
 

 شده توزیع هایو سامانه محاسبات دوفصلنامه
w w w.i j d c s. i r 

 
 

88 

 گردشگری سفر بر اساس الگوریتم خفاش و فیلترینگ ترکیبی توصیه گر یهاستمیس

 2حمدعلی صادقیم ،1*آرش خسروی

 1محالت یمرکز آموزش عال وتر،یکامپ یگروه مهندس

 2قم، غیردولتی شهاب دانشدانشگاه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، 

 دهیچک

 یاریسب یرا، برا ازیموردن یکاالها ایو انتخاب اطالعات، داده  یریگمیتصم ندیفرآ نترنت،یا یو روبه رشد اطالعات بر رو بسیارحجم 

تا از  کنندیمو تالش  اندآمدهچالش به وجود  نیرفع ا باهدف،  1توصیه گر() پیشنهاددهنده هایسامانهاز کاربران وب دشوار کرده است. 

هند. د شنهادیپ یکاربران گذشته به و اتیکاربر و تجرب قهیرا با توجه به عالقه و سل دیاطالعات خاص و مف ات،اطالع میحجم عظ انیم

انتخاب یک سفر  .اندجادشدهیاو ...  کتاب ،یقیموس لم،یف ازجملهمتنوع  یکاربرد یهانهیزم در یادیز شنهاددهندهیپ هایسامانهتاکنون 

با صرف  عموماًبه همراه دارد و  کاربران یرا برا یادیز یهاینگرانو  هایسخت معموالً فرد، یبودجههتل و ... با توجه به  شنهادیپ ،مناسب

فیلترهای روش  بیکه از ترک شودیمارائه  سفر و هتل شنهاددهندهیپ ستمیس کیمقاله  نی. لذا در اردیگیمانجام  یادیز یزمان و انرژ

 تیفیک ،یکاربر جار قیخود، سال یینها یشنهادهایپارائه  یبرا ستمیس نی. اشود دوچندانتا دقت آن  است شدهساخته مختلف

 یهادهاشنیعالوه بر ارائه پ بیترت نیقرار داده و بد مدنظررا  یگذشته کاربران مشابه با کاربر جار اتیخدمات دهنده و تجرب یهامجموعه

از  یاطالعات چیه ستمیو س کنندیم نامثبت ستمیکه در س کندیبروز م دیکاربران جد یبرا معموالًکه  را 2مشکل شروع سرد، ترقیدق

 یتیشخص یهایژگیاستفاده از و ای 3فعال یریادگیمعموالً از  هاسامانه ،یطیشرا نیدر چن. دینمایمبرطرف  زین، کاربر ندارد قیعال اینظرات 

 .کنندیاستفاده م کلحل مش یبرا کاربر،
 مبتنی بر محتوی فیلترینگمشارکتی،  فیلترینگ، فیلترینگ ترکیبی، الگوریتم خفاش، پیشنهاددهندهسیستم کلمات کلیدی: 
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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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 مقدمه - 1

 رشررد به شررروع زیادی بسرریار سرررعت با اینترنت

 و دانش یگذار اشرررترا  به  برای فرصرررتی و کرده

 شرررده اجتماعی یهاشررربکه آمدن به وجود همچنین

 تولید گر، توصررریه هایسرررامانه اصرررلی هدف .اسرررت

 آن که کاربران اسررت از گروهی به یبامعن یهاهیتوصرر

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

 .دارند

 در مورد، اطالعات کاربران را توصررریه گر هایسرررامانه

عه  به آن     ای از آیتممجمو که  ند را      ها  قه دار ها عال

ها )معموالً از طریق امتیازدهی به آیتم 1صریح  صورت به

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

توسا کاربر،   شده دهیشن مانند، آخرین آهنگ ؛ کاربران

شده   یهاتیسا وبو یا  شده دهیدآخرین فیلم  بازدید 

سا کاربر( جمع  شنهاد  نآوری کرده و از آتو ها برای پی

ین ا .نمایدها به کاربران در آینده استفاده می دادن آیتم

ا به کند تمستقیم به کاربران کمک می  طوربه هاسامانه 

دست  موردنظرشانهای محتوا، محصوالت و یا سرویس  

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

سیقی، برنامه  ابزارهایی  ازجمله و( های تلویزیونی و...مو

ست که می  های الکترونیکی تواند کاربران را در محیاا

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

 .[7، 6، 5هدایت کند ] موردنظرشان

لت  به  نت،  گسرررترش ع فاده  یررررورت اینتر  از اسرررت

 حد ات اطالعات کردن فیلتر برای گر توصیه  هایسامانه 

 بزرگ یهاشررررکت یبرخ .اسرررت افتهیشیافزازیادی 

                                                           
1 Explicit 
2 Implicit 

یم آنالین صرررورتبه  که  آمازون  و یکسلف نت  مانند  

 کردن دایپ ترآسررران برای سررریسرررتم این از ،باشرررند

 .کنندیم استفاده کاربران برای شانیهاتمیآ

کشررف عالیررق   تیررباقابل گررر هیتوصرر هررایسررامانه

هرایی  هرا، آیرتم  هرای آن بینری اولویرت  پیش کاربران و

کرراربر باشررد را از   موردتوجررهرود کرره احتمررال مرری 

هررا پرراالیش کرررده و بررا    هحجررم برراالی داد  بررین

کنرد. از  جرویی مری  ها، در زمران او صررفه  پیشنهاد آن

بررا توانررایی هخیررره و   هرراسررامانهطرررف دیگررر ایررن  

خررردمات و  تحلیرررل رفتارهرررای گذشرررته کررراربر،  

کرراربران نبرروده ولرری    موردتوجررهاطالعرراتی را کرره  

را نیرز اسرتنتا     3منرد هسرتند  ها عالقره به آن احتماالً

-بره کراربران ارائره مری     یتروجه جالرب کرده و نترای   

ی از یکرر گررر هیتوصرر هررایسررامانه درواقررع کنررد.

افزونگرری  مشررکل برررابزارهررای اصررلی برررای  لبرره   

بررروده و برررا داشرررتن قررردرت تحلیرررل    4اطالعرررات

رفتارهررای کرراربر، مکمررل هوشررمندی برررای مفرراهیم  

 .بازیابی و پاالیش اطالعات است

کرره فرد   گوینررد  می  یبرره حررالت   منظور از افزونگی،      

 دشو میمواجه  یمجموعه اطالعات کیبا  گیرندهتصمیم 

حاو  بعضررراًو  دهی چیپ م،ین اطالعات حج آکه    یهم 

وعِ و تن یدگیچیپ نیا کهطوریبه دهسرررتن یتناقضرررات

 گیرندهتصررمیمفرد  شررودمیاطالعات باعث  ازحدبیش

صم  نیمشخص کردن بهتر  در ممکن دچار مشکل   میت

 .ودبش

3 Cross Selling 
4 Redundancy  Of Information 
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سا دهه   شروع به    ، آژانس1980در اوا سافرتی  های م

 وهیشرر نیاکه  کردند 5شررکایت از بازاریابی مسررتقیم 

 و وکارهاکسررباسررت که به  غاتیاز تبل ایگونه درواقع

 رینظ هارسانه انواع  قیتا از طر دهدمیاجازه  هاسازمان 

ماس  یام  ،یتلفن های ت یل  ،یمتن های پ  عی، توزها ایم

تالوگ،    مه  کا ند    های کمپینو  یغات یتبل های نا هدفم

ستق  صورت به یونیزیتلو شتر  میم برقرار  ارتباط انیبا م

ی بزرگها عقیده داشتند که این کار خطر زیرا آن ؛ندکن

 ها است.برای شبکه آژانس

وجررود داشررت.  همچنرران، ایررن فشررار 1990در دهرره 

 انیمشرتر  ،برای مثرال، سرفرهای قرایقی در تبلیغرات    

هرررای را بررره گررررفتن رزرو برررا اسرررتفاده از کانرررال 

، در اواخررر عررالوهبررهکردنررد. تلویزیررونی تشررویق مرری

یرک آگهری    آمریکرا ، خطروط هواپیمرایی   1995سال 

کررره سیسرررتم خریرررد   کررراربردتلویزیرررونی را بررره 

 .کردیالکترونیکی را تبلیغ م یهاتیبل

اسررتفاده از  منظرروربررههررا هتررلمرردیریت بسرریاری از  

آن  برره کررار بررردنت و نررپتانسرریل رو برره رشررد اینتر

خرررود را  یهررراتیسررراوببررررای اهرررداف مختلرررف، 

طراحرری کردنررد. ورای ایررن حقیقررت کرره اینترنررت    

ابررزاری برررای بازاریررابی و فررروش   عنرروانبررهبیشررتر 

یرک کانرال رزرو کرردن     عنروان بره شرود،  استفاده مری 

ایررن  ر ررمیعلررگیرررد. قرررار مرری مورداسررتفادههررم 

عقیررده  همچنررانهررا هررا، بسرریاری از هتررلپیشرررفت

هررای قرردیمی تبلیررغ ماننررد رادیررو،  دارنررد کرره روش

هررای روش نیمرررثرتری پهررای چرراتلویزیررون و رسررانه

 معرفی هستند.

                                                           
5 Direct Marketing 

 ،از مطالعررات یترروجهقابررلدر منررابع نیررز تعررداد   

رابطرره بررین بخررش گردشررگری و اینترنررت     دربرراره

هررای اولیرره خرردمات   وجررود دارد. پیشرررفت نمونرره  

اسررت،  جادشرردهیا هرراتیسرراوباطالعرراتی را کرره در 

 .دهندقرار می بحث مورد

 (1396کالیی و همکاران ) نیپور حس، ابراهیم پور

بر  گر هیتوصعوامل  ریتأثبررسی »تحقیقی تحت عنوان 

فروشگاه ریزی نشده )مطالعه موردی:رفتار خرید برنامه

انجام « ای ایران کتان استان مازندران(های زنجیره

های اند. جامعه آماری آن، کلیه مشتریان فروشگاهداده

ای ایران کتان در استان مازندران هستند؛ نمونه زنجیره

ه آماری نامحدود و آماری با استفاده از فرمول جامع

نفر تخمین زده  384تصادفی ساده  یبردارنمونهروش 

در طراحی  کهها از روش میدانی برای گردآوری داده و

نامه از مقیاس هاستلر استفاده گردید. آزمون پرسش

سازی معادالت های پژوهش با استفاده از مدلفرییه

انجام شد.  6لیزرل افزارنرم یریکارگبهساختاری و با 

ای هشد. یافته دیتائ، هر شش فرییه پژوهش تیدرنها

بر  گر هیتوصدهد استفاده از عامل پژوهش نشان می

اثربخشی ارتقاء محصول و اثربخشی جستجوی 

دارد. اثربخشی  یداریمعنمثبت و  ریتأثمحصوالت 

ارتقاء محصول نیز بر اثربخشی جستجوی محصوالت و 

ثبت م ریتأثمعنادار دارد. مثبت و  ریتأثریایت مشتری 

و معنادار اثربخشی جستجوی محصوالت بر رفتار خرید 

داده  نیز نشان تیدرنهاشد.  دیتائریزی نشده نیز برنامه

شده ریزی نشد که ریایت مشتری بر رفتار خرید برنامه

 [1] مثبت و معناداری دارد. ریتأث

6 Lisrel 
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ارائه »به پژوهشی تحت عنوان  (1396و رافع ) زادهرجب

« کترکیبی برای تجارت الکترونی گر توصیهیک سیستم 

تجارت الکترونیک در فضای  روزافزونپرداختند. رشد 

مجازی باعث معرفی محصوالت متنوع و زیادی از سوی 

فعال در این حوزه شده است. در چنین  یهاشرکت

شرایطی انتخاب مناسب و بهینه محصوالت از میان 

برای کاربران کاری مشکل  شدهارائهم انبوه اطالعات حج

 [2] است.

 کارا شنهاددهندهیپ سیستم یک ایجاد و ریزیپایه برای

 نمود: توجه هاآن به باید که دارند وجود مواردی

بنا به  :های موجود در بستر سیستمنوع داده -1

کاربرد سیستم ممکن است انواع مختلفی از منابع 

وجود داشته باشد. این اطالعات  اطالعاتی در سیستم

ها، اطالعات های کاربران به آیتمتوانند امتیازمی

م های سیستشخصی کاربران، محتوای مربوط به آیتم

های اجتماعی و اطالعات ارتباطات موجود در شبکه

ربر، باشند. طبیعی است که در مربوط به موقعیت کا

ه نوع باید ب شنهاددهندهیپروسه طراحی یک سیستم پ

 .های در اختیار توجه بسیار نمودداده

 هایسامانه فهد :مورداستفاده 7پاالیشالگوریتم  -2

ه های سیستم ببندی آیتمدرواقع رتبه شنهاددهندهیپ

نزدیک بودن به عالیق کاربران هست تا در  لحاظ

 ارائه پیشنهادهنگام 

 هایی با رتبه باالتر را به کاربر پیشنهاد دهند.آیتم

 اندشنهادشدهیهای متعددی پبرای این منظور الگوریتم

 اند از:ها عبارتترین آنکه مهم

                                                           
7 Filtering Algorithm 
8 Collaboration Filtering 
9 Content-Based Filtering 

 8الگوریتم مبتنی بر پاالیش مشارکتی .1

 9الگوریتم مبتنی بر محتوا .2

 10های مبتنی بر دانشالگوریتم .3

 11یشناخت تیجمعالگوریتم پاالیش  .4

 12الگوریتم پاالیش ترکیبی .5

ر برای یدر حال حا :مدل انتخابی برای سیستم-3

دو راهکار  شنهاددهندهیپ هایسامانه سازیپیاده

های شود. یکی استفاده مستقیم از دادهاستفاده می

موجود سیستم است که به این راهکار، روش مبتنی بر 

 هوشمندترشود و دیگری که کمی حافظه گفته می

استفاده از یک مدل در سیستم است که بدان  است

 .شودراهکار مبتنی بر مدل گفته می

راهکارها و  :تکنیک مورداستفاده در پیشنهاد دادن -4

 سازی هسته یک سیستممختلفی برای پیاده هایفن

از  توانیمثال معنوانوجود دارد. به شنهاددهندهیپ

های عصبی، روشهای های ژنتیک، شبکهالگوریتم

زی ساهای همسایگی برای پیادهاحتمالی و با الگوریتم

ر در جلوتر د شوند.استفاده می هاییسامانههسته چنین 

 ،شدهاشارهپاالیش  هایالگوریتممورد هر یک از این 

 را خواهیم داد. توییحاتی

وب کارایی مطل ،پذیری مورد انتظار سیستممقیاس -5

 .حافظ مصرفی و زمان()ازنظر میزان  سیستم

 توصیه گر هایسامانهی کاربردها -1-1

دارند که  یفراوان یکاربردها گر توصیه هایسامانه

 :است ریآن به شرح ز یکاربرد یهانهیاز زم یبرخ

10 Knowledge-Based Filtering 
11 Demographic filtering 
12 Hybrid Filtering 
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نت یا .1 گاه  یها نترا کردن افراد  دای پ ی: برایبن

که در   یافراد ای خاص   نه یزم کی خبره در 

شرا  ییارویرو شابه، تجارب  ایبا   کسب کرده و  یم

سررازمان  کیداخل  شررتری)ب اندافتهی هاییحلراه

 .کاربرد دارد(

 کردن کتاب، مقاله و    دای : پتال یجید کتابخانه    .2

… 
: انتخاب پزشک متناسب با   یپزشک  یکاربردها .3

 مار، بی( …زمان و   ،یمار ی)مکان، نوع ب  ایشررررا

 … انتخاب دارو و

ارائه  ی: براCRM یارتباط با مشرررتر تیریمد .4

و  دکننده ی حل مشرررکالت تول  یبرا ییراهکارها  

 .نیتأم رهیکننده در زنجمصرف

محصرروالت و  هیتوصرر ی: براکیالکترون تجارت .5

 .خدمات مختلف

کارهای  مروربهدر ادامه این مقاله در بخش دوم، 

گذشته در این زمینه خواهیم پرداخت. در بخش 

و در بخش چهارم  شدهبیانسوم مدل پیشنهادی 

و  سازیپیادهموجود  هایدادهمدل بر روی مجموعه 

. در انتها نتای  ارزیابی مدل شودمیآزمایش 

و پیشنهادهای آینده  گیرینتیجهپیشنهادی بیان و 

 .شودمیمطرح 

 کارهای پیشین – 2

ر توصیه گ یهاسامانه نهیدرزمکارهای مختلفی  تاکنون

گردشگری صورت گرفته است که در این بخش  نهیدرزم

 .میشویمآشنا  هاپژوهشبا برخی از آن 

 توصیه گر یهاسامانههکر شد،  ترشیپکه در  طورهمان

عه و توس قرارگرفتهمورد استقبال دیگران  1990از دهه 

 ،Guideاولین سامانه توصیه گر با عنوان  ]9[یافتند.

یکی از اولین  عنوانبهدیویس و همکاران  توسا

توصیه گر گردشگری مطرح گردید که برای  یهاسامانه

 و اجرا گردید. این یسازادهیپشهر لنکستر انگلستان 

سامانه برای استفاده نیازمند به سیستم تعیین موقعیت 

(GPS برای تعیین محل کاربر و ارائه یکسری )

 رساختیزتلفن همراه با  یهادستگاهاطالعات پویا از 

مبتنی بر سلول با پهنای باند باال که در سرتاسر شهر 

به  شدهارائه اطالعات .کندیمموجود است، استفاده 

بر اساس نمایه کاری، اطالعات بافتی و  دکنندگانیبازد

. همچنین بر اساس بافت هستمحل فیزیکی کاربر 

 صورتبه تواندیمیک تور مناسب را که  سامانه فعلی،

یم ارائه سفر تغییر کند، یهاتیحدودمپویا و بر اساس 

 ]8[دهد

و همکارانش  Poslad،2001 سال در

ارائه اطالعات و  منظوربهرا  CRUMPETیسامانه

سامانه  این به گردشگران ارائه دادند. یخدمات شخص

 ارهیو مس هانقشه، حاتیتوی یسامانههر جاهبه،  یبرا

تعامالت  لیتسه باهدفکه  دهدمیرا نشان  ریو تصاو

از  استفاده هنگام ارائه گردید. هاشنهادیپو  کاربر نیب

این سامانه برای نخستین بار، سامانه برای یادگیری 

عالیق کاربر، اطالعات جمعیت شناختی گردشگر را 

دریافت نموده و از آن برای پیشنهاد دادن در آینده 

خود را  یهاهیتوص معموالً. این سامانه کردیماستفاده 

بر اساس مکان فعلی کاربر و عالیق شخصی وی ارائه 

 ]10[. دهدیم

و همکارانش با در نظر گرفتن    XU، 2015در سرررال  

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

این روش  در تراکم سرروابق سررفر به سررایر شررهرها بود.

خود از روش پاالیش گروهی بر اساس   یهاهیتوص برای 

با برچسب جغرافیایی و   ییهاعکسمشارکت جامعه در  

 ]11[.کندیمبافت کاربر استفاده  یمحاسبه

 Smartبه نام  2015سامانه دیگری در سال 

Tourism  توساFermoso  و همکارانش بر روی

 سامانه مذکور از تلفن اندروید ارائه گردید. عاملستمیس

-و داده هایشناسیمعنایی نظیر هست یهمراه و فنّاور

عنوان ابزاری قدرتمند ( بهLODهایی با دسترسی آزاد )

کند. اطالعات استفاده می یگذاربرای به اشترا 

ها برای تولید دانش و همچنین از همکاری میان آن

 ]12[.گیردیادگیری درباره میراث فرهنگی بهره می

 مدل پیشنهادی – 3

 شنهاددهندهیپ هایسامانه اصول -3-1

 شدهارائهگر  توصیه هایسامانهعاریف متفاوتی برای ت

 و خالصه آقای نگرکلیاست. از آن جمله، تعریف 

 Ting-peng liang  است 2007در سال 

ی از بانپشتی ستمسی از ایزیرمجموعه را 13RSکه

 هایسامانهرا  هاآنو  داندمی ها 14DSSیا متصمی

توانایی تحلیل رفتارهای  که کندمی تعریف اطالعاتی

برای مسائل جاری را دارا  هاییتوصیهگذشته و ارائه 

گر تالش  توصیه هایسامانهدر  ترساده هستند. به زبان

بر این است تا با حدس زدن شیوه تفکر کاربر )به کمک 

نحوه رفتار وی یا کاربران مشابه وی و  اطالعاتی که از

 تریننزدیکو  ترینمناسبداریم( به وی  هاآننظرات 

                                                           
13 Recommend Systems 

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

در حقیقت همان فرایندی که ما در زندگی  هاسامانهاین 

ا ت کنیممیتالش  آن یطو  بریممیروزمره خود به کار 

 اهآنو از  پیداکردهافرادی با سالیق نزدیک به خود را 

 .نظر بخواهیم هایمانانتخابدر مورد 

گر ارائه  توصیه هایسامانهکه از سوی  هاییتوصیه

دو نتیجه در برداشته  توانندمی طورکلیبه شوندمی

 باشند

  که  کنندمیکاربر را در اخذ تصمیمی یاری(

مثالً از میان چندین گزینه پیش رو کدام بهتر 

 (.کند انتخاب است و آن را

  ،موردعالقه درزمینهموجب افزایش آگاهی کاربر 

)مثالً در حین ارائه توصیه به کاربر  شودمیوی 

تا وی با اقالم و اشیاء جدیدی  شودمی موجب

 (.، آشنا شودشناختهنمیرا  هاآنرا که قبالً 

پیشنهادی دارای سه ماژول  گر هیتوصسیستم 

و رابا کاربری  شنهاددهندهیپ موتور ها،مجموعه داده

 دبای شود، اومی سیستم وارد کاربر یک کهیهنگاماست. 

 کند انتخاب را جستجو مورد هایفعالیت نوع

 کهیهنگام (.هامقصد و هارستوران ها،هتلمثال عنوان)به

 شنهاددهندهیپ موتور کند،می انتخاب جستجو را نوع

 به توجه با را شدهیسازیشخص توصیه یک ترکیبی

 .کندمی ایجاد کاربر عالیق

وا مشارکتی، محت روش پاالیش سه با استفاده از موتور این

نتای   بیو ترک شودو جمعیت شناختی اجرا می

14 Decision Support System 
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-تفعالی یدرجه بینیپیشمنظور به هاآن از آمدهدستبه

 یککاربر  خروجی، یکعنوان به .شودمی استفاده ها

 را شدههیتوص هایفعالیت از شده بندیرتبه نهایی لیست

-می ها دریافتبرای فعالیت شدهینیبشیپ نرخ اساس بر

  [.13کند ]

 

 شدهارائه دهنده پیشنهادنحوه کار سیستم  (:1-)شکل

ر شده داستفاده شیپاال تمیاز سه الگور کیدر ادامه هر 

شده داده حتویی هاآن یریکارگپژوهش و نحوه به نیا

 است.

 یمشارکت شیپاال تمیالگور -3-1-1

 یکتمشار شیپاال هایالگوریتمنوع از  نیترشدهشناخته

ش پژوه نیاست. در ا یگیهمسا نیترکینزد تمیالگور

 یگیاهمس تریننزدیک یاحتمال ری  شیپاال تمیاز الگور

روش باهدف  نیاست. اشده استفاده بر کاربر یمبتن

 ریکاربران فعال در محصوالت   یازدهیامت بینیپیش

اساس عالقه کاربر و عالقه کاربران  برشده  بندیرتبه

ی یریب تانیموتو در همسایه )مشابه( است. معادله

 است. شدهارائه( 1رابطه )

( , )
i j

i j i j

f f
sim i j

f f f f




  
 

 فرمول یریب تانیموتو (:1-)رابطه

رابطه،  در این
ifشده های ترجیح دادهمجموعه آیتم

 است. iتوسا کاربر 
jf های ترجیح مجموعه آیتم

. است jشده توسا کاربر داده
i jf f مجموعه آیتم-

مشتر   صورتبههایی است که توسا هر دو کاربر 

 [.14است ] شدهدادهترجیح 

 هایسامانهپیش رو در  هایچالش ترینمهم

ره در مشرارکتی ک فیلترینگ برمبتنی  پیشنهاددهنده

 قرارگرفتهمحققان مختلف  موردتوجهاخیرر  هایسال

 :از اندعبارتاست 

 :مشکل شروع سرد 

در  یباعث بروز چالش مهم د،یو کاربران جد هاتمیآ 

سرد اشاره به  . شروعشوندیم گر هیتوص هایسامانه

داده  شنهادیپ تواندینم تمیآ کیدارد که در آن،  یحالت

 از کاربران، یتوجهتوسا تعداد قابل نکهیشود، مگر ا

مشکالت، در  نیدسته از ا نیشده باشد. اول یازدهیامت

که  یی؛ جادهندیرخ م یمشارکت نگیلتریف هایسامانه

دارد را ن شنهادیعنوان پبه شدنمطرح تیقابل تمیآ کی

 .داده باشند یاز کاربران به آن رأ یمگر آنکه قبالً برخ

و  شودیو مبهم اِعمال م دیجد یهاتمیمشکل به آ نیا

 ندیمختلف خوشا یهاقهیباسل یکاربران یبرا ژهیوبه

ل عنوان مشکا لب به د،یجد تمیمشکل آ نیو از ا ستین

 دیکاربر جد کی ن،ی. عالوه بر اشودیم ادیدرجه اول 

 کرده یازدهیرا امت هاتمیاز آ یمناسب زانیم یستیبا

 یهاهیبتواند توص شنهاددهندهیپ تمیرباشد تا الگو

 ارائه دهد. یقیاعتماد و دققابل

مسئله یاول بر رو یدر درجه نه،یزم نیمطالعات در ا

کاربر  کیکه توسا  ییهاتمیانتخاب مرثر آ ی

متمرکزشده است تا با داشتن  شوندیم یازدهیامت
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سرعت را به شنهادیپ ییحداقل بازخورد از کاربر، کارا

 هایتکنیکاز  توانیحالت، م نیبهبود ببخشد. در ا

 تمیعمل انتخاب آ یبرا الفع یریادگی رامونیپ کیکالس

 یهااز اطالعات شبکه توانیعالوه، مبهره گرفت. به

ود در مشکل استفاده کرد تا یعف موج زین یاجتماع

کاربران را  نیب یهاشروع سرد را حل کرده و شباهت

 کرد. دایپ

 :اعتماد 

 ه ازاستفاد در تریطوالنیاعتبار کاربرانی که تاریخچه 

ضور ح سیستم دارند نسبت بره کراربرانی کره تاریخچره

 در سیستم کمتر است، بیشتر است. لذا امتیازات هاآن

 .باالتری برخوردار است از ارزش هاهتلبه  هاآن

  هادادهپراکنــدگی: 

الکترونیک شامل  تجررارت هایسایتمعمرروالً 

بخشی از  محصوالت زیادی هستند و هر کاربر تنها

ه کاربر ب . اگرر دوکندمیمحصوالت سرایت را ارزیرابی 

 کاالی مشابه ای رتبره ندهنرد، در صرورت داشرتن

 هانآشرابهت برین م تواندنمیعالیق مشرابه، سیسرتم 

هیچ محصولی را بررای  تواندنمیتشخیص دهد و  را

 .انتخاب کند پیشرنهاد

 پذیریمقیاس: 

تعداد کاربران و اقالم  افزارینرم هایسامانهبا گسترش 

، هاهمسایهجستجوی  در فضای کاربر هدف برای

مشارکتی مبتنی بر  . در فیلترسازییابدمیافزایش 

اه کل پایگ محاسبه مشابهت باید، برای هتلکاربر یا 

 ردهایوداده بررسی شود. بنابراین با افزایش رک

 گیریچشم طوربه، پیچیدگی محاسباتی شدهثبت

خواهد یافت که منجر به کاهش کارایی سیستم  افزایش

 .شودمی

 دهشطراحی که ایپیشنهاددهندهدر این مقاله سیستم 

فتن ر نظر گربا استفاده از یک روش ترکیبی و با د است

برای کاربران قدیمی مشکالت شروع سرد و  امتیاز

. روش پیشنهادی نمایدمیحد زیادی حل  اعتماد را تا

اولیه کلیه کاربران و  بندیخوشه شامل سه مرحله

از  هرکداممناسب برای  تعیین خوشه، تعیین وزن

نزدیک کاربر جدید،  و تعیین همسایگان هاویژگی

د امتیاز کاربر جدی و محاسبه تشکیل ماتریس مجاورتی

اولیه،  بندیخوشه منظوربه شدهارائه. روش هتلبه هر 

ی ارائه مدلی برا از سیستم محتوا محور بر اساس

ت مشارک درویکر بر مبتنی هتلگر  توصیه هایسامانه

 .نمایدمیاطالعات دموگرافیک کاربران استفاده  محور

 شنهادها ازشناسایی همسایگان نزدیک و ارائه پی جهت

 .کندمیمشارکتی استفاده  فیلترینگ

 الگوریتم پاالیش مبتنی بر محتوا -3-1-2

ی دهازیامتکه  الگوریتم پاالیش مشارکتی برخالف

-دهی همسایهیک کاربر به یک محصول از طریق امتیاز

شد، در پاالیش مبتنی بر بینی میهای آن کاربر پیش

ی هایآیتمبینی، بر اساس مشابهت بین محتوا پیش

امتیازدهی کرده است. در  قبالًخواهد بود که یک کاربر 

ترین همسایگی برای این پژوهش از الگوریتم نزدیک

-پیدا کردن میزان مشابهت بین یک آیتم خاص و آیتم

ر شود. هبندی شده توسا کاربر استفاده میهای رتبه

ود. شها نمایش داده مییک بردار از ویژگی عنوانبهآیتم 

ها از فاصله رای محاسبه میزان مشابهت بین آیتمب

 شود.اقلیدسی استفاده می
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-الگوریتم پاالیش محتوا به مشکل شروع سرد برای آیتم

ند، ابندی نشدههای جدید که هنوز توسا کاربران رتبه

کند، اما هنوز از مشکل شروع سرد برای  لبه می

 تواندنمی برد. در این حالتکاربرهای جدید رن  می

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

 [.15است ]ها نکرده ی برای آیتمازدهیامتگونه 

 از: اندعبارتمراحل اصلی این روش 

ی شده توسا ازدهیامتهای بدون یی آیتمشناسا .1

 کاربر فعال

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

دهی های امتیازبه آیتممیزان مشابهت آن آیتم 

 شودشده توسا کاربر فعال محاسبه می

ایی هترین همسایگی، آیتماز طریق الگوریتم نزدیک .3

یدا را دارد پ موردنظرترین مشابهت به آیتم که بیش

ها، امتیاز آیتم شود و سپس از طریق امتیاز آنمی

 [.16شود ]بینی میمذکور پیش

اطالعات جمعیت الگوریتم پاالیش  -3-1-3

 شناختی

گیری برای اجرای پاالیش اطالعات از درخت تصمیم

 ریگیتصمیم شود. درختجمعیت شناختی استفاده می

 ،منطقه جنس، سن،) اطالعات کاربری اساس را بر کاربر

 امتیاز یک آیتم آوردن دست بهمنظور ( بهسفر سبک

کند. اطالعات کاربری را بندی میکاربر طبقه ازنظر

ر برگ د صورتبهها را ها و امتیازها به آیتمگره صورتبه

های شود. برای درختدرخت تصمیم در نظر گرفته می

های زیادی وجود دارد. در این گیری الگوریتمتصمیم

 شود. به ایناستفاده می یریگمیتصم پژوهش از درخت

از این روش  ا لب شود کهخاطر از این روش استفاده می

رین تبیش و شودمی استفاده گسسته هاییویژگ برای

 [.13دارد ]سرعت برای ساخت درخت را 

 این الگوریتم پاالیش شامل سه مرحله اصلی زیر است:

ی شده توسا ازدهیامتهای بدون شناسایی آیتم .1

 کاربر فعال

بندی نشده یک درخت تصمیم برای هر آیتم رتبه .2

-یمبینی شود که رتبه آن آیتم را پیشایجاد می

 کند.

 لپروفای روی بر را شدهساخته گیریتصمیم درخت .3

ینیبشیپ امتیاز آوردن دست به برای فعال کاربر

 [.17شود ]می اعمال کاربر برای یک آیتم، شده

 الگوریتم پاالیش ترکیبی -3-1-4

در این پژوهش یک مدل ترکیبی بر اساس سه الگوریتم 

پاالیش مشارکتی، پاالیش مبتنی بر محتوا و پاالیش 

ی برای  لبه بر نقایص هر یک از این شناخت تیجمع

 هشدارائه لبه بر مشکل شروع سرد  خصوصبهها روش

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

 تا کند پیدا راهکرشده  رویکردهای از ترکیب بهترین

 .دهد افزایش را بینیپیش دقت

 یشنهادیپمدل مفهومی الگوریتم پاالیش ترکیبی  (:2-)شکل 

[14] 
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داشته  یدیجد تمیاگر آ یشنهادیپ یبیترک تمیدر الگور

 نی. در اشودمیمدل انتخاب  نیباشد، شاخه چپ ا

 تمیآ زایمحتوا، امت شیپاال تمیشاخه با استفاده از الگور

د، داشته باش دیکاربر جد کی. اگر آیدمی دست به دیجد

شاخه با  نی. در اشودمیشاخه راست مدل انتخاب 

 ،یشناخت تیاطالعات جمع شیتم پاالیاستفاده از الگور

. دآیمی دست به دیکاربر جد کی یبرا تمیهر آ ازیامت

رو روب دیجد تمیو آ دیبا مشکل کاربر جد کهدرصورتی

 حالت نی. در اشودمیمدل انتخاب  یانینباشد، شاخه م

 .شودمیاستفاده  دهی وزن سازیترکیب کردیاز رو

 صورتبه دهی وزن سازیترکیب کردیرو ن،یهمچن

 نیا یرهایخواهد بود. متغ یمعادله خط بیترک کی

 یبرا آمدهدستبه هایجواباز  کیهر  یمعادله خط

اهد کاربر خاص خو کی یبرا تمیآ کی ازیامت بینیپیش

معادله  کی قیاز طر رهایمتغ نیا هایوزنبود و 

 ریزیبرنامه ه. معادلآیدمی دست به یخط ریزیبرنامه

 یرابطه صورتبه نهیبه هایوزنکردن  دایپ یبرا یخط

 .شودمی فیتعر (2)

1 . . .
min

1

0

0

0

n

k irDF rCB rCF y
imize

n

  

  







   

  







 

 

پیدا کردن وزن ی خطی برای زیربرنامهی معادله (:2-)رابطه

 بهینه

 

                                                           
15 Bat Algorithm 
16 Clustering 

 آمدهدستبهامتیاز   rCFو rDF ،rCBدر این رابطه 

برای یک آیتم خاص برای یک کاربر خاص از سه 

ای هالگوریتم پاالیش است. در این معادله بر اساس امتیاز

برای هر آیتم و مقایسه آن با نتای  واقعی  شدهینیبشیپ

و  شدهینیبشیپشود، اختالف بین مقادیر سعی می

 [.12برسد ]مقادیر واقعی آن به حداقل مقدار 

 یبندتوسط خوشه یشنهادیبهبود روش پ -3-2

 15ی و الگوریتم خفاشفاز

 :16بندیخوشهتعریف  -3-2-1

یادگیری بدون نظارت  یهاشاخهیکی از  یبندخوشه

 هانمونهو فرآیند خودکاری است که در طی آن،  هست

 باشندیمکه اعضای آن مشابه یکدیگر  ییهادسته به

. شودیمخوشه گفته  هادستهکه به این  شوندیمتقسیم 

که در آن  هستاز اشیاء  یامجموعهخوشه  بنابراین

اشیاء با یکدیگر مشابه بوده و با اشیاء موجود در 

. برای مشابه بودن باشندیم رمشابهی دیگر  یهاخوشه

یم مثالًمعیارهای مختلفی را در نظر گرفت  توانیم

 توان

 و قرارداد مورداستفاده یبندخوشهمعیار فاصله را برای 

یک  عنوانبههستند را  ترکینزداشیائی را که به یکدیگر 

، یبندخوشه خوشه در نظر گرفت که به این نوع

. شودیمنیز گفته  17مبتنی بر فاصله یبندخوشه

ورودی در سمت  یهانمونه (3شکل )در  مثالعنوانبه

به چهار خوشه مشابه شکل سمت راست تقسیم  چپ

 ورودی به یهانمونه. در این مثال هر یک از شوندیم

17 Distance-based Clustering 
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وجود ندارد که  یانمونهتعلق دارد و  هاخوشهیکی از 

 متعلق به بیش از یک خوشه باشد

 
 ورودی هاینمونه بندیخوشه (:3-)شکل

 بندیطبقهاست. در  متفاوت 18بندیطبقهبا  بندیخوشه

ولی در  اندشده گذاریبرچسبورودی  هاینمونه

اولیه  برچسبورودی دارای  هاینمونه بندیخوشه

 بندیخوشه هایروشبا استفاده از  درواقعو  باشندنمی

 هایدادهاست که 

. دشونمی گذاریبرچسبیمنی  طوربهمشابه مشخص و 

یک  هاداده بندیطبقهقبل از عملیات  توانمی درواقع

انجام داد و سپس مراکز  هانمونهروی  بندیخوشه

چسب به  بریکحاصل را محاسبه کرد و  هایخوشه

 را بندیطبقهو سپس عملیات داد  نسبت هاخوشهمراکز 

 .ورودی جدید انجام داد هاینمونهبرای 

شه هدف  شه یافتن  بندیخو شیاء در     هایخو شابه از ا م

گفت  توانمیاما چگونه    هسرررتورودی  های نمونه بین 

مناسررب اسررت و دیگری مناسررب  بندیخوشرره که یک

نشرران داد که هیچ معیار مطلقی برای  توانمینیسررت  

وجود ندارد بلکه این بسررتگی به  بندیخوشررهبهترین 

و نظر کاربر دارد که باید تصررمیم بگیرد که آیا  مسررئله

 حالبااینیا خیر.  اندشده بندیخوشه  درستی به هانمونه

 بندی خوشرررهمختلفی برای خوب بودن یک   معیارهای  

                                                           
18 Classification 

رسیدن به یک   د کاربر را برایتوانمیاست که   شده ارائه

مهم  مسائل از  هنمایی کند. یکیمناسب را  بندیخوشه 

. در بعضی  هست  هاخوشه انتخاب تعداد  بندیخوشه در 

است   شده مشخص از قبل  هاخوشه تعداد  هاالگوریتماز 

ه ک گیردمیو در بعضررری دیگر خود الگوریتم تصرررمیم 

 .به چند خوشه تقسیم شوند هاداده

 :19(FCM) فازی بندیخوشه -3-2-2

ندی خوشرررره بهتربرای در    های الگوریتمفازی و   ب

تا ابتدا با مفهوم       های مجموعه مختلف آن الزم اسرررت 

کالسررریک آشرررنا     های مجموعه با   ها آنفازی و تفاوت   

ضو از مجموعه     هایمجموعهشویم. در   سیک یک ع کال

 A است یا عضو مجموعه   A مرجع یا عضوی از مجموعه 

عداد حقیقی را در نظر    مثالًنیسرررت.  مجموعه مرجع ا

 نیسررت مجموعه اعداد صررحیح عضررو 2.5 عددبگیرید. 

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

 است و تعلق  0مجموعه اعداد صحیح   به 2.5 تعلق عدد

برای هر  توانمی درواقعاست.  1این مجموعه  به 2عدد 

مجموعه یک تابع تعلق تعریف کرد که مقدار این تابع        

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

اسررت  0کالسرریک مقدار این تابع تعلق یا  هایمجموعه

جوان و پیر را در نظر  های انسرررانمجموعه   حال . 1 یا 

ه این است ک  شود میکه در اینجا مطرح  سرالی بگیرید. 

جزء این مجموعه اسررت یا خیر   25آیا فردی با سررن 

مان   35  چطور 30 سرررن ید       طوره حدس زد که 

 های انسررران و یقین مرزی برای طورقطعبه  توانمین

این است که اگر   همآنجوان و پیر در نظر گرفت. دلیل 

19 Fuzzy c-means 
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 د جوانتوانمی نیز 36 محسرروب شررود جوان 35 فریرراً

در اینجا با  درواقع یره.  و 38 و 37 طورهمینباشررد و 

مواجه هسررتیم. ما خودمان نیز از  20مفهوم عدم قطعیت

 ایمکردهاسرررتفاده  بارها در زندگی روزمره   عدم قطعیت  

 هایمثالتمامی  درواقعهوای سرد، آب داغ و  یره.  مثالً

. تفاوت  باشرررند  میفازی   های مجموعه از  هایی مثال باال  

کالسرریک در  هایمجموعهفازی و  هایمجموعهاصررلی 

فازی دو مقداری  هایمجموعهاین اسرررت که تابع تعلق 

ست    را 1 تا 0 یند هر مقداری بتوانمیبلکه  (1 یا 0)نی

را در  جوان و پیر هایانسرراناختیار کند. حال مجموعه 

را سررن جوانی در نظر بگیریم  سررال 25 نظر بگیرید اگر

 0.8 تعلق 30 به  مثالًو  بدهیم  1 تعلق 25 یم به توانمی

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

 1 و 0 اعضررای یک مجموعه فازی تنها دارای تابع تعلق

مجموعه فازی یک مجموعه کالسیک خواهد   این باشند 

د توانمی 50 سن مثالًاین است که  توجهجالببود. نکته 

 0.5 مجموعه جوان باشررد و با تعلق عضررو 0.5 با تعلق

مجموعه پیر یعنی یک عضرررو مجموعه مرجع      عضرررو

 هایمجموعهعضرررو  تعلق مختلف هایدرجهد با توانمی

 .روی مجموعه مرجع باشد شدهتعریففازی 

 یک مویوع مطالعاتی Fuzzy c-meansی بندخوشه

است  یکاوداده فنّاوریها در داده یبندمهم در خوشه

 .مختلف دارد هایزمینه در یعمل یکه کاربردها

 یفاز یبندخوشه تمیالگور نیا بیع نیتربزرگ

ها و به تعداد خوشه هیاول یآن به مقدارده تیحساس

 هیاولانتخاب نامناسب مراکز ، هاخوشه هیمراکز اول

                                                           
20 Uncertainty 
21 Genetic Algorithm 

 ممینیمنجر به م تمیالگور نیدر ا که است هاخوشه

یک کاربر خاص  FCMهمچنین،  .[18شود ]یم یمحل

مورداستفاده دهد. تخصیص می را به بیش از یک خوشه

ک که ی درنهایت، این محدودیت توسا الگوریتم خفاش

ی ازسنهیبهت. اس شدهحلالگوریتم فرا ابتکاری است، 

رود. خفاش برای تعیین بهینه مرکز خوشه بکار می

هایی همانند الگوریتم ی خفاش از سایر روشسازنهیبه

و  (22PSOهرات )ی توده سازنهیبه(، 21GA) کیژنت

کند، زیرا از مزایای بهتر عمل می 23ی هارمونیوجوجست

مم کند و مشکل مینیترکیبی استفاده می صورتبه هاآن

 درروشبنابراین، ؛ کندرا نیز برطرف میمحلی 

پیشنهادی جهت بهبود الگوریتم پاالیش مشارکتی از 

 شدهادهاستفی فازی مبتنی بر الگوریتم خفاش بندخوشه

-می یبنددستههای مختلفی است که کاربران را به گروه

ی و بهبود الگوریتم ریپذاسیمقکند که باعث کاهش 

 شود.پاالیش مشارکتی می

 گر هیتوص پژوهش بر روی ایجاد یک سیستماین 

گردشگری تمرکز دارد. این  نهیدرزم شدهیسازیشخص

ر را د (هتل )صرفاً یگردشگرهای جاهبه افزار بهتریننرم

یک محل خاص با توجه به ترجیحات فرد، مشخصات 

 شدهمشاهدههای قبلی دهی فرد به مکانفرد و امتیاز

معماری پیشنهادی نشان ( 4شکل )دهد. در پیشنهاد می

 است. شدهداده

 

 

 

22 Particle swarm optimization 
23 Harmony search 
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 معماری سیستم پیشنهادی (:4-)شکل 

 هیتوصهای ی اجرای این الگوریتمبرا بعدی، در گامحال 

های مختلف یادگیری ماشین گردشگری، از الگوریتم گر

برای پاالیش  KNNشود. از الگوریتم استفاده می

-مشارکتی و پاالیش مبتنی بر محتوا و از درخت تصمیم

فاده ی استشناخت تیجمعگیری برای الگوریتم پاالیش 

 [.11شود ]می

 درروشی ریپذاسیمقدر گام بعد، برای کاهش 

ازی ی فبندخوشهپیشنهادی از الگوریتم بهینه یافته 

خفاش جهت بهبود روش پاالیش  تمیبر الگورمبتنی 

های مختلف ی کاربران به گروهبنددستهمشارکتی و 

 یبنددستهی باعث بندخوشهاست. این  شدهاستفاده

های مختلف برحسب طول و عرض کاربران به گروه

 .شودمی وجوجستشود که باعث سهولت جغرافیایی می

                                                           
24 Data Mining 

و استنتا  توسا  لیوتحلهیتجزدر گام نهایی، پس از 

گردشگری، پیشنهاد مناسب  گر هیتوصروش ترکیبی 

 شود.جهت سفر کاربر پیشنهاد می

 مندی ازبرای بهره خوبی انتخاب هاسازی روشترکیب

 اهسرد در این الگوریتم شروع مشکل بر  لبه و مزایا

ها، از دو تکنیک تعویض برای افزایش دقت توصیه .است

 [.19] کنیمسازی استفاده میی ترکیبوزن دهکردن و 

روش  نیترمهم عنوانبهها ی دادهبندخوشه

 شود کهاطالعات اکتشافی محسوب می لیوتحلهیتجز

ناشناخته از حجم زیادی  باارزشبرای استخرا  اطالعات 

های کاربردی در زمان ها برای بسیاری از برنامهاز داده

 [.16شود ]استفاده می 24یکاوداده یفنّاورواقعی در 

های خوشه سازی کارایی خود را در تکنیک شتریب

وم ی، علریگمیتصم یهاسامانهها مانند بسیاری از زمینه

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

ی مبتنی بر پارتیشن یکی از رویکردهای اصلی بندخوشه

 ی است.بندخوشهدر 

باید تعداد و مراکز  25فازی یبنددر الگوریتم خوشه

کیفیت این . توسا کاربر در مشخص شوندها خوشه

ها و مکان اولیه الگوریتم بشدت به تعداد اولیه خوشه

فازی  یبندها بستگی دارد. هدف از خوشهمراکز خوشه

کاربردهای . هاستفازی از داده یهااستخرا  مدل

ها و تشخیص فازی در تحلیل داده یبندمتعدد خوشه

د در این زمینه های پژوهشی موجوالگو و نیز زمینه

ازجمله استفاده از آن در حل مسائل مسیریابی، تخصیص 

 موجود و بهبود یهاتمینیاز به مطالعه الگور یبندو زمان

چندین روش، نماید. در این ها را آشکارتر میو اصالح آن

25 Fuzzy c-means Technique (FCM) 
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 یبندفازی بر پایه روش خوشه یبندروش خوشه

ست و مطالعه قرارگرفته ا یموردبررس FCM استاندارد

[16.] 

و  شوندمیخوشه تقسیم  c به هانمونهدر این الگوریتم 

است. در نسخه فازی این  شدهمشخصقبل  از c تعداد

است  شدهمشخصقبل  از هاخوشهالگوریتم نیز تعداد 

 شدهگرفتهنظر  در g هاخوشهزیر تعداد  هایفرمول)در 

 پارامترهای است(. الگوریتم میانگین فازی برای

=1,….,n; j=1,….,g)(ijiy ( 3) یرابطه صورتبه

 ]20[( هدف تابع) است حلقابل

 به دستی فازی از رابطه زیر بندخوشهتابع هدف برای 

 :دیآمی
 

𝑱𝒎 = ∑ ∑ 𝒚𝒊𝒋
𝒎‖𝒙𝒊

𝒈

𝒋=𝟏

𝒏

𝒊=𝟏

− 𝒎𝒋‖
𝟐
 

 هدف تابع(: 3-)رابطه

یم ji yی)از رو شودیم ممینیم ریز ایکه تحت شرا

 سطر و n یکرد که دارا فیتعر y سیماتر کی توان

g صفرتا نیب یآن هر مقدار یهامرلفه است ستون 

 یهامرلفه یکنند. اگر تمام اریاخت توانندیمرا  کی

 تمیباشند الگور کی ایو  صفر صورتبه y سیماتر

 کهنیبااخواهد بود.  کیکالس یفاز نیانگیمشابه م

 نیب یمقدار هر توانندیم y سیماتر یهامرلفه

هر  یهامرلفهکنند اما مجموع  اریرا اخت کی صفرتا

 ]20[ باشد( کیبرابر  دیبا هاستوناز  کی

 (4-)رابطه

اسررت که مجموع تعلق هر  نیشرررط ا نیا یمعنا

  jiyباشررد. پارامتر کیبرابر  دیبا خوشرره c نمونه به

خوشه را   نیام j با ءیش  نیام i تیتابع عضو  درجه

شان   ست که   یقیعدد حق کی r . پارامتردهدیمن ا

 قرار r=1 اگر( r ≥ 1) کندیمبودن را کنترل  یفاز

شه تابع هدف  میده  هب یفاز ری  نیانگیم یبندخو

  jmو پارامتر ام  iنمونه  ix. پارامتر دی آیمدسرررت 

( اءی)اش  هانمونه تعداد n خوشه است و   نیام j مرکز

 .است

ست آوردن   برای به  jmو  jiyمربوط به  هایفرمولد

ید   هدف    با با   شررردهتعریفتابع  را مینیمم کنیم. 

 اسررررررررتررررررفرررررراده از شرررررررررط  

 .داریمهدففوق و برابر صفر قرار دادن مشتق تابع 

 
 (5-)رابطه

 

 
 

 (6-)رابطه

الگویتم ، شدهمحاسبهبا استفاده از دو فرمول 

میانگین فازی و مراحل اجرای آن  بندیخوشه

 :است صورتبدین

اولیه برای  ، مقداردهیr(∞>r>1)انتخاب  .1

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



 

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

 

 

102 

 jm)محاسبه  هاخوشهمراکز  یمحاسبه .2

 .(ها

 محاسبه .3

 یباشد برا ild 0=: اگرتیمحاسبه تابع عضو .4

 یبرا است  jiy 0 =و است  liy 1=آنگاه  lاز یریمقاد

( 5ه )صورت با توجه به رابط نیا ریدر   j≠ l،همه

 .شودمی حل

 .برگرد 2 یمرحلهاگر همگرا نبود، به  .5

 راتییاست که تغ یزمان تمیتوقف الگور هایشرطاز  یکی

 .شودمیمرکز کوچک  ریدر مقاد ینسب

 

 (7-)رابطه

 تکرار و نیام  kیمرکز رو نیام  jمقدار jm(k)که

ɛ بر  گریتوقف د یهاشرطاست.  شدهمشخصحد

. است rj نه،یتابع هز ای jiy ت،یعضو تابع ریاساس مقاد

که  نهیتابع هز یمحل یسازنهیبهبر اساس  گریشرط د

 .اندکردهمطرح  (1396) لیو اسماع میسل

 :که میتوقف دار یزمان تمیالگور نیا یدر اجرا
 (8-)رابطه

 که:

 کهنیاتا  کیدر 

در  یمحل  ممینیم

 (9-)رابطه. شودیمحاصل  ییحالت همگرا نیا

 

 26خفاشالگوریتم -3-2-3

 دودسرررته به   یسرررازنه یبه یها تمیالگور ها و روش

 یبیتقر یها تمی( و الگورexact) قیدق یها تمیالگور

                                                           
26 Bat Algorithm 

(approximate algorithmsتقسررر )ند می یم یب

 نه یجواب به افتنی قادر به    قیدق یها تمی. الگورشررروند 

 یساز نهیهستند اما در مورد مسائل به   قیدق صورت به

ها متناسب آن یندارند و زمان اجرا یکاف ییسخت کارا

ئل       عاد مسرررا ما  صرررورتبه با اب بد ی یم شیافزا یین . ا

به    یبیتقر یها تمیالگور خوب  یها جواب افتنی قادر 

ئل   ی( در زمان حل کوتاه برا   نه یبه به  کی )نزد مسرررا

به  زین یبیتقر یهاتمیسخت هستند. الگور   یساز نهیبه

فرا ( و heuristic) یابتکار یهاتمیسرره دسررته الگور 

 hyper) ی( و فوق ابتکارmeta-heuristic) یابتکار

heuristicی. دو مشررکل اصررلشرروندیم یبند( بخش 

تادن آن  ریگ ،یابتکار  یها تمیالگور قاط   اف  هن یها در ن

نقرراط اسررررت.    نی زودرس برره ا یی همگرا     ،یمحل    

کار  فرا یها تمیالگور مشرررکالت  نیحل ا  یبرا یابت

 یهامتیالگور درواقع. اندشده ارائه یابتکار یهاتمیالگور

کار  فرا  یسرررازنه یبه یها تمیاز انواع الگور یکی ،یابت

ستند که دارا  یبیتقر  از نقاط رفتبرون یراهکارها یه

قابل     یمحل نه یبه ند و   فیکاربرد در ط  تی هسرررت

 [.4و  3. ]رادارنداز مسائل  یاگسترده

جزء  Bat algorithm الگوریتم خفاش یا

 2010در سال که  هستفرا ابتکاری  یهاتمیالگور

. این الگوریتم بر اساس دیمعرفی گرد Yangتوسا 

است. این الگوریتم  شدهیها طراحاصول زندگی خفاش

با استفاده از اصل انعکاس صدای خفاش و  یسازنهیبه

 [.15] دینمادریافت صدا توسا این پرنده عمل می

 iXدر موقعیت  iVهر خفاش با سرعت تصادفی 

از پیدا کردن طعمه نرخ انتشار پالس کند. پس پرواز می
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با استفاده از  یمحل یجستجودهد. تغییر می rرا با 

 اتوجو جست تکرارروند شود. یم تیتقو یروش تصادف

مشخص باشد،  ایشده حل انتخابراه نیکه بهتر یزمان

 یابد.میادامه 

 است: شدهخالصهزیر  صورتبهالگوریتم خفاش 

 ی اولیه:مقدارده 

x1X=(x , …,2 صورتبهخفاش  dجمعیتی از 

)dx تصادفی و برای  صورتبهix حلراه ،if 

تصادفی در محدوده  صورتبهفرکانس پالس 

]maxf ,min[f  است. نرخ پالسir بلندی صدای  و

iA جمعیت اولیه  ازآنپسشوند. مقداردهی می

 bestX حلراهشود و سرانجام بهترین ارزیابی می

 شود.تعیین می

  جدید: حلراهتولید 

𝑋𝑖های جدید،حلراه 
(𝑡+1) های و سرعت𝑉𝑖

(𝑡+1) 

ی که توسا تغییر فرکانسی، بروز حلراهبرای هر 

هایی از جمعیت اولیه داده رسانی سرعت و موقعیت

 شود.                                                                              می

𝑓𝑖
(𝑡)

= 𝑓𝑚𝑖𝑛 + (𝑓𝑚𝑎𝑥−𝑓𝑚𝑖𝑛) ∪ (0,1) 
 فرکانس اولیه نییو تع انتخاب (:10-)رابطه

𝑉𝑖
(𝑡+1)

= 𝑉𝑖
(𝑡)

+ (𝑋𝑖
(𝑡)

− 𝑋𝑏𝑒𝑠𝑡)𝑓𝑖
𝑡  

 حلراهبهترین  انتخاب (:11-)رابطه

𝑋𝑖
(𝑡+1)

= 𝑋𝑖
(𝑡)

+ 𝑉𝑖
(𝑡) 

 جدید حلراه دیتول (:12-)رابطه
∪این در حالی است که  یک بردار تصادفی بین  (0,1)

 حلراهبهترین  𝑋𝑏𝑒𝑠𝑡با توزیع یکنواخت است. 1تا  0

نرخ افزایش  𝑓𝑖دهد. خفاش را نشان می nی از سراسر

مقداری است که توسا  𝑓𝑚𝑎𝑥و  𝑓𝑚𝑖𝑛فرکانسی است. 

شود. برای هر خفاش مقدار اولیه اندازه مسئله تعیین می

 شود. تعیین می 𝑓𝑚𝑎𝑥و  𝑓𝑚𝑖𝑛فرکانسی بین 

 ی محلی:وجوجست 

ر د یحل محلراه نیانتخاب بهتر یجستجو برا نیا

و با  شودیبکار گرفته م دیجد یهاحلراه نیب

بروز  حلراهو بهترین  riاستفاده از نرخ پالس 

ی محلی، وجوجستشود. در میان شده، انجام می

با  حلراهبروز شده جدید، برای بهترین  حلراه

 شود:( تولید می13استفاده از رابطه )

𝑋𝑛𝑒𝑤 = 𝑋𝑜𝑙𝑑 +∈ 𝐴𝑡  
 ی محلیوجوجستتوسط  حلراهانتخاب بهترین (: 13-)رابطه

 

 که همگرایی از الگوریتم را، فاکتور مقیاس ∋که 

 متوسا صدای خفاش در نسل است.  𝐴𝑡کند.می کنترل

  جدید: حلراهارزیابی 

 اقعدروبا استفاده از تابع برازش که  هاحلراهارزیابی 

 را مشخص جهینت کیبد بودن  ایتابع برازش خوب 

 .کندیم

  حلراهپذیرفتن بهترین: 

 حلراهتحت تنظیم  عمومی حلراهبهترین 

و نرخ  𝐴𝑖شود. در هر نسل صدایانتخاب می

             شود:                                                                                                                         بروز می 𝑟𝑖پالس 

𝐴𝑖
𝑡+1 = 𝑎𝐴𝑖

𝑡 
 (14-)رابطه

 

 (15-)رابطه

 کهیهنگام انتخاب خوشه: نیترکینزد 

شود، سیستم توصیه گر کاربر جدیدی وارد می
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 ابای را که بیشترین شباهت به آن را دارد، خوشه

 دهد.به آن تخصیص می 27اقلیدسی فاصله

 :محاسبه شباهت 

کاربران در  هیکاربر هدف و بق نیتشابه ب

 نیترکیمحاسبه نزد یخوشه برا نیترکینزد

. روش شودیکاربر هدف محاسبه م هیهمسا

محاسبه شباهت  یبرا رسونیپ یهمبستگ

 .ردیگیقرار م مورداستفاده

 :توصیه گر 

در فرآیند توصیه، با استفاده از کاربران مورد هردف  

کرره توسررا دیگررر همسررایگان   ردیررگیمررصررورت 

ی بندموارد رتبه یبندرتبهی نیبشیپ .اندشدهانتخاب

 کاربر فعال یبرانشده 

 ها از همان خوشهای از آیتمرتبه یوزن نیانگیاساس م بر

از سپس شود و ( محاسبه می16)با استفاده از رابطه 

-یتوصیه مباال را به کاربر فعال  ستیل N فهرستمیان 

ر ی نشده برای کارببندرتبهی از مقاصد بند. رتبهکند

 شود.ی مینیبشیپ( 16رابطه )با استفاده از  aفعال 
𝑃𝑎(𝑖) = 𝑅𝑎

̅̅̅̅ +
∑ 𝑠𝑖𝑚(𝑎,𝑁)×(𝑅𝑁(𝑖)−�̅�𝑁𝑁∈𝐶𝑥

∑ 𝑠𝑖𝑚(𝑎,𝑁)𝑁∈𝐶𝑥

                                     

 ی میانگین وزنیمحاسبه(: 16-)رابطه
𝑅𝑎کاربر فعال، دهندهنشان a ی فوق،در رابطه

میانگین  ̅̅̅̅

a  ،کاربر فعالxC ی همسایه نیترکینزدای از مجموعه

a  ،کاربر فعال متعلق به یک خوشه�̅�𝑁  میانگین رتبه

ی کاربر فعال، همسایه Nتوسا  شدهداده

𝑠𝑖𝑚(𝑎, 𝑁)   شباهت بینa  کاربر فعال وN  همسایه

 است.

                                                           
27 Euclidean distance 
28 DataSet 
29 https://www.kaggle.com/datafiniti/hotel-reviews 

 نتایج تجربی – 4

 یساز هیشبمحیط و شرایط  -4-1

 Matlabی افزارنرمالگوریتم پیشنهادی در محیا 

های این سازی شده است. تمام آزمایشپیاده 2018

و  Intel® corei5پژوهش در کامپیوتری با پردازنده 

 است. شدهانجامگیگابایت  4رم 

 28مجموعه داده -4-2

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

ها و نظرات کاربران ی از هتلفهرست شدهفراهمهای داده

فراهم آورده  29سایت اینترنتی است که از هاآنراجع به 

ها شامل مکان، کشور، نام، شده است. این مجموعه داده

و  جغرافیاییرتبه، نام کاربری، عنوان، طول و عرض 

  یره است.

 های دریافت شده شامل:مجموعه داده 

 ( مبدأ، رمز عبورشناسه، نام کاربری، کاربران ،

 ناحیه، سبک مسافرت(

 شناسه، نام فعالیت، مویوع ها )فعالیت

 فعالیت، قیمت فعالیت، عرض و طول جغرافیایی(

 شناسه فعالیت، شناسه کاربر، ها )رتبه

 رتبه(

 تعیین پارامترهای ارزیابی -4-3

از  یدتعدا ،گر توصیه هایسامانه تیفیک نییتع یبرا

مطلق  یخطا نیانگیشامل م یابیارز یارهایمع

(MAE)3032صحت، 31، دقت ،recall  و-F

measure و  سهیمقا یبرا یاگسترده طوربه

 بکار برده گر توصیه هایسامانهعملکرد  یریگاندازه

30 Mean Absolute Error 
31 Accuracy 
32 Precision 
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 فیتوص ارهایاز مع کیکه در ادامه هر  شوندیم

 خواهند شد.

MAE نیانگیاست که م یدقت آمار کیمتر کی 

 اساس بر شدهبینیپیش یهانرخ نیتفایل مطلق ب

کاربران را  یواقع یهابکار برده شده و نرخ کیتکن

 فی( تعر17رابطه ) صورتبهکه  نمایدمی یریگاندازه

 :شودیم

𝑀𝐴𝐸 =
∑ |𝑅𝑖,𝑚 − 𝑃𝑖,𝑚|𝑖,𝑚

𝑁
 

 (17-)رابطه

و  یواقع یهانرخ بیبه ترت 𝑃𝑖,𝑚و𝑅𝑖,𝑚که

 دهندیرا نشان م m تمیآ یبرا iکاربر  شدهبینیپیش

یرا نشان م شدهبینیپیش هایهتلتعداد کل  Nو 

 ترقیدق ینیبشیکمتر متناظر با پ MAE. مقدار دهد

 است.

گری و گردش هیکاربران به توص ایآ میبفهم نکهیا یبرا

 یارهایهستند مع مندعالقه پیشنهاد هتل

precision ،recall طوربهکه  میبریو دقت را بکار م 

 شوندیبکار برده م گر توصیه هایسامانهدر  یاگسترده

 .ندینما نییرا تع هاهیتوص یتا سطح هوشمند

 precision ،recall یارهایاز مع کیهر  فیتعر یبرا

که کدام مقدار نرخ  میینما فیتعر دیو دقت، ابتدا با

 شدهتوصیهکاربر  کیبه  تمیآ کیکه  دهدینشان م

 5تا  3 نیاگر مقدار نرخ ب ق،یتحق نینه. در ا ایاست 

یم هیبه کاربر توص تمیآن است که آ یباشد به معنا

 .شودینم هیتوص تمیآ صورت این ریدر   شود؛

 ی(، منفTPچهار اصطالح مثبت درست ) ن،یعالوه برا

درست  ی( و منفFP(، مثبت نادرست )FNنادرست )

(TN وجود دارد که )شوندیم فیتعر ریز صورتبه: 

TPو نرخ  دینمایم هیرا توص تمیآ ی: نرخ واقع

یم یبانیرا پشت هیتوص نیا نیهمچن شدهبینیپیش

 .دینما

 FNو نرخ  دینمایم هیرا توص تمیآ ی: نرخ واقع

 .کندینم یبانیرا پشت هیتوص نیا شدهبینیپیش

 FPاما نرخ  کندینم هیرا توص تمیآ ی: نرخ واقع

 .دینمایم هیرا توص تمیآ شدهبینیپیش

 TNهیرا توص تمیآ شدهبینیپیشو نرخ  ی: نرخ واقع 

 .کنندینم

 سیماتر شدهانجام فیچهار تعر نیا اساس بر

confusion شودیم فی( تعر1-4جدول ) صورتبه. 

 
 .confusion سیماتر (1-4 جدول)

 یارهایمع شدهانجام فیچهار تعر نیا اساس بر

precision ،recall فیو دقت را در ادامه تعر 

 .نماییممی

ز باال ا باکیفیت یهاانتخاب نمونه اساس بردقت  نرخ

( 18رابطه ) صورتبهها است و مجموعه تمام نمونه

 :شودیم فیتعر

-F یی، شاخص کاراهکرشده یهاعالوه بر شاخص

measure ار بک ستمیس یابیارز یگسترده برا طوربه
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را  ستمیس precision-recallتا دقت  شودیبرده م

 .شودیم فی( تعر21و طبق رابطه ) دینما یابیارز

𝐹 − 𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 = 2
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 × 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

=
2𝑇𝑃

2𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

 (21-)رابطه

بهتر را نشان  ستمیباالتر دقت س F-measureمقدار 

 .دهدیم

precision =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

(18-رابطه)  

و دقت  precision ،recall یارهایباال بودن مقدار مع

 معیار بهتر است. کنندههیتوص ستمیس یبه معنا

precision است که  یابیباز یهااز نمونه یکسر

  :شودیم فیتعر( 19مرتبا هستند و طبق رابطه )

 (19رابطه )

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

=
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

مرتبا است که  یهااز نمونه یکسر recall اریمع

 :شودیم فی( تعر20اند و طبق رابطه )شده یابیباز

ها بر تعداد خوشه تأثیر یقسمت ابتدا، به بررس نیدر ا

 یبندخوشه یهاتمیو الگور یشنهادیروش پ یرو

Kmeans  وFCM تعداد  نهیو مقدار به پردازیممی

 نییتع MAE اریمع اساس برها روش نیها را در اخوشه

 ،یشنهادی. سپس عملکرد روش پمیینمایم

 باهم را FCMو  Kmeans یبندخوشه یهاتمیالگور

 .میکنیم سهیمقا

ها برابر با اعداد در ابتدا تعداد خوشه شیآزما نیا در

 ریو مقاد شودمی[ قرار داده 3،15بازه ] حیصح

 یمختلف برا یهاتعداد خوشه یمختلف به ازا یارهایمع

 .شوندیهر روش محاسبه م

مختلف را نشان  یهاروش MAE ری( مقاد2-4) جدول

  ینتا شودیکه در جدول مشاهده م گونههمان. دهدیم

 نیها است. بهترروش ریبهتر از سا یشنهادیروش پ

 تمیالگور ،یشنهادیروش پ یبرا MAEمقدار 

Kmeans تمیو الگور FCM 73.85برابر  بیبه ترت% ،

 یشنهادیپروش  درنتیجهاست که  %74.01و  74.07%

 نیا ازنظرعملکرد  نیو بهتر MAEمقدار  نیبه کمتر

مقدار  نیبه بهتر یشنهادی. روش پیافتدست اریمع

MAE  خوشه و روش  4با تعدادFCM  خوشه  5با تعداد

 .افتندیخوشه دست  4 با تعداد Kmeansو روش 

 
)%( برای روش پیشنهادی و  MAEمقادیر معیار (2-4جدول )

های به ازای تعداد خوشه Kmeansو  FCMهای الگوریتم

 مختلف.

 یبرا precision اریمع ریمربوط به مقاد  ینتا

است.  شدهارائه( 3-4مختلف در جدول ) یهاروش

روش  شودیکه در جدول مشاهده م طورهمان

 %89.80 یعنی اریمع نیمقدار ا نیبه باالتر یشنهادیپ

 اریمقدار مع نی. باالتریافتدستخوشه  9با تعداد 

precision روش، %89.80برابر  یشنهادیروش پ 

FCM  روش  یو برا %89.79برابرKmeans  برابر

 است. 89.79%
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)%( برای روش  Precisionمقادیر معیار  (3-4جدول (

به ازای تعداد  Kmeansو  FCMهای الگوریتمپیشنهادی و 

 های مختلف.خوشه

( 4-4مختلف در جدول ) هایروشاز  آمدهدستبهدقت 

 یهااز روش آمدهدستبهدقت  نیاست. باالتر شدهارائه

برابر  بیبه ترت Kmeansو  FCM ،یشنهادیپ

که  طورهماناست که  %80.65و  80.73%، 80.95%

ار مقد نیبه باالتر یشنهادیروش پ نماییممیمشاهده 

 .یافتدستخوشه  4با  %80.95 یعنیدقت 

مقادیر معیار دقت )%( برای روش پیشنهادی و  (4-4جدول (

های به ازای تعداد خوشه Kmeansو  FCMهای الگوریتم

 مختلف.

 یهاروش یبرا recall اریمع ری( مقاد5-4در جدول )

 مقدار نیبه باالتر یشنهادیمختلف ارائه شد. روش پ

rcall یافتدستخوشه  4با تعداد  %86.90 یعنی .

برابر  FCMروش  یبرا recall اریمقدار مع نیباالتر

 %86.49برابر مقدار  Kmeansو روش  %86.57مقدار 

 هستند.

 

 

)%( برای روش پیشنهادی  recallمقادیر معیار  (5-4جدول (

های تعداد خوشه به ازای Kmeansو  FCMهای و الگوریتم

 مختلف.

 در، مختلف یهاروش F-Measure اریمع ریمقاد

که در جدول  طورهماناست.  شدهگزارش( 6-4) جدول

برابر  اریمع نیمقدار ا نیباالتر دیینمایمشاهده م

است که  یشنهادیکه متعلق به روش پ هست 88.28%

 ریمقاد نی. باالتریافتدستخوشه به آن  4با تعداد 

و  FCM یهاروش یبرا F-Measure اریمع

Kmeans هست %88.07و  %88.12برابر  بیترت به. 

 
 

)%( برای روش  F-Measureمقادیر معیار  (6-4)جدول 

به ازای تعداد  Kmeansو  FCMهای پیشنهادی و الگوریتم

 های مختلف.خوشه

 یدشنهایروش پ یو بررس لیبخش، به تحل نیدر ادامه ا

و  Kmeans یبندخوشه یهاتمیبا الگور سهیدر مقا

FCM پرداخت. میخواه 

 یمختلف برا یارهایمع ری( مقاد7-4در جدول )

 مختلف گزارش شد. یهاروش
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 ازنظرها مقایسه روش پیشنهادی با سایر روش (7-4)جدول 

 معیارهای مختلف.

 هاروشروش پیشنهادی با سایر  یمقایسه -4-4

که روش  شودی( مشاهده م7-4با توجه به جدول )

 ریبا سا سهیدر مقا MAEمقدار  نیبه بهتر یشنهادیپ

 ازنظر یشنهادیروش پ نی. همچنیافتدستها روش

 ازنظرو  %86.90 یعنیمقدار  نیبه باالتر recall اریمع

 ازنظرو  %80.95 یعنیمقدار  نیدقت به بهتر اریمع

 %88.28 یعنی دارمق نیبه باالتر F-Measure اریمع

همانند روش  precision اریمع ازنظراما  یافتدست

FCM  عمل نمود و بعد روشKmeans  خوب عمل

 یارهایمع ازنظرمختلف را  هایروش( 2-4نمود. شکل )

 .دینمایم سهیمقا باهم یالهینمودار م اساس برمختلف 

 
 معیارهای مختلف. ازنظرهای مختلف ای روشنمودار میله (:5-)شکل

 

 

 گیرییجهنتبحث و  –5

 هایپاالیش مشارکتی موفقیت خود را در سیستم

توصیه و پیشنهاد سنتی مانند پیشنهاد کتاب یا فیلم 

، نشان داده شد که این سیستم وجودباایناند. نشان داده

مناسب نیست. علت این مویوع  برای توصیه گردشگری

-است. اول، برخالف سیستم شدهتشکیلاز سه بخش 

ه توانند به شکلی وایح بکه افراد میهای توصیه سنتی 

های توصیه گردشگری تنها اشیاء امتیاز دهند، سیستم

 ازجملهیمنی هستند  امتیازدهیهای دارای روش

های توانند اولویتهایی که نمیبازدید از محصول

نشان دهند. دوم، اگرچه انواع  خوبیبهمشتری را 

ائه ای ارتوسا کاربران بر تولیدشدهبسیاری از منابع 

، اندقرارگرفته موردمطالعههای گردشگری توصیه

 ورروبهبا مشکل پراکندگی داده  هاآنی همه وجودبااین

تری در ء، نقش مهمهستند و در آخر، محبوبیت شی

کند، های توصیه گردشگری بازی میسیستم

 ترینمحبوباز  معموالًمشتریان  کهازآنجایی

کنند، ه بازدید میپیشنهادهای گردشگری ناشناخت

ا تنه عنوانبهتوان از محبوبیت مکان ، نمیوجودبااین

گیری استفاده شود زیرا برای سیستم توصیه معیار اندازه

یبی های ترکبه افراد مناسب نیست، چه برسد به توصیه

 یمایکباشند. مزیت اصلی روش تر نیز میکه پیچیده

محبوبیت محصولی، شباهت کاربر و شباهت  کردن

یک مدل تنها است که باعث بهبود  صورتبهویژگی 

فازی  بندیخوشه. همچنین، با کمک شودمیعملکرد 

ه برای کمک ب مرثر، سه فاکتور به شکلی شدهبهینه

. عالوه بر این، فازی اندشدهترکیبهای شخصی توصیه

 دررود )ه کار میهای ترکیبی بزمانی که در مورد توصیه

ها به یک اندازه باشند( ها و رتبهکه تعداد خوشه حالتی
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