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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.
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چکیده
با رشد روزافزون سهم گردشگری در اقتصاد کشورها ،امروزه توجه دولتها و بخشهای خصوصی بیشازپیش بـه
به
سفر و
برنامـهریزی سـفر
ست .برنا مه
سرمایهگذاری ،برنامهریزی و بازنگری مجدد در فعالیتهای گردشگری معطوف شـشده ااسـت.
هانی وب و یـایا
شـبکه ججهـان
چه شبک
اگرچـه
گردد .اگر
سوب میگـردد.
محسـوب
شگران مح
گردشـگران
هم گرد
تعیین مقاصد گردشگری یکی از مسائل ممهـم
شبکههای اجتماعی موجود منبع مناسبی را برای شناسایی جاذبههای گردشگری فراهم میآورند ،اما انتخاب یـک
یک
حات
ترجیحـا
یق و ترجی
عالیـق
شباهت را بـابا عال
یا مجموعهای از مکانهای گردشگری برای سفر ،بهطوریکه بتواند بیشترین شـباهت
توسـسعه
حی و تو
طراحـی
ضر ،طرا
حاضـر،
گردشگران داشته باشد ،به یک چالش در این زمینه تبدیلشده است .هدف از پژوهش حا
یک سامانه توصیهگر گردشگری مبتنی بر وب  GISاست که بتواند بهصورت هوشمند مکانهای گردشگری را به
اطالعـات
عات
جه ببـه اطال
توجـه
کاربران پیشنهاد کرده و به بهترین شکل به نیازها و عالیق آنها پاسخ دهد .این سامانه ،بـابا تو
اذبـههای
دموگرافیک گردشگران و مقایسه آنها با اطالعات جغرافیایی داوطلبانه ( )VGIکه گردشگران قبلی از جاذ به
ید .سـامانه
سامانه
نمایـد.
یشـنهاد مینما
ید پی شنهاد
جدیـد
شگران جد
گردشـگران
به گرد
گردشگری گزارش نمودهاند ،مکانهای مناسب گردشگری را بـه
موردنظر این امکان را فراهم میسازد که گردشگران بتوانند بهصورت داوطلبانه میزان عالقه و جذابیت مکانهای
گردشگری را بر روی نقشه  Open Street Mapمشخص کنند تا در موارد مشابه در اختیار سایر گردشگران قـرار
قرار
مهمـی
می
بگیرد .اجرای این سامانه در منطقه تاریخی شهر یزد نشان میدهد که بهکارگیری آن میتواند نقش بسیار مه
عات
اطالعـا
حات و اطال
رجیحـات
یق ،ترجی
عالیـق،
سب بـابا عال
متناسـب
سفر ،متنا
را در انتخاب جاذبههای گردشگری ،مسیریابی و برنامهریزی سـفر،
دموگرافیک گردشگران ایفا کند.
واژگان کلیدی :سامانه توصیهگر گردشگری ،شبکه بیزین ،وب  ،GISاطالعات جغرافیایی داوطلبانه.
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مقدمه
گردشگری اثرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مثبتی بر روی جوامع انسانی دارد و یکی از منابع درآمد پایدار در بسیاری
شود ( Abolhoseini et al,2018: 167; Bahramian et al,2017:333; Zerihun,2017:
از کشورها محسوب میشـود
شناخته میشــوند
شوند
سعه شــناخته
توســعه
یدی تو
کلیــدی
های کل
کی از بخشهــا
ثروت ییکــی
ید ثــروت
تولیــد
ـغل و تول
جاد شـشغل
ـگری بـباـا ایایجــاد
ردشـشگری
های گرد
 .)47فعالیتهــای
شگری ،بیشاز پیش
ازپـیش
گردشـگری،
( .)Mohammadzadeh, 2008: 153بنابراین تقویت زیرساختهـا و افزایش کیفیت امکانات گرد
بهینـه ااسـت
ست
سفر بهی نه
برنامـهریزی سـفر
ند برنا مه
نیازمنـد
خواه نیازم
خوب و دلدلخـواه
سـفر خـوب
ضرورت یافته است (جمالی و همکاران .)21 :0337،یک سفر
( .)Mizutani & Yamamoto, 2017: 1برنامهریزی سفر شامل انتخاب مقصد گردشگری ،جاذبههای توریستی ،م حل
محـل
اقامت و مسیرهای بهینه ممکن جهت دستیابی به جاذبههای توریستی هست ( .)Huang & Bian, 2009: 933انت خاب
انتخـاب
اسـت ( Hsu, 2012: 3257; Bahramian et
سـفر ا ست
جاذبههای توریستی مناسب یکی از مشکالت جدی در برنامهریزی سفر
 .)al, 2017: 333مسیریابی نیز بهعنوان جزء جداییناپذیر گردشگری ،نقش بسیار مهمی در صرفهجویی زمان و کـاهش
کاهش
به اامـاکن
ماکن
مربـوط بـه
اطالعـات مر بوط
اضطراب گردشگران دارد (جوانشیری و همکاران .)5 :0333،در سالهای اخیر ،دستیابی به اطال عات
یـن
ست .ا ی
گردشگری مختلف از طریق شبکه جهانی وب و شبکههای اجتماعی ،توجه گردشگران را به خود جلب نموده ااسـت
حـال،
اطالعات ممکن است برای گردشگرانی که قصد بازدید از یک مقصد جدید را دارند ،بسیار مفید و مؤثر باشند .بااین حال
قتگیر
یـده و ووقـت
بسـیار پیچ ی
ارزیابی فهرستهای طوالنی جاذبههای توریستی بهمنظور انتخاب بهترین آنها ،ممکن است ب س
سـامانههای
ها و سامانه
مروزه تکنیکهـا
شد ( .)Borràs et al,2014: 7370; Ravi & Vairavasundaram, 2016: 7اامـروزه
باباشـد
مختلفی باهدف شخصیسازی و ارائه اطالعات بر اساس سالیق ،اولویتها و محدودیتهای گردشگران به وجود آمدها ند
انـد
( .)Gao et al, 2010: 607سامانههای توصیهگر گردشگری ،نمونهای از کاربرد این تکنیکها در زمینه گردشگری است
بـهمنظور
گردشـگران به
که هدف آنها تطبیق ویژگیهای منابع گردشگری و یا جاذبههای توریستی با نیازها و اولویتهای گرد شگران
خـدمات بـه
به
ارائـه خدمات
مایی و ارا ئه
راهنمـایی
هت راهن
سـامانهها ججهـت
ین سامانه
ست ( .)Ricci,2002:55اایـن
گردشـگری ههسـت
تعیین مناسبترین مکان گرد شگری
ند ( & González-Ramiro et al,2016:5; Mizutani
دارنــد
ـاز دار
یایی ننیـیاز
لف جغرافیــایی
مختلــف
ـات مخت
اطالعـعات
ـه اطال
ـگران ،بـبه
گردشـشگران،
گرد
0
مختلـف
لف
هـای مخت
مایش داده ها
یهوتحلیل و ننمـایش
تجزیـه
مـدیریت ،تجز
جهـت مدیریت،
کارآمـد ج هت
 GIS .)Yamamoto,2017: 1یک ابزار مفید و کارآ مد
ستفاده از
مـدیریت ااسـتفاده
ماننـد :مدیریت
جغرافیایی شناختهشده است .استفاده از  GISدر فعالیتهای گردشگری ،مزایای بسیار زیادی مان ند:
برای
خـاص بـرا
ارهـای خاص
ساس معیار ها
بر ااسـاس
مکـانی بـر
هـای م کا
بنـدی داده ها
ندگان ،گروهب ند
بازدیدکننـدگان،
اثـرات بازدیدکن
ارزیـابی ا ثرات
گردشـگری ،ارز یابی
مناطق گرد شگری،
شامل می شود
شـود
گردشـگری ،را شـامل
بهینـه گرد شگری،
تصـمیمهای بهی نه
تصمیمگیری ،ایجاد سامانههای اطالعاتی و کمک به دولت در اتخاذ ت صم
گردشـگری
( .)Rifki et al,2019:121همچنین این ابزار میتواند در قالب وب GIS5نیز در توسعه سامانههای توصیهگر گرد شگر
مورداستفاده قرار گیرد .وب  GISمیتواند با معرفی جاذبههای گردشگری موجود در هر نقطه از جهان به کاربران مختلف،
زمینه آگاهی و شناخت نسبی را فراهم نموده و موجب میشود تا کاربران با توجه به عالیق خود و استفاده از  GISآنالین
داوطلبانـه
نه
جغرافیـایی داوطلبا
اطالعـات جغراف یایی
در هر زمان و هر مکان ،برنامه سفر خود را تعیین نمایند ( .)Berhanu et al,2017: 23اطال عات
سال ،5117
لـد1در سـال
(3)VGIنیز میتواند منبع مناسبی را برای تحلیلهای مکانی جاذبههای گردشگری فراهم کند .گودچای لد
با درك نقش انسان حتی با کمترین تخصص و دانش در تولید اطالعات جغرافیایی ،مفهوم تازهای به نام  VGIرا م طرح
مطـرح
سئولیتپذیر،
هوشـمند ،ممسـئول
یـلگر ،هو شمند،
کرد ( .)Goodchild, 2007: 212مردم جامعه میتوانند بهعنوان حسگرهای فعال ،تحل یل
بگذارنـد
ند
محی -آگاه ،سیار ،توزیع یافته و تعاملپذیر ،اطالعات جغرافیایی محی پیرامون خود را رصد نموده و به اشتراك بگذار
برای
مناسـبی را بـرا
(جلوخانی نیارکی .)5 :0332 ،پیدایش فناوری  Web 2.0و ظهور امکانات جدید در حوزه اینترنت ،بستر منا سبی
هـای
جه داده ها
نتیجـه
ست ( .)Elwood, 2008: 180در نتی
تولید داوطلبانه دادههای جغرافیایی توس مردم عادی فراهم کرده ااسـت
جغرافیایی میتوانند توس هر کاربر تولیدشده و بهصورت رایگان در دسترس سایرین قرار بگیرند .این پدیده تأثیر بسزایی
هـای
در تولید و به اشتراكگذاری دادههای جغرافیایی داشته ،بهطوریکه هر فرد میتواند هم تولیدکننده و هم کاربر داده ها
1. Geographic Information System
2. Web-based Geographic Information System
3. Volunteered Geographic Information
4. Goodchild
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متعـددی به
بـه
مطالعـات مت عددی
اخیـر ،مطال عات
جغرافیایی باشد ( .)Wu et al,2010:293با توجه به رشد روزافزون فناوریها در سالهای اخ یر،
ابوالحسـینی و
کاربرد سامانههای توصیهگر در حوزه گردشگری پرداختهاند که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره میگردد .ابوالح سینی
شگران در شـهر
شهر
گردشـگران
به گرد
خدمات بـه
همکاران ( )5101در پژوهش خود یک سامانه توصیه گر گردشگری همراه را برای ارائه خـدمات
تاریخی شیراز ارائه نمودند .این برنامه کاربردی مبتنی بر اندروید ،گردشگرانی را که از نظر عالیق و اطالعات ثبتشده در
گردشـگری
شگری
تور گرد
یک تـور
برنامـهریزی یـک
جاد و برنا مه
به ایایجـاد
اقـدام بـه
سامانه با یکدیگر مشابهت داشته باشند ،شناسایی و بر این اساس ا قدام
(سـن ،ململیـت،
یت،
هـا ( سن،
یک آن ها
دموگرافیـک
مینماید .در پایان ،این سامانه توصیهگر جاذبههای موردعالقه گردشگران را بر اساس دموگراف
بـرای پیپیشـنهاد
شنهاد
توصـیهگر را برای
سامانه تو ص
تحصیالت ،عالیق و اولویتها) پیشنهاد مینماید .میزوتانی و یاماموتو )5107(0یک سـامانه
تواننـد با
بـا
که میتوان ند
جاذبههای گردشگری شهری طراحی و توسعه دادند .این سامانه ضمن در نظر گرفتن نیازهای کاربران (کـه
توجه به شرای تغییر کنند) ،قادر است تا به بهترین شکل و با انعطافپذیری باال ،گردشگران را بهصورت فردی و گروهی
اجتمـاعی
ماعی
شـبکههای اجت
مبنـانا و شبکه
نش-مب
توصـیهگر دادانـش
راهنمایی کند .سامانه مذکور با تلفیق قابلیتهای وب  ،GISتکنیکهای تو ص
گرفتـه
ته
صورت گرف
 Twitterو  ،Facebookطراحیشده و در شهر یوکوهاما ژاپن مورد ارزیابی قرار گرفت .نتای نظرسنجی صـورت
گردشـگری
شگری
سیل گرد
پتانسـیل
کاران )5101(5پتان
همکـاران
رامیـرو و هم
باشـد .رام یرو
شگران میبا شد.
گردشـگران
نظـر گرد
نشاندهنده محبوبیت باالی این سامانه از ن ظر
دادنـد.
ند.
قرار داد
سی قـرار
موردبررسـی
بر  VGIو  GISموردبرر
روستایی را در یکی از مناطق اسپانیا با بهرهگیری از رویکرد چندمعیاره مبتنی بـر
ستفاده از مقای سات
مقایسـات
برای این منظور ،شش فاکتور بر اساس نظرات کارشناسان تعیین و اهمیت نسبی هر یک از آنها با ااسـتفاده
برزویـی
یی
شـدند .برزو
زوجی محاسبه شد .در پایان ،نتای بهصورت نقشههای شدت و ضعف مناطق مناسب گردشگری پیشنهاد شدند.
( )5103در مطالعه خود با ایجاد یک راب کاربرپسند و بهکارگیری الگوریتم ژنتیک ،روشی را برای مسیریابی بهینه در بین
گردشـگری را بـابا
جاذبههای گردشگری ارائه نمود .هسو و همکاران )5105(3در تحقیق خود یک روش توصیهگر هوشمند گرد شگری
هوآنـگ
نگ
استفاده از مدل 1EBMو شبکه بیزین ارائه و مسیرهای حرکت بین جاذبههای مختلف توریستی را تعیین نمودند .هوآ
و بیین )5113(2در پژوهش خود ،از شبکههای بیزین بهعنوان یک سامانه هوشمند جاذبههای گردشگری استفاده ننمـوده
موده
و قابلیتهای بسیاری را جهت هدایت گردشگران پیشنهاد دادهاند.
گردشـگری
شگری
هـای گرد
بررسی پژوهشهای انجامشده نشان میدهد که استفاده از نظرات و اطالعات افرادی که قبالً به مکان ها
سفرکردهاند سبب افزایش آگاهی و صرفهجویی در زمان و هزینه گردشگرانی میشود که برای اولین بار قصد سفر به این
هوشـمند
شمند
صورت هو
که بهصـورت
مکانها را دارند .بدین منظور این پژوهش به ارائه یک سامانه  GISمحور گردشگری میپردازد کـه
صـورت VGI
که به صورت
کانی کـه
عاتی ممکـانی
اطالعـا
اطالعات دموگرافیک ،عالیق و ترجیحات کاربران را دریافت نموده و با توجه به اطال
شـدهاند،
شتراك گذاشته شده
به ااشـتراك
انـد) بـه
ید نمودها ند)
بازدیـد
شگری بازد
گردشـگر
هـای گرد
توس سایر گردشگران (گردشگرانی که قـبقبالً از مکان های
جدیـد
ید
گردشـگران جد
به گرد شگران
بیـزین بـه
شـبکههای ب یزین
بر شبکه
مبتنـی بـر
مناسبترین جاذبههای گردشگری را با استفاده از سامانه توصیهگر مبت نی
دسـتیابی بـه
به
مسـیر د ستیابی
ینـهترین م سیر
گـرد ( ،(TSP1بهی نه
پیشنهاد میکند .همچنین این سامانه ،با استفاده از الگوریتم فروشنده دوره گرد
جاذبههای گردشگری را نیز روی نقشه نمایش میدهد.
مبانی نظری
مختلفـی
فی
ینـههای مختل
سامانههای توصیهگر با توجه به اطالعات دریافت شده از کاربران مانند اولویتها ،عالیق و مکانها ،گزی نه
کرده ( Ravi & Vairavasundaram,2016:1; Shukla,
ـنهاد کــرده
یین و پیپیشـشنهاد
موردنظر تعتعیــین
ـوع مــوردنظر
ضوع
موضـ
ـاط بـباـا مو
ارتبـباط
را در ارت
ئه میده ند
دهنـد
ارائـه
خاص ارا
کاربر خـاص
یک کـاربر
یاز یـک
به ننیـاز
 )2017:1098و با فیلتر نمودن اطالعات غیرمفید ،نتای مطلوبی را با توجه بـه
چنـد ددسـته
سته
( .)Adomavicius & Tuzhilin,2005:735; Bozanta & Kutlu,2017: 2سامانههای توصیه گری به چ ند

Yamamoto

Bian

1. Mizutani
&
2. González-Ramiro
3. Hsu
4. Engel-Blackwell-Miniard
5. Huang
&
6. Travelling Salesman Problem
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کاربر قـبقبالً درخوا ست
درخواسـت
تقسیمبندی میگردند )0 :سامانههای توصیهگر محتوا-محور ()CBF؛ 0که آیتمهایی شبیه به آنچه کـارب
کرده است را پیشنهاد میدهند .این سامانهها معموالً یک پروفایل از اطالعات قبلی واردشده توس کاربر ایجاد کرده و در
ند (،)Borràs et al,2014:7376; Lu et al,2015:14
یابی میککنـد
بازیـابی
عات را باز
اطالعـات
ایـن اطال
تکـراری ،ا ین
جسـتجوهای ت کراری،
مواقـع ج ستجوهای
موا قع
عالیـق
یق
 )5سامانههای توصیهگر مشارکتی ()CF؛ 5این سامانهها پیشنهادهای خود را با توجه به کاربران دارای اولویتها و عال
موجـود در سـامانه
سامانه
هـای مو جود
مشابه ارائه میدهند .شباهت بین کاربران از طریق مقایسه امتیازاتی که هر یک از آنها به آیتم های
کنـد،
سایی ک ند
شناسـایی
قبلـی شنا
افـراد قب لی
اختصاص میدهند ،محاسبه میگردد .هنگامیکه سامانه عالیق مشابهی میان کاربر جدید و ا فراد
هد ( & Hsu et al,2012:3258; Mizutani
شنهاد میددهـد
جدیـد پیپیشــنهاد
ـاربر جد ید
بـه کـکاربر
افـراد را به
ـن ا فراد
موردعالقـه اایـین
هـای موردعال قه
آیتم های
3
اطالعـات
عات
بـر اطال
 )3 ،)Yamamoto,2017:3; Yeung, 2011: 2سامانههای توصیهگر دموگرافیک ()DBS؛ این سامانهها بر
صی کـاربران
کاربران
شخصـی
های شخ
به ویژگیهـای
توجـه بـه
بـا تو جه
کـرده و با
دموگرافیک کاربران از قبیل سن ،کشور ،تحصیالت و جنس تکیه کرده
بی از
ترکیبـی
سـامانهها ترکی
ایـن سامانه
بی؛ 1ا ین
ترکیبـی
سـامانههای ترکی
پیشنهادهای خود را ارائه میدهند ( )1 ،)Borràs et al., 2014: 7379سامانه
بر هـوش
هوش
مبتنـی بـر
توصـیهگر مبت ن
سـامانههای تو ص
نماینـد )2 ،سامانه
ستفاده مینمای ند
روشهای ذکرشده فوق ،مانند  CF ،CBFو  DBSرا ااسـتفاده
صنوعی و
عصـبی ممصـنوعی
شبکه ع صبی
فازی ،شـبکه
مجموعـههای فـازی،
خوشـهبندی ،مجمو عه
یزین ،خو شه
محاسباتی؛ این سامانهها شامل روشهای شبکه ببیـزین،
هـای وب-مب نا
مبنـا
شـوند .معماری های
حی می شوند.
طراحـی
مختلفـی طرا
الگوریتمهای ژنتیک میباشند .سامانههای توصیهگر با معماریهای مختل فی
متداولترین شیوه برای طراحی این سامانهها میباشند .این معماریها به کاربران اجازه میدهند که بدون دانلود و ننصـب
صب
نماینــد
ند
ـتجو نمای
ـند ججسـستجو
کاربرپسـسند
ـک راراب بـ کاربرپ
ـق یـیک
طریـیق
ـانی ،از طر
ـانی و ززمـمانی،
ـدودیت ممکـکانی
ـدون ممحـحدودیت
ـود را بـبدون
ـات خـخود
اطالعـعات
فزار  ،اطال
نرماافــزار
(.)Borràs et al,2014: 7371
گرافیکـی
کی
مـدل گرافی
سـاختار مدل
شبکه بیزین ساده یک مدل گرافیکی برای نمایش احتماالت بین متغیرهای موردنظر هست و از ساختار
مالی ااسـتفاده
ستفاده
احتمـالی
مدل احت
برای ضواب مستقل بین متغیرهای تصادفی استفاده میکند .شبکههای بیزین اغلب برای شرای مـدل
میشوند و به استداللهای تحت شرای نامشخص (احتمالی و عدم قطعیت) کمک میکنند (.)Martınez et al,2016:2
ند ( Lu et
کننـد
ستفاده میکن
صیه ااسـتفاده
توصـیه
مـدلهای تو
ساخت مدل
برای سـاخت
هـا بـرای
ایـن تکنیک ها
گسـتردهای از ا ین
سامانههای توصیهگر بهطور گ سترده
توسـس
تولیدشـشده تو
اطالعـات تولید
 VGI .)al,2015:14که اولین بار توس گودچایلد در سال  5117معرفی شد ،نوع خاصی از اطال عات
تولیـد و بـه
به
مـردم تول ید
موم مردم
توسـس ععمـوم
نه تو
داوطلبانـه
بهطور داوطلبا
کاربران هست ( .)Goodchild,2007:212این اطالعات جغرافیایی بـه
اشتراك گذاشته میشوند ( .)Cooper et al,2011: 2; Gómez-Barrón et al,2016:2عالوه بر حواس و ححسـگرهای
سگرهای
صدا وGPS2
ضب صـدا
انسانی ،ظهور و افزایش روزافزون حسگرهای مصنوعی مانند تلفنهای هوشمند مجهز به دوربینها ،ضـب
دهـد.
افـزایش د هد
در زندگی روزمره مردم ،میتواند مشارکت افراد را در تولید ،به اشتراكگذاری و استفاده از دادههای مکانی ا فزا
همـراه ،تبتبلـت،
لت،
تلفـن ه مراه،
بنابراین مردم میتوانند با استفاده از این فناوریها و دسترسی به اینترنت اطالعات خود را از طریق تل فن
کننـد (جلو خانی
(جلوخـانی
تولیـد کن ند
صـدا تول ید
فـیلم و صدا
صویر ،ف
متن ،تتصـو
گون) ،مـتن،
پلیگـون)،
کامپیوتر ،بهصورت اشکال هندسی مختلف (نقطه ،خ و پلی
نیارکی .)5 :0332،ارزش اصلی  VGIمربوط به اطالعاتی است که توس افراد محلی تولید و به اشتراك گذاشته می شوند
شـوند
گردشـگری
شگری
عات گرد
اطالعـات
اسـتخراج اطال
نه ا ستخراج
زمینـه
( .)Goodchild,2007:220از  VGIمیتوان بهعنوان یک منبع داده مناسب در زمی
یزین VGI ،و
شبکه ببیـزین
فاهیم شـبکه
یـری از ممفـاه
پـژوهش بـابا بهرهگ یری
یـن پژوهش
ست ( .)Hauthal & Burghardt, 2016: 1ا ی
هره ججسـت
ببهـره
فنآوریهای وب  ،GISبه طراحی و توسعه یک سامانه هوشمند توصیهگر گردشگری میپردازد.
روش پژوهش
شـکل ()0
کارکرد آن در شکل
در این پژوهش یک سامانه توصیهگر گردشگری توسعه دادهشده که چارچوب مفهومی و نحوه کـارکرد
اطالعـات
عات
گـام اول ،ورود اطال
اسـت .در گام
شـده ا ست.
صلی تشکیل شده
بخـش ااصـلی
چهـار ب خش
نشان دادهشده است .مطابق شکل ،این سامانه از چ هار
1. Content-based filtering
2. Collaborative-based filtering
3. Demographic-based systems
4. Hybrid Techniques
5. Global Positioning System
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توانـد شامل
شـامل
شخصی و عالیق گردشگران از طریق سامانه و راب کاربرپسند تحت وب ،انجام میشود .این اطالعات میتوا ند
تفریحـی
حی
هـای تفری
ید ،مکان ها
بازدیـد،
های بازد
روزهـای
عداد روز
سفر ،تتعـداد
مه سـفر،
خاتمـه
شروع و خات
سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت ،شغل ،درآمد ،زمان شـروع
اطالعـات
عات
گردشـگران و اطال
یـق گرد شگران
عات عال یق
اطالعـات
یق اطال
تلفیـق
موردعالقه و ترجیحات گردشگر باشد .سامانه توصیهگر پیشنهادی بـبا تلف
(بـر ااسـاس
ساس
بیـزین ( بر
شبکه ب یزین
داوطلبانه تولیدشده توس سایر گردشگران از جاذبههای گردشگری (یعنی  )VGIبا استفاده از شـبکه
گردشـگر تول ید
تولیـد
اطالعات آماری سال  )5102در نرمافزار  ،Neticaیک برنامه بازدید از جاذبههای گردشگری را برای هر گرد شگر
بهمنظور
تحـت وب ،بـه
نقشـه ت حت
بـر روی نق شه
مینماید .در ادامه پس از مشخص شدن مکانهای بازدید از جاذبههای گردشگری بر
مدیریت بهتر سفر ،بهینهترین مسیر با استفاده از الگوریتم  TSPاز محل اقامت هر گردشگر انجام میگیرد.

شکل شماره  .1چارچوب مفهومی سامانه توصیهگر گردشگری

محدوده موردمطالعه
منطقه موردمطالعه ،محدوده تاریخی شهر یزد با مساحت تقریبی  2/3کیلومترمربع هست که در مرکز شهر قرار دارد .شهر
یزد با وسعت  017/1کیلومترمربع ،بزرگترین واحد تاریخی و مرکز اداری استان یزد هست که در سالهای اخیر ،با ررشـد
شد
یـزد
جمعیتی بسیار زیادی نسبت به سایر نقاط شهری استان یزد مواجه بوده است (مودت و همکاران .)021 :0331 ،شهر ی
ونسـکو
سـازمان یون سک
سوی سازمان
ست و از سـوی
رانـی ااسـت
کهـن ایرا ن
اقـوام ک هن
با قدمتی سههزارساله ،یکی از شهرهای معرف فرهنگ و تمدن ا قوام
تـی .)11 :0335 ،در
بهعنوان یکی از شهرهای تاریخی و اولین «شهر خشت خام جهان» نامیده شده است (منتظری و برا تی،
این شهر ،جاذبهها و بناهای تاریخی شناختهشده بسیار زیادی قرار دارند شکل ( )5موقعیت اماکن و تسهیالت گردشگری
شامل اطال عات
عـات
یزد شـامل
شهر یـزد
شـهرداری شـهر
را در محدوده تاریخی شهر یزد نشان می دهد .در این پژوهش از بانک اطالعات شهرداری
گردشـگری،
شگری،
امـاکن گرد
موقعیـت ا ماکن
بـه موقع یت
 ،510الیه شبکه راههای منطقه و الیههای مربوط به
آماری بازدیدهای گردشگری سال 51022
خدماتی و کلیه تسهیالت مرتب  ،استفادهشده است.
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شکل شماره  .2منطقه موردمطالعه :موقعیت محدوده تاریخی شهر یزد

روش پژوهش
تخمین ترجیحات سفر کاربر با استفاده از شبکه بیزین

شبکه بیزین یکی از روشهای ارائه دانش از طریق ترکیب تئوری بیز با یک مدل گرافیکی است و کاربردهای فراوانی در
ماالت و
احتمـاال
حل مسائل و تحلیلهای علت و معلولی دارد .شبکه بیزین به دلیل برخورداری از یک مبانی نظری جامع در احت
یت ،ب کار
بکـار
قطعیـت
عدم قطع
یده و دارای عـدم
پیچیـده
تصمیمگیریها ،میتواند جهت ایجاد سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری در شرای پیچ
گروهـی و
فیلترینـگ گرو هی
رویکردهـای فیلتری نگ
ترکیـب رویکرد های
شتیبانی از ترک یب
مؤثر در پپشـتیبانی
گرفته شود ( )Hsu, 2012, 3259و یکی از روشهای مـؤثر
شود ( & Borràs et al,2014:7379; Hsu et al,2012:3259; Huang
ته میشــود
گرفتــه
ظر گرف
حور در ننظــر
توا-ممحــور
محتــوا
مح
سین 0برای
بـرای
توزیـع پپسـین
ایـن روش از توز یع
 .)Bian,2009:935; Lu et al,2015:12; Papić-Blagojević et al,2012:13ا ین
لی5
تجزیهوتحلیل پارامترهای مختلف استفاده میکند .یکی از قابلیتهای شبکههای بیزین ،ترکیب و بهکارگیری دانش قبقبلـی
اسـت کـه
که
جهـتدار ا ست
در دسترس هست ( .)Shinde et al, 2017: 15مدل بیزین شامل مجموعهای از گرهها و یالهای ج هت
گرهها معرف متغیرها و یالها معرف ارتباطات علت و معلولی بین متغیرهاست .یال از گره والد شروع و به گره فرزند ختم
میشود .گره فرزند وابسته به گره والد خود بوده و بهطور شرطی مستقل از سایر گرهها هست .هر گره با یک تابع احتمال
در ارتباط است و از احتماالت پیشین برای تعیین احتماالت پسین استفاده مینماید .پارامترهای تئوری بیز بهصورت رابطه
شماره ( )0بیان میشود (:)Hsu et al, 2012: 3259
()0

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

P(Y / X) 

هسـت، P(X / Y) .
شامد  Xه ست
وقـوع پیپیشـامد
شـرط و قوع
در این معادله ) ، P(Y / Xاحتمال پسین یا احتمال وقوع پیشامد  Yبه شرط
احتمال وقوع پیشامد  Xبهشرط وقوع پیشامد  Yاست P(Y) .احتمال پیشین یا احتمال وقوع پیشامد  Yاست .اگر چچنـنین
احتمالی موجود نباشد میتوان بهتمامی فرضیهها احتمال یکسانی نسبت داد P(X) .نیز احتمال وقوع پیشامد  Xهست.
عملکرد شبکه بیزین در سه مرحله خالصه میشود )0 :مرحله کیفی :اطالعات کیفی شبکه بیزین اقدامات ترجیحی کـاربر
کاربر
کمـی شـبکه
شبکه
عات ک می
اطالعـات
کمـی :اطال
را تخمین میزند که شامل نمایش گرافیکی متغیرها و ارتباطات بین آنهاست )5 ،مرحله ک می:
بیزین که شامل تعریف یک توزیع احتمال برای گرههای ریشه (بدون والد) و یک جدول احتمال شرطی برای سایر گرهها
دیگـر
گر
های دی
متغیرهـای
شواهد متغیر
هست و  )3مرحله بهروزرسانی :در این مرحله توزیع احتماالت اقدامات ترجیحی کاربر بر اساس شـواهد
1. Posterior probability
2. Prior Knowledge
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شبکه بهروزرسانی میگردد و نتایجی که دارای باالترین میزان احتمال باشند ،بهعنوان اقدامات ترجیحی برای کاربران در
نظر گرفته میشوند .در این سه مرحله ،مراحل اول و دوم مبتنی بر دانش در حوزه سفر و مرحله سوم متکی بر تئوری بیز
هست ( .)Huang & Bian, 2009: 937شبکه بیزین طراحیشده در این پژوهش بر اساس اطالعات دموگرافیک ((سـن،
سن،
(اطالعـات
عات
قبلـی (اطال
دانـش قب لی
گردشـگران و دا نش
ترجیحـات گرد شگران
عالیـق و ترجی حات
سـفر) ،عال یق
نـوع سفر)،
جنس ،میزان درآمد ،شغل ،میزان تحصیالت و نوع
جمعآوریشده از منابع مرتب ) در نرمافزار  ،Neticaکیفی و کمی سازی شده است.
استفاده از  VGIدر سامانه پیشنهادی

پـذیر
نابع امکان پذ
سایر ممنـابع
اطالعـات از سـایر
جمـعآوری اطال عات
که ج مع
مواردی کـه
اسـت و در مـواردی
 VGIیکی از منابع مهم اطالعات جغرافیایی ا ست
جاذبـههای
به جاذ به
مربـوط بـه
نمیباشد ،بسیار حائز اهمیت است .گردشگران مختلف میتوانند حجم عظیمی از اطالعات مکانی مر بوط
کانی آن ها،
هـا،
عات ممکـانی
اطالعـات
شـده و اطال
بازدیـد شده
گردشگری را تولید نمایند .بهمنظور ثبت عالیق کاربران در ارتباط با جاذبههای بازد ید
شگر از ممکـان
کان
گردشـگ
ید گرد
بازدیـد
پس از بازد
ین رارابـب پـس
ست .در اایـن
یده ااسـت.
گردیـده
رابطی کاربرپسند به منظور تعامل کاربر با سامانه فراهم گرد
ید آن،
تأییـد
موردنظر 0،با ورود به سامانه و تعیین ویژگیهای دموگرافیک خود مانند محدوده سنی ،جنسیت ،وضعیت شغلی و تأی
مربوطـه ،ممیـزان
یزان
تصـاویر مربو طه،
ثبـت ت صاویر
یـا ث بت
جاذبـه و یا
موقعیت مکان بازدید شده را بر روی نقشه مشخص کرده و با تعیین نوع آن جاذ به
اهمیت آن را مشخص مینماید .این اطالعات در پایگاه داده مکانی سامانه ذخیرهشده و در توصیههای بعدی به کـاربران
کاربران
مشابه پیشنهاد میگردد.
تعیین مسیر بهینه گردشگری در سامانه

کـاربران،
حـات کا
سامانه توصیهگر گردشگری طراحیشده ،عالوه بر ارائه فهرستی از مکانهای گردشگری متناسب با ترجی حات
بهترین مسیر دستیابی به هر یک از جاذبههای گردشگری را نیز مشخص میکند .مسیرهای پیشنهادشده در این پژوهش
با حرکت از یک اقامتگاه یا هتل گردشگری شروعشده و پس از بازدید از مکانهای توصیهشده به نقطه اولیه بازمیگردد.
بهتـرین
ترین
به همین دلیل جهت مسیریابی بهینه در این سامانه ،از مسئله  TSPاستفادهشده است .این مسئله به دنبال یافتن به
مسیر ممکن در بین تعدادی مکان گردشگری با صرف کمترین میزان هزینه (مسافت و زمان) هست ،بهطوریکه از همه
مکانها بازدید انجامشده و از هر مکان فق یکبار عبور صورت گیرد.
پیادهسازی و تشریح سامانه

در این پژوهش با تلفیق قابلیتهای شبکه بیزین VGI ،و وب  ،GISیک سامانه هوشمند توصیهگر گردشگری را طراحی
و توسعه دادهشده است .سمت سرور5سامانه پیشنهادی با استفاده از پلتفرم  ASP.Net MVCو فناوری  AJAXتوسعه
بازیـابی
یابی
مـوردنظر باز
سرویس موردنظر
طه را از سـرویس
مربوطـه
نقشـههای مربو
که نق شه
دادهشده است .الیه نمایش سامانه شامل صفحه 3OSMاست کـه
ها و
یه ،وب فرمهـا
الیـه،
ایـن ال
نین ا ین
همچنـین
ید .همچ
نمایـد.
میکند و کاربر بهراحتی میتواند با آن تعامل برقرار کرده و از آن بهرهبرداری نما
سمت کـاربر
کاربر
یسـی سـمت
کنترلهای کاربر را شامل میشود و راب کاربری سیستم را نیز تشکیل میدهد .از زبانهای برنامهنوی سی
هـای
ست .داده ها
شده ااسـت.
سعه آن استفادهشـده
توسـعه
سند و تو
کاربرپسـند
واسـ کاربرپ
طراحـی وا س
مانند  CSS ،HTMLو  ،Java Scriptبهمنظور طرا حی
منطقـه
قه
گردشـگری در منط
لف گرد شگری
مختلـف
جاذبـههای مخت
مورداستفاده در سامانه شامل دادههای مکانی و توصیفی مربوط به مکانها و جاذ به
تاریخی شهر یزد و اطالعات دموگرافیک کاربران و گردشگران و نیز شبکه راههای منطقه است که در پایگاه داده ممکـانی
کانی
یز از نرماافــزار
فزار
شهها ننیــز
شار نقنقشــه
انتشــار
ـت انت
ـود .ججهـهت
مایش داده میشـشود.
شه  OSMننمــایش
ـده و روی نقنقشــه
ـازی شـشده
 Postgresqlذخیرهسـسازی
 GeoServerاستفادهشده است.
دموگرافیـک
یک
عات دموگراف
شکل ( )3نحوه ثبت اطالعات مربوط به هر کاربر را نشان میدهد .در این بخش هر کاربر با ثبت اطالعـات
بـه آن ممکـان
کان
خود (شکل  ،)3قادر است ،موقعیت مکان گردشگری موردنظر (شکل  )3و میزان عالقهمندی خود را نسبت به
گردشـگران بـابا
توسـس گرد شگران
که قـبقبالً تو
ند کـه
صیه میککنـد
توصـیه
(شکل  ،)3تعیین نماید .سامانه پیشنهادی ،جاذبههایی را به گردشگران تو
1. Point of interest
2. Server
3. Open Street Map
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حات و عال یق
عالیـق
ترجیحـات
کاربران بـابا ترجی
تمایالت و ترجیحات مشابه ،تأییدشده است .بهعبارتدیگر ،پیشنهادها سامانه بر اساس کـاربران
جود در
موجـود
گردشـگری مو
جاذبـههای گرد شگری
به جاذ به
هـا بـه
مشابه ،ارائه میشود .شباهت بین گردشگران از طریق مقایسه امتیازاتی که آن ها
شناسـایی
سایی
قبلـی شنا
سامانه اختصاص میدهند ،محاسبه میگردد .هنگامیکه سامانه ،شباهت عالیق کاربر جدید را با کاربران قب لی
هد ( Borràs et al,2014:7376; Lu et
شنهاد میددهـد
ید پیپیشـنهاد
جدیـد
کند ،جاذبههای گردشگری موردنظر آنها را به گردشگر جد
.)al,2015:12; Yeung,2011:2

شکل شماره  .3مراحل مختلف ثبت اطالعات در بخش رابط تعاملی کاربر ()VGI

سب و
مناسـب
کـی منا
یـک راابـب گرافی ک
طراحـی ی
گردشـگری ،طرا حی
توصـیهگر گرد شگری،
یکی از موارد مهم در طراحی و پیادهسازی سامانههای تو ص
کاربرپسند میباشد .شکل ( )1راب کاربری طراحیشده تحت وب را در منطقه تاریخی شهر یزد نشان میدهد که شـامل
شامل
امکاناتی از قبیل نمایش جاذبههای گردشگری به همراه موقعیت مکانی آنها (شامل :مناطق تاریخی ،فرهنگی ،تتجـاری،
جاری،
قابلیـیت پی شنهادها
یشـنهادها
کانی ،قابل
گاه داده ممکـا
پایگـاه
کاربر در پای
تفریحی ،مذهبی و اقامتی) ،صفحه گرافیکی کاربرپسند ،درج اطالعات کـاربر
شغل و غ یره)،
غیـره)،
سیت ،شـغل
جنسـی
سن ،جن
یک ((سـن،
دموگرافیـک
عات دموگراف
اطالعـات
ساس اطال
جاذبههای گردشگری به کاربران و برنامهریزی سفر بر ااسـاس
اطالعات مربوط به تعداد بازدیدهای مربوط به جاذبههای گردشگری مختلف و نمایش نظرات ثبتشده توس گردشگران
قبلی ( )VGIو همچنین دارای قابلیت مسیریابی بهینه از مبدأ حرکت جهت بازدید از جاذبههای پیشنهادی ،هست.

شکل شماره  .4رابط کاربری تحت وب سامانه توصیهگر گردشگری در منطقه تاریخی شهر یزد
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پس از
بهمنظور ورود و استفاده از سامانه ،کاربران ابتدا باید ثبتنام و اطالعات دموگرافیک خود را وارد نمایند (شکل  .)2پـس
وجـود در
ثبتنام کاربر و ذخیره اطالعات دموگرافیک ،دسترسی به امکاناتی نظیر نمایش موقعیت جاذبههای گردشگری مو جود
هـا،
صات مکان ها
مختصـات
به مخت
سی بـه
دسترسـی
ساحت ،دستر
سامانه باقابلیت روشن و خاموش کردن الیهها ،قابلیت اندازهگیری فاصله و ممسـاح
اطالعـات
عات
مه ،بـابا ورود اطال
ادامـه،
قابلیت جستجوی مکانها ،امکان تعامل کاربر با نقشههای موجود در سامانه ،فعال میشود .در ادا
دموگرافیک کاربر به شبکه بیزین طراحیشده و بهروزرسانی آن ،احتماالت مربوط به انتخاب نوع جاذبهها و نوع تتمـایالت
مایالت
خود را در
یق خـود
عالیـق
ظرات و عال
کاربر بر اساس اطالعات حاصل از کاربران قبلی که از جاذبههای گردشگری بازدید نموده و نظـرات
سامانه درج نمودهاند ( ،)VGIتخمین زدهشده و مسیر دستیابی به هر یک از آنها تعیین میگردد (شکل .)7

شکل شماره  .5فرم ثبتنام گردشگر در سامانه توصیهگر گردشگری.

بحث و یافتهها
به گرد شگران
شـگران
سب بـه
مناسـب
توریسـتی منا
جاذبـههای توری ستی
هدف از این مقاله ،توسعه یک سامانه توصیهگر گردشگری جهت پیشنهاد جاذ به
اسـت تـاتا
قـادر ا ست
سامانه وب  ،GISقادر
یـک سـا
قالـب یک
هـای  VGIدر قا لب
است .این سامانه با تلفیق الگوریتمهای توصیهگری و داده ها
نه از
داوطلبانـه
صـورت داوطلبا
خود را به صورت
نظـرات خـود
کـه ن ظرات
قبلـی که
کـاربران قب لی
اطالعات دموگرافیک کاربران جدید را با دادههای حاصل از کاربران
ید و
کاربران جدیـد
عالیـق کـاربران
جاذبههای گردشگری به اشتراك گذاشتهاند ،ترکیب نموده و جاذبههای گردشگری متناسب بـابا عال یق
سامانه بـه
به
کاربر در سـا
یک کـاربر
مسیر دسترسی به آنها را پیش بینی کند .با فرض اینکه اطالعات دموگرافیک واردشده توس یـک
مانطور
شود .ههمـان
شرح جدول ( )0باشد ،نتای حاصل از مقایسه اطالعات و بهروزرسانی شبکه بهصورت شکل ( )1ارائه میشـود.
مـاجراجویی
هـای ماجراجو
صـورت آیتم های
کاربر به صورت
ین کـاربر
سافرت اایـن
نـوع ممسـ
احتمـال نوع
توزیـع احت مال
نتـای توز یع
شـود ،ن تای
شاهده می شود،
که در شکل ( )1ممشـاهده
حــی
ستراحت و تفری ح
بر بــابا  ،%01ااســتراحت
برابــر
مخــتل ( )Multifariousبرا
یــا م ختل
چنــدمنظوره ی
برابــر بــابا  ،37/1%چ ندمنظوره
( )Adventureبرا بر
همچنـین
نین
ست .همچ
( )Fun and Relaxationبرابر با  3/21%و جاذبههای شهری ( )Urbanبه میزان  31/7%مشخصشده ااسـت.
تاریخی (،)Historical
جاذبـههای تـاریخی
نوع اقدامات ترجیحی معرفیشده برای این کاربر نیز با احتمال  52/1%برای بازدید از جاذ به
گی ( )Culturalو  32/1%برای
بـرای
فرهنگـی
 %51برای بازدید از اماکن تجاری ( 01/1% ،)Commercialجهت بازدید از اماکن فرهن
بازدید از جاذبههای تفریحی و سرگرمی ( ،)Entertainmentهست.

کاربر
0

جدول شماره  .1مثالی از اطالعات دموگرافیک ثبتشده در سامانه توصیهگر گردشگری.
انگیزه
سن
جنسیت
تحصیالت
وضعیت اشتغال
درآمد
()Motivation
()Age
()Gender
()Education
()Work status
()Income
تفریح و
بزرگسا
مرد
تحصیالت تکمیلی
بازنشسته
متوس
سرگرمی
ل
()Male
()Postgraduate
()Retired
()Average
()Recreation( )Adult
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شکل شماره  .6خروجی شبکه بیزین پس از بهروزرسانی اطالعات واردشده

خاب نما ید.
نمایـد.
انتخـاب
خود را انت
موردنظر خـود
با توجه به احتماالت حاصل از شبکه بیزین بروز شده ،هر گردشگر میتواند جاذبههای مـوردنظر
جدول ()5
که در جـدول
حداکثر تعداد جاذبههای گردشگری قابلبرنامهریزی و ارائه در سامانه ،تعداد  7جاذبه هست .همانگونه کـه
سـه جاذ به
اذبـه
تعـداد سه
فروض ،ت عداد
شگر ممفـروض،
گردشـگر
برای گرد
نشان دادهشده است ،با توجه به توزیع احتمال بهدستآمده از شبکه ببیـیزین بـرای
هنگــی
گی
به فرهن
جاذبــه
یک جاذ
جاری ( )51% * 7و یــک
به تتجــاری
جاذبــه
یک جاذ
تاریخی ( ،)52/1% * 7یــک
ـه تــاریخی
جاذبـبه
حی ( ،)32/1% * 7دو جاذ
تفریحــی
تفری
عات  VGIو
اطالعـات
( )01/1% * 7به کاربر ارائه میگردد .این جاذبهها در هر گروه از انواع مکانهای گردشگری ،با بررسی اطال
با توجه به بازدیدهای قبلی انجامشده توس سایر گردشگران و کسب رتبه بیشتر ،به کاربر معرفیشده و برنامهریزی سفر
سـفر
آغاز میگردد.
جدول شماره  .2مکانهای گردشگری پیشنهادشده به کاربر فرضی با استفاده از الگوریتم پیشنهادی و سامانه توصیهگر گردشگری

کاربر
0

مکانهای گردشگری پیشنهادی
موزه آب ،باغ دولتآباد و پارك قصر (تفریحی) ،مسجد جامع کبیر ،مجموعه امیر چخماق (تاریخی)،
فروشگاه فرش و گلیم ایران (تجاری) ،نمایشگاه صنایعدستی (فرهنگی)

پس از معرفی جاذبههای گردشگری ،مسیر حرکت کاربر در بین جاذبههای گردشگری با مشخص نمودن نقطه شروع (در
اینجا هتل مهر) انجام میگیرد .همچنین جهت حرکت کاربر ،مکانهای پیشنهادی استخراجشده و مسیر بهینه معرفیشده
شود .کـاربر
کاربر
توس سامانه نیز مطابق شکل ( )7با کمک الیه شبکه راههای منطقه بر روی نقشه  ،OSMنمایش داده میشـود.
در هرلحظه میتواند در صورت نیاز ،اطالعات نزدیکترین امکانات مانند کافیشاپ ،رستوران ،پمپبنزین ،بیمارستان و ...
را روی نقشه مشاهده نماید.

شکل شماره  .7مسیریابی بین هفت جاذبه پیشنهادی سامانه طراحیشده از مبدأ حرکت (هتل سنتی مهر)
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باوجوداین که سامانه پیشنهادی قابلیتهای مختلفی را برای گردشگران فراهم میسازد ،طراحی و استفاده از این سامانه
سـامانه
با محدودیتهایی نیز مواجه بوده است .یکی از مهمترین این محدودیتها ،کیفیت و میزان اعتماد به دادههایی است کـه
که
توس گردشگران مختلف در مورد جاذبههای توریستی تولید و به اشتراك گذاشته میشوند .دادههای  VGIاگرچه در این
صحت اایـن
ین
یزان صـح
سـنجش ممیـزان
سامانه بهعنوان یک منبع اصلی اطالعاتی مورداستفاده قرار میگیرند ولی نیاز به ارزیابی و سنجش
دادهها در سامانه طراحیشده میباشد .این امر ممکن است در برخی موارد ،بهکارگیری و استفاده از این دادهها را با تردید
مواجه سازد .یکی دیگر از محدودیتهای موجود در این پژوهش ،عدم تمایل برخی از کاربران نسبت به همکاری در اایـن
ین
به برر سی
ررسـی
آتـی بـه
مطالعـات آ تی
کـه مطال عات
سامانه و ثبت نظرات خود در ارتباط با جاذبههای گردشگری هست .لذا پیشنهاد میگردد که
راهکارها و روشهای ترغیب گردشگران به تولید اطالعات مکانی جاذبههای گردشگری پرداخته شود.
نتیجهگیری
برنامـهریزی
هم در برنا مه
اقـدامات ممهـم
یکـی از ا قدامات
شگران ،ی کی
گردشـگران،
حات گرد
ترجیحـات
یق و ترجی
عالیـق
تعیین جاذبهها ی گردشگری مناسب مطابق با عال
شـرای
گردشگری است .گردشگران زمانی از یک سفر رضایت کاملی خواهند داشت که نیازمندیها ،عالیق ،ترجیحات و ش
شگری
گردشـگر
مد در گرد
کارآمـد
بزار کارآ
دموگرافیک و اجتماعی آنها در برنامهریزی سفر لحاظ گردد .استفاده از  GISبهعنوان یک اابـزار
میتواند در معرفی ویژگیهای جاذبههای گردشگری ،کمک به تصمیمگیری مناسب ،تخصیص جاذبههای گردشگری بر
بـر
توصـیهگر
سامانه تو ص
یـک سـا
پـژوهش ،یک
ایـن پژوهش،
کنـد .در ا ین
مل ک ند.
اساس معیارهای خاص و انتخاب مسیر بهینه ،بسیار مفید و مؤثر ععمـل
گردشـگران
شگران
یک گرد
عات دموگرافیـک
اطالعـات
داوطلبانـه و اطال
جغرافیـایی داوطلبا نه
اطالعـات جغراف یایی
یـری از اطال عات
بـا بهرهگ یری
بر وب  GISبا
گردشگری مبتنی بـر
ایجادشده است .سامانه مذکور ،از مدلسازی شبکه بیزین بهمنظور تجزیهوتحلیل ترجیحات گردشگران استفاده و میتواند
عوامـل
مل
رهـا و عوا
یک از پارامتر ها
رفتار بازدید از جاذبههای گردشگری را از طریق احتماالت شرطی پیشبینی نماید و تأثیر هر یـک
مختلف را در انتخاب نوع جاذبههای گردشگری نمایش دهد .یکی از مهمترین ویژگیهای این سامانه ،امکان تعامل کاربر
بازدیـد
ید
جاذبـههای بازد
مورد جاذ به
با آن است بهگونهای که گردشگران میتوانند نظرات و پیشنهادها خود را بهصورت داوطلبانه در مـورد
شده به اشتراك گذاشته تا سامانه بتواند بر این اساس جاذبههای گردشگری مشابه با عالیق و ترجیحات گردشگران جدید
توصـیهگر
سـامانههای تو ص
حی سامانه
طراحـی
کـه در طرا
گـردد که
را ارائه نماید .بهمنظور انجام یک برنامهریزی کامل سفر روزانه پیشنهاد می گردد
اذبـههای
گردشگری بعدی ،زمان شروع به کار مکانهای گردشگری و ساعات تعطیلی آنها نیز لحاظ گردد تا بازدید از جاذ به
نگ و
به ،فرههنـگ
تجربـه،
گردشگری با برنامهریزی دقیقتری صورت گیرد .ازآنجاییکه گردشگران با سنین ،سطح سواد ،دانش ،تجر
دیدگاههای متفاوت ،از این سامانهها استفاده میکنند ،بنابراین ممکن است استفاده از این سامانه برای آنها دشوار بوده و
یـزان قابل یت
یـت
ستلزم م یزان
شگری ،ممسـتلزم
گردشـگری،
عات گرد
اطالعـا
کارایی الزم را نداشته باشد .بهرهوری و مؤثر بودن این سامانهها در ارائه اطال
اسـتفادهپذیری اایـن
ین
یـزان ا ستفاده
یابی م یزان
ارزیـابی
بـه ارز
استفادهپذیری آنها توس گردشگران هست .لذا پیشنهاد میگردد مطالعات آتی به
سامانهها بپردازند.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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