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مقاله پژوهشی

طراحی یک سیستم توصیهگر گردشگری چندکاربره با استفاده از شبکه عصبی ،شبکه
بیزین و الگوریتم های فرا ابتکاری
ویدا داودی |1مهدی کیخایی

*2

 1دانشگاه بوعلی سینا
 2گروه سنجش از دور و  ،GISدانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران

چکیده
با افزایش سهم صنعت گردشگری در اقتصاد کشورها ،امروزه توجه دولتها و شرکتهای خصوصی
بیش از پیش به سرمایهگذاری ،برنامهریزی و بازنگری مجدد در صنعت گردشگری جلب شده است.
با افزایش آگاهی گردشگران از جاذبههای گردشگری کشور خود و سایر نقاط دنیا از طریق شبکه
جهانی وب و شبکههای اجتماعی ،هر چند که دامنه انتخاب مکان های گردشگری آنها را بسیار
وسیع کرده است ،اما انتخاب یک یا مجموعه ای از مکانهای گردشگری برای مسافرت به طوری
که بتواند بیشترین شباهت با عالیق و ترجیحات گردشگر را داشته باشد به یک چالش جدید در این
زمینه تبدیل شده است .در دو دهه اخیر ،سیستم های توصیهگر گردشگری با هدف مطابقت دادن
ویژگی منابع گردشگری و یا جاذبههای تفریحی با نیاز کاربر بوجود آمدهاند .در این تحقیق با استفاده
از شبکههای عصبی مصنوعی خود سازمانده ( ،)SOMشبکه بیزین و الگوریتم های فراابتکاری یک
سیستم توصیه گر گردشگری طراحی شد .بافت تاریخی شهر یزد به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب
گردید .در این تحقیق از اطالعات آماری سالیانه  2015و الیه های وکتوری راه ها و اماکن گردشگری
شهر یزد به منظور تنظیم سفر برای  100گردشگر استفاده شده است .ابتدا  100گردشگر با ویژگیهای
متفاوت در درآمد ،سن ،جنس ،شغل ،سطح تحصیالت و انگیزههای مسافرت با استفاده از SOM
خوشهبندی گردیدند .سپس با استفاده از اطالعات آماری گردشگران و مدل شبکه بیزین ،ترجیحات
سفر برای هر یک از خوشه ها تخمین زده شد .در نهایت با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک
و کلونی مورچگان مسیر بهینه مکانهای پیشنهادی گردشگری برای هر دسته از گردشگران مشخص
گردید .سیستم طراحی شده مبتنی بر شبکه عصبی ،شبکه بیزین و الگوریتمهای فراابتکاری در
مسیریابی نشان میدهد که میتواند نقش مهمی را در تصمیمگیری گردشگران در انتخاب جاذبههای
گردشگری و برنامهریزی سفر ،متناسب با عالیق ،ترجیحات و اطالعات دموگرافیک ایفا نماید.
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 1مقدمه

گردشگری یکی از صنایع در حال توسعه در جهان است .این صنعت به عنوان یکی از بخش های
کلیدی توسعه در همه کشورها و یک منبع اصلی درآمد ،شغل و تولید ثروت شناخته میشود
( .)Mohammadzadeh, 2008گردشگری  %10اقتصاد جهان در سال  2015را تامین میکند و با رشد
تخمینی  %3/10در این دهه برنامه ریزی میشود ( .)Thiengburanathum, 2016گردشگری فرآیندی
است که در جریان مسافرت اتفاق میافتد که شامل کسب اطالعات ،برنامهریزی و تدارک در مبدا سفر،
انجام سفر به مقصد و اقامت در آن ،خرید کردن ،تعامل میزبان و مهمان ،بازگشت به مبدا و مرور خاطرات
سفر با خود و دیگران میباشد .هدایت یکپارچه گردشگر قبل از سفر و در حین سفر نیازمند برنامههای
کاربردی و نقشههای هوشمندتر است تا به صورت پویا برحسب مجموعهای از متغیرها تغییر کند و
متناسب عالیق و عملکرد کاربر باشد.
انتخاب جاذبه های توریستی یک مشکل جدی در برنامهریزی سفر می باشد ( )Ming, 2012و برنامهریزی
خوب مهم ترین وظیفهای است که باید به منظور داشتن یک سفر خوشایند انجام گیرد

(Tseng,

 .)2010یک برنامهریزی سفر شامل تعداد مراحلی از قبیل انتخاب مقصد ،انتخاب جاذبههای توریستی،
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انتخاب محل اقامت ،انتخاب بهینهترین مسیرهای حرکت و غیره می باشد ()Huang, 2009؛ بنابراین
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یک برنامهریزی سفر نیازمند مقدار زیادی اطالعات مرتبط با سفر مورد نظر است .هر چند که اطالعات
موجود در شبکه جهانی وب و تعداد کاربرانی که آن را تجربه کردهاند در دهه اخیر افزایش بسیار زیادی
داشته است .تمام این اطالعات ممکن است مفید باشند به خصوص برای کاربرانی که قصد بازدید از
یک مقصد ناشناخته را دارند .با این حال ،لیستی از امکانات ارائه شده توسط موتورهای جستجوگر وب
سایتها ممکن است خسته کننده باشد .ارزیابی لیستهای طوالنی به منظور انتخاب یکی از گزینههای
متناسب با نیازهای فرد ،برای گردشگران بسیار پیچیده و وقتگیر است ( .)Borras et al, 2014از این
رو تکنیکهای شخصیسازی با هدف ارائه اطالعات سفارشی به کاربران بر اساس ترجیحات ،محدودیت
یا سلیقه آنها بوجود آمده است ( )Gao, Liu, & Wu, 2010که با سیستمهای توصیهگر مرتبط هستند
که هدف آنها فیلتر گزینههای بی ربط و ارائه اطالعات شخصی و مرتبط به هر کاربر خاص است
( .)Adomavicius & Tuzhilin, 2005در زمینه گردشگری ،سیستم های توصیهگر سفر با هدف مطابقت
دادن ویژگی منابع گردشگری و یا جاذبههای تفریحی با نیاز کاربر بوجود آمدند (.)Ricci, 2002
در تعریف کلی ،سیستم های توصیه گر را زیر مجموعه ای از سیستم های حامی تصمیم گیری می دانند

و آنها را سیستمهای اطالعاتی تعریف میکنند که توانایی تحلیل رفتارهای گذشته و توصیههایی برای
مسائل جاری دارند .تکنیکهای توصیهگری به چند دسته تقسیمبندی میگردند )1 :سیستم های توصیه
گر محتوا محور ( ،)CBFکه آیتمهای شبیه به آنهایی که کاربر قب ً
ال ترجیح داده است را پیشنهاد میدهد.
این روش معموالً یک پروفایل کاربر از طریق محتویات گذشته کاربر تولید میکند و ریشه در اطالعات
تحقیقات بازیابی دارد ( .)Lu, 2015; Borras, 2014سیستمهای توصیهگر مشارکتی ()CF؛ این روش
پیشنهادهایی را بر اساس گروههای کاربران با ترجیحات و عالیق مشابه ارائه میدهد .شباهت بین کاربران
به وسیله مقایسه امتیازاتی که آنها برای تعدادی از آیتمها که در سیستم میگیرند ،محاسبه میگردد.
زمانی که سیستم افرادی که دارای عالیق مشابهی میباشند را با کاربر جدید شناسایی میکند آنگاه
آیتمهایی که آن افراد دوست دارند نیز به کاربر جدید پیشنهاد میگردد (.)Ming, 2012; Yeung, 2011

سیستمهای توصیهگر دموگرافیک ()DBS؛ این روش روی اطالعات دموگرافیک کاربر از قبیل :سن،
بلکه بر ویژگیهای شخصی آنها میباشد ( .)Borras, 2014تکنیکهای ترکیبی؛ روشهای ذکر شده فوق
از قبیل  CBF، CFو  DBSدارای اشکاالتی میباشند لذا ترکیبی از رویکردهای مختلف برخی مشکالت
را برطرف میکند .تکنیکهای توصیهگر مبتنی بر هوش محاسباتی از جمله تکنیک هایی هستند که
جهت ارائه پیشنهادات به کاربران بکار میروند که عبارتند از :تکنیکهای بیزین ،شبکه عصبی مصنوعی،
تکنیکهای کالسترینگ ،تکنیکهای مجموعههای فازی و الگوریتم ژنتیک .در سیستمهای توصیهگر ،این
تکنیکها به طور گسترده برای ساخت مدلهای توصیه استفاده میشوند (.)Lu, 2015
 Mingو همکاران ( )2012در تحقیقی یک روش توصیهگر هوشمند گردشگری را با استفاده از مدل
 EBMو شبکههای بیزین ارائه دادند و در پایان مسیرهای حرکت بین جاذبههای مختلف توریستی را با
استفاده از یک رابط کاربری کاربر پسند نمایش دادهاند Tseng .و همکاران ( )2010بیان کردند که عالوه
بر این که بازدیدکنندگان باید حداکثر لذت را در طول سفر از جاذبههای دیدنی ببرند میبایست به منظور
کاهش طول سفر و هزینههای آن بهترین مسیرهای موجود نیز مشخص گردد و از دو الگوریتم ژنتیک
و کلونی مورچگان به منظور ارائه مسیرهای مناسب با کمترین هزینه و در یک شبکه تحت وب استفاده
کردند .برزویی ( )2013در مطالعه خود با ایجاد یک رابط کاربر پسند و بکارگیری الگوریتم ژنتیک،
روشی جهت مسیریابی بهینه بین جاذبههای گردشگری منطقه مورد مطالعه ارائه نموده است Huang .و
همکاران ( )2009از شبکههای بیزین به عنوان یک سیستم هوشمند جاذبههای گردشگری تحت شبکه
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کشور ،تحصیالت ،جنس و  ...تکیه میکند .در این روش پیشنهاد مبتنی بر عالیق و ترجیحات کاربر نیست

91

اینترنت استفاده نموده و قابلیتهای بسیاری را جهت هدایت گردشگران پیشنهاد داده است .در بسیاری
از موارد سیستم های توصیهگر نه تنها ترجیحات توریستی را در نظر می-گیرند بلکه بافت و زمینه سفر را
به صورت پویا تجزیه و تحلیل میکنند .این امر به ویژه زمانی مفید است که گردشگران در حال حاضر در
مقصد هستند و آنها مایل به استفاده از دستگاههای تلفن همراه خود ،به منظور سفارشی کردن سفرهای
خود به صورت آنی هستند .بافت میتواند شامل جنبههایی مانند محلهای توریستی ،زمان بازدید و یا
آب و هوای فعلی باشد ( )Lamsfus et al, 2009عاملهای خودکار هوشمند را در سیستمهای توصیهگر
گردشگری به کار بردند .این عاملها ،رفتار یک کاربر را تجزیه و تحلیل کرده و به طور خودکار مشخصات
کاربر را یاد میگیرند و توصیههایی بسته به بافت فعلی کاربر ارائه میدهند.
هدف از این تحقیق طراحی یک سامان ه چندکاربره گردشگری میباشد که بتواند به صورت هوشمند
اطالعات دموگرافیک ،عالیق و ترجیحات کاربران را دریافت و ضمن گروهبندی کاربران بر اساس
شباهتهای موجود بین آنها ،جاذبههای گردشگری را به گروههای بازدیدکننده پیشنهاد داده و با استفاده
از الگوریتمهای فرا ابتکاری بهینهترین مسیر حرکت را روی نقشه ارائه نماید .سیستم به گونهای پیاده
سازی گردد که دارای واسط کاربرپسند جهت تعامل راحت تر کاربر با سیستم بوده و بر اساس الگوریتم
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های بکار گرفته شده پاسخ مطلوب را به کاربر نمایش دهد .ثبت اطالعات گردشگران شامل سن ،جنس،
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سطح تحصیالت ،شغل ،مکان های تفریحی مورد عالقه و غیره می باشد .همچنین از الگوریتم خوشه
بندی شبکه عصبی مصنوعی خودسازمانده به منظور خوشهبندی گردشگران با سلیقهها و یا ویژگیهای
مشابه استفاده می شود .از روش استدالل تقریبی و شبکههای بیزی ،برای مدیریت عدم دقت مربوط به
استنباط از ترجیحات کاربران استفاده میشود و در نهایت یک مسیر بهینه گردشگری برای هر خوشه
از گردشگران ،بوسیله الگوریتمهای بهینه سازی فراابتکاری شامل ژنتیک و کلونی مورچگان پیشنهاد
میشود.

 2روش شناسی
 1-2منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه ،محدوده تاریخی شهر یزد ،مرکز استان یزد میباشد .این شهر با وسعت 2397
کیلومتر مربع اولین شهر خشت خام و دومین شهر تاریخی جهان است .این شهر به دلیل وجود جاذبههای
شغلی ،رفاهی و تمرکز اداری ،پرجمعیت ترین شهر استان یزد به شمار می رود و با جمعیتی حدود

چهارصد و پنجاه هزار نفر ،تقریباً نیمی از کل جمعیت این استان را تشکیل می دهد .شهر یزد از
سرزمینهای باستانی اقوام ایرانی و دارای میراث درخشانی از فرهنگ و تمدن کهن و ادوار مختلف تاریخی
با قدمت سه هزار سال است و یکی از مراکز مهم فرهنگ و تمدن به شمار میرود .سازمان یونسکو یزد را
در کنار ونیز ایتالیا ،به عنوان یکی از شهرهای تاریخی و اولین «شهر خشت خام جهان» نامیده است .در
این شهر بیش از  6500اثر و بناهای تاریخی شناخته شده است (منتظری و براتی .)1393 ،شکل ()1
نقشه اماکن و تسهیالت گردشگری در محدوده تاریخی شهر یزد را نشان میدهد.

استان ،ج -موقعیت شهر یزد در شهرستان یزد ،د -موقعیت محدوده تاریخی در شهر یزد ه -نقشه اماکن
گردشگری محدوده تاریخی شهر یزد

 2-2داده های مورد استفاده
در این تحقیق از اطالعات آماری سالیانه  2015گردشگری یزد ،الیه وکتوری شبکه راههای منطقه
تاریخی شهر یزد و الیههای وکتوری مربوط به موقعیت اماکن گردشگری ،خدماتی و کلیه تسهیالت
مربوطه از بانک اطالعاتی شهرداری یزد استفاده گردیده است .همچنین به منظور پیاده سازی سیستم
توصیه گر گردشگری چند کاربره به همراه واسط کاربری مناسب از نرم افزارهایMATLAB 2012، Arc :
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شکل ( )1موقعیت منطقه مورد مطالعه ،الف -موقعیت استان یزد در ایران ،ب -موقعیت شهرستان یزد در
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. استفاده شده استGIS 10.5، SQL Server 2012، Visual Studio 2012، Netica 6.3

 روش کار3-2
 مدل مفهومی تحقیق1-3-2
.در این پژوهش گردشگران اطالعات شخصی و عالیق گردشگری خود را از طریق سامانه وارد می کنند
 تعداد، زمان شروع و خاتمه سفر، درآمد، شغل، سطح تحصیالت، جنس،این اطالعات می تواند شامل سن
 پس از دریافت اطالعات. ترجیحات کاربر و غیره باشد،روزهای بازدید مکان های تفریحی مورد عالقه
 موجودیتها (گردشگران) به، با استفاده از شبکه عصبی،مورد نیاز از گردشگران و ذخیره در پایگاه داده
، پس از خوشهبندی. طبقهبندی میشوند،چند خوشه بر اساس ویژگیهای شخصی مشابه و عالیق آنها
 برایی هر دسته از توریستهای مشابه یک برنامه،با طراحی و پیادهسازی شبکه بیزین در نرم افزار نتیکا
 در ادامه پس از مشخص شدن مکانهای بازدید روی نقشه.بازدید از جاذبههای گردشگری ارائه میگردد
به منظور مدیریت بهتر سفر بهینهترین مسیر بین جاذبههای پیشنهادی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک
.) نشان داده شده است2(  مدل مفهومی پژوهش در شکل.و کلونی مورچگان انجام میگیرد
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 2-3-2خوشه بندی گردشگران با استفاده از شبکه های عصبی خود سازمانده ()SOM
معموال روش های خوشه بندی گردشگران ،به سه نوع  )1 :خوشه بندی با استفاده از اطالعات دموگرافیک
شخصی کاربران )2 ،خوشه بندی با استفاده از اطالعات در مورد بافت که قبال توسط کاربر انتخاب شده
است و  )3خوشه بندی با استفاده از اطالعات کاربران دیگر ( )Lucas et al, 2013تقسیم می شود.
بسیاری از سیستم های توصیه گردشگری تکنیک های مبتنی بر اطالعات کاربران دیگر را به کار میگیرند،
که در آن کاربران بر اساس برخی از ویژگیهای مشترک به گروههایی تقسیم میشوند .ایده اصلی این
روشها این است که میتواند مناسب برای توصیه به کاربرانی باشد که توسط گردشگران مشابه به طور
مثبت ارزش قائل شوند .مفهوم شباهت برای کاربران یک گروه ممکن است بر اساس اطالعات دموگرافیک،
ترجیحات کلی کاربران در انواع متنوعی از فعالیتهای گردشگری ،و یا رتبهبندی فعالیتهای فردی باشد
( .)Borràs et al, 2014یک روش بسیار ساده ،ارتباط دادن یک کاربر جدید با کاربران مشابه موجود در
استفاده از الگوریتم  kمیانگین است ( )Gavalas & Kenteris, 2011; Pinho et al, 2011که  ،Kکاربران
موجود در سیستم هستند که بیشترین شباهت را با کاربر جدید دارد .روش های دیگری نیز برای طبقه
بندی گردشگران استفاده شده است از جمله روش منطق فازی ( )Fenza et al, 2011که گردشگران را در
گروهای مختلف با درجه عضویت های مختلف قرار می دهد .استفاده از ماشین بردار پشتیبان ()SVM
به عنوان یک تکنیک طبقه بندی در سیستم پیشنهاد گردشگری توسط ()García-Crespo et al., 2009
پیشنهاد شد .در این روش اولویتهای گردشگری درانواع مختلفی از فعالیت های توریستی در یک بردار
ذخیره می شود و ویژگی های هر یک از فعالیت ها نیز در همان راه ذخیره می شود .بنابراین SVM ،ها
فاصله بین ترجیحات کاربر و موارد توصیه شده ،را محاسبه می کند .در این تحقیق گردشگران با استفاده
از شبکه های عصبی خود سازمانده ( )SOMگروه بندی شدند SOM .يک نوع مدل شبکه عصبي است که
در پياده سازي و طرح ريزي مشخصه هاي غير خطي از فضاي چند بعدي به فضاي دو بعدي مورد استفاده
قرار مي گيرد ( .)Kohonen, et al, 2006شبکه عصبی مصنوعي خود سازمان دهنده ،یک مدل یادگیری
بدون ناظر است .در شبکه عصبی مصنوعي خود سازمان دهنده به شبکه آموزش داده میشود تا بردارهای
ورودی را طبق اینکه چگونه در فضای ورودی گروه بندی شده اند ،خوشه بندی کند .در این شبکه عصبی
مصنوعي ،خروجی سلول های عصبی با یکدیگر رقابت میکنند تا یکی از آنها که امتیاز بیشتری دارد ،در
رقابت برنده شده و در بین سایر سلول ها متمایز شود .این شبکه ها به علت وجود الیه رقابتی خود از سایر

طراحی یک سیستم توصیهگر گردشگری چندکاربره با استفاده از شبکه عصبی ،شبکه بیزین و الگوریتم های فرا ابتکاری

سیستم ،با به کارگیری روش  Kنزدیکترین همسایه ( )Martínez et al.,2009; Noguera et al., 2012یا
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شبکه ها متفاوت اند SOM .از تکنیک های یادگیری رقابتی برای آموزش شبکه استفاده می کند .شکل
( )۳ساختار شبکه عصبی خود سازمانده برای خوشه بندی گردشگران را نمایش می دهد.

شکل  :۳ساختار شبکه عصبی خود سازمانده برای خوشه بندی گردشگران

الگوریتم  SOMبه صورت زیر عمل میکند:
 -1تعيين مقادير اوليه وزنهاي شبكه به طور تصادفي
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 -2وارد كردن وروديها به شبكه (ورودی ها به صورت بردار وارد شبکه می شوند)
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 -3محاسبه فاصله ها :فاصله بين بردارهای ورودي و خروجي هر نرون به کمک معادله زیر محاسبه می
شود
2

()1

n =1

) t − ωij t
)()( ( x i
∑
j =0

=
dj

 -۴انتخاب كوتاه ترين فاصله ،نرون خروجي داراي كوتاه ترين فاصله مشخص مي شود.
 -5اصالح ضرايب وزني با استفاده از معادله زیر
()2

1)()().
=ωij (t +
[)( ωij t + α t h
])()( t x i
t − ωij t

که در آن ) α(tشاخص بهره و ) h(tشاخص همسایگی است.
 -۶الگوريتم از مرحله  2تكرار مي شود .تكرار تا زماني انجام می شود كه شبكه آموزش ديده باشد .به

عبارت ديگر ،مرحله آموزش تا زماني ادامه مي یابدكه بردارهاي وزن به حالت پايدار برسند و ديگر تغيير
نكنند.
 3-3-2تخمین ترجیحات سفر کاربر با استفاده از شبکه های بیزین
شبکه بیزین ،یک روش ارائه دانش به وسیله ترکیب تئوری بیز با یک مدل گرافیکی می باشد و بهترین
استفاده برای آنالیز مسائل علت و معلولی است ( .)Ming, 2012این ابزار یک اساس تئوریکی فراگیر
در احتمال و تصمیم گیری داشته لذا می تواند برای ساخت یک سیستم پشتیبانی تصمیم در شرایط
پیچیده و عدم قطعیت بکار گرفته شود ( )Ming, 2012 ; Papic, 2011شبکه های بیزین یک روش
بسیار خوب برای پشتیبانی ترکیب رویکردهای فیلترینگ گروهی و محتوا محور در نظر گرفته میشود
( .)Lu, 2015 ; Borras, 2014 ; Ming,2012 ; Papic, 2011 ; Huang, 2009این مدل شامل یک مجموعه
متغیرهاست .یال از نود والد شروع و به نود فرزند ختم می شود .نود فرزند وابسته به نود والد خود بوده و به
طور شرطی مستقل از سایرین می باشد .هر نود با یک تابع احتمال در ارتباط است و از احتماالت پیشین
برای تعیین احتماالت پسین استفاده می نماید که آن را برای ادغام داده های جدید در شبکه بیزین آسان
می سازد .فرمول شبکه بیزین برابر زیر می باشد)Ming, 2012 ; Mohammad zadeh, 2008( :
()3

)P(h | D) = P(D | h)P(h
)P(D

به منظور انجام کامل این شبکه سه مرحله انجام می گردد.
 -1مرحله کیفی :اطالعات کیفی شبکه بیزین اقدامات ترجیحی کاربر را تخمین زده که شامل نمایش
گرافیکی متغیرها و ارتباطات بین آنهاست.
 -2مرحله کمی :اطالعات کمی شبکه بیزین که شامل تعریف یک توزیع احتمال برای نودهای ریشه
(بدون والد) و یک جدول احتمال شرطی برای سایر نودها می باشد.
 -3مرحله بروز رسانی :در مرحله آخر توزیع احتماالت اقدامات ترجیحی کاربر ،بر اساس شواهد متغیرهای
دیگر شبکه به روز می گردد .نتایج با باالترین احتمال به عنوان اقدامات ترجیحی برای کاربران در نظر
گرفته میشود .در بین این سه مرحله ،مرحله اول و دوم مبتنی بر دانش در حوزه سفر و مرحله سوم
متکی به تئوری بیز می باشد (.)Huang, 2009

طراحی یک سیستم توصیهگر گردشگری چندکاربره با استفاده از شبکه عصبی ،شبکه بیزین و الگوریتم های فرا ابتکاری

نودها و یالهای جهت دار می باشد .نودها معرف متغیرها و یالها معرف ارتباطات علت و معلولی بین
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 4-3-2یافتن مسیر بهینه گردشگری با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری
یک سیستم توصیه گر گردشگری ،نه تنها یک لیست از مکانهای گردشگری که متناسب با ترجیحات
کاربر است را ارائه میدهد ،بلکه بهترین مسیر گردشگری در طول چندین جاذبه را مشخص میکند .با
توجه به اینکه مسیرهای پیشنهادی در این تحقیق حرکت از یک هتل یا اقامتگاه گردشگری و بازدید از
مکان های توصیه شده و سپس بازگشت به نقطه اولیه است ،این مسئله مسیریابی از نوع مسئله فروشنده
دوره گرد ( )TSPو یافتن بهترین مسیر بین تعدادی شهر با کمترین هزینه (مسافت ،زمان) است به
طوری که همه شهرها بازدید شوند و از هر شهر فقط یکبار عبور شود .فضای حل مساله  TSPجزو مسائل
 NP-Hardقرار می گیرد و با روش های خطی نمی توان جواب بهینه را بدست آورد.
1-4-3-2یافتن مسیر بهینه گردشگری با استفاده از الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک ( )GAیک الگوریتم تکاملی بر اساس انتخابات طبیعی است ،که توسط  Hollandدر سال
( )1992توسعه داده شد .این الگوریتم به منظور پیدا کردن راه حل های تقریبی برای بهینه سازی و
مسائل جستجو بر پایه شبیه سازی های کامپیوتری می باشد ( .)Albayrak and Allahverdi, 2011هدف
از  GAدستیابی به نتایج بهتر از طریق انتخاب  ،تقاطع  ،و جهش است .انتخاب بهترین راه حل ترجیحا
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با توجه به تابع هزینه جمعیت است .تقاطع و جهش برای تولید نسل دوم جمعیت راه حل ها ،از جمعیت
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انتخاب شده اولیه ،استفاده میشود .عملگر تقاطع می تواند جمعیت راه حل ها را از یک نسل به نسل
بعدی با ترکیب “پدر و مادر” متفاوت کند و جهش برخی از ژن های یک راه حل را برای دوری از راه
حلهای بهینه محلی تغییر میدهد (.)Deng et al, 2015
مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک برای یافتن مسیر بهینه به صورت زیر می باشد:
-1ابتدا یک جمعیت تصادفی ایجاد می شود .این جمعیت شامل مسیر های موجود برای بازدید از چندین
مکان گردشگری مشخص و بازگشت به مکان اولیه می باشد .تابع هزینه شامل مسافت تحت شبکه هر
مکان گردشگری نسبت به مکان های دیگر می باشد که در نرم افزار  ARCGISو با استفاده از ابزار
 Network analystمحاسبه شد .در این تحقیق  20مسیر به عنوان جمعیت اولیه در نظر گرفته شد.
 -2انتخاب والدین و ترکیب آنها برای ایجاد جمعیت فرزندان توسط عملگرهای تقاطع .انتخاب والدین
می تواند به صورت تصادفی ،بر اساس شایستگی یا بر اساس انتخاب رقابتی انجام شود .روش تقاطع در
مساله  TSPبه این صورت است که ما ابتدا تقاطع تکنقطه ای  ،بر روی مسیرهای والد اجرا میکنیم.
عملگر تقاطع تک نقطه ای ،دو مسیر را از قطع می کند و انتهای مسیر ها را با هم عوض می کند تا دو

مسیر جدید بوجود بیاید .سپس مسیر های گردشگری تکراری و ناموجود در هر دو فرزند را تعیین می
کنیم و در هر یک از فرزندان (مسیر های جدید) در بخش معاوضه شده مسیر های تکراری را به ترتیب
با مسیر های ناموجود جایگزین می کنیم .تعداد جمعیت فرزندان بر اساس معادله زیر محاسبه می شود.
()4

0 ≤ pc ≤ 1

 pc .npop 
2

2


nc

که در آن  ncتعداد جمعیت فرزندان و  npopجمعیت اولیه می باشد.
 -3انتخاب اعضای جمعیت برای اعمال جهش و ایجاد جمعیت جهش یافتگان .برای اعمال جهش می
توان از عملگرهای تعویض  ،معکوس سازی و درج می توان استفاده کرد .در عملگر جش تعویض ،ترتیب
دو مسیر مکان گردشگری با هم عوض می شود .در معکوس سازی ترتیب چندین مسیر گردشگری با
جمعیت جهش یافته بر اساس معادله زیر محاسبه می شود.
()5

0 ≤ pm ≤ 1

nm  pm .npop

که در آن  nmجمعیت جهش یافته می باشد.
 -4ادغام جمعیت اصلی ،فرزندان و جهش یافتگان و ایجاد جمعیت اصلی جدید .در این مرحله مسیر های
جمعیت اصلی و مسیر های جدید بوجود آمده توسط جمعیت فرزندان و جهش یافته ،با هم ادغام می
شود و بر اساس مقدار تابع هدف به صورت صعودی مرتب می شود و به تعداد جمعیت اولیه از جمعیت
ادغام شده انتخاب می شود تا جمعیت نسل جدید تشکیل شود.
 -5اگر شرایط خاتمه محقق نشده باشد ،از مرحله دوم الگوریتم را تکرار می کنیم .شرایط خاتمه می
تواند بر اساس تعداد تکرارهای معین ،رسیدن به مقدار تابع هدف مورد نظر ،ثابت ماندن تابع هدف در
یک بازه تکرار مشخص و یا یک زمان مشخص باشد .در این تحقیق تعداد  100تکرار برای شرایط خاتمه
الگوریتم در نظر گرفته شد.
 2-4-3-2الگوریتم کلونی مورچگان

الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان یک تکنیک هوشمند گروهی و متاهیوریستیک میباشد که از

طراحی یک سیستم توصیهگر گردشگری چندکاربره با استفاده از شبکه عصبی ،شبکه بیزین و الگوریتم های فرا ابتکاری

هم معکوس می شود و در عملگر جهش درج ،یک مسیر به بعد یا قبل مسیر دیگر انتقال می یابد .تعداد
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رفتار مورچههای واقعی برای جستجوی غذا الهام گرفته شده است .یک کلونی یک جمعیت از عوامل
ساده ،مستقل و ناهمزمان که برای پیدا کردن یک راه حل خوب برای مشکل همکاری میکنند
(.)Mohammadhasani, 2016; Pellonpera, 2014
این الگوریتم توسط دوریگو در سال  1992معرفی گردید ( .)Geza, 2015مورچه ها یک ماده شیمیایی
به نام فرمون روی مسیر از خود بجا می گذارند .مورچه های دیگر می توانند فرمون مسیر را ردیابی و به
النه برسند .فرمون مسیر در طول زمان تبخیر می شود بدین ترتیب از هدایت مورچه ها به طرف مسیر
غیر بهینه جلوگیری می شود (.)Mohammad hasani,2016
شبکه جاده (گراف) از مجموعه ای از نودها } V={V1,V2,…,Vnو مجموعه ای از یالها }E={E1,E2,…,Em

تشکیل گردیده است n .تعداد نودها و  mتعداد یالها را نشان می دهد.
ارزش هر یال ( )Aiمعانی متفاوتی از یال از قبیل :طول یال ،زمان عبور و  ...را ممکن است نشان دهد .لذا
مدل شبکه راه در سه عنصر } G ={V,E,Aخواهد بود ( .)Liu, 2016الگوریتم کلونی مورچه دو استراتژی
k

کلیدی دارد :قوانین تصادفی بودن انتخاب مورچه و استراتژی بروز رسانی فرمون (.)Liu, 2016
الگوریتم کلونی مورچه استاندارد از طریق احتمال انتقال حالت برای انتخاب یک نود محاسبه می شود.
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مورچه ها در فرایند جستجو ،احتمال انتقال حالت را طبق مقدار اطالعات روی مسیرهای مختلف محاسبه
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می کنند.
) Pkij(tاحتمال حرکت مورچه از نود  iبه  j، τijمقدار فرمون بین نود  iو  j، ηijمسافت معکوس بین نود i

p

و  j، αفاکتور اهمیت فرمون β ،فاکتوراهمیت فاصله و  Mkمجموعه نودهایی را که به مورچه  kاجازه می
دهد برای گام بعدی انتخاب نماید را نشان می دهد.
()6

if k ∈ allowed k
otherwise

] [ ]
] [ ] [

β

[

 τ ij (t ) α ⋅ η ij β

α
p ijk (t ) =  ∑ τ ij (t ) ⋅ η ij
 k∈allowed k

0

بروز رسانی فرمون روی یالها نیز در واقعیت مهم می باشدکه با معادله زیر انجام می گردد.
()7

τ ij = (1-ρ) τ ij +∑∆τkij

در جایی که  ρنرخ تبخیر فرمون m ،تعداد مورچه ها ،و  ∆τkijمقدار فرمون رسوب گذاری شده روی یال

 iو  jبه وسیله مورچه  kمی باشد.
()8

Lk/= {Q ∆τkij

)if the kth ant uses edge(i, j
otherwise
0

 Qیک ثابت که مسافت را کنترل میکند و  Lkطول فاصله  kامین مورچه میباشد
(.)Geza, 2015 & pellonpera, 2014
 5-3-2طراحی رابط کاربری
یکی از موارد مهم در طراحی و پیاده سازی سیستم های توصیهگر توریست پیش بینی یک رابط گرافیکی
مناسب و کاربر پسند میباشد .بسیاری از سیستم های توصیه گر توریست از یک رابط کاربری مبتنی بر
وب معموال گزینه انتخاب شده توسط بسیاری از سیستم های توصیه گر تورسیت بوده است .از آن جهت
که اجازه دسترسی آسان برای هر کامپیوتر متصل به وب ،برای نصب و راه اندازی و پیکربندی بدون هر
نوع دانلود را می دهد .با این حال ،به دلیل افزایش بسیار زیاد در استفاده از تلفن های هوشمند متصل
به وب در سال های گذشته ،بیش از نیمی از سیستم های توصیه گر توریست از رابط کاربری خاص برای
دستگاه های تلفن همراه استفاده کرده اند.
برخی از رابط های کاربری سیستم های توصیه گر مبتنی بر دسکتاپ طراحی شده اند .این نوع از برنامه
ها ،معموال سریعتر از رابط های کاربری تلفن همراه و یا مبتنی بر وب اجرا می شوند؛ با این حال ،آنها
نیاز به دانلود و نصب این برنامه ها دارند .جهت پیاده سازی سیستم توصیه گر گردشگری از نرم افزار
 Sql server 2012به منظور طراحی پایگاه داده رابطه ای و رابط کاربری نیز در نرم افزار

C# 2012

پیادهسازی گردید .شکل ( )4نمای اولین صفحه رابط کاربری را به محض شروع نشان میدهد.

طراحی یک سیستم توصیهگر گردشگری چندکاربره با استفاده از شبکه عصبی ،شبکه بیزین و الگوریتم های فرا ابتکاری

وب و یا یک رابط کاربری طراحی شده برای دستگاه های تلفن استفاده می کنند .رابط کاربری مبتنی بر
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شکل  :4صفحه اول رابط کاربری

 6يافتهها

در این تحقیق  100گردشگر که قصد بازدید از مکان های گردشگری یزد را دارند از طریق رابط کاربری
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ثبت نام کرده و اطالعات هویتی مورد نظر را وارد مینمایند .این اطالعات با زدن دکمه  insertدر پایگاه
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داده ذخیره میگردد تا در صورت اجرای بازدید به آمار بازدیدکنندگان اماکن گردشگری نیز افزوده گردد.
با توجه به این که این سیستم به منظور اجرای تورهای گروهی پیش بینی گردیده است گردشگران
اطالعات خود را وارد نموده سپس بر اساس میزان تشابهات فردی و دموگرافیک و همچنین عالیق و
ترجیحات آنها دسته بندی میگردند که این کار با استفاده از الگوریتم نظارت شده شبکه عصبی جهت
 100کاربر در سیستم انجام میگیرد .با استفاده از مدل خوشهبندی  SOMاین گردشگران به  4خوشه
دسته بندی شدند .جدول ( )1ویژگی های گردشگران و تعلق آنها به هر یک از خوشه ها را نمایش
میدهد.

جدول  :1خوشه هر گردشگر بعد از اجرای الگوریتم SOM
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پس از خوشه بندی گردشگران توسط کالسترینگ به روش شبکه عصبی و سپس مشخص شدن مراکز
خوشهها ،این مراکز (جدول  )2به عنوان ورودی شبکه بیزین و به منظور بروزرسانی شبکه استفاده
میگردد که با زدن دکمه  Recommendation by Neticaنرم افزار نتیکا در سیستم ران شده و اطالعات
مراکز خوشهها درج و نتیجه آن میزان احتمال فعالیتهای ترجیحی کاربران خواهد بود.
جدول  :2مراکز هر ویژگی در هر خوشه

income

occupation

education

gender

age

motivation

Cluster

average

retired

postgraduate

male

adult

recreation

1

high

retired

univresity

male

adult

business

2

average

retired

postgraduate

male

senior

archeology

3

low

student

elementry

female

young

knowledge

4

طراحی یک سیستم توصیهگر گردشگری چندکاربره با استفاده از شبکه عصبی ،شبکه بیزین و الگوریتم های فرا ابتکاری

Cluster

Motivation

Age

Gender

Education

Occupation

Income

Tourist
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شکل 5شبکه بیزین آماده شده به منظور ایجاد یک سیستم توصیهگر به کاربر را نمایش می دهد .این
شبکه در نرمافزار نتیکا آماده گردیده و کلیه اطالعات آماری و جداول احتماالت شرطی ( )CPTتهیه
گردیده است.

شکل  :5یک شبکه بیزین به منظور انجام یک سیستم توصیهگر به کاربر
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شکل 6شبکه بیزین پس از بروزرسانی با استفاده از اطالعات مرکز خوشه 1را نشان میدهد.
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شکل  :6شبکه بیزین پس از بروز رسانی

با توجه به این ورودیها (خوشه  )1به شبکه ،نتایج توزیع احتمال نوع مسافرت این کالستر از توریستها
که عبارتند از Adventure %37.8، urban=%38.7، relaxation and fun= %9.54، multi farious= %14 :به
دست آمد .نوع اقدامات ترجیحی نیز شامل :جاذبههای تفریحی و سرگرمی با  35.4%بیشترین احتمال،

بازدید از جاذبههای تاریخی  ،25.8%بازدید از اماکن تجاری  ،20%و بازدید از اماکن فرهنگی 18.8%
حاصل گردیده است .با توجه به این احتماالت این نتیجهگیری حاصل میشود که توریست ها بر اساس
آن میتوانند جاذبههای موردنظر خود را انتخاب نمایند .در صورتی که در بهترین شرایط حداکثر تعداد
7جاذبه در یک روز قابل برنامهریزی باشد; با توجه به توزیع احتمال بدست آمده از شبکه بیزین تعداد
3جاذبه تفریحی 2 ،جاذبه تاریخی 1 ،جاذبه تجاری و  1جاذبه فرهنگی برای خوشه یک به کاربران ارائه و
برنامه ریزی سفر آغاز میگردد .برای انتخاب نوع جاذبه خاص نیز سیستم یا به طور تصادفی یا بر اساس
جاذبههای پر بازدید اماکن را پیشنهاد خواهد داد .شکل ( )7و ( )8روند اجرا در رابط کاربری را نشان
میدهد.

پس از وارد نمودن احتماالت در قسمت مربوطه و با فشار کلید  Execute Bayesian Networkتعداد
اماکن پیشنهادی برای بازدید به هر دسته از گردشگران مشخص میگردد (شکل .)8

طراحی یک سیستم توصیهگر گردشگری چندکاربره با استفاده از شبکه عصبی ،شبکه بیزین و الگوریتم های فرا ابتکاری

شکل  :7پیشنهاد جاذبه های گردشگری بر اساس()CPT
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شکل  :8پیشنهاد تعداد جاذبه ها بر اساس شبکههای بیزین

پس از مشخص شدن تعداد اماکن مختلف با کلیک بر روی گزینه

Recommendation Attractions
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اماکن مربوطه مشخص میگردد .که در شکل ( )9نمایش داده شده است.
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شکل  :9نمایش جاذبههای پیشنهادی

در ادامه کاربر با کلیک بر روی نام هر جاذبه و انتقال آن به جدول پایین جاذبه های گردشگری پیشنهادی
را تایید مینماید .که در شکل ( )10نمایش داده شده است.

شکل  :10تایید جاذبه ها توسط کاربر

در پایان این قسمت با زدن کلید  Export to Excelجاذبههای توریستی پیشنهاد شده نهایی که در شکل
مربوطه منتقل میگردد.
همچنین در این صفحه کاربر با زدن کلید  See all tourist in Yazdمیتواند کلیه اماکن گردشگری در
این شهر را مشاهده و در صورت تمایل آنها را انتخاب کرده و یا با کلیک روی نام هر جاذبه اطالعاتی از
آن مکان به همراه تصاویر مربوطه را مشاهده نماید (شکل  .)11در ادامه با زدن کلید  Exitبه صفحه اول
برمیگردیم.

شکل  :11تعدادی از اماکن درج شده در پایگاه داده اماکن گردشگری شهر یزد

طراحی یک سیستم توصیهگر گردشگری چندکاربره با استفاده از شبکه عصبی ،شبکه بیزین و الگوریتم های فرا ابتکاری

( )10دیده میشوند به یک فایل اکسل به منظور آماده سازی جهت مسیریابی با استفاده از الگوریتم های
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جدول ( )3مکان های گردشگری توصیه شده برای هر یک از خوشهها را نمایش می دهد.
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جدول  :3مکان های گردشگری توصیه شده برای هر خوشه از گردشگران

108

مکان هاي گردشگري

خوشه گردشگري

فروشگاه فرش و گلیم ایران ،مسجد جامع کبیـر ،بـاغ دولـت آبـاد ،مـوزه آب ،پـارك قصـر،
فروشگاه و نمایشگاه صنایع دستي

خوشه یك

مجتمع تجاري اطلس ،پارك باغ گندم ،پارك قصر ،حمام خان ،فروشگاه و نمایشگاه صـنایع
دستي ،کتابخانه ملي

خوشه دو

مسجد امیر چخمـاق ،مسـجد جـامع کبیـر ،زورخانـه فهـادان ،سـینما گلشـن ،فروشـگاه و
نمایشگاه صنایع دستي ،وحشي بافقي

خوشه سه

پارك باغ گندم ،برج ساعت مسجد جامع ،برج و باروي یزد ،فروشگاه فـرش و گلـیم ایـران،
موزه سکه ،پارك شیخداد ،خانه موقوفه وزیري

خوشه چهار

بعد از مشخص شدن مکانهای گردشگری برای هر خوشه ،مسیر بهینه برای بازدید از این مکان ها
با استفاده از الگوریتم های کلونی مورچه و ژنتیک مشخص شد .هتل سنتی مهر به عنوان مکانی که
گردشگران از آنجا عازم سفر خود میشوند در نظر گرفته شد .شکل ( )12مسیرهای گردشگری برای هر
خوشه با استفاده ار الگوریتم ژنتیک و شکل ( )13مسیرهای گردشگری بهینه با استفاده از الگوریتم کلونی
مورچگان را نشان میدهد .این مسیرها از هر مسیر موجود دیگر ،در پایینترین هزینه ممکن که در اینجا
مسافت طی شده میباشد ،مسافران را به سفر گردشگری انتقال میدهند.

طراحی یک سیستم توصیهگر گردشگری چندکاربره با استفاده از شبکه عصبی ،شبکه بیزین و الگوریتم های فرا ابتکاری

شکل  :12مسیر های گردشگری برای هر خوشه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
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شکل  :13مسیرهای گردشگری برای هر خوشه با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان

 7نتيجهگيري

با توجه به افزایش تعداد توریستها در سطح جهان و گسترش اطالعاتی که در سطح اینترنت در دسترس

میباشد لذا انتخابهای بسیاری برای گردشگران فراهم کرده و در انتخاب صحیح جاذبهها و خدمات
مبتنی بر ترجیحات آنها مشکالتی را ایجاد مینماید .انتخاب جاذبههای توریستی و جمعآوری اطالعات
مکانهای مرتبط یکی از اقدامات اساسی برای تصمیمگیری در گردشگری است .گردشگران زمانی رضایت
کامل از یک سفر خواهند داشت که اطالعات بافتی ،نیازمندیهای کاربران ،عالیق ،ترجیحات و اطالعات
دموگرافیک و اجتماعی به عنوان فاکتورهای مهم در برنامهریزی سفر لحاظ گردد.
در این مطالعه با توجه به تمرکز بر گردشگری چندکاربره و گروهی لذا طبقهبندی به روش شبکه عصبی
به منظور تعیین میزان شباهتهای بین کاربران استفاده گردیده و کلیه گردشگران به چهار خوشه
تقریبا مشابه تقسیمبندی گردیدند .روش بیز برای مدلسازی پارامترهای شبکه بیزین استفاده گردید.
مدلسازی شبکه بیزین به منظور آنالیز ترجیحات گردشگران بکار می-رود و میتواند رفتار سفر را بوسیله
ساختار شبکه و احتماالت شرطی پیشگویی نماید و تاثیر هر کدام از پارامترها و عوامل را در انتخاب
نوع جاذبههای گردشگری نمایش دهد .در ادامه الگوریتمهای فراابتکاری نظیر ژنتیک و کلونی مورچه به
منظور مسیریابی بهینه بین جاذبه های گردشگری بکار گرفته شد که نتایج نسبتا مشابهی را ارائه داد.
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پیشنهاد یک سیستم تصمیم-گیری جاذبه های گردشگری هوشمند با یک رابط کاربری مناسب و کاربر

Batet, M., Moreno, A., Sánchez, D., Isern, D., & Valls, A. (2012). Turist@: Agent-based personalized
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recommendation of tourist activities. Expert Systems with Applications, 39(8), 7319-7329.

پسند که میتواند تحت شبکه وب توسعه پیدا کند از اهداف دیگر این پژوهش بوده است.
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