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امروزه گردشگري گروهي یکي از مهمترین رویکردهاي موجود در سيستمهاي توصيهگر گردشگري ميباشد .این سيستمها با وجود
تناقضات احتمالي ميان سالیق افراد گروه ،درصدد ارائه پيشنهادات مشترک به تمامي اعضاي گروه هستند و توصيههایي را پيشنهاد ميکنند
که جلب رضایت گروهي از کاربران را به جاي رضایت فردي در نظر دارد .پرداختن به مسأله عدم قطعيت ناشي از ابهام در تعلق یک فرد به یک
گروه گردشگري در این سيستمها ،مسأله دیگري که کمتر مورد توجه قرار گرفته است .این نوع عدم قطعيت عموما بعلت عدم وجود اطالعات
کامل در رابطه با نظرات همه اعضاي گروه و عدم قطعيت در فرآیند ترکيب نظرات افراد ایجاد ميشود .هدف این پژوهش ،ایجاد ساختار توصيه-
گري گروهي و مدلسازي عدم قطعيت ميباشد و براي این منظور ،یک الگوریتم توصيهگر گروهي مبتني بر شبکه بيزین ،معيار شباهت
پيرسون و الگوریتم خوشهبندي نقشه خودسازنده توسعه داده شده است .با استفاده از شبکهي بيزین و روابط احتماالتي ،عدم قطعيت موجود
مدلسازي گردیده و براي گروه هاي تشکيل شده ،ترجيحات گردشگري آنها تخمين زده ميشود .همچنين با استفاده از دخالت پارامتر درجه
ارتباط در محاسبه شباهت بين کاربران ،اثر نبود اطالعات کافي در مورد نظر کاربران در مرحله امتيازدهي معيارها نيز کمرنگتر گردیده و با
ایجاد گروهبندي افرادي که داراي شباهت ذاتي بيشتري بوده ،ارائه پيشنهادات به افراد داراي سالیق مشابه در قالب یک گروه ،صورت گرفته
است .در ادامه جاذبههاي گردشگري متناسب به گروهي از کاربران پيشنهاد داده شده و در نهایت جاذبههاي گردشگري پيشنهادي متناسب با
هر گروه و مسيرهاي بهينه بين آنها با استفاده از نقشه گوگل ارائه گردیده است .نتایج حاصل نشان مي دهد که خطا در بدترین حالت بر اساس
نرخ واقعي  1/263و در بهترین حالت  4/432ميباشد .همچنين درصد موفقيت نيز در سطوح باالي رضایت یعني کمينه  91/941و بيشينه
 59/393موفقيت الگوریتم توصيهگري گروهي را خاطر نشان ميکند.
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عنوان نوآوري در این پژوهش مطهرح اسهت ،مدلسهازي
عدم قطعيتي است که ناشهي از عهدم داشهتن اطالعهات
کافي در مورد ترجيحهات کهاربران و مهدلسهازي عهدم

نقشه خودسازنده 2توسعه داده شده است .آنچه کهه بهه
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در حوزه گردشگري ،مسألهاي که کمتر مورد توجهه
قرار گرفته است ،توجه به این موضهوع اسهت کهه اکثهر
سفرهاي تفریحي به صورت گروهي و یا خانوادگي اتفاق
ميافتد [ .]1این نوع فعاليهتهها بهه دليهل ماهيتشهان،
بيشتر به صهورت گروههي انجهام مهيشهوند و طهي آن،
گروهي از افراد در کنار یکدیگر و به صورت دستهجمعي
سفر ميکنند .این فرآینهد ،گردشهگري گروههي ناميهده
ميشود .از مسائل مهم در این نوع گهردشهها ،در نظهر
گرفتن سالیق و رضایت تمامي افراد در بازدید از جاذبه-
ها و مکانهاي گردشگري ،به منظور توصيهگري جاذبه-
هههاي گردشههگري مهيباشههد [ .]2بههه همهين جهههت در
برنامهریزيهاي سفر براي گروهي از افراد کهه در قالهب
یک تور گردشگري سفر ميکنند ،باید این موضوع را در
نظر گرفت و به رضایت عمومي افراد در بازدید از مکان-
ها توجه نمود .سيستمهایي که به ایهن منظهور توسهعه
ميیابند ،با وجود تناقضات احتمالي ميان سهالیق افهراد
گههروه ،درصههدد ارائههه پيشههنهادات مشههترک بههه تمههامي
اعضاي گروه با هدف حهداکثر رضهایت افهراد هسهتند و
توصيهههایي را پيشهنهاد مهيکننهد کهه جلهب رضهایت
گروهي از کاربران را به جاي رضایت فهردي کهاربران در
نظر دارد[ .]3پيشنهادات مسافرتي کهه توسهط اینگونهه
سيستمها ارائه ميشود ،ميبایست اولویهتهها و عالیهق
اکثریت اعضاي گروه را فراهم کند [.]0
اکثر کارهایي که تا به امروز بر روي سيستمهاي
توصيهگر در حوزه گردشگري صورت گرفته است ،بر
روي پيشنهاددهي اقالم 1به کاربران منفرد متمرکز
شدهاند[ .]9بيشتر این سيستمها به صورت خدماتدهي
انفرادي طراحي شدهاند .داشتن سامانه توصيهگر مکاني،
که به گروهي از کاربران در قالب یک تور گردشگري
بگوید کدام مکانها در یک شهر معين ،طبق اطالعات و
سالیق آنها مورد عالقه آنها است ،مفيد ميباشد .وجود
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چنين سيستمهایي باعث راحتي گردشگران ميشود؛ از
اینرو ایجاد ساختارهاي توصيهگري گروهي در این
شاخه از گردشگري ،ميتواند در پيشرفت صنعت
گردشگري عامل مهمي تلقي شود.
در ادبيات سيستمهاي توصيهگر گروهي ،به مسهأله
مدیریت عدم قطعيت آنچنان که باید توجه نشده اسهت،
هرچند که این مسأله در چارچوب تصميمهاي گروههي
وجود دارد .بطور کل در فرآیندهاي گروههي ،رفتارههاي
داراي عدم قطعيت بيشتري دیده ميشود .پایه و مفهوم
عدم قطعيت بر اساس نبود اطالعات کافي پيرامون تمام
یا بخشي از پدیده مورد بررسي ميباشد .عهدم قطعيهت
نقطه مقابل قطعيت ميباشد[ .]3در یک فرآیند توصيه-
گري براي گروه ،دو نوع منشأ عدم قطعيت متفاوت بروز
ميکند :اولين عدم قطعيهت موجهود در ایهن فرآینهدها،
عدم قطعيت مربوط به زمان اعالم نظرات کاربران (براي
مثال نظرات کاربران درباره یک معيار گردشهگري) و یها
به بيان دیگر ،عدم وجود اطالعهات کامهل در رابطهه بها
نظرات همهي اعضاي گروه ميباشد و دومين منشأ عدم
قطعيهت ،عهدم قطعيتهي اسههت کهه در فرآینهد ترکيهب
نظرات افراد یا اعالم نظهر نههایي بهه طهور ذاتهي وجهود
دارد[ .]5مسأله موردنظر در این تحقيهق عهدم قطعيهت
مرتبط با نبود اطالعات کهافي در رابطهه بها امتيهازدهي
کاربران و عدم قطعيت ناشي از ترکيب و تلفيق نظهرات،
در توسعه یک الگوریتم توصيهگر ميباشد.
هههدف ایههن پههژوهش ،ایجههاد سههاختار توصههيهگههري
گروهي و مدل سازي عدم قطعيت مي باشد و براي ایهن
منظور ،یک الگوریتم توصيهگر گروهي مبتني بر شهبکه
بيزین ،معيار شباهت پيرسون و الگوریتم خوشهه بنهدي

مدددلسددا ی عدددع ت درددت سر یدد

سرسددتم توصددرهگددر...

سمره علراری و همکاران

پيشههنهاد داده شههد .در ادامههه ،جاذبههههههاي گردشههگري
پيشنهادي متناسب گروه ،بهر روي نقشهه گوگهل نشهان
داده شد و با الگوریتم مسيریابي مناسب ،بهترین مسهير
پيشنهادي بين جاذبهها ارائهه گردیهد .در ایهن تحقيهق،
منطقه  12تهران به دليل بافت تاریخي و وجود بناههاي
قههدیمي و گردشههگري در آن بههه عنههوان منطقههه مههورد
مطالعه انتخاب شده است.
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سفر کردن ،فعاليتي است که معموال شامل یک
گروه از افراد (خانواده ،دوستان و غيره ) ميشود[.]8
همچنين با توجه به افزایش ميزان تمایل افراد به
سفرهاي گروهي ،عالوه بر سامانههایي که توصيههاي
سفر را براي کاربران منفرد ارائه ميدهند ،به سامانه-
هایي که توصيههاي مسافرتي را براي گروهي از کاربران
ارائه دهند؛ نياز ميباشد .گارسي ا1و همکاران ،یک
مبتني بر وب به نام اي-توریسم  2که
سروی
پيشنهاداتي در جهت فعاليتهاي گردشگري را براي
تورهاي گردشگري در شهر والنسياي اسسانيا ارائه مي-
دهد ،طراحي کردهاند .این سيستم ،یک سيستم
پيشنهاددهنده گروهي براي گردشگري است که
پيشنهادات را بر اساس سليقه گروه ،طبقه بنديهاي
جمعيت شناختيشان و همچنين مکانهایي که کاربران
در سفرهاي قبلي بازدید کردهاند ،ارائه ميدهد .این
سيستم عالوه بر ارائه پيشنهادات براي گروهي از
کاربران ،قادر به ارائه پيشنهادات در خصوص فعاليت-
هاي گردشگري به کاربران منفرد نيز ميباشد [.]8
سيستم هرم  3که توسط کریستنسن و همکاران ارائه
شده است ،جاذبههاي گردشگري را براي افراد و گروه-
هاي کاربر پيشنهاد ميکند .رویکرد پيشنهادي در نظر
گرفته شده به این صورت است که کاربران ترجيحات
خود را در رابطه با فعاليتها و محلهاي اقامتي که

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

 -2پيشينه تحقيق

] [ DOI: 10.29252/jgit.8.1.39

قطعيت ناشي از ترکيب و تلفيق نظهرات ،بها اسهتفاده از
شبکه بيزین مي باشد .همچنين خوشههبنهدي افهراد بها
استفاده از الگوریتم خوشهبندي نقشهه خودسهازنده ،بهر
اساس ویژگيههاي شخصهيتيشهان ،بطوریکهه افهراد بها
ویژگيهاي مشابه در گروههاي شبيه به هم قرار بگيرند،
از دیگر جنبههاي نوآوري این تحقيق مهيباشهد .دليهل
استفاده از این الگوریتم ،این موضهوع مهيباشهد کهه بهه
علت استفاده از تابع همسایگي ،شباهت بهين وروديهها
را که اغلب پيچيده بوده به خوبي درک کرده و آن هها را
در خوشههاي متمایزي دستهبنهدي مهيکنهد .در واقهع
رقابت بين نورونها خوشه بندي با قطعيت باال را ایجهاد
مي کند که برتري ایهن الگهوریتم نسهبت بهه روشههاي
خوشه بندي دیگر را مشهخ مهيکنهد .فرضهيات ایهن
تحقيق وجود عدم قطعيت ناشي از نبود اطالعات کهافي
در مورد نظرات کاربران ،وجود عدم قطعيهت در مراحهل
فرآیند توصيهگري و تشکيل گروه براساس ویژگهيههاي
شخصيتي شبيه به هم -یعني تشهکيل گهروهههایي کهه
داراي شباهت ذاتي بيشتري هستند ،ميباشند.
در بخش اصلي این تحقيق  ،بها اسهتفاده از جهدول
ارجحي هت (جههدول امتي هازدهي افههراد بههه هههر دسههته از
معيارهاي گردشگري) ،مدل شبکه بيزین ایجاد شد؛ بهه
اینصورت که در آن هرگردشگر به عنهوان یهک گهره در
شههبکه در نظرگرفتههه و بهها اسههتفاده از معي هار شههباهت
پيرسون ،ميزان شباهت بين افراد محاسبه شهد ،سهس
مؤلفههاي همکهاري تشهکيل و در ادامهه گهروهههایي از
گردشگران با بيشترین ميهزان شهباهت در ویژگهيههاي
شخصيتي و عالیق گردشگري ،بها اسهتفاده از الگهوریتم
نقشه خودسازنده خوشه بندي تشکيل و ساختار شهبکه
ایجاد گردید .سس با اسهتفاده از روابهط احتمهاالتي در
شبکه بيزین ،نرخ براي گروههاي تشکيل شده در رابطهه
با هر دسته از معيارهاي گردشهگري تخمهين زده شهد.
منظور از تخمين نرخ ،محاسبه امتياز هر گروه براي هر
دسههته از معيارهههاي گردشههگري م هيباشههد .در نهای هت
جاذبههاي گردشگري متناسب با سالیق گروه ،با توجهه
به امتيازهاي محاسهبه شهده بهراي ههر گهروه ،بهه آنهها
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تمایل دارند در تور گنجانده شود ،بيان ميکنند.
ویژگيهایي که توسط هرکاربر در مورد اولویتهایش
بيان ميگردد ،به عنوان نقطه شروع براي ارائه
پيشنهادات در نظر گرفته ميشود .براي ایجاد توصيه-
هاي گروهي ،یک نمایه گروهي با تجزیه و تحليل همه
نمایههاي فردي ایجاد ميشود .در نهایت بر اساس نمایه
گروهي ،مجموعهاي از ترجيحات ،پيشنهاد ميگردد
[ .]6سيستم انجمن تصميمگيري سفر 1به گروههایي از
کاربران به منظور رسيدن به یک توافق دربارهي ویژگي-
هاي مطلوب یک سفر گروهي ،کمک ميکند .در این
سيستم ،کاربران ترجيحات خود را با مجموعهاي از
ویژگيها (مانند امکانات ورزشي ،اتاق و غيره ) بيان
ميکنند .سس سيستم براي هر ویژگي ،ترجيحات
فردي همه اعضا را تجميع کرده و به این ترتيب
پيشنهادات متناسب با عالیق همه افراد را ارائه مينماید
[ .]1سيستم مشارکتي توصيه هاي مسافرتي 2نيز به
گروههایي از کاربران براي انتخاب بسته تعطيالت سفر
گروهي کمک ميکند .در این سيستم ،نمایه گروه با
ترکيب مدلهاي کاربران فردي ایجاد ميشود [.]14
نوئن3و ریچي0یک الگوریتم توصيهگر مبتني بر
تلفن همراه را در زمينهي گردشگري ارائه دادند .در این
کار عمدتا بر گفتگو بين اعضاي گروه تأکيد شده است
که طي آن ترجيحات اعضاي گروه شکل ميگيرد.
الگوریتم پيشنهادي از بازخورد کاربران درطي گفتگوي
گروهي استخراج ميشود .]11[ .سيستم توصيهگري
که توسط فنزا 9و همکارانش در سال  2411تعریف شد،
با استفاده از الگوریتم ک-ميانگي ن 6و فازي ک-
ميانگين5به گروهبندي افراد پرداخته است .نتيجه این
الگوریتم ،یک خوشهبندي فازي از مجموعه اشياء در
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خوشههاي متفاوت ميباشد ،به طوري که هر شي،
داراي درجه عضویت بين صفر و یک به هر خوشه مي-
باشد .این الگوریتم هم براي کاربران و هم براي جاذبه-
هاي گردشگري به کار رفته است .پ از تعریف خوشه-
ها ،سيستم قادر به استنتاج قوانيني است که ميزان
تناسب کاربران جدید و نقاط گردشگري جدید را به
خوشههاي مختلف برآورد ميکند[ .]12در سيستم
پيشنهاد دهنده  SAMAPشباهت بين کاربران بر اساس
ترجيحات و عالیق بيان شده کاربران تخمين زده مي-
شود؛ به اینصورت که سيستم با مقایسه عالیق کاربر
هدف با سایر کاربران در رابطه با معيارهاي گردشگري،
استنتاج ميکند که کاربر مورد نظر در کدام دسته قرار
خواهد گرفت .به عنوان مثال سيستم استنتاج ميکند
کاربري که سينما را دوست دارد بيشتر شبيه به کاربري
مي باشد که از تئاتر لذت ميبرد تا کاربري که فعاليت-
هاي ورزشي را ترجيح ميدهد ،در نتيجه این کاربر در
گروه داراي سالیق مشابه با خود قرار ميگيرد [.]13
مشتاقي و همکاران در سال  ،2017یک سيستم
راهنماي تور بافت آگاه براي گردشگران گروهي را براي
کالنشهر اصفهان ارائه دادند .در این تحقيق ،سيستم با
استفاده از اطالعاتي مانند اولویتها و عالیق گردشگران
و عالیق عمومي در بازدید از جاذبهها ،به ارائه پيشنهاد
براي بازدید از مکانها پرداخته است .به منظور افزایش
رضایت جمعي افراد ،ابتدا سيستم به گروهبندي
اشخاص با استفاده از الگوریتم خوشهبندي فضایي
براي پيشنهاد
مبتني بر چگالي پرداخته و سس
بهترین مکانها متناسب با سليقه گروهي گردشگران از
الگوریتم بهينه سازي هوش ذرات 8استفاده کرده است
[.]2
فرآیندهاي توصيهگري ،به دليل عدم وجود ارتباط
روشن و دقيق بين ترجيحات کاربر و جاذبههاي
گردشگري و همچنين وجود اطالعات ناکافي از عالیق
کاربران و همچنين تلفيق و ترکيب نظرات کاربران،
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شبکه عصبي عميق مدلسازي شد[ .]11پاژلو-
و همکاران در سال  2424یک روش مشارکتي با
استفاده از سنتز سطح باال 5انجام دادند .که با توجه به
موفقيت باالي این سيستمها مبحث عدم قطعيت در
آنها نادیده گرفته شده است[.]24
یکي دیگر از گزینههاي معمول براي مدیریت عدم
قطعيت استفاده از متغير فازي ميباشد [ .]10مجموعه-
هاي فازي و استدالل فازي ميتواند براي نشان دادن
ترجيحات کاربر و محاسبه چگونگي تناسب آنها با
ویژگيهاي جاذبه گردشگري به منظور تعيين درجه
عضویت هرکاربر به گروههاي مختلف کاربران استفاده
گردد [ .]21برخي دیگر از سيستمهاي توصيهگر
گردشگري نيز ازرویکردهاي دانش مبنا 8استفاده مي-
کنند .براي مثال ،در سيستم کانسرت ،1قوانيني وجود
دارد که رویدادهایي وابسته به ترجيحات کاربر را
استخراج ميکند [.]22
بررسي تحقيقات نشان مي دهد که عموما چهار
روش اصلي براي الگوریتمهاي خوشهبندي در
سيستمهاي توصيهگر شامل الگوریتمهاي خوشهبندي
تفکيکي ،الگوریتمهاي خوشهبندي سلسله مراتبي،
الگوریتمهاي خوشهبندي برمبناي چگالي و
الگوریتمهاي خوشهبندي برمبناي مدل وجود دارد.
برخي از این مدلها قابليت مدیریت عدم قطعيت را
داشته و برخي مستقل از عدم قطعيت در نظر گرفته
ميشوند که در این ميان خوشهبنديهاي مبتني بر
مدل در تصميم گيریهاي گروهي نتایج بهتري را
دربرداشتهاند .الگوریتم خوشهبندي نقشه خودسازنده
ابزار قدرتمندي براي نمایش داده هاي چند بعدي در
فضاهاي با ابعاد پایين ،خوشه بندي و پردازش اطالعات
مي باشند[.]23
هولگورا6
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مسئلهاي پيچيده ميباشد .برخي از تکنيکها در زمينه
هوش مصنوعي به منظور نمایش و استنتاج تقریبي این
روابط مبهم و غيرقطعي و به منظور مدیریت این عدم
قطعيتها توسعه داده شده اند [ .]10یک راه کنترل
این عدم قطعيت ،استفاده از شبکههاي بيزین و روابط
احتماالتي آن ميباشد[ .]19یک مثال ساده استفاده از
شبکه بيزین که توسط شيو 1و همکاران در سال 2412
ارائه شده است .در این تحقيق ،احتمال جاذبههاي
گردشگري مورد عالقه براي هر گردشگر با استفاده از
شبکه بيزین محاسبه ميشود ،به اینصورت که در آن
تعدادي از ویژگيهاي کاربر مانند سن ،مليت ،وضعيت
اشتغال ،درآمد ،انگيزه سفر ،هدف سفر و نوع مسافر به
طور مستقيم بر روي اینکه یک نقطه گردشگري خاص
چقدر براي یک کاربر خوشایند ميباشد ،تأثير مي-
گذارند [ .]16وانگ 2و همکاران در سال  2416یک
سيستم توصيه گر گروهي تحت اینترنت با تلفيق دو
مدل امتياز مشارکت عضو (MCS) 3و ميانگين امتياز
محلي مبتني بر فاصله منهتن (MLA) 0توسعه
دادند] .[17خزاعي و عليمحمدي در سال  ،2411یک
سيستم توصيهگر گروهي بر اساس شبکه اجتماعي
مکان مبنا بصورت زمينه آگاه و الگوریتم قدم زدن
تصادفي توسعه دادند .در رویکرد پيشنهادي سه زمينه
کاربران (روابط اجتماعي فعلي و ترجيحات شخصي)،
مکاني (نوع مکان ،محبوبيت مکان ،ظرفيت و نزدیکي
مکاني) و محيطي (آب و هوا و روزهاي هفته) درنظر
گرفته ميشوند [ .]18آر 9و همکاران در سال 2424
یک سيستم تصميم گيري گروهي را با استفاده از روش
یادگيري عميق پياده سازي نمودند .در این تحقيق،
رابطه غيرخطي کاربران و آیتمها با استفاده از یک
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که تاثير گرههاي والد بر روي این گره را بصورت عددي
نشان ميدهند.

 -3مباني نظري
این بخش به بيان مباني نظري تحقيق شامل شبکه
بيزین ،سيستمهاي توصيهگري گروهي و شبکه عصبي
خودسازنده ميپردازد.

 -2-3سيستمهاي توصيهگر گروهي
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شههبکه بي هزین یههک سههاختمان داده م هيباشههد کههه
نشاندهنده وابستگي هاي فرض شده بين متغيرها است
و توزیع توأم کامل را با توجه به این فرض هاي وابستگي
بطور دقيق تأیين مي کند .این شبکه یک گهراف جههت
دار مهي باشههد کههه رئهوس آن شههامل اطالعههات مقههادیر
احتماالت شرطي هستند وگهراف ههيچ دور جههتداري
ندارد .این شبکه شهامل اجهزا و خصوصهيات زیهر اسهت
[.]20
 )1یک مجموعه از متغيرهاي تصادفي ،مجموعه
رئوس گراف را تشکيل ميدهند که این متغيرها
ميتوانند گسسته یا پيوسته باشند .هر یک از متغيرها
در شبکه بيزین با یک گره 1نشان داده ميشود و به
نوعي یک گره یک متغير را در وضعيت مدل شده نشان
ميدهد .یک متغير ميتواند هر چيزي باشد ،مثل وقوع
زلزله ،به صدا در آمدن زنگ و ميزان بارندگي ،شرایط
جاده و غيره.
 )2گرهها براي نشان دادن رابطه علت و معلولي با
پيکان جهتدار به هم وصل ميشوند .این پيکانها یال2
ناميده ميشوند .جهت پيکان در جهت رابطه بين علت
و معلول است .یعني اگر یک پيکان از گره فرضي 𝑋 به
گره 𝑌 کشيده شود ،نشاندهنده تأثير مستقيم گره 𝑋
بر روي گره 𝑌 ميباشد.
 )3وقتي دو گره با یک یال به هم وصل ميشوند
گرهي علت ،والد 3یا پدر و گره هاي معلول فرزند ناميده
ميشوند .گرههاي فرزند به والدین خود وابسته شرطي
هستند و یا هر گره 𝑖 Xیک توزیع احتمال شرطي دارد
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عالوه بر فرآیندهاي توصيهگري فردي در زندگي
روزمره ،شرایط بسياري را ميتوان یافت که نياز به
پيشنهاد گروهي دارد ،مانند پيشنهاد یک فيلم براي
تماشا به گروهي از دوستان ،پيشنهاد رستورانها،
برنامههاي تلویزیوني ،فيلمها ،موسيقي ،پيشنهاد یک
شهر براي مقصد سفر خانواده و یا پيشنهاد مکانهاي
گردشگري براي یک تور گردشگري گروهي .پيشنهادات
در این حوزهها ،اغلب توسط گروهي از مردم استفاده
ميشود و نه بصورت انفرادي[ .]3در مقابل سيستمهاي
توصيهگر فردي متداول که براي ارائه پيشنهاد به
کاربران منفرد 0طراحي شدهاند ،سيستمهاي توصيهگر
گروهي به ارائه ليست توصيه به بيش از یک فرد مي-
پردازند [ .]29این سيستمها با وجود تفاوتها ميان
سالیق افراد گروه ،درصدد ارائه پيشنهادات مشترک به
تمامي اعضاي گروه با درنظر گرفتن موضوع رضایت
گروهي هستند[ .]3ارائه پيشنهادات به گروههایي از
کاربران ،چالشهاي جدیدي را در حوزه پژوهشي
سيستمهاي توصيهگر ایجاد کرده است؛ زیرا که ایده
توليد مجموعهاي از توصيههایي که باید رضایت گروهي
از کاربران با سالیق متفاوت را جلب نماید ،به خودي
خود چالش برانگيز ميباشد [ .]1از مسائل مهم در
سيستمهاي توصيهگر گروهي ،نمایش پویایي و تنوع
گروهها و توانایي ایجاد یک مدل براي توصيف آنها مي-
باشد .تکنيکهاي توصيهگر گروهي به طور سنتي فرض
ميکنند که کاربران افراد مستقل هستند و اثرات تعامل
اجتماعي و روابط ميان کاربران را نادیده ميگيرند؛ ولي
در یک فرآیند تصميمگيري گروهي واقعي ،کاربران
تمایل دارند نه تنها ترجيحات خودشان را ،بلکه نظرات
ارائه شده توسط اعضاي نزدیک به خود را نيز مشاهده
نمایند .همچنين مشکل چگونگي شناسایي و
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دقت باالتري را نسبت به روش متداول فراهم
مينماید[:]31
این معيار از حاصلضرب دو مؤلفه همبستگي بين
امتيازات داده شده به یک آیتم توسط دو کاربر و درجه
شباهت ميان کاربران تشکيل شده است:

ساختاردهي کاربران خواهان دریافت ليست توصيه و
چگونگي توليد توصيههایي براي یک گروه با توجه به
تأثير اجتماعي و روابط ميان اعضاي گروه به جاي
اوليتهاي فردي مسألهاي است که در سالهاي گذشته
به آن توجه شده است [. ]26
تاکنون سيستمهاي توصيهگر در زمينههاي
مختلفي نظير پيشنهاد صفحات وبسایتها [،]25
گردشگري[ ، ]8موسيقي[ ، ]28رستوران [ ، ]21فيلم-
ها [ ]34و برنامههاي تلویزیوني [ ،]34طراحي شده
اند .بر اساس مطالعات صورت گرفته در بحث سيستم-
هاي توصيهگر گروهي ،ميتوان افراد را در چهار دسته

مؤلفه اول  :)𝑎𝑏𝑠 (𝑃𝐶𝐶 (𝑈𝑎 ، 𝑈𝑏 ))( :همبستگي

کلي از گروهها قرار داد [.]29
گروههاي مقرر :1تعدادي از افراد به طور

صریح با توجه به عالیق مشترک بسيار ،به عضویت
گروه مشخصي در ميآیند.
گروههاي مناسبتي :2تعدادي از افراد که بنا

به موقعيتي نظير بازدید از یک موزه ،در کنار هم قرار
ميگيرند.
گروههاي تصادفي :تعدادي از افراد در زمان

خاص و محيط خاصي قرار ميگيرند که بطور صحيح
عالیق مشترکي ميان آنها وجود ندارد.

مؤلفه دوم() 𝒃𝑼  :)𝑫(𝑼𝒂 ،ميزان درجه شباهت

براي محاسبه ميزان شباهت ،از معيار شباهت
پيرسون با اندک تغييراتي استفاده شده است که در
رابطه ( )1ارائه شده است .بکارگيري معياربهبود یافته

1

2Occasional
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ميان دو کاربر :به منظور محاسبه این مؤلفه نيز از
رابطه ( )3استفاده ميشود .در این رابطه𝐼(𝑈𝑎 ) ،
مجموعهاي از معيارهاي گردشگري امتياز داده شده
توسط کاربر 𝑎𝑈 و ) 𝑏𝑈(𝐼 مجموعهاي از معيارهاي
گردشگري امتياز داده شده توسط کاربر 𝑏𝑈 ميباشند.
در نهایت مقدار بدست آمده از طریق این رابطه در
مقدار محاسبه شده از رابطه پيرسون ضرب ميگردد.
مقادیر حاصل نشان دهنده ميزان تشابه بين دو کاربر
ميباشد .بعد از محاسبه ميزان شباهت بين گرههاي
(کاربران) اوليه با استفاده از معيار شباهت پيشنهادي،
به منظور انتخاب مشابهترین گره(کاربر)ها ،دو پارامتر
تعداد همسایه (𝑘) و حد آستانه (𝑇) را در نظر گرفته و
با توجه به این پارامترها ،اقدام به ایجاد یال (لينک) بين
گرهها ميگردد و بدین صورت مؤلفههاي همکاري ( 𝑉)
تشکيل ميشود .حد آستانه عموما بصورت تجربي

گروههاي شناسایي شده به صورت خودکار:

گروههایي که بر اساس ترجيحات اعضا و اطالعات در
دسترس ،به طور خودکار شناسایي ميشوند.
در تحقيق حاضر گروههاي تصادفي مد نظر قرار
گرفته و اثرات تعامل اجتماعي و روابط ميان کاربران در
فرآیند ارائه توصيه گروهي در نظر گرفته نشده است.

Established
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بين امتيازات داده شده به یک آیتم توسط دو کاربر:
هدف از محاسبه این معيار ،محاسبه ميزان همبستگي
بين نظرات کاربران و یافتن کاربران مشابه بر اساس
ميانگين امتيازات آنها (𝑟) ميباشد ،که با استفاده از
رابطه ( ،)2محاسبه ميگردد[.]31
در صورت کسر 𝑟𝑥𝑠 ،به معني امتيازي است که
کاربر 𝑋 به نوع معيار گردشگري 𝑆 داده است و 𝑠𝑦𝑟 به
معني امتيازي است که کاربر Yبه نوع معيار گردشگري
 Sداده است 𝑆𝑥𝑦 ،نيز به معناي نوع معيار گردشگري
است که توسط دو کاربر 𝑋  𝑌 ,امتياز دهي شده اند .در
مخرج کسر نيز ،مجموع امتيازات داده شده توسط یک
کاربر به صورت نرمال شده ضرب در نمره کاربر دوم
قرار ميگيرد[.]31
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تعيين ميشود و در واقع حد آستانه شباهت در نظر
گرفته ميشود.
رابطه()1
رابطه()2

) 𝑏𝑈 𝑠𝑖𝑚 (𝑥، 𝑦) = 𝑎𝑏𝑠 (𝑃𝐶𝐶 (𝑈𝑎 ، 𝑈𝑏 )) × 𝐷 (𝑈𝑎 ،
) 𝑦𝑟∑𝑠∈𝑆𝑥𝑦(𝑟𝑥𝑠 −𝑟𝑥 )(𝑟𝑦𝑠 −
√∑𝑠∈𝑆𝑥𝑦(𝑟𝑥𝑠 −𝑟𝑥 )2 √∑𝑠∈𝑆𝑥𝑦(𝑟𝑦𝑠 −𝑟𝑦 )2

= )) 𝑏𝑈 𝑎𝑏𝑠 (𝑃𝐶𝐶 (𝑈𝑎 ،

رابطه()3

|) 𝑏𝑈(𝐼|

مي باشد .این منطقه داراي 246مرکز مذهبي 11 ،مرکز
فرهنگي 08 ،مرکز تفریحي و  21مکان تاریخي مي
باشد.

 -4-3شبکه عصبي مصنوعي خودسازنده
در شبکه عصبي مصنوعي خودسازنده ،یادگيري از
نوع نظارت نشده ميباشد .بدین معني که جواب
مطلوب در دسترس شبکه نيست و مجموعه آموزشي
تنها شامل وروديها ميباشد .در شبکه عصبي مصنوعي
خودسازنده معموالً تعدادي نرون مصنوعي در یک
توپولوژي مسطح کنار یکدیگر چينش ميشوند .این
نرونها با رفتار متقابل روي همدیگر ،فضاي ورودي با
ابعاد اختياري را به یک نقشه گسسته یک یا دو بعدي
(موسوم به نقشه مشخصات) نگاشت ميکنند.
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|) 𝑏𝑈(𝐼∩) 𝑎𝑈(𝐼|

= ) 𝑏𝑈 𝐷 (𝑈𝑎 ،

 -4روش تحقيق

 -1-4منطقه مورد مطالعه

شکل : 1نقشه محالت منطقه  12تهران

 -2-4روش پيشنهادي
در این تحقيق در ابتدا با استفاده از جدول ارجحيت
(جهدول امتيههازدهي افههراد بههه هههر دسههته از معيارهههاي
گردشگري) ،مهدل شهبکه بيهزین ایجهاد مهيشهود؛ بهه
اینصورت که در آن هرگردشگر به عنهوان یهک گهره در
شههبکه در نظرگرفتههه مههيشههود و بهها اسههتفاده از معيههار
شباهت پيرسون ،ميهزان شهباهت بهين افهراد محاسهبه،

04
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در این تحقيق منطقه  12تهران با توجه به بافت
تاریخي آن به عنوان منطقهاي که داراي جاذبهها و
مکانهاي گردشگري فراواني ميباشد انتخاب گردیده
است (شکل ( .))1دادههاي مکاني مورد استفاده جهت
نمایش جاذبههاي گردشگري و مسيریابي ،اطالعات
مربوط به مکانهاي گردشگري این منطقه از شهر
تهران ميباشد .این اطالعات بر اساس نقشه جامع و
کامل ارائه شده توسط نقشه گوگل در نظر گرفته شده
است .حداقل و حداکثر مقداري مختصاتي در سيستم
 ،UTM WGS 84بترتيب (،936520/619
 )3106195/651و ()904930/623 ، 3194111/290
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در این بخش ابتدا منطقهه مهورد مطالعهه و سهس
متدولوژي پيشنهادي بيان ميگردد.

مدددلسددا ی عدددع ت درددت سر یدد

سرسددتم توصددرهگددر...

سمره علراری و همکاران

سس مؤلفههاي همکاري تشکيل مهيشهود و در ادامهه
گروههایي از گردشگران با بيشترین ميهزان شهباهت در
ویژگيهاي شخصيتي و عالیق ،بها اسهتفاده از الگهوریتم
خوشه بندي نقشه خودسهازنده تشهکيل مهيگردنهد .در
نهایت ساختار شبکه ایجهاد مهيگهردد و بها اسهتفاده از
روابط احتماالتي به تخمين نرخ براي گروههاي تشهکيل
شده در رابطهه بها ههر دسهته از معيارههاي گردشهگري
پرداخته خواهد شد .این بخش به معني محاسبه امتيهاز
هر گروه براي هر دسته از معيارهاي گردشگري ميباشد
و در نهایت جاذبههاي گردشگري مناسب براي هر گروه

جدول : 1ويژگيهاي در نظر گرفته شده کاربران و تعداد آنها (جمع کل در هر ويژگي  121نفر است)

جنسيت
مرد

93

زن

65

نوع شخصيت افراد

سن

وضعيت اشتغال

زیر  34سال

03

درونگرا

12

محصل

38

بين  34تا  94سال

92

تجربه پذیر

68

کارمند

65

باالي  94سال

29

برونگرا

04

بازنشسته

19

Experienced
Extravagant

3

04
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Introverted

2
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متغير جنسيت با دو مقدار زن و مرد ،متغير سن بها
سه مقدار در بازه زیر  34سال ،بين  34تها  94سهال و
باالي  94سال ،نوع شخصيت نيز در سه مقدار درونگرا،1
درونگرا ،1تجربه پذیر 2و برونگرا ، 3وضهعيت اشهتغال بها
سه مقدار محصل ،کارمنهد و بازنشسهته در نظهر گرفتهه
شده است.در این فرم ،عالوه بر ویژگهيههاي شخصهيتي
افراد ،ميزان عالقه آنها به چههار معيهار گردشهگري نيهز
منظور شده است.کاربران نظر خود را در رابطه با چههار
معيار گردشگري شهامل تهاریخي ،فرهنگهي ،مهذهبي و
تجاري بيان ميکنند .آراي کاربران در مورد ههر یهک از
معيارهاي گردشگري بصورت امتيازدهي از مقدار  1تا 9
عنوان ميشود .مقدار  1به معني عدم عالقه ،مقدار  2به
معني نسبتا بي عالقه ،معيار  3بهه معنهي بهي تفهاوت و
1

مقدار  0به معني نسبتا عالقهمند و مقهدار  9بهه معنهي
عالقه کامل به معيار مورد نظر مهيباشهد .در نهایهت بها
استفاده از این آرا ،جدولي ایجاد ميشود که بهه جهدول
ارجحي هت معههروف اسههت .جههدول( ،)2نمونهههاي از ای هن
جدول را نشان ميدهد.
در فرآیند ایجاد ساختار توصيهگري گروهي ،هدف،
تشکيل شکلي مانند شکل( )2است ،که بر مبناي
تشکيل شبکه بيزین ميباشد .در این شکل منظور از Ui
کاربران Vi ،ارتباط ميان کاربران و  Giگروههاي تشکيل
شده ميباشد و هر  Uiداراي معيارهاي  Iميباشد.
در شههکل ( ،)3نمههودار مراحههل ایجههاد یهک فرآینههد
توصيهگري را از بخش ابتدایي تها زمهان تشهکيل گهروه
نشان داده شده است
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با توجه به امتيازهاي محاسبه شده هر گروه در رابطه با
هر دسهته از معيارههاي گردشهگري ،بهه آنهها پيشهنهاد
خواهد شد .در قسمت دوم کهار ،بهه برنامههریهزي سهفر
براي گروهههاي تشهکيل شهده پرداختهه و جاذبههههاي
گردشگري پيشنهادي بر روي نقشهه گوگهل نشهان داده
خواهد شد و در نهایت با الگهوریتم مسهيریابي مناسهب،
مسيریابي بين جاذبههاي گردشهگري صهورت گرفتهه و
بهترین مسير پيشنهادي ارائه خواههد شهد .جهدول(،)1
خصوصههيات جمعيههت آمههاري را نشههان مههيدههههد.
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جدول :2جدول ارجحيت
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کاربر 2
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4

3

9

کاربر 3

4

2

9

3

کاربر 4

9

2

3

3

کاربر 5

9

1

1

2

کاربر 6

1

9

2

1

کاربر 7

2

3

1

9

کاربر 7

2

1

2

9

کاربر 9

3

0

9

2

کاربر11

4

1

2

9

.
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شکل :2ساختار تشکيل گروه
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دانش پيشين

معيار تجاري

معيار فرهنگي

معيار مذهبي

معيار تاريخي

مدددلسددا ی عدددع ت درددت سر یدد

سرسددتم توصددرهگددر...

سمره علراری و همکاران
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شکل : 3فرآيند ايجاد ساختار سيستم توصيهگر گروهي

1Item

)(I
)User(U
3
)(V
)4Group (G
2

Preference

09

5
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در این شکل منظور از  Uiکاربران I ،آیتمها،
ارتباط ميان کاربران و  Giگروههاي تشکيل شده مي
باشد .با توجه به نمودار شکل ،3مجموعه پارامترهاي
معيارهاي گردشگري مورد نظر ، 1کاربران ،2ارتباطات یا
لينکهاي بين کاربرا ن ، 3گرو ه 0وجود داردکه در
مدلسازي بيزي مورد نظر ،ساختاري مانند→ 𝑈 → 𝐼
𝐺 → 𝑉 ایجاد ميشود.
قسمت 𝑈  : 𝐼 در این بخش ،مدل کردن پایگاه
دادهاي از نظرات کاربران به نوع آیتمگردشگري مدنظر
است که به دنبال آن ،جدولي از نظرات کاربران ایجاد
Vi
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ميشود که به جدول ارجحيت( 9جدول امتيازدهي
(بين  1تا  )9گردشگران به هر دسته از معيارهاي
گردشگري) معروف است .بر مبناي این جدول و به
منظور ایجاد گرههاي اوليه براي شبکه ،هر کاربر به
عنوان یک گره در شبکه در نظر گرفته ميشود ،سس
احتماالت پيشين براي هر گره محاسبه ميشود.
بخش بعدي مرتبط با مسأله 𝑉  𝑈 است .این
بخش به تشکيل مولفههاي همکاري مربوط ميشود.
براي این منظور ابتدا شبيهترین گرهها (کاربران) را پيدا
کرده و بعد از یافتن شبيهترین کاربران به کاربر مورد
نظر ،یک لينک ارتباطي بين آنها در نظر گرفته ميشود.
در مؤلفه همکاري ،وجود لينک به معني وجود ارتباط
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ج -در مرحلهي آخر مقدار ارزش گروه تشکيل شده
())𝑎𝐺(𝑎𝑃 | 𝑎𝐺( )Prبا توجه به والدهایش با استفاده
از رابطه ( )0محاسبه ميگردد.
رابطه()0

))𝑖𝐺(𝑎𝑝 𝑃(𝐺𝑖 = 𝑘| 𝑝𝑎(𝐺𝑖)) = ƒ (𝑘 ،

 -5پيادهسازي الگوريتم و نتايج

1

Bayes Server
Gds.GoogleMap.UltimatePlus
3 API
2

44
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براي بررسي و ارزیابي عملکرد رویکرد توصيهگر
پيشنهادي ،پيادهسازي فرآیند توصيهگري گروهي تحت
مجموعهاي از تکنولوژيها ارائه شده است .این
تکنولوژيها در مراحل منطق و نمایش بکار گرفته
شدهاند .هسته اصلي رویکرد پيشنهادي ،با استفاده از
پردازشهایي که مبتني بر نرم افزار بيزسرور 1است به
همراه استفاده از زبان برنامه نویسي پایتون صورت
گرفته است.
در بخش نمایش ،نقشهها و شبکه راهها از سروی
نقشه گوگل بازیابي ميگردد .براي این منظور از بسته
 2GDSاستفاده شده است GDS .نقشه گوگل یک
کنترل دسکتاپي  .NETاي است که ميتواند در برنامه-
هاي داراي فرم مبتني بر  .NETفراخواني گردد .این
نقشه به فرم برنامه اتصال ميیابد و از طریق فرم ،نقشه
گوگل به صورت تعاملي در دسترس قرار ميگيرد .این
مرحله با استفاده از محيط برنامه نویسي ویژوال
استودیو و زبان برنامه نویسي سيشارپ اجرا شده است.
جهت نمایش نقشه شهر به همراه مکانهاي گردشگري
انتخاب شده و مسير بين آنها ،در این تحقيق رابط
برنامه نویسي کاربردي 3نقشه گوگل جهت محاسبه

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

طبق قاعده بيز براي یافتن احتمال شرطي از ضرب
احتمال دانش پيشين در ضرب احتماالت شرطي ،در
نهایت مجموع تمامي احتماالت ممکن حاصل ميگردد.
به این ترتيب براي هر گروه ،اگر نرخهایي با امتياز باال
مانند  0و  9براي آیتم مورد نظر تخمين زده شد ،آن
آیتم پيشنهاد داده ميشود.
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بين دو کاربر ميباشد .پ هرگاه وابستگي یا شباهت
ميان خصوصيات دو کاربر 𝑎𝑈 و 𝑏𝑈 یافت شد ،با یک
لينک در شبکه دو گره به یکدیگراتصال داده ميشوند.
تعریف پارامتر 𝑉 به این دليل است که از ایجاد چرخه
در گراف جلوگيري شود .همچنين با توجه به اینکه
شبکه بيز یک مدل ارتباطي جهتدار است ،گره مياني
𝑉 (مؤلفه همکاري) ميتواند از خراب شدن و پيچيدگي
ساختار شبکه جلوگيري نماید .محاسبه ميزان شباهت،
از طریق معيار شباهت پيرسون مطابق روابط ( 2 ،1و
 )3انجام ميشود.
در قسمت 𝐺  ،𝑉 گروههاي مناسب از کاربران که
داراي خواستگاه مشترکي هستند ،ایجاد ميشوند .در
این مقاله با استفاده از الگوریتم خوشهبندي نقشه
خودسازنده ،گروهها تشکيل شدهاند.
تخمين نرخ براي گروه :در نهایت بعد از تشکيل
گروهها ،نرخها (امتيازهاي هر گروه) تخمين زده خواهد
شد .براي محاسبه احتمال نرخ مورد نظر از قواعد بيز
استفاده ميگردد .با توجه به شبکه بيز تشکيل شده در
مراحل پيشين ،ميتوان احتمال هر یک از گرهها را با
توجه به والدهاي آن در مرحله قبلي محاسبه کرد .به
طور کلي به منظور محاسبه احتمال نرخ یک گروه براي
یک نوع معيار گردشگري ،با توجه به جدول ارجحيت،
نياز به محاسبه سه مقدار احتمالي مختلف با استفاده از
روش بيز ميباشد؛ به این معني که براي محاسبه امتياز
داده شده توسط یک گروه ،نياز است تا مجموعهاي از
احتماالت محاسبه گردد.
الف -محاسبه احتمال دانش پيشين مسأله :این
احتمال از روي مجموعه داده موجود محاسبه ميشود.
تعداد نوع معيار گردشگري داراي امتياز  Sبه تعداد کل
معيار گردشگري است که کاربر رأي داده است.
ب -مرحله بعد در رابطه با نحوه محاسبه احتمال
مؤلفه هاي همکاري ميباشد .هدف بدست آوردن مقدار
احتمال )) Pr(Va | P.a.(Vaاست .یعني به دست آوردن
مقدار احتمال  Vaبه شرط والدین آنها.

مدددلسددا ی عدددع ت درددت سر یدد

سرسددتم توصددرهگددر...

سمره علراری و همکاران

 -1-5داده مورد استفاده

 -2-5ايجاد گرههاي اوليه و مؤلفههاي همکاري

مجموعه داده مورد استفاده در پژوهش حاضر با
استفاده از توزیع پرسشنامه جمعآوري شده است.
جامعه آماري مورد استفاده شامل  124نمونه بوده
است .با توجه به اینکه متوسط گردشگر ساليانه در
منطقه مورد نظر  1244ميباشد ،ده درصد کل جامعه

با توجه به جدول ارجحيت ،دانش پيشين براي هر
گره محاسبه و باتوجه به دانش پيشين ،گرههاي شبکه
استخراج گردید .مقادیر دانشن پيشين در جدول( ،)3و
در شکل ( ،)0گرهها براي  14کاربر اول مجموعه داده
نشان داده شده است.

جدول : 3مقادير مربوط به دانش پيشين نظرات کاربران

کاربر 1

4

4/33

4

4/33

4/33

کاربر 2

4

4

4/66

4

4/33

کاربر 3

4

4/33

4/33

4

4/33

کاربر 4

4

4/33

4/33

4

4/33

کاربر 5

4/33

4/33

4

4

4/33

کاربر 6

4/66

4

4

4

4/33

کاربر 7

4/29

4/29

4/29

4

4/33

کاربر 7

4/33

4/33

4

4

4/29

کاربر 9

4

4/33

4

4/33

4/33

کاربر11

4/33

4/33

4

4

4/33

شکل 11 : 4گره تشکيلدهنده شبکه بيز با دانش پيشين

شکل( )9شماتيکي از کاربران سيستم و نحوه
تشکيل گرههاي اوليه از  124کاربر ،را نمایش ميدهد.
همانطور که دیده ميشود تعداد کاربران در هر گره و
همچنين ویژگيها و اولویتهایشان متفاوت است.
با توجه به دانش پيشين و با استفاده از روابط
مربوط به محاسبه گرههاي مشابه بر اساس روابط
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پيرسون و درجه ارتباط ،ميزان تشابه بين کاربران
محاسبه ميشود .جدول( ، )0نتایج ميزان شباهت که از
حاصلضرب مقادیر حاصل از رابطه پيرسون و درجه
ارتباط ،که در رابطه( )1ارائه شده است را براي 14
کاربر اول نشان ميدهد.

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.1.3.3

دانش پيشين

1

2

3

4

5
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کوتاهترین مسير به کار گرفته شد .قابل ذکر است که
رابط برنامه نویسي کاربردي نقشه گوگل با استفاده از
الگوریتم دایجسترا کوتاهترین مسير را بر اساس
کمترین زمان تعيين مينماید.

بعنوان نمونه مورد نياز در نظر گرفته شد .در گردآوري
جامعه آماري مورد نظر سعي شده است که افراد از همه
محدودههاي سني ،تيپ هاي شخصيتي و نوع اشتغال
قرار داده شود.

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال هشتم  شماره نخست  بهار 1399

1

1

4/21

1

4/25

4/25

4/21

4/05

4/19

4/9

4/49

2

4/21

1

4/21

4/21

4/28

4/11

4/52

4/01

4/91

4/01

3

1

4/21

1

4/25

4/25

4/21

4/05

4/19

4/9

4/49

0

4/25

4/21

4/25

1

4/03

4/56

4/25

4/49

4/42

4/19

9

4/25

4/28

4/25

4/03

1

4/19

4/43

4/20

4/12

4/43

6

4/21

4/11

4/21

4/56

4/19

1

4/1

4/61

4/21

4/92

5

4/63

4/15

4/63

4/35

4/40

4/10

1

4/61

4/10

4/61

8

4/19

4/01

4/19

4/49

4/20

4/61

4/06

1

4/05

4/63

1

4/9

4/91

4/9

4/42

4/12

4/21

4/5

4/05

1

4/80

14

4/49

4/01

4/49

4/19

4/43

4/92

4/05

4/63

4/80

1

بيشتر و تعداد همسایگان کمتر باعث تصميمگيري
نامناسب ميشود .این قضيه در مورد حد آستانه نيز
صادق است .به همين صورت این رویه براي دیگر
کاربران نيز تکرار ميگردد تا شکل( )6که ساختار شبکه
است ،حاصل گردد.

با توجه به مقادیر جدول تشابه ،با در نظر گرفتن
حداکثر مقدار  3براي تعداد همسایهها و حد آستانه
 ،4/49تنها کاربران شماره  3و  1به عنوان همسایههاي
کاربر شماره یک خواهند بود که مقادیر تعداد
همسایگي و حد آستانه بصورت تجربي حاصل شدهاند.
تعداد همسایگان بيشتر از سه موجب اتالف هزینه
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تشابه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11
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جدول :4مقادير شباهت محاسبه شده ميان کاربران

مدددلسددا ی عدددع ت درددت سر یدد
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سمره علراری و همکاران

 -3-5محاسبه احتماالت مؤلفههاي همکاري
بعد از تشهکيل شهبکه بيهز ،احتمهاالت مؤلفههههاي
همکاري محاسبه ميشود .بها اسهتفاده از نهرمافهزار بيهز
سرور مقادیر هر کدام از احتماالت شهرطي مولفههههاي
همکاري محاسبه شهده اسهت .مقهدار احتمهال شهرطي
مولفههاي همکاري  𝑉1و  𝑉2و  𝑉3با توجهه بهه والهدهاي
آنها که به ترتيب کاربران  1 ( ،3و  )5و کاربر  1هستند
در شکل() ،)5الف تها ج) ،ارائهه شهده اسهت .در مرحلهه
تخمين نرخ گروه ،این احتماالت به صورت سلسلهوار در
تخمين نرخ گروه منظور ميگردند.
 -4-5گروه
تشکيل گهروههها بها توجهه بهه ویژگهيههاي فهردي
کاربران و بها اسهتفاده از الگهوریتم خوشههبنهدي نقشهه
خودسازنده انجام شده است .ویژگيهاي فردي در نظهر
گرفته شده به عنوان معيار براي خوشهبندي کاربران در
جدول ( )9نشهان داده شهده اسهت .بها اسهتفاده از ایهن
الگوریتم ،مجموعه داده به  15گروه تقسيمبنهدي شهده
است؛ یک گروه با  2عضو کمتهرین تعهداد اعضها و یهک
گروه با  24عضو بيشترین تعهداد اعضها را شهامل شهده
است.

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.1.3.3

دریافت کرده باشد ،این معيار توصيه نميشود .علت این
نوع تصميمگيري و توصيه معيار آن است که
پيشنهادات با بيشترین احتمال به نظرات کاربران
نزدیک باشند .بعنوان نمونه در گروه  19با دو عضو،
معيار مذهبي براي این گروه مقدار امتياز 1را دریافت
کرده؛ درنتيجه جاذبههاي مذهبي به این گروه پيشنهاد
نميشود و در مقابل معيار فرهنگي با امتياز  ،9توصيه
ميگردد .جدول) ،(6احتماالت محاسبه شده براي آیتم
مذهبي را نشان ميدهد .به منظور تصميمگيري در
مورد نظر گروه ،با توجه به مقادیر ستون آخر جدول ،با
استفاده از معيارهاي اکثریت ،خروجي نظرات براي آیتم
مذهبي ،برابر  1خواهد بود .1براي آیتم فرهنگي نيز
همانند آیتم مذهبي ،این احتماالت محاسبه شدهاند که
نتایج در جدول ( ،)5ارائه شده است.

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

شکل : 6گرههاي ورودي و مؤلفههاي همکاري

 -5-5برآورد نظر گروه

>Ga<1,1,1,1,1,3,1,1,1,2,2,1,2,1,1,1,2,1,1,1,1,3,1,1
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در این مرحله اگر نرخ به دست آمده مقدار باالیي
مانند  0یا  9باشد ،این معيار مناسب براي پيشنهاد
شدن است؛ اما اگر مقداري کمي مانند  1یا  2را

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال هشتم  شماره نخست  بهار 1399
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(ب) احتماالت  𝑉2به شرط والدهاي آنها
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(الف) احتماالت  𝑉1به شرط والدهاي آنها

مدددلسددا ی عدددع ت درددت سر یدد
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سمره علراری و همکاران

شکل  :7احتماالت منتسب
جدول : 5گروههاي تشکيل شده

گروهها
تعداد اعضا

16 15

19

10

13

12

11

14

1

8

5

6

9

0

3

2

1

0

2

5

5

8

3

0

8

14

8

6

3

24

5

5

0

12

جدول :6احتماالت محاسبه شده براي آيتم مذهبي

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

(ج) احتماالت  𝑉3به شرط والدهاي آنها
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] [ DOI: 10.29252/jgit.8.1.39
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نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال هشتم  شماره نخست  بهار 1399

با توجه به مقادیر ستون روند جدول اگر از گيت یا
معيار بيشينه استفاده شود ،خروجي برابر با  ،9اگر از
گيت ميانگين استفاده شود خروجي برابر با  ،3اگر از
گيت اکثریت استفاده شود خروجي برابر با  9است؛ در
نتيجه نظر گروه و یا امتياز داده شده به آیتم فرهنگي
براي گروه مورد نظر ،مقدار  9ميباشد .لذا این آیتم به
گروه پيشنهاد داده ميشود .بعد از توصيه فرهنگي،
جاذبههایي که در این دسته قرار ميگيرند ،به همراه
ساعات باز و بسته شدن آنها مطابق شکل ( )8به گروه
پيشنهاد داده ميشود.
بعد از پيشنهاد جاذبههاي واقع در آیتم فرهنگي،
مسيریابي بهينه بين این جاذبههاي پيشنهاد شده
مطابق شکل  1صورت ميگيرد .مسيریابي با استفاده از
الگوریتم دایجسترا کوتاهترین مسير را بر اساس

جدول  :7احتماالت محاسبه شده براي آيتم فرهنگي

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

کمترین زمان تعيين مينماید (زمان متوسط پيمودن
هر یال مشخ است).
با استفاده از ایجاد ساختار توصيهگري گروهي بر
اساس شبکه بيزین و محاسبه احتماالت ،عدم قطعيت
موجود در مراحل فرآیند توصيهگري کنترل گردیده و
همچنين با استفاده از دخالت پارامتر درجه ارتباط در
محاسبه شباهت بين کاربران ،اثر نبود اطالعات کافي
در مورد نظر کاربران در مرحله امتيازدهي معيارها نيز
کمرنگتر شده است و با ایجاد گروهبندي افرادي که
داراي شباهت ذاتي بيشتري بوده ،ارائه پيشنهادات به
افراد داراي سالیق مشابه صورت پذیرفته است که
منجر به تجميع نظرات افراد مختلف ،به منظور ارائه
پيشنهادات متناسب با آنها گردیده و جاذبههاي
متناسب و نزدیک به سالیق همه افراد حاضر در یک
گروه ارائه شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.1.3.3
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شکل :8پيشنهاد جاذبهها

معيار ميانگين مطلق خطا1که ميانگين مطلهق انحهراف
نرخ پيشبيني شده و نرخ واقعي گروه را محاسهبه مهي
نماید .نرخ واقعي گروه با استفاده از نظر نهایي کاربران
گروه پ از تشکيل گروه حاصل ميشود .جهدول (،)8

 -6-5ارزيابي الگوريتم

Mean Absolute Error

44
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براي محاسبه اثر عهدم قطعيهت و محاسهبه دقهت
توصيههاي ارائه شده ،دو معيهار اسهتفاده شهده اسهت.
معيار درصد موفقيت ( )%Sکه احتمهال درسهت بهودن
پيشبينيهاي یک سيستم را اندازهگيري مهينمایهد و

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.1.3.3

شکل :9مسيريابي بر اساس کوتاهترين مسير

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال هشتم  شماره نخست  بهار 1399

خروجي آزمایشات مختلف بر روي مجموعه داده بيهان
شده را نشان ميدهد.
مثبت بودن مقادیر خطا نيز بيانگر این است که در
روش پيشههنهادي ،گههروهبنههدي و محاسههبه احتمههاالت
پسين روش مناسب بوده است .نتایج این جدول بيانگر
این است که هنگهام اسهتفاده از مکهانيزم گهروهبنهدي
بيزي ،خطا در بهدترین حالهت بهر اسهاس نهرخ واقعهي
 1/263و در بهترین حالت  4/432مي باشد .حال آنکهه
در اکثر موارد نيز داراي خطاي 4/001ميباشهد .حهال

جدول : 8مقايسه مقادير درصد موفغقيت و ميانگين خطاي مطلق نرخ پيشبيني شده

ميانگين مطلق خطا

درصد موفقيت

4/432

91/941

کمينه

4/001

68/621

اکثريت

4/024

60/354

ميانگين

1/263

59/393

بيشينه

 -6نتيجهگيري
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امروزه افراد زیهادي تمایهل بهه سهفرهاي گروههي
دارند؛ حال آنکه اغلب برنامههاي گردشگري ارائه شده
بههه دنبههال پشههتيباني ی هک گردشههگر هسههتند و بعههد
اجتمهاعي گردشههگري را در نظهر نمهيگيرنهد .در ایهن
تحقيق به معرفهي یهک الگهوریتم توصهيهگهر گروههي
گردشگري پرداخته شد و سعي گردید الگوریتمي ارائه
داده شود که توانایي پشتيباني گردشهگران گروههي را
داشته باشد .الگوریتم توصيهگر گردشگري پيشهنهادي
براي یک تهور گردشهگري ،مبتنهي بهر معيهار شهباهت
پيرسون ،مدل سازي شبکه بيزین و الگهوریتم خوشهه-
بندي نقشه خودسازنده ارائه شهد .بها اسهتفاده از ایجهاد
ساختار توصيهگري گروهي بر اسهاس شهبکه بيهزین و
محاسبه احتماالت ،عهدم قطعيهت موجهود در فرآینهد
توصيهگري گروهي مدلسازي گردیده و با ایجاد گروه-
بندي افرادي که داراي شباهت ذاتهي بيشهتري بهوده،
جاذبههاي متناسب و نزدیهک بهه سهالیق همهه افهراد
حاضر در یک گروه ارائه شده است.
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در این تحقيق ،یک الگهوریتم توصهيهگهر گروههي
براي یک تور گردشهگري بها اسهتفاده از تکنيهکههاي
شبکه بيزین و الگوریتم خوشهبندي نقشه خودسهازنده
توسعه داده شد .تشکيل گروهها با توجه به ویژگيهاي
فردي کاربران و با اسهتفاده از الگهوریتم خوشههبنهدي
 SOMانجام شده است .ایهن ویژگهيهها شهامل سهن،
جنسيت ،نوع شخصيتي افراد و وضهعيت اشهتغال آنهها
ميباشد .نتایج حاصل از این گروه بندي نشان ميدههد
که مجموعه داده به  15گروه تقسيمبندي شده است و
یک گروه با  2عضو کمترین تعداد اعضا و یک گروه بها
 24عضو بيشترین تعداد اعضا را شامل شهده اسهت .در
هر گروه ،هدف ،محاسبه نظر گروه در مورد یک معيار،
با توجه به احتماالت است .براي این مرحله اگر نرخ به
دست آمده مقدار باالیي مانند  0یا  9باشد ،این معيهار
مناسب براي پيشنهاد شهدن اسهت؛ امها اگهر مقهداري
کمي مانند  1یا  2را دریافت کهرده باشهد ،ایهن معيهار
توصيه نميشود .بعد از توصيه یک آیهتم ،جاذبههههایي
که در این دسته قرار ميگيرند به همراه سهاعات بهاز و
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آنکه درصد موفقيت نيز در سطوح باالي رضایت یعنهي
مينيمم  91/941و اکثریهت  68/621مهيباشهد .بهراي
مقایسه نتایج با روش هاي خوشه بندي مستقل از عهدم
قطعيههت ،بجههاي شههبکه بيههزین از روش ک-ميههانگين
استفاده شهد کهه مينهيمم خطهاي  2/920و مهاکزیمم
خطاي  9/066را نشان داد .همچنين درصهد موفقيهت
نيز در اینحالت حدود  5درصد بصورت ميانگين کاهش
یافت.
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سمره علراری و همکاران

 و91/941 نيز در سطوح باالي رضایت یعنهي مينهيمم
 بههراي مقایسههه نتههایج بهها. مههيباشههد68/621 اکثریههت
 بجهاي،روشهاي خوشه بندي مستقل از عدم قطعيهت
ميهانگين اسهتفاده شهد کهه-شبکه بيهزین از روش ک
 را9/066  و مهاکزیمم خطهاي2/920 مينيمم خطهاي
 همچنين درصد موفقيت نيز در ایهن حالهت.نشان داد
. درصد بصورت ميانگين کاهش یافت5 حدود
بههراي کارهههاي آت هي بههه منظههور بهبههود الگههوریتم

 بهراي.بسته شدن آنها به گروه پيشنهاد داده مهيشهود
محاسبه اثر عدم قطعيت و محاسبه دقت توصهيهههاي
 معيهار درصهد. دو معيار استفاده شده اسهت،ارائه شده
موفقيت که احتمال درست بودن پيشبينيههاي یهک
سيستم را اندازهگيري مينماید و معيار ميانگين مطلق
خطا که ميانگين مطلق انحراف نرخ پيشبيني شهده و
 مثبهت بهودن.نرخ واقعي گهروه را محاسهبه مهينمایهد
مقههادیر خطهها نيههز بيههانگر ایههن اسههت کههه در روش
 گهروهبنهدي و محاسهبه احتمهاالت پسهين،پيشنهادي
 نتایج حاکي از آن اسهت کهه.روشي مناسب بوده است
 خطها در،هنگام استفاده از مکانيزم گهروهبنهدي بيهزي
 و در بهتهرین1/263 بدترین حالت بر اساس نرخ واقعي
 مي باشد؛ حال آنکه در اکثهر مهوارد نيهز4/432 حالت
 حال آنکه درصد موفقيت. ميباشد4/001داراي خطاي

پيشنهادي ميتوان بها اسهتفاده از شهبکه عصهبي بيهز
 همچنين براي گروهبنهدي.شبکه بيزین را تشکيل داد
 ميتوان از سایر الگهوریتمههاي خوشههبنهدي،کاربران
استفاده و نتایج مربوط به آنها در گروهبندي کاربران را
.با یکدیگر مقایسه کرد
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Abstract

Group tourism is one of the most important tasks in tourist recommender systems. These systems, despite of the
potential contradictions among the group's tastes, seek to provide joint suggestions to all members of the

group, and propose recommendations that would allow the satisfaction of a group of users rather than
individual user satisfaction. Another issue that has received less attention is the uncertainty of the
memberships ambiguity of a tourist to a group in these systems. This kind of uncertainty is generally caused by
the lack of complete information about the opinions of all members in a group and the uncertainty in the
process of aggregating users’ viewpoints. The purpose of this research is to develope a group recommendation

[ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.1.3.3 ]

system through uncertainty modeling. For this purpose, a recommendation algorithm based on Bayesian
network, Pearson similarity factor and Self-Organizing Map (SOM) clustering algorithm have been developed.
Using the Bayesian network and probabilistic relationships, the existing uncertainties are modeled and their
tourism preferences are estimated for each group. Also, according to the relevance parameter in calculating

similarity among users, the effect of insufficient information about users in the criteria scoring phase was
further reduced, which leads to provide similar recommendations to more similar individuals in a group.
Further, tourist attractions and the optimal routes between them are proposed to each group of users via
Google map. The results show that in the worst case the value of mean absolute error (MAE) is equal to 1.263,
while it is 0.032 in the best case. Also, the success score demonstrates a high level of satisfaction while the
maximum and minimum values are 75.353% and 58.509% respectively, which indicates the success of the
developed group recommendation system.
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