از افراد خواسته شدهاست تا برای جاذبههای پیشنهادی بین صفر تا ده بر اساس
عالقهی خود نمرهای تعیین کنند .در مجموع  111پرسشنامه تهیه و تکمیل گردیدهاست .اطالعات
پرسشنامهها در بانک اطالعاتی ذخیره شده و برای هدف شبیهسازی مورد استفاده قرار گرفتهاست.
سیستم پیشنهادی برای شهر اصفهان و جاذبههای گردشگری آن پیادهسازی شدهاست .برای
محاسبهی عالقه ی عموم افراد از اطالعات سازمان میراث فرهنگی اصفهان استفاده شدهاست .شکل2
واسطی از اجرای برنامه را نشان میدهد.
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شکل  - 1واسطی از اجرای برنامه
منبع :نگارندگان

همانطور که در این شکل مشاهده میشود برای هر روز گردشگر ،هفت مکان پیشنهادی به
ترتیب بازدید قابل مشاهده است .عالوه بر آن امکاناتی از جمله شماره تلفنهای اعضای گروه،
اطالعات مکانها و اطالعات نزدیکترین مکانهای اورژانسی به مکان فعلی گردشگر مانند بیمارستان
قابل دسترسی است.
به منظور بررسی و ارزیابی نتایج سیستم پیشنهادی ،سیستم ارائه شده با سه روش ذکر شده در
ادامه مقایسه میشود:
پیشنهاد مسیر بر اساس الگوی مشخص :این روش که در بسیاری از تورهای گردشگری مورد

استفاده قرار میگیرد ،بازدید از جاذبههای گردشگری را با توجه به مدت اقامت گردشگران در شهر،
بر اساس اهمیت عمومی بازدید از جاذبهها پیشنهاد میدهد.
پیشنهاد مسیر تصادفی :در این روش پیشنهاد جاذبهها به گردشگران به صورت تصادفی از

بین جاذبههای موجود انجام میگیرد.
پیشنهاد حریصانه :انتخاب مکانها تنها متناسب با فاصلهی مکانها از یکدیگر و کمینه نمودن

مسیر انجام میشود.
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برای محاسبهی میزان رضایت گردشگران و مقایسهی آن با سه روش فوق از رابطه ( 7بیانکاالنا 1و
همکارانش )2113،استفاده شده است.
()7
در رابطه فوق تعداد مکانهای ممکن برای بازدید در یک روز ،ضریب برتری روز ،ضریب
تاثیر
گراف فاصلهها بین دو مکان متوالی انتخاب شده است .در این رابطه
زمان تلف شده و
میزان عالقه را متناسب با روز پیشنهادی جاذبه محاسبه میکند ،به این معنی که جاذبهای که مورد
عالقه ی گردشگر است اگر در روزهای اولیه پیشنهاد داده شود گردشگر رضایت بیشتری از سیستم
پیشنهادی خواهد داشت .از رابطهی  2بدست میآید.
() 2
شماره روز بازدیدی
در رابطه فوق تعداد روزهای ممکن برای بازدید تمامی جاذبهها،
عالقهی بازدید گردشگر -ام در بازدید از مکان -jام و تعداد گردشگران (در
گردشگر،
صورت گروهبندی افراد ،تعداد افراد هر گروه) میباشد .از آنجا که گردشگران در سفر عالوه بر بازدید
از جاذبه های دیدنی تمایل به انجام کارهای متفرقه نیز دارند بنابراین این موضوع حائز اهمیت
میباشد که گردشگران در روزهای ابتدایی سفر جاذبههای مورد عالقهی خود را بازدید کنند .نتایج
حاصل از شبیهسازی در یک ،دو ،سه و چهار روز اقامت گردشگران در اصفهان در جدول 1آورده
شده است.
جدول -6مقایسهی میانگین رضایت افراد در روشهای مختلف
مدل

یک روز

دو روز

سه روز

چهار روز

مدل تصادفی

31,33

77,23

22,11

52,24

مدل حریصانه

33,17

33,23

22,51

22,42

مدلالگوی مشخص

121,21

121,57

33,31

75,33

رویکرد پیشنهادی

512,11

451,12

322,22

314,152

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

Biancalana
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همانطور که مشاهده میشود سیستم پیشنهادی به موفقیت چشمگیری در رضایت بخشی به
گردشگران گروهی نایل شده است .دلیل اصلی این عملکرد ناشی از خوشهبندی گردشگران با توجه
به اطالعات زمینه و وضعیت آنها و پیشنهاد مکان به هردسته متناسب با انتظارات آنهاست.
نتیجهگیری و پیشنهادات
در مقالهی حاضر یک سیستم آگاه به زمینهی راهنمای گروهی برای گردشگران ارائه شده است
که با استفاده از اطالعات زمینه مانند اولویتها و عالیق گردشگران ،عالیق عمومی در بازدید از
جاذبهها ،مکان گردشگر و مدت اقامت گردشگر به ارائهی پیشنهاد در بازدید از مکانها و ترتیب
بازدید آنها میپردازد .به منظور افزایش رضایت جمعی افراد ،ابتدا سیستم به گروهبندی اشخاص با
استفاده از الگوریتم  DBSCANپرداخته است و سپس برای پیشنهاد بهترین مکانها متناسب با
سلیقهی گر وهی از گردشگران از الگوریتم تکاملیِ هوش ذرات استفاده مینماید .برای نمرهدهی به
هر ذره و در نهایت پیشنهاد بهترین ترتیب بازدید از بهبود یافته الگوریتم فروشندهی دورهگرد
استفاده شدهاست .نتایج حاصل از شبیه سازی و تست نرمافزار پیشنهادی بر روی کالن شهر اصفهان
در مقایسه با سه روش پیشنهاد مسیر بر اساس الگوی مشخص ،پیشنهاد حریصانه و تصادفی،
نشاندهندهی بهبود قابل توجه شاخص رضایت کاربران نسبت به روشهای مورد بررسی میباشد.
دلیل عمده این بهبود ،هدف قراردادن گروه گردشگران از طریق شناسایی و دستهبندی آنها با توجه
به شرایط مشابه و پیشنهاد آگاه به زمینه به هرگروه است .این امر نشان میدهد که سیستم
پیشنهادی می تواند به صورت موثر در تأمین رضایت گردشگران در سفرهای گروهی آنها استفاده
شود.
در این پژوهش چندین اطالع زمینه در نظر گرفته شدهاست ،برخی اطالعات زمینه دیگر نیز در
این حوزه دارای اهمیت هستند .از جمله میتوان به شرایط آبوهوایی و روابط گردشگران با یکدیگر
اشاره کرد .به عنوان مثال در صورت نامساعد بودن شرایط آبوهوایی سیستم میتواند جهت رفاه
حال گردشگران ،مکانهای سرپوشیده را پیشنهاد دهد .همچنین بسته به اینکه گردشگران به چه
گروهی تعلق دارند (بمانند گروههای خانوادگی ،دوستانه و یا جمعی از همکاران و یا سایر گروهها)
پیشنهادهای ارائه شده توسط سیستم میتواند کامالً متفاوت باشد .بنابراین انتظار میرود اضافه
کردن بخشهایی به سیستم پیشنهادی برای در نظر گرفتن این اطالعات زمینه ،نتیجهی مطلوبتری
به دنبال خواهد داشت .درنهایت برای خوشهبندی اعضای گروه میتوان از الگوریتمهای دیگری نیز
استفاده کرد و سپس تاثیر آن را بر رضایت گردشگران بررسی نمود.
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