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Extended Abstract 

Introduction 

Tourism has positive economic, social, and cultural effects on human societies and is one of the 

most valuable sources of income in many countries. Travel planning is one of the most 

important issues that can be considered in order to have a good and desirable trip. Travel 

recommendation systems are examples of techniques used in the field of tourism that aim to 

match the characteristics of tourism resources or tourist attractions with the needs and priorities 

of tourists and provide the most appropriate tourism place. Voluntary geographic information 

(VGI) can play an important role in this regard. People in the community can monitor and share 

the geographic information of their environment as active, analytical, intelligent, responsible, 

environment-aware, circulate, distributed and interactive sensors.. 
This study recommends a system that intelligently receives demographic information, users' 

interests and preferences, and according to the spatial information shared as a VGI by other 

tourists, recommends the most suitable tourist attractions to the visitors using the 

recommendation system based on Bayesian networks. Also, the tourism-oriented GIS system, 

using the TSP algorithm, provides the most optimal route to reach the tourist attractions on the 

map. 

 
Methodology 

The study area is the historical area of Yazd with an approximate area of 3.5 square kilometers, 

which is located in the city center. Yazd city, with an area of 107.4 square kilometers, is the 

largest historical unit and administrative center of Yazd province, which in recent years has 

faced a very large population growth compared to other urban areas of Yazd province.. 
In this research, the database of Yazd Municipality has been used to collect statistical 

information on tourism visits in 2015, the vector layer of the regional road network and the 

vector layers related to the location of tourist places, services and all related facilities. Also, in 

order to implement the tourism recommender system with a suitable user interface, software 

programs such as Arc GIS 10.5, PostgreSQL 9.6.1, Visual Studio 2013, NETICA 6.3, Notepad 

++, and Geo-Server 2.13.2 have been exerted.. 
Bayesian network is one of the methods of presenting knowledge by combining Bayesian theory 

with a graphical model and has many applications in problem-solving and cause and effect 

analysis. This method uses a posterior probability distribution to analyze various parameters and 
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includes a set of nodes and directional edges that nodes represent variables and edges represent 

cause and effect relationships between variables.. 
The Bayesian network designed in this study has been qualified and quantified based on 

demographic information (age, gender, income, occupation, level of education and type of travel 

of users), interests and preferences of tourists, and previous knowledge (information collected 

from related sources) in the NETICA software. 

VGI is an essential source of geographic information when data collected from other sources is 

impossible. The information system designed in this research has a system to enter the 

preferences and interests of tourists after visiting tourist attractions. In this system, the 

experience of others is considered more than the experience of new people.. 
In addition to providing a list of tourist destinations tailored to users' preferences, a tourism 

recommender system also identifies the best route to access each tourist attraction. The routes 

suggested in this study start by moving from a tourist residence or hotel and return to the 

starting point after visiting the recommended places. For this reason, the TSP problem has been 

used for optimal routing in this system.. 
 

Results and discussion 

This article aims to develop a tourism recommender system to offer suitable tourist attractions 

to tourists. The system can predict tourist attractions tailored to new users' interests and access 

paths based on combining the demographic information of new users with data from previous 

ones who voluntarily share their views of tourist attractions by composing recommendation 

algorithms and VGI data in the form of a Web-GIS system. 

After introducing the tourist attractions, the user's movement route between the tourist 

attractions is done by specifying the starting point (Mehr Hotel). Also, in order to move the 

user, the suggested locations are extracted and the optimal route introduced by the system is 

displayed on the OSM map with the help of the network layer of the area roads. At any time, the 

user can view the nearest facilities on the map, such as coffee shops, restaurants, gas stations, 

hospitals, etc.  

 

Conclusion 

Determining the appropriate tourist attractions according to the interests and preferences of 

tourists is one of the important measures in tourism planning. Tourists will be delighted with a 

trip when their needs, interests, preferences, demographics, and social conditions are considered 

in the travel planning. In this research, a GIS web-based tourism recommender system has been 

created using voluntary geographic information and tourist demographic information. The 

system uses Bayesian network modeling to analyze the preferences of tourists and can predict 

the behavior of visiting tourist attractions through conditional probabilities and display the 

impact of each parameter and factor in selecting the type of tourist attractions. One of the most 

important features of this system is the possibility of user interaction so that tourists can 

voluntarily share their opinions and suggestions about the visited attractions. So, the system will 

provide recommendations related to tourist attractions that are in accordance with the interests 

and preferences of new tourists. 

 

Keywords: Tourism Recommender System, Bayesian Network, GIS Web, Volunteered 

Geographic Information. 
 



 

 1400، پاییز 3، شمارۀ 8فصلنامه گردشگری شهری، دورۀ 

 137-149 صص.
 

http://doi.org/10.22059/JUT.2021.323345.902 

 

  گر گردشگرییهیک سامانه توص و توسعه طراحی

 شهر یزد ( مطالعه موردی:VGIمبتنی بر اطالعات جغرافیایی داوطلبانه )

 

 ، تهران، ایرانندانشگاه تهرا ،جغرافیایی تاطالعا سامانهدور و  از سنجش دکتری دانشجوی -مهدی کیخایی 
 ، تهران، ایراندانشگاه تهران، جغرافیایی اطالعات سامانهدور و  از سنجش یاردانش - 0محمدرضا جلوخانی نیارکی

 ، تهران، ایراندانشگاه تهران، جغرافیایی اطالعات امانهسدور و  از سنجش دکتری دانشجوی -نرجس محمودی وانعلیا 

 
    17/08/1400تاریخ پذیرش:                                          12/04/1400یافت: تاریخ در

 

 چکیدهچکیده

به ازپیش بـه ی خصوصی بیشی خصوصی بیشهاهابخشبخشو و   هاهادولتدولتبا رشد روزافزون سهم گردشگری در اقتصاد کشورها، امروزه توجه با رشد روزافزون سهم گردشگری در اقتصاد کشورها، امروزه توجه  ازپیش 
شهای گردشگری معطوف شـیتیتفعالفعالیزی و بازنگری مجدد در یزی و بازنگری مجدد در رربرنامهبرنامهگذاری، گذاری، یهیهسرماسرما ست. ده اسـت. های گردشگری معطوف  مهبرنامـهده ا سفر و یزی سـفر و رربرنا یزی 

سوب تعیین مقاصد گردشگری یکی از مسائل مهـم گردشـگران محسـوب  شگران مح هم گرد چه گـردد. اگرچـه ییممتعیین مقاصد گردشگری یکی از مسائل م هانه جهـانشبکشـبکگردد. اگر یا و یـا   وبوب  ییه ج و 
یک اب یـک آورند، اما انتخآورند، اما انتخی گردشگری فراهم میی گردشگری فراهم میهاهاجاذبهجاذبهی اجتماعی موجود منبع مناسبی را برای شناسایی ی اجتماعی موجود منبع مناسبی را برای شناسایی هاهاشبکهشبکه اب 
حاکه بتواند بیشترین شـباهت را بـا عالیـق و ترجیحـاطوریطوریی گردشگری برای سفر، بهی گردشگری برای سفر، بههاهامکانمکانی از ی از اامجموعهمجموعهیا یا  یق و ترجی با عال شباهت را  ت ت که بتواند بیشترین 

سشده است. هدف از پژوهش حاضـر، طراحـی و توسـگردشگران داشته باشد، به یک چالش در این زمینه تبدیلگردشگران داشته باشد، به یک چالش در این زمینه تبدیل حی و تو ضر، طرا عه عه شده است. هدف از پژوهش حا
ی گردشگری را به ی گردشگری را به هاهامکانمکانصورت هوشمند صورت هوشمند است که بتواند بهاست که بتواند به  GISوب وب گر گردشگری مبتنی بر گر گردشگری مبتنی بر یهیهتوصتوص  سامانهسامانهیک یک 

جه ها پاسخ دهد. این سامانه، بـا توجـه کرده و به بهترین شکل به نیازها و عالیق آنکرده و به بهترین شکل به نیازها و عالیق آنکاربران پیشنهاد کاربران پیشنهاد  با تو عات ه اطالعـات ببـها پاسخ دهد. این سامانه،  ه اطال
بهاذبـهجج( که گردشگران قبلی از ( که گردشگران قبلی از VGIغرافیایی داوطلبانه )غرافیایی داوطلبانه )ها با اطالعات جها با اطالعات جدموگرافیک گردشگران و مقایسه آندموگرافیک گردشگران و مقایسه آن ی ی هاهااذ

ید پی مناسب گردشگری را بـه گردشـگران جدیـد پهاهامکانمکان، ، انداندنمودهنمودهگردشگری گزارش گردشگری گزارش  شگران جد به گرد شنهاد یشـنهاد ی مناسب گردشگری را  سامانه نمایـد. سـامانه ییممی ید.  نما
ی ی هاهامکانمکانصورت داوطلبانه میزان عالقه و جذابیت صورت داوطلبانه میزان عالقه و جذابیت سازد که گردشگران بتوانند بهسازد که گردشگران بتوانند بهییممموردنظر این امکان را فراهم موردنظر این امکان را فراهم 

قرار دشگران قـرار مشخص کنند تا در موارد مشابه در اختیار سایر گرمشخص کنند تا در موارد مشابه در اختیار سایر گر  Open Street Mapنقشه نقشه گردشگری را بر روی گردشگری را بر روی  دشگران 
می تواند نقش بسیار مهمـی ییممکارگیری آن کارگیری آن دهد که بهدهد که بهییممتاریخی شهر یزد نشان تاریخی شهر یزد نشان بگیرد. اجرای این سامانه در منطقه بگیرد. اجرای این سامانه در منطقه  تواند نقش بسیار مه

یق، تیزی سـفر، متناسـب بـا عالیـق، ترربرنامهبرنامهی گردشگری، مسیریابی و ی گردشگری، مسیریابی و هاهاجاذبهجاذبهرا در انتخاب را در انتخاب  با عال سب  سفر، متنا عارجیحـات و اطالعـایزی  حات و اطال ت ت رجی
 دموگرافیک گردشگران ایفا کند.دموگرافیک گردشگران ایفا کند.
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 مقدمهمقدمه
و یکی از منابع درآمد پایدار در بسیاری و یکی از منابع درآمد پایدار در بسیاری  اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مثبتی بر روی جوامع انسانی دارداثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مثبتی بر روی جوامع انسانی دارد  ییگردشگرگردشگر

 :Abolhoseini et al,2018: 167; Bahramian et al,2017:333; Zerihun,2017شود )شـود )ییممکشورها محسوب کشورها محسوب  ازاز

جادردشــگری بــا ایجــادهای گهــای گیتیتفعالفعال  (.(.47 با ای شگری  کی از بخششــغل و تولیــد ثــروت یکــی از بخش  رد ثروت ی ید  شناخته مکلیــدی توســعه شــناخته م  ییهاهــاشغل و تول سعه  یدی تو شوند شــوند ییکل
((Mohammadzadeh, 2008: 153))..   شگری، بیشکیفیت امکانات گردشـگری، بیشافزایش افزایش و و   هـاهـایرساختیرساختتقویت زتقویت زبنابراین بنابراین پیشازپـیشکیفیت امکانات گرد   از

ند خـوب و دلخـواه نیازمنـد   سفرسـفر  (. یک(. یک2121: : 03370337ضرورت یافته است )جمالی و همکاران،ضرورت یافته است )جمالی و همکاران، خواه نیازم مهبرنامـهخوب و دل ست سـفر بهینـه اسـت یزی یزی رربرنا نه ا سفر بهی
((Mizutani & Yamamoto, 2017: 1 .) .)حلمحـل  توریستی،توریستی،  ییهاهاجاذبهجاذبه  مقصد گردشگری،مقصد گردشگری،  یزی سفر شامل انتخابیزی سفر شامل انتخابرربرنامهبرنامه   م

خابانتخـاب  (.(.Huang & Bian, 2009: 933توریستی هست )توریستی هست )  ییهاهاجاذبهجاذبهجهت دستیابی به جهت دستیابی به   بهینه ممکنبهینه ممکن  مسیرهایمسیرهای  اقامت واقامت و   انت
ستاسـت  سفرسـفر  یزییزیرربرنامهبرنامه  دردر  جدیجدی  مشکالتمشکالت  یکی ازیکی از  توریستی مناسبتوریستی مناسب  ییهاهاجاذبهجاذبه  Hsu, 2012: 3257; Bahramian et)) ا

al, 2017: 333))کاهش یی زمان و کـاهش جوجوصرفهصرفههمی در همی در ، نقش بسیار م، نقش بسیار مگردشگریگردشگری  ناپذیرناپذیرییییجزء جداجزء جداعنوان عنوان . مسیریابی نیز به. مسیریابی نیز به یی زمان و 
عات اطالعـات   ، دستیابی به، دستیابی بهررییاخاخ  ییهاهادر سالدر سال(. (. 55: : 03330333اضطراب گردشگران دارد )جوانشیری و همکاران،اضطراب گردشگران دارد )جوانشیری و همکاران، ماکن مربـوط بـه امـاکن اطال به ا بوط  مر

ستتوجه گردشگران را به خود جلب نموده اسـت  های اجتماعی،های اجتماعی،و شبکهو شبکه  وبوب  ییشبکه جهانشبکه جهان  گردشگری مختلف از طریقگردشگری مختلف از طریق   ننییـ. ا. اتوجه گردشگران را به خود جلب نموده ا
، ، حالحـالبااینبااین  باشند.باشند.  و مؤثرو مؤثر  ددییمفمف، بسیار ، بسیار را دارندرا دارند  جدیدجدید  مقصدمقصد  ککییاز از   ددییکه قصد بازدکه قصد بازد  گرانیگرانیگردشگردش  ییاطالعات ممکن است برااطالعات ممکن است برا

سبسـ  ها، ممکن استها، ممکن استآنآن  بهترینبهترینمنظور انتخاب منظور انتخاب بهبه  ییستستییتورتور  ییهاهاجاذبهجاذبه  ییهای طوالنهای طوالنفهرستفهرست  ییابابییارزارز قتو وقـت  دهدهییـچچییپپ  ارارییب   یریرگگو و
شد )باشـد ) مروزه (. امـروزه Borràs et al,2014: 7370; Ravi & Vairavasundaram, 2016: 7با ی ی هاهاسامانهسـامانهها و هـا و یکیکتکنتکن(. ا

ندانـدبه وجود آمدهبه وجود آمده  گردشگرانگردشگران  هایهاییتیتمحدودمحدود  ها وها وتتییاولواولویق، یق، سالسالبر اساس بر اساس ارائه اطالعات ارائه اطالعات و و   سازیسازیییشخصشخص  مختلفی باهدفمختلفی باهدف   ا
((Gao et al, 2010: 607 .) .)ی است ی است گردشگرگردشگر  نهنهییدر زمدر زمها ها یکیکتکنتکنی از کاربرد این ی از کاربرد این اانمونهنمونهی، ی، گردشگرگردشگر  گرگریهیهتوصتوص  ییهاهاسامانهسامانه

شگرانگردشـگرانهای های یتیتاولواولوها و ها و ازازییبا نبا ن  وریستیوریستیتتی ی هاهاجاذبهجاذبه  ااییو و   ییمنابع گردشگرمنابع گردشگرهای های یژگییژگیوو  تطبیقتطبیق هاهاکه هدف آنکه هدف آن منظور منظور بهبـه  گرد
ست )ین مکان گردشـگری هسـت )ترترمناسبمناسبتعیین تعیین  شگری ه ین (. ایـن Ricci,2002:55ین مکان گرد به جهـت راهنمـایی و ارائـه خـدمات بـه   هاهاسامانهسـامانه(. ا خدمات  ئه  مایی و ارا هت راهن ج

لف گردشــگران، بــه اطالعــات مختلــف  عات مخت به اطال شگران،  ند )نیــاز دارنــد )  یایییــاییجغرافجغرافگرد یاز دار  & González-Ramiro et al,2016:5; Mizutaniن

1: 7201Yamamoto, .) .)0GIS  یهیک ابزار مفید و کارآمـد جهـت مـدیریت، تجزیـه مدیریت، تجز هت  مد ج مایش وتحلیل و نمـایش یک ابزار مفید و کارآ لف ی مختلـف هاهـادادهدادهوتحلیل و ن ی مخت
ستفاده از های گردشگری، مزایای بسیار زیادی ماننـد: مـدیریت اسـتفاده از یتیتفعالفعالدر در   GISشده است. استفاده از شده است. استفاده از یایی شناختهیایی شناختهجغرافجغراف مدیریت ا ند:  های گردشگری، مزایای بسیار زیادی مان

ندگان، مناطق گردشـگری، ارزیـابی اثـرات بازدیدکننـدگان،  ثرات بازدیدکن یابی ا شگری، ارز ندبنـدگروهگروهمناطق گرد کامکـا  ییهاهـادادهداده  ییب ساس معبـر اسـاس مع  ییننم هاارهـاییبر ا براخـاص بـرا  ییار   ییخاص 
صمتصـمی اطالعاتی و کمک به دولت در اتخاذ ی اطالعاتی و کمک به دولت در اتخاذ هاهاسامانهسامانهگیری، ایجاد گیری، ایجاد یمیمتصمتصم شامل های بهینـه گردشـگری، را شـامل یمیمت شگری، را  نه گرد شود شـود ییممهای بهی

((2019:121Rifki et al, همچنین این ابزار .) همچنین این ابزار .)5وبوبدر قالب در قالب تواند تواند ییممGIS   شگرگردشـگرگر گر یهیهتوصتوصی ی هاهادر توسعه سامانهدر توسعه سامانهنیز نیز ی ی گرد
کاربران مختلف، کاربران مختلف، به به ی موجود در هر نقطه از جهان ی موجود در هر نقطه از جهان گردشگرگردشگر  ییهاهاجاذبهجاذبهبا معرفی با معرفی   تواندتواندییمم  GISوب وب د. د. مورداستفاده قرار گیرمورداستفاده قرار گیر

  ننییآنالآنال  GIS  و استفاده ازو استفاده از  شود تا کاربران با توجه به عالیق خودشود تا کاربران با توجه به عالیق خودییممزمینه آگاهی و شناخت نسبی را فراهم نموده و موجب زمینه آگاهی و شناخت نسبی را فراهم نموده و موجب 
نه (. اطالعـات جغرافیـایی داوطلبانـه Berhanu et al,2017: 23برنامه سفر خود را تعیین نمایند )برنامه سفر خود را تعیین نمایند )  ،،در هر زمان و هر مکاندر هر زمان و هر مکان یایی داوطلبا عات جغراف (. اطال

((VGI))3   سال در سـال   1لدلـدایایگودچگودچی گردشگری فراهم کند. ی گردشگری فراهم کند. هاهاجاذبهجاذبههای مکانی های مکانی یلیلتحلتحلتواند منبع مناسبی را برای تواند منبع مناسبی را برای ییممنیز نیز ، ، 51175117در 
طرح مطـرح   رارا  VGIی به نام ی به نام ااتازهتازهیایی، مفهوم یایی، مفهوم جغرافجغرافدرك نقش انسان حتی با کمترین تخصص و دانش در تولید اطالعات درك نقش انسان حتی با کمترین تخصص و دانش در تولید اطالعات   اابب م

سئول، هوشـمند، مسـئولگرگریلیـلتحلتحل  فعال،فعال،  ییحسگرهاحسگرها  عنوانعنوانبهبه  توانندتوانندییمم  جامعهجامعهمردم مردم   (.(.Goodchild, 2007: 212کرد )کرد ) شمند، م   پذیر،پذیر،یتیت، هو
ند و به اشتراك بگذارنـد   خود را رصد نمودهخود را رصد نموده  یرامونیرامونپپاطالعات جغرافیایی محی  اطالعات جغرافیایی محی    یر،یر،پذپذتوزیع یافته و تعاملتوزیع یافته و تعامل  یار،یار،سس  آگاه،آگاه،-ی ی محمح و به اشتراك بگذار

سبیمناسـبی  بستربستر  ینترنت،ینترنت،در حوزه ادر حوزه ا  یدیدو ظهور امکانات جدو ظهور امکانات جد  Web 2.0وری وری (. پیدایش فنا(. پیدایش فنا55: : 03320332)جلوخانی نیارکی، )جلوخانی نیارکی،  برارا بـرا  منا   ییرا 
ستفراهم کرده اسـت  عادیعادی  توس  مردمتوس  مردم  یایییاییجغرافجغراف  ییهاهاداوطلبانه دادهداوطلبانه داده  یدیدتولتول جه (. در نتیجـه Elwood, 2008: 180))  فراهم کرده ا   ییهاهـادادهداده(. در نتی

  یی. این پدیده تأثیر بسزای. این پدیده تأثیر بسزایبگیرندبگیرندصورت رایگان در دسترس سایرین قرار صورت رایگان در دسترس سایرین قرار لیدشده و بهلیدشده و بهتوس  هر کاربر توتوس  هر کاربر توتوانند توانند ییمم  یایییاییجغرافجغراف
  ییهاهـاهم تولیدکننده و هم کاربر دادههم تولیدکننده و هم کاربر داده  تواندتواندییکه هر فرد مکه هر فرد مطوریطوریداشته، بهداشته، به  یایییاییجغرافجغراف  ییهاهاگذاری دادهگذاری دادهدر تولید و به اشتراكدر تولید و به اشتراك

                                                           
1. Geographic Information System 

2. Web-based Geographic Information System 

3. Volunteered Geographic Information 

4. Goodchild  



 139              گر گردشگری مبتنی بر اطالعات جغرافیایی ...                  کیخایی و همکاران / طراحی و توسعه یک سامانه توصیه

به ی اخیـر، مطالعـات متعـددی بـه هاهاسالسالها در ها در ییفناورفناوربا توجه به رشد روزافزون با توجه به رشد روزافزون  (.(.Wu et al,2010:293))  باشدباشد  یایییاییجغرافجغراف عددی  عات مت یر، مطال ی اخ
سینیابوالحسـینیگردد. گردد. ییممها اشاره ها اشاره در ادامه به تعدادی از آندر ادامه به تعدادی از آن  کهکه  انداندپرداختهپرداختهگر در حوزه گردشگری گر در حوزه گردشگری یهیهتوصتوصی ی هاهاسامانهسامانهکاربرد کاربرد  و و   ابوالح

شهر گر گردشگری همراه را برای ارائه خـدمات بـه گردشـگران در شـهر یهیهتوصتوص( در پژوهش خود یک سامانه ( در پژوهش خود یک سامانه 51015101همکاران )همکاران ) شگران در  به گرد خدمات  گر گردشگری همراه را برای ارائه 
شده در شده در عات ثبتعات ثبتتاریخی شیراز ارائه نمودند. این برنامه کاربردی مبتنی بر اندروید، گردشگرانی را که از نظر عالیق و اطالتاریخی شیراز ارائه نمودند. این برنامه کاربردی مبتنی بر اندروید، گردشگرانی را که از نظر عالیق و اطال

جاد و سامانه با یکدیگر مشابهت داشته باشند، شناسایی و بر این اساس اقـدام بـه ایجـاد و  به ای قدام  مهبرنامـهسامانه با یکدیگر مشابهت داشته باشند، شناسایی و بر این اساس ا شگری یزی یـک تـور گردشـگری رربرنا تور گرد یک  یزی 
یک آنی موردعالقه گردشگران را بر اساس دموگرافیـک آنهاهاجاذبهجاذبهگر گر یهیهتوصتوصنماید. در پایان، این سامانه نماید. در پایان، این سامانه ییمم یت، هـا )سـن، ملیـت، ی موردعالقه گردشگران را بر اساس دموگراف سن، مل ها )

سامانه ( یک سـامانه 51075107))  0نماید. میزوتانی و یاماموتونماید. میزوتانی و یاماموتوییممنهاد نهاد ها( پیشها( پیشیتیتاولواولوتحصیالت، عالیق و تحصیالت، عالیق و  صتوصـ( یک  شنهاد گر را بـرای پیشـنهاد یهیهتو برای پی گر را 
ندتواننـدییکه مکـه مان )ان )ضمن در نظر گرفتن نیازهای کاربرضمن در نظر گرفتن نیازهای کاربری گردشگری شهری طراحی و توسعه دادند. این سامانه ی گردشگری شهری طراحی و توسعه دادند. این سامانه هاهاجاذبهجاذبه با بـا   توان

صورت فردی و گروهی صورت فردی و گروهی ال، گردشگران را بهال، گردشگران را بهیری بایری باپذپذانعطافانعطاف(، قادر است تا به بهترین شکل و با (، قادر است تا به بهترین شکل و با ددننکنکن  ییرییرتغتغ  ی ی توجه به شراتوجه به شرا
صتوصـهای های یکیکتکنتکن، ، GISوب وب های های یتیتقابلقابلراهنمایی کند. سامانه مذکور با تلفیق راهنمایی کند. سامانه مذکور با تلفیق  نشگر دانـشیهیهتو نا و مبنـا و -گر دا ماعی ی اجتمـاعی هاهاشبکهشـبکهمب ی اجت

Twitter   و وFacebookته شده و در شهر یوکوهاما ژاپن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتای  نظرسنجی صـورت گرفتـه ، طراحی، طراحی صورت گرف شده و در شهر یوکوهاما ژاپن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتای  نظرسنجی 
شگران میوبیت باالی این سامانه از نظـر گردشـگران میدهنده محبدهنده محبنشاننشان ظر گرد کارانباشـد. رامیـرو و همکـارانوبیت باالی این سامانه از ن یرو و هم شد. رام شگری ( پتانسـیل گردشـگری 51015101))  5با سیل گرد ( پتان

بر یری از رویکرد چندمعیاره مبتنی بـر گگبهرهبهرهروستایی را در یکی از مناطق اسپانیا با روستایی را در یکی از مناطق اسپانیا با  ند. موردبررسـی قـرار دادنـد.   GISو و   VGIیری از رویکرد چندمعیاره مبتنی  قرار داد سی  موردبرر
ستفاده از ها با اسـتفاده از آنآنهر یک از هر یک از   یینسبنسب  یتیتهمهمو او ا  برای این منظور، شش فاکتور بر اساس نظرات کارشناسان تعیینبرای این منظور، شش فاکتور بر اساس نظرات کارشناسان تعیین ساتمقایسـاتها با ا   مقای

یی ی شدت و ضعف مناطق مناسب گردشگری پیشنهاد شـدند. برزویـی هاهانقشهنقشهصورت صورت در پایان، نتای  بهدر پایان، نتای  به  محاسبه شد.محاسبه شد.  ییزوجزوج شدند. برزو ی شدت و ضعف مناطق مناسب گردشگری پیشنهاد 
  ینینبب  بهینه دربهینه در  مسیریابیمسیریابی  را برایرا برای  روشیروشی  ژنتیک،ژنتیک،  الگوریتمالگوریتم  کارگیریکارگیریبهبه  وو  کاربرپسندکاربرپسند  راب راب   یکیک  ایجادایجاد  بابا  خودخود  مطالعهمطالعه  ( در( در51035103))

با گر هوشمند گردشـگری را بـا یهیهتوصتوصخود یک روش خود یک روش  ( در تحقیق( در تحقیق51055105))  3نمود. هسو و همکاراننمود. هسو و همکاران  ارائهارائه  گردشگریگردشگری  ییهاهاجاذبهجاذبه شگری را  گر هوشمند گرد
نگ ی مختلف توریستی را تعیین نمودند. هوآنـگ هاهاجاذبهجاذبهو شبکه بیزین ارائه و مسیرهای حرکت بین و شبکه بیزین ارائه و مسیرهای حرکت بین   EBM1استفاده از مدل استفاده از مدل  ی مختلف توریستی را تعیین نمودند. هوآ

موده ی گردشگری استفاده نمـوده هاهاجاذبهجاذبهعنوان یک سامانه هوشمند عنوان یک سامانه هوشمند ن بهن بهی بیزیی بیزیهاهاشبکهشبکه( در پژوهش خود، از ( در پژوهش خود، از 51135113))  2ینینییببو و  ی گردشگری استفاده ن
 ..اندانددادهدادههای بسیاری را جهت هدایت گردشگران پیشنهاد های بسیاری را جهت هدایت گردشگران پیشنهاد یتیتقابلقابلو و 

شگری ی گردشـگری هاهـامکانمکاندهد که استفاده از نظرات و اطالعات افرادی که قبالً به دهد که استفاده از نظرات و اطالعات افرادی که قبالً به ییممنشان نشان   شدهشدهانجامانجام ییهاهاپژوهشپژوهش بررسیبررسی ی گرد
شود که برای اولین بار قصد سفر به این شود که برای اولین بار قصد سفر به این ییممیی در زمان و هزینه گردشگرانی یی در زمان و هزینه گردشگرانی جوجورفهرفهصصاند سبب افزایش آگاهی و اند سبب افزایش آگاهی و سفرکردهسفرکرده

که بهپردازد کـه بهگردشگری میگردشگری می  محورمحور  GIS  این پژوهش به ارائه یک سامانهاین پژوهش به ارائه یک سامانه  منظورمنظوردین دین ببرا دارند. را دارند.   هاهامکانمکان شمند صـورت هوشـمند پردازد  صورت هو
عااطالعات دموگرافیک، عالیق و ترجیحات کاربران را دریافت نموده و با توجه به اطالعـا که بهتی مکـانی کـه بهاطالعات دموگرافیک، عالیق و ترجیحات کاربران را دریافت نموده و با توجه به اطال کانی    VGIصورت صـورت تی م

قبالً از توس  سایر گردشگران )گردشگرانی که قـبالً از  شگرهـای گردشـگرمکانمکانتوس  سایر گردشگران )گردشگرانی که  ید نمودهبازدیـد نموده  ییهای گرد شتراك گذاشتهانـد( بـه اشـتراك گذاشتهبازد به ا ند(  اند، اند، شدهشـدها
بر گر مبتنـی بـر یهیهتوصتوصی گردشگری را با استفاده از سامانه ی گردشگری را با استفاده از سامانه هاهاجاذبهجاذبهین ین ترترمناسبمناسب نی  ید ی بیـزین بـه گردشـگران جدیـد هاهاشبکهشـبکهگر مبت شگران جد به گرد یزین  ی ب

نهینـهبهبه، ، )1TSP))  گردگـرددورهدوره، با استفاده از الگوریتم فروشنده ، با استفاده از الگوریتم فروشنده سامانهسامانه  کند. همچنین اینکند. همچنین اینییممپیشنهاد پیشنهاد  به ترین مسـیر دسـتیابی بـه ی ستیابی  سیر د ترین م
 دهد.دهد.ییممی گردشگری را نیز روی نقشه نمایش ی گردشگری را نیز روی نقشه نمایش هاهاجاذبهجاذبه

 

 مبانی نظریمبانی نظری
نهینـهگزگز، ، هاهامکانمکانها، عالیق و ها، عالیق و یتیتاولواولوگر با توجه به اطالعات دریافت شده از کاربران مانند گر با توجه به اطالعات دریافت شده از کاربران مانند یهیهتوصتوصی ی هاهاسامانهسامانه فی های مختلفـی ی های مختل

کرده )را در ارتبــاط بــا موضــوع مــوردنظر تعیــین و پیشــنهاد کــرده ) شنهاد  یین و پی موردنظر تع ضوع  با مو باط   ,Ravi & Vairavasundaram,2016:1; Shuklaرا در ارت

ئه با فیلتر نمودن اطالعات غیرمفید، نتای  مطلوبی را با توجه بـه نیـاز یـک کـاربر خـاص ارائـه ( و ( و 2017:1098 خاص ارا کاربر  یک  یاز  به ن ند دهنـد ییممبا فیلتر نمودن اطالعات غیرمفید، نتای  مطلوبی را با توجه  ده
((Adomavicius & Tuzhilin,2005:735; Bozanta & Kutlu,2017: 2 .) .)سته توصیه گری به چنـد دسـته های های سامانهسامانه ند د توصیه گری به چ

                                                           
1. Mizutani   & Yamamoto 

2. González-Ramiro  

3. Hsu 

4. Engel-Blackwell-Miniard 

5. Huang   & Bian 

6. Travelling Salesman Problem 
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کاربهایی شبیه به آنچه کـاربیتمیتمآآ؛ که ؛ که 0((CBF)) محورمحور-محتوامحتوا  گرگریهیهتوصتوص  ییهاهاسامانهسامانه( ( 00  گردند:گردند:ییممبندی بندی یمیمتقستقس ست ر قـبالً درخواسـت هایی شبیه به آنچه  قبالً درخوا ر 
معموالً یک پروفایل از اطالعات قبلی واردشده توس  کاربر ایجاد کرده و در معموالً یک پروفایل از اطالعات قبلی واردشده توس  کاربر ایجاد کرده و در   هاهاسامانهسامانهدهند. این دهند. این ییمم کرده است را پیشنهادکرده است را پیشنهاد

یابی مواقـع جسـتجوهای تکـراری، ایـن اطالعـات را بازیـابی  عات را باز ین اطال کراری، ا ستجوهای ت قع ج ند )کنـد )ییممموا  (، (، Borràs et al,2014:7376; Lu et al,2015:14ک
یق ها و عالیـق یتیتاولواولوپیشنهادهای خود را با توجه به کاربران دارای پیشنهادهای خود را با توجه به کاربران دارای   هاهاسامانهسامانه؛ این ؛ این 5((CFگر مشارکتی )گر مشارکتی )یهیهتوصتوصی ی هاهاسامانهسامانه( ( 55 ها و عال

سامانه هـای موجـود در سـامانه یتمیتمآآها به ها به از طریق مقایسه امتیازاتی که هر یک از آناز طریق مقایسه امتیازاتی که هر یک از آن  دهند. شباهت بین کاربراندهند. شباهت بین کاربرانمشابه ارائه میمشابه ارائه می جود در  های مو
سایی که سامانه عالیق مشابهی میان کاربر جدید و افـراد قبلـی شناسـایی گردد. هنگامیگردد. هنگامیدهند، محاسبه میدهند، محاسبه میاختصاص میاختصاص می لی شنا فراد قب ندکنـدکه سامانه عالیق مشابهی میان کاربر جدید و ا ، ، ک

شنهاد میهـای موردعالقـه ایــن افـراد را بـه کــاربر جدیـد پیشــنهاد میآیتمآیتم ید پی کاربر جد به  فراد را  ین ا قه ا هد )دهـد )های موردعال  & Hsu et al,2012:3258; Mizutaniد

2: 1201; Yeung, 2017:3Yamamoto, ،) ،)33 ) )ککییدموگرافدموگراف  گرگریهیهتوصتوص  ییهاهاسامانهسامانه  ((DBS))3 عات بـر اطالعـات   هاهاسامانهسامانه؛ این ؛ این بر اطال
به دموگرافیک کاربران از قبیل سن، کشور، تحصیالت و جنس تکیه کـرده و بـا توجـه بـه  جه  با تو کرده و  کاربران هـای شخصـی کـاربران یژگییژگیوودموگرافیک کاربران از قبیل سن، کشور، تحصیالت و جنس تکیه  صی  های شخ

بیی ترکیبـیهاهاسامانهسـامانه( ( 11(، (،  ,.4201Borràs et al :7379دهند )دهند )ییممهادهای خود را ارائه هادهای خود را ارائه پیشنپیشن ین ایـن   ؛؛1ی ترکی بی از ترکیبـی از   هاهاسامانهسـامانها ترکی
ستفاده را اسـتفاده   DBSو و   CBF ، ،CFمانند مانند   ،،ذکرشده فوقذکرشده فوق  ییهاهاروشروش ندنماینـدییممرا ا صتوصـی ی هاهاسامانهسـامانه( ( 22، ، نمای نمبتنـ  گرگریهیهتو هوش بـر هـوش   ییمبت بر 

یزین، ی شبکه بیـزین، هاهاروشروششامل شامل   هاهاسامانهسامانهی؛ این ی؛ این محاسباتمحاسبات شهخوشـهی شبکه ب عهمجموعـهی، ی، بندبندخو صنوعی و ی فـازی، شـبکه عصـبی مصـنوعی و هاهامجمو صبی م شبکه ع فازی،  ی 
حی های مختلفـی طراحـی ییمعمارمعمارگر با گر با یهیهتوصتوصی ی هاهاسامانهسامانهباشند. باشند. ییممهای ژنتیک های ژنتیک یتمیتمالگورالگور فی طرا نامبنـا-وبوبهای هـای ییمعمارمعمارشوند. شـوند. ییممهای مختل   مب

صب دهند که بدون دانلود و نصـب ییممها به کاربران اجازه ها به کاربران اجازه ییمعمارمعمارباشند. این باشند. این ییمم  هاهاسامانهسامانهرای طراحی این رای طراحی این ین شیوه بین شیوه بترترمتداولمتداول دهند که بدون دانلود و ن
ــزارنرمنرم فزاراف ــد ا ــ  کاربرپســند جســتجو نماین ــک راب ــق ی ــانی، از طری ــانی و زم ــدون محــدودیت مک ــود را ب ند ، اطالعــات خ ستجو نمای سند ج ب  کاربرپ یک را یق  مانی، از طر کانی و ز حدودیت م بدون م خود را  عات   ، اطال
((Borràs et al,2014: 7371.).) 

کی از سـاختار مـدل گرافیکـی و و   ت بین متغیرهای موردنظر هستت بین متغیرهای موردنظر هستالالشبکه بیزین ساده یک مدل گرافیکی برای نمایش احتماشبکه بیزین ساده یک مدل گرافیکی برای نمایش احتما مدل گرافی ساختار  از 
ستفاده بیزین اغلب برای شرای  مـدل احتمـالی اسـتفاده   ییهاهاشبکهشبکهکند. کند. ییبرای ضواب  مستقل بین متغیرهای تصادفی استفاده مبرای ضواب  مستقل بین متغیرهای تصادفی استفاده م مالی ا مدل احت بیزین اغلب برای شرای  

  (.(.Martınez et al,2016:2کنند )کنند )ییکمک مکمک م  ((عدم قطعیتعدم قطعیت  وو  احتمالیاحتمالی))  تحت شرای  نامشخصتحت شرای  نامشخص  ییهاهاو به استداللو به استدالل  شوندشوندییمم
ستردهگسـتردهطور طور گر بهگر بهیهیهتوصتوصی ی هاهاسامانهسامانه ین ایـن ی از ی از ااگ ساخت هـا بـرای سـاخت یکیکتکنتکنا برای  ستفاده ی توصـیه اسـتفاده هاهامدلمـدلها  صیه ا ند )کننـد )ییممی تو  Lu etکن

al,2015:14 .) .)VGI   شمعرفی شد، نوع خاصی از اطالعـات تولیدشـ  51175117که اولین بار توس  گودچایلد در سال که اولین بار توس  گودچایلد در سال عات تولید س  ده توسـ  معرفی شد، نوع خاصی از اطال ده تو
به(. این اطالعات جغرافیایی بـهGoodchild,2007:212کاربران هست )کاربران هست ) به طور داوطلبانـه توسـ  عمـوم مـردم تولیـد و بـه (. این اطالعات جغرافیایی  ید و  مردم تول موم  س  ع نه تو طور داوطلبا
سگرهای (. عالوه بر حواس و حسـگرهای Cooper et al,2011: 2; Gómez-Barrón et al,2016:2شوند )شوند )ییمماشتراك گذاشته اشتراك گذاشته  (. عالوه بر حواس و ح

صدا وها، ضـب  صـدا وینیندوربدوربهوشمند مجهز به هوشمند مجهز به   ییهاهاتلفنتلفنمصنوعی مانند مصنوعی مانند   ییحسگرهاحسگرها  روزافزونروزافزون  یشیشظهور و افزاظهور و افزاانسانی، انسانی،  ضب     2GPS  ها، 
فزاافـزا  مکانیمکانی  ییهاهاو استفاده از دادهو استفاده از دادهگذاری گذاری به اشتراكبه اشتراك  ید،ید،را در تولرا در تول  افرادافرادمشارکت مشارکت تواند تواند یی، م، مدر زندگی روزمره مردمدر زندگی روزمره مردم هددهـد  یشیشا   ..د

لت، تلفـن همـراه، تبلـت،   یقیقرا از طررا از طر  خودخوداطالعات اطالعات   ینترنتینترنتبه ابه ا  ییو دسترسو دسترس  هاهاییفناورفناور  ینینبا استفاده از ابا استفاده از ا  توانندتوانندییمردم ممردم م  ینینبنابرابنابرا مراه، تب فن ه تل
گون(، صورت اشکال هندسی مختلف )نقطه، خ  و پلیگـون(، بهبه  یوتر،یوتر،کامپکامپ صومـتن، تصـوصورت اشکال هندسی مختلف )نقطه، خ  و پلی یدتولیـدصدا صـدا   یلم ویلم وففـ  یر،یر،متن، ت ندکننـد  تول خانی )جلوخـانی   کن )جلو

شوند شـوند ییممتولید و به اشتراك گذاشته تولید و به اشتراك گذاشته  محلیمحلی افرادافراد توس توس  کهکه استاست به اطالعاتیبه اطالعاتی مربوطمربوط  VGIی ی اصلاصل (. ارزش(. ارزش55: : 03320332نیارکی،نیارکی،
((Goodchild,2007:220از .)از .)  VGI  شگری عنوان یک منبع داده مناسب در زمینـه اسـتخراج اطالعـات گردشـگری توان بهتوان بهییمم عات گرد ستخراج اطال نه ا عنوان یک منبع داده مناسب در زمی

ست )بهـره جسـت ) هره ج فاهاز مفـاه  یرییـریگگبا بهرهبـا بهره  پژوهشپـژوهش  ننییـاا(. (. Hauthal & Burghardt, 2016: 1ب یزینشـبکه بیـزین  ممییاز م و و   VGI  ،،شبکه ب
 ..پردازدپردازدییمم  گر گردشگریگر گردشگرییهیهتوصتوصهوشمند هوشمند سامانه سامانه   ککییو توسعه و توسعه   ییطراحطراحبه به   ،،GISوب وب   هایهایییآورآورفنفن
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کارکرد آن در ی و نحوه کـارکرد آن در چارچوب مفهومچارچوب مفهومشده که شده که دادهداده  گر گردشگری توسعهگر گردشگری توسعهیهیهتوصتوصسامانه سامانه  در این پژوهش یکدر این پژوهش یک ( ( 00))شکل شـکل ی و نحوه 
صلی تشکیلشده است. مطابق شکل، این سامانه از چهـار بخـش اصـلی تشکیلنشان دادهنشان داده خش ا هار ب عات شـده اسـت. در گـام اول، ورود اطالعـات شده است. مطابق شکل، این سامانه از چ گام اول، ورود اطال ست. در  شده ا

                                                           
1. Content-based filtering 

2. Collaborative-based filtering 

3. Demographic-based systems 

4. Hybrid Techniques 

5. Global Positioning System 
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شامل توانـد شـامل ییممشود. این اطالعات شود. این اطالعات ییممخصی و عالیق گردشگران از طریق سامانه و راب  کاربرپسند تحت وب، انجام خصی و عالیق گردشگران از طریق سامانه و راب  کاربرپسند تحت وب، انجام شش ند  توا
ید، سن، جنسیت، سطح تحصیالت، شغل، درآمد، زمان شـروع و خاتمـه سـفر، تعـداد روزهـای بازدیـد،  های بازد عداد روز سفر، ت مه  شروع و خات حی ی تفریحـی هاهـامکانمکانسن، جنسیت، سطح تحصیالت، شغل، درآمد، زمان  ی تفری

بگر پیشنهادی بـیهیهتوصتوصموردعالقه و ترجیحات گردشگر باشد. سامانه موردعالقه و ترجیحات گردشگر باشد. سامانه  یق ا تلفیـق گر پیشنهادی  عات عالاطالعـات عالا تلف شگران گردشـگران   یقیـقاطال عات و اطالعـات گرد و اطال
ساس ( با استفاده از شـبکه بیـزین )بـر اسـاس VGIی گردشگری )یعنی ی گردشگری )یعنی هاهاجاذبهجاذبهداوطلبانه تولیدشده توس  سایر گردشگران از داوطلبانه تولیدشده توس  سایر گردشگران از  بر ا یزین ) شبکه ب ( با استفاده از 

شگرگردشـگری گردشگری را برای هر ی گردشگری را برای هر هاهاجاذبهجاذبه، یک برنامه بازدید از ، یک برنامه بازدید از Netica  افزارافزارنرمنرم( در ( در 51025102اطالعات آماری سال اطالعات آماری سال  ید تولیـد   گرد تول
بهی گردشگری بـر روی نقشـه تحـت وب، بـههاهاجاذبهجاذبههای بازدید از های بازدید از ماید. در ادامه پس از مشخص شدن مکانماید. در ادامه پس از مشخص شدن مکانننییمم حت وب،  شه ت بر روی نق منظور منظور ی گردشگری 

 گیرد.گیرد.از محل اقامت هر گردشگر انجام میاز محل اقامت هر گردشگر انجام می  TSPترین مسیر با استفاده از الگوریتم ترین مسیر با استفاده از الگوریتم ینهینهبهبهمدیریت بهتر سفر، مدیریت بهتر سفر، 

 

 
 گر گردشگرییهتوص. چارچوب مفهومی سامانه 1شکل شماره 

 

 موردمطالعه موردمطالعه محدوده محدوده 
ز شهر قرار دارد. شهر ز شهر قرار دارد. شهر کیلومترمربع هست که در مرککیلومترمربع هست که در مرک  22//33منطقه موردمطالعه، محدوده تاریخی شهر یزد با مساحت تقریبی منطقه موردمطالعه، محدوده تاریخی شهر یزد با مساحت تقریبی 

شد ی اخیر، با رشـد هاهاسالسالدر در   هست کههست که  زدزدییو مرکز اداری استان و مرکز اداری استان   ییخخییواحد تارواحد تار  ترینترین، بزرگ، بزرگکیلومترمربعکیلومترمربع  017017//11با وسعت با وسعت   یزدیزد ی اخیر، با ر
  زدزدییـ  (. شهر(. شهر021021: : 00331331یزد مواجه بوده است )مودت و همکاران، یزد مواجه بوده است )مودت و همکاران، نقاط شهری استان نقاط شهری استان   ررییساساجمعیتی بسیار زیادی نسبت به جمعیتی بسیار زیادی نسبت به 

قواماقـوام  ، یکی از شهرهای معرف فرهنگ و تمدن، یکی از شهرهای معرف فرهنگ و تمدنهزارسالههزارسالهسهسهی ی با قدمتبا قدمت هنکهـن  ا نرانـییاا  ک ست و ای اسـت و ارا سوی ز سـوی ی ا سکونسـکییسازمان سـازمان ز    ووون
در در   (.(.1111: : 03350335تی، تـی، برابرا  )منتظری و)منتظری و  شده استشده است  دهدهیینامنام« « شهر خشت خام جهانشهر خشت خام جهان»»  ننییو اولو اول  ییخخییتارتار  ییشهرهاشهرها  ازازی ی ککیی  عنوانعنوانبهبه
عیت اماکن و تسهیالت گردشگری عیت اماکن و تسهیالت گردشگری ( موق( موق55بسیار زیادی قرار دارند  شکل )بسیار زیادی قرار دارند  شکل )  شدهشدهشناختهشناخته  ییخخییتارتاری ی بناهابناهاو و   هاهاجاذبهجاذبه  ،،شهرشهر  ننییاا

شامل اطالدهد. در این پژوهش از بانک اطالعات شـهرداری شـهر یـزد شـامل اطالییممرا در محدوده تاریخی شهر یزد نشان را در محدوده تاریخی شهر یزد نشان  یزد  شهر  شهرداری  عات عـات دهد. در این پژوهش از بانک اطالعات 
شگری، های مربوط بـه موقعیـت امـاکن گردشـگری، الیهالیه ی منطقه وی منطقه وهاهاراهراه، الیه شبکه ، الیه شبکه 51051022آماری بازدیدهای گردشگری سال آماری بازدیدهای گردشگری سال  ماکن گرد یت ا به موقع های مربوط 

 شده است.شده است.خدماتی و کلیه تسهیالت مرتب ، استفادهخدماتی و کلیه تسهیالت مرتب ، استفاده
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 . منطقه موردمطالعه: موقعیت محدوده تاریخی شهر یزد2شکل شماره 
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 تخمین ترجیحات سفر کاربر با استفاده از شبکه بیزینتخمین ترجیحات سفر کاربر با استفاده از شبکه بیزین

ی ارائه دانش از طریق ترکیب تئوری بیز با یک مدل گرافیکی است و کاربردهای فراوانی در ی ارائه دانش از طریق ترکیب تئوری بیز با یک مدل گرافیکی است و کاربردهای فراوانی در هاهاوشوشررشبکه بیزین یکی از شبکه بیزین یکی از 
ماالجامع در احتمـاال  یینظرنظر  ییمبانمبان  ککبه دلیل برخورداری از یبه دلیل برخورداری از ی  شبکه بیزینشبکه بیزین  .های علت و معلولی داردهای علت و معلولی داردیلیلتحلتحلحل مسائل و حل مسائل و  و و   تتجامع در احت

یده و ر شرای  پیچیـده و دد  گیریگیرییمیمپشتیبان تصمپشتیبان تصم  هایهاییستمیستمسس  جهت ایجادجهت ایجاد  تواندتواندییممها، ها، گیریگیرییمیمتصمتصم یتعـدم قطعیـتدارای دارای ر شرای  پیچ کار بکـار   ،،عدم قطع ب
مؤثر دری مـؤثر درهاهاروشروش  یکی ازیکی از  وو  ((Hsu, 2012, 3259))  گرفته شودگرفته شود شتیبانی ازپشـتیبانی از  ی  یبترکیـب  پ هایرویکردهـای  ترک نگفیلترینـگ  رویکرد هیگروهـی  فیلتری   وو  گرو

ــوا توامحت حورمحــور-مح ظرنظــر  دردر  م ــه  ن تهگرفت  & Borràs et al,2014:7379; Hsu et al,2012:3259; Huangشود )شــود )میمی  گرف

2:13201Blagojević et al,-; Papić2015:12; Lu et al,2009:935Bian,سین(. ایـن روش از توزیـع پسـین یع پ ین روش از توز برای بـرای   0(. ا
لیکارگیری دانش قبلـیبیزین، ترکیب و بهبیزین، ترکیب و به  ییهاهاشبکهشبکههای های یتیتقابلقابلکند. یکی از کند. یکی از ییمموتحلیل پارامترهای مختلف استفاده وتحلیل پارامترهای مختلف استفاده تجزیهتجزیه   5کارگیری دانش قب

هتجهـت  هایهاییالیالها و ها و گرهگره  ی ازی ازااشامل مجموعهشامل مجموعه  یزینیزینمدل بمدل ب(. (. Shinde et al, 2017: 15در دسترس هست )در دسترس هست ) کهاسـت کـهدار دار ج ست    ا
فرزند ختم فرزند ختم   گرهگرهوالد شروع و به والد شروع و به   گرهگرهمعرف ارتباطات علت و معلولی بین متغیرهاست. یال از معرف ارتباطات علت و معلولی بین متغیرهاست. یال از   هاهاللیایاها معرف متغیرها و ها معرف متغیرها و گرهگره
با یک تابع احتمال با یک تابع احتمال   گرهگرهها هست. هر ها هست. هر گرهگره  طور شرطی مستقل از سایرطور شرطی مستقل از سایروالد خود بوده و بهوالد خود بوده و به  گرهگرهفرزند وابسته به فرزند وابسته به   گرهگره. . شودشودییمم

صورت رابطه صورت رابطه پارامترهای تئوری بیز بهپارامترهای تئوری بیز به. . نمایدنمایدییاستفاده ماستفاده م  در ارتباط است و از احتماالت پیشین برای تعیین احتماالت پسیندر ارتباط است و از احتماالت پیشین برای تعیین احتماالت پسین
 (:(:Hsu et al, 2012: 3259شود )شود )ییمم( بیان ( بیان 00شماره )شماره )

P(X / Y)P(Y)
P(Y / X)

P(X)
  )0( 

P(Yدر این معادلهدر این معادله / X) ، ،وقوع پیشامد وقوع پیشامد احتمال احتمال   اایی  ننییاحتمال پساحتمال پسY  شامد شـرط وقـوع پیشـامد بهبه قوع پی ستهسـت  Xشرط و P(X..ه / Y) ، ،
ناست. اگر چنـ  Yوقوع پیشامد وقوع پیشامد احتمال احتمال   اایی  ننییششییاحتمال پاحتمال پ  P(Y)..استاست  Yشرط وقوع پیشامد شرط وقوع پیشامد بهبه  Xوقوع پیشامد وقوع پیشامد احتمال احتمال    ننییاست. اگر چ
 ..هستهست  Xوقوع پیشامد وقوع پیشامد احتمال احتمال نیز نیز   P(X)داد.داد.نسبت نسبت   ییکسانکسانییاحتمال احتمال   هاهاههییتمامی فرضتمامی فرضبهبه  توانتوانییموجود نباشد مموجود نباشد م  ییاحتمالاحتمال

کاربر مرحله کیفی: اطالعات کیفی شبکه بیزین اقدامات ترجیحی کـاربر ( ( 00شود: شود: ییممعملکرد شبکه بیزین در سه مرحله خالصه عملکرد شبکه بیزین در سه مرحله خالصه  مرحله کیفی: اطالعات کیفی شبکه بیزین اقدامات ترجیحی 
عاتمرحله کمـی: اطالعـات  ((55، ، هاستهاستشامل نمایش گرافیکی متغیرها و ارتباطات بین آنشامل نمایش گرافیکی متغیرها و ارتباطات بین آن  زند کهزند کهییرا تخمین مرا تخمین م می: اطال شبکه کمـی شـبکه   مرحله ک می  ک

ها ها ریشه )بدون والد( و یک جدول احتمال شرطی برای سایر گرهریشه )بدون والد( و یک جدول احتمال شرطی برای سایر گره  ییهاهابیزین که شامل تعریف یک توزیع احتمال برای گرهبیزین که شامل تعریف یک توزیع احتمال برای گره
گر مرحله توزیع احتماالت اقدامات ترجیحی کاربر بر اساس شـواهد متغیرهـای دیگـر این این روزرسانی: در روزرسانی: در مرحله بهمرحله به( ( 33و و   هستهست های دی شواهد متغیر مرحله توزیع احتماالت اقدامات ترجیحی کاربر بر اساس 

                                                           
1. Posterior probability 

2. Prior Knowledge 
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عنوان اقدامات ترجیحی برای کاربران در عنوان اقدامات ترجیحی برای کاربران در بهبهباشند، باشند، احتمال احتمال میزان میزان باالترین باالترین   دارایدارای  ی کهی کهنتایجنتایج  گردد وگردد وییروزرسانی مروزرسانی مشبکه بهشبکه به
تئوری بیز تئوری بیز   ررحل اول و دوم مبتنی بر دانش در حوزه سفر و مرحله سوم متکی بحل اول و دوم مبتنی بر دانش در حوزه سفر و مرحله سوم متکی باا. در این سه مرحله، مر. در این سه مرحله، مرشوندشوندیینظر گرفته منظر گرفته م

سن، شده در این پژوهش بر اساس اطالعات دموگرافیک )سـن، (. شبکه بیزین طراحی(. شبکه بیزین طراحیHuang & Bian, 2009: 937))  هستهست شده در این پژوهش بر اساس اطالعات دموگرافیک )
عات جنس، میزان درآمد، شغل، میزان تحصیالت و نـوع سـفر(، عالیـق و ترجیحـات گردشـگران و دانـش قبلـی )اطالعـات  لی )اطال نش قب شگران و دا حات گرد یق و ترجی سفر(، عال نوع  جنس، میزان درآمد، شغل، میزان تحصیالت و 

 .یفی و کمی سازی شده استیفی و کمی سازی شده استکک، ، Netica  افزارافزارنرمنرمشده از منابع مرتب ( در شده از منابع مرتب ( در وریوریآآجمعجمع
 در سامانه پیشنهادیدر سامانه پیشنهادی  VGI  استفاده ازاستفاده از

VGI   که یکی از منابع مهم اطالعات جغرافیایی اسـت و در مـواردی کـه مواردی  ست و در  معجمـعیکی از منابع مهم اطالعات جغرافیایی ا نابع ی اطالعـات از سـایر منـابع آورآورج سایر م عات از  یر یر پذپـذامکانامکانی اطال
به وانند حجم عظیمی از اطالعات مکانی مربـوط بـه تتییممباشد، بسیار حائز اهمیت است. گردشگران مختلف باشد، بسیار حائز اهمیت است. گردشگران مختلف یینمنم بوط  بهجاذبـهوانند حجم عظیمی از اطالعات مکانی مر ی ی هاهاجاذ

کانی آنی بازدیـد شـده و اطالعـات مکـانی آنهاهاجاذبهجاذبهمنظور ثبت عالیق کاربران در ارتباط با منظور ثبت عالیق کاربران در ارتباط با گردشگری را تولید نمایند. بهگردشگری را تولید نمایند. به عات م شده و اطال ید  ها، هـا، ی بازد
شگمنظور تعامل کاربر با سامانه فراهم گردیـده اسـت. در ایـن رابـ  پـس از بازدیـد گردشـگرابطی کاربرپسند بهرابطی کاربرپسند به ید گرد پس از بازد ب   ین را ست. در ا یده ا کان ر از مکـان منظور تعامل کاربر با سامانه فراهم گرد ر از م

ید آن، های دموگرافیک خود مانند محدوده سنی، جنسیت، وضعیت شغلی و تأییـد آن، یژگییژگیوو، با ورود به سامانه و تعیین ، با ورود به سامانه و تعیین 0موردنظرموردنظر های دموگرافیک خود مانند محدوده سنی، جنسیت، وضعیت شغلی و تأی
یزان موقعیت مکان بازدید شده را بر روی نقشه مشخص کرده و با تعیین نوع آن جاذبـه و یـا ثبـت تصـاویر مربوطـه، میـزان  طه، م صاویر مربو بت ت یا ث به و  موقعیت مکان بازدید شده را بر روی نقشه مشخص کرده و با تعیین نوع آن جاذ

کاربران های بعدی به کـاربران یهیهتوصتوصشده و در شده و در ات در پایگاه داده مکانی سامانه ذخیرهات در پایگاه داده مکانی سامانه ذخیرهنماید. این اطالعنماید. این اطالعییمماهمیت آن را مشخص اهمیت آن را مشخص  های بعدی به 
 گردد.گردد.ییمممشابه پیشنهاد مشابه پیشنهاد 

 تعیین مسیر بهینه گردشگری در سامانهتعیین مسیر بهینه گردشگری در سامانه

ان، ان، ربرربرکاکـا  حاتحـاتییمتناسب با ترجمتناسب با ترج  ی گردشگریی گردشگریهاهاکانکانممارائه فهرستی از ارائه فهرستی از   عالوه برعالوه بر  شده،شده،گر گردشگری طراحیگر گردشگری طراحییهیهتوصتوصسامانه سامانه 
وهش وهش نهادشده در این پژنهادشده در این پژیرهای پیشیرهای پیش. مس. مسکندکندییممی گردشگری را نیز مشخص ی گردشگری را نیز مشخص هاهاجاذبهجاذبهه هر یک از ه هر یک از دستیابی بدستیابی ب  بهترین مسیربهترین مسیر

گردد. گردد. شده به نقطه اولیه بازمیشده به نقطه اولیه بازمییهیهتوصتوصی ی هاهامکانمکانز ز شده و پس از بازدید اشده و پس از بازدید ابا حرکت از یک اقامتگاه یا هتل گردشگری شروعبا حرکت از یک اقامتگاه یا هتل گردشگری شروع
ترین این مسئله به دنبال یافتن بهتـرین   شده است.شده است.دهدهاستفااستفا  TSPبه همین دلیل جهت مسیریابی بهینه در این سامانه، از مسئله به همین دلیل جهت مسیریابی بهینه در این سامانه، از مسئله  این مسئله به دنبال یافتن به

که از همه که از همه طوریطوریمسیر ممکن در بین تعدادی مکان گردشگری با صرف کمترین میزان هزینه )مسافت و زمان( هست، بهمسیر ممکن در بین تعدادی مکان گردشگری با صرف کمترین میزان هزینه )مسافت و زمان( هست، به
 بار عبور صورت گیرد.بار عبور صورت گیرد.  یک  یکشده و از هر مکان فقشده و از هر مکان فقبازدید انجامبازدید انجام  هاهامکانمکان

 سامانهسامانه  یحیحتشرتشرسازی و سازی و یادهیادهپپ

  ییطراحطراحرا را   ییگردشگرگردشگر  گرگریهیهسامانه هوشمند توصسامانه هوشمند توص  یکیک، ، GISو وب و وب   VGI  یزین،یزین،شبکه بشبکه ب  هایهاییتیتقابلقابلیق یق تلفتلفپژوهش با پژوهش با   ینیناادر در 
توسعه توسعه   AJAXو فناوری و فناوری   ASP.Net MVC  فرمفرمپلتپلتسامانه پیشنهادی با استفاده از سامانه پیشنهادی با استفاده از   5سمت سرورسمت سرور  ..شده استشده استدادهداده  و توسعهو توسعه

که است کـه   OSM3شده است. الیه نمایش سامانه شامل صفحه شده است. الیه نمایش سامانه شامل صفحه دادهداده شهنقشـهاست  طه ری مربوطـه رهاهانق یابی ا از سـرویس مـوردنظر بازیـابی ی مربو موردنظر باز سرویس  ا از 
یه، وب فرمی نمایـد. همچنـین ایـن الیـه، وب فرمبرداربرداربهرهبهرهتواند با آن تعامل برقرار کرده و از آن تواند با آن تعامل برقرار کرده و از آن ییممراحتی راحتی کند و کاربر بهکند و کاربر بهییمم ین ال نین ا ید. همچ ها و هـا و ی نما

کاربر یسـی سـمت کـاربر نونوبرنامهبرنامهی ی هاهازبانزباندهد. از دهد. از ییممشود و راب  کاربری سیستم را نیز تشکیل شود و راب  کاربری سیستم را نیز تشکیل ییممی کاربر را شامل ی کاربر را شامل هاهاکنترلکنترل سمت  سی  ی
سعه آن استفادهمنظور طراحـی واسـ  کاربرپسـند و توسـعه آن استفاده، به، بهJava Scriptو و   HTML ، ،CSSمانند مانند  سند و تو س  کاربرپ حی وا ست. شـده اسـت. منظور طرا ی ی هاهـادادهدادهشده ا

بهجاذبـهو و   هاهامکانمکانی مکانی و توصیفی مربوط به ی مکانی و توصیفی مربوط به هاهادادهدادهمورداستفاده در سامانه شامل مورداستفاده در سامانه شامل  قه ی مختلـف گردشـگری در منطقـه هاهاجاذ شگری در منط لف گرد ی مخت
کانی ی منطقه است که در پایگاه داده مکـانی هاهاراهراه  تاریخی شهر یزد و اطالعات دموگرافیک کاربران و گردشگران و نیز شبکهتاریخی شهر یزد و اطالعات دموگرافیک کاربران و گردشگران و نیز شبکه ی منطقه است که در پایگاه داده م

Postgresql  شه ســازی شــده و روی نقشــه یرهیرهذخذخ شده و روی نق مایش داده نمــایش داده   OSMسازی  شار شــود. جهــت انتشــار ییممن هت انت شهنقشــهشود. ج ــز از  هاهانق یز ازنی ــزارنرمنرم  ن فزاراف   ا
GeoServer  شده است.شده است.استفادهاستفاده 

یک عـات دموگرافیـک دهد. در این بخش هر کاربر با ثبت اطالدهد. در این بخش هر کاربر با ثبت اطالییمم( نحوه ثبت اطالعات مربوط به هر کاربر را نشان ( نحوه ثبت اطالعات مربوط به هر کاربر را نشان 33شکل )شکل ) عات دموگراف
کان ی خود را نسبت بـه آن مکـان مندمندعالقهعالقه( و میزان ( و میزان 33(، قادر است، موقعیت مکان گردشگری موردنظر )شکل (، قادر است، موقعیت مکان گردشگری موردنظر )شکل 33خود )شکل خود )شکل  به آن م ی خود را نسبت 

صیه یی را به گردشگران توصـیه هاهاجاذبهجاذبه(، تعیین نماید. سامانه پیشنهادی، (، تعیین نماید. سامانه پیشنهادی، 33)شکل )شکل  با کنـد کـه قـبالً توسـ  گردشـگران بـا ییممیی را به گردشگران تو شگران  س  گرد قبالً تو که  ند  ک

                                                           
1. Point of interest 

2. Server 

3. Open Street Map 
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یق یشنهادها سامانه بر اساس کـاربران بـا ترجیحـات و عالیـق پپ  دیگر،دیگر،عبارتعبارتبهبه  ..تمایالت و ترجیحات مشابه، تأییدشده استتمایالت و ترجیحات مشابه، تأییدشده است حات و عال با ترجی کاربران  یشنهادها سامانه بر اساس 
به هـا بـه شود. شباهت بین گردشگران از طریق مقایسه امتیازاتی که آنشود. شباهت بین گردشگران از طریق مقایسه امتیازاتی که آنییمممشابه، ارائه مشابه، ارائه  بهجاذبـهها  جود در ی گردشـگری موجـود در هاهاجاذ شگری مو ی گرد

سایی با کاربران قبلـی شناسـایی که سامانه، شباهت عالیق کاربر جدید را که سامانه، شباهت عالیق کاربر جدید را گردد. هنگامیگردد. هنگامیدهند، محاسبه میدهند، محاسبه میییممسامانه اختصاص سامانه اختصاص  لی شنا با کاربران قب
شنهاد میها را به گردشگر جدیـد پیشـنهاد میموردنظر آنموردنظر آن  ییگردشگرگردشگر  ییهاهاجاذبهجاذبهکند، کند،  ید پی هد )دهـد )ها را به گردشگر جد  Borràs et al,2014:7376; Lu etد

al,2015:12; Yeung,2011:2.).) 
 

 
 (VGIبر ). مراحل مختلف ثبت اطالعات در بخش رابط تعاملی کار3شکل شماره 

 

صتوصـ  ییهاهاسامانهسامانه  سازیسازییادهیادهو پو پ  ییاز موارد مهم در طراحاز موارد مهم در طراح  ییککیی شگری،گردشـگری،  گرگرههییتو حیطراحـی  گرد ب  گرافابـ  گرافرر  ککییـ  طرا سب و مناسـب و   ییککـییا منا
شامل دهد که شـامل ییممشده تحت وب را در منطقه تاریخی شهر یزد نشان شده تحت وب را در منطقه تاریخی شهر یزد نشان ( راب  کاربری طراحی( راب  کاربری طراحی11شکل )شکل ). . باشدباشدییکاربرپسند مکاربرپسند م دهد که 

جاری، ، تجـاری، ها )شامل: مناطق تاریخی، فرهنگیها )شامل: مناطق تاریخی، فرهنگیمراه موقعیت مکانی آنمراه موقعیت مکانی آنی گردشگری به هی گردشگری به ههاهاجاذبهجاذبهامکاناتی از قبیل نمایش امکاناتی از قبیل نمایش  ، ت
کاتفریحی، مذهبی و اقامتی(، صفحه گرافیکی کاربرپسند، درج اطالعات کـاربر در پایگـاه داده مکـا گاه داده م کاربر در پای ینی، قابلیـتفریحی، مذهبی و اقامتی(، صفحه گرافیکی کاربرپسند، درج اطالعات  شنهادها یشـنهادها پپت ت نی، قابل ی

سییزی سفر بر اسـاس اطالعـات دموگرافیـک )سـن، جنسـیرربرنامهبرنامهی گردشگری به کاربران و ی گردشگری به کاربران و هاهاجاذبهجاذبه سن، جن یک ) عات دموگراف ساس اطال شغل وت، شـغل ویزی سفر بر ا یره(،غیـره(،  ت،    غ
شگران شگران شده توس  گردشده توس  گردی گردشگری مختلف و نمایش نظرات ثبتی گردشگری مختلف و نمایش نظرات ثبتهاهاجاذبهجاذبهاطالعات مربوط به تعداد بازدیدهای مربوط به اطالعات مربوط به تعداد بازدیدهای مربوط به 

 ..ی پیشنهادی، هستی پیشنهادی، هستهاهاجاذبهجاذبه( و همچنین دارای قابلیت مسیریابی بهینه از مبدأ حرکت جهت بازدید از ( و همچنین دارای قابلیت مسیریابی بهینه از مبدأ حرکت جهت بازدید از VGIقبلی )قبلی )
 

 
 گردشگری در منطقه تاریخی شهر یزد گرهیتوصتحت وب سامانه  . رابط کاربری4شکل شماره 
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پس(. پـس22نام و اطالعات دموگرافیک خود را وارد نمایند )شکل نام و اطالعات دموگرافیک خود را وارد نمایند )شکل منظور ورود و استفاده از سامانه، کاربران ابتدا باید ثبتمنظور ورود و استفاده از سامانه، کاربران ابتدا باید ثبتبهبه از از   (. 
جود وجـود ی گردشگری می گردشگری مهاهاجاذبهجاذبهکاربر و ذخیره اطالعات دموگرافیک، دسترسی به امکاناتی نظیر نمایش موقعیت کاربر و ذخیره اطالعات دموگرافیک، دسترسی به امکاناتی نظیر نمایش موقعیت   نامنامثبتثبت در در و

ساحفاصله و مسـاح یرییریگگاندازهاندازهها، قابلیت ها، قابلیت یهیهالالسامانه باقابلیت روشن و خاموش کردن سامانه باقابلیت روشن و خاموش کردن  صات ت، دسترسـی بـه مختصـات فاصله و م به مخت سی  ، ، هاهـامکانمکانت، دستر
با وروشود. در ادامـه، بـا وروییممی موجود در سامانه، فعال ی موجود در سامانه، فعال هاهانقشهنقشه، امکان تعامل کاربر با ، امکان تعامل کاربر با هاهامکانمکانقابلیت جستجوی قابلیت جستجوی  مه،  عات د اطالعـات شود. در ادا د اطال

مایالت و نوع تمـایالت   هاهاجاذبهجاذبهروزرسانی آن، احتماالت مربوط به انتخاب نوع روزرسانی آن، احتماالت مربوط به انتخاب نوع بهبه  شده وشده ودموگرافیک کاربر به شبکه بیزین طراحیدموگرافیک کاربر به شبکه بیزین طراحی و نوع ت
یقظـرات و عالیـقی گردشگری بازدید نموده و نی گردشگری بازدید نموده و نهاهاجاذبهجاذبهکاربر بر اساس اطالعات حاصل از کاربران قبلی که از کاربر بر اساس اطالعات حاصل از کاربران قبلی که از  خود را در خـود را در   ظرات و عال

 (.(.77گردد )شکل گردد )شکل ییممها تعیین ها تعیین شده و مسیر دستیابی به هر یک از آنشده و مسیر دستیابی به هر یک از آن(، تخمین زده(، تخمین زدهVGI))  انداندنمودهنمودهسامانه درج سامانه درج 
 

 
 گر گردشگری.یهتوصگردشگر در سامانه  نامثبت. فرم 5شکل شماره 

 

 هاهابحث و یافتهبحث و یافته

بهجاذبـه  گر گردشگری جهت پیشنهادگر گردشگری جهت پیشنهادیهیهتوصتوصهدف از این مقاله، توسعه یک سامانه هدف از این مقاله، توسعه یک سامانه  به گردی توریسـتی مناسـب بـه گردهاهاجاذ سب  ستی منا شگران شـگران ی توری
سادر قالـب یـک سـا  VGIی ی هاهـادادهدادهگری و گری و های توصیههای توصیهیتمیتمالگورالگوراست. این سامانه با تلفیق است. این سامانه با تلفیق  یک  لب  تا ، قـادر اسـت تـا GISوب وب مانه مانه در قا ست  قادر ا  ،

خود را ی حاصل از کـاربران قبلـی کـه نظـرات خـود را هاهادادهدادهاطالعات دموگرافیک کاربران جدید را با اطالعات دموگرافیک کاربران جدید را با  ظرات  که ن لی  کاربران قب نه از صـورت داوطلبانـه از ههببی حاصل از  صورت داوطلبا
کاربران جدبـا عالیـق کـاربران جد  ی گردشگری متناسبی گردشگری متناسبهاهاجاذبهجاذبه، ترکیب نموده و ، ترکیب نموده و انداندگذاشتهگذاشتهی گردشگری به اشتراك ی گردشگری به اشتراك هاهاجاذبهجاذبه یق  ید و یـد و با عال

سابینی کند. با فرض اینکه اطالعات دموگرافیک واردشده توس  یـک کـاربر در سـایشیشپپها را ها را سی به آنسی به آنمسیر دسترمسیر دستر کاربر در  یک  به مانه بـه بینی کند. با فرض اینکه اطالعات دموگرافیک واردشده توس   مانه 
مانشـود. همـانییمم( ارائه ( ارائه 11صورت شکل )صورت شکل )روزرسانی شبکه بهروزرسانی شبکه به( باشد، نتای  حاصل از مقایسه اطالعات و به( باشد، نتای  حاصل از مقایسه اطالعات و به00شرح جدول )شرح جدول ) طور طور شود. ه
شاهده ( مشـاهده 11که در شکل )که در شکل ) سشـود، نتـای  توزیـع احتمـال نـوع مسـییمم( م نوع م مال  یع احت تای  توز کاربر بهفرت ایـن کـاربر بهااشود، ن ین  یی یی ماجراجومـاجراجوهای هـای یتمیتمآآصورت صـورت فرت ا

((Adventure% ــا ــر ب با %( براب بر  ــدمنظوره ، ، 3737//11( برا ندمنظوره چن ــچ ــتل   اایی ختل مخ ــا Multifarious))  م ــر ب با ( براب بر  ــتراحت و تفر، ، %%0101( برا ستراحت و تفراس ــییا  ی ی حح
((Fun and Relaxation% برابر با )% برابر با )شهرشهر  ییهاهاجاذبهجاذبهو و   33//2121( ی( یUrban% به میزان )% به میزان )نین شده اسـت. همچنـین مشخصمشخص  3131//77 ست. همچ شده ا

بهجاذبـهبرای بازدید از برای بازدید از   5252//11شده برای این کاربر نیز با احتمال %شده برای این کاربر نیز با احتمال %نوع اقدامات ترجیحی معرفینوع اقدامات ترجیحی معرفی تاریخی )ی تـاریخی )هاهاجاذ (، (، Historicalی 
گی )جهت بازدید از اماکن فرهنگـی )  11//0101(، %(، %Commercialبرای بازدید از اماکن تجاری )برای بازدید از اماکن تجاری )  5151%% برای بـرای   3232//11%%  وو( ( Culturalجهت بازدید از اماکن فرهن

 (، هست.(، هست.Entertainmentی تفریحی و سرگرمی )ی تفریحی و سرگرمی )هاهاجاذبهجاذبهبازدید از بازدید از 
 

 گر گردشگری.یهتوصشده در سامانه . مثالی از اطالعات دموگرافیک ثبت1ه جدول شمار

 کاربر
 درآمد

(Income) 
 اشتغال تیوضع

(Work status) 

 التیتحص
(Education) 

 جنسیت
(Gender) 

 سن
(Age) 

 انگیزه
(Motivation) 

0 
 متوس 

(Average) 

 بازنشسته

(Retired) 
 یلیتکم التیتحص

(Postgraduate) 
 مرد

(Male) 

سابزرگ
 ل

(Adult) 

تفریح و 
 سرگرمی

(Recreation) 

 



 1400پاییز ، 3، شمارۀ 8گردشگری شهری، دورۀ فصلنامه                                                                                                146

 
 روزرسانی اطالعات واردشده. خروجی شبکه بیزین پس از به6شکل شماره 

 

ید. های مـوردنظر خـود را انتخـاب نمایـد. تواند جاذبهتواند جاذبهییممبا توجه به احتماالت حاصل از شبکه بیزین بروز شده، هر گردشگر با توجه به احتماالت حاصل از شبکه بیزین بروز شده، هر گردشگر  خاب نما خود را انت موردنظر  های 
جدول )گونه کـه در جـدول )جاذبه هست. همانجاذبه هست. همان  77ریزی و ارائه در سامانه، تعداد ریزی و ارائه در سامانه، تعداد برنامهبرنامهابلابلی گردشگری قی گردشگری قهاهاجاذبهجاذبهحداکثر تعداد حداکثر تعداد  که در  ( ( 55گونه 

یاز شبکه بیـ  آمدهآمدهدستدستبا توجه به توزیع احتمال بهبا توجه به توزیع احتمال بهشده است، شده است، نشان دادهنشان داده فروض،زین بـرای گردشـگر مفـروض،از شبکه ب شگر م برای گرد عداد تعـداد   زین  به اذبـه ججسه سـه ت اذ
حیتفریحــی تاریخیجاذبــه تــاریخی  دودو، ، ((3232//11* %* % 77))  تفری به  جاری جاذبــه تجــاری   یکیــک، ، ((5252//11* %* % 77))  جاذ به ت به فرجاذبــه فر  یکیــکو و ( ( 5151%% ** 77))جاذ گیهنگــیجاذ    هن

عات ی گردشگری، با بررسی اطالعـات هاهامکانمکاندر هر گروه از انواع در هر گروه از انواع   هاهاجاذبهجاذبهگردد. این گردد. این ییمم  ارائهارائه  به کاربربه کاربر( ( 0101//11* %* % 77)) و و   GIVی گردشگری، با بررسی اطال
سفر سـفر   یزییزیررو برنامهو برنامه  شدهشدهشده توس  سایر گردشگران و کسب رتبه بیشتر، به کاربر معرفیشده توس  سایر گردشگران و کسب رتبه بیشتر، به کاربر معرفیبا توجه به بازدیدهای قبلی انجامبا توجه به بازدیدهای قبلی انجام

 گردد.گردد.میمیآغاز آغاز 
 

 گر گردشگرییهتوصیتم پیشنهادی و سامانه الگوربا استفاده از  ی گردشگری پیشنهادشده به کاربر فرضیهامکان. 2ول شماره جد

 ی گردشگری پیشنهادیهامکان کاربر

0 
(، )تاریخی آباد و پارك قصر )تفریحی(، مسجد جامع کبیر، مجموعه امیر چخماقموزه آب، باغ دولت

 دستی )فرهنگی()تجاری(، نمایشگاه صنایع رانیا میفروشگاه فرش و گل

 

در در مودن نقطه شروع )مودن نقطه شروع )ی گردشگری با مشخص نی گردشگری با مشخص نهاهاجاذبهجاذبهی گردشگری، مسیر حرکت کاربر در بین ی گردشگری، مسیر حرکت کاربر در بین هاهاجاذبهجاذبهپس از معرفی پس از معرفی 
شده شده شده و مسیر بهینه معرفیشده و مسیر بهینه معرفیی پیشنهادی استخراجی پیشنهادی استخراجهاهامکانمکانگیرد. همچنین جهت حرکت کاربر، گیرد. همچنین جهت حرکت کاربر، ییمماینجا هتل مهر( انجام اینجا هتل مهر( انجام 

کاربر شـود. کـاربر ییمماده اده ، نمایش د، نمایش دOSMی منطقه بر روی نقشه ی منطقه بر روی نقشه هاهاراهراه( با کمک الیه شبکه ( با کمک الیه شبکه 77امانه نیز مطابق شکل )امانه نیز مطابق شکل )توس  ستوس  س شود. 
بنزین، بیمارستان و ... بنزین، بیمارستان و ... شاپ، رستوران، پمپشاپ، رستوران، پمپییکافکافترین امکانات مانند ترین امکانات مانند یکیکنزدنزدتواند در صورت نیاز، اطالعات تواند در صورت نیاز، اطالعات ییممدر هرلحظه در هرلحظه 

 را روی نقشه مشاهده نماید.را روی نقشه مشاهده نماید.

 
 رکت )هتل سنتی مهر(شده از مبدأ حپیشنهادی سامانه طراحی جاذبهبی بین هفت . مسیریا7شکل شماره 
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سامانه سازد، طراحی و استفاده از این سـامانه ییممرای گردشگران فراهم رای گردشگران فراهم های مختلفی را بهای مختلفی را بیتیتقابلقابلباوجوداین که سامانه پیشنهادی باوجوداین که سامانه پیشنهادی  سازد، طراحی و استفاده از این 
که یی است کـه هاهادادهدادهد به د به میزان اعتمامیزان اعتما  ها، کیفیت وها، کیفیت ویتیتمحدودمحدودین این ین این ترترمهممهمهایی نیز مواجه بوده است. یکی از هایی نیز مواجه بوده است. یکی از یتیتمحدودمحدودبا با  یی است 

اگرچه در این اگرچه در این   VGI  ییهاهادادهدادهشوند. شوند. ییممی توریستی تولید و به اشتراك گذاشته ی توریستی تولید و به اشتراك گذاشته هاهاجاذبهجاذبهتوس  گردشگران مختلف در مورد توس  گردشگران مختلف در مورد 
صحگیرند ولی نیاز به ارزیابی و سـنجش میـزان صـحییممی مورداستفاده قرار ی مورداستفاده قرار اطالعاتاطالعاتاصلی اصلی منبع منبع   ککیی  عنوانعنوانسامانه بهسامانه به یزان  سنجش م ین ت ایـن گیرند ولی نیاز به ارزیابی و  ت ا

را با تردید را با تردید   هاهادادهدادهاز این از این   کارگیری و استفادهکارگیری و استفادهباشد. این امر ممکن است در برخی موارد، بهباشد. این امر ممکن است در برخی موارد، بهشده میشده میسامانه طراحیسامانه طراحیدر در   هاهادادهداده
ین ی در ایـن های موجود در این پژوهش، عدم تمایل برخی از کاربران نسبت به همکارهای موجود در این پژوهش، عدم تمایل برخی از کاربران نسبت به همکاریتیتمحدودمحدودمواجه سازد. یکی دیگر از مواجه سازد. یکی دیگر از  ی در ا

به بگردد کـه مطالعـات آتـی بـه بییممگردشگری هست. لذا پیشنهاد گردشگری هست. لذا پیشنهاد ی ی هاهاجاذبهجاذبهسامانه و ثبت نظرات خود در ارتباط با سامانه و ثبت نظرات خود در ارتباط با  تی  عات آ که مطال سی ررسـی گردد  رر
 ه شود.ه شود.ی گردشگری پرداختی گردشگری پرداختهاهاجاذبهجاذبهی ترغیب گردشگران به تولید اطالعات مکانی ی ترغیب گردشگران به تولید اطالعات مکانی هاهاروشروشراهکارها و راهکارها و 

 

 گیریگیرییجهیجهنتنت

همی گردشگری مناسب مطابق با عالیـق و ترجیحـات گردشـگران، یکـی از اقـدامات مهـمهاهاجاذبهجاذبهتعیین تعیین  قدامات م کی از ا شگران، ی حات گرد یق و ترجی مهبرنامـهدر در   ی گردشگری مناسب مطابق با عال یزی یزی رربرنا
رای  رای  ششـها، عالیق، ترجیحات و ها، عالیق، ترجیحات و یازمندییازمندیننگردشگری است. گردشگران زمانی از یک سفر رضایت کاملی خواهند داشت که گردشگری است. گردشگران زمانی از یک سفر رضایت کاملی خواهند داشت که 

مدابـزار کارآمـد  ککعنوان یعنوان یبهبه  GISیزی سفر لحاظ گردد. استفاده از یزی سفر لحاظ گردد. استفاده از رربرنامهبرنامهها در ها در دموگرافیک و اجتماعی آندموگرافیک و اجتماعی آن بزار کارآ شگردر گردشـگر  ا ی ی در گرد
  بربـری ی گردشگرگردشگر  ییهاهاجاذبهجاذبه  صصییتخصتخصگیری مناسب، گیری مناسب، یمیممک به تصممک به تصم، ک، کی گردشگریی گردشگریهاهاجاذبهجاذبههای های یژگییژگیوومعرفی معرفی در در تواند تواند ییمم

ساو مؤثر عمـل کنـد. در ایـن پـژوهش، یـک سـا  ددییمفمف  ارارییبسبس  و انتخاب مسیر بهینه،و انتخاب مسیر بهینه،خاص خاص   ییارهاارهاییاساس معاساس مع یک  پژوهش،  ین  ند. در ا مل ک صتوصـ  مانهمانهو مؤثر ع   گرگریهیهتو
بر گردشگری مبتنی بـر  عات دموگرافیـری از اطالعـات جغرافیـایی داوطلبانـه و اطالعـات دموگرافگگبهرهبهرهبا بـا   GISوب وب گردشگری مبتنی  نه و اطال یایی داوطلبا عات جغراف شگران یـک گردشـگران یری از اطال یک گرد

تواند تواند ییمموتحلیل ترجیحات گردشگران استفاده و وتحلیل ترجیحات گردشگران استفاده و منظور تجزیهمنظور تجزیهی شبکه بیزین بهی شبکه بیزین بهسازسازمدلمدلاست. سامانه مذکور، از است. سامانه مذکور، از ایجادشده ایجادشده 
یک از پارامتبینی نماید و تأثیر هر یـک از پارامتیشیشپپی گردشگری را از طریق احتماالت شرطی ی گردشگری را از طریق احتماالت شرطی هاهاجاذبهجاذبهرفتار بازدید از رفتار بازدید از  مل رهـا و عوامـل بینی نماید و تأثیر هر  ها و عوا ر

ل کاربر ل کاربر های این سامانه، امکان تعامهای این سامانه، امکان تعامیژگییژگیووین ین ترترمهممهمدهد. یکی از دهد. یکی از ی گردشگری نمایش ی گردشگری نمایش هاهاجاذبهجاذبهمختلف را در انتخاب نوع مختلف را در انتخاب نوع 
مورد صورت داوطلبانه در مـورد یشنهادها خود را بهیشنهادها خود را بهپپتوانند نظرات و توانند نظرات و ییممای که گردشگران ای که گردشگران گونهگونهبا آن است بهبا آن است به بهجاذبـهصورت داوطلبانه در  ید ی بازدیـد هاهاجاذ ی بازد

شگران جدید شگران جدید ترجیحات گردترجیحات گرد  ووی گردشگری مشابه با عالیق ی گردشگری مشابه با عالیق هاهاجاذبهجاذبهشده به اشتراك گذاشته تا سامانه بتواند بر این اساس شده به اشتراك گذاشته تا سامانه بتواند بر این اساس 
حی گـردد کـه در طراحـی ییمم  یزی کامل سفر روزانه پیشنهادیزی کامل سفر روزانه پیشنهادرربرنامهبرنامهمنظور انجام یک منظور انجام یک را ارائه نماید. بهرا ارائه نماید. به که در طرا صتوصـی ی هاهاسامانهسـامانهگردد  گر گر یهیهتو

بهاذبـهججها نیز لحاظ گردد تا بازدید از ها نیز لحاظ گردد تا بازدید از ی گردشگری و ساعات تعطیلی آنی گردشگری و ساعات تعطیلی آنهاهامکانمکانگردشگری بعدی، زمان شروع به کار گردشگری بعدی، زمان شروع به کار  ی ی هاهااذ
به، فرسطح سواد، دانش، تجربـه، فر  ین،ین،با سنبا سن  که گردشگرانکه گردشگرانتری صورت گیرد. ازآنجاییتری صورت گیرد. ازآنجایییقیقدقدقیزی یزی رربرنامهبرنامهگردشگری با گردشگری با  نگ و هنـگ و سطح سواد، دانش، تجر ه

دشوار بوده و دشوار بوده و   هاهابرای آنبرای آن  سامانهسامانه  ینینده از اده از اممکن است استفاممکن است استفا  ینین، بنابرا، بنابراکنندکنندییمماستفاده استفاده   هاهاسامانهسامانهاز این از این متفاوت، متفاوت،   هایهاییدگاهیدگاهدد
عاارائه اطالعـاها در ها در سامانهسامانه  ینینو مؤثر بودن او مؤثر بودن ا  ییورورالزم را نداشته باشد. بهرهالزم را نداشته باشد. بهره  ییییکاراکارا شگری،ت گردشـگری،ارائه اطال ستلزم ممسـتلزم م  ت گرد   یتیـتقابلقابل  یزانیـزانم

یابی گردد مطالعات آتی بـه ارزیـابی ییممپیشنهاد پیشنهاد هست. لذا هست. لذا   گردشگرانگردشگرانها توس  ها توس  آنآن  یرییریپذپذاستفادهاستفاده به ارز ستفادهاسـتفاده  یزانیـزانممگردد مطالعات آتی  ین یری ایـن پذپذا یری ا
 بپردازند.بپردازند.  هاهاسامانهسامانه

 

 تقدیر و تشکر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.
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