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بسیاری  برای  مهمی  و  روزه  هر  و ورزش سؤال  تفریح، گردش  برای  مناسب  مکان  انتخاب 
زمان  و  بودجه  با  متناسب  و ورزشی  تفریحی  مراکز  اینکه چه  مانند  است. سؤاالتی  مردم  از 
گروه های مختلف مردم است، همواره وجود دارد. سیستم های توصیه گر متنوعی برای پیشنهاد 
بهترین گزینه ها به کاربران وجود دارد.  در این تحقیق با استفاده الگوریتم های مختلف یادگیری 
ماشین سعی شده است تا بهترین پیشنهاد ها به کاربران توسط یک سیستم توصیه گر چند منظوره 
و با توجه به سالیق و سوابق آن ها ارائه گردد. در این پژوهش بر خالف تحقیقات پیشین که 
سیستم های توصیه گر با توجه به برنامه های بلندمدت یا میان مدت چند روزه و هفتگی اقدام به 
ارائه پیشنهاد محل تفریحی می کردند؛ هدف، ارائه پیشنهاد هایی برای کاربران در بازه های کوتاه 
چند ساعته است. برای اینکه سیستم توصیه گر بتواند تشخیص دهد که به کاربر پیشنهاد محل 
تفریحی و ورزشی روباز یا سرپوشیده را بدهد، از الگوریتم ماشین های بردار پشتیبان و استفاده 
شده است. همچنین برای ارائه پیشنهادهایی متناسب با بودجه و زمان کاربر، روش خوشه بندی 
K میانگین به خدمت گرفته  شده است. در انتها پیش بینی میزان رضایت کلی کاربر نسبت به 
رضایت از محل پیشنهادی و نیز نسبت به مسیر پیشنهادی بررسی می شود. این سیستم توسط 
به  که  داد  نشان  کمی  نتایج  و  گرفته شد  به خدمت  تهران  مرکزی شهر  محدوده  در  کاربران 
صورت کلی رضایت کاربران از مقصد پیشنهادی اهمیت بیشتری در رضایت کلی کاربران دارد 

)حدود 1/2 برابر( تا رضایت کاربران نسبت به مسیر پیشنهادی.
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1  مقدمه
مردم روزانه زمان و پول زیادی را صرف تفریح و گردش در نقاط مختلف شهری می کنند. افرادی که قصد 
گردش و تفریح دارند، یا به دنبال مراکز تفریحی و فرهنگی در شهر خود هستند یا در شهری دیگر به 
عنوان گردشگر به جست و جوی آن می پردازند. حجم بسیار زیادی از اطالعات در اینترنت موجود است، 
سیستم های  است.  زمانبر  و  پیچیده  آهسته،  اطالعات،  این  از  استفاده  با  تصمیم گیری  فرآیند  بنابراین 
کاربران، عالیق  ترجیحات  از  استفاده  با  و  را کم می کنند  اطالعات  فراوان  انباشتگی  توصیه گر  مشکل 
انواع  از  یکی  توصیه گر  سیستم های   .]1[ می دهند  ارائه  کاربران  به  را  پیشنهاد هایی  آن ها،  موقعیت  و 
سیستم های یادگیری ماشین هستند که با تحلیل رفتار کاربر خود، اقدام به پیشنهاد مناسب ترین اقالم 
)داده، اطالعات، کاال و غیره( به وی می نماید.  این نوع سیستم رویکردی است که برای مواجهه با مشکالت 
ناشی از حجم فراوان و رو به رشد اطالعات، ارائه شده است و به کاربر خود کمک می کند تا در میان 
حجم عظیم اطالعات، سریع تر به هدف خود نزدیک شود. اولین تجربه موفق سیستم های توصیه گر در 
وب سایت های تجاری بود که اطالعاتی را درباره  محصوالتی که احتمال می رفت مورد توجه کاربران قرار 
گیرد، ارائه می دادند که شامل اقالمی همچون فیلم، کتاب، اخبار و صفحات وب بودند. اخیراً سیستم های 
ارائه  به  این سیستم ها  قرار گرفته اند.  استفاده  الکترونیکی مورد  به وفور در زمینه گردشگری  توصیه گر 
که  گردشگری  پکیج های  و  عالقه   مورد  نقاط  یافتن  و  فعالیت ها  و  گردش  در  توصیه  مانند  خدماتی 
متناسب با ترجیحات کاربر باشد، می پردازند ]5-2[. گردشگران معموالً برای محل اقامت، غذا، حمل و نقل 
یا هزینه ورودی مکان های دیدنی، محدودیت های مالی دارند. بنابراین محدودیت های مالی هم در کنار 
سیستم های  این  از  پیش  تا  می دهد.  کاهش  را  کاربر  برای  مناسب  گزینه های  زمانی،  محدودیت های 
اما  پیشنهاد می دادند،  را  رستوران ها  و  یا هتل ها  دیدنی می پرداختند  معرفی محل های  به  یا  توصیه گر 
امروزه نیازمند سیستمی هستیم که بتواند این دو قسمت را ادغام کند. دلیل این امر این است که این دو 
عامل بر یکدیگر تأثیر مستقیم و غیر مستقیم دارند. به طور مثال محل هتل بر روی انتخاب جاهای دیدنی 
تأثیر دارد ]6[. بسیاری از سیستم های توصیه گر حول استفاده از یادگیری ماشین و الگوریتم های داده  
کاوی قرار گرفته اند تا بتوانند امتیاز و نظر کاربر به محصول یا ترتیب پیشنهاد محصوالت به کاربر را پیش 
بینی کنند ]7[. وجود سیستمی که بتواند عوامل مختلف و ویژگی های متنوع را در نظر بگیرد و بهترین 
پیشنهاد را به صورت آنی به کاربر ارائه دهد می تواند موجب صرفه جویی در وقت، هزینه و همچنین تشویق 
مردم به تفریح بیشتر شود که موجب افزایش نشاط در سطح جامعه می شود. همچنین با از بین بردن یا 
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کاهش نیاز به تور  های گردشگری و نیاز به سؤال پرسیدن از مردم محلی باعث رونق توریسم خارجی در 
آن شهر و به تبع آن موجب رونق اقتصاد محلی می شود. راه اندازی سیستم مذکور نیازمند حجم باالیی از 
اطالعات است که برای استفاده از این اطالعات نیازمند آشنایی با علوم نوظهور داده و یادگیری ماشین 
اولین  الگوریتم های مختلف یادگیری ماشین می توان بهترین پیشنهاد ها را به عنوان  هستیم. به کمک 
پیشنهاد به کاربر ارائه داد، رفتار آینده مردم را پیش بینی کرد و سنجید و تدابیر الزم برای برطرف کردن 
نیاز های آن ها اندیشید ]8[. همچنین با تحلیل نتایج حاصل از تحلیل های علوم داده  و یادگیری ماشین 
نتایج مورد پسند کاربران رسید.  بهترین  به  تا  را بهبود داد  یا مدل  به تدریج عملکرد سیستم  می توان 
مسئله اصلی در این تحقیق یافتن مناسب ترین مقصد و مسیر برای مقاصد گوناگون از جمله تفریحی و 
فرهنگی و ورزشی و غیره با توجه به موقعیت مکانی فرد ، محدودیت های زمانی کاربر، میزان تمایل فرد 
در سپری کردن مدت زمانی در راه، پیاده یا سواره بودن کاربر و ترجیح فرد به استفاده از نوع خاصی از 

خدمات است ]9[. 

2- پيشينه تحقيق
سیستم های توصیه گر در حوزه گردشگری به کاربران کمک می کنند تا به مناسب ترین گزینه دست یابند. 
بعضی از سیستم های توصیه گر گردشگری متمرکز بر جاذبه ها و مقاصد گردشگری هستند و دسته ای دیگر 
از آن ها به پیشنهاد برنامه تور که شامل حمل و نقل، رستوران و وسایل راحتی می شود، می پردازند ]10[. 
چندین سیستم پیشنهاددهنده رستوران تاکنون عرضه شده است. برای مثال بورک  و همراهان سیستم 
توصیه گری با نام Entrée پیشنهاد دادند که به پیشنهاد رستوران با استفاده از روش KB می پرداخت. دانش 
مورد نیاز با استفاده از کاربران جمع آوری می شد و توسط Entrée بازیابی می شد تا با پاالیش عواملی 
همچون قیمت و مزه، گزینه های مشابه را پیدا کنند ]11[. بورک با ترکیب کردن CF با KB توانست 
Entrée را ارتقاء دهد، به این معنی که جدا از ویژگی های رستوران ها، ارزیابی کاربران نیز مد نظر قرار 

گرفت ]12[. گوشی های همراه امکان توسعه سیستم های توصیه گر بر مبنای گوشی های همراه را فراهم 
می آورند. ِون و وون سیستمی را برای پیشنهاد رستوران در تایپه  پایتخت تایوان برای گردشگران طراحی 
کردند. این سیستم یک سیستم توصیه گر بر مبنای مشارکت است که به کاربران این اجازه را می دهد 
پیشنهاد هایی آنی از یک برنامه کاربردی تلفن همراه دریافت کنند ]13[. کتیس  یک سیستم توصیه گر 
می دهد.  پیشنهاد  گرشگران  به  را  سکونت  محل  و  گردشگری  جاذبه های  رستوران،  که  است  بافت آگاه 
اطالعات زمینه ای مانند محل از طریق مدیر زمینه ای جمع آوری می شود. از مجموعه ای از خدمات تحت 
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وب که به وسیله یک برنامه کاربردی کارگذار  سرور تهیه می شود، استفاده می گردد تا اطالعات زمینه ای 
کاربر را جمع آوری کند. با ترکیب پرسش از کاربر و اطالعات زمینه ای کاربر که از برنامه کارگذار تهیه 
می شود، توصیه ها و پیشنهاد ها به کاربر داده می شوند ]14[. رجا  یک سیستم توصیه گر برای پیدا کردن 
رستوران است. این سیستم روش های CF و KB را ترکیب می کند. در این سیستم چنانچه بتوان پروفایل 
کاربری بر اساس امتیاز دهی های کاربر تشکیل داد، از روش CF برای پیشنهاد دادن استفاده می شود. 
در شرایطی که سیستم اطالعات ناکافی درباره کاربر دارد، از یک روش استدالل موردی استفاده می شود 
]15[. پیسیس  به گردشگران در شهر اُپرتو  پرتغال کمک می کند تا برنامه تفریحی شخصی سازی شده 
خود را بیابند. این سیستم از یک روش توصیه ترکیبی استفاده می کند. این سیستم از CF و CB به همراه 
یک روش خوشه بندی و یک الگوریتم کالس بندی شرکت پذیر، استفاده می کند و همچنین منطق فازی 
را برای بهبود کیفیت توصیه ها به کار می گیرد ]SigTur/E-Destination .]16 برای تولید پیشنهاد های 
شخصی برای گردشگران در منطقه تاراگنا  در اسپانیا طراحی شده است. برای رسیدن به پیشنهاد های 
مناسب، SigTur/E-Destination چندین نوع از اطالعات و روش های توصیه را ترکیب می کند. اطالعاتی 
مشخص  را  سفر  محتوای  که  جزئیاتی  جمعیتی،  داده های  شامل  می شود  استفاده  سیستم  این  در  که 
می کند، جنبه های جغرافیایی، اطالعات تهیه شده به  صورت صریح و واضح به  وسیله کاربر و بازخورد های 
ضمنی ناشی از تعامل کاربر و سیستم است. SigTur/E-Destination از چندین تکنیک توصیه استفاده 
می کند، از جمله از قالب ها، و تکنیک های CB و CF و ابزار های هوش مصنوعی شامل الگوریتم های خودکار 
خوشه بندی، مدیریت هستی شناسی و تعریف اندازه گیری جدید شباهت بین کاربران، بر اساس اپراتور ها 

پیچیده تجمیع ]SMARTMUSEUM .]17  یک سیستم توصیه گر تلفن همراه است که محل هایی را 
بر روی گوشی به کاربر پیشنهاد می دهد. در این سیستم یک شخصی سازی هستی شناسانه ، تفسیر و 
چارچوب پاالیش اطالعات، توسعه داده شده است. اطالعات زمینه ای یا به صورت ورودی توسط کاربر وارد 
می شود یا با استفاده از سنجنده های تعبیه شده در داخل تلفن همراه به  دست می آیند و بر اساس مفاهیم 
تعیین شده در هستی شناسی، تصویر می شوند ]iTravel .]18  یک سیستم دیگر توصیه گر گردشگری بر 
پایه تلفن همراه است. در این سیستم تکنیک های CF و ارتباط همتا به همتا  بر پایه تلفن همراه ترکیب 
شده اند. برای استفاده از اطالعات سایر کاربران با عالیق مشابه در استفاده از موبایل در گردشگری، سه 
داده  پیشنهاد  نموده اند،  دیدن  که  به جاذبه هایی  امتیازاتشان  تبادل  برای  کاربران  برای  داده  تبادل  راه 
شده است ]Moleskiing .]19  یک وب سایت برای کمک به مردم جهت برنامه ریزی برای اسکی کردن 
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است. این سیستم توصیه گر به کاربران اجازه می دهد تا تجربیات و نظراتشان را نسبت به محلی خاص به 
اشتراک بگذارند. در این سیستم هر کاربر درجه ای از اطمینان دارد. مردمی که قصد اسکی رفتن دارند، 
می توانند از اطالعات وضعیت برف استفاده کنند تا به یک مسیر شخصی سازی شده و مطمئن برسند 
]DIETORECS .]20 یک سیستم توصیه گر استدالل موردی  است که برنامه ای کامل را برای گردشگران 
فراهم می کند. کاربران می توانند با توجه به تجربیاتشان، از سیستم به روش های مختلفی استفاده کنند. 
کاربران با تجربه می توانند ترجیحات ریز و دقیقی را برای نقاط مورد عالقه خود درست کنند، در حالی 
MAS- .]21 ]که کاربران با تجربیات کمتر تنها می توانند لیستی از نقاط مورد عالقه خود درست کنند 

TROCARONTE   یک سیستم توصیه گر همراه برای رانندگان است که از روش های KB برای پیشنهاد 

جاذبه ها، رستوران ها و هتل ها استفاده می کند. این سیستم توصیه گر از اطالعات زمینه ای برای پیشنهاد 
گزینه های مناسب برای رانندگان استفاده می کند، برای مثال رستوران هایی که در آن ساعت خاص قادر 
به سوخت گیری  نیاز  خودرو  هنگامی  که  را  نزدیک  ایستگاه های سوخت  یا  و  هستند  سرویس  ارائه  به 
دارد، پیشنهاد می دهد ]SPETA .]22 یک سیستم توصیه گر است که از اطالعات موقعیت فعلی کاربر، 
ترجیحات و سابقه محل های قبلی کاربر استفاده می کند تا سرویس هایی را پیشنهاد دهد که گردشگران از 
راهنما های سفر انتظار دارند. این سیستم، شبکه های اجتماعی، وب معنایی و متن-آگاهی در سیستم های 
تا بتواند تجربیات گردشگران را بهبود بخشد. این سیستم راهنمایی شخصی  فراگیر را ترکیب می کند 
اجتماعی، مشکل عدم  و تکنیک های  از معنا، موقعیت جغرافیایی  استفاده  با  و  ارائه می دهد  را   شده ای 
یکپارچگی سرویس به گردشگران در رابطه با جست و جو، پیدا کردن و ارائه سرویس های شخصی را حل 

می کند ]Traveller .]23  سیستمی است که به پیشنهاد هایی در رابطه با تعطیالت و تور ها می پردازد. 
این سیستم عاملی را می سازد که CF را با CB و روش های توصیه وابسته به جمعیت ترکیب می کند 
]24[. با توجه به میزان پیچیدگی و پیشنیاز های آیتم های پیشنهادی، سیستم های توصیه گر متنوعی در 
گردشگری مورد استفاده قرار می گیرد. برای پیشنهاد آیتم های به نسبت ساده ای مانند رستوران ها، معموالً 
تکنیک های CF و CB  مورد استفاده قرار می گیرند. برای پیشنهاد آیتم هایی که بیشتر پیچیده هستند 
از دانش  با حوزه ای  مانند مسیر های گردش و برنامه ریزی زمانی، KB و تکنیک های ترکیبی توصیه ای 
مورد استفاده قرار می گیرند. برای پیشنهاد کردن آیتم هایی با نیاز های آنی، مانند ایستگاه های سوخت، 
روش های بافت آگاه مورد استفاده قرار می گیرند ]10[. بیان  و هوانگ  در سال 2009 میالدی سامانه 
هوشمندی را برای دریافت پیشنهاد های شخصی از جاذبه های گردشگری در یک شهر طراحی کرده اند 
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که معماری آن سه الیه است. نخستین الیه، مرورگر وب است که کاربران از طریق آن درخواست هایشان 
را ارسال و نتایج پیشنهادی را دریافت می کنند. الیه میانی، دو نوع سرور )سرور نقشه وب و وب سرور( 
را شامل می شود که در آن اطالعات برخط جاذبه های گردشگری که فراهم کنندگان اطالعات مسافرتی 
 Web Ontology Language مبنای  بر  توریسم  در هستی شناسی  کرده اند،  گردآوری  را  آن ها  گوناگون 
نمایش داده می شود. الیه سوم شامل وب سرور های مکانی از قبیل Arc web services است ]25[. سامانه 
دیگری در این زمینه I’m felling Loco است که در سال 2012 میالدی توسط Savage  و همکاران 
ارائه شد که سامانه توصیه گر مکان-مبنای همه جا آگاهی است که به  صورت خودکار اولویت های کاربر و 
محدودیت های زمان و مکان را برای پیشنهاد مکان ها در بر می گیرد. سامانه از طریق داده کاوی پروفایل 
مشخص در چارچوب شبکه اجتماعی مکان-مبنا، اولویت های کاربر را استخراج می کند ]26[. سیستم 
Cyberguide نقشه راهنما به همراه اطالعات کلی سفر و سیستم Travel Planner اطالعات نوع پرواز، 

 TripAdvisor محل اقامت، رستوران و نقاط دیدنی را به کاربر ارائه می دهد . همچنین وب سایت گردشگری
به هر کاربر سفر ها، مکان ها و فعالیت هایی را پیشنهاد می کند و افزون بر آن شامل یک مؤلفه اجتماعی 
است که به کاربران امکان بررسی، اظهار نظر و امتیازدهی به تعداد زیادی از عناصر را می دهد و به فرآیند 
پیچیده تصمیم گیری در حیطه گردشگری کمک می کند. تفاوت اصلی مدل پیشنهاد شده در این پژوهش 
با مدل های ارائه شده قبلی، برنامه ریزی کوتاه مدت ساعتی برای یک روز است. مدل های قبلی بر مبنای 
برنامه ریزی چند روز در یک هفته یا روزهای یک ماه بودند. همچنین در این مدل به عامل مهم هزینه 
نیز توجه شده است که در مدل های قبلی اغلب غایب بوده است. بخشی از داده های مورد نیاز پژوهش نیز 
به  صورت داوطلبانه توسط کاربران ارائه می شود. همچنین عواملی همچون شرایط آب و هوایی و ساعات 

کاری نیز در نظر گرفته می شوند. 

3- مواد و روش ها
سیستم های  در  استفاده  مورد  آماری  مدل های  و  الگوریتم ها  علمی  مطالعه  معنی  به  ماشین  یادگیری 
مستقیم  دریافت  بدون  استنتاج،  و  الگوها  بر  تکیه  با  مشخص  کاری  و  وظیفه  انجام  برای  کامپیوتری 
دستورالعمل از انسان است. یادگیری ماشین یکی از زیر شاخه های هوش مصنوعی است. الگوریتم های 
می شوند،  شناخته  نیز  آموزشی  داده های  عنوان  به  که  نمونه  داده های  از  استفاده  با  ماشین،  یادگیری 
مدل های ریاضی را می سازند تا به پیش بینی و تصمیم بپردازند بدون اینکه به صورت صریح برای انجام آن 
برنامه ریزی شده باشند ]27, 28[. الگوریتم های یادگیری ماشین در موارد بسیاری کاربرد دارند، از جمله 
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فیلتر کردن ایمیل و بینایی ماشین که با استفاده از دستورالعمل های مشخص، امکانپذیر نیست. یادگیری 
ماشین به آمار محاسباتی  بسیار نزدیک است. داده کاوی نیز یک حوزه مطالعاتی در یادگیری ماشین است 

که به کاوش و آنالیز داده در یادگیری نظارت نشده می پردازد ]28, 29[. 
یادگیری نظارت شده  یک روش عمومی در یادگیری ماشین است که در آن به سیستم، مجموعه ای از 
جفت های ورودی خروجی ارائه شده و سیستم تالش می کند تا تابعی از ورودی به خروجی را فرا گیرد. 
مثال های   .]30[ است  سیستم  آموزش  منظور  به  ورودی  داده  تعدادی  نیازمند  نظارت  تحت  یادگیری 
زیادی در یادگیری ماشینی وجود دارد که در دسته یادگیری با نظارت قرار می گیرد، از جمله درخت 
، رگرسیون لجستیک ، شبکه های عصبی  ، رگرسیون خطی  ، ماشین های بردار پشتیبان  تصمیم گیری 
مصنوعی  و بسیاری نمونه های دیگر. یادگیری نظارت نشده  در مقابل یادگیری نظارت شده قرار می گیرد 
و یکی از انواع یادگیری در یادگیری ماشینی است. اگر یادگیری بر روی داده های بدون برچسب و برای 
یافتن الگو های پنهان در این داده ها انجام شود، یادگیری بدون نظارت ]31[ خواهد بود. از انواع یادگیری 
بدون نظارت می توان به خوشه بندی، کاهش ابعاد و روش های تشخیص ناهنجاری اشاره کرد ]32, 33[. 

نمودار سلسله مراتبی انواع الگوریتم های یادگیری ماشین در شکل 1 نمایش داده شده است. 
 

شكل 1: نمودار سلسله مراتبی انواع الگوريتم های يادگيری ماشين ]33[
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در یادگیری ماشین و آمار، طبقه بندی  مسئله شناسایی تعلق یک مشاهده جدید به یک دسته از دسته ها 
)زیر جمعیت ها(، بر اساس یک مجموعه از داده های مورد استفاده به منظور آموزش شامل مشاهدات است 
الگوریتم هایی چون درخت تصمیم، K نزدیک ترین همسایه،  که عضویت در دسته هایشان معلوم است. 

رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی، نمونه هایی از الگوریتم های طبقه بندی هستند ]34[.

1-3- رگرسيون
در مدل های آماری، تحلیل رگرسیون یک فرآیند آماری برای تخمین روابط بین متغیر ها است. این روش 
شامل تکنیک های زیادی برای مدل سازی و تحلیل متغیر های خاص و منحصر به فرد، با تمرکز بر رابطه 
بین متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل است. تحلیل رگرسیون خصوصاً کمک می کند در فهم 
اینکه چگونه مقدار متغیر وابسته با تغییر هر یک از متغیر های مستقل و با ثابت بودن دیگر متغیر های 
مستقل تغییر می کند. چنانچه بیش از یک متغیر مستقل در محاسبات وجود داشته باشد، رگرسیون را 
ارتباط  چند متغیره می نامند. تحلیل رگرسیون به  صورت گسترده برای پیش بینی و نیز برای شناخت 
میان متغیر مستقل و وابسته و شکل این روابط استفاده می شود. تحلیل رگرسیون به دو دسته خطی و غیر 
خطی تقسیم می شود که خطی یا غیر خطی بودن رگرسیون، وابسته به نوع رابطه بین متغیر های وابسته و 
مستقل است. در رگرسیون خطی، متغیر وابسته y ترکیبی خطی از ورودی یا متغیرهای مستقل است ولی 
در رگرسیون غیر خطی چنین نیست ]35[. بدون انجام یک نمونه گیری بسیار بزرگ، تحلیل رگرسیون 
تنها می تواند به صورت تقریبی، تأثیر متغیر ورودی بر خروجی را برآورد نماید و میزان این تأثیر برآورد 
شده می تواند کوچکتر یا بزرگتر از مقدار واقعی آن باشد. بنابراین خوب است که بدانیم دامنه این تغییرات 
احتماالً چقدر است. به بیان دیگر احتمال این وجود دارد که ضریب رگرسیون حداقل و حداکثر چقدر 
باشد. برای رسیدن به این هدف، از مفهومی به نام بازه اطمینان  استفاده می کنیم. بازه اطمینان برای 
شیب خط رگرسیون یا ضریب رگرسیون با فرض معادله خط رگرسیون به صورت                          با 

استفاده از روابط زیر محاسبه می شود:
+ 

 )1(

 )2(

 )3(

)4(                                                                                            

  )5(
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  t با توجه بازه اطمینان انتخاب شده مثاًل 95 درصد و درجه آزادی با استفاده از جدول توزیع t مقدار
تعیین می شود. درجه آزادی نیز با استفاده از رابطه 5 محاسبه می شود که n تعداد نمونه ها و k تعداد 

متغیرهای مستقل است که در رگرسیون تک متغیره خطی برابر یک می باشد.

2-3- خوشه بندی  
خوشه بندی اشاره به روش های بسیار گسترده ای برای پیدا کردن زیرگروه یا خوشه در یک مجموعه داده 
به گروه های متمایزی  تا داده ها  از داده ها خوشه بندی می شوند، تالش می شود  دارد. وقتی مجموعه ای 
تقسیم بندی شوند به  نحوی که داده های موجود در هر گروه بسیار به  هم شبیه باشند و داده های هر گروه 
با دیگر گروه ها کاماًل متفاوت باشند. برای اینکه خوشه بندی به درستی انجام شود باید به وضوح تعریف 

شود که شباهت یا تفاوت بین دو یا چند مشاهده به چه معنی است ]33[.  

1-2-3- الگوريتم خوشه بندی K ميانگين 
در خوشه بندی هر افراز یک خوشه نامیده می شود. اعضای هر خوشه با توجه به ویژگی هایی که دارند 
به یکدیگر بسیار شبیه هستند و در عوض میزان شباهت بین خوشه ها کمترین مقدار است. با توجه به 
خوشه بندی  نتایج  است  ممکن  خوشه،  تشکیل  الگوریتم های  یا  شباهت  اندازه گیری  مختلف  روش های 
برای مجموعه داده ثابت متفاوت باشند. الگوریتم K میانگین از دسته الگوریتم هایی است که در آن باید 
تعداد خوشه ها از قبل برای الگوریتم مشخص باشد. برای مشخص کردن شباهت داده ها از معیار و راه های 
مختلفی استفاده می شود که یکی از آن ها فاصله اقلیدسی است. بعد از انتخاب تعداد خوشه ها )K( ، هر 
یک از نقاط به  صورت تصادفی به یکی از خوشه ها اختصاص داده می شوند. سپس تا هنگامی که خوشه ها 

دیگر تغییر نکنند فرآیند زیر تکرار می شود:
- مرکز هر یک از خوشه ها با استفاده از میانگین گیری از بردار هر یک از نقاط آن خوشه به دست می آید.

- هر نقطه به خوشه ای اختصاص می یابد که به مرکز آن خوشه نزدیک تر است.
برای مثال در شکل 2 )الف( داده ها به  صورت خام و خوشه بندی نشده دیده می شوند. سپس در شکل 2 
)ب( هر یک از نقاط به صورت اتفاقی به یکی از خوشه ها اختصاص داده شده است. مرکز هر یک از خوشه ها 
با استفاده از میانگین گیری از بردار هر یک از نقاط آن خوشه به دست می آید )شکل 2 )ج((. سپس هر 
نقطه به خوشه ای اختصاص می یابد که به مرکز آن خوشه نزدیک تر است )شکل 2 )د((. مرکز هر یک از 
خوشه های جدید محاسبه می شود )شکل 2 )ه((. این فرآیند تکرار می شود تا هیچ یک از خوشه ها دیگر 

تغییر نکنند )شکل 2 )و(( ]33[.
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حال، یک سؤال مهم مطرح می شود و آن اینکه چگونه تعداد خوشه ها K را مشخص کنیم؟ پاسخ ساده ای 
برای انتخاب بهترین تعداد خوشه ها یا K وجود ندارد اما یکی از راه هایی که می توان این عدد را مشخص 
کرد روشی به نام روش آرنج  است. در این روش در ابتدا مجموع مربعات خطاها  به ازای هر یک از مقادیر 
مختلف K محاسبه می شود. برای مثال K= 2, 4, 6, 8. مجموع مربعات خطاها به معنی مجموع مربع فاصله 
هر یک از نقاط خوشه ها با مرکز آن خوشه است. اگر K را نسبت به مجموع مربعات خطاها رسم کنیم 
خواهیم دید که با افزایش مقدار K مقدار مجموع مربعات خطاها کاهش خواهد یافت. دلیل این امر این 
است که با افزایش تعداد خوشه ها، خوشه ها کوچکتر خواهند بود بنابراین انحراف  نیز کوچک تر خواهد 
بود. ایده کلی روش آرنج این است که مقداری را برای K را انتخاب کنیم که به ازای آن مقدار مجموع 
مربعات خطاها ناگهان به مقدار زیادی کاهش یابد. برای مثال در شکل 3 می توانیم ببینیم که این اتفاق 
در حوالی K=6 رخ داده است و در نمودار چیزی شبیه به آرنج ظاهر شده است. در واقع مقداری را برای 

)الف(شکل )                        ب(شکل                          ) ج(شکل                                     

)د(شکل )                            ه(شکل )                         و(شکل                                 

شكل 2: مراحل تشكيل خوشه بندی به روش K ميانگين ]33[
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استفاده از الگوریتم K میانگین دارای مزیت زمانی است چراکه پیچیدگی زمانی آن، خطی می باشد. 

3-3- سيستم های توصيه گر
سیستم های توصیه گر یکی از انواع سیستم های یادگیری ماشین هستند که با تحلیل رفتار کاربر خود، 
سیستم  نوع  این  می نماید.   وی  به  غیره(  و  کاال  اطالعات،  )داده،  اقالم  مناسب ترین  پیشنهاد  به  اقدام 
رویکردی است که برای مواجهه با مشکالت ناشی از حجم فراوان و رو به رشد اطالعات ارائه شده است 
و به کاربر خود کمک می کند تا در میان حجم عظیم اطالعات، سریع تر به هدف خود نزدیک شود. در 
پشت صحنه، سیستم های توصیه گر قدرت خودشان را از توابع توصیه گر می گیرند. توابع توصیه گر )شکل 
3( اطالعات کاربر را دریافت می کنند و پیش بینی می کنند که کاربر به هر آیتم چه امتیازی خواهد داد، 
بدون اینکه کاربر حتی آیتم یا محصول را دیده باشد. این بدین معنی است که سیستم می تواند فقط 
محصوالتی را به کاربر نشان دهد که کاربر بیشتر از همه عالقه دارد و وقت کاربر را با محصوالتی که برای 

او مناسب نیستند تلف نکند.

شكل 3:  تشكيل آرنج بر روی منحنی ]33[

 K اطالعات بیشتر چندانی به دست نمی آوریم یعنی دیگر با افزایش K انتخاب می کنیم که با افزایش K
مقدار مجموع مربعات خطاها چندان کاهش نمی یابد. این نکته را باید در نظر داشت که جواب صد در صد 
درستی برای تعداد خوشه ها وجود ندارد و باید با توجه به کاری که قصد انجام آن را داریم و حوزه دانش 

و تجربیاتمان مقدار K را انتخاب کنیم ]33[.
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شكل 4:  توابع توصيه گر ]36[

به عنوان مثال شما در یک سیستم توصیه گر مخصوص خرید کتاب در حال جست و جو هستید. سیستم 
اطالعات خرید های قبلی شما و امتیازات باال یا پایینی که به کتاب های دیگر داده اید را دارد و با استفاده 
از این اطالعات پیش بینی می کند شما به هر کتاب احتماالً چه امتیازی خواهید داد. پس ابتدا کتاب هایی 

را برای شما نمایش می دهد که شما بیشتر عالقه دارید و احتمال خرید آن توسط شما بیشتر است.  

4- روش پژوهش
در این تحقیق عوامل و پارامتر های مختلفی برای رسیدن به بهترین پیشنهاد ممکن برای کاربر در نظر 
گرفته شده است. برای رسیدن به بهترین پیشنهاد باید به روشی صحیح برای استفاده حداکثری و بهینه 
از میزان پول و زمان موجود رسید. باید زمانی را که کاربر می تواند در راه رسیدن به مقصد باشد، در 
نظر گرفت. اینکه فرد پیاده یا سواره است نیز عامل بسیار تأثیرگذار بر پیشنهاد ها است. اطالعات مربوط 
به ساعت، فصل، ماه، روز، دما، شرایط آب و هوایی، میزان پول و زمان مورد نیاز برای هر مرکز و ساعات 
کاری آن و غیره در نظر گرفته می شود. همچنین در این تحقیق سعی شده که مسائل مختلف روانشناسی 
افراد در هنگام گردش و تفریح نیز مورد توجه قرار گیرد به طور مثال ممکن است مدل، مسیر دسترسی 
به مقصد و زمان رسیدن را تا حدی طوالنی تر کند تا کاربر بتواند از مسیری به مقصد برسد که زیباتر و 
دلچسب تر است. شرایط آب و هوایی و ساعات کار مراکز نیز در نظر گرفته شده اند. تحقیقات نشان داده 
است مردم از پیشنهادهایی که بافت آگاه هستند بیشتر راضی هستند. مثاًل مردم عموماً ترجیح می دهند 

موزه یا بناهای تاریخی را هنگامی  که خلوت هستند و در هوای آفتابی و نه بارانی، بازدید کنند و یا قدم 
زدن در شهر را در روز انجام دهند تا شب ]6[. گام اول در این تحقیق جمع آوری اطالعات مربوط به 
شرایط و موقعیت فرد است. در ابتدا سیستم سؤاالتی از این نوع را می پرسد: میزان پولی که کاربر تمایل به 
خرج کردن دارد؟ کل میزان زمانی که فرد می تواند برای این گردش شهری اختصاص دهد؟ حداکثر زمانی 
که فرد ترجیح می دهد در راه رسیدن به مرکز صرف کند؟ آیا کاربر پیاده است یا سوار بر خودرو؟ موقعیت 



ری
شه

اه 
کوت

ی 
رها

سف
در 

ن 
گرا

دش
گر

ت 
دای

ی ه
برا

گر 
صیه 

 تو
تم

یس
 س

ک
ه ی

سع
تو

33

فعلی کاربر در شهر کجاست؟ آیا فرد ترجیح خاصی در بازدید از نوع خاصی از مراکز مثاًل موزه ها یا مراکز 
ورزشی دارد یا خیر؟ سپس سیستم با در نظر گرفتن این اطالعات و اطالعات دیگری همچون بازه زمانی 
یا مالی مورد نیاز برای هر محل، محل های قابل دسترسی برای فرد، نوع مطلوب محل برای فرد، روز هفته، 
باز بودن یا بسته بودن محل، دمای هوا و غیره، شروع به یافتن و پیشنهاد دادن محل های مناسب برای فرد 
می کند و در صورتی که زمان و پولی باقی بماند، سیستم به سراغ یافتن پیشنهاد دوم برای فرد می رود. 
مثاًل سیستم با ارائه یک مسیر به فرد پیشنهاد می دهد که به موزه A برود و چقدر پول و زمان برای بازدید 
مناسب از این موزه الزم است و اگر پول و زمان کافی باقی ماند به کاربر پیشنهاد دهد که از چه مسیری 
می تواند به یک رستوران B که مناسب با زمان دسترسی فرد و پول باقی مانده است، برود. در انتها از کاربر 
پرسیده می شود که میزان رضایت خودش را با یک تا پنج ستاره، از مسیرهای پیشنهادی سیستم بدهد. 
در مرحله بعد سیستم با توجه به داده های دریافتی و سفرهایی که امتیاز دریافت کرده اند و تحلیل این 
داده ها با استفاده از علوم داده و یادگیری ماشین سعی در یافتن نتایج و الگوهایی برای پیش بینی رفتار 
و نیازهای آینده کاربران می کند. مثاًل مردم چه مناطقی بیشتر تمایل به چه نوع مراکز تفریحی دارند؟ یا 

مردم در روزهای آخر هفته که دما باالیی داشته باشد تمایل دارند به چه محل هایی بروند؟ 

5- پياده سازی و تحليل نتايج
برای پیاده سازی تحقیق، منطقة مرکزی شهر تهران که شامل بازار و بافت قدیمی اطراف می شود مطابق 
شکل 5 در نظر گرفته شد. دلیل انتخاب این منطقه، تراکم بافت تاریخی به انضمام کافه و رستوران در آن 
 OSM، Google است که از اماکن مورد عالقه به شمار می روند. اطالعات پایه در مورد اماکن مورد عالقه از
Maps، WikiMapia و چند منبع اینترنتی دیگر اخذ گردید و با بررسی میدانی، اطالعات مراکز مورد عالقه 

تا حد ممکن، تدقیق، تکمیل و بروزرسانی و برای انجام فرآیندها وارد مدل شد. در این پژوهش سامانه 
توسعه داده شده توسط جامعه ای متشکل از 20 کاربر داوطلب به کار گرفته شد و نتایج کار مورد تحلیل 

و بررسی قرار گرفت.
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شكل 5: منطقه مورد مطالعه 

 1-5- بخش توصيه گر با بهره گيری از عاليق شخصی كاربر
برای عملکرد بهتر مدل، کاربران در هنگام ثبت نام می توانند اطالعاتی از قبیل سال تولد، جنسیت، شهر 
محل زندگی را وارد کنند. در هر بار استفاده از سیستم، کاربر میزان پول و زمانی را که عالقه مند به صرف 
کردن برای این گردش شهری است، وارد می کند. همچنین از کاربر پرسیده می شود که موقعیت فعلی 
شما چیست و نهایت زمانی را که کاربر می خواهد در مسیر رسیدن به مقصد تفریحی باشد چه میزان 
است. هرچه زمانی که کاربر برای رسیدن به مقاصد تفریحی اختصاص می دهد بیشتر باشد مدل می تواند 
مراکز دورتری را به فهرست مراکز امکانپذیر برای گردش بیفزاید. چنانچه کاربر اعالم کند که سوار بر 
وسیله نقلیه است، مدل سرعت کاربر در رسیدن به مراکز را متناسب با سرعت متوسط خودروها در آن 
شهر یا منطقه در نظر می گیرد که معموالً در شهر های بزرگ این سرعت 5 تا 7 برابر سرعت پیاده روی 
معمولی فرد است. در نهایت از کاربر پرسیده می شود که آیا نوع خاصی از مراکز را در حال حاضر ترجیح 
می دهد یا خیر. به طور مثال فردی ترجیح می دهد که به گردش در محل های تاریخی و فرهنگی بپردازد و 
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جدول 1: سؤاالت پرسيده شده از كاربر

شكل 6:  سؤاالت پرسيده شده از كاربر در محيط برنامه نويسی پايتون

فردی دیگر عالقه مند به صرف پول و زمان در مراکز ورزشی است. سؤاالت پرسیده شده از کاربر در جدول 
1 نمایش داده شده است. در شکل 6 سؤاالت پرسیده شده از کاربر در برنامه نوشته شده برای مدل در 

محیط برنامه نویسی پایتون نمایش داده شده است.

داده های حاصل از جواب های کاربر در جدولی مانند جدول 2 ذخیره می شوند.
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جدول 2: داده های حاصل از پاسخ به سؤاالتی كه از كاربر پرسيده می شود

جدول 3: داده های زمينه ای هر مسير تفريحی 

در هر بار استفاده هر یک از کاربران از سیستم، اطالعات زمینه ای سفر ثبت می شوند. این اطالعات شامل 
شناسه منحصر به فرد هر کاربر، تاریخ، فصل، ماه، روز و ساعت درخواست سفر همچنین دما، وضعیت آب 
و هوایی و میزان آلودگی هوا در شهری که فرد درخواست مسیر گردشی کرده است. وجود این اطالعات 
زمینه ای به عملکرد بهتر سیستم کمک می کند. اطالعات زمینه ای هر مسیر گردشی در جدول 3 نمایش 

داده شده است. 
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پس از پرسیدن مجموعه سؤاالت مذکور و در نظر گرفتن پارامتر های زمینه ای، مدل شروع به پیدا کردن 
مراکز امکانپذیر برای کاربر می کند. باز و بسته بودن هر یک از مراکز و همچنین اینکه نیاز به رزرو دارند یا 
خیر، در محیط روباز یا سرپوشیده هستند یا خیر و شرایط آب و هوایی نیز مد نظر قرار می گیرد به گونه ای 
که اگر آن مرکز بسته باشد و یا هوا بسیار سرد یا آلوده باشد و مرکز سرپوشیده نباشد، حذف می شود. 
سپس مراکزی که متناسب با پول و زمان یا موقعیت فعلی کاربر نباشد حذف می شوند. برای بررسی اینکه 
کاربر با توجه به حداکثر زمان اختصاص داده شده برای رسیدن به مقصد و موقعیت فعلی اش، توانایی 
دسترسی به چه محل هایی را دارد، نیاز به استفاده و تعریف مفاهیمی همچون قاب دسترسی و فاصله 
منهتن است. برای بررسی این که کاربر پول و زمان کافی برای استفاده از یک محل را دارد یا خیر برای هر 
یک از مراکز تفریحی یا فرهنگی حداقل و حداکثر پول و حداقل و حداکثر زمان مورد نیاز تعریف می شود. 
با توجه به اهمیت مسیر پیشنهادی برای رسیدن به مقصد برای کاربر، مفهومی به نام نقاط طعم دهنده 
تعریف شده است تا مسیری به کاربر پیشنهاد شود که بیشترین جاذبه های گردشگری را دارد. مسیر های 
مختلفی با توجه به موقعیت نقاط طعم دهنده انتخاب می شود. در نهایت پس از در نظر گرفتن شروط 
مختلف از جمله محدودیت های مکانی، مالی، دسترسی و ترجیح کاربر، مراکز امکانپذیر و مناسب برای 
کاربر بر روی نقشه به نمایش در می آیند و همچنین متنی برای کاربر ظاهر می شود که توضیح می دهد 
فاصله کاربر تا محل های مورد نظر چقدر است و چگونه می تواند این محل ها را بیابد و همچنین زمان مورد 

نیاز هر کدام از این محل ها به چه میزان است و کاربر چند دقیقه در راه خواهد بود تا به مقصد برسد. 
برای مثال به یک کاربر پیاده که در چهارراه ولی عصر قرار دارد و حدود 4 ساعت زمان و تا 50 دالر پول 
برای خرج کردن دارد و عالیق او کافه گردی، بازی و بازدید از اماکن فرهنگی است، پیشنهادهای زیر از 

طریق برنامه ارائه شده است:
- رستوران ولیمه در 40 متر به سمت چپ و 480 متر به سمت پایین قرار دارد و این مکان نیاز به 5 تا 

15 دالر و 40 تا 60 دقیقه زمان دارد و شما 5 دقیقه در راه خواهید بود.
- کاخ گلستان در 890 متر به سمت راست و 1042 متر به سمت پایین قرار دارد و این مکان نیاز به 20 

تا 40 دالر و 90 تا 240 دقیقه زمان دارد و شما 23 دقیقه در راه خواهید بود.
- کافه سنتی خانه هنر میرا در 300 متر به سمت چپ و 280 متر به سمت پایین قرار دارد و این مکان 

نیاز به 10 تا 20 دالر و 30 تا 60 دقیقه زمان دارد و شما 6 دقیقه در راه خواهید بود.
شایان ذکر است که برنامه توسعه داده شده در حال حاضر به صورت رومیزی است ولی نتایج روی نقشه 
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نشان داده می شود و مسیر نیز نوشته می شود. شکل 7 نمایش مسیر همان گردشگر از چهارراه ولیعصر تا 
کاخ گلستان را بر روی سامانه نقشه تهران نشان می دهد. 

2-5- بخش توصيه گر بر اساس سوابق كاربران
با استفاده کاربران از سیستم، اطالعات جمع آوری شده، منبع خوبی برای بهبود عملکرد و ارائه پیشنهادهای 
بهتر و دقیق تر خواهد بود. بنابراین در پیشنهادهای بعدی به کاربران می توان سوابق را در نظر گرفت که 
این کار با بهره  گیری از ماشین های بردار پشتیبان به عنوان یک الگوریتم مخصوص طبقه بندی انجام شده 
است. در اینجا پیش بینی می شود که دما، رطوبت، شرایط جوی و آب و هوایی برای ورزش و گردش در 
فضای باز مناسب است یا خیر. نحوه کار به این صورت است که با وارد کردن مقادیر این متغیرها به عنوان 
داده ورودی، می توان جوابی به صورت مثبت یا منفی از الگوریتم دریافت کرد که نشان دهنده مساعد بودن 
شرایط جوی برای ورزش و تفریح در فضای باز است )جدول 4(. مدل توصیه گر می تواند با در نظر گرفتن 
این شرایط زمینه ای و با استفاده از الگوریتم طبقه بندی ماشین های بردار پشتیبان، در شرایطی که اوضاع 

شكل 7: كاخ گلستان، مقصد پيشنهاد شده به گردشگری كه در چهارراه ولی عصر قرار دارد
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جدول 4:  شرايط توصيه شده بر اساس ماشين های بردار پشتيبان

برای حضور در فضای باز مساعد نیست، تنها به پیشنهادهای مکان های سر پوشیده بپردازد.  

3-5- استفاده از خوشه بندی 
در این قسمت با استفاده از خوشه بندی کاربران و مراکز سعی شده است تا مناسب ترین گزینه برای هر 
کاربر با توجه به انتخاب های قبلی او پیشنهاد شود. در مرحله نخست، ابتدا متناسب با انواع مختلف نقاط 
مورد عالقه و کاربری ها، میانگین پول و زمانی که هر کاربر در طول تمامی استفاده هایش از سیستم صرف 
برای تمامی کاربران در یک نمودار هزینه و زمان  این میانگین ها  کرده است، محاسبه می شود. سپس 
رسم می شوند. بعد از آن، نقاط این نمودار با استفاده از الگوریتم K میانگین خوشه بندی می شوند. تعداد 
الگوریتم  که  کنیم  فرض  باشد.  متفاوت  می تواند  ورودی  داده های  با  متناسب  آمده  به دست  خوشه های 
K میانگین کاربران امکانات ورزشی را به چهار خوشه متفاوت افراز کند. خوشه اول کاربرانی که پول و 
زمان زیادی را در مراکز ورزشی خرج می نمایند. خوشه دوم کاربرانی که پول زیاد اما زمان کمی را در 
مراکز ورزشی صرف می نمایند. خوشه سوم کاربرانی که پول کم اما زمان زیادی را در مراکز ورزشی خرج 

می کنند و در نهایت خوشه چهارم، کاربرانی که پول و زمان کمی را در مراکز ورزشی صرف می کنند.
در مرحله دوم، انواع مختلف نقاط مورد عالقه خوشه بندی می شوند. به این  صورت که ابتدا میانگین حداقل 
زمان مورد نیاز و حداکثر زمان مورد نیاز برای استفاده از مراکز مختلف، مثاًل ورزشی محاسبه می شود. 
سپس از حداقل و حداکثر هزینه مورد نیاز برای هر یک از مراکز ورزشی میانگین گیری شده، این مراکز 
با توجه به میانگین پول و زمان محاسبه شده، در یک نمودار هزینه و زمان رسم می شوند. سپس، برابر با 
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تعداد خوشه های یافت شده برای کاربران در مرحله اول، مراکز ورزشی خوشه بندی می شوند. پس مراکز 
ورزشی نیز به چهار خوشه متفاوت متناسب با هزینه و زمان مورد نیاز، افراز شده اند. 

در مرحله سوم، متناسب با موقعیت فرد و شرایط وی چنانچه مراکز ورزشی از انواع مختلف خوشه بندی 
برای کاربر امکان پذیر باشد، مرکزی که متناسب با خوشه بندی کاربر باشد به عنوان پیشنهاد اول نمایش 
انواع  برای  نوع خوشه بندی  این  دورتر.  و  متفاوت تر  مراکز خوشه های  ترتیب  به  و سپس  می شود  داده 
مختلف مراکز مانند تفریحی، فرهنگی، رستوران ها و غیره نیز انجام می شود. به عنوان مثال چنانچه فرد 
امکان استفاده از یک رستوران از خوشه اول و امکان استفاده از رستوران دیگری از خوشه چهارم را داشته 
باشد، رستوران متعلق به خوشه اول به عنوان پیشنهاد نخست ارائه می شود چون متناسب با انتخاب های 

قبلی او، این کاربر متمایل به استفاده از رستوران های لوکس بوده است.

4-5- رگرسيون امتيازها
در این قسمت پیش بینی میزان رضایت کلی کاربر نسبت به رضایت از محل پیشنهادی و همچنین میزان 
رضایت کلی کاربر نسبت به میزان رضایت کاربر نسبت به مسیر پیشنهادی بررسی می شود. هر کاربر پس 
از استفاده از مقصد توصیه شده، میزان رضایت خود را از آن مقصد و مسیر و رضایت کلی خود را نیز اعالم 
می نماید. شکل 8 نمودار پراکندگی امتیاز مسیر و امتیاز کل و همچنین نمودار پراکندگی امتیاز مقصد و 

امتیاز کل را نمایش داده است.

شكل 8: نمودار پراكندگی امتياز مسير و امتياز كل و همچنين نمودار پراكندگی امتياز
 مقصد و امتياز كل
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با استفاده از رگرسیون می توان روند آینده و همچنین عوامل اصلی تأثیرگذار در عملکرد رضایت بخش 
سیستم را یافت. میزان رضایت از محل یا مسیر پیشنهادی، متغیر مستقل و میزان رضایت کلی کاربر 
نمودار  و همچنین  امتیاز کل  و  مسیر  امتیاز  پراکندگی  نمودار  است.  وابسته  متغیر  تفریحی  برنامه  از 
پراکندگی امتیاز مقصد و امتیاز کل به ترتیب در نمودارهای شکل 8 آورده شده اند. شیب های این خطوط 
ضریب رگرسیون هستند که این مقدار برای نمودار سمت راست در شکل 8 ، 0/84 است که بدین معنی 
است که چنانچه بتوانیم امتیاز رضایت کاربران از مقاصد پیشنهادی را یک واحد افزایش دهیم، رضایت 
کلی کاربر از برنامه تفریحی پیشنهادی به میزان 0/84 افزایش می یابد. با توجه به درجه آزادی 18 و بازه 
اطمینان 95 درصد، مقدار t برابر با 2/101 است، بنابراین مقدار بازه اطمینان برای ضریب رگرسیون برابر 
با 0/13 است و به این معنی است که بیشتر از همه احتمال دارد که مقدار واقعی ضریب رگرسیون برابر با 
0/84 باشد و به احتمال 95 درصد مقدار واقعی آن بین 0/71 تا 0/97 است. بازه اطمینان برای رگرسیون 
برای نمودار سمت چپ در شکل 8 برابر با 0/12 است و مقدار واقعی ضریب رگرسیون برای این نمودار به 

احتمال 95 درصد بین 0/57 تا 0/81 است. 
از مقصد  کاربر  بیشتر، رضایت  احتمال  به  که  رگرسیون می توان گفت  و ضریب  بازه  دو  این  بررسی  با 
نقش مهم تری از رضایت کاربر از مسیر، در رضایت کلی کاربر از برنامه پیشنهادی دارد. اما به دلیل وجود 
با قطعیت کرد و چنانچه  را  این نتیجه گیری  این دو عامل، نمی توان  بازه های اطمینان  همپوشانی بین 
نمونه گیری دیگری انجام شود و بررسی تکرار شود، ممکن است این مقادیر متفاوت باشد. هر چه تعداد 
نمونه گیری ها بیشتر باشد، بازه اطمینان کوچکتر خواهد بود چون داده های بیشتری برای بررسی وجود 
دارد و پیش بینی دقیق تر خواهد بود. چنانچه امتیاز کاربر به یک مسیر یا محل را داشته باشیم حتی 
امتیاز کلی کاربر را به مسیر  باشد، می توان  از یک مسیر تفریحی دیگر به دست آمده  امتیازها  این  اگر 

پیشنهادی جدید به دست آورد.

6- نتيجه گيری و پيشنهادها
 در این پژوهش،  هدف طراحی سیستمی بوده است که بتواند بهترین پیشنهاد را تا حد ممکن در شرایط 
مختلف و برای کاربران مختلف ارائه دهد. ویژگی سیستم طراحی شده این است که برای سفرهای کوتاه 
با مدت زمان چندساعت مناسب می باشد و قادر است یک یا دو پیشنهاد را برای استفاده از وقت به کاربر 
ارائه دهد. این شرایط در بسیاری از سفرهای کاری رخ می دهد. سیستم در مواردی که هیچگونه اطالعاتی 
درباره کاربر و امتیازدهی های وی به مکان های مختلف یا مسیرهای تفریحی مختلف ندارد یا کاربر در یک 
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شهر جدید قرار دارد که با آن به کلی ناآشناست، از روش های سیستم های توصیه گر بر مبنای محبوبیت 
استفاده می کند و محل هایی با بیشترین تعداد رأی دهی را یا توجه به نیاز کاربر به وی پیشنهاد می دهد. 
این روش در صورتی مناسب خواهد بود که اطالعات شخصی و سالیق کاربر به صورت کامل و به درستی 

وارد سیستم شده باشند.
با داشتن اطالعات چند مسیر تفریحی طی شده کاربر و امتیاز کاربر به آن ها می توان پروفایل شخصی آن 
کاربر را تشکیل داد و از آن برای دادن پیشنهادهای بعدی استفاده کرد به ویژه  هنگامی که همان کاربر در 
منطقه یا شهری جدید قرار گرفته است یا اساساً اطالعاتی درباره امتیازدهی به مراکز مختلف آن شهر در 
سیستم ما وجود ندارد و به نوعی سیستم برای اولین بار در حال پیاده شدن در یک شهر جدید است. برای 
انجام این کار نوعی جدید از سیستم های توصیه گر محتوا-محور در این تحقیق، ارائه شد. ضعف این نوع 
سیستم در حالتی خواهد بود که اطالعات پروفایل کاربر با آنچه در ذهن او می گذرد منطبق نباشد.  این 
نوع مشکالت با استفاده از سایر سیستم های توصیه گر از جمله سیستم های توصیه گر بر مبنای مشارکت 
حل می شوند. با بررسی داده های مربوط به پروفایل کاربری کاربران در یک شهر می توان به اطالعاتی از 
قبیل اینکه مردم در آن شهر یا منطقه بیشتر تمایل به انجام چه نوع تفریح یا فعالیت هایی هستند، دست 
یافت ولی در این حالت احتیاج به مشارکت طیف وسیعی از مردم وجود دارد و یک سیستم باید به حد 

کافی بزرگ باشد تا بتواند از حالت مشارکتی استفاده نماید.
در این تحقیق به پیش بینی میزان رضایت کلی کاربر نسبت به رضایت از مقصد پیشنهادی و نیز نسبت به 
مسیر پیشنهادی پرداخته شد. با در نظر گرفتن داده های مربوط به امتیاز مسیر، امتیاز مقاصد و امتیاز کل 
و استفاده از تحلیل رگرسیون خطی میزان تأثیر هر یک از این عوامل بر رضایت کاربر مشخص گردید تا 
در پیشنهادهای بعدی، سیستم اصالح گردد. نتایج به دست آمده نشان داد که به احتمال بیشتر، رضایت 
کاربر از مقصد نقش مهم تری از رضایت کاربر از مسیر، در رضایت کلی کاربر از برنامه پیشنهادی دارد. 
نسب به دست آمده بین این دو رضایتمندی 84 به 69 یعنی حدود 1/2 است ولی تنها در زمانی می توان 
به ضرس قاطع بر آن پای فشرد که تعداد کاربران سیستم به عدد قابل توجهی برسد. در حال حاضر، 
سیستم توصیه گر توسعه داده شده به صورت رومیزی توسط تعداد 20 کاربر داوطلب مورد استفاده قرار 
گرفت. در توسعه های آتی نیاز است که این سامانه به صورت تحت وب و نیز بر روی تلفن همراه قابل 
استفاده گردد تا بتواند مورد استفاده کاربران زیادی قرار گیرد و تمام مزایای خود را بروز دهد. همچنین 
زمان پاسخگویی سیستم نیز بسیار مهم خواهد بود و با افزایش تعداد کاربران باید این زمان در حد معقولی 
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