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حجم بسیار و روبه رشد اطالعات بر روی اینترنت ،فرآیند تصمیمگیری و انتخاب اطالعات ،داده یا کاالهای موردنیاز را ،برای بسیاری
از کاربران وب دشوار کرده است .سامانههای پیشنهاددهنده (توصیه گر) ، 1باهدف رفع این چالش به وجود آمدهاند و تالش میکنند تا از
میان حجم عظیم اطالعات ،اطالعات خاص و مفید را با توجه به عالقه و سلیقه کاربر و تجربیات کاربران گذشته به وی پیشنهاد دهند.
تاکنون سامانههای پیشنهاددهنده زیادی در زمینههای کاربردی متنوع ازجمله فیلم ،موسیقی ،کتاب و  ...ایجادشدهاند .انتخاب یک سفر
مناسب ،پیشنهاد هتل و  ...با توجه به بودجهی فرد ،معموالً سختیها و نگرانیهای زیادی را برای کاربران به همراه دارد و عموماً با صرف
زمان و انرژی زیادی انجام میگیرد .لذا در این مقاله یک سیستم پیشنهاددهنده سفر و هتل ارائه میشود که از ترکیب روش فیلترهای
مختلف ساختهشده است تا دقت آن دوچندان شود .این سیستم برای ارائه پیشنهادهای نهایی خود ،سالیق کاربر جاری ،کیفیت
مجموعههای خدمات دهنده و تجربیات گذشته کاربران مشابه با کاربر جاری را مدنظر قرار داده و بدین ترتیب عالوه بر ارائه پیشنهادهای
دقیقتر ،مشکل شروع سرد 2را که معموالً برای کاربران جدید بروز میکند که در سیستم ثبتنام میکنند و سیستم هیچ اطالعاتی از
نظرات یا عالیق کاربر ندارد ،نیز برطرف مینماید .در چنین شرایطی ،سامانهها معموالً از یادگیری فعال 3یا استفاده از ویژگیهای شخصیتی
کاربر ،برای حل مشکل استفاده میکنند.
کلمات کلیدی :سیستم پیشنهاددهنده ،فیلترینگ ترکیبی ،الگوریتم خفاش ،فیلترینگ مشارکتی ،فیلترینگ مبتنی بر محتوی

Travel Tourism Recommendation Systems Based on Bat
Algorithm and Hybrid Filtering
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Abstract
The growing amount of information on the internet has made it difficult for many
web users to make the decision-making and selection of information, data or
goods. Recommended systems are designed to address this challenge and try to
offer specific and useful information with respect to user tastes and past user
experiences. So far, many offering systems have been developed in a variety of
applications including movies, music, books, hotels etc. Choosing the right trip,
the hotel proposal and so on, with regard to the individual's budget usually have a
lot of difficulties and concerns for users and generally takes a lot of time and
energy. In this paper, a travel and hotel recommendation system is developed
which is constructed from combination of different filtering methods to maximize
accuracy. The system is considering the current user's preferences, the quality of
the service packages and past experiences of the same users with the current user
in order to providing more accurate suggestions. It also eliminates the cold start
problem.
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 - 1مقدمه
اینترنت با سرررعت بسرریار زیادی شررروع به رشررد

مانند نت فلیکس و آمازون که بهصرررورت آنالین می

گذاری دانش و

باشرررند ،از این سررریسرررتم برای آسرررانتر پیدا کردن

کرده و فرصرررتی برای به اشرررترا

همچنین به وجود آمدن شررربکههای اجتماعی شرررده

آیتمهایشان برای کاربران استفاده میکنند.

اسرررت .هدف اصرررلی سرررامانههای توصررریه گر ،تولید

سررامانههررای توصرریه گررر باقابلیررت کشررف عالیررق

توصرریههای بامعنی به گروهی از کاربران اسررت که آن

کاربران و پیشبینری اولویرتهرای آنهرا ،آیرتمهرایی

کاربران به آن گروه از محصررروالت یا اقالم و ...عالقه

کرره احتمررال مرریرود موردتوجرره کرراربر باشررد را از

دارند.

بررین حجررم برراالی دادههررا پرراالیش کرررده و بررا

سرررامانههای توصررریه گر ،اطالعات کاربران را در مورد

پیشنهاد آنها ،در زمران او صررفهجرویی مریکنرد .از

مجمو عهای از آیتم ها که به آن ها عال قه دار ند را

طرررف دیگررر ایررن سررامانههررا بررا توانررایی هخیررره و

بهصورت صریح( 1معموالً از طریق امتیازدهی به آیتمها

تحلیرررل رفتارهرررای گذشرررته کررراربر ،خررردمات و

توسرررا کاربران) یا یرررمنی( 2معموالً ،با کنترل رفتار

اطالعرراتی را کرره موردتوجرره کرراربران نبرروده ولرری

کاربران؛ مانند ،آخرین آهنگ شنیده شده توسا کاربر،

احتماالً به آنها عالقرهمنرد هسرتند 3را نیرز اسرتنتا

آخرین فیلم دیده شده و یا وب سایتهای بازدید شده

کرده و نترای جالربتروجهی بره کراربران ارائره مری-

تو سا کاربر) جمعآوری کرده و از آنها برای پی شنهاد

کنررد .درواقررع سررامانههررای توصرریه گررر یکرری از

دادن آیتمها به کاربران در آینده استفاده مینماید .این

ابزارهررای اصررلی برررای لبرره بررر مشررکل افزونگرری

سامانهها بهطور مستقیم به کاربران کمک میکند تا به

اطالعرررات 4بررروده و برررا داشرررتن قررردرت تحلیرررل

محتوا ،محصوالت و یا سرویسهای موردنظرشان دست

رفتارهررای کرراربر ،مکمررل هوشررمندی برررای مفرراهیم

یاب ند ( مان ند ،ک تاب ،محصررروالت دیجی تالی ،فیلم،

بازیابی و پاالیش اطالعات است.

مو سیقی ،برنامههای تلویزیونی و )...و ازجمله ابزارهایی

منظور از افزونگی ،برره حررالتی می گوینررد کرره فرد

ا ست که میتواند کاربران را در محیاهای الکترونیکی

تصمیمگیرنده با یک مجموعه اطالعاتی مواجه می شود

به سررر مت یافتن اطال عات ،خد مات و آیتم های

که آن اطال عات حجیم ،پیچ یده و بعضررراً هم حاوی

موردنظرشان هدایت کند [.]7 ،6 ،5

تناقضررراتی هسرررتند بهطوریکه این پیچیدگی و تنوعِ

به ع لت گسرررترش اینتر نت ،یررررورت اسرررت فاده از

بیشازحد اطالعات باعث میشررود فرد تصررمیمگیرنده

سامانههای توصیه گر برای فیلتر کردن اطالعات تا حد

در م شخص کردن بهترین ت صمیم ممکن دچار م شکل

زیادی افزایشیافته اسرررت .برخی شررررکتهای بزرگ

بشود.

Explicit
Implicit

1

Cross Selling
Redundancy Of Information

2
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در اوا سا دهه  ،1980آژانسهای م سافرتی شروع به

در منررابع نیررز تعررداد قابررلترروجهی از مطالعررات،

شررکایت از بازاریابی مسررتقیم 5کردند که این شرریوه

دربرراره رابطرره بررین بخررش گردشررگری و اینترنررت

درواقع گونهای از تبلیغات اسررت که به کسرربوکارها و

وجررود دارد .پیشرررفت نمونررههررای اولیرره خرردمات

سازمانها اجازه میدهد تا از طریق انواع رسانهها نظیر

اطالعرراتی را کرره در وبسررایتهررا ایجادشررده اسررت،

ت ماس های تلفنی ،پ یام های متنی ،ایم یل ها ،توزیع

مورد بحث قرار میدهند.

کا تالوگ ،نا مه های تبلی غاتی و کمپین های هدفم ند

ابراهیم پور ،پور حسین کالیی و همکاران ()1396

تلویزیونی به صورت م ستقیم با م شتریان ارتباط برقرار

تحقیقی تحت عنوان «بررسی تأثیر عوامل توصیه گر بر

کنند؛ زیرا آنها عقیده داشتند که این کار خطر بزرگی

رفتار خرید برنامهریزی نشده (مطالعه موردی :فروشگاه

برای شبکه آژانسها است.

های زنجیرهای ایران کتان استان مازندران)» انجام

در دهرره  ،1990ایررن فشررار همچنرران وجررود داشررت.

دادهاند .جامعه آماری آن ،کلیه مشتریان فروشگاههای

برای مثرال ،سرفرهای قرایقی در تبلیغرات ،مشرتریان

زنجیرهای ایران کتان در استان مازندران هستند؛ نمونه

را بررره گررررفتن رزرو برررا اسرررتفاده از کانرررالهرررای

آماری با استفاده از فرمول جامعه آماری نامحدود و

تلویزیررونی تشررویق مرریکردنررد .بررهعررالوه ،در اواخررر

روش نمونهبرداری تصادفی ساده  384نفر تخمین زده

سال  ،1995خطروط هواپیمرایی آمریکرا یرک آگهری

و برای گردآوری دادهها از روش میدانی که در طراحی

تلویزیرررونی را بررره کررراربرد کررره سیسرررتم خریرررد

پرسشنامه از مقیاس هاستلر استفاده گردید .آزمون

بلیتهای الکترونیکی را تبلیغ میکرد.

فرییههای پژوهش با استفاده از مدلسازی معادالت

مرردیریت بسرریاری از هتررلهررا بررهمنظررور اسررتفاده از

ساختاری و با بهکارگیری نرمافزار لیزرل 6انجام شد.

پتانسرریل رو برره رشررد اینترن رت و برره کررار بررردن آن

درنهایت ،هر شش فرییه پژوهش تائید شد .یافتههای

بررررای اهرررداف مختلرررف ،وبسرررایتهرررای خرررود را

پژوهش نشان میدهد استفاده از عامل توصیه گر بر

طراحرری کردنررد .ورای ایررن حقیقررت کرره اینترنررت

اثربخشی ارتقاء محصول و اثربخشی جستجوی

بیشررتر بررهعنرروان ابررزاری برررای بازاریررابی و فررروش

محصوالت تأثیر مثبت و معنیداری دارد .اثربخشی

استفاده مریشرود ،برهعنروان یرک کانرال رزرو کرردن

ارتقاء محصول نیز بر اثربخشی جستجوی محصوالت و

هررم مورداسررتفاده قرررار مرریگیرررد .علرریر ررم ایررن

ریایت مشتری تأثیر مثبت و معنادار دارد .تأثیر مثبت

پیشرررفتهررا ،بسرریاری از هتررلهررا همچنرران عقیررده

و معنادار اثربخشی جستجوی محصوالت بر رفتار خرید

دارنررد کرره روشهررای قرردیمی تبلیررغ ماننررد رادیررو،

برنامهریزی نشده نیز تائید شد .درنهایت نیز نشان داده

تلویزیررون و رسررانههررای چرراپی مرررثرترین روشهررای

شد که ریایت مشتری بر رفتار خرید برنامهریزی نشده

معرفی هستند.

تأثیر مثبت و معناداری دارد]1[ .
Direct Marketing
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 .1الگوریتم مبتنی بر پاالیش مشارکتی

رجبزاده و رافع ( )1396به پژوهشی تحت عنوان «ارائه

9

یک سیستم توصیه گر ترکیبی برای تجارت الکترونیک»

 .2الگوریتم مبتنی بر محتوا

پرداختند .رشد روزافزون تجارت الکترونیک در فضای

 .3الگوریتمهای مبتنی بر دانش

مجازی باعث معرفی محصوالت متنوع و زیادی از سوی

 .4الگوریتم پاالیش جمعیت شناختی
 .5الگوریتم پاالیش ترکیبی

شرکتهای فعال در این حوزه شده است .در چنین

8

10
11

12

شرایطی انتخاب مناسب و بهینه محصوالت از میان

-3مدل انتخابی برای سیستم :در حال حایر برای

حجم انبوه اطالعات ارائهشده برای کاربران کاری مشکل

پیادهسازی سامانههای پیشنهاددهنده دو راهکار

است]2[ .

استفاده میشود .یکی استفاده مستقیم از دادههای

برای پایهریزی و ایجاد یک سیستم پیشنهاددهنده کارا

موجود سیستم است که به این راهکار ،روش مبتنی بر

مواردی وجود دارند که باید به آنها توجه نمود:

حافظه گفته میشود و دیگری که کمی هوشمندتر

 -1نوع دادههای موجود در بستر سیستم :بنا به

است استفاده از یک مدل در سیستم است که بدان

کاربرد سیستم ممکن است انواع مختلفی از منابع

راهکار مبتنی بر مدل گفته میشود.

اطالعاتی در سیستم وجود داشته باشد .این اطالعات

 -4تکنیک مورداستفاده در پیشنهاد دادن :راهکارها و

میتوانند امتیازهای کاربران به آیتمها ،اطالعات

فنهای مختلفی برای پیادهسازی هسته یک سیستم

شخصی کاربران ،محتوای مربوط به آیتمهای سیستم

پیشنهاددهنده وجود دارد .بهعنوانمثال میتوان از

ارتباطات موجود در شبکههای اجتماعی و اطالعات

الگوریتمهای ژنتیک ،شبکههای عصبی ،روشهای

مربوط به موقعیت کاربر ،باشند .طبیعی است که در

احتمالی و با الگوریتمهای همسایگی برای پیادهسازی

پروسه طراحی یک سیستم پیشنهاددهنده باید به نوع

هسته چنین سامانههایی استفاده میشوند .در جلوتر در

دادههای در اختیار توجه بسیار نمود.

مورد هر یک از این الگوریتمهای پاالیش اشارهشده،

 -2الگوریتم پاالیش 7مورداستفاده :هدف سامانههای

توییحاتی را خواهیم داد.

پیشنهاددهنده درواقع رتبهبندی آیتمهای سیستم به

 -5مقیاسپذیری مورد انتظار سیستم ،کارایی مطلوب

لحاظ نزدیک بودن به عالیق کاربران هست تا در

سیستم (ازنظر میزان حافظ مصرفی و زمان).

هنگام ارائه پیشنهاد

 -1-1کاربردهای سامانههای توصیه گر

آیتمهایی با رتبه باالتر را به کاربر پیشنهاد دهند.

سامانههای توصیه گر کاربردهای فراوانی دارند که

برای این منظور الگوریتمهای متعددی پیشنهادشدهاند

برخی از زمینههای کاربردی آن به شرح زیر است:

که مهمترین آنها عبارتاند از:
7

10

8

11

Knowledge-Based Filtering
Demographic filtering
12 Hybrid Filtering

Filtering Algorithm
Collaboration Filtering
9 Content-Based Filtering
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 .1اینترا نت های بن گاهی :برای پ یدا کردن افراد

یافتند [9].اولین سامانه توصیه گر با عنوان ،Guide

خبره در یک زمی نه خاص یا افرادی که در

توسا دیویس و همکاران بهعنوان یکی از اولین

رویارویی با شرایا م شابه ،تجاربی ک سب کرده و

سامانههای توصیه گر گردشگری مطرح گردید که برای

راهحلهایی یافتهاند (بیشررتر داخل یک سررازمان

شهر لنکستر انگلستان پیادهسازی و اجرا گردید .این

کاربرد دارد).

سامانه برای استفاده نیازمند به سیستم تعیین موقعیت

 .2کتابخانه دیجی تال :پ یدا کردن کتاب ،مقاله و

( )GPSبرای تعیین محل کاربر و ارائه یکسری

…
 .3کاربردهای پزشکی :انتخاب پزشک متناسب با

اطالعات پویا از دستگاههای تلفن همراه با زیرساخت
مبتنی بر سلول با پهنای باند باال که در سرتاسر شهر

شررررایا (مکان ،نوع بیماری ،زمان و …) بیمار،

موجود است ،استفاده میکند .اطالعات ارائهشده به

انتخاب دارو و…

بازدیدکنندگان بر اساس نمایه کاری ،اطالعات بافتی و

 .4مدیریت ارتباط با مشرررتری  :CRMبرای ارائه

محل فیزیکی کاربر هست .همچنین بر اساس بافت

راهکارهایی برای حل مشرررکالت تول یدکننده و

فعلی ،سامانه یک تور مناسب را که میتواند بهصورت

مصرفکننده در زنجیره تأمین.

پویا و بر اساس محدودیتهای سفر تغییر کند ،ارائه می

 .5تجارت الکترونیک :برای توص ریه محصرروالت و

دهد][8

خدمات مختلف.

در

سال

Poslad،2001

و

همکارانش

در ادامه این مقاله در بخش دوم ،بهمرور کارهای

سامانهی CRUMPETرا بهمنظور ارائه اطالعات و

گذشته در این زمینه خواهیم پرداخت .در بخش

خدمات شخصی به گردشگران ارائه دادند .این سامانه

سوم مدل پیشنهادی بیانشده و در بخش چهارم

برای هر جاهبه ،سامانهی توییحات ،نقشهها و مسیرها

مدل بر روی مجموعه دادههای موجود پیادهسازی و

و تصاویر را نشان میدهد که باهدف تسهیل تعامالت

آزمایش میشود .در انتها نتای ارزیابی مدل

بین کاربر و پیشنهادها ارائه گردید .هنگام استفاده از

پیشنهادی بیان و نتیجهگیری و پیشنهادهای آینده

این سامانه برای نخستین بار ،سامانه برای یادگیری

مطرح میشود.

عالیق کاربر ،اطالعات جمعیت شناختی گردشگر را

 – 2کارهای پیشین

دریافت نموده و از آن برای پیشنهاد دادن در آینده

تاکنون کارهای مختلفی درزمینه سامانههای توصیه گر

استفاده میکرد .این سامانه معموالً توصیههای خود را

درزمینه گردشگری صورت گرفته است که در این بخش

بر اساس مکان فعلی کاربر و عالیق شخصی وی ارائه

با برخی از آن پژوهشها آشنا میشویم.

میدهد[10] .

همانطور که در پیشتر هکر شد ،سامانههای توصیه گر

در سرررال  XU ،2015و همکارانش با در نظر گرفتن

از دهه  1990مورد استقبال دیگران قرارگرفته و توسعه

مویرروع برای اسررتخرا ترجیحات کاربر روشرری را که
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برای پی شنهاد م سیر گرد شگری ارائه دادند بر ا ساس

کاال ،اقالم و ...به سلیقه او راشناسایی و پیشنهاد کنیم.

تراکم سرروابق سررفر به سررایر شررهرها بود .در این روش

این سامانهها در حقیقت همان فرایندی که ما در زندگی

برای توصیههای خود از روش پاالیش گروهی بر اساس

روزمره خود به کار میبریم و طی آن تالش میکنیم تا

مشارکت جامعه در عکسهایی با برچسب جغرافیایی و

افرادی با سالیق نزدیک به خود را پیداکرده و از آنها

محاسبهی بافت کاربر استفاده میکند[11].

مورد

در

انتخابهایمان

نظر

بخواهیم.

سامانه دیگری در سال  2015به نام Smart

توصیههایی که از سوی سامانههای توصیه گر ارائه

 Tourismتوسا  Fermosoو همکارانش بر روی

میشوند بهطورکلی میتوانند دو نتیجه در برداشته

سیستمعامل اندروید ارائه گردید .سامانه مذکور از تلفن

باشند
 کاربر را در اخذ تصمیمی یاری میکنند (که

همراه و فنّاوری معنایی نظیر هستیشناسیها و داده-
هایی با دسترسی آزاد ( )LODبهعنوان ابزاری قدرتمند

مثالً از میان چندین گزینه پیش رو کدام بهتر

برای به اشترا گذاری اطالعات استفاده میکند.

است و آن را انتخاب کند).
 موجب افزایش آگاهی کاربر ،درزمینه موردعالقه

همچنین از همکاری میان آنها برای تولید دانش و
یادگیری درباره میراث فرهنگی بهره میگیرد[12].

وی میشود (مثالً در حین ارائه توصیه به کاربر

 – 3مدل پیشنهادی

موجب میشود تا وی با اقالم و اشیاء جدیدی
را که قبالً آنها را نمیشناخته ،آشنا شود).

 -1-3اصول سامانههای پیشنهاددهنده

سیستم توصیه گر پیشنهادی دارای سه ماژول

تعاریف متفاوتی برای سامانههای توصیه گر ارائهشده

مجموعه دادهها ،موتور پیشنهاددهنده و رابا کاربری

است .از آن جمله ،تعریف کلینگر و خالصه آقای

است .هنگامیکه یک کاربر وارد سیستم میشود ،او باید

 Ting-peng liangدر سال  2007است

نوع فعالیتهای مورد جستجو را انتخاب کند

که 13RSرا زیرمجموعهای از سیستم پشتیبانی از

(بهعنوانمثال هتلها ،رستورانها و مقصدها) .هنگامیکه

تصمیم یا 14DSSها میداند و آنها را سامانههای

نوع جستجو را انتخاب میکند ،موتور پیشنهاددهنده

اطالعاتی تعریف میکند که توانایی تحلیل رفتارهای

ترکیبی یک توصیه شخصیسازیشده را با توجه به

گذشته و ارائه توصیههایی برای مسائل جاری را دارا

عالیق کاربر ایجاد میکند.

هستند .به زبان سادهتر در سامانههای توصیه گر تالش
بر این است تا با حدس زدن شیوه تفکر کاربر (به کمک

این موتور با استفاده از سه روش پاالیش مشارکتی ،محتوا

اطالعاتی که از نحوه رفتار وی یا کاربران مشابه وی و

و جمعیت شناختی اجرا میشود و ترکیب نتای

نظرات آنها داریم) به وی مناسبترین و نزدیکترین
Recommend Systems

13

Decision Support System
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بهدستآمده از آنها بهمنظور پیشبینی درجهی فعالیت-

در این رابطه f i ،مجموعه آیتمهای ترجیح دادهشده

ها استفاده میشود .بهعنوان یک خروجی ،کاربر یک

توسا کاربر  iاست f j .مجموعه آیتمهای ترجیح

لیست نهایی رتبهبندی شده از فعالیتهای توصیهشده را

دادهشده توسا کاربر  jاست fi  f j .مجموعه آیتم-

بر اساس نرخ پیشبینیشده برای فعالیتها دریافت می-

هایی است که توسا هر دو کاربر بهصورت مشتر

کند [.]13

ترجیح دادهشده است [.]14
مهمترین چالشهای پیش رو در سامانههای
پیشنهاددهنده مبتنی بر فیلترینگ مشرارکتی کره در
سالهای اخیرر موردتوجه محققان مختلف قرارگرفته
است عبارتاند

از:

 مشکل شروع سرد:

آیتمها و کاربران جدید ،باعث بروز چالش مهمی در
سامانههای توصیه گر میشوند .شروع سرد اشاره به
(شکل :)1-نحوه کار سیستم پیشنهاد دهنده ارائهشده

حالتی دارد که در آن ،یک آیتم نمیتواند پیشنهاد داده

در ادامه هر یک از سه الگوریتم پاالیش استفادهشده در

شود ،مگر اینکه توسا تعداد قابلتوجهی از کاربران،

این پژوهش و نحوه بهکارگیری آنها توییح دادهشده

امتیازدهی شده باشد .اولین دسته از این مشکالت ،در

است.

سامانههای فیلترینگ مشارکتی رخ میدهند؛ جایی که

 -1-1-3الگوریتم پاالیش مشارکتی

یک آیتم قابلیت مطرحشدن بهعنوان پیشنهاد را ندارد

شناختهشدهترین نوع از الگوریتمهای پاالیش مشارکتی

مگر آنکه قبالً برخی از کاربران به آن رأی داده باشند.

الگوریتم نزدیکترین همسایگی است .در این پژوهش

این مشکل به آیتمهای جدید و مبهم اِعمال میشود و

از الگوریتم پاالیش یر احتمالی نزدیکترین همسایگی

بهویژه برای کاربرانی باسلیقههای مختلف خوشایند

مبتنی بر کاربر استفادهشده است .این روش باهدف

نیست و از این مشکل آیتم جدید ،ا لب بهعنوان مشکل

پیشبینی امتیازدهی کاربران فعال در محصوالت یر

درجه اول یاد میشود .عالوه بر این ،یک کاربر جدید

رتبهبندی شده بر اساس عالقه کاربر و عالقه کاربران

بایستی میزان مناسبی از آیتمها را امتیازدهی کرده

همسایه (مشابه) است .معادلهی یریب تانیموتو در

باشد تا الگوریتم پیشنهاددهنده بتواند توصیههای

رابطه ( )1ارائهشده است.

قابلاعتماد و دقیقی ارائه دهد.

fi  f j
fi  f j  fi  f j

مطالعات در این زمینه ،در درجهی اول بر روی مسئله

sim(i, j ) 

ی انتخاب مرثر آیتمهایی که توسا یک کاربر

(رابطه :)1-فرمول یریب تانیموتو

امتیازدهی میشوند متمرکزشده است تا با داشتن
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حداقل بازخورد از کاربر ،کارایی پیشنهاد را بهسرعت

افزایش خواهد یافت که منجر به کاهش کارایی سیستم

بهبود ببخشد .در این حالت ،میتوان از تکنیکهای

میشود.

کالسیک پیرامون یادگیری فعال برای عمل انتخاب آیتم

در این مقاله سیستم پیشنهاددهندهای که طراحیشده

بهره گرفت .بهعالوه ،میتوان از اطالعات شبکههای

است با استفاده از یک روش ترکیبی و با در نظر گرفتن

اجتماعی نیز استفاده کرد تا یعف موجود در مشکل

امتیاز برای کاربران قدیمی مشکالت شروع سرد و

شروع سرد را حل کرده و شباهتهای بین کاربران را

اعتماد را تا حد زیادی حل مینماید .روش پیشنهادی

پیدا کرد.

شامل سه مرحله خوشهبندی اولیه کلیه کاربران و

 اعتماد:

تعیین خوشه ،تعیین وزن مناسب برای هرکدام از

اعتبار کاربرانی که تاریخچه طوالنیتری در استفاده از

ویژگیها و تعیین همسایگان نزدیک کاربر جدید،

سیستم دارند نسبت بره کراربرانی کره تاریخچره حضور

تشکیل ماتریس مجاورتی و محاسبه امتیاز کاربر جدید

آنها در سیستم کمتر است ،بیشتر است .لذا امتیازات

به هر هتل .روش ارائهشده بهمنظور خوشهبندی اولیه،

آنها به هتلها از ارزش باالتری برخوردار است.

از سیستم محتوا محور بر اساس ارائه مدلی برای

 پراکنــدگی دادهها:

سامانههای توصیه گر هتل مبتنی بر رویکرد مشارکت

معمرروالً سایتهای تجررارت الکترونیک شامل

محور اطالعات دموگرافیک کاربران استفاده مینماید.

محصوالت زیادی هستند و هر کاربر تنها بخشی از

جهت شناسایی همسایگان نزدیک و ارائه پیشنهادها از

محصوالت سرایت را ارزیرابی میکند .اگرر دو کاربر به

فیلترینگ مشارکتی استفاده میکند.

کاالی مشابه ای رتبره ندهنرد ،در صرورت داشرتن

 -2-1-3الگوریتم پاالیش مبتنی بر محتوا

عالیق مشرابه ،سیسرتم نمیتواند مشرابهت برین آنها

برخالف الگوریتم پاالیش مشارکتی که امتیازدهی

را تشخیص دهد و نمیتواند هیچ محصولی را بررای

یک کاربر به یک محصول از طریق امتیازدهی همسایه-

پیشرنهاد انتخاب کند.

های آن کاربر پیشبینی میشد ،در پاالیش مبتنی بر



محتوا پیشبینی ،بر اساس مشابهت بین آیتمهایی

مقیاسپذیری:

با گسترش سامانههای نرمافزاری تعداد کاربران و اقالم

خواهد بود که یک کاربر قبالً امتیازدهی کرده است .در

در فضای کاربر هدف برای جستجوی همسایهها،

این پژوهش از الگوریتم نزدیکترین همسایگی برای

افزایش مییابد .در فیلترسازی مشارکتی مبتنی بر

پیدا کردن میزان مشابهت بین یک آیتم خاص و آیتم-

کاربر یا هتل ،برای محاسبه مشابهت باید کل پایگاه

های رتبهبندی شده توسا کاربر استفاده میشود .هر

داده بررسی شود .بنابراین با افزایش رکوردهای

آیتم بهعنوان یک بردار از ویژگیها نمایش داده میشود.

ثبتشده ،پیچیدگی محاسباتی بهطور چشمگیری

برای محاسبه میزان مشابهت بین آیتمها از فاصله
اقلیدسی استفاده میشود.
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الگوریتم پاالیش محتوا به مشکل شروع سرد برای آیتم-

برای ویژگیهای گسسته استفاده میشود و بیشترین

های جدید که هنوز توسا کاربران رتبهبندی نشدهاند،

سرعت برای ساخت درخت را دارد [.]13

لبه میکند ،اما هنوز از مشکل شروع سرد برای

این الگوریتم پاالیش شامل سه مرحله اصلی زیر است:

کاربرهای جدید رن میبرد .در این حالت نمیتواند

 .1شناسایی آیتمهای بدون امتیازدهی شده توسا

نتای را ارائه دهد ،زیرا یک کاربر جدید در سیستم هیچ-

کاربر فعال

گونه امتیازدهی برای آیتمها نکرده است [.]15

 .2برای هر آیتم رتبهبندی نشده یک درخت تصمیم

مراحل اصلی این روش عبارتاند از:

ایجاد میشود که رتبه آن آیتم را پیشبینی می-

 .1شناسایی آیتمهای بدون امتیازدهی شده توسا

کند.

کاربر فعال

 .3درخت تصمیمگیری ساختهشده را بر روی پروفایل

 .2برای هر آیتم بدون امتیاز ،از طریق فاصله اقلیدسی

کاربر فعال برای به دست آوردن امتیاز پیشبینی

میزان مشابهت آن آیتم به آیتمهای امتیازدهی

شده کاربر برای یک آیتم ،اعمال میشود [.]17

شده توسا کاربر فعال محاسبه میشود

 -4-1-3الگوریتم پاالیش ترکیبی

 .3از طریق الگوریتم نزدیکترین همسایگی ،آیتمهایی

در این پژوهش یک مدل ترکیبی بر اساس سه الگوریتم

که بیشترین مشابهت به آیتم موردنظر را دارد پیدا

پاالیش مشارکتی ،پاالیش مبتنی بر محتوا و پاالیش

میشود و سپس از طریق امتیاز آنها ،امتیاز آیتم

جمعیت شناختی برای لبه بر نقایص هر یک از این

مذکور پیشبینی میشود [.]16

روشها بهخصوص لبه بر مشکل شروع سرد ارائهشده

 -3-1-3الگوریتم پاالیش اطالعات جمعیت

است .عالوه بر این ،این روش ترکیبی تالش میکند تا

شناختی

بهترین ترکیب از رویکردهای هکرشده را پیدا کند تا
دقت پیشبینی را افزایش دهد.

از درخت تصمیمگیری برای اجرای پاالیش اطالعات
جمعیت شناختی استفاده میشود .درخت تصمیمگیری
کاربر را بر اساس اطالعات کاربری (سن ،جنس ،منطقه،
سبک سفر) بهمنظور به دست آوردن امتیاز یک آیتم
ازنظر کاربر طبقهبندی میکند .اطالعات کاربری را
بهصورت گرهها و امتیازها به آیتمها را بهصورت برگ در
درخت تصمیم در نظر گرفته میشود .برای درختهای
تصمیمگیری الگوریتمهای زیادی وجود دارد .در این
پژوهش از درخت تصمیمگیری استفاده میشود .به این

(شکل :)2-مدل مفهومی الگوریتم پاالیش ترکیبی پیشنهادی

خاطر از این روش استفاده میشود که ا لب از این روش

[]14
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در الگوریتم ترکیبی پیشنهادی اگر آیتم جدیدی داشته

در این رابطه  rCB ، rDFو  rCFامتیاز بهدستآمده

باشد ،شاخه چپ این مدل انتخاب میشود .در این

برای یک آیتم خاص برای یک کاربر خاص از سه

شاخه با استفاده از الگوریتم پاالیش محتوا ،امتیاز آیتم

الگوریتم پاالیش است .در این معادله بر اساس امتیازهای

جدید به دست میآید .اگر یک کاربر جدید داشته باشد،

پیشبینیشده برای هر آیتم و مقایسه آن با نتای واقعی

شاخه راست مدل انتخاب میشود .در این شاخه با

سعی میشود ،اختالف بین مقادیر پیشبینیشده و

استفاده از الگوریتم پاالیش اطالعات جمعیت شناختی،

مقادیر واقعی آن به حداقل مقدار برسد [.]12

امتیاز هر آیتم برای یک کاربر جدید به دست میآید.

 -2-3بهبود روش پیشنهادی توسط خوشهبندی

درصورتیکه با مشکل کاربر جدید و آیتم جدید روبرو

15

فازی و الگوریتم خفاش

نباشد ،شاخه میانی مدل انتخاب میشود .در این حالت

 -1-2-3تعریف خوشهبندی:16

از رویکرد ترکیبسازی وزن دهی استفاده میشود.

خوشهبندی یکی از شاخههای یادگیری بدون نظارت

همچنین ،رویکرد ترکیبسازی وزن دهی بهصورت

هست و فرآیند خودکاری است که در طی آن ،نمونهها

یک ترکیب معادله خطی خواهد بود .متغیرهای این

به دستههایی که اعضای آن مشابه یکدیگر میباشند

معادله خطی هر یک از جوابهای بهدستآمده برای

تقسیم میشوند که به این دستهها خوشه گفته میشود.

پیشبینی امتیاز یک آیتم برای یک کاربر خاص خواهد

بنابراین خوشه مجموعهای از اشیاء هست که در آن

بود و وزنهای این متغیرها از طریق یک معادله

اشیاء با یکدیگر مشابه بوده و با اشیاء موجود در

برنامهریزی خطی به دست میآید .معادله برنامهریزی

خوشههای دیگر یرمشابه میباشند .برای مشابه بودن

خطی برای پیدا کردن وزنهای بهینه بهصورت رابطهی

میتوان معیارهای مختلفی را در نظر گرفت مثالً می

( )2تعریف میشود.

توان

 nk 1  .rDF   .rCB   .rCF  yi
min imize
n
    1
 0
 0
 0

معیار فاصله را برای خوشهبندی مورداستفاده قرارداد و
اشیائی را که به یکدیگر نزدیکتر هستند را بهعنوان یک
خوشه در نظر گرفت که به این نوع خوشهبندی،
خوشهبندی مبتنی بر فاصله

17

نیز گفته میشود.

بهعنوانمثال در شکل ( )3نمونههای ورودی در سمت

(رابطه :)2-معادلهی برنامهریزی خطی برای پیدا کردن وزن

چپ به چهار خوشه مشابه شکل سمت راست تقسیم

بهینه

میشوند .در این مثال هر یک از نمونههای ورودی به

Bat Algorithm
Clustering

15

Distance-based Clustering

16

97

17

سیستم های توصیه گر گردشگری سفر بر اساس الگوریتم خفاش و فیلترینگ ترکیبی
آ .خسروی ،م .صادقی ،دوفصلنامه محاسبات و سامانه های توزیع شده

یکی از خوشهها تعلق دارد و نمونهای وجود ندارد که

ارائه شده است که میتواند کاربر را برای رسیدن به یک

متعلق به بیش از یک خوشه باشد

خوشهبندی مناسب راهنمایی کند .یکی از مسائل مهم
در خوشهبندی انتخاب تعداد خوشهها هست .در بعضی
از الگوریتمها تعداد خوشهها از قبل مشخص شده است
و در بعضررری دیگر خود الگوریتم تصرررمیم میگیرد که
دادهها به چند خوشه تقسیم شوند.
 -2-2-3خوشهبندی فازی (:19)FCM

(شکل :)3-خوشهبندی نمونههای ورودی

خوشهبندی با طبقهبندی 18متفاوت است .در طبقهبندی

برای در

نمونههای ورودی برچسبگذاری شدهاند ولی در

مختلف آن الزم اسرررت تا ابتدا با مفهوم مجموعه های

خوشهبندی نمونههای ورودی دارای برچسب اولیه

فازی و تفاوت آنها با مجموعههای کالسررریک آشرررنا

نمیباشند و درواقع با استفاده از روشهای خوشهبندی

شویم .در مجموعههای کال سیک یک ع ضو از مجموعه

دادههای

مرجع یا عضوی از مجموعه Aاست یا عضو مجموعه A

مشابه مشخص و بهطور یمنی برچسبگذاری میشوند.

نیسرررت .مثالً مجموعه مرجع اعداد حقیقی را در نظر

درواقع میتوان قبل از عملیات طبقهبندی دادهها یک

بگیرید .عدد  2.5عضررو مجموعه اعداد صررحیح نیسررت

خوشهبندی روی نمونهها انجام داد و سپس مراکز

حالآنکه عدد  2ع ضو این مجموعه ا ست .به زبان دیگر

خوشههای حاصل را محاسبه کرد و یکبر چسب به

تعلق عدد  2.5به مجموعه اعداد صحیح  0است و تعلق

مراکز خوشهها نسبت داد و سپس عملیات طبقهبندی را

عدد  2به این مجموعه  1است .درواقع میتوان برای هر

برای نمونههای ورودی جدید انجام داد.

مجموعه یک تابع تعلق تعریف کرد که مقدار این تابع

هدف خو شهبندی یافتن خو شههای م شابه از ا شیاء در

تعلق برای اع ضای مجموعه  1ه ست و برای بقیه  .0در

بین نمونههای ورودی هسرررت اما چگونه میتوان گفت

مجموعههای کالسرریک مقدار این تابع تعلق یا  0اسررت

که یک خوشررهبندی مناسررب اسررت و دیگری مناسررب

یا  .1حال مجموعه انسررران های جوان و پیر را در نظر

نیسررت میتوان نشرران داد که هیچ معیار مطلقی برای

بگیرید .سرالی که در اینجا مطرح می شود این است که

بهترین خوشررهبندی وجود ندارد بلکه این بسررتگی به

آیا فردی با سررن  25جزء این مجموعه اسررت یا خیر

مسررئله و نظر کاربر دارد که باید تصررمیم بگیرد که آیا

سرررن  30چطور  35ه مان طور که حدس زد ید

نمونهها بهدرستی خوشهبندی شدهاند یا خیر .بااینحال

نمی توان به طورقطع و یقین مرزی برای انسررران های

معیارهای مختلفی برای خوب بودن یک خوشرررهبندی

جوان و پیر در نظر گرفت .دلیل آنهم این است که اگر

18

19

است

که

Classification

بهتر خوشرررره ب ندی فازی و الگوریتم های

Fuzzy c-means
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فری راً  35جوان محسرروب شررود  36نیز میتواند جوان

خوشهها است که در این الگوریتم منجر به مینیمم

باشررد و همینطور  37و  38و یره .درواقع در اینجا با

محلی میشود [ .]18همچنین FCM ،یک کاربر خاص

مفهوم عدم قطعیت 20مواجه هسررتیم .ما خودمان نیز از

را به بیش از یک خوشه تخصیص میدهد .مورداستفاده

عدم قطعیت در زندگی روزمره بارها اسرررتفاده کردهایم

درنهایت ،این محدودیت توسا الگوریتم خفاش که یک

مثالً هوای سرد ،آب داغ و یره .درواقع تمامی مثالهای

الگوریتم فرا ابتکاری است ،حلشده است .بهینهسازی

باال مثالهایی از مجموعههای فازی میباشرررند .تفاوت

خفاش برای تعیین بهینه مرکز خوشه بکار میرود.

اصررلی مجموعههای فازی و مجموعههای کالسرریک در

بهینهسازی خفاش از سایر روشهایی همانند الگوریتم

این اسرررت که تابع تعلق مجموعههای فازی دو مقداری

ژنتیک ( ،)GA21بهینهسازی توده هرات ( )PSO22و

نی ست ( 0یا  )1بلکه میتواند هر مقداری بین  0تا  1را

جستوجوی هارمونی 23بهتر عمل میکند ،زیرا از مزایای

اختیار کند .حال مجموعه انسررانهای جوان و پیر را در

آنها بهصورت ترکیبی استفاده میکند و مشکل مینیمم

نظر بگیرید اگر  25سررال را سررن جوانی در نظر بگیریم

محلی را نیز برطرف میکند؛ بنابراین ،درروش

میتوانیم به  25تعلق  1بدهیم و مثالً به  30تعلق 0.8

پیشنهادی جهت بهبود الگوریتم پاالیش مشارکتی از

و به  35تعلق  0.75و به  90تعلق  0.1را بدهیم .اگر

خوشهبندی فازی مبتنی بر الگوریتم خفاش استفادهشده

اعضررای یک مجموعه فازی تنها دارای تابع تعلق  0و 1

است که کاربران را به گروههای مختلفی دستهبندی می-

باشند این مجموعه فازی یک مجموعه کالسیک خواهد

کند که باعث کاهش مقیاسپذیری و بهبود الگوریتم

بود .نکته جالبتوجه این است که مثالً سن  50میتواند

پاالیش مشارکتی میشود.

با تعلق  0.5عضررو مجموعه جوان باشررد و با تعلق 0.5

این پژوهش بر روی ایجاد یک سیستم توصیه گر

عضرررو مجموعه پیر یعنی یک عضرررو مجموعه مرجع

شخصیسازیشده درزمینه گردشگری تمرکز دارد .این

میتواند با درجههای تعلق مختلف عضرررو مجموعههای

نرمافزار بهترین جاهبههای گردشگری (صرفاً هتل) را در

فازی تعریفشده روی مجموعه مرجع باشد.

یک محل خاص با توجه به ترجیحات فرد ،مشخصات

خوشهبندی  Fuzzy c-meansیک مویوع مطالعاتی

فرد و امتیازدهی فرد به مکانهای قبلی مشاهدهشده

مهم در خوشهبندی دادهها در فنّاوری دادهکاوی است

پیشنهاد میدهد .در شکل ( )4معماری پیشنهادی نشان

که کاربردهای عملی در زمینههای مختلف دارد.

دادهشده است.

بزرگترین عیب این الگوریتم خوشهبندی فازی
حساسیت آن به مقداردهی اولیه به تعداد خوشهها و
مراکز اولیه خوشهها ،انتخاب نامناسب مراکز اولیه
Uncertainty
Genetic Algorithm

20

Particle swarm optimization
Harmony search

21
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در گام نهایی ،پس از تجزیهوتحلیل و استنتا توسا
روش ترکیبی توصیه گر گردشگری ،پیشنهاد مناسب
جهت سفر کاربر پیشنهاد میشود.
ترکیبسازی روشها انتخاب خوبی برای بهرهمندی از
مزایا و لبه بر مشکل شروع سرد در این الگوریتمها
است .برای افزایش دقت توصیهها ،از دو تکنیک تعویض
کردن و وزن دهی ترکیبسازی استفاده میکنیم [.]19
خوشهبندی

دادهها

بهعنوان

مهمترین

روش

تجزیهوتحلیل اطالعات اکتشافی محسوب میشود که
برای استخرا اطالعات باارزش ناشناخته از حجم زیادی
از دادهها برای بسیاری از برنامههای کاربردی در زمان
واقعی در فنّاوری دادهکاوی

24

استفاده میشود [.]16

(شکل :)4-معماری سیستم پیشنهادی

بیشتر تکنیکهای خوشه سازی کارایی خود را در

حال در گام بعدی ،برای اجرای این الگوریتمهای توصیه

بسیاری از زمینهها مانند سامانههای تصمیمگیری ،علوم

گر گردشگری ،از الگوریتمهای مختلف یادگیری ماشین

پزشکی ،علوم زمین و یره نشان دادند [.]17

استفاده میشود .از الگوریتم  KNNبرای پاالیش

خوشهبندی مبتنی بر پارتیشن یکی از رویکردهای اصلی

مشارکتی و پاالیش مبتنی بر محتوا و از درخت تصمیم-

در خوشهبندی است.

گیری برای الگوریتم پاالیش جمعیت شناختی استفاده

در الگوریتم خوشهبندی فازی

میشود [.]11

خوشهها توسا کاربر در مشخص شوند .کیفیت این

در گام بعد ،برای کاهش مقیاسپذیری درروش

الگوریتم بشدت به تعداد اولیه خوشهها و مکان اولیه

پیشنهادی از الگوریتم بهینه یافته خوشهبندی فازی

مراکز خوشهها بستگی دارد .هدف از خوشهبندی فازی

مبتنی بر الگوریتم خفاش جهت بهبود روش پاالیش

استخرا

مدلهای فازی از دادههاست .کاربردهای

مشارکتی و دستهبندی کاربران به گروههای مختلف

متعدد خوشهبندی فازی در تحلیل دادهها و تشخیص

استفادهشده است .این خوشهبندی باعث دستهبندی

الگو و نیز زمینههای پژوهشی موجود در این زمینه

کاربران به گروههای مختلف برحسب طول و عرض

ازجمله استفاده از آن در حل مسائل مسیریابی ،تخصیص

جغرافیایی میشود که باعث سهولت جستوجو میشود.

و زمانبندی نیاز به مطالعه الگوریتمهای موجود و بهبود

25

باید تعداد و مراکز

و اصالح آنها را آشکارتر مینماید .در این روش ،چندین
Data Mining

24

)Fuzzy c-means Technique (FCM
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معنای این شرررط این اسررت که مجموع تعلق هر

روش خوشهبندی فازی بر پایه روش خوشهبندی
استاندارد  FCMموردبررسی و مطالعه قرارگرفته است

نمونه به  cخوشرره باید برابر یک باشررد .پارامترyji

[.]16

درجه تابع عضویت  iامین شیء با jامین خوشه را

در این الگوریتم نمونهها به  cخوشه تقسیم میشوند و

ن شان میدهد .پارامتر rیک عدد حقیقی ا ست که

تعداد  cاز قبل مشخصشده است .در نسخه فازی این

فازی بودن را کنترل میکند ( )r ≥ 1اگر r=1قرار

الگوریتم نیز تعداد خوشهها از قبل مشخصشده است

دهیم تابع هدف خو شهبندی میانگین یر فازی به

(در فرمولهای زیر تعداد خوشهها  gدر نظر گرفتهشده

دسرررت میآید .پارامتر xiنمونه iام و پارامترmj

است) .الگوریتم میانگین فازی برای پارامترهای

مرکز  jامین خوشه است و  nتعداد نمونهها (اشیاء)

) yji(i=1,….,n; j=1,….,gبهصورت رابطهی ()3

است.

قابلحل است (تابع هدف) ][20

برای به د ست آوردن فرمولهای مربوط به  yjiو mj

تابع هدف برای خوشهبندی فازی از رابطه زیر به دست

با ید تابع هدف تعریف شرررده را مینیمم کنیم .با

میآید:
𝒈

اسررررررررتررررررفرررررراده

𝒏

از

شرررررررررط

𝒎𝒚 ∑ ∑ = 𝒎𝑱
𝒊𝒙‖ 𝒋𝒊
فوق و برابر صفر قرار دادن مشتق تابع هدفداریم.

𝟏=𝒋 𝟏=𝒊
𝟐

‖ 𝒋𝒎 −
(رابطه :)3-تابع هدف

که تحت شرایا زیر مینیمم میشود (از روی  yjiمی
(رابطه)5-

توان یک ماتریس yتعریف کرد که دارای  nسطر و
 gستون است مرلفههای آن هر مقداری بین صفرتا
یک را میتوانند اختیار کنند .اگر تمامی مرلفههای
ماتریس yبهصورت صفر و یا یک باشند الگوریتم
مشابه میانگین فازی کالسیک خواهد بود .بااینکه
مرلفههای ماتریسy

میتوانند هر مقداری بین
(رابطه)6-

صفرتا یک را اختیار کنند اما مجموع مرلفههای هر

با استفاده از دو فرمول محاسبهشده ،الگویتم

یک از ستونها باید برابر یک باشد)] [20

خوشهبندی میانگین فازی و مراحل اجرای آن
بدینصورت است:
 .1انتخاب (∞< ،r)1<rمقداردهی اولیه برای

(رابطه)4-

مقادیر تابع عضویت )yji(i=1,….,n; j=1,….,g
101

سیستم های توصیه گر گردشگری سفر بر اساس الگوریتم خفاش و فیلترینگ ترکیبی
آ .خسروی ،م .صادقی ،دوفصلنامه محاسبات و سامانه های توزیع شده

 .2محاسبهی مراکز خوشهها (محاسبه mj

( )approximate algorithmsتقسررریم ب ندی می

ها).

شررروند .الگوریتمهای دقیق قادر به یافتن جواب بهینه
 .3محاسبه

به صورت دقیق هستند اما در مورد مسائل بهینه سازی

 .4محاسبه تابع عضویت :اگر  dil=0باشد برای

سخت کارایی کافی ندارند و زمان اجرای آنها متناسب

مقادیری از lآنگاه yli =1است و yji = 0است برای

با اب عاد مسرررا ئل به صرررورت ن مایی افزایش می یا بد.

همه j≠ l،در یر این صورت با توجه به رابطه ()5

الگوریتم های تقریبی قادر به یافتن جواب های خوب

حل میشود.

(نزد یک به بهی نه) در زمان حل کوتاه برای مسرررائل

 .5اگر همگرا نبود ،به مرحلهی  2برگرد.

بهینه سازی سخت هستند .الگوریتمهای تقریبی نیز به

یکی از شرطهای توقف الگوریتم زمانی است که تغییرات

سرره دسررته الگوریتمهای ابتکاری ( )heuristicو فرا

نسبی در مقادیر مرکز کوچک میشود.

ابتکاری ( )meta-heuristicو فوق ابتکاری ( hyper
 )heuristicبخشبندی میشرروند .دو مشررکل اصررلی
الگوریتم های ابتکاری ،گیر اف تادن آن ها در ن قاط ی نه

(رابطه)7-

م ح لی ،همگرا یی زودرس برره ا ین نقرراط اسررررت.

که) mj(kمقدار jامین مرکز روی kامین تکرار و

الگوریتم های فرا ابت کاری برای حل این مشرررکالت

ɛحد مشخصشده است .شرطهای توقف دیگر بر

الگوریتمهای ابتکاری ارائه شدهاند .درواقع الگوریتمهای

اساس مقادیر تابع عضویت yji ،یا تابع هزینه jr ،است.

فرا ابت کاری ،یکی از انواع الگوریتم های بهی نه سرررازی

شرط دیگر بر اساس بهینهسازی محلی تابع هزینه که

تقریبی ه ستند که دارای راهکارهای برونرفت از نقاط

سلیم و اسماعیل ( )1396مطرح کردهاند.

بهی نه محلی هسرررت ند و قابل یت کاربرد در طیف

در اجرای این الگوریتم زمانی توقف داریم که:

گستردهای از مسائل رادارند 3[ .و .]4

(رابطه)8-

الگوریتم خفاش یا  Bat algorithmجزء

که:

تا اینکه
مینیمم
این حالت همگرایی حاصل میشود.
-3-2-3الگوریتم خفاش

در یک

الگوریتمهای فرا ابتکاری هست که در سال 2010

محلی در

توسا  Yangمعرفی گردید .این الگوریتم بر اساس

(رابطه)9-

اصول زندگی خفاشها طراحیشده است .این الگوریتم
بهینهسازی با استفاده از اصل انعکاس صدای خفاش و

26

دریافت صدا توسا این پرنده عمل مینماید [.]15

روشها و الگوریتمهای بهینهسرررازی به دودسرررته

هر خفاش با سرعت تصادفی  Viدر موقعیت Xi

الگوریتم های دقیق ( )exactو الگوریتم های تقریبی

Bat Algorithm

پرواز میکند .پس از پیدا کردن طعمه نرخ انتشار پالس

26
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را با  rتغییر میدهد .جستجوی محلی با استفاده از

اندازه مسئله تعیین میشود .برای هر خفاش مقدار اولیه

روش تصادفی تقویت میشود .روند تکرار جستوجو تا

فرکانسی بین 𝑛𝑖𝑚𝑓 و 𝑥𝑎𝑚𝑓 تعیین میشود.

زمانی که بهترین راهحل انتخابشده یا مشخص باشد،

 جستوجوی محلی:

ادامه مییابد.

این جستجو برای انتخاب بهترین راهحل محلی در

الگوریتم خفاش بهصورت زیر خالصهشده است:


بین راهحلهای جدید بکار گرفته میشود و با

مقداردهی اولیه:

استفاده از نرخ پالس  riو بهترین راهحل بروز

جمعیتی از  dخفاش بهصورت …X=(x1, x2,

شده ،انجام میشود .در میان جستوجوی محلی،

) xdبهصورت تصادفی و برای  xiراهحلfi ،

راهحل بروز شده جدید ،برای بهترین راهحل با

فرکانس پالس بهصورت تصادفی در محدوده

استفاده از رابطه ( )13تولید میشود:

] [fmin, fmaxاست .نرخ پالس  riو بلندی صدای

𝑡𝐴 ∈𝑋𝑛𝑒𝑤 = 𝑋𝑜𝑙𝑑 +
(رابطه :)13-انتخاب بهترین راهحل توسط جستوجوی محلی

 Aiمقداردهی میشوند .پسازآن جمعیت اولیه

که ∈ فاکتور مقیاس که همگرایی از الگوریتم را،

ارزیابی میشود و سرانجام بهترین راهحل Xbest

𝑡

کنترل میکند 𝐴 .متوسا صدای خفاش در نسل است.

تعیین میشود.


 ارزیابی راهحل جدید:

تولید راهحل جدید:

راهحلهای جدید،

)(𝑡+1

𝑖𝑋 و سرعتهای

)(𝑡+1

ارزیابی راهحلها با استفاده از تابع برازش که درواقع

𝑖𝑉

تابع برازش خوب یا بد بودن یک نتیجه را مشخص

برای هر راهحلی که توسا تغییر فرکانسی ،بروز

میکند.

رسانی سرعت و موقعیتهایی از جمعیت اولیه داده

 پذیرفتن بهترین راهحل:

می شود.
)= 𝑓𝑚𝑖𝑛 + (𝑓𝑚𝑎𝑥− 𝑓𝑚𝑖𝑛 ) ∪ (0,1

)𝑡(

بهترین راهحل عمومی تحت تنظیم راهحل

𝑖𝑓

انتخاب میشود .در هر نسل صدای 𝑖𝐴 و نرخ

(رابطه :)10-انتخاب و تعیین فرکانس اولیه

𝑡𝑖𝑓) 𝑡𝑠𝑒𝑏𝑋 −

)𝑡(

𝑖𝑋( +

)𝑡(

𝑖𝑉 =

)(𝑡+1

پالس 𝑖𝑟 بروز می شود:

𝑖𝑉

𝐴𝑡+1
𝑖𝑡𝐴𝑎 =
𝑖

(رابطه :)11-انتخاب بهترین راهحل
)𝑡(

𝑖𝑉 +

)𝑡(

𝑖𝑋 =

)(𝑡+1

(رابطه)14-

𝑖𝑋

(رابطه :)12-تولید راهحل جدید

این در حالی است که ) ∪ (0,1یک بردار تصادفی بین

(رابطه)15-
 نزدیکترین انتخاب خوشه :هنگامیکه

 0تا  1با توزیع یکنواخت است 𝑋𝑏𝑒𝑠𝑡 .بهترین راهحل

کاربر جدیدی وارد میشود ،سیستم توصیه گر

سراسری از  nخفاش را نشان میدهد 𝑓𝑖 .نرخ افزایش
فرکانسی است 𝑓𝑚𝑖𝑛 .و 𝑥𝑎𝑚𝑓 مقداری است که توسا
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 – 4نتایج تجربی

خوشهای را که بیشترین شباهت به آن را دارد ،با
فاصله اقلیدسی 27به آن تخصیص میدهد.

 -1-4محیط و شرایط شبیه سازی

 محاسبه شباهت:

الگوریتم پیشنهادی در محیا نرمافزاری Matlab

تشابه بین کاربر هدف و بقیه کاربران در

 2018پیادهسازی شده است .تمام آزمایشهای این

نزدیکترین خوشه برای محاسبه نزدیکترین

پژوهش در کامپیوتری با پردازنده  Intel® corei5و

همسایه کاربر هدف محاسبه میشود .روش

رم  4گیگابایت انجامشده است.

همبستگی پیرسون برای محاسبه شباهت

 -2-4مجموعه داده

مورداستفاده قرار میگیرد.

28

همانطور که در شکل ( )4نشان داده شد ،مجموعه

 توصیه گر:
در فرآیند توصیه ،با استفاده از کاربران مورد هردف

دادههای فراهمشده فهرستی از هتلها و نظرات کاربران

صررورت مرریگیرررد کرره توسررا دیگررر همسررایگان

راجع به آنها است که از سایت اینترنتی 29فراهم آورده

انتخابشدهاند .پیشبینی رتبهبندی موارد رتبهبندی

شده است .این مجموعه دادهها شامل مکان ،کشور ،نام،

نشده برای کاربر فعال

رتبه ،نام کاربری ،عنوان ،طول و عرض جغرافیایی و

بر اساس میانگین وزنی رتبهای از آیتمها از همان خوشه

یره است.

با استفاده از رابطه ( )16محاسبه میشود و سپس از

مجموعه دادههای دریافت شده شامل:

میان فهرست  Nلیست باال را به کاربر فعال توصیه می-

 کاربران (شناسه ،نام کاربری ،رمز عبور ،مبدأ،

کند .رتبهبندی از مقاصد رتبهبندی نشده برای کاربر

ناحیه ،سبک مسافرت)

فعال  aبا استفاده از رابطه ( )16پیشبینی میشود.



𝑁̅𝑅∑𝑁∈𝐶𝑥 𝑠𝑖𝑚(𝑎,𝑁)×(𝑅𝑁 (𝑖)−

فعالیت ،قیمت فعالیت ،عرض و طول جغرافیایی)

̅̅̅̅ = )𝑖( 𝑎𝑃
𝑅𝑎 +



)𝑁∑𝑁∈𝐶𝑥 𝑠𝑖𝑚(𝑎,
(رابطه :)16-محاسبهی میانگین وزنی

 -3-4تعیین پارامترهای ارزیابی

 aکاربر فعال Cx ،مجموعهای از نزدیکترین همسایهی
 aکاربر فعال متعلق به یک خوشه 𝑅̅𝑁 ،میانگین رتبه
دادهشده

توسا

N

همسایهی

رتبهها (شناسه فعالیت ،شناسه کاربر،

رتبه)

̅̅̅̅
𝑅 میانگین
در رابطهی فوق a ،نشاندهنده کاربر فعال𝑎 ،

کاربر

فعالیتها (شناسه ،نام فعالیت ،مویوع

برای تعیین کیفیت سامانههای توصیه گر ،تعدادی از
معیارهای ارزیابی شامل میانگین خطای مطلق

فعال،

( ، )MAEدقت  ،صحت  recall ،و F-
30

)𝑁  𝑠𝑖𝑚(𝑎,شباهت بین  aکاربر فعال و  Nهمسایه

31

32

 measureبهطور گستردهای برای مقایسه و

است.

اندازهگیری عملکرد سامانههای توصیه گر بکار برده
27

30

28

31

Mean Absolute Error
Accuracy
32 Precision

Euclidean distance
DataSet
29 https://www.kaggle.com/datafiniti/hotel-reviews
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میشوند که در ادامه هر یک از معیارها توصیف

عالوه براین ،چهار اصطالح مثبت درست ( ،)TPمنفی

خواهند شد.

نادرست ( ،)FNمثبت نادرست ( )FPو منفی درست

 MAEیک متریک دقت آماری است که میانگین

( )TNوجود دارد که بهصورت زیر تعریف میشوند:

تفایل مطلق بین نرخهای پیشبینیشده بر اساس

 :TPنرخ واقعی آیتم را توصیه مینماید و نرخ

تکنیک بکار برده شده و نرخهای واقعی کاربران را

پیشبینیشده همچنین این توصیه را پشتیبانی می

اندازهگیری مینماید که بهصورت رابطه ( )17تعریف

نماید.

میشود:

 :FNنرخ واقعی آیتم را توصیه مینماید و نرخ
| 𝑚∑𝑖,𝑚|𝑅𝑖,𝑚 − 𝑃𝑖,
𝑁

پیشبینیشده این توصیه را پشتیبانی نمیکند.

= 𝐸𝐴𝑀

 :FPنرخ واقعی آیتم را توصیه نمیکند اما نرخ

(رابطه)17-

که 𝑚𝑅𝑖,و 𝑚𝑃𝑖,

به

ترتیب

نرخهای

پیشبینیشده آیتم را توصیه مینماید.

واقعی و

پیشبینیشده کاربر  iبرای آیتم  mرا نشان میدهند

 :TNنرخ واقعی و نرخ پیشبینیشده آیتم را توصیه

و  Nتعداد کل هتلهای پیشبینیشده را نشان می

نمیکنند.

دهد .مقدار  MAEکمتر متناظر با پیشبینی دقیقتر

بر اساس این چهار تعریف انجامشده ماتریس

است.

 confusionبهصورت جدول ( )1-4تعریف میشود.

برای اینکه بفهمیم آیا کاربران به توصیه گردشگری و
پیشنهاد

هتل

عالقهمند

هستند

معیارهای

 recall ،precisionو دقت را بکار میبریم که بهطور
گستردهای در سامانههای توصیه گر بکار برده میشوند

(جدول  )1-4ماتریس .confusion

تا سطح هوشمندی توصیهها را تعیین نمایند.

بر اساس این چهار تعریف انجامشده معیارهای

برای تعریف هر یک از معیارهای recall ،precision

 recall ،precisionو دقت را در ادامه تعریف

و دقت ،ابتدا باید تعریف نماییم که کدام مقدار نرخ

مینماییم.

نشان میدهد که یک آیتم به یک کاربر توصیهشده

نرخ دقت بر اساس انتخاب نمونههای باکیفیت باال از

است یا نه .در این تحقیق ،اگر مقدار نرخ بین  3تا 5

مجموعه تمام نمونهها است و بهصورت رابطه ()18

باشد به معنای آن است که آیتم به کاربر توصیه می
شود؛ در یر این صورت آیتم توصیه نمیشود.

تعریف میشود:
عالوه بر شاخصهای هکرشده ،شاخص کارایی F-
 measureبهطور گسترده برای ارزیابی سیستم بکار
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برده میشود تا دقت  precision-recallسیستم را

جدول ( )2-4مقادیر  MAEروشهای مختلف را نشان

ارزیابی نماید و طبق رابطه ( )21تعریف میشود.

میدهد .همانگونه که در جدول مشاهده میشود نتای

𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟 × 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑝
𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 +
𝑃𝑇2
=
𝑁𝐹 2𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 +

روش پیشنهادی بهتر از سایر روشها است .بهترین

𝐹 − 𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 = 2

مقدار  MAEبرای روش پیشنهادی ،الگوریتم
 Kmeansو الگوریتم  FCMبه ترتیب برابر ،%73.85

(رابطه)21-

مقدار  F-measureباالتر دقت سیستم بهتر را نشان

 %74.07و  %74.01است که درنتیجه روش پیشنهادی

میدهد.

به کمترین مقدار  MAEو بهترین عملکرد ازنظر این

𝑃𝑇
𝑃𝐹 𝑇𝑃 +

= precision

معیار دستیافت .روش پیشنهادی به بهترین مقدار

(رابطه)18-

 MAEبا تعداد  4خوشه و روش  FCMبا تعداد  5خوشه

باال بودن مقدار معیارهای  recall ،precisionو دقت

و روش  Kmeansبا تعداد  4خوشه دست یافتند.

به معنای سیستم توصیهکننده بهتر است .معیار
 precisionکسری از نمونههای بازیابی است که
مرتبا هستند و طبق رابطه ( )19تعریف میشود:
رابطه ()19

(جدول )2-4مقادیر معیار  )%( MAEبرای روش پیشنهادی و

𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟
𝑃𝑇
=
𝑁𝐹 𝑇𝑃 +

الگوریتمهای  FCMو  Kmeansبه ازای تعداد خوشههای
مختلف.

معیار  recallکسری از نمونههای مرتبا است که

نتای

بازیابی شدهاند و طبق رابطه ( )20تعریف میشود:

روشهای مختلف در جدول ( )3-4ارائهشده است.

در این قسمت ابتدا ،به بررسی تأثیر تعداد خوشهها بر

همانطور که در جدول مشاهده میشود روش

روی روش پیشنهادی و الگوریتمهای خوشهبندی

پیشنهادی به باالترین مقدار این معیار یعنی %89.80

 Kmeansو  FCMمیپردازیم و مقدار بهینه تعداد

با تعداد  9خوشه دستیافت .باالترین مقدار معیار

خوشهها را در این روشها بر اساس معیار  MAEتعیین

 precisionروش پیشنهادی برابر  ،%89.80روش

پیشنهادی،

 FCMبرابر  %89.79و برای روش  Kmeansبرابر

مینماییم.

سپس

عملکرد

روش

الگوریتمهای خوشهبندی  Kmeansو  FCMرا باهم

مربوط به مقادیر معیار  precisionبرای

 %89.79است.

مقایسه میکنیم.
در این آزمایش در ابتدا تعداد خوشهها برابر با اعداد
صحیح بازه [ ]3،15قرار داده میشود و مقادیر
معیارهای مختلف به ازای تعداد خوشههای مختلف برای
هر روش محاسبه میشوند.
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)جدول  )3-4مقادیر معیار  )%( Precisionبرای روش

)جدول  )5-4مقادیر معیار  )%( recallبرای روش پیشنهادی

پیشنهادی و الگوریتمهای  FCMو  Kmeansبه ازای تعداد

و الگوریتمهای  FCMو  Kmeansبه ازای تعداد خوشههای

خوشههای مختلف.

مختلف.

دقت بهدستآمده از روشهای مختلف در جدول ()4-4

مقادیر معیار  F-Measureروشهای مختلف ،در

ارائهشده است .باالترین دقت بهدستآمده از روشهای

جدول ( )6-4گزارششده است .همانطور که در جدول

پیشنهادی FCM ،و  Kmeansبه ترتیب برابر

مشاهده مینمایید باالترین مقدار این معیار برابر

 %80.73 ،%80.95و  %80.65است که همانطور که

 %88.28هست که متعلق به روش پیشنهادی است که

مشاهده مینماییم روش پیشنهادی به باالترین مقدار

با تعداد  4خوشه به آن دستیافت .باالترین مقادیر

دقت یعنی  %80.95با  4خوشه دستیافت.

معیار  F-Measureبرای روشهای  FCMو
 Kmeansبه ترتیب برابر  %88.12و  %88.07هست.

)جدول  )4-4مقادیر معیار دقت ( )%برای روش پیشنهادی و
الگوریتمهای  FCMو  Kmeansبه ازای تعداد خوشههای

(جدول  )6-4مقادیر معیار  )%( F-Measureبرای روش

مختلف.

پیشنهادی و الگوریتمهای  FCMو  Kmeansبه ازای تعداد

در جدول ( )5-4مقادیر معیار  recallبرای روشهای

خوشههای مختلف.

مختلف ارائه شد .روش پیشنهادی به باالترین مقدار

در ادامه این بخش ،به تحلیل و بررسی روش پیشنهادی

 rcallیعنی  %86.90با تعداد  4خوشه دستیافت.

در مقایسه با الگوریتمهای خوشهبندی  Kmeansو

باالترین مقدار معیار  recallبرای روش  FCMبرابر

 FCMخواهیم پرداخت.

مقدار  %86.57و روش  Kmeansبرابر مقدار %86.49

در جدول ( )7-4مقادیر معیارهای مختلف برای

هستند.

روشهای مختلف گزارش شد.
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 –5بحث و نتیجهگیری
پاالیش مشارکتی موفقیت خود را در سیستمهای
توصیه و پیشنهاد سنتی مانند پیشنهاد کتاب یا فیلم
(جدول  )7-4مقایسه روش پیشنهادی با سایر روشها ازنظر

نشان دادهاند .بااینوجود ،نشان داده شد که این سیستم

معیارهای مختلف.

برای توصیه گردشگری مناسب نیست .علت این مویوع
از سه بخش تشکیلشده است .اول ،برخالف سیستم-

 -4-4مقایسهی روش پیشنهادی با سایر روشها

های توصیه سنتی که افراد میتوانند به شکلی وایح به

با توجه به جدول ( )7-4مشاهده میشود که روش

اشیاء امتیاز دهند ،سیستمهای توصیه گردشگری تنها

پیشنهادی به بهترین مقدار  MAEدر مقایسه با سایر

دارای روشهای امتیازدهی یمنی هستند ازجمله

روشها دستیافت .همچنین روش پیشنهادی ازنظر

بازدید از محصولهایی که نمیتوانند اولویتهای

معیار  recallبه باالترین مقدار یعنی  %86.90و ازنظر

مشتری را بهخوبی نشان دهند .دوم ،اگرچه انواع

معیار دقت به بهترین مقدار یعنی  %80.95و ازنظر

بسیاری از منابع تولیدشده توسا کاربران برای ارائه

معیار  F-Measureبه باالترین مقدار یعنی %88.28

توصیههای گردشگری موردمطالعه قرارگرفتهاند،

دستیافت اما ازنظر معیار  precisionهمانند روش

بااینوجود همهی آنها با مشکل پراکندگی داده روبهرو

 FCMعمل نمود و بعد روش  Kmeansخوب عمل

هستند و در آخر ،محبوبیت شیء ،نقش مهمتری در
میکند،

نمود .شکل ( )2-4روشهای مختلف را ازنظر معیارهای

سیستمهای

توصیه

گردشگری

مختلف بر اساس نمودار میلهای باهم مقایسه مینماید.

ازآنجاییکه

مشتریان

معموالً

بازی
از

محبوبترین

پیشنهادهای گردشگری ناشناخته بازدید میکنند،
بااینوجود ،نمیتوان از محبوبیت مکان بهعنوان تنها
معیار اندازهگیری استفاده شود زیرا برای سیستم توصیه
به افراد مناسب نیست ،چه برسد به توصیههای ترکیبی
که پیچیدهتر نیز میباشند .مزیت اصلی روش مایکی
کردن محبوبیت محصولی ،شباهت کاربر و شباهت
ویژگی بهصورت یک مدل تنها است که باعث بهبود
عملکرد میشود .همچنین ،با کمک خوشهبندی فازی
بهینهشده ،سه فاکتور به شکلی مرثر برای کمک به
توصیههای شخصی ترکیبشدهاند .عالوه بر این ،فازی

(شکل :)5-نمودار میلهای روشهای مختلف ازنظر معیارهای مختلف.

زمانی که در مورد توصیههای ترکیبی به کار میرود (در
حالتی که تعداد خوشهها و رتبهها به یک اندازه باشند)
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