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 چکیده

 گیرد. در حوزه گردشگريامروزه در عصر ارتباطات تولید و انتقال اطالعات با سرعتی روزافزون صورت می
شگري از هاي مناسب گردنیز مقاصد زیادي وجود دارند که ارزش سفر کردن را دارند، اما افزایش تعداد مکان

سازي بندي و شخصیسازد؛ بنابراین اولویتها، انتخاب گزینه مطلوب را سخت میمیان حجم باالي انتخاب
صورت یک نیاز درآمده است. در این مقاله با در نظر گفتن مناسب و مؤثر به اطالعات براي ارائه توصیه

ردشگر هاد مکان مناسب براي اقامت گگر گردشگري جهت پیشنموقعیت مکانی کاربرِ هدف، یک سیستم توصیه
بندي گراف، در جهت افزایش دقت پیشنهادها گردد که از ترکیب اطالعات زمینه، معیار اعتماد و خوشهارائه می

بر  هاي مورد آزمایشکند. ارزیابی روش پیشنهادي و مقایسه عملکرد آن با سایر روشبه کاربران استفاده می
ورد هاي مبیانگر آن است که این روش نتایج بهتري نسبت به سایر روش Trip Advisorروي مجموعه داده 

 دهد.مقایسه نشان می
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 مقدمه

 به ایران والمللی میلیون گردشگر بین 5,2مجمع جهانی اقتصاد با ورود  2017طبق گزارش سال 
ها متوسط درآمد ایران به ازاي هر گردشگر شده توسط آنمیلیارد دالر هزینه پرداخت 3,5حدود 

میلیارد دالري  10,1افزوده حدود طورکلی، صنعت گردشگري با ارزشدالر بوده است. به 655
غل هزار ش 476دهد که با درصدي از کل تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می 2,5سهم 
درصدي از کل اشتغال را در ایران به خود اختصاص داده است (سازمان جهانی  1,9سهم 

مزیت رقابتی که در مقصدهاي مختلف  ).2017، 1گردشگري و شوراي جهانی سفر و گردشگري
ور ترین صنایع کشتواند این صنعت را به یکی از پربازدهگردشگري در ایران وجود دارد می

 ).1390نادعلی پور، فرزین وتبدیل کند (
 دهد براي توسعه این صنعت تنهابررسی این آمار و ارقام اهمیت صنعت گردشگري را نشان می 

هاي گردشگري کافی نیست بلکه باید از الزامات فناوري در دنیاي مدرن بهره داشتن جاذبه
ي ارائه اهاي نوین اطالعاتی و ارتباطی برآوريکارگیري فنجست. گردشگري الکترونیکی به

اهایی ها در فضنیاز به گردشگران است. بدون شک با فراهم شدن این فناوريهاي موردسرویس
تر و با هزینه تر، باکیفیتهاي موردنیاز به گردشگران سادهمانند شهر الکترونیک ارائه سرویس

-ارائه می هایی عالیهاي موبایل و اینترنت به گردشگران فرصتشود. دستگاهکمتري انجام می

اي هدهند که به اطالعات گردشگري دسترسی داشته باشند، اما افزایش عظیم تعداد انتخاب
 .سازدگردشگري انتخاب گزینه موردنظر را سخت می

اي ههایی توصیف کرد که تالش دارند آیتمعنوان برنامهتوان بهگر را میهاي توصیهسیستم 
، بت به آیتمبینی عالیق کاربر نساین کار از طریق پیشمناسب را به کاربران خاص توصیه کنند و 

گیرد. ها و کاربران صورت میهاي بین آیتمبر اساس اطالعات مربوط به آیتم، کاربر و تراکنش
ویی جتوانند در زمان کاربران جهت جستجوي اطالعات صرفهگر میهاي توصیهلذا، سیستم

(کزاز  هاي توصیه گر نیز در صنعت گردشگري استسیستمکنند. یکی از بیشترین کاربردهاي 
اند و این گر اعمال شدههاي توصیهدر سیستم هاي مختلف توصیه). روش2018، 2و همکاران

1 .World Tourism Organization (UNWTO) and World Travel and Tourism Council (WTTC( 

2 .Kzaz et al. 
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هاي توصیه انجام شده است. در دنیـاي واقعی، نمونه کار بر اساس میزان پیچیدگی و نیاز آیتم
و سایر محصوالت در  1اد کتاب، دیسک فشردهتوان پیشنههاي کاربردي را میچنین سیستم

)، 2011، 2(ریچی و همکاران MovieLens، سرویس پیشنهاد فیلم در Amazon.comسایت 
)، سرویس 2010، 3(جینمینگ Epinionهاي تجاري در سایت سرویس مرور و پیشنهاد آیتم

صیه در خصوص ) و سرویس تو2008، 4(شپیتسن و همکاران VERSIFIپیشنهاد اخبار در پروژه 
) 2002، 5(اسچین و همکاران TripAdvisorهاي کاربران در سایت ها و فعالیتسفر، مکان

گر در حوزه تجاري محسوب هاي توصیههاي اولیه و کارآمد سیستمدانست. این موارد از نمونه
و  شاند با افزودن قابلیت پیشنهادده به سرورهاي تجاري خود، میزان فروشوند که توانستهمی

 رضایت مشتریان خود را افزایش دهند.
هاي هوشمند هاي مختلف و الگوریتمگر گردشگري با استفاده از مجموعه دادههاي توصیهسیستم

نهاد ها را براي بازدید یا اقامت به گردشگران پیشزمان ممکن بهترین مکان ترینسریع در توانندمی
توان ربري الزم را براي گردشگر هدف داشته باشد میها دقت و کانمایند. براي اینکه این توصیه

هاي گردشگري نظیر از اطالعاتی که گردشگران قبلی براي مقاصد مختلف در سایت
Tripadvisor کنند، استفاده کرد. در واقع، این اطالعات مانند این است که از تجربه ثبت می

هاي یتگوابساده نمود و در نتیجه ها استفصدها و هزاران گردشگر قبلی براي انتخاب بهترین
 ).۱۳۸۹ضیایي و فرماني،شود (انسانی گردشگري نظیر استفاده از راهنماي سفر اندك می

هاي گر موجود میزان دقت و کارایی این سیستمها در تخمین رتبههاي توصیههاي سیستماز چالش
هاي تبهگر در تخمین رهاي مختلف است. هر چه میزان دقت یک سیستم توصیهکاربران به آیتم

ان رکاربران باالتر باشد، سیستم بهتر قادر خواهد بود که پیشنهادهاي بهتري متناسب با عالیق کارب
ر بایستی گهاي توصیهترین مسائلی که در سیستمها ارائه نماید. بر این اساس یکی از مهمبه آن

مورد توجه قرار گیرد، مسئله انتخاب همسایگی براي کاربرِ هدف است. اگر یک روش بتواند 

1 .CD 

2 .Ricci et al. 

3 .Jinming 
4 .Shepitsen et al. 

5 .Schein et al. 
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ا هاي موردنظر را بهاي خوبی را براي کاربر هدف تعیین کند، قادر خواهد بود رتبههمسایگی

یابد. از می شود نیز افزایشبینی میهایی که پیشدقت باالیی تخمین بزند و همچنین درصد رتبه
د، گر در فرآیند انتخاب همسایگی کمک کنهاي توصیهتواند به سیستمهایی که میجمله روش

 باشند.بندي میهاي مبتنی بر خوشهروش
ا گر گردشگري اقدام شود و باي توصیههدر این مقاله تالش شده در جهت افزایش دقت سیستم

هت پیشنهاد گر گردشگري جدر نظر گفتن موقعیت کاربرِ (گردشگر) هدف، یک سیستم توصیه
بندي و خوشه ايمکان مناسب براي اقامت گردشگر ارائه گردد. استفاده ترکیبی از اطالعات زمینه

اي این تحقیق است. اطالعات زمینهها از مزایاي بندي کاربران و آیتمگراف اعتماد براي دسته
موردنظر در این مقاله موقعیت مکانی گردشگر است که نیاز به پیدا کردن مکان مناسب در شهر 

ت اندازه تعداد کاربران سیستم اسمقصد گردشگري دارد. معیار اعتماد یک ماتریس مربعی و به
م کننده این مفهودر واقع بیان رد.دهد هر کاربر به چه کاربرانی اعتماد داکه در واقع نشان می

امتیاز  هاهاي مختلف گردشگري بازدید کرده و به آناست که گردشگران قبلی که از مکان
توانند در انتخاب مکان مناسب براي گردشگران فعلی مورد استفاده واقع اند تا چه اندازه میداده

هاي گردشگري مقاصد مختلف هاي اجتماعی و حضور مکانبا گسترش روزافزون شبکه شوند.
ها مراجعه کرده و نظرات خود را در توانند به این رسانهسادگی میها، کاربران بهدر این شبکه

 ثبت کنند. unlikeو  likeقالب متن، 
دازش و پرروش پیشنهادي از سه فاز کلی تشکیل شده است. ابتدا در فاز اول، پس از پیش 

ظور منشده در یک پایگاه داده بهفاوت، اطالعات استخراجهاي متاستخراج کاربران و آیتم
از  شدهگردد، سپس در فاز دوم، بر اساس گراف اعتماد ساختههاي بعدي ذخیره میاستفاده

ز هاي مورد نیاز اآوري رتبهگیرد و در فاز سوم، با جمعبندي صورت میاطالعات زمینه، خوشه
آید و درنهایت بر اساس ها به دست میهر یک از هتل کاربران مورد اعتماد، مقدار رتبه براي

کاربر  هاي موردعالقهعنوان هتلآیتم با رتبه باالتر به Nشده براي کاربر هدف، بینیهاي پیشرتبه
تحت  اي کاربرديتواند به برنامهسادگی میشوند. روش پیشنهادي بههدف به وي پیشنهاد می

کاربردي گردشگري استفاده شود (منصوري مؤید و  عنوان یک ابزارموبایل یا وب به
 ).1391سلیمانی،
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ساختار مقاله از شش بخش تشکیل شده است. پس از مقدمه که در بخش اول آمده است، در 
قاط هاي تولید پیشنهاد و همچنین نگر از جمله روشهاي توصیهبخش دوم، مفاهم بنیادین سیستم

ر بخش سوم کارهاي مرتبط مورد مطالعه و بررسی د. گرددضعف و قوت هر کدام بررسی می
شوند. در شده مطرح میهاي معرفیها، متدها و چارچوبها، الگوریتماند و روشقرار گرفته

بخش چهارم به معرفی رویکرد پیشنهادي مبتنی بر ارائه یک روش زمینه آگاه جهت افزایش دقت 
تلف هاي مخاي از آزمایشنجم، مجموعهدر بخش پ. پردازدگر گردشگري میهاي توصیهسیستم

واهد هاي مورد ارزیابی بیان خمنظور ارزیابی کارایی روش پیشنهادي و مقایسه آن با سایر روشبه
هاي هایی جهت توسعه و بهبود روشگیري کلی مقاله و ارائه پیشنهادشد. بخش ششم به نتیجه

 .پردازدپیشنهادي براي کارهاي آینده می
 

 مبانی نظري

 هاي توصیه گرسیستم
 90شوند که در دهه شناخته می 1یارتصمیمهاي اي از سیستمعنوان نمونهگر بههاي توصیهسیستم

عنوان ها بهاي مستقل پا به عرصه تحقیق و پژوهش گشودند. از این سیستمعنوان شاخهمیالدي به
ود شالکترونیک یاد می هاي رویارویی با مسئله سرباري اطالعات در تجارتحلیکی از راه

آیتم، مجموعه کاربران  mکاربر و  nگر با ). در یک سیستم توصیه1994، 2(اسچیلیت و همکاران

Uصورت را به = [u1‚u2‚ … ‚un] ها را باو مجموعه آیتم I = [i1‚i2‚ … ‚im]  نشان

شامل  گر است. این ماتریسهاي اصلی یک سیستم توصیهآیتم از ورودي-دهم. ماتریس کاربرمی
یک کاربر  دهندهدیگر، هر سطر نشانعبارتهاي موجود در سیستم است. بهرتبه کاربران به آیتم

هر  ها رتبه داده باشند.و هر ستون یک آیتم است. ممکن است کاربران به تعداد کمی از آیتم
یل هاي متفاوتی از قبتواند توسط پروفایل کاربران با مشخصه، می𝑈𝑈عنصر در فضاي مجموعه 

ترین حالت، پروفایل سن، جنسیت، میزان درآمد، وضعیت تأهل و غیره مشخص شود. در ساده

1 .Decision Support System 

2 . Schilit 
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ر فضاي طور مشابه دفرد به نام شناسه کاربر است. بهکاربران فقط شامل یک عنصر منحصربه

 هاي آن تعریف گردد.تواند توسط مشخصههر آیتم می ،I مجموعه
 هاي پیشنهاددهنده شده به این صورت است که:از جمله تعاریفی که براي سیستم 

اطالعاتی که توانایی تحلیل  یار و نوعی سیستمهاي تصمیماي از سیستمزیرمجموعه •
 تند.هایی براي مسائل جاري را دارا هسرفتارهاي گذشته و ارائه توصیه

شیوه تفکر کاربر را به کمک اطالعاتی که از نحوه رفتار او یا کاربران مشابهش در  •
 کند.اش را شناسایی و پیشنهاد میترین آیتم به سلیقهزند و مناسباختیار دارد حدس می

 1خطتوان به دو دسته برخط و برونگر را میهاي توصیهاز یک دیدگاه خاص سیستم
خط، سیستم، اطالعات مربوط به کاربران را پردازش و بندي کرد. در فاز برونتقسیم
فاده دهد. سپس در فاز برخط با استوتحلیل کرده و مدلی از عالیق هر کاربر را تشکیل میتجزیه

از این مدل، عالیق کاربر را تشخیص داده و با ارائه پیشنهادهاي مناسب، از اتالف وقت او بر روي 
دسته  گر بر اساس دوهاي توصیههاي پایه در سیستمکند. از طرفی دیگر مدلجلوگیري می وب

): بر اساس تعامالت 2004، 2گیرند (کلهر و بریجها، تعریف شده و مورداستفاده قرار میاز داده
مات ها، مانند کلها یا رفتار خرید و اطالعات در مورد کاربران و آیتمکاربر و آیتم، مانند رتبه

عنوان کنند بهها استفاده میهایی که از تعامالت کاربران و آیتم. روش3کلیدي مرتبط یا نمایه متنی
نند کهایی که از مدل دوم استفاده میکه روششوند؛ درحالیهاي پاالیش گروه شناخته میروش

 ).4،2013شوند (لوکاس و همکارانبر محتوا شناخته میهاي مبتنی عنوان روشبه

 هاي پیشنهاددهنده باید پیشنهادهاي خود را با در نظر گرفتن موارد زیر به کاربر ارائه دهند:سیستم
 نیاز کاربر و دانش سیستم در مورد وي

 .5شرایط و محیطی که کاربر در آن قرار دارد

1 .Offline 

2 .Kelleher  & Bridge 

3 .Textual Profile 

4 .Lucas et al. 

5 . User Context 
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است  1گر، روش پاالیش گروههاي توصیههاي مورد استفاده در سیستمترین روشیکی از مهم
). این روش به منظور تولید پیشنهادهاي مناسب براي کاربر هدف، 2،2004(یوچگیت و کالرك

فاده عنوان کاربران همسایه) در فرآیند تولید پیشنهاد استاز نظرات کاربران مشابه با کاربر هدف (به
ي این ادهد. برکند. کاربر هدف، کاربري است که سیستم، پیشنهادهایی را به او ارائه میمی

داده شده  هاي مختلفهایی که قبالً توسط کاربر هدف به آیتممنظور، روش پاالیش گروه از رتبه
، میزان شباهت بین دو 3کند. معیار شباهتاست، براي محاسبه شباهت بین کاربران استفاده می

 ششوند. روش پاالیکند و بر اساس آن همسایگان کاربر هدف تعیین میکاربر را مشخص می
 ).6،2010شود (وانگ و همکارانتقسیم می 5و مبتنی بر مدل 4مبتنی بر حافظه گروه به دو دسته

 7گر زمینه آگاههاي توصیهسیستم
اي در نظر گرفته شده است. از اطالعات گر اطالعات زمینههاي توصیهاخیراً در برخی سیستم 

ها (دوستان، خانواده یا همکاران) اکنون با آنهماي مانند زمان، مکان، یا افرادي که کاربر زمینه
 .)8،2017توان اشاره کرد (هارونا و همکارانهمراه است می
 ویژه براي برخیآورند بهتري براي ایجاد توصیه فراهم میاي اطالعاتی کاملاطالعات زمینه

مانند توصیه  ایی کافی نیست،تنهها بهها، در نظر گرفتن کاربر و آیتمهاي کاربردي که در آنبرنامه
ار سایت. در اینجا بسیشده در یک وبسازيکردن یک پکیج تعطیالت، یا محتواي شخصی

اي هاهمیت دارد که اطالعات متنی را در پروسه توصیه بگنجانیم تا در شرایط خاص بتواند آیتم
کننده، سفر وصیهانی، سیستم تمثال، با استفاده از زمینه زمعنوانمناسبی را به کاربر توصیه کند. به

هاي تمدهد. هدف سیسبسیار متفاوتی در زمستان نسبت به تابستان به کاربر پیشنهاد می

1 .Collaborative Filtering 

2 .Uchyigit  & Clark 
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6 .Wang 
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ادن هاي پیشنهاددهنده با کیفیت بهتري به کمک مشارکت دپیشنهاددهنده زمینه آگاه ارائه سیستم

زوده ک بعد به سیستم افعنوان یاي کاربر است. در حقیقت زمینه بهاطالعات در دسترس زمینه
 ).1،2018شود (ویکتراس و همکارانمی

ا و هها با فناورياست، ترکیب آن ها پدید آمدههاي که در فناوري حسگروجود پیشرفتبا  
سترده طور گهاي آگاه از زمینه بسیار سودمند است. از این فناوري بهوسایل سیار، براي کاربرد

ا، هشده و با کاهش هزینه و اندازه این حسگر ی ماشین استفادهدر علومی چون رباتیک و بینای
ها، آن است. با وجود انواع زیادشده  ها در وسایل سیار، بیشتر از قبل ممکنگیري آنکارامکان به

اي زیادي چون دماي هوا، فشار هوا، میزان رطوبت، شدت نور، طول موج، هاي زمینهپارامتر
هاي مرتبط با مکان مثل افراد و اشیاء واقع در یک محدوده رامترتشخیص حرکت و لرزش، پا

هاي روزانه یا مسیر تردد که با کمک هاي فردي چون فعالیتمکانی، جهت، سرعت و پارامتر
یشنهاددهنده هاي پشدن در سیستمگرفته نظرتوان به وضعیت و شرایط او پی برد، قابل در ها میآن
 باشند.می

منی از طور ضطور صریح یا بهها که بهطورمعمول با تعیین مجموعه اولیه رأيبهفرایند توصیه 
هاي اولیه مشخص شدند، سیستم که این رأيشود. هنگامیآوري شده، آغاز میسیستم جمع

ر دهنده براي جفت (کاربر، آیتم) اي که هنوز توسط کاربپیشنهاددهنده شروع به تخمین تابع رأي
نهاددهنده تخمین زده شد، سیستم پیش کند. زمانی که تابع براي کل فضايیرأي نگرفته است، م

هاي را سنتی یا هاي با بیشترین مقدار رأي را به هر کاربر پیشنهاد کند. چنین سیستمتواند آیتممی
یرند. گها دو بعد کاربر و آیتم را در فرآیند توصیه در نظر میشود زیرا آندوبعدي نامیده می

اي هسازي، مسئله توصیه به مسئله تخمین رأي، براي آیتمترین فرم مدلدیگر، در متداولعبارتبه
اي همین هطورمعمول مبتنی بر رأيها بهیابد. این تخمیناند، تقلیل میکه توسط کاربر دیده نشده

به این  اهاي داده شده توسط سایر کاربرههاي مبتنی بر محتوا) یا رأيها (روشکاربر به سایر آیتم
 هاي پاالیش گروهی) است.ها (روشآیتم

هاي پیشنهاددهنده انجام گرفته است، اغلب هاي زیادي در زمینه سیستمباوجوداینکه مطالعه 
رند گیاي از جمله مکان، زمان و... را در نظر نمیها، اطالعات زمینهرویکردهاي موجود این سیستم

1 .Viktoratos 
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-می اي در فرآیند توصیه استفادهآگاه، از اطالعات زمینههاي پیشنهاددهنده زمینه ولی در سیستم

-سازي میها و زمینه مدلعنوان تابعی از کاربرها، آیتمهاي کاربرها، بهشود. در این حالت رأي

 شوند.
نهاددهنده هاي پیشگذارند. هدف سیستمهاي کاربر بر ترجیحات او اثر میمشخص است که زمینه
هاي پیشنهاددهنده با کیفیت بهتري به کمک مشارکت دادن اطالعات در زمینه آگاه ارائه سیستم

ود. در ابتدا شعنوان یک بعد به سیستم افزوده میاي کاربر است. در حقیقت زمینه بهدسترس زمینه
دند بعدها سایر کرعنوان زمینه استفاده میهاي پیشنهاددهنده زمینه آگاه از فاکتور مکان بهسیستم

ط عنوان زمینه مورد بررسی قرار گرفت. فقند تاریخ، فصل، دما و وضعیت روحی نیز بهها مانزمینه
دهند. هاي آگاه از مکان تشکیل میهاي زمینه آگاه را سیستمدر بحث مکان، دسته مهمی از سیستم

ین نوع دهندگان ااي عالوه بر مکان نیز مورد توجه توسعهکم کم استفاده از سایر اطالعات زمینه
هاي مسازي سیستهاي جذاب براي پیادهطور مثال یکی از حوزهها قرار گرفته است. بهستمسی

پیشنهاددهنده زمینه آگاه، گردشگري است. امروزه گردشگران انتظار دارند که دسترسی شخصی 
نهاددهنده هاي پیشبه اطالعات گردشگري در هر زمان، مکان و هر شرایطی را داشته باشند. سیستم

 .دهندري سیار، چنین اطالعاتی را در اختیار کاربران قرار میگردشگ

 بنديگر مبتنی بر خوشههاي توصیهسیستم
ی گر، انتخاب همسایگهاي توصیههاي موجود در سیستمترین مشکالت و چالشیکی از مهم

گروه  گر پاالیشهاي توصیههاي این کاربر است. سیستمبینی رتبهبراي کاربر هدف به منظور پیش
د که کاربران کنند، باید قادر باشنبینی میها را پیشکه بر اساس کاربران همسایه کاربر هدف، رتبه

 ها، با انتخاب درستخوبی شناسایی نمایند. در این گونه سیستمهمسایه کاربر هدف را به
د. انتخاب و وبینی نمهایی با دقت باال را پیشتوان براي کاربر هدف رتبههمسایگی کاربران، می

کالتی که رو است. یکی از مشهایی روبهگر با چالشهاي توصیهتعیین کاربران همسایه در سیستم
که یک است. درصورتی 2و کاربران شروع سرد 1در این زمینه وجود دارد، مشکل تنکی داده

سایر کاربران  وها رتبه داده باشد، محاسبه شباهت بین این کاربر کاربر هدف به تعداد کمی از آیتم

1 .Data Sparsity 
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رو خواهد شد. در نتیجه، انتخاب همسایگی مناسب براي کاربر بهموجود در سیستم با مشکل رو

هایی که به منظور رفع مشکل انتخاب همسایگی در هدف کار راحتی نخواهد بود. یکی از روش
بندي است (هراندو و گر مورد استفاده قرار گرفته است، روش خوشههاي توصیهسیستم

هاي مشابه در یک خوشه قرار شود که کاربران و یا آیتمبندي باعث می). خوشه1،2007همکاران
تبه مورد نظر بینی رتوان از کاربران موجود در خوشه کاربر هدف براي پیشبگیرند؛ بنابراین، می

 استفاده کرد.
 

 پیشینه پژوهش
 روز در حالنترنت روزبههاي گردشگري و جهانگردي در ایحجم اطالعات مربوط به سیستم

ازي ستوانند اطالعات را براي هر فرد، شخصیگر گردشگري میهاي توصیهافزایش است. سیستم
هاي هکه سایرین برنامها و مقصدها تمرکز دارند، درحالیها بر جاذبهکنند. برخی از این سیستم

هاي مختلف دهند. روشها و محل اقامت است، پیشنهاد مینقل، رستورانوسفر که شامل حمل
دگی اند و این کار بر اساس میزان پیچیگر گردشگري اعمال شدههاي توصیهاي در سیستمتوصیه

 باشند.شده میهاي توصیهو نیاز آیتم
بندي چندمعیاره براي ایجاد سازي مبتنی بر اعتماد از رتبه) مدل2017و همکاران، 2در مقاله (لیال

سازي، مایهن بر کاربر با استفاده از پاالیش گروه انجام گرفته است. هاي آنالین مبتنیتوصیه
ل بررسی ترین پروفایشدههاي چندمعیاره را به منظور به دست آوردن بهترین و پاالیشبنديرتبه
دگانه است هاي چنبنديدارترین رتبهبندي که معنیهاي رتبهنماید. در این مقاله بهترین نمونهمی

ون هاي مختلف با استفاده از رگرسیبنديبراي شناسایی رابطه بین رتبه 3ل همبستگیبعد از تحلی
بر طبق مجموعه داده استفاده شده در این تحقیق، کاربران  .شوند تحلیل می 4خطی چندگانه

 ها هستند.ها، هتلهاي هتل و آیتممهمان
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زیادي دارند چون هاي توصیه گر گردشگري تحت موبایل در حال حاضر کاربرد سیستم
االس گذارند. در مقاله (گاوها میاي مانند موقعیت مکانی و زمانی در اختیار سیستماطالعات زمینه

ارائه شده است.  eCOMPASS) یک سیستم توصیه گر زمینه آگاه بنام 2015، 1و همکاران
ت که به نه اساین سیستم یک برنامه کاربردي زمینه آگاه موبایل براي ارائه برنامه سفر روزا

هاي مربوط به استفاده از وسایل نقلیه عمومی با در نظر گرفتن تأخیرهاي وارده گردشگران توصیه
دهد. زمینه مدنظر در این مقاله زمان و مکان بوده که سیستم ونقل ارائه میهاي حملدر ایستگاه

 برد.بهره می از این اطالعات همراه با اخذ ترجیحات صریح کاربر براي زمان در اختیار
هاي گردشگري با استفاده از رویکرد سازي مکان) غنی2،2014در پژوهش (تیواري وکواشیک

فاده گر نقاط گردشگري براي کاربران تلفن همراه استسنجش جمعیت که توسط سیستم توصیه
هاي زمینه آگاه و نقاط جذاب گردشگري شود، بررسی شده است. در این پژوهش توصیهمی

 کند.ربران تلفن همراه با توجه به نزدیکی مکان جاري فراهم میبراي کا
هاي زمینه آگاه براي تهیه یک سیستم پیشنهاددهنده ) بررسی روش3،2016در مقاله (هوانگ

اي هوهوا، فصل، ساعت و روز براي مراکز گردشگري شبکههاي مثل آبمکانی با توجه به زمینه
دو جنبه  شود. پژوهشگرهر کاربر توسط سیستم ایجاد می اجتماعی است. در اینجا تاریخچه سفر

هاي دقیقاً مشابه کاربر جاري مجموعه یک اینکه بجاي انتخاب زمینه :مهم را لحاظ کرده است
گزیند. دوم ها برمیهاي کاربران مشابه را بر اساس معیار شباهت پاالیش گروهی بین زمینهانتخاب

ابه بر اساس پاالیش گروهی، نسبت به پیشنهاد معیار شباهت هاي مشاینکه پس از انتخاب زمینه
ها اقدام کرده و سیستم را بر اساس سه روش پیشنهاددهنده زمینه آگاه یعنی جدیدي بین زمینه

 سازدسازي زمینه میاي و مدلاي، پس پایش زمینهپیش پایش زمینه
که معموالً  ش گروه این استگر گردشگري مبتنی بر پاالیهاي توصیههاي سیستمیکی از ضعف

نند کهاي پیشین کاربران استفاده نموده و از یک جنبه تالش میها فقط از اطالعات رتبهاین سیستم
) تالش 4،2017بینی نمایند. براي حل این مشکل در مقاله (آزادجالل و همکارانسیستم را پیش
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ماعی و آنالین کاربران دقت هاي مختلف و اطالعات اجتشده است تا با در نظر گرفتن جنبه

اي پاالیش هگر جهت توسعه سیستمبینی را بهبود بخشد. در این مقاله یک سیستم توصیهپیش
ی بینی از مدل ترکیبجهت پیشنهاد هتل ارائه شده است و براي بهبود پیش 1گروه چندمعیاره

 4ازي تطبیقیف-و سیستم استنتاج عصبی 3سازي انتظاربیشینهبا ترکیب الگوریتم  2گوسی
ینی شود. بهاي نهایی با دقت باالتري پیشاستفاده شده است تا بر اساس این دو الگوریتم رتبه

براي پاسخگویی به چندین خطاي ناشی از  5وتحلیل مؤلفه اصلیبراي کاهش ابعاد نیز از تجزیه
 هاي چند معیاره استفاده شده است.وابستگی متقابل بین معیارها در مجموعه داده

) تولید پیشنهادها با کیفیت باال است حتی 2012هدف اصلی در پژوهش (محمدنژاد و مهدوي،
اي ههاي در دسترس کافی نباشند. مدل ارائه شده در این مقاله از ترکیب روشزمانی که داده

اي دیگر ههاي توصیه پاالیش گروه و مبتنی بر محتوا) با روشمثال ترکیب روشعنوانتوصیه (به
بندي و قوانین انجمنی استفاده کرده است. مدل مربوطه شامل چهار مرحله است، در مانند خوشه

شوند و خوشه گردشگرِ هدف به بندي میمرحله اول گردشگران بر اساس مکان خود خوشه
شود. در مرحله دوم یک گراف دوسطحی بر اساس شباهت بین عالیق مرحله بعدي فرستاده می

ردشگران هاي تعدي بین گشود. با توجه به این گراف، رابطهسیرها ساخته میگردشگر و شباهت م
باشند به گردشگرانِ هدف پیشنهاد ها که داراي باالترین وزن از روابط میاز آیتم kو تعداد 

ها در نشان داد که کیفیت توصیه Fگیري ها، آزمون استاندارد اندازهگردد. با توجه به آزمایشمی
 هاي سنتی که قابلیت کشف روابط تعدي را ندارند باالتر است.روش این روش از

هاي گردشگران با استفاده از نزدیکی فضایی )، مکان2015( 6در مقاله ژنذینگ و همکاران
 هاي گردشگري که عکاسیشوند. مکانگذاري شده جغرافیایی کشف میهاي برچسبعکس

با  k-meansهاي مانند ه است و از الگوریتمبندي تلقی شدصورت یک مسئله خوشهاند بهشده

1 .Multi-criteria 

2 .Gaussian Mixture Model(GMM) 

3 .Expectation Maximization(EM) 

4 .Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) 

5 .Principal Components Analysis (PCA) 

6 .Zhenxing 
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ها ها در این مقاله بهره برده شده است. پروفایل مکانهاي مکانهاي عکساستفاده از برچسب
وهوا ایجاد شده و براي پیدا کردن کاربران با اي فصل و آببراي توصیف اطالعات زمینه

هاي سطح ر اساس توزیع موضوع تاریخچهکاربر میان کاربران ب-هاي مشابه، تشابه کاربراولویت
 Nشود. براي ایجاد توصیه براي یک کاربر در شهر مورد هدف نیز، ابتدا کاربر محاسبه می

ا با هاي گردشگري رکند و سپس مکانکاربري که بیش از همه به هم شباهت دارند را پیدا می
ه فیلتر هاي زمیناس محدودیتها بر اساستفاده از فیلترینگ مشارکتی پیدا کرده و این مکان

عنوان نتیجه جستجوي کاربر هدف در شهر هدف مکان برتر را به mشود. درنهایت می
 گرداند.برمی

دهد چگونه )، مدلی مفهومی ارائه شده است که نشان می1384در پژوهش کاظمی و همکاران (
هتر ارائه خدمات بیار در بخش اسکان صنعت گردشگري، جهت هاي تصمیمتوان از سیستممی

هایی همچون پایگاه مدیریت مدل، پایگاه به گردشگران استفاده نمود. این سیستم از بخش
ریق راحتی شرایط خود را از طتواند بهکاربر تشکیل شده که کاربر می –مدیریت داده و رابط 

هاي ر پایگاه دادهد دهاي موجوکاربر به سیستم منتقل کند و با استفاده از مدل، از بین گزینه -رابط 
ي او ها که رضایت و مطلوبیت بیشتري را براترین گزینهخود، با توجه به شرایط کاربر مناسب

وردي را هاي پیشنهادشده، متواند از میان گزینهنماید به وي، پیشنهاد کند. گردشگر میفراهم می
امل و سی به مشخصات کراحتی امکان دسترکه بیشتر برایش جذاب بوده، انتخاب نماید و به

 ذخیره اتاق در اقامتگاه مطلوب خود را خواهد داشت.
)، به چگونگی طراحی و استفاده از سیستم خبره فازي براي 1392در مقاله سهرابی و همکاران ( 

ي، طراحی گیرانتخاب هتل محل اقامت پرداخته شده است. از هفت مرحله تعیین معیارهاي تصمیم
، فازي ها، استنتاج فازيارها، تبیین قواعد سیستم خبره، فازي سازي وروديهاي فازي معیمجموعه

دهد که ها تشکیل شده است . استفاده از منطق فازي، این امکان را میبندي گزینهزدایی و رتبه
چنانچه یک هتل در یک زیرمعیار بدون انطباق الزم با شرایط مطلوب گردشگر بود، وضعیت 

. از سوي آسانی از دست نرودي بررسی شده تا بخت انتخاب هتل مناسب بهزیرمعیار متناظر دیگر
 ها را با توجه به وضعیت مطلوب گردشگر بررسیدیگر، قواعد سیستم خبره فازي، شرایط هتل

لکه با مقایسه هر ها، بها بدون مقایسه مستقیم گزینهبندي هتلکند و بدین ترتیب است که رتبهمی
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گیرد . وجود چنین سیستمی عالوه بر کمک به گردشگر انجام میهتل با شرایط مطلوب 

 مندي آنان، به توسعه صنعت هتلداري تهران نیز کمک خواهد کردگردشگران و افزایش رضایت
عنوان یکی از منابع اقتصادي، )، گردشگري به1394در تحقیق بهاري سجهرود و طالعی (

هاي متعدد گردشگري مورد تأکید قرار ذبهخصوص در کشورهاي داراي سابقه فرهنگی و جابه
ریزي گردشگري مبتنی بر وب جهت کمک به گردشگران براي بازدید گرفته و یک سامانه برنامه

سازي شده است. در این سامانه هاي موردعالقه در حداقل زمان ممکن، طراحی و پیادهاز جاذبه
ل مکانی گیري مکانی و توابع تحلییمهاي مبتنی بر سامانه حامی تصمپیشنهادي از تلفیق روش

شده از طریق اطالعاتی از قبیل عالیق، تعداد روزها و مکان استفاده شده است. سامانه طراحی
ریزي گردشگري را انجام داده صورت جداگانه، برنامهشروع حرکت گردشگر، براي هرروز به

نماید و هاي منتخب را تعیین میو همراه با ارائه طرح روزانه گردشگر، بهترین مسیر بین مکان
 دهد.زمان انجام میصورت هممدیریت زمانی و مکانی به

)، یک سامانه همراه طراحی، توسعه، اجرا و ارزیابی شده 1397در مقاله ابوالحسینی و آل شیخ (
شترك بر هاي تفریحی مریزي گشتکه امکان توصیه گردشگرهاي مشابه به یکدیگر و برنامه

کند. همراه بودن این سامانه تأثیر بسزایی در ها را میسر میهاي جغرافیایی آنتاساس موقعی
منظور شناسی بهگذارد. این سامانه از یک سیستم توصیه گر مبتنی بر فیلتر جمعیتعملکرد آن می

ی از کند. همچنین الگوریتم مورچه که یکتوصیه گردشگرهاي مشابه به یکدیگر استفاده می
ریزي مسیر در این سامانه مورداستفاده منظور برنامهمشهور هوش مصنوعی است به هايالگوریتم

 قرارگرفته است.

 شناسی پژوهشروش
به  بندي گرافهدف اصلی روش پیشنهادي، استفاده از معیار اعتماد، اطالعات زمینه و خوشه

ا توجه به شکل ب گر گردشگري است.هاي توصیهها در سیستمبینی رتبهمنظور افزایش دقت پیش
 )، روش پیشنهادي از سه فاز کلی تشکیل شده است.1(
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 هابینی رتبهساختار روش پیشنهادي به منظور پیش .1شکل 

 

 هاپردازش دادهپیش

شود در فاز اول به ساخت سه ماتریس رتبه، اعتماد و زمینه ) دیده می1طور که در شکل (همان
 پرداخت:از مجموعه داده اصلی خواهم 

شده  هاي پیشین کاربران، ارائهشده از رتبهاین ماتریس بر اساس اطالعات ثبت ھا:ماتریس رتبھ -
ها قسـمتی از مجموعه داده اصـلی اسـت که بر اسـاس نوع مجموعه اسـت، در واقع ماتریس رتبه

ستخراج می سایت مربوطه ا صیهداده از  ستم تو سی شگري شود. در  از  TripAdvisorگر گرد
ــته میک ــود به مکاناربران خواس ــند آنهایی که قبالً دیدهش اند امتیاز ها قرار گرفتهاند و موردپس
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سایت می ستفاده از داده این  شد. دهند، بنابراین ا سب با شنهادي منا تواند براي ارزیابی روش پی

عه داده نگ و همکاران در مجمو به   1وا مل  TripAdvisorمربوط  که شـــا هتل و  12773را 
صهنظر درباره هتل 1621527 سخه خال شنهادي از ن ست. در روش پی ست فراهم کرده ا شده ها ا

 648*123شده از آن با ابعاد استفاده و ماتریس رتبه استخراج  JSONاین مجموعه داده در قالب 
 .ایمرا جهت ارزیابی استفاده نموده

ستم ااندازه ماتریس اعتماد یک ماتریس مربعی و به ماتریس اعتماد:- سی ست تعداد کاربران 

ــان می دهد هر کاربر به چه کاربرانی اعتماد دارد. اعتماد هر کاربر به کاربر دیگر که در واقع نش
و در غیر  1شود. در صورت وجود ارتباط، مقدار اعتماد برابر با بر اساس یک عدد مشخص می

ـــورت مقدار اعتماد برابر با  ها ر برخی از مجموعه دادهخواهد بود . ماتریس اعتماد د 0این ص
ـــتر مجموعه دادهها ارائه میهمراه با ماتریس رتبه ـــود اما در بیش مورد  ها مانند مجموعه دادهش

طور صـریح مشـخص نگردیده اسـت لذا با توجه به ها بهاسـتفاده ما مقدار اعتماد کاربران در آن
ــون (رابطه  ــباهت پیرس ــباهت آن)، از میان تمامی کاربران، کار1معیار ش ها با برانی که مقدار ش

ستانه2توجه به رابطه ( شد، بهاز پیش تعیین 2) از یک آ شتر با اد عنوان کاربران مورد اعتمشده بی
 در نظر گرفته خواهند شد.

)1(  𝐒𝐒𝐏𝐏𝐏𝐏𝐂𝐂𝐏𝐏𝐏𝐏𝐂𝐂𝐂𝐂 (𝐂𝐂.𝐂𝐂) =
∑ (𝐏𝐏𝐂𝐂.𝐂𝐂 − �̅�𝐏𝐂𝐂 )(𝐏𝐏𝐂𝐂.𝐂𝐂 − �̅�𝐏𝐂𝐂 )𝐂𝐂
𝐂𝐂=𝟏𝟏

�∑ (𝐏𝐏𝐂𝐂.𝐂𝐂 − �̅�𝐏𝐂𝐂)𝟐𝟐𝐂𝐂
𝐂𝐂=𝟏𝟏 �∑ (𝐏𝐏𝐂𝐂.𝐂𝐂 − �̅�𝐏𝐂𝐂)𝟐𝟐𝐂𝐂

𝐂𝐂=𝟏𝟏
  

.SPearson (aکه در این رابطه u)  شـــباهت بین دو کاربرa  وu کند.را مشـــخص میra.i رتبه
تعداد کل  nاســـت و  aهاي کاربر میانگین رتبه �raاســـت. aتوســـط کاربر  iداده شـــده به آیتم 

 .آیتم است-ها در فضاي کاربرآیتم

)2( TFu = �v|Suوv > θt. v ∈ U� 
اســـت. در واقع، این  uکاربر فعال   vاي از دوســـتان مورد اعتمادمجموعه TFuدر رابطه فوق، 

بیشــتر  θtها از مقدار آســتانه آن vوSuموجود که مقدار شــباهت  Uافراد از میان تمامی کاربران 

ست انتخاب می ستان مورد اعتماد کاربر فعال شوند؛ بنابراین، چنین کاربرانی بها در  uعنوان دو

1 .http://times.cs.uiuc.edu/~wang296/Data/ 
2 .Threshold 
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) صــفر در نظر گرفته  θtفرض آســتانه (ند شــد. در روش پیشــنهادي مقدار پیشنظر گرفته خواه
 شده است .

ـاال (هتل) را از منظري  الزم به ذکر است که معیار شباهت پیرسون دو کاربر (گردشگر) یا دو ک
یب رو ضــرازاین. باشــندها چقدر از لحاظ خطی به یکدیگر مرتبط مینماید که آنبررســی می

امتیـــاز داده  v و u طور مشترك توسط گردشگرهایی که بهپیرسون، همبستگی هتلهمبستگی 
 نماید.شـده باشـند را محاسـبه می

صورت شود. زمینه بهماتریس زمینه: این ماتریس بر اساس اطالعات زمینه سیستم استخراج می-
رند: فردي، فعالیت، گیدسته قرار می 5اي وجود دارند در عواملی که در توصیف اطالعات زمینه

اي از متغیرها که مجموعه”روابط، زمان و مکان. در یک تعریف معمول، زمینه عبارت اســـت از 
ـــد و در فعالیت ـــت موردعالقه یک عامل باش در مجموعه داده “ هایش تأثیر بگذارد.ممکن اس

TripAdvisor تل عات ه عه داده اطال یک مجمو بهکه  به ها و رت کاربران مختلف  هاي 
ست، هر هتل بهآن شود و هر کاربر به معیارهاي مختلف آن عنوان یک آیتم در نظر گرفته میها

تاق ـــرویسهتل اعم از موقعیت مکانی، تمیزي، ا بهها، س نه یک دهی و ...  عنوان اطالعات زمی
شکل 1دهد. در جدول (می 5تا  0امتیاز بین  ست. در  شده ا شان داده  سمتی از مجموعه داده ن ) ق

 هاي روش پیشنهادي نمایش داده شده است.پردازش دادهیز الگوریتم شبه کد فاز پیش) ن2(
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 شدهنمایی از اطالعات زمینه در مجموعه داده خالصه. 1جدول

Hotel ID Cleanliness 
Aspect 

Location 
Aspect 

Rooms 
Aspect 

Value 
Aspect 

Overall 
Rating 

User 
ID 

Hotel_572859 ۵ ۵ ۵ -۱ ۵ ۱۱ 
Hotel_566077 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۱۴ 
Hotel_565550 ۵ -۱ ۴ ۵ ۵ ۱۸ 
Hotel_566077 ۵ ۲ ۴ ۳ ۳ ۲۰ 
Hotel_570888 ۴ ۳ ۳ ۳ ۴ ۲۲ 
Hotel_570888 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۴۵ 

 

Algorithm 1. The pseudo-code of Preprocessing Data of the proposed Approach 

Input: Parameters 𝑻𝑻𝑻𝑻𝒊𝒊𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝑻𝑻 𝑫𝑫𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝑫𝑫𝒄𝒄 

Output: Rate Matrix, Similarity Matrix, Trust Matrix, Context Matrix 

Algorithm: 

۱ : Read The dataset; 

۲ : Create a Matrix with n Row and m Column; 

۳ : Fill the Rate Matrix 

۴: Calculate similarity matrix for all user 

۵ : Calculate Trust matrix using similarity matrix 

۶ : Read The Context data 

۷ : Create a Matrix with n Row and m Column; 

۸ : Fill the Context Matrix 

۹ : End; 

 هاي روش پیشنهاديپردازش دادهشبه کد فاز پیش .2شکل 

  



 331 اول و همکاران وریانن
 

 هابندي کاربران یا هتلخوشه
اي هکه کاربران (گردشگران) و آیتم شوددر این قسمت با استفاده از اطالعات زمینه تالش می

ه کاربران ها ببندي شده و سپس بر اساس این خوشههاي) سیستم به تعدادي خوشه تقسیم(هتل
 پیشنهاد گردد.

ندي کاربران ببندي جدید و مبتنی بر تئوري گراف به منظور دستهدر این مرحله، یک روش خوشه
ن تریبندي ارائه شده در واقع مهماست. روش خوشههاي موجود در سیستم ارائه شده و یا آیتم

 دهد که شامل سه مرحله است.فاز روش پیشنهادي را تشکیل می

ها بندي، ارائه گراف سیستم است. در این مرحله، مجموعه کاربران و یا آیتماولین قدم در خوشه
Gصورت یک گراف به = (V. E. W) که  شوندبا استفاده از اطالعات زمینه نگاشت میV 

به ترتیب مجموعه  Wو  Eدهد، عنوان رئوس گراف نشان میها را بهمجموعه کاربران و یا آیتم
 باشند.هاي شباهت بین هر جفت کاربر و یا آیتم میها و وزنیال

د. هاي موجود در سیستم ساخته شوتواند بر اساس اطالعات کاربران و یا آیتمگراف مورد نظر می
تنی بر کاربر، ترکیبی از معیار شباهت پیرسون، اطالعات زمینه و روابط در روش پیشنهادي مب

هایی گیرد. مقدار وزن نعنوان مقادیر شباهت نهایی بین کاربران مورد استفاده قرار میاعتماد به
 .محاسبه است) قابل3بین هر جفت کاربر با استفاده از رابطه (

 

)3( wu.v = σ. trust(u. v) + �1 − σ� . sim(u. v) 

اي هکند. در روش پیشنهادي بر اساس تکنیکوزن مقادیر شباهت و اعتماد را کنترل می σپارامتر 
σسعی و تکرار براي این پارامتر مقدار  = گیریم تا وزن یکسانی به شباهت و در نظر می 0.5

.trust(uاعتماد داده باشیم.  v) مقدار اعتماد بین کاربر ،u  و کاربرv  است و با استفاده از رابطه
 ):1،2017نماییم (فرمال و لکرونمحاسبه می) 4(

1 .Frémal  & Lecron 
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)4( 
 tu.v = �

dmax − du.v + 1

dmax
� 

است. این مقدار اعتماد با توجه به  vو  u دهنده مقدار اعتماد بین کاربر نشان tu,vدر این رابطه، 
فاصله کاربر فعال  du,vحداکثر عمق انتشار و  dmaxمشخص خواهد شد.  vاز  uفاصله کاربر 

u  از هر یک از کاربران مورد اعتمادv ) مقدار 4است. در رابطه (dmax توان از رابطه بهینه را می
هاي موجود تعداد گره nمیانگین طول مسیرهاي شبکه بوده و  LR) به دست آورد، که در آن 5(

 ).0201و همکاران،  1ها در شبکه اعتماد است (یوآندهنده میانگین درجه گرهنشان kدر شبکه و 

 لی کهکننده این مفهوم است که گردشگران قبدر واقع میزان اعتماد بین دو کاربر (گردشگر) بیان
د در توانناند تا چه اندازه میها امتیاز دادههاي مختلف گردشگري بازدید کرده و به آناز مکان

 انتخاب مکان مناسب براي گردشگران فعلی مورد استفاده واقع شوند.

)5( 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = ⌈𝐿𝐿𝑅𝑅⌉ = �
𝑎𝑎𝐶𝐶(𝐶𝐶)
𝑎𝑎𝐶𝐶(𝑘𝑘)

�      

,sim(uو درنهایت  v)  مقدار شباهت بین کاربرu  و کاربرv دهد که با استفاده از را نشان می
 محاسبه است.) قابل6اطالعات زمینه و از رابطه (

)6( sim(u. v)

= �1 − 𝛾𝛾�
∑ �ri(u) − r̅(u)��ri(v) − r̅(v)�i∈Au.v

�∑ �ri(u) − r̅(u)�2
i∈Au.v

�∑ �ri(v) − r̅(v)�2
i∈Au.v

+ 𝛾𝛾
1

(𝐺𝐺𝑢𝑢 − 𝐺𝐺𝑣𝑣) + (𝑀𝑀𝑢𝑢 −𝑀𝑀𝑣𝑣) 

هاي داده شده توسط میانگین رتبه r̅(u)است، uتوسط کاربر  i، رتبه داده شده به آیتم ri(u)که
اند. رتبه داده شده vو  uهایی است که توسط هر دو کاربر مجموعه آیتم Au.vاست و uکاربر 

1 .Yuan 
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اطالعات مربوط به زمینه افراد است که موقعیت و وضعیت روحی فرد را نشان  𝑀𝑀و  𝐺𝐺 دو متغیر
 دهد.می

ر میزان دهد. اگیک پارامتر ثابت است که میزان تأثیر اطالعات زمینه را نشان می 𝛾𝛾) 6ر رابطه (د 
 گردد و اگر مقدارباشد در محاسبه شباهت فقط اطالعات زمینه افراد لحاظ می 1برابر  𝛾𝛾پارامتر 
 شود. برابر صفر در نظر گرفته شود اطالعات زمینه در نظر گرفته نمی 𝛾𝛾پارامتر 

 اش است مدنظر بوده که توسط ایناي گردشگر که همان موقعیت مکانیاینجا اطالعات زمینه در
 دهد.پارامتر بر میزان شباهت بین دو گردشگر تأثیر خود را نشان می

در روش پیشنهادي نیز از ترکیب معیار شباهت پیرسون و اطالعات زمینه براي محاسبه مقادیر 
اي مورد استفاده، هر هتل مثال در مجموعه دادهعنوانشود. بهمیشباهت بین کاربران استفاده 

شود که هر کاربر به معیارهاي مختلف آن هتل اعم از موقعیت عنوان یک آیتم در نظر گرفته میبه
دهد، بنابراین مقادیر می 5تا  0و ... یک امتیاز بین  ٤دهی، سرویس۳ها، اتاق۲، تمیزي۱مکانی

 آورد.توان به دست ) می7را با استفاده از رابطه ( vکاربر  و uشباهت بین کاربر 

)7( sim(u. v)

= �1 − 𝛾𝛾�
∑ �ri(u) − r̅(u)��ri(v) − r̅(v)�i∈Au,v

�∑ �ri(u) − r̅(u)�2
i∈Au,v

�∑ �ri(v) − r̅(v)�2
i∈Au,v

+ 𝛾𝛾
1

�𝐿𝐿𝑖𝑖 − 𝐿𝐿𝑗𝑗� + �𝐶𝐶𝑖𝑖 − 𝐶𝐶𝑗𝑗� + �𝑅𝑅𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑗𝑗� + �𝑆𝑆𝑖𝑖 − 𝑆𝑆𝑗𝑗�
 

[[        

1 .Location 

2 .Cleaness 

3 .Rooms 

4 .Services 
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هاي هتل و اتاق 𝑅𝑅𝑖𝑖،  تمیزي 𝐶𝐶𝑖𝑖جهت موقعیت مکانی هتل،  𝐿𝐿𝑖𝑖در اینجا پارامترهاي زمینه شامل

𝑆𝑆𝑖𝑖 باشند.دهی هتل میسرویس 

در روش پیشنهادي مبتنی بر آیتم، فقط از معیار شباهت پیرسون براي محاسبه مقادیر شباهت بین 
را با استفاده از  𝑗𝑗و آیتم  𝐿𝐿شود. تابع شباهت پیرسون مقادیر شباهت بین آیتم ها استفاده میآیتم

 آورد.) به دست می8رابطه (

)8( 
sim(i. j) = �1 − 𝛾𝛾�

∑ (ri(u) − r̅i)�rj(u) − r̅j�u∈Ui∩Uj

�∑ (ri(v) − r̅i)
2

v∈Ui
�∑ �rj(w) − r̅j�

2
w∈Uj

 

مجموعه کاربرانی است که به آیتم  Uiاست،  uتوسط کاربر  𝐿𝐿، رتبه داده شده به آیتم ri(u)که 
𝐿𝐿 اند، و رتبه دادهr̅i هاي داده شده به آیتم میانگین رتبه𝐿𝐿  است که با استفاده از رابطه زیر قابل

 محاسبه است:

𝑚𝑚 تعداد کل کاربران موجود در سیستم است ،. 

)9( 
�̅�𝑟𝑖𝑖 =

1

𝑚𝑚
.�𝑟𝑟𝑙𝑙,𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑙𝑙=1

 

) 2012، 1شده در (بهمنی و همکاراندر روش پیشنهادي از الگوریتم مبتنی بر محدودیت معرفی
عنوان مجموعه ترین زیرگراف استفاده شده است. از زیرگراف به دست آمده بهبراي یافتن چگالی

 شود. هدف اصلی این مرحله، یافتن یکبندي ارائه شده استفاده میالگوریتم خوشهمراکز اولیه 
�Sزیرمجموعه از رئوس ⊆ V  با حداقل تعداد رئوسk ها مینیمم است که میانگین چگالی آن

ترین زیرگراف، ) براي یافتن چگال2012باشد. در روش پیشنهادي، الگوریتم (بهمنی و همکاران، 
 ده شده که یک زیرگراف با کمترین چگالی به دست آورد.اي تغییر داگونهبه

1 .Vassilvitskii 
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) 3گراف در شکل (ترین زیرشبه کد الگوریتم تغییریافته مبتنی بر محدودیت براي یافتن چگال 
کند. رئوسی اجرا شده و چگالی آن را محاسبه می Gآورده شده است. که بر روي گراف ورودي 

شوند عنوان رئوس کاندید تشخیص داده میاشد، بهب θها بیشتر از یک حد آستانه که درجه آن
 توانند از گراف ورودي حذف شوند.که می

    Algorithm2 . The modified dense subgraph finding 

 

Require :𝑮𝑮 = (𝑽𝑽,𝑬𝑬),𝒌𝒌 > 𝟎𝟎,𝑪𝑪𝑪𝑪𝑻𝑻 𝑻𝑻 > 𝟎𝟎 

Algorithm: 

۱ : 𝑺𝑺,𝑺𝑺� ← 𝑽𝑽; 

۲ : while 𝑺𝑺 ≠ ∅ do 

۳      : 𝑻𝑻�(𝑺𝑺) ← {𝒊𝒊 ∈ 𝑺𝑺|𝑻𝑻𝑫𝑫𝒅𝒅𝑺𝑺(𝒊𝒊) ≥ 𝟐𝟐 ∗ 𝝆𝝆(𝑺𝑺)}; 

۴      : Let 𝑻𝑻(𝑺𝑺) ⊆ 𝑻𝑻�(𝑺𝑺) ,with |𝑻𝑻(𝑺𝑺)| = 𝑻𝑻 ∗ �𝑻𝑻�(𝑺𝑺)� ; 

۵      : 𝑺𝑺 ← 𝑺𝑺 ∖ 𝑻𝑻(𝑺𝑺); 

۶      : if |𝑺𝑺| ≥ 𝒌𝒌 and 𝝆𝝆(𝑺𝑺) < 𝝆𝝆(𝑺𝑺�) then 

۷           : 𝑺𝑺� ← 𝑺𝑺; 

۸      : end if 

۹ : end while 

۱۰ : return 𝑺𝑺� ; 

 )2012شبه کد محاسبه چگالی زیرگراف (بهمنی و همکاران،  .3شکل 

 

θصورت شوند و مقدار آستانه بهنشان داده می A�(S)رئوس کاندید با   = 2 ∗ ρ(S)  تعریف
شوند، نشان داده می A(S)گردد. سپس تعدادي از رئوس موجود در مجموعه کاندید که با می

که زیرگراف به دست آمده غیر تهی باشد، شوند. درصورتیاز مجموعه کاندید حذف می
 S\A(S)شود. درنهایت، مجموعه رئوس به مجموعه مانده اجرا میالگوریتم بر روي گراف باقی
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رأس  kکند که زیرگراف به دست آمده حداقل داراي یابد و الگوریتم تضمین میکاهش می

 است.

اند، ممکن است مراکز بهینه نهایی نباشند. ها که در مرحله قبل به دست آمدهمراکز اولیه خوشه
ید براي یافتن مراکز خوشه بهتر ارائه شده است. بدین منظور، براي رفع این مشکل، یک روش جد

viابتدا مجموع مقادیر شباهت بین یک مرکز خوشه کاندید  ∈ Cj  و دیگر اعضاي موجود در
sum(vi)خوشه، ( = ∑ sim(vi. vt)vt∈Cj.vt≠viشود. این مقدار براي تمامی ) محاسبه می

راي هر خوشه، یک رأس با بیشترین گردد. درنهایت، بها محاسبه میاعضاي موجود در خوشه
 شود.) انتخاب می10عنوان مرکز خوشه جدید بر اساس رابطه (شده بهمقدار محاسبه

)10( newcenter =  argmax
vi∈Cj

sum(vi) 

ین ترها، سایر رئوس گراف به نزدیکپس از انتخاب مراکز خوشه جدید براي تمامی خوشه
صورت به ها تغییر نکنند،کدام از مراکز خوشهزمانی که هیچگیرند. این فرایند تا خوشه تعلق می

گردد. در پایان، پس از به دست آمدن مراکز خوشه جدید، تمامی رئوسی که تکراري اجرا می
ترین مرکز خوشه موجود تعلق خواهند گرفت. اند، به نزدیکعنوان مرکز خوشه انتخاب نشدهبه

اساس  توان گردشگران را بردي ارائه شده در این مقاله میبندر واقع با استفاده از تکنیک خوشه
تر شباهت هاي مختلفی تقسیم کرده و از این طریق امکان محاسبه دقیقسالیق مشترکشان به خوشه

 بین گردشگر هدف و گردشگران مشابهش را فراهم کرد.

داد داراي تع هاي تشکیل شده ممکن استبندي، برخی از خوشهدر پایان مرحله دوم فاز خوشه
ه بینی رتبه نباشند. این نکته را باید در نظر داشت ککافی اعضا براي استفاده در مرحله پیش

ر شوند که براي یک کاربها، باعث میهاي تشکیل شده با تعداد کم اعضاي موجود در آنخوشه
ود؛ رفته شعنوان کاربران همسایه در نظر گها، تعداد کمی کاربر بههدف موجود در این خوشه

هاي بینیهاي موجود براي کاربر هدف عالوه بر اینکه باعث ایجاد پیشبنابراین، تعداد کم همسایه
 گردد.ها نیز میشود، باعث کاهش نرخ پوشش رتبهبا دقت پایین براي این کاربر می
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هایی هها، خوشبندي، یعنی مرحله ادغام خوشهبراي غلبه بر این مشکل، در مرحله سوم فاز خوشه
شوند. هاي موجود ادغام میکه داراي تعداد اعضاي کمتر از یک حد آستانه باشند با سایر خوشه

ترین خوشه بعدي تعلق خواهند گرفت و شده، به نزدیکهاي ادغاماعضاي موجود در خوشه
 گردد.خوشه قبلی حذف می

 بینی رتبهپیش
ها بر اساس ر هدف که رتبه آنهاي موردعالقه گردشگدر این بخش، یک مجموعه از هتل

مرحله  شود. دراند، به وي پیشنهاد میبینی شدهبندي پیشهاي به دست آمده از فاز خوشهخوشه
با  uتوسط گردشگر  iبینی رتبه براي روش پیشنهادي مبتنی بر آیتم، رتبه داده شده به هتل پیش

 ) قابل محاسبه است.11استفاده از رابطه (

)11( 
pi(u) = r̅i +

∑ sim(i. j). �rj(u) − r̅j�j∈Ci
∑ |sim(i. j)|j∈Ci

 

هاي داده شده به میانگین رتبه r̅iاست،  uتوسط گردشگر  j، رتبه داده شده به هتل rj(u)که  
.sim(iاست،  iهتل  j)  یک تابع شباهت بین هتلi  و هتلj ) قابل 8است که با استفاده از رابطه (

 است. iهاي موجود در خوشه مربوط به هتل مجموعه هتل Ciمحاسبه است، و 

با استفاده از رابطه  uتوسط گردشگر  iدر روش پیشنهادي مبتنی بر کاربر، رتبه داده شده به هتل 
 ) قابل محاسبه است.12(

)12( pi(u)

= r̅(u) +
∑ wu.v. �ri(v) − r̅(v)�v∈Cu

∑ |wu.v|v∈Cu
 

هاي داده شده میانگین رتبه r̅(u)است،  vتوسط گردشگر  i، رتبه داده شده به هتل ri(v)که 
 Cu)، و 3است (رابطه  vو گردشگر  uتابع شباهت بین گردشگر  wu.vاست، uتوسط گردشگر 

دهد. درنهایت، بر اساس را نشان می uمجموعه گردشگران موجود در خوشه مربوط به گردشگر 
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هاي موردعالقه گردشگر عنوان هتلبه )Top-N(هتل با بیشترین رتبه  Nشده، بینیهاي پیشرتبه

 شوند.هدف به وي پیشنهاد می

هاي الگوریتم ) نشان داده شده است. ورودي4شبه کد فاز دوم و سوم روش پیشنهادي در شکل (
باشند که به ترتیب، مینیمم اندازه مجموعه می top_Nو  k ،r ،mپیشنهادي شامل پارامترهاي 

د حذف هایی که در هر تکرار از الگوریتم بایگردشگران و یا هتل یافته، نسبت تعدادرئوس کاهش
ها و اندازه لیست توصیه را نشان ها در مرحله ادغام خوشهشوند، مقدار آستانه براي اعضاي خوشه

 دهند.می

Algorithm 3. The pseudo-code of the proposed methods 

Input: Parameters 𝒌𝒌 ,𝑻𝑻 ,𝑪𝑪 ,and 𝒄𝒄𝒄𝒄𝑻𝑻_𝑵𝑵 .  

Output: Top-N recommendation list. 

Algorithm: 

۱ : Split dataset into train set Tr and test set Te; 

۲ : Map all users/items to a graph 𝑮𝑮 = (𝑽𝑽.𝑬𝑬.𝑾𝑾) using the train set Tr; 

۳ : Apply modified dense subgraph finding algorithm with constraint 

    𝒌𝒌  ) i.e. Algorithm 1) to obtain 𝑺𝑺� as initial center set; 

۴ : 𝒌𝒌′ = |𝑺𝑺�|; 

۵ : Set 𝑻𝑻𝒋𝒋 = 𝑺𝑺�𝒋𝒋 .∀𝒋𝒋 = 𝟏𝟏. … . 𝒌𝒌′; 

۶ : Let  𝑻𝑻𝒋𝒋.∀𝒋𝒋 = 𝟏𝟏. … .𝒌𝒌′ be initial center corresponding to 𝒋𝒋-th cluster 𝑪𝑪𝒋𝒋; 

۷ : Associate each non-selected user/item to nearest cluster; 

۸ : Select new centers 𝑻𝑻𝒋𝒋
′ = 𝑪𝑪𝑻𝑻𝒅𝒅𝑪𝑪𝑪𝑪𝒎𝒎

𝑻𝑻𝒊𝒊∈𝑪𝑪𝒋𝒋
𝒄𝒄𝑪𝑪𝑪𝑪(𝑻𝑻𝒊𝒊) . 𝒋𝒋 = 𝟏𝟏. … .𝒌𝒌′ ,where 

               𝒄𝒄𝑪𝑪𝑪𝑪(𝑻𝑻𝒊𝒊) = ∑ 𝒄𝒄𝒊𝒊𝑪𝑪(𝑻𝑻𝒊𝒊.𝑻𝑻𝒄𝒄)𝑻𝑻𝒄𝒄∈𝑪𝑪𝒋𝒋.𝑻𝑻𝒄𝒄≠𝑻𝑻𝒊𝒊 ; 

۹ : if 𝑻𝑻𝒋𝒋 = 𝑻𝑻𝒋𝒋
′ .∀𝒋𝒋 = 𝟏𝟏. … . 𝒌𝒌′ then goto line 10, else  𝑻𝑻𝒋𝒋 = 𝑻𝑻𝒋𝒋

′ , ∀𝒋𝒋 = 𝟏𝟏. … .𝒌𝒌′ and  
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    goto line 7; 

۱۰ : for all 𝑪𝑪𝒋𝒋. 𝒋𝒋 = 𝟏𝟏. … .𝒌𝒌′ do 

۱۱     : if �𝑪𝑪𝒋𝒋� < 𝑪𝑪 then 

۱۲          : Merge 𝑪𝑪𝒋𝒋 to other clusters; 

۱۳     : end if 

۱۴ : end for 

۱۵ : for all 𝑻𝑻𝒊𝒊(𝑪𝑪) ∈ 𝑻𝑻𝑫𝑫 do 

۱۶     : Predict the rate 𝑻𝑻𝒊𝒊(𝑪𝑪) of the item 𝒊𝒊 for the user 𝑪𝑪; 

۱۷ : end for 

۱۸ : Recommend 𝒄𝒄𝒄𝒄𝑻𝑻_𝑵𝑵 of items as the recommendation list to the user 𝑪𝑪; 

 شبه کد فاز دوم و سوم روش پیشنهادي .4شکل 
 

 وتحلیل نتایجتجزیه
هاي اجتماعی گردشگران در اینترنت است که در شبکه تریناز بزرگ TripAdvisorسایت 

 ها،میلیون مقصد اقامتی، گردشگري، رستوران 7,3و راهنما درباره  1میلیون نظر 570آن بیش از 
هاي آن کاربر اینترنت از این سایت و مجموعه سایت ها ارائه شده است. ماهانه نیم میلیاردکافه

 دهد.) نمایی از این مجموعه داده را نشان می2جدول ( .کنندبازدید می

 Trip Advisorمجموعه داده  .2جدول 
Features File 

Name, hotel URL, price, hotel ID, img URL Hotels 

authorLocation,title,author,reviewID,reviewText,date,overall,value ,
rooms, location, cleanness, service, sleep Quality 

Users 
and 
reviews 

1 .Review 
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ها است. در این هاي کاربران مختلف به این هتلها و رتبهشامل اطالعات هتل این مجموعه داده 
شود که هر کاربر به معیارهاي عنوان یک آیتم در نظر گرفته میاي هر هتل بهمجموعه داده

 5تا  0ها، سرویس ده و ... یک امتیاز بین مختلف آن هتل اعم از موقعیت مکانی، تمیزي، اتاق
اصلی است. به منظور استفاده  htmlشدن رتبه در فایل دهنده گمنیز نشان -1رتبه و البته  دهدمی

ها و نظرات کاربران نوشته شد و اطالعات هتل #cاز اطالعات مجموعه داده قطعه کدي به زبان 
تبه ر به منظور تولید ماتریس جدید خالصه شده تبدیل گردید، سپس از مجموعه داده XMLبه 

 د.استفاده گردی

ها آن امیگر ارائه نمود که در تمهاي توصیهمنظور ارزیابی سیستمتوان بهمعیارهاي متفاوتی را می
یانگین توان به معیار مترین معیارها بررسی میزان خطا و پوشش هستند. از جمله این معیارها، میمهم

د ها اشاره نموبینی رتبهپیشگیري دقت اندازهبراي  2و میانگین خطاي مطلق کاربر 1خطاي مطلق
 که در ادامه روابط مربوط به هریک را نشان خواهم داد.

)13( 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =  
∑ ∑ �𝑟𝑟𝑢𝑢,𝑖𝑖 − 𝑝𝑝𝑢𝑢,𝑖𝑖�𝑖𝑖𝑢𝑢

𝑁𝑁
 

مقدار رتبه  𝑟𝑟𝑢𝑢,𝑖𝑖آیتم، -هاي موجود در ماتریس کاربردهنده تعداد رتبهنشان  𝑁𝑁در رابطه فوق،
گر توسط سیستم توصیه 𝐿𝐿شده براي آیتم بینیمقدار رتبه پیش 𝑝𝑝𝑢𝑢,𝑖𝑖و  𝐿𝐿به آیتم  𝑢𝑢واقعی کاربر 

 است.

)14( 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑈𝑈𝑀𝑀 =  
∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑁𝑁
 

 
  uمیانگین خطاي مطلق براي کاربر 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢دهنده تعداد کاربران و نشان  𝑁𝑁در این رابطه  

 است.

1 .Mean Absolute Error (MAE) 

2 .Mean Absolute User Error  ) MAUE) 
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انجام شده مورد بررسی بندي با توجه به رتبه 2هاو آیتم 1در معیار پوشش، میزان پوشش کاربران
تر باشد نزدیک 1بوده و هر چه مقدار به  1و  0ها، مقداري بین گیرد. نتیجه این معیارقرار می

ها خواهد بود. در هاي پوشش کاربران و آیتمدهنده پوشش مناسب براي هر یک از معیارنشان
 کنیم.ادامه روابط این معیارها را ارائه می

)15( 𝑈𝑈𝐶𝐶 =
𝑁𝑁𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑡𝑡

 

دهنده تعداد کل کاربران فعالی است که نشان 𝑁𝑁𝑖𝑖مقدار پوشش کاربران،  𝑈𝑈𝐶𝐶در این رابطه، 
تعداد کل کاربران  𝑁𝑁𝑡𝑡بینی کند و ها پیشگر توانسته حداقل یک رتبه را براي آنسیستم توصیه

 .دهدفعال را نشان می
)16( 𝑅𝑅𝐶𝐶 =

𝑁𝑁𝑟𝑟
𝑁𝑁𝑐𝑐

 

 
هایی است که سیستم دهنده تعداد کل آیتمنشان 𝑁𝑁𝑟𝑟ها، مقدار پوشش آیتم 𝑅𝑅𝐶𝐶در رابطه فوق، 

هایی تعداد کل آیتم 𝑁𝑁𝑐𝑐بینی کند و ها پیشعنوان رتبه را براي آنگر توانسته مقداري بهتوصیه
 ایم.ها داشتهبینی رتبه را براي آناست که قصد پیش

ا هت کاهش خطبندي زیرگراف متراکم جدر روش پیشنهادي از اطالعات زمینه، اعتماد و خوشه
خوشه به دست آمده از  5استفاده شده است. نتایج حاصل از روش پیشنهادي با توجه به تعداد 

اي هگردد. در این بخش عملکرد روش پیشنهادي با روشالگوریتم زیرگراف متراکم ارائه می
)، مقاله (آزادجالل و 3،2007) (ماسا و آوسانیMT)، مبتنی بر اعتماد (CFپاالیش گروه(

؛ عبادي 2017، 4هاي و (ژانگ و موریموتوعنوان مقاله پایه و مقاله) به2017همکاران،
 ) مقایسه شده است.2016، 5وکرزیزاك

1 .User Coverage (UC) 

2 .Rate Coverage (RC) 

3 .Massa  & Avesani 
4 .Zhang & Morimoto 
5 .Krzyzak 
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در مقایسه با سایر  CFها و معیارهاي متفاوت، روش با توجه به نتـایج به دست آمده براي روش

کاربران شروع سرد است که این ها در ها، داراي مقدار پوشش پایینی براي کاربران و آیتمروش
موضوع به دلیل استفاده از معیار شباهت در روش مورد نظر است. چراکه به دلیل شباهت کم این 

بینی نوع از کاربران با سایر کاربران موجود، مقدار شباهت معموالً صفر شده و منجر به عدم پیش
 ن پوشش براي کاربران شروع سرد کاهشها و کاربران خواهد شد. در نتیجه میزاها براي آیتمرتبه

 خواهد یافت.

و روش پیشنهادي به دلیل استفاده از معیار اعتماد و انتشار اعتمادي که در شبکه  MTدر روش  
ه بینیم که روش پیشنهادي در مقایساند. عالوه بر این، میاعتماد دارند مشکل موجود را رفع کرده

دهنده این موضوع برخوردار است. این مسئله نشان کمتري MAUEو  MAEها از با سایر روش
ها را با ها بوده و توانسته رتبهبینی رتبهاست که روش ارائه شده داراي خطاي کمتري در پیش

 بینی کند.ها پیشدقت بیشتري نسبت به سایر روش
و  RCار دگر مبتنی بر اعتماد، مقهاي توصیهروش ارائه شده، در کنار افزایش دقت براي سیستم 

UC گر مبتنی هاي توصیهها است، در سیستمدهنده پوشش کاربران و آیتمرا که به ترتیب نشان
، MTبر اعتماد حفظ کرده است. همچنین، روش پیشنهادي در کنار حفظ مقدار پوشش روش 

 ها نسبت به این روش بهبود داده است.بینی رتبهمیزان دقت را در پیش
 ها و کاربران بر روينتایج به دست آمده، میزان خطا و پوشش آیتممنظور نمایش بصري به 

، براي تمامی کاربران و کاربران شروع سرد نشان داده شده است. TripAdvisorمجـموعه داده 
بنـابراین، براي تـمامی کاربـران در این مجموعه داده، نتایج به دست آمده براي معیارهـاي 

MAE   وMAUE  نتایج به دست آمده براي معیارهاي ، 6و  5در شـکلRC  وUC  در شکل
 نشان داده شده است. 8و  7
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 براي تمامی کاربران MAEهاي ها برحسب معیارمقایسه روش پیشنهادي با سایر روش .5شکل 

 

 

 براي تمامی کاربران MAUEهاي ها برحسب معیارمقایسه روش پیشنهادي با سایر روش .6شکل

 
 

 

 UC ها برحسب معیارمقایسه روش پیشنهادي با سایر روش .7شکل 

 
 

0
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 RCها برحسب معیارمقایسه روش پیشنهادي با سایر روش. 8شکل 
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 هاگیري و پیشنهادنتیجه
نترنت هایی است که امروزه با استفاده از شبکه گسترده ایگردشگري الکترونیک یکی از فعالیت
ا براي هاي زیادي رتوان سایتشود، میسفر انتخاب می توسعه یافته است. وقتی مقصدي براي

ها مشاهده کرد، از طرفی ها و هتلهاي دیدنی شهر، رستوراندریافت اطالعات در مورد مکان
هاي انتخاب محل اقامتی متناسب با عالیق گردشگر یکی از ملزومات سفر است. هرچقدر سیستم

اربران با میل و عالقه کاربران را ارائه دهند، استقبال کهاي بهتر و مطابق گر بتوانند توصیهتوصیه
 ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد.گونه سیستمازاین

طور خودکار بسیاري از فرآیندهاي که نیاز به تواند بههاي توصیه گر گردشگري میسیستم
شده در حیاطور مثال سیستم طردخالت انسان دارد را به شکل بسیار مؤثري جایگزین نماید. به

 هاي مناسبمکان راهنماي سفر،هاي مسافرتی یا جاي استفاده از آژانستواند بهاین مقاله می
الیق و اي که بیشترین سنخیت را با عگونهاقامتی را در شهر مقصد به گردشگر معرفی نماید به

 هاي گردشگر داشته باشد.بستگیدل
ندي بدر این مقاله با ترکیب اطالعات زمینه، اعتماد بین کاربران و بسط آن و درنهایت خوشه 

ا به ههاي موردنیاز از کاربران مورد اعتماد، مقدار رتبه هر یک از هتلآوري رتبهکاربران و جمع
بر شده آیتم (هتل) مرتب Nشده براي کاربر هدف، بینیهاي پیشدست آمده و بر اساس رتبه

شود. ارزیابی روش پیشنهادي و به وي پیشنهاد می هاي موردعالقهعنوان هتلاساس رتبه باالتر به
بیانگر  TripAdvisorهاي مورد آزمایش بر روي مجموعه داده مقایسه عملکرد آن با سایر روش

 هاي مورد مقایسه دارد.آن است که روش پیشنهادي نتایج بهتري نسبت به سایر روش
 هاي مختلفتواند از مجموعه دادهاي طراحی شده است که میگونهائه شده در این مقاله بهمدل ار

نیز استفاده کند بدین منظور کافی  Expediaیا  Lonleyplanetنظیر  Tripadvisorغیراز به
اسب با ها است، متنپردازش دادهاست که فاز یک فرآیند اجرایی روش پیشنهادي که براي پیش

 اده جدید تغییر کند.مجموعه د
بندي توان به استفاده از روابط فازي به منظور خوشهجهت کارهاي آتی در راستاي این تحقیق می 

امع مبتنی هاي تشخیص جواستفاده از تکنیک. هاي موجود در سیستم اشاره کردکاربران و یا آیتم
اند از جمله توهاي اجتماعی یا استفاده از روابط عدم اعتماد در کنار روابط اعتماد نیز میبر شبکه
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یافتن  هاي گراف به منظوربندي کاربران باشد. استفاده از سایر تئوريهاي آتی در خوشهپژوهش

ث ایجاد کاربردهاي دیگري در تواند باعهاي مهم در سیستم همچنین میکاربران و یا آیتم
ختلف هاي اینترنتی گردشگري مهایی که از سایتمجموعه داده .گر نظیر شودهاي توصیهسیستم

ي هامکمل یکدیگر باشد و شکاف تواندمیآید به دست می Bookingیا  Tripadvisorنظیر 
ارائه  وعه اطالعات واطالعاتی را موجود تکمیل کند. بدین منظور استفاده ترکیبی از این مجم

آینده باشد.  هاي تحقیقاتتواند یکی دیگر از پتانسیلیک سیستم جامع توصیه گردشگري می
هاي مناسب در مقاصد گردشگري رویکرد ارائه شده در این مقاله براي پیشنهاد مکان همچنین

اشد در اختیار اجرا بلافزاري کاربردي که بر روي موبایل و یا بر بستر وب قابنرم عنوانبهتواند می
 گردشگران قرار گیرد.

 

  



 347 اول و همکاران وریانن
 

 منابع

، ایران در تور راهنمایان عملکرد ازاروپایی  ارزیابی گردشگران). 1389ضیایی، محمود و فرمانی، لیال. (
 .29-52، 15، فصلنامه مطالعات گردشگري

 ایراندر  گردشگري مقصدهاي رقابتی مزیت بر مؤثر عوامل). 1390و نادعلی پور، زهرا. ( محمدرضا، فرزین
 .41-67، 14، فصلنامه مطالعات گردشگري). چابهاره منطق (موردمطالعه:

، ابزارهاي بازاریابی و تصویر ذهنی گردشگران از مقصد ).1391و سلیمانی، سمیرا.( منصوري موید، فرشته
 .93-110، 18، فصلنامه مطالعات گردشگري

بخش  يبرا اریمیتصم یستمس ی). طراح1384( یه.مهد یی،احمد عمو و اکبریعل ،نفسکین ي؛مهد ی،کاظم
 .91-116، )9(3 ي،گردشگر یریتفصلنامه مطالعات مد. ياسکان صنعت گردشگر

 میستس لهیوسبه يریگمیتصم). 1392(یمان. ا ی،وانان یسیرئ و کاوه ی پور،طهماسب ؛صفر ی،فضل ؛بابک ی،سهراب
 .201-213 ،)2(47 ،یعصنا یمهندسانتخاب محل اقامت مطلوب گردشگران.  يبرا يخبره فاز

 یریتمد یهبر پا يگردشگر يزیربرنامهسامانه  یک). توسعه 1394(. محمد ی،طالع و زهرا ،سجهرود يبهار
 .42-52،)93(24 ،»سپهر« یاییاطالعات جغراف یپژوهش -یفصلنامه علم. یو مکان یزمان

 يبرا یرمس يزیربرنامهگر و  یهسامانه همراه توص یک. توسعه )1397.(اصغریعل یخ،آل ش ینا وس ابوالحسینی،
 .89 -101،)4( 7. يبردارنقشهعلوم و فنون  یپژوهش یعلم یهنشر . يانفراد يگردشگرها

World Tourism Organization (UNWTO) and World Travel and Tourism 
Council (WTTC). (2017). "The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017", 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf . [Accessed 
15/04/2019]. 

L. Kzaz, D. Dakhchoune, D. Dahab, (2018), “Tourism recommender systems: 
an overview of recommendation approaches”, International Journal of Computer 
Applications, 180(20), 9-13. 

Ricci, F., Rokach L., Shapira, B. and Kantor, P. B. (2011). Recommender 
Systems Handbook. Springer. 

Jinming, H. (2010). Application and research of collaborative filtering in e-
commerce recommendation system. Computer Science and Information 
Technology (ICCSIT), 3rd IEEE International Conference, 686-689. 

Shepitsen, A. (2008). Personalized recommendation in social tagging systems 
using hierarchical clustering. in Proceedings of the ACM conference on 
Recommender systems RecSys, 259-266. 



 1399 زمستان، 52فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، سال پانزدهم، شماره 348

 
Schein, A. I. (2002). Methods and metrics for cold-start recommendation. in 

Proceedings of the 25th annual international ACM SIGIR conference on Research 
and development in information retrieval, 253-260. 

Schilit, B. Adams, N. and Want, R. (1994). Context-aware computing 
applications. Mobile Computing Systems and Applications. Proceedings of the 
First Workshop on Mobile Computing Systems and Applications, 85 – 90. 

Kelleher, J. and Bridge, D. (2004). An accurate, scalable collaborative 
recommender. Artificial Intelligence Review, 21,193-213. 

Lucas, J. (2013). A hybrid recommendation approach for a tourism system. 
Expert Systems with Applications, 40, 3532-3550. 

Uchyigit, G. and Clark, K. (2004). Hierarchical agglomerative clustering for 
agent-based dynamic collaborative filtering. Intelligent Data Engineering and 
Automated Learning – IDEAL, 827-833. 

Wang, J. Zhang, N. Y. & Yin, J. (2010). Collaborative filtering 
recommendation based on fuzzy clustering of user preferences. in Seventh 
international conference on fuzzy systems and knowledge discovery 
(FSKD),1946–1950. 

Haruna, K., Ismail, M., Suhendroyono, A. S., Damiasih, D., Pierewan, A., 
Chiroma, Herawan, C. H. T. (2017). Context-Aware Recommender System: A 
Review of Recent Developmental Process and Future Research Direction. Applied 
Sciences, 7(12),1211-1221. 

Viktoratos, I., Tsadiras, A., & Bassiliades, N. (2018).Combining Community-
Based Knowledge with Association Rule Mining to Alleviate the Cold Start 
Problem in Context-Aware Recommender Systems. Expert Systems With 
Applications, 101, 78-90. 

Hernando, A. Bobadilla, J. Ortega, F., & Tejedor, J. (2013), “Incorporating 
reliability measurements into the predictions of a recommender system. 
Information Sciences., 218, 1-16. 

Puntheeranurak, S. & Tsuji, H. (2007). A multi-clustering hybrid 
recommender system. in Proceedings of the 7th IEEE International Conference 
on Computer and Information Technology. 

Leal, F. (2017). Trust-based Modelling of Multi-criteria Crowdsourced Data. 
Data Science and Engineering, 2,199-209. 

Gavalas, D., Kasapakis, V., Konstantopoulos, C., Pantziou, G., Vathis, N., & 
Zaroliagis, C. (2015). The eCOMPASS multimodal tourist tour planner. Expert 
Systems with Applications,42, 7303-7316. 



 349 اول و همکاران وریانن
 

Tiwari, S., & Kaushik, S. (2014). Information Enrichment for Tourist Spot 
Recommender System Using Location Aware Crowdsourcing. IEEE 15th 
International Conference on Mobile Data Management, 2, 11-14. 

Huang, H. (2016). Context-Aware Location Recommendation Using 
Geotagged Photos in Social Media. ISPRS International Journal of Geo-
Information, 5(11), 195-206. 

Azadjalal, M.M. (2017). A trust-aware recommendation method based on 
Pareto dominance and confidence concepts. Knowledge-Based Systems, 116, 130-
139. 

Mohammadnezhad, M. & Mahdavi, M. (2012). An effective model for 
improving the quality of recommender systems in mobile e-tourism. International 
Journal of Computer Science & Information Technology (IJCSIT), 4(1), 83-92. 

Zhenxing,X., Chen, L. and Chen, G. (2015).Topic based context-aware travel 
recommendation method exploiting geotagged photos. Neurocomputing, 155, 99-
107. 

Frémal, S. and Lecron, F. (2017). Weighting strategies for a recommender 
system using item clustering based on genres. Expert Systems with Applications, 
77, 105-113. 

Yuan,W. (2010).Improved trust-aware recommender system using small-
worldness of trust networks. Knowledge-Based Systems, 23, 232-238. 

Bahmani, B. Kumar, R. and Vassilvitskii, S. (2012). Densest subgraph in 
streaming and mapreduce. in Proceedings of VLDB Endowment, 5(5), 454–465. 

Massa, P., & Avesani, P. (2007).Trust-aware recommender systems. The 
Proceedings of the ACM conference on Recommender systems, 17-24. 

Zhang, Z. & Morimoto, Y. (2017). Collaborative Hotel Recommendation 
based on Topic and Sentiment of Review Comments. Proceedings of the DEIM, 
2-6. 

Ebadi, A. & Krzyzak, A. (2016).A Hybrid Multi-Criteria Hotel Recommender 
System Using Explicit and Implicit Feedbacks. Proceedings of the 18th 
International Conference on Applied Science in Information Systems and 
Technology (ICASIST), 10(8), 1377–1385. 


