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   چکیده

هدف سیستم ارائه  .فروش در تجارت الکترونیک را اثبات نموده است گر افزایشتوصیههای  استفاده از سیستم

ها  سایش او از محصوالت بوده و همچنین در شرکتو آمندی محصوالتی به کاربر است که متضمن عالقه

تواند مسائل مرتبط با ارائه مدیریت داده می یها کیسازی تکنیکپارچه .فروش خدمات را ارتقا دهدشانس 

را به طرز چشمگیری بهبود دهد.  ها شنهادیخدمات منطبق با عالیق مشتری را مخاطب قرار داده و کیفیت پ

سنتی  گرنظور ارتقا سیستم توصیهم های شبکه اجتماعی بهاین سیستم ایده استفاده از داده تحقیقات اخیر بر روی

شبکه اجتماعی توییتر را  ر مبتنی بر دادهگهای توصیه های سیستمسازد. ما دیدگاهبینی بهتر را آشکار میو پیش

شناسی محاسباتی و الگوریتم زبان یها کیمحتوا با تکن لیوتحل هیتجز یها ها، روش با استفاده از انواع رابط

مندان در توسعه این مقاله به عالقه ها یکنیم. پس از بررسی عمق اهداف، متدولوژان میتاپیک مدلینگ ملت بی

 .نمایدگر سفر و همچنین تسهیل تحقیقات آینده کمک میسیستم توصیه

 

 های اجتماعی، توییتر.گر هتل، شبکههای توصیه سیستم :کلیدی واژگان
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 مقدمه

را به وجود جتماعی ابط ی روافضانوینی از جتماعی نسل ا یها در دنیای امروزی شبکه

بشر امروز ریشه دوانده است. امروزه کمتر ندگی های زدر تمامی زمینه یخوب بهکه اند  آورده

ح صطالنباشد و اجتماعی های ا یکی از شبکهعضو  یزمجا ینیایافت که در د توان یکسی را م

فی نیست. این شبکهها سخن گزان ابررکااز برخی  یاجتماعی برهای ا در شبکهندگی ز

 یورفنّاهای  است که نه از شبکه کامپیوترن و نسان امیاط تبال ارمحصو اجتماعی های شبکه

با  کند و استفاده مینوین  یهایورقالب فنّاها در  و ارتباطات آننسانی های ا از شبکهبلکه 

ی وکارها کسبمرتبط با ت مقوال دپیشبر یاجتماعی برهای ا شبکه یها لیاز پتانس یریگ بهره

و حضور  گذاریتأثیرون، فزذ روزامنه نفوبه داسد با توجه رنظر می کند. بهاستفاده میاینترنتی 

ان عالوه بررکاری فتای رلگوهاامسئله شناخت وزه مراندگی در زجتماعی های ا گسترده شبکه

، قابلیتهاا، محتو، جتماعیاات ثرابررسی در این راستا باشد. بر جذابیت موضوع ضروری 

مه ادابر تمایل به ار مل تأثیرگذاعواز جتماعی ی اشبکههاان از بررضایت کارو  دهستفااسهولت 

درك بنابراین ؛ ه استشناسایی شد آنالین جتماعیهای ا شبکه یها تیسا ده از وبستفاا

طراحی  اند درتومیو بازاریابی  یشناس جامعه مقاصدان با بررکار فتارچگونگی صحیح از 

ت ئه خدماارا وگر مبتنی بر توزیع محتوا توصیه هایاینترنتی نسل بعدی سامانه رساختیز

 (. 7932 باشد )جعفری و همکاران، مؤثر پسند یمشتر

ها با چالش  خدمات، شرکت در یک محیط دائماً در حال تحول و رقابتی برای فروش سیستم و

در درازمدت، مشتریانی که محتوای  .اند شتری خود مواجههای مربوطه به مارائه محتوا و گزینه

. از سوی نندکمجدد از این خدمات استفاده می ادیز احتمال شده مرتبط را پیدا کنند به ارائه

در  ها تیریزی دقیق فعالو برنامه یده با توجه به حجم عظیم اطالعات موجود، سازمان دیگر

عالوه بر این، در اکثر موارد گردشگران به دنبال نماید. طول سفر کاری بس دشوار می

اطالعات برای بازدید از مقاصد جدید هستند. عدم آگاهی از مقاصد گردشگری یکی از 

تأمل دیگر  مطابق با عالیق کاربران است. نکته قابل ها تیموانع جدی در انتخاب صحیح فعال

و باألخص رفاه توریستی در یک مند به ارتقاء صنعت گردشگری ه عالقهکسهامداران هستند 
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. طراحی، باشند یشده یا محبوب م کمتر شناخته ییها تیمرتبط با فعال ژهیو منطقه خاص، به

موجود در منطقه منجر به فعالیت  یها یری مناسب از فرصتگمد و بهرهآارتباطات کار

آنچه بیان  گردد.تر و همچنین بازده چشمگیرتر از سهم توسعه پایدار می گردشگری متعادل

مثال  عنوان یری )بهگشد ازجمله دالیل اصلی ایجاد انگیزه برای استفاده از ابزار پشتیبانی تصمیم

های موجود، مدیریت داده، در مقابله با پیچیدگی گزینه ها ستمیگر( است. این سسیستم توصیه

در  یها نتخابرهایی از ارزیابی دستی و جلوگیری از اشتباهات داوری هنگام مقایسه تمام ا

 (.5179، 7)مورنو و همکاران ندکدسترس به کاربر کمک می

ریزی و برنامه یده گر سفر، برنامه کاربردی بسیار محبوب برای سازمانهای توصیه سیستم

دیگر این برنامه با وظیفه نگهداری اطالعات  یها سفرهای توریستی هستند. در میان چالش

حبوب و همچنین فراهم آوردن راهنماهای توریستی مفید روز در مورد مقاصد توریستی م به

های اند. یک سیستم ایجاد برنامه های کاربران همخوانی داشته باشد مواجه که با اولویت

انسانی از شبکه اجتماعی مسافرتی طراحی  دشدهیریستی شخصی، با استفاده از اطالعات تولتو

نقاط  یده مسافرتی، این سیستم قادر به سازمان شنهاددهندهیهای پ . برخالف دیگر سیستمگردد یم

مرتبط با کمک عالیق و انتظارات کاربران است و امتیازدهی کاربران از طریق یک شبکه واقعی 

با  دشدهیجدیدی از ترکیب دانش بشری تول یها اجتماعی است. سیستم هوشمند حاصل، فرصت

. یکی از دینما یباتی ایجاد مخودکار کارآمد در هنگام حل وظایف سخت محاس یها کیتکن

، 5تنگناها اصلی این نوع سیستم شامل جمعیت اولیه و نگهداری اطالعات در مورد نقاط موردعالقه

 (.9،5171است )سنامور و همکاران های جغرافیایی کاربر و ارتباط با سیستم یبند رتبه

 یها تیفعال یها یژگیبخش باید اطمینان حاصل شود که ومنظور ایجاد یک توصیه رضایت به

( مطابقت دارند. اطالعات شانیها تیمثال، اولو عنوان با عالیق گردشگران )به شده هیتوص

شخصی که تحت عنوان پروفایل  یها مربوط به کاربر، ازجمله عالیق او، در یک ساختار داده

 در مشخصات کاربر معموالً به سه شده رهیگردد. اطالعات ذخ، ذخیره میشود یشناخته م
 

1. Moreno et al. 

2. point of interest (POI) 

3. Cenamor et al. 
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صراحت با درخواست مستقیم از کاربر به  اطالعات را به توان یگردد: ممی یآور روش جمع

کاربر  دیتوان یمثال، استعالم از کاربر برای پر کردن پرسشنامه(، سیستم م عنوان دست آورد )به

شده است، متصل   که دارای تنظیمات شناخته شده فیرا با یک گروه اجتماعی از پیش تعر

تعامل او با   طور ضمنی با مشاهده به توان یا اطالعات جدید در مورد کاربر را منماید و ی

مشابه با موارد  یها تینقطه نظرات کاربر و توصیه فعال لیوتحل هیمثال، تجز عنوان سیستم )به

قبلی موردعالقه او( کسب نمود. در این تحقیق برای ساخت پروفایل کاربر از دانش معنایی، 

-منظور بهبود کیفیت توصیه بهره به تحلیل کلماتای هوش مصنوعی و ابزار هزبانکاربرد 

 (.5177، 7گردد )بالنکو و همکارانبرداری می

 فاکتورهای بر مبتنی ابتدا در ها آن. است یافته توسعه وبموازات  گر بهتوصیه یها ستمیس

صریح،  اطالعات حاوی ها ستمیس این حاضر حال در. بودند همکاری و مبتنی بر محتوا جمعیتی،

سنتی همیشه تعامالت  یها روش .باشندمی اجتماعی هایشبکه از شخصی و محلی ضمنی،

. واقعیت آن است، زمانی که ما با انتخاب چندگانه ردیگ یاجتماعی در میان کاربران را نادیده م

کنیم، چراکه ، به دوستان مرتبط خود برای بهترین توصیه مراجعه میمیشو یدچار سردرگمی م

منظور ارائه نتایج پیشنهادی  ، بهرو نیبه ما مشاوره فوری بدهند. ازا توانند یآنان افرادی هستند که م

ها  ، این روشحال نیاطالعات شبکه اجتماعی باید گنجانیده شود. باا بیشتر،شخصی و با دقت 

رابطه "توجه مشکل  هاست. ضعف قابل ذاتی دارند که نیاز به رفع آن یها و ضعف ها تیمحدود

است که اشاره به همکاری و رابطه  "رابطه اجتماعی"است و متفاوت از مفهوم  جانبه کی "اعتماد

و توانایی تعمیم ضعیف  یرعملیمتقابل بین کاربران دارد. عالوه بر این، نقاط ضعف دیگر فرضیه غ

مبتنی بر اعتماد دیگر مناسب نیستند؛ بنابراین، مطالعه  شنهاددهندهیهای پ است. بدیهی است، سیستم

طور  در این روند از توصیه، به .شوندگر مبتنی بر روابط اجتماعی واقعی ظاهر میهای توصیه سیستم

های برچسب خورده توسط کاربران برای توصیه استفاده عمده از دوستی میان کاربران و تگ

اجتماعی متشکل از اطالعات شبکه اجتماعی توییتر را  شده یده یک رویکرد سازمان نموده و

 (.5172، 5)سان و همکاران میکنر پیشنهاد میگهای توصیه برای استفاده سیستم
 

1. Blanco et al.  

2. Sun et al. 
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 گر سنتیسیستم توصیه .1شکل 

 

 هایضمنی کاربران به یکدیگر در شبکه ی از اعتمادریگ بهرههای زمینه در این پژوهش

 تاًینهای نیازهای کاربران و نیب شیپگر فعلی، های توصیه سیستم نواقص حل برای اجتماعی

 و فعال کاربر یک بین رابطهبر اساس  پیشنهادی گردد. سیستمهای صحیح ارزیابی میتوصیه

 عملیات بازتوییت و تعداد مانند هاییجنبه بررسی توییتر، اجتماعی 7میکروبالگر در دوستانش

محبوبیت  .نمایداعتبار او را تعیین می در لیست پروفایل کاربر، دنبال کنندگان/ دنبال شوندگان

 خاص محصول یک مورد او در منتشرشده از هایتوییت در دوستانش کاربر با تعداد آراء

یک  محبوبیت هرچه پارامترهای .گرددهتل، هواپیمایی یا مقصد خاص و غیره تعیین می مانند

 است. مؤثرترگر های آتی در سیستم توصیهبینیاتخاذ پیش در او نظرات باالتر باشد،کاربر 

 مقیاسی قالب در احتمالی باورهای تحلیل روش یک از استفاده با دوستان عقاید که ییازآنجا

ی در سادگ بهو همچنین روابط کاربران  گردد یماستخراج  کوتاه یهاتییتو بندیرتبه از

ی نرخ اعتماد کاربر قابل کاو دادهی ها تمیالگوراست. با استفاده از  مشاهده قابلپروفایل آنان 

 واقعی هایداده از استفاده با پیشنهادی رویکرد که دهدمی نشان تجربی نتایج .ی استنیب شیپ

تواند برخوردار بوده و این روش می ها روشقابلیت باالتری نسبت به بقیه  از توییتر دنیای

این مقاله  مانده یباق یا ایر بخشهگر استفاده شود. سهای توصیه در سیستم« اعتماد» جهت آنالیز

، شود یشود: در ابتدا پیشینه تحقیق و ابزارهای مورداستفاده بیان ممی یده سازمان بیترت نیا به

 

1. microblogger 
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شده قبلی در راستای مقاله پرداخته شده، روش و راهکارهای  ارهای انجامکسپس به بررسی 

شود، بعدازآن نتایج ها توضیح داده می های خطوط هوایی و هتلرای تحلیل توییتتحقیق ب

این  یها تییری و محدودگگردد و در انتها به بحث، بررسی، نتیجهتحقیق بررسی و تحلیل می

 روش پرداخته شده است.

 

 کارهای مرتبط
ها و  های کاربر، روش وزن تگ به مشتریان بر اساس اولویت 7گر پروازیک سیستم توصیه

گرا برای  سیکنندگان محیط سرو تا به مصرف دهد یم ییها شنهادیسیستم آگاه از متن پ

موجود یاری رساند. این  یها خدمات پرواز از میان تعداد زیادی از انتخاب نیتر کشف مناسب

کند و به طالعات در زمان واقعی را فراهم میهای موردنظر کاربر و اگر گزینهسیستم توصیه

های مسافرتی قبلی تناسب اولویتشان و همچنین بر اساس خرید بسته های سفری را بهآنان برنامه

های کاربران بر اساس بازخوردهای صریح یا  آوری اولویتنماید. شناخت و جمعپیشنهاد می

ست. به تجربه ثابت شده که مسافران تر توسط کاربران ارائه گردیده اضمنی است که پیش

مبتنی بر گر پرواز نند. سیستم توصیهکصراحتاً در مورد تجربیات قبلی خود صحبت نمی

گیری در از پروفایل کاربران جهت بهره شده یآور استفاده از بازخوردهای ضمنی جمع

زئیات مبتنی بر متن بر اساس محیط شخصی کاربر و ج یها روش آینده است.های توصیه

های های توصیه داده بهتر، بسیاری از سیستم یها هیبرای ارائه توص حال نیشرایط است. باا

نمایند کاربران دیگر تلفیق می یها فرد را با داده از کاربران منحصربه شده یآور جمع

 (.5179، 5)بوبادیال

  

 

1. Flight Recommendation System (FRS) 

2. Bobadilla et al. 
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 گر:های توصیه معرفی مختصری از انواع سیستم

 محتواگر مبتنی بر سیستم توصیه
 های اولویتبر اساس  ایجاد پروفایلو  با کلمات کلیدی ها تمیآصیف تو روش بر مبنای این

کاربر در گذشته تشابهات با عالئق  مواردی را بر اساس یتمالگور یندرواقع، ا کاربر است.

موجود مقایسه  تمیآتوسط کاربر امتیازدهی شده با  قبالًمواردی که  یعنی،، کندتوصیه می

کاربر و سابقه  اولویتبا استفاده از مدل  یستمس ینا. دکنیم یهتوصتطابق را  کرده و بهترین

بر محتوا بر اساس  یمبتنیلی پروفا ینهمچن یستمس ین. اکند یلی را ایجاد میتعامل کاربر پروفا

ها توسط کاربر دارند داللت بر اهمیت ویژگی ها وزناین  کند.یم یجادا هایژگیبردار وزن و

یابد )رائو کاگیتا و الیک یا دیسالیک( افزایش یا کاهش میکاربر )و بر اساس عقیده 

 (.5172، 9؛ لو و همکاران5179، 5و همکاران وانگ ؛5172، 7همکاران

 

 فیلترینگ اشتراکی
، عالیق آنانینی بیشو پ ی کاربرانها تیفعال های رفتاری یا اولویت بر مشترك یلترینگفمبنای 

 - یلترینگف -خودکار  یهاینیبیشپبا روش  ین. ااست کاربران یگرد تشابهات بابر اساس 

 یعنی -مشارکت کاربر  به روش معموالً ینانماید. آوری میاطالعات را جمع کاربران، عالیق

رواقع، در دنیاز دارد.  مشابه یتمی برای یافتن افراد با عالیقو الگور - پروفایل لیوتحل هیتجز

کاربرانی را های  سیستم کند ویستم بیان میاقالم در س با امتیازدهیروش کاربر نظر خود را  ینا

گذارند یافته و از این کاربران همفکر برای ی یکسانی را به اشتراك میازدهیامتبا الگوهای 

؛ 5172، 2؛ تولدو و همکاران5172، 4کند )پاول و همکارانبینی استفاده میمحاسبه پیش

؛ وی 5174، 7و همکاران وانگ ؛5172، 1؛ لو و همکاران5178، 8یلوا و همکاراندا س یروشک
 

1. Rao et al. 

2. Wang et al. 

3. Lu et al. 

4. Pawel et al. 

5. Toledo et al. 

6. Queiroz da Silva et al 

7. Lu et al. 



 9317  پاییزـ 52شماره  ـ مهفتسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  پژوهشی -فصلنامه علمی   35

 

 (.5174، 9؛ یانگ و همکاران5172، 5و همکاران

 گر ترکیبیسیستم توصیه
فیلترینگ اشتراکی و فیلتر مبتنی بر محتوا را به طرق  یها ر هایبرید، روشگاین سیستم توصیه

ید. اولین روش برای انجام این کار افزودن قابلیت مبتنی بر محتوا را به نمامختلف ترکیب می

صورت  مبتنی بر محتوا را به -بینی مشارکتیتوان پیشرویکرد اشتراکی است. همچنین، می

-جداگانه انجام داد و سپس با یکی کردن متدها به مدل جدیدی رسید. مطالعات متعددی پیش

؛ 5179، 4قبلی را اثبات نموده است )لی و همکاران یها روش این روش نسبت به تر قیبینی دق

مبتنی بر فیلترینگ اشتراکی بر اساس این فرضیه که  یها تمیالگور (.5172، 2لو و همکاران

کاربران قبل از تمایل به دادن امتیازهای مشابه به آیتم مشابه در آینده باید دارای عالیق 

های مبتنی بر (. ساختار الگوریتم5113، 8اند )سو و خوشگفتار شده یساز ادهییکسانی باشند، پ

های این کاربران بر مبنای سوابق  اولویت یافتنفیلترینگ اشتراکی یافتن کاربران مشابه و 

بینی امتیازدهی گذشته است. در روش مبتنی بر محتوا، یک آیتم و پروفایل کاربر برای پیش

(. در همین حال، محتوای 5177، 1گردد. )لوپس و همکارانعالقه او به آیتم خاص بررسی می

های اجتماعی، وبالگ و در تگ توسط او جادشدهیکه به محتوای ا 1توسط کاربران دشدهیتول

توصیه مانند  یها تمیای در اینترنت وجود دارد و در الگورطور گسترده اشاره دارد، به 3توییتر

وانگ و ؛ 5174، 71شود )چن و همکاراناده میمبتنی بر برچسب و مبتنی بر بررسی استف

 (.5179، 77همکاران
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 گر آگاه از متنسیستم توصیه
منظور حل برخی از مشکالت سیستم پیشنهاد سنتی، سیستم توصیه آگاه از متن توجه  به

از عوامل مؤثر شامل موقعیت و زمان دانشگاهیان را به خود جذب کرده است. اطالعات متنی 

بر دقت و صحت توصیه است. روند توصیه عمدتاً شامل چهار مرحله: کسب اطالعات متنی، 

ارزیابی و بهبود توصیه است. شاخص  متن،استخراج اولویت کاربر، تولید توصیه آگاه از 

 نیتر ی است. پراستفادهگطور عمده شامل دقت توصیه، تنوع، تازگی و پوشانند ارزیابی به

عنوان یک شاخص ارزیابی سیستم  دقت است. عالوه بر این، رضایت کاربر نیز بهشاخص، 

دهقانی چمپیری و ؛ 5172، 7مندوزا و همکاران -شود )کلمبوتوصیه آگاه از متن استفاده می

 (.5178، 9واساری ساندرمان و همکاران؛ 5174، 5همکاران

 

 های اجتماعیگر مبتنی بر شبکهسیستم توصیه
 یها بر وب در سال یهای مبتن در سیستم یاجتماع یشبکه هایابزار یرچشمگ رشد جهیدرنت

 گرتوصیههای  شود. سیستمیاستفاده م گرتوصیه یستمدر س یشبکه اجتماع لیوتحل هیتجز یر،اخ

کاربران، مانند دیگر با  یاجتماع تشرکت در تعامال ییبه کاربران با توانا اییندهطور فزا به

آورند. این روند اجتماعی را فراهم می یهااینترنتی، اظهارنظر اجتماعی، برچسبیابی دوست

آورد. این فرصتی برای ساخت سیستم توصیه با استفاده از روابط اجتماعی کاربران فراهم می

ها برای استفاده از فیلترینگ اشتراکی  بندی اطالعات آنهایی که رتبهدر سیستم ژهیو روش به

 (.5172، 4شود )خو و ایننده است، استفاده میپراک ازحد شیب

مانند وضعیت مدنی، سن و یا تحصیالت، هویت کاربران را در  یشناخت تیهای جمعویژگی

در  ییتنها ند. باوجودآنکه این نوع اطالعات معموالً بهکیک گروه اجتماعی تعیین می

میل نموده و در مرحله تواند اطالعات دیگر را تکفرآیندهای توصیه کافی نیست، اما می

های های عمومی بر اساس ویژگیاربران برای ارائه توصیهکبندی تقریبی از نخست یک دسته
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 (.5171، 7اجتماعی مشابه آنان فراهم آورد. )بصیری و همکاران

اخیر استفاده از اطالعات جانبی مانند روابط اجتماعی کاربران، متون و بازخورد  یها در سال

است )تنگ  شنهادکنندهیهای پ منظور بهبود دقت توصیه در سیستم ضمنی یک روند محبوب به

 (.2،5175یانگ و همکاران؛ 4،5177ما و همکاران؛ 5179، 9لیو و آبرر؛ 5179، 5و همکاران

"اعتماد "
های اجتماعی است. با توجه به عات موردبحث در مطالعات شبکهاز موضو یکی 8

 یها شنهادیپ ریوضعیت دنیای واقعی که در آن تصمیم یک فرد برای خرید بیشتر تحت تأث

تواند یک منبع مهم های اجتماعی یک کاربر میاست، شبکه تیسا دوستان تا تبلیغات وب

نگ اشتراکی استاندارد برای یافتن همسایگان گر باشد. به دلیل ضعف فیلتریبرای سیستم توصیه

عنوان یکی  های پراکنده، روابط اجتماعی کاربران بهمشابه کافی در مجموعه همسایگی داده

گر مبدل گشته است. عالوه بر این، تعداد توصیه یها ستمیدیگر از جنبه بهبود برای س

مشابه برای فیلتر  یها کیاد و یا مترعنوان جایگزین اعتم به راًیاز روابط اجتماعی اخ یا گسترده

 .(1،5172بینی اولویت کاربران استفاده شده است )لو و همکارانکردن و پیش

اجتماعی امکان دسترسی به نظرات کاربر را که عامل مؤثر در  یها محبوبیت رو به رشد شبکه

عالوه بر دهد. یری خرید، اعتبار نام تجاری در افکار عمومی است، افزایش میگتصمیم

عنوان مبنایی برای  جدیدی مانند توییتر به یها وبالگ نویسی بالدرنگ روش یها روش

، توییتر به دلیل یتازگ گردد. بهمی یبردار شناخت ترجیحات کاربر و فیلتر محتویات بهره

پژوهشی تبدیل  یها تیتوسط کاربر به منبعی برای فعال دشدهیحجم زیادی از اطالعات تول

گذاری یک جمله با حداکثر طول طور خاص توییتر به کاربر اجازه به اشتراك هشده است. ب

 دهد.انش را میگندکن دنبال با -توییت نام به –کاراکتر 741
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 وشناسایی عالیق ی اجتماعی، فعالیت ما بر ها شبکهی رفتاری کاربران ها تفاوتاز  نظر صرف

هر یک به طرق است که  مجازیفضای کاربر موجود در  ها ونیلیهای مشترك م اولویت

ر گهای توصیه پیشین سیستم یها با یکدیگر در تعامل هستند. تالشمختلف و اهداف خاص 

 یریگ با بهره سعی داریم ی بر محتوا بوده است. در این مقالهنرویکردهای مبتمتمرکز بر  عمدتاً

سوی دیگر با و از دقت توصیه را افزایش داده  سو کاز یتوسط کاربر  دشدهیاز محتوای تول

 موضوعی برای ایجاد توصیه یساز فیلترینگ اشتراکی و مدل مبتنی بردو مدل آماری استناد به 

ترکیب متون کاربر،  .(5177، 7)وانگ و بلیتالش نماییم  بهینه و منطبق بر عالیق کاربران

و  و همچنین کشف ارتباط عالیق کاربر طرف کیهای کاربر از امکان تمرکز روی اولویت

مؤثر تخمین پارامترها،  یها تمیآورد. با استفاده از الگورطور مشترك فراهم می را به ها تمیآ

-یقابل تفسیر فراهم م مکان ایجاد عناوینبلکه ا، مقادیر نادیده گرفته بینیپیشتنها امکان  نه

در میان ها  گیری شباهت عنوانبنابراین در قدم نخست تمرکز ما کشف معیارهای اندازه؛ رددگ

همبستگی و روابط  کشف برداری از روابط میان کاربران برایکاربران توییتر و سپس بهره

 (.5177، 9نگ و بلیاو؛ 5174، 5)باو و همکاران میان آنان است

 

 هدف از پژوهش
 ،حال نیباا .است یافته افزایش اجتماعی یها رسانه با کمک سنتی جمعی هایرسانه پوشش

رخدادهای خاص  طول در اجتماعی یها رسانه چگونگی استفاده از مورد متون در کمبود

عنوان پایگاهی برای آشنایی با نقطه نظرات کاربران، در  توییتر به پژوهش در این .وجود دارد

ی ها تیفعالگر هواپیمایی استفاده شده است. بخشی از های سیستم توصیهراستای بهبود طراحی

 گردد:یر آغاز میز سؤاالتمرتبط با پاسخگویی به 

 چقدر است؟ ی مرتبط با موضوع هتلها امیپ ها و قابلیت دسترسی توییت تکرار
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هواپیمایی، خطوط هوایی، مسافران در مورد تاپیک خاصی  های آژانس آیا احتمال توییت 

 یکسان است؟

 روی چه مطالب و عناوینی بیشتر تمرکز دارد؟ ها توییت در ارتباط با موضوع هتل، محتوای

در  است. هرچنددر اکثر کشورهای جهان محبوب  یاجتماع یها افزار رسانه نرم توییتر یکی

همچنین افراد و ( 91-71جمعیت جوان )سنین  انیدر مآن استفاده از ابتدای معرفی توییتر 

تمایل  رفته رفته ( ولی5179، 7برنر و اسمیت)است تر بوده و با درآمد باالتر شایع کرده لیتحص

، در هر صنف و با هر زمینه مردانچه زنان و از آن در میان تمامی اقشار جامعه چه  استفاده

امروزه  ی افزایش یافت.رسان اطالعهای تفریحی، سرگرمی و تحصیلی و عقیدتی جهت استفاده

ی جهت مبادالت افکار در سطوح مأخذعنوان  ی اجتماعی بهها رسانهشاهد آن هستیم که 

باالی جامعه و همچنین پایگاه قابل استنادی جهت معرفی محصوالت و خدمات بازرگانی، 

این از طرفی هر یک از  گیرد.قرار می مورداستفادهی تجاری و اقتصادی ها تیفعالعلمی و 

مورد  ،عه هدفعنوان جام به جداگانه دنتوانه میک دارند یفرد های منحصربهها ویژگی گروه

مند به حفظ ارتباط با دوستان و خانواده، همچنین مسائل اجتماعی د. آنان عالقهنقرار بگیر نظر

بوده و درگیر سفرهای مختلف اعم از شغلی، تفریحی و تحصیلی هستند. این  یطیمح ستیو ز

در کشور ما  د.کننفناوری اطالعات حمایت می یها یافراد از ایجاد تغییرات با استفاده از فنّاور

اینستاگرام و  مانند به هابه دلیل شرایط خاص این رسانه اجتماعی در مقایسه با سایر شبکه

تمرکز این پژوهش بررسی روند  که ییازآنجاتلگرام از جذابیت کمتری برخوردار است، 

گردشگری در سراسر جهان و یافتن راهکارهایی بر مبنای فرهنگ و موقعیت جغرافیایی و 

عنوان  توییتر با توجه به محبوبیت جهانی و زبان انگلیسی به وجود نیباای ایران است، تاریخ

 های کاربران انتخاب گردیده است.بررسی کامنت مأخذ

و نظرات خود را نسبت به رویداد خاص به  ها دهیافکار، انند توایافراد و سازمان م ییتر،در تو 

از  الدرنگب اكخور نموده ودنبال یکدیگر را  یدوانتیم ییتر. کاربران تواشتراك بگذارند

 کنندگان بیتعقی دیگران را به ها امیپتوانند آنان دریافت نمایند. همچنین می یهاییتتو
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توان را می توییت به کاربر خاصی ارجاع نمایند. هر صراحتاًخودشان ارسال نموده و یا 

 یکی به ارجاع معنی به اشاره، یک نگنجاند ی نمود.بند دستهبازپخشی  یا و اصلی عنوان به

از طریق  ”via @username”و یا   ”RT @username“با کاربران توییتر از دیگر

ارسال مجدد محتوای توییت اوست. بازپخش نوع خاصی از ارجاع است که در آن محتوای 

تواند دیگران را در توییت گردد. همچنین کاربر میتوییت کاربر دیگری مجدد ارسال می

ها را به سه دسته  ذکر نماید؛ بنابراین توییت ”username@“خود با استفاده از عبارت 

نماییم. اغلب زمانی که نام می یبند که شامل ارجاع باشند دسته ییها اصلی، بازتوییت و آن

با شروع توییت با  که یگردد، درحالنیم، نام او در وسط توییت بیان میکیک کاربر را ذکر می

 ردد.گبه او برای دریافت پاسخ اشاره می ماًینام کاربر، مستق

که  7طور خاص ملت محاسباتی به یشناس زبان یها کیمحتوا از تکن لیوتحل هیبرای تجز

شود. این تکنیک به محققان امکان بررسی حجم است، استفاده می 5عنوان یساز الگوریتم مدل

توسط انسان و همچنین امکان  متیق های گراننویسیجلوگیری از برنامهها، زیادی از داده

 یساز ، ابزار مدلنیدر این روش کارآمد برای کشف عناو .دهد یرا م عناوینتولید خودکار 

اعمال  9تخصیص پنهان دیریکله یبردار مبتنی بر نمونه یساز ادهیپ ، شاملمَلِت موضوعی

مثال، توییت  عنوان هر سند )به دینما یدر این روش فرض م(. 5119، 4)بلی و همکاران گردد یم

عنوان ترکیبی از موضوعات مشاهده  ها( به مثال، تمام توییت عنوان فردی( در یک مجموعه )به

از  شده یبند نشده و یا پنهان تولید شده است که در آن هر تاپیک توسط یک توزیع طبقه

طور خودکار یک  از اسناد، ملت به یا مجموعه ، با توجه بهرو نیگردد. ازاکلمات مشخص می

کند. ما نیز یک لیست از موضوعات  از کلمات را تولید می یا سری از عناوین و یا مجموعه

افزار  ها و همچنین تجربه نویسنده آماده نمودیم. این نرم مرتبط را از طریق بررسی اولیه توییت

که در آغاز تولید شده اعتبار بخشیده است. کلمات کلیدی جدید ایجاد نکرده بلکه به کلماتی 

 

1. MALLET 

2. Topic Modeling 

3. Latent Dirichlet Allocation (LDA) 

4. Blei et al.  
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و  یبند ملت بسته مبتنی بر جاوا برای پردازش زبان طبیعی، استخراج اطالعات، دسته

های یادگیری ماشینی مبتنی بر متن است موضوعی و دیگر برنامه یساز اسناد، مدل یبند خوشه

مجموعه  لهیوس به "هاویژگی" ای برای تبدیل متن به: رویهیبند که شامل ابزار کارآمد دسته

( و  9، بیز ساده5، حداکثر آنتروپی7یریگ می)ازجمله درخت تصم ها تمیمتنوعی از الگور

 .4کدهایی برای ارزیابی عملکرد با استفاده از معیارهای متداول است

 

 ابزار و روش تحقیق

درباره یک یا ها داده که در آن صورت گرفته توصیفی مطالعه بر مبنای روش مقطعی، این

ی ا نمونهدر این روش با انتخاب  .گردآوری شده است چند صفت در یک مقطع زمانی خاص

بررسی و آنالیز متغیرهای پژوهش شامل نظرات کاربران در حوزه به که معرف جامعه است 

افکار عمومی در رسانه پیمایشی  هاز طریق مطالع گرید عبارت بهپردازیم. گردشگری می

ی ریگ میتصمی آنان برای ها شیگرایتر و سنجش نظرات کاربران و تحلیل اجتماعی توی

در حوزه گردشگری الکترونیک استفاده  پسند یمشترصحیح در جهت ارائه خدمات 

بودند که به حوزه مختلف گردشگری  توییتر ی ازجامعه آماری این تحقیق کاربران. میینما یم

هتل را  با مرتبط هایتوییت طه منتشر نموده بودند. مای را در این رابهاتییتومند بوده و عالقه

آوری جمع توییتر 2کاربردی برنامه رابط از استفاده با ،5178 دسامبر 3تا  5178نوامبر  59 از

فراهم  بالدرنگ را صورت به شده ارسالهای آوری خودکار توییتکه امکان جمع نمودیم

جریان  توییتر از طریق رابط برنامه کاربردی کلیدی زیر،ها و لغات آورد. با استفاده از واژهمی

 7914731 کسب شد. هتل کلیدی کلمات های مرتبط باتوییت تنها و ها را فیلتر نموده توییت

مورداستفاده ی جستجوانگلیسی عبارات  داشت. وجودفرد  منحصربه کاربر 175718 از توییت

 از: اند عبارتدر این روش را 
 

1. Decision Trees 
2. Maximum Entropy 
3. Naïve Bayes 
4. http://mallet.cs.umass.edu 
5. Application Programming Interface 

http://mallet.cs.umass.edu/
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Travel, Hotel, Accommodation, Familytravel, Airlines, Flight, 

Distance, OriginDestination, Passengers, Itinerary, 

DepartureReturn, Tickets, Airport, Airfare, LuxuryCheapTrip, 

TravelPulse 

 یبند طبقهمسافرتی و مسافران  های آژانسخطوط هوایی، به سه دسته را  ییترما کاربران تو
یر باشد با عنوان ز یدیاز کلمات کل یکیشامل آنان  پروفایل یحاتتوض کاربرانی که ودیم.نم

  :شود یمآژانس هوایی برچسب زده 
Travel Agency, Tour operator, sale agent, Airfare, Tour Guide, 

Itinerary, Package Tour, Cruise Lines, Travel Insurance, retailer, 

Tour association, tour.*, trip, adventure 

بوده و یا به  7ها شامل یکی از کلمات مرتبط که نام پروفایل آن ی هستندکاربران خطوط هوایی

"هوایی"لغت 
باشد.  21111آنان بیش از  دنبال کنندگانیابد. همچنین تعداد خاتمه می 5

اما که حداقل  ندارد،مطابقت  آژانس هوایی یارهایمعبا که  ی هستندکاربران خطوط هوایی

شده  دی. حساب تائشده هستند دیتائ ییترحساب تو دارای یک یاو داشته  دنبال کننده 21111

در ی مرتبط با آن گروه ها تیفعالو بر اساس با مشخصات باال  ییها سازمان یاافراد و  برایتنها 

نه  و بر، مشروعمعت یک حساب توییترها  که آن دهداطمینان میکاربران  بهدسترس است و 

متمایز  خطوط هوایی را الخصوص یعلهوایی و  های . ما آژانسنماینددنبال می را یتیجعل هو

در  ویژه مکان یکها  چراکه آن یریم.گدر نظر می ییتردر تو یکاربر معمول یکاز 

 مابقی. یشتری دارندب دنبال کنندگان یطورکل جامعه را اشغال کرده و به یها رساختیز

 گیرند.میقرار  در دسته مسافران ییترکاربران تو

 

 

1. Airline, Airways 

2. Air 
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 های دریافتی در طول فاصله زمانیتوزیع توییت .2شکل 

 

 افزار طور خاص نرم به ی،محاسبات یشناس زبان یها کیتکناز محتوا، ما  لیوتحل هیتجز یبرا

 .کنیمیم استفادهیریکله دپنهان  یصبدون نظارت تخصعنوان  یساز مدل یتماز الگور 7مَلِت

 ی درا عمدهاست که نقش  متن یبرا یشیمدل زایک  تاپیک مدلینگ مَلِت افزار نرم

زبان انسان و  یادگیریاز  تر قید و درك عماسنابزرگ  یهامجموعه یآمار لیوتحل هیتجز

جموعه مدر یک  مثال، توییت فردی( را عنوان مَلِت هر سند )به . را داراست پردازش

 هر که ی، درحالداندمی شده پنهان از موضوعاتعنوان ترکیبی  بهها(  ام توییتمثال، تم عنوان )به

 مَلِتاز اسناد،  یا ، با توجه به مجموعهرو نیکلمات است. ازا تی ازاحتماال یعتوز یکموضوع 

کند. ما نیز یک از کلمات را تولید می یا طور خودکار یک سری از عناوین و یا مجموعه به

ها و همچنین تجربه نویسنده آماده  مرتبط را از طریق بررسی اولیه توییتلیست از موضوعات 

افزار کلمات کلیدی جدیدی ایجاد نکرده بلکه به کلماتی که در آغاز تولید  . این نرممیا نموده

   شده اعتبار بخشیده است.

 
 

1. Mallet 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

 تعداد توییت ها



 717 ... های کاربران ها با استفاده از اولویتگر هتلهای توصيه سازی سيستمپياده

 

 

 

 نتایج 
ر مورد این تحقیق چگونگی استفاده کاربران مختلف از توییتر برای گسترش اطالعات د

رکورد اطالعاتی در جدول  7914731دارد. ها در طول سفر را بیان می خطوط هوایی و هتل

-فرد وجود داشت. توییت کاربران در مورد هتل نشان می کاربر منحصربه 175718توییت از  

. بودند سهیم( ٪/.72) هوایی خطوط و( ٪92/1) مسافرتیهای  آژانس ،(٪33دهد که مسافران )

نشان داده شده است. در  5 شکل در زمان طول در ها توییت توزیع از اولیه لیوتحل هیتجز نتیجه

 توییت در هرروز وجود دارد. 14،139طور متوسط  زمان، به طی این مدت

های اجتماعی اطالعات گرا مانند توییتر، کاربران ممکن است تصمیمات خود مبتنی در شبکه

های متمایز معطوف نمایند. دین عوامل و مشخصهبر آغاز دنبال کاربران دیگر را در چن

ها اطالعات جالبی  بدین دلیل که آن مثال، یک کاربر ممکن است کاربران دیگری را عنوان به

ها جز افراد مشهور و  کنند، یا اینکه با آنان عالیق و نظرات یکسانی دارند، یا آنمنتشر می

واسطه آنکه  عی هستند و یا حتی بههای اجتمایا شبکه یسیمحبوب در جامعه وبالگ نو

ها را تعقیب نمایند. نهایتاً درك صحیح از عوامل  دوستان مشترکی با آن کاربران دارند، آن

منظور طراحی دقیق و استراتژی توصیه مبتنی بر شخصیت  احتمالی گزینش و تعقیب کاربران به

 (.5178، 7االجرا است )توماسل و همکاران و الزم افراد امری خطیر

طور بالقوه توییت را  یعنی تعداد دنبال کنندگان توییتر که به ریدسترسی یک پیام با محاسبه تأث

ردد، این گکه یک توییت توسط کاربر ارسال میردد. هنگامیگنند، برآورد میکیمشاهده م

-اضافه شده و احتماالً دیده و خوانده می کننده بیتوییت به جریان آن دسته از کاربران تعق

شده هتل  های ارسالهر کاربر با ضرب تعداد دنبال کنندگانش در تعداد توییت راتیشود. تأث

نشان داده شده، عمدتاً به دلیل تعداد  5طور که در جدول  شود. همانتوسط او محاسبه می

مراتب بیشتر از خطوط هوایی  های هوایی به طور متوسط، آژانس بیشتر دنبال کنندگان، به

ها و خطوط هوایی،  ، به دلیل آنکه تعداد مسافران بسیار بیشتر از آژانسحال نی. باارگذارندیتأث

 9طور که در جدول  . همانرگذارندیعنوان یک گروه، مسافران نسبت به هر دودسته بیشتر تأث به

 

1. Tommasel et al. 
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های ما ها حاوی ارجاع هستند. حدوداً نیمی از توییت دوم از توییت نشان داده شده، بیش از سه

% خطوط هوایی 71/1و   %33%، مسافران 52/1 ستند از این تعداد سهم آژانس مسافرتی اصلی ه

و خطوط هوایی مشابه است.  های مسافرتی  های آژانس(. محتوای توییت9است )جدول 

طور مستقیم یک توییت را به فرد خاصی ارسال کنند که با  احتمال آنکه مسافران به حال نیباا

آژانس مسافرتی  و  خطوط هوایی که یتر است؛ بنابراین، درحالآغاز شود، بیش @عالمت 

هایشان به تیدرواقع به دلیل ارسال توی  شوند، اما مسافران دیبیشتر احتمال دارد که ارجاع یا تائ

نشان داده  9شوند که در جدول کاربر خاص بیشتر درگیر بحث و گفتگو با دیگران می یک

های مرتبط با هتل توسط کاربران دیگر که موضوع ییتشده است. از لحاظ بازپخش شدن تو

 8171 ییاند. در مقابل خطوط هوا بار توییت شده 9513های هوایی  مطالعه ما هستند، آژانس

دهد بیشترین نشان می 4اند. جدول بار توسط دیگران بازپخش شده 31247 بار و مسافران

و فرودگاه در جایگاه  تبلی و بعدازآن  ها در مورد سفر بوده است ها و بازپخش تعداد توییت

 بعدی قرار دارند.

محتوای بدون نظارت نیز با استفاده  یبند ، خوشهشده فیتعر یها یبند عالوه بر استفاده از دسته

شده توسط این  توجه است، موضوعات کشف از تخصیص پنهان دیریکله نیز انجام شد. جالب

های اجتماعی ارزش ذاتی رسانه که ییدارد. ازآنجا الگوریتم عمدتاً با موارد جستجو مطابقت

ای و دوطرفه است، چنین در ماهیت آن در فراهم آوردن فرصتی برای برقراری ارتباط محاوره

ارتباطی دوطرفه استفاده  یا عنوان یکی از راهه رسد که توییتر در طول هتل نیز بهبه نظر می

های مسافرتی و خطوط  آژانس ژهیو کاربران، بهها و مکالمات در بین  شده است. بررسی توییت

های خطوط هوایی و پیام ششم کیدهد که بیش از ها نشان می هوایی و دنبال کنندگان آن

های مسافرتی بازتوییت شده است. عدم بازپخش توییت ییها آژانس یها امینصف پ باًیتقر

از چنان ارزش باالیی برای  که یطور ها باشد به مسافران ممکن است به دلیل محتوای توییت

هایی بیشتر دهد که پستگذاری برخوردار نیستند. تحقیقات نشان میبازپخش یا به اشتراك

که به مطالب حساس به زمان، اخبار فوری و موضوعات باب روز مرتبط  شوند یبازپخش م

ت ماه دسامبر دهد که به دلیل نزدیکی به تعطیالهای هتل نشان میباشند. تحلیل محتوای توییت
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های مسافرتی و خطوط هوایی حساس به زمان  های آژانسو کریسمس، بسیاری از توییت

های مسافرتی  خطوط هوایی و آژانس یها ییتهای مسافران برخالف توهستند، اما توییت

برای بازتوییت از نظر دیگر کاربران  جهیباشند و درنتلزوماً اخبار فوری و یا باب روز نمی

 (.9شوند )جدول شمرده نمی ارزشمند
 کلمات کلیدی برای آنالیز محتوای هتل  .1جدول 

 شده در هر مقوله مجموعه  کلمات کلیدی انگلیسی انتخاب
 یبند دسته

 منطقی

Airline, Airways, Fly, Airplane, Plane, Airport, Distance, Origin, 

Destination, Departure, Return, Route frequency 
 فرودگاه

Accommodation,  Guest room, Vacation rental condo, 

Apartments, Home, Cozy, Hotel staff, unsold hotel inventory, 

condominiums, houses, camper, eat food 

 هتل

Travel, Journey, Trip, Memory, Booking, Travel Pulse, 

Adventure, Tourism, Tour, Vacation, Christmas, December, 

Season 

 سفر

Money, Ticket, Airfare, £, \$, Cheap,  Discount, Pay, Expense, 

VIP tickets 
 بلیت

Cheap flights, Flight attendant, Safe flight, Flight status, Flight 

tracker, Claim, Compensation 
 پرواز

Travel Agency, Itinerary, Travel guide, Trip advisor, Travel 

competition, Whole sale 
 متصدی تور

Passenger, Individual, People گردشگر 

 

دهد النهار معینی نشان می نصف -تحلیل فراوانی کاربران را بر اساس منطقه جغرافیایی 9شکل 

طور که در نمودار  نفر است. همان 1111بیش از ها  کننده توییت آن که تعداد کاربران ارسال

مشخص شده است بیشترین فعالیت حوزه گردشگری توییتر در قاره آمریکا و کانادا صورت 

گیرد، بعدازآن اروپا و امریکای جنوبی و آسیا قرار دارند. بر اساس دسته فراوانی کاربران می

منطقه جغرافیایی متفاوت بررسی  532ان ام در می 34کاربر در ردیف  598در توییتر، ایران با 
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کننده توییت در زمینه گردشگری از آمریکای شمالی  %  کاربران ارسال28/28شده قرار دارد. 

% مربوط به 97/7% مربوط به قاره آسیا، 15/74% مربوط به قاره اروپا، 81/71و کانادا هستند، 

 % است.13/1ای جنوبی %  مربوط به قاره آفریقا و  از امریک71/5اقیانوسیه و 

 

 بحث

کانال  ی اخیر، استفاده از اینها سالتعداد کاربران اینترنت در  توجه قابلبا توجه به افزایش 

هتل،  ، رزروی مسافرتیها بستهرسانی  اطالعاتمختلف گردشگری مانند  هایتوزیع در زمینه

به معنای گردشگری الکترونیکی . در این میان شده است وارد یو سفارش دهخرید بلیت 

ارائه  منظور بههای اجتماعی ی فناوری اطالعات و شبکهها تیقابلاستفاده بهینه از تمامی 

. استهای کمتر و منطبق بر سالیق کاربران سفر با کیفیت باالتر، هزینهموردنیاز  یها سیسرو

عنوان  ی محصول بهساز یسفارشاعتماد الکترونیک و در سراسر دنیا  شده انجامطی تحقیقات 

اند که تنها از طریق عوامل در رونق و شکوفایی گردشگری الکترونیکی شناخته شده نیتر مهم

 یبند شناسایی و طبقه، گردآوری اطالعات کاربران، کننده مصرفتعامل پایدار فروشنده و 

(. برای نیل به 7932)شیرخدایی،  است ریپذ تحققی ارسالی ها امیپاز طریق آنالیز  آناننیازهای 

ی موجود از جمله تحقیق، توسعه و تولید محتوای ها تیقابلاین هدف باید از تمامی 

ی نمود. این فرآیند شامل جستجو، مقایسه و انتخاب بردار بهرهی مؤثرالکترونیکی به طرز 

-عامل کسب میی بر دانش، تجربه و تمبتنکه از طریق اعتماد آنالین  استهای بهینه گزینه

گردد. تجربه گذشته مشتری محرك رضایتمندی او بوده و نقش بسیار مهمی در تعیین رفتار 

-جمعبندی اطالعات و طبقه کاربران ی نظراتبند از دسته پس کاربر و اعتماد آنالین دارد.

های خواسته بر اساس توانندمی صاحبان مراکز گردشگری، آوری شده از آنان در توییتر

 ینیب شییا پ عقاید )از طریق آنالیز میرمستقیغو یا  صورت مستقیم بهکاربران شده  عنوان

در  دارتر هدفو  تر یرقابت صورت بههای خدماتی خود را در بسته ان(گروه مشتریهای رفتار

 بازار عرضه نمایند. 
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محتوای  نموده وتوانند یکدیگر را دنبال کاربران می های اجتماعی مانند توییتردر پلتفرم شبکه

های آنان را منتشر نمایند؛ بنابراین، محتوای یک توییت عامل ارزشمند برای و یا توییت مطالب

مثال ارتباط یک کاربر با کاربر دیگری که مطالب یکسانی را به  عنوان لینک است. به ینیب شیپ

با استفاده  (. عالیق یک کاربر5171، 7گذارند، محتمل است )رومرو و کلینبرگاشتراك می

مبنای محتوای توییت منتشرشده بلکه توییت خوانده شده توسط کاربر  تنها بر از پروفایل او نه

گزینه اول به عالیق کاربران از منظر اطالعات ایجاد و منتشر  که یشود. درحالنیز مشخص می

آنچه برای  شده داللت دارد، گزینه دوم به اطالعات بکار رفته توسط کاربر اشاره دارد، یعنی

نماید که به ترتیب تحت عنوان پروفایل انتشار و خواندن انتخاب نموده و یا جالب تلقی می

 (.5172، 9گوال و همکاران؛ 5175، 5)رو و همکاران رددگیم تعریفپروفایل خواندن 

. کار ما بر میا در این مقاله ما یک سیستم آنالیز عقاید کاربران برای توییتر توصیف کرده

شود. منظور بهبود عملکرد فرایند پیشنهاد می نظرات ضمنی به لیوتحل هیس استفاده از تجزاسا

ایده اصلی پشت این کار این است که کاربران ممکن است عالیق مشترکی را به اشتراك 

طور که قبالً توضیح داده شد، راه  ها داشته باشند. همان بگذارند اما نظرات مختلفی در مورد آن

در بخشی از توییت  username@در توییتر استفاده از  یا افزایش محاوره دیگر برای

عنوان یک ارجاع است. اگر یک توییت حاوی ارجاع باشد، احتمال دیده شدن آن توسط  به

ها بیشتر است. احتمال استفاده مسافران از  شدن در کل توییت گم یجا یک کاربر خاص به

@username  دهند. ها توییت خود را به فرد خاصی ارجاع می آنبیشتر است. بدان معنا که

عالمت و ارجاعات، پتانسیل ارتباطات را  @که استفاده از  شده  انیاگرچه نشریات علمی ب

دهد، شواهد تجربی محدودی در مورد اثربخشی در افزایش میزان کلی افزایش می

رسد که این نظر می به حال نی(. باا5175، 4وگوها وجود دارد )بشو اف و همکاران گفت

 

1. Romero & Kleinberg 

2. Rowe et al. 

3. Goel et al. 

4. Bessho F et al. 



 9317  پاییزـ 52شماره  ـ مهفتسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  پژوهشی -فصلنامه علمی   718

 

وی مؤثر در جهت رشد سریع و رونق بازار محصول گوتواند احتمال پاسخ و گفترویکرد می

 هتل را فراهم آورد.

دهان بخش  به کلید موفقیت در رقابت ارتباطاتی هستند. باوجودآنکه بازاریابی دهان رسانان امیپ

طور  به 7، تبلیغ دهانی الکترونیکیارتباطات بازاریابی سنتی بوده است یها یاساسی استراتژ

رهبران در  یها شهیاند ری(. عالوه بر این، تأث5179، 5)داس فزاینده رو به رشد و گسترش است

هایی برای همکاری در ایده رندهیتواند دربرگانتشار هر نوآوری حیاتی است، این نوآوری می

ان گهواپیمایی باشد. القاکنند یها تیگر سفر و بلسیستم توصیه یانداز ها جهت راه پژوهش

( باشند 5175، 9)سی کی و همکاران یتواند جز فروشندگان محصوالت یا افراد عادافکار می

 ندی ما منظور گردیده است.بکه هر دو گروه در تقسیم

نماید که ضریب نفوذ کاربران مختلف در انتشار عقاید یکسان نیست. نتایج اثبات می شک یب

تری داشته باشند تعیین سهم آن متأثر است. هر چه افراد روابط گسترده محوریت عقاید در

که با تعداد کاربران،  ترییآنان بیشتر است. در ارزیابی درجه نفوذ در میان کاربران تو ریتأث

شود، محققان دریافتند که افراد با تعداد دنبال کنندگان باالتر بازپخش و ارجاع سنجیده می

دهد که نیستند. نتایج نشان می رگذاریشوند تأثه ارجاع یا باز توییت میاندازه افرادی ک به

 حال نیاند. باا های مسافرتی بیش از مسافران بازتوییت و ارجاع شده خطوط هوایی و آژانس

مسافران در مطالعه ما بیشتر احتمال دارد که یک توییت را به یک کاربر خاص ارسال کنند که 

توانند در آغاز نمودن یک شود. این بدان معناست که بیشتر میینشان داده م @با عالمت 

طور گسترده بر روی توسعه  باشد. نویسندگان به رگذاریمکالمه راجع به موضوع انتخابی ما تأث

نمایند. کاربران توییتر روی دیگر کاربران مطالعه می "نفوذ"بازاریابی بر اساس  یها یاستراتژ

در نظر  "نفوذ"عنوان  ها از توییت اصلی را به یا همان تعداد بازپخشنویسندگان اندازه انتشار 

ها عمق انتشار را بر  آورند. آنحساب نمی ان را بهگدنبال کنند یها گرفته و تعداد بازپخش

 

1. Electronic Word of Mouth (eWOM) 

2. Das D 

3. CK et al.   
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یرند گاساس تعداد کاربران موجود در مسیری که همان )باز( توییت بازپخش شده اندازه می

 .(5172، 7)ویجاالیننو همکاران

 

  

 
 النهار معین نحوه توزیع کاربران بر اساس منطقه جغرافیایی یا نصف .3شکل 

 

طور بالقوه توییت را  یعنی تعداد دنبال کنندگان توییتر که به ریدسترسی یک پیام با محاسبه تأث

گردد، این ه یک توییت توسط کاربر ارسال میکگردد. هنگامینند، برآورد میکمشاهده می

-اضافه شده و احتماالً دیده و خوانده می کننده بیجریان آن دسته از کاربران تعقتوییت به 

شده  هتل ارسال یها ییتهر کاربر با ضرب تعداد دنبال کنندگانش در تعداد تو راتیشود. تأث

نشان داده شده، عمدتاً به دلیل تعداد  5طور که در جدول  شود. همانتوسط او محاسبه می

مراتب بیشتر از خطوط هوایی  طور متوسط، آژانس مسافرتی به ان، بهکنندگ بیشتر دنبال
 

1. Veijalainen et al. 

ایاالت  -زمان غرب 

 متحده و کانادا

ایاالت   -زمان شرق 

 متحده و کانادا

ایاالت  -زمان مرکزی 

 متحده و کانادا

 لندن

 کيتو

 آمستردام

 زمان اقيانوس اطلس
 پکن کواالالمپور

  -زمان کوهستانی 

 ایاالت متحده و کانادا
 آریزونا
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عنوان  ، به دلیل آنکه تعداد مسافران بسیار بیشتر از آژانس مسافرتی، بهحال نی. باارگذارندیتأث

احتمال  که ییازآنجا .رگذارندیبیشتر تأث  یک گروه است مسافران نسبت به آژانس مسافرتی 

خرید یک پکیج مسافرتی در صورت توصیه توسط دوستان یا درگیری فردی از آشنایان در 

برداری توانند از این واقعیت بهرههای مسافرتی و خطوط هوایی می آن بیشتر است، آژانس

 نمایند.
 های ارسالی کاربران در مورد هتل مشخصات توییت .2جدول 

 کاربرانتمامی 

  175718 

 آژانس مسافرتی

  513 

 خطوط هوایی

  757 

 مسافر

  17118 

 

4537947177 89832915 47188359 4712113478 

تعداد دنبال 

کنندگان توییتری 

 ها آن

7112419215 1111794 5819973 334135773 

تعداد کاربرانی از 

ها را  توییتر که آن

 کنند یدنبال م

7914738 5111 7731 7911371 
 یها ییتتعداد تو

 مرتبط با هتل

73421559598 77511225 71779544 73451193441 

تعداد کل 

 یها ییتتو

شده در  ارسال

 طول حیات
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 گیرینتیجه
و  ها تیشدت به توزیع مکانی فعال توریستی به یها تیتوصیه فعال با توجه به اینکه

توان ادعا کرد که ترکیبی از هوش مصنوعی و وابسته است، بنابراین می دکنندگانیبازد

 یریکارگ حلی مناسب برای بهدر یک سیستم پیشنهادکننده راه 7های اطالعات جغرافیایی سیستم

مؤثرتر زمان  یزیر آوری به کاربران در برنامههای مکانی در طول فرایند پیشنهاد است. این فنداده

 .(5113، 5کند )ریچی و همکارانکمک می اختصاصی یها سفر خود با دریافت کمک

طبقه "بر اساس مناطق جغرافیای حاکی از ورود گروه جدیدی از مسافران،  شده کسبآمار 

های آنان و توسعه ی خاص خود است که درك صحیح از خواستهها یژگیوبا  "کننده مصرف

را فراهم  ها ساختریزی متقابل در گذار هیسرماسرمایه انسانی متناسب با آن بسترهای مناسب برای 

 آورد. می

مثال، اگر  عنوان به تولید شده رابطه مستقیم دارد. راتیتأثاحتمال دیده شدن یک پیام با تعداد 

 دومی توییت ایجاد کنددو برابر  یاما اول داشته باشند، دنبال کننده یکسانی دو کاربر تعداد

ها یکسان باشد، دیده  اگر تعداد توییتطور مشابه،  به .او بیشتر است یامپ دیده شدناحتمال 

را کمتر تخمین  ییتممکن است تعداد تورابطه مستقیم دارد.  دنبال کنندگانشدن پیام با تعداد 

مرتبط در مجموعه لغات کلیدی ما پوشیده نشده و نادیده گرفته شده  هایییتتو زده باشیم یا

ه باشد و شدنداده  یلبه ما تحو ییترها توسط رابط تو ممکن است که همه توییت ینهمچن باشد.

 شناسایی کنیم.  ها آنما نتوانیم 
  

 

1. A geographic information system (GIS) 

2. Ricci et al. 
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 هتل یها ییتبازپخشی و کامنتی در تو یها ییتتعداد تو  .3جدول 

  مسافر خطوط هوایی آژانس هوایی تمامی کاربران

 توییت اصلی 813143 7799 7249 877158

 بازتوییت 187183 21 242 185415

392414 7747 7181 399588 
 حاوی ارجاع

 (@)شامل

185415 242 21 187183 
 اشاره به کاربر خاص

 (@)آغاز توییت با 

711891 9513 8171 31247 
بازتوییت شده توسط کاربران 

 دیگر در طی مطالعه

 

 های مسافرتی و هم مسافران هم آژانسبا  یهمکار خطوط هوایی تمایل بهکار،  یندر انجام ا

و  ها تیدامنه فعال یشمنظور افزا بهکمپین رقابتی خود دارند.  رسانان امیپ یا یانعنوان سخنگو به

با  یهمکار های مسافرتی و خطوط هوایی نیاز به آژانس ی تبلیغاتی خودها امیپ انتشار

توانند با یمبنابراین ؛ بیشتری برخوردارند دنبال کنندگانی دارند که از تعداد رسانان امیپ

 دنبال کنندگانیر کردن و درگ اجتماعی یهاشبکه وندر شانیها امیگسترش پ مسافران جهت

 برداری نمایند.بهره هادر گفتگو

 یجا به خاص کاربر یک توسط دیده شدن آن احتمال ارجاع باشد، توییت حاوی یک اگر

از  کمتراحتماالً  خطوط هوایی و های مسافرتی ها بیشتر است. آژانس در کل توییت شدن گم

 رسانه یک عنوان ها از توییتر به کنند، زیرا آناستفاده می شانیهاییتتوارجاع در  مسافران از

 اساس بر .برندپیام با دنبال کنندگانشان بهره می طرفه کی یگذار اشتراك به و پخش برای

دو گروه دیگر وابسته  برخالفی مسافران ها ییتتو از بسیاری هتل، در توییت محتوای تحلیل

کمتر ممکن است برای  جهیدرنت باشند.و بنابراین جز اخبار فوری یا مد روز نمی به زمان نبوده

استفاده از نظرات  را بامحتوا مبتنی بر  یهما توص ین،؛ بنابرابازتوییت ارزشمند باشند
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از  بررسی نموده و ها شنهادیمنظور بهبود دقت و صحت پ کاربران به هایپست شده از استخراج

 .استفاده نمودیم بر محتوا یمبتن یلپروفا یساز یمنظور غن به یتابع وزن
 کننده های اصلی و بازپخشی بر اساس نوع کاربران ارسالنالیز محتوای توییتآ .۴جدول 

 مسافر خطوط هوایی آژانس مسافرتی تمامی کاربران
 

 توییت بازتوییت توییت بازتوییت توییت بازتوییت توییت بازتوییت

 بدون عنوان 741271 77859 53 8 513 751 741141 777128

 سفر 729841 725142 758 3 7113 531 724189 725944

 هتل 3112 771124 4 1 72 54 3114 771111

 فرودگاه 715723 784732 955 92 14 53 715282 784523

 بلیت 757141 749582 81 4 711 23 757311 749951

 پرواز 27818 42581 258 5 51 8 25555 42518

 متصدی تور 7729 115 57 1 1 1 7715 115

 گردشگر 51911 99371 42 7 71 71 51499 99351

 

و بررسی  است که با شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد الکترونیک آنپژوهش آتی این هدف 

. نمایدکاربران ارائه  رضایتمندی ، راهکارهایی برای افزایشی مرتبط با گردشگریها ییتتو

-ی معروف توصیهها تیسا باألخصی موجود در اینترنت و ها دادهبدین منظور با آنالیز روی 

و راهکارهای آنان، بر روی نقاط ضعف و قدرت هریک تمرکز  ها تمیالگورگر، حین بررسی 

 تحقیق، جدید خطوط ی فعلی و ایجادها تمیالگورو  ها روشبا پیشرفت  زمان همنموده و 

 مناسب ترکیبی( 7)را ارتقا و بهبود بخشیم:  ها ستمیس هایتوصیه و هابینیپیش کیفیت

 و کسب( 5)آوری شده در این پژوهش، جمع اطالعات انواع با موجود توصیه یها روش
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سیستم  هایداده پایگاه از یکاو ( داده9)کاربران  مصرف عالیق و عادات با مرتبط روند ادغام

 خصوصیات تجسم کلی، روند بازار، تحقیق)مثالً  توصیه غیر هایاستفاده برای پیشنهادگر

 رونددر  آن راتیتأثجمعیتی مانند سن، جنسیت، درآمد و انباشتگی و آنالیز  هایگروه

شناسایی کاربران نفوذی و متخاصم بر اساس آنالیز اطالعات مبادله شده توسط  (4) ،(عملیات

 و جدید هایارزیابی( 2) سیستم، خصوصی حریم و امنیت حفظ آنان در فرآیند توصیه برای

( 8) واند  نگرفتهقرار  راستانداردیغهنوز در فرآیند  توسعه اقداماتی که برای پایدار توسعه

این لذا  .ناهمگن یها داده خودکار لیوتحل هیتجز برای ریپذ انعطاف یها چارچوب طراحی

گر و همچنین آنالیز های توصیه سیستمی ها تیقابلی از مند بهرهتواند با تحقیق در آینده می

در جلب اعتماد و آنالین مسافرتی  یها آژانس های اجتماعی بهاز شبکه شده کسباطالعات 

 کمک نماید. ارائه خدمات منطبق با خواست مشتری
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