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 از استفاده با گردشگران یبرا توصيه بافت آگاه چارچوب يک یتوسعه

 تهران( 6مکاني)مطالعه موردی منطقه  برچسب یدارا یهاعکس

 3عباسي رضا ديام، 2آل شيخ اصغريعل، 1شادی عمراني خيابانيان

دانشگاه صنعتي  - يبردارنقشهدانشکده مهندسي  - ي اطالعات مکانيهاکارشناسي ارشد سیستمدانشجوي  1

 طوسي نيرالدینصخواجه
shadi_omrani@email.kntu.ac.ir 

 سيطو نيرالدینصخواجهدانشگاه صنعتي  - يبردارنقشهاستاد دانشکده مهندسي  2
alesheikh@kntu.ac.ir 

 نيرالدینصخواجهدانشگاه صنعتي  - يبردارنقشهدانشکده مهندسي  - ي اطالعات مکانيهادانشجوي دکتري سیستم 9

 طوسي
oabbasi@mail.kntu.ac.ir 

 (1931 آبان، تاريخ تصويب 1931 مهر)تاريخ دريافت 

 چکيده

ي مانند ابيمکاني هايفنّاورتسهیل در دسترسي به ي اجتماعي و هاشبکهو ويديوها در  هاعکسي گذاراشتراکبا افزايش محبوبیت به 

و ويديوهاي خودشان را با دوستان و آشنايان به اشتراک  هاعکستعداد بیشتري از  روزروزبه کاربران سیستم تعیین موقعیت جهاني

ي هادادهاين حجم و فراواني  .باشنديمي اطالعات نیز دکنندهیتولتند، بلکه نیس کنندهاستفادهاز اين رو کاربران وب ديگر تنها . گذارنديم

 هاشبکهي محبوب اين مبنامکاني هاسيسرو ازجملهگر هاي توصیهسیستم استفاده گردد. هاسيسروبراي خدمات و  توانديم مبنامکان

 کاهش و جديدهاي مکان توصیه به دانش، کشف هايتکنیک آماري و يهاکیتکن از يریگبهره با ،گرهیهاي توصدستگاه .دنشويممحسوب 

گردشگري محبوب و همچنین  هايمکانارائه يک روش براي توصیه  پژوهش حاضر، هدف .پردازنديها مداده زياد حجم از ناشي مشکالت

به اين شکل که در  باشديميک طرح کاربردي  صورتبهدر اين مقاله  ذکرشدهروش  گردشگري( است. هايمکاني از ادنبالهتوالي سفر )

ي از امجموعهارائه  منظوربهآوري کرده و از آن با برچسب مکاني جمع هاعکسمجموعه  بر اساساين روش خرد جمعي کاربران را 

 هاعکسهش از زمینه . در اين پژوکنديمشهر استفاده  ي فعلي گردشگر جديدنهیزمگردشگري و توالي سفر محبوب متناسب با  هايمکان

منظور پشتیباني از بافت آگاه بودن توصیه هاي آنالين بهسرويسآمده از طريق وبدستوهوايي بهترکیب با وضعیت آب ( در)مکاني و زماني

هران ي سايت پانورامیو مربوط به منطقه شش تهادادهي مجموعهبررسي عملکرد روش پیشنهادي از  منظوربه. استفاده گرديده است.

 بیانگر اين ونتايج به دست آمده از طريق اين روش با واقعیت يکسان بوده  %5/46د دهيمنشان  يتجرب جينتااستفاده گرديد. 

 است. واقعیت با نتايج اين منطبق بودن و گسترمردم تصاوير تحلیل از حاصل توصیه منطقي بودن

 ي سفر، بافت آگاهيزيربرنامهگر، توصیه، سیستم مبنامکاني اجتماعي هاشبکه واژگان کليدی:

                                                           
 نويسنده رابط *

31

mailto:shadi_omrani@email.kntu.ac.ir
mailto:shadi_omrani@email.kntu.ac.ir
mailto:alesheikh@kntu.ac.ir
mailto:alesheikh@kntu.ac.ir


 

عه
وس

ت
 ي

ک
ي

 
ب

چو
چار

 
گاه

ت آ
باف

ه 
صی

تو
 

ان
گر

دش
گر

ي 
برا

 

 مقدمه -1

براي تعطیالت به  دهنديمنفر ترجیح  هاونیلیمامروزه 

شهر ديگر سفر کنند. براي يک گردشگر قبل از سفر به 

ي سفر زيربرنامهآمادگي  نيترمهميک شهر ناآشنا 

بدون هیچ دانش قبلي گردشگران بايد از  .باشديم

ي سفر و يا ترکیبي از منابع هاوبالگي سفر و هاکتاب

 ي سفر،هاييراهنماي شامل هاسيسروآنالين و 

عمومي استفاده  ونقلحملي و سايت انقشهي هاسيسرو

ي ابتدايي براي سفر دست برنامهکنند تا بتوانند به يک 

گردشگري و همچنین  هايمکانيابند که پیدا کردن 

بر و هم زمان هم هاآنمشخص کردن ترتیب زماني بازديد 

ي وب و ظهور هايفناور. با پیشرفت ]1[ باشديمسخت 

ي زيادتري همچون متن، محتوا ي اجتماعي،هاشبکهسريع 

پیوسته و از  طوربهعکس، فیلم و اطالعات مردم گستر 

ايجاد ي متفاوت توسط کاربران هاعاملستمیسطريق 

ي هاشبکهبا اضافه شدن بعد مکان به  .]2 [گرديد

. ]9[ايجاد گرديد مبنامکاني اجتماعي هاشبکهاجتماعي، 

مبنا، ي اجتماعي مکانهاشبکهي مکاني در هاداده

ارتباطات و اطالعات موجود در فضاي مجازي را با ايجاد 

 ترکينزديک پل ارتباطي با دنیاي فیزيکي به واقعیت 

. تصاوير و ويديوها حجم اطالعاتي زيادي در ]6[د کنيم

کنند. با اين حال، پتانسیل رابطه با رفتار کاربر فراهم مي

باشند، افزايش  1ها زماني که داراي برچسب مکانيآن

مبنا براي ي مکانهاداده. اين حجم و فراواني ابدييم

 .]1 [تواند مورد استفاده قرار گیردمي هاسيسروخدمات و 

ي اجتماعي هاشبکهسیستم هاي توصیه گر در 

ي کاربر براي پیدا کردن ترجیحات خچهيتاراز  2مبنامکان

کاربر در اين حالت  9زمینه حالنيباا. کننديمکاربر استفاده 

در  6توصیه گر بافت آگاه هايدستگاه .شوديمناديده گرفته 

مي  مبنا دو نوع اطالعات را در نظري اجتماعي مکانهاشبکه

باشد که گیرند. نوع اول اطالعات شامل زمینه کاربر مي

زمینه کاربر خود شامل ويژگي هاي استاتیک مانند درآمد، 

حرفه، سن و ويژگي هاي پويا همچون مکان فعلي کاربر، 

طور مثال درخانه و يا جلسه( خلق و خو و وضعیت افراد )به

باشد ي محیط زيست ميباشد. نوع دوم اطالعات زمینهمي
                                                           

1 Geo-tagged 

2 LBSN (Location Based Social Network) 
3 context  

4 Context-Aware Recommender Systems 

مربوط به زمان کنوني، آب و هوا، که مي توان به اطالعات 

 .]5[شرايط ترافیک و رويدادها اشاره کرد 
يک گردشگر براي شناخت يک شهر ناآشنا و 

ريزي براي سفرش به دو نوع اطالعات احتیاج دارد: برنامه

( مشخص کردن 2گردشگري ) هايمکانشناسايي  (1)

بهترين توالي سفر. عالوه براين عواملي مثل زمان، مکان و 

ممکن است بر روي ترجیحات کاربر در  وهواييشرايط آب

 .]1 [گذاردب تأثیرو توالي سفر  هامکانبازديد 

بر ي موجود براي توصیه مکاني گردشگران هاروش

ن مبنا، اغلب بدوي اجتماعي مکانهارسانه اساس

ها ي بافتي و يا تعداد کمي محدوديت بر آنهاتيمحدود

 صورتبهدر اين مقاله  ذکرشدهاعمال گرديده  است. روش 

به اين شکل که در اين روش  باشديميک طرح کاربردي 

با  هاعکسمجموعه  بر اساسخرد جمعي کاربران را 

ارائه  منظوربهآوري کرده و از آن برچسب مکاني جمع

گردشگري و توالي سفر محبوب  هايمکانز ي اامجموعه

شهر استفاده  ي فعلي گردشگر جديدنهیزممتناسب با 

( )مکاني و زماني هاعکس. در اين پژوهش از زمینه کنديم

آمده از طريق دستوهوايي بهترکیب با وضعیت آب در

منظور پشتیباني از بافت آگاه هاي آنالين بهسرويسوب

 بودن توصیه استفاده گرديده است.

شده ادامه مقاله در چهار بخش به شرح زير تدوين 

شده بر است: در بخش دوم مروري بر تحقیقات انجام

-مبنا ميمکاني اجتماعي هاشبکهي اجتماعي و هاشبکه

ي هاشبکهتوصیه گر مبتني بر  هايدستگاهپردازد. سپس 

. در بخش سوم به گردديممبنا بررسي -اجتماعي مکان

ي پیاده سازي آن پرداخته شرح روش پیشنهادي و نحوه

شده است. بخش چهارم به ارزيابي نتايج اختصاص داده 

گیري و پیشنهادات براي شده است. در بخش آخر  نتیجه

 ارهاي آينده ذکر مي گردد.ک
 

 شدهمروری بر تحقيقات انجام -2

ي اخیر، تحقیقات متعددي در رابطه با هاسالدر 

مبنا و همچنین کاوش ي يک چارچوب توصیه مکانتوسعه

ي هارسانه ي به اشتراک گذاشته شده درهاعکسدر 

 اجتماعي صورت گرفته است.

Popescu  يهافراداده نیارتباط ب( 2212)و همکاران 

کردند و از  دایرا پ ياجتماع يشبکه يهاو عکس يمتن
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بردند.  يکاربران پ تیآن به محل سکونت و جنس قيطر

 يهااز داده يشنهادیروش پ لیوتحلهيتجز يها براآن

 ياستخراج خودکار اطالعات ياستفاده کردند و چگونگ 1کریفل

و مکان کاربران را با دقت نسبتًا خوب  تیجنس ونهمچ

 .]4[شرح دادند

Ksenia ( با استفاده از 2211و همکارانش )ي هاقالب

به شناسايي کاربران بومي و گردشگران پرداخته و  2زماني

ي هاليبا استفاده از پروفا ي تازه راگردشگر نقاط سپس

با  هاآندر شهرهاي بزرگ شناسايي کردند.  9اينستاگرام

به  6يسه گردشگران و افراد بومي شهر سنت پترزبورگمقا

تفاوت در الگوي بازديدشان از مناطق گردشگري پي بردند. 

و پروفايل کاربران را براي  هاعکساين روش تنها تعداد 

با استفاده از  توانيمکه ، درحاليکنديمشناسايي استفاده 

 ي اجتماعي وجود داردهاشبکهشناسايي تعامالتي که در 

 هاپستشدن همچون نظر گذاشتن و تعداد موردپسند واقع

 .]1 [به دقت باالتري رسید
تحقیقي با هدف ايجاد يک روش کارآمد براي 

ي هادادهبا استفاده از  موردعالقه 4و نواحي 5شناسايي نقاط

و  انددادهانجام   (2211و همکارانش ) Ling  Kuo فلیکر

را با حداکثر محلي  هاعکسي موجود در هادهيپداولین بار 

ي برداربهرهمفید است مورد  هاخوشهکه براي تشخیص 

شناسايي با يک الگوريتم جديد به  تميالگور .دهديمقرار 

و از روش  شدهبیترک 1نام الگوريتم همپوشاني فضايي

ي نقاط جذاب استفاده بندخوشهي و ادغام براي گذارنام

خطاها و نويزها در  توانديم کند. روش پیشنهادي مي

خصوص در مناطق نواحي موردعالقه بهشناسايي نقاط و 

متراکم را شناسايي و حذف کند. نقاط و نواحي موردعالقه 

گردد ي خوشه مشخص ميمحدودهکه از حداکثر مقدار و 

مکان و محدوده براي  نيترمحبوبي دهندهنشان

منظور ارزيابي از . در مقاله مذکور بهدنباشيمگردشگري 

ي فلیکر دو شهر متراکم در کشور تايوان استفاده هاداده

که نقاط و نواحي  دهديمنتايج نشان  شده است.

مطابق با  باًيتقراز اين روش  شدهييشناسا موردعالقه

 .]2[ باشديمي رسمي کشور هاداده

                                                           
1 Flickr 

2 Time frames  
3 Instagram 

4 Saint Petersburg 

5 Point of interest (POI) 
6 Region of interest (ROI) 

7 Spatial Overlapping (SO) 

Khoshamooz (2211از تلفیق مفهوم روش عکاسي ) 

نهاد و تحلیل فراداده تصاوير مردم گستر در -داوطلبانه

او  موردعالقه استفاده نمود. هايمکانبندي شناسايي و رتبه

  بنديخوشه روش موردعالقه، هايمکان شناسايي براي

DBSCAN1 سپس .کرد اعمال تصاوير مکاني موقعیت بر را 

 GeoNames داده پايگاه از استفاده با شده راکشف هايمکان

 محتوا، بر اساسرا  هامکان بنديرتبه و کردند دارمعني

 بین ارتباط دادند. تحلیل انجام بارگذارندگان و تصاوير تعداد

 سبز فضاهاي که داد آنها نشان کاربري نوع و هامکان اين

 .]1[ دهنديم خود اختصاص به را کاربري نوع بیشترين

Comito ( با 2214و همکارانش  )لیوتحلهيتجز 

ي داراي برچسب مکاني هاپستي اجتماعي و هاشبکه

را در زندگي واقعي  افرادهاي مکاني و زماني فعالیت

مشخص کردند و يک روش جديد براي شناسايي 

ي مکاني تعريف کردند. هاپستمسیرهاي سفر محبوب از 

ي تکراري سفر را از هايتوالجالب و  هايمکاناين رويکرد 

موجود در يک منطقه جغرافیايي به دست  هايمکانمیان 

. تفاوتي که اين پژوهش با تحقیق حاضر دارد اين آورديم

است که اين تحقیق تنها به شناسايي مسیرهاي محبوب 

. کندينمو يک سیستم توصیه گر ايجاد  پردازديم

همچنین در اين تحقیق از بافت آگاهي استفاده نشده 

 هايمکاني توالي است، اما تحقیق حاضر به شناساي

منظور پیشنهاد به محبوب و ايجاد سیستم توصیه گر به

 .]3[پردازد مي شانيفعلبافت  بر اساسکاربران 

Han و  Lee (2216 (  موردعالقه  هايمکانبه توصیه

ي اجتماعي هاشبکهکاربر از طريق تحلیل و بررسي 

ي هايژگيو اثراتدر تحقیق خود  هاآنپرداخته است. 

ي جهینتمکاني و زماني در سفر را مورد بررسي قرار دادند. 

محبوب بازديد  هايمکانکه  دهديموتحلیل نشان تجزيه

ي سفر مانند هايژگيوشده توسط مسافران بر اساس 

بر  .کنديمآدرس خانه مسافر، فصل و زمان روز تغییر 

طراحي کردند که دقت و  زيربرنامههمین اساس يک 

 يشده را بهبود م هیتوص يها مکاناز  نيرمساف رضايت

 ضرببر اساس حاصل مکان گردشگري هر امتیاز .بخشد

 به مکان آن از بازديدکننده نسبت کاربران در تصاوير تعداد

 .]12[است  شدهکاربران محاسبه کل تعداد

                                                           
based spatial clustering of applications with noise-Density 8 
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Chih-Yuan Sun  (2211 چارچوبي براي توصیه )k  تور

گردشگري برتر با استفاده از محتويات تولیدشده در 

ي اجتماعي پیشنهاد کرده است. اين چارچوب هاشبکه

را  هامکانپیشنهادي شامل چهار مرحله است: ابتدا 

 1سپس به روش تخصیص پنهان ديريکله بندي کردهخوشه

ي بعد امتیاز هر مرحله در .کنديمبندي را دسته هاهشتگ

و درنهايت بر  کنديمرا محاسبه  بازديد از مکانکاربر در 

شده تور با باالترين امتیاز را پیشنهاد اساس امتیازات محاسبه

صورت ناحیه . اين روش برخالف رويکردهاي ديگر بهدهديم

وبرگشت ، درنتیجه از رفتکنديمبه ناحیه تور را توصیه 

ونقل دوباره در يک مسیر جلوگیري و در زمان و حمل

اين روش نسبت به  دهديم. نتايج نشان گردديمجويي رفهص

 .]11[دقت متوسط باالتري دارد  Markovروش 

 Yin نام با را خود ( سیستم2216همکاران ) و 

LCARS  اند. کرده طراحي LCARS2 سیستم توصیه  يک

گر محتوا آگاه و مکان آگاه است. بخش مدل سازي 

 شکل به آن توصیه بخش و offlineسیستم به صورت 

online سیستم مدلسازي. میشود انجام (LCA-LDA)  با 

 دو يادگیري براي احتماالتي ترکیبي مدل يک از استفاده

 گرفته نظر در او مکاني ترجیحات و کاربران عاليق عامل

 براي اطالعات اين از نیز online بخش در. است شده

 طريق از سیستم اين عملکرد. میکند استفاده توصیه

 .]12[است شده سنجیده واقعي کاربران

Yang وHwang  (2219 از امتیازهاي گردشگراني که )

يک جاذبه گردشگري را بازديد کرده اند براي تسهیل در 

امر توصیه به ديگر گردشگران در محل استفاده کرده اند. 

توسعه داده اند که در آن   iTravelآن ها سیستمي به نام

 9امتیازها از طريق تلفن هاي همراه و يک شبکه ارتباطي

p2p   انتقال مي يابد. آزمايش هاي شبیه سازي به منظور

ارزيابي سیستم پیشنهادي انجام داده اند و نتايج حاکي از 

توانند اطالعات  يم ستمیس نيکه با استفاده از ااين است 

به  و کنند افتيرا در زمان و مکان مناسب در دیمف

 .]19[. رندیبگ سفر ماتیکند تصم يکمک م گردشگران

Mao  ( در زمینه پیشنهاد دادن 2211و همکاران )

نقاط مورد عالقه به کاربران پارامترهاي جديدي را در نظر 

                                                           
1 Latent Dirichlet Allocation 

2 Location-Aware Content-Aware Recommender System 
(LCARS) 

3 Peer to Peer (P2P) Communication Network 

گرفته اند که عبارتند از نقاط مورد عالقه کاربر، تاثیرات 

ربران و تاثیرات مکاني. نويسندگان عقیده اجتماعي ساير کا

هاي مختلف تاثیر  POIدارند که فاصله مکاني میان 

ي چک کردن کاربران دارد. ارزيابي ها بسزايي در نحوه

نشان مي دهد که تاثیر مکاني در مقايسه با تاثیر اجتماعي 

 .]16[تري ايفا مي کندنقش مهم

مبتني بر توان گفت در تحقیقات به طور خالصه مي

بندي هاي خوشهگستر، معموال روشفراداده تصاوير مردم

 بعد سپس و شده اعمال تصاوير اين مکاني بعد بر روي

 به خوشه ها به بخشیدن معني براي متني و زماني

کارمیرود. در روش پیشنهادي تحقیق حاضر از زمینه کاربر 

 به منظور توصیه استفاده مي گردد. 

 روش پيشنهادی -3

در اين قسمت، ضمن بیان مباني نظري روش 

مورداستفاده، مدل پیشنهادي را با هدف توسعه يک 

 يهازمینهسرويس توصیه گر با در نظر گرفتن تأثیر 

ي مرحلهمکاني، زماني و فردي شرح داده خواهد شد. در 

منظور يافتن ي داراي برچسب مکاني بههاعکسنخست 

بندي و سپس خوشهگردشگري داخل شهر  هايمکان

آوري و شده را جمعبنديي خوشههاعکساطالعات متني 

ها ترکیب و سرويستوسط وب شدهبا اطالعات افزوده فراهم

ي بعد براي هريک از مرحلهگردد. در يمبندي دسته

ي خچهيتارسازي گرديده و ي مکاني نمايههاتیموقع

. ردیگيموهوا و زمان بازديد( در اين نمايه قرار )آب هابافت

گیري تشابه بین خط ي بافتي براي اندازههادادهدر انتها از 

 هايمکان نيترمناسبسیر کاربران استفاده میگردد و 

گردشگري و توالي سفر بر اساس بافت اخیر کاربر پیشنهاد 

شان ن 1. مراحل اجراي مدل مورداستفاده در شکلگردديم

 داده شده است.
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 روند کلي چارچوب -1شکل 

 

 آوری دادهجمع -3-1

، اينستاگرام 1منابع داده متفاوتي همچون فلیکر، توئیتر

و  9ي فراگسترهادادهبراي دستیابي به  2و پانورامیو

بین اين منابع، به دلیل  از وجود دارد. هاآني هافراداده

و تمام  باشديماينکه تمرکز پانورامیو بر روي گردشگري 

، براي باشديمتصاوير آن داراي مختصات مکاني 

است. همچنین دسترسي به  ترمناسبي مکاني هالیتحل

پذير صورت رايگان امکاني آن بهفرادادهاين تصاوير و 

ي تصاوير سايت پانورامیو از طريق فراداده. اخذ باشديم

 .باشديمپذير اين سايت امکان 6نويسي کاربرديرابط برنامه

 :باشديمصورت زير نمونه درخواست آن به

http://www.panoramio.com/map/get_panoramas.ph

p?set=public&from=0&to=499&minx=51.3779&m

iny=35.7008&maxx=51.4266&maxy=35.7523&siz

e=medium&mapfilter=false 
ي مربوط به محدوده تصاوير فراداده اين درخواست در

 درگوگل و شده گذارده اشتراک به عموم براي که انتخابي

 مي گردد.  فراخواني شونديم داده نمايش 5ثار

تصوير مربوط به منطقه ي شش  2121ي فراداده

 ايجادشده هااين داده اکسل فايلتهران جمع آوري گرديد. 

حاوي  يانقطه هياليک  به تبديل GIS افزارنرم در و

 و شود. نمايشيم 1جدول توصیفي خصوصیات

                                                           
1 Twitter 

2 Panoramio 

3 Ubiquitous 
4 Application Programming Interface (API) 

5 Google Earth 

 آن فايل URL آدرس تصوير از هر سازي محتوايذخیره

 طريق اين به تصاوير محتواي و است پذيرتصوير امکان

 .گردنديمذخیره 

 در نمونه عنوانبه تصوير يک براي اخذشده فراداده

 .است شده آورده 1 جدول

 رياز تصاو يکي ينمونه از فراداده اخذشده برا کي -1جدول

طول جغرافیايي 

 تصوير
51/3869 

عرض جغرافیايي 

 تصوير
35/7432 

 9149512 شناسه بارگذارنده

4URL بارگذارنده http//www.panoramio.com/user/9149512 

URL فايل تصوير http//www.panoramio.com/photo/46521641 

 46521641 شناسه تصوير

 برج میالد برچسب تصوير

تاريخ بارگذاري 

 تصوير
 24- Jan -12 

ساعت بارگذاري 

 تصوير
 عصر 4:95

 هادادهبندی خوشه -3-2

ي مهم کشف دانش در هاکیتکنيکي از  يبندخوشه

ي متنوعي ازجمله هاروشي مکاني است. هادادهپايگاه 

                                                           
6 Universal Resource Locator 
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ي هاروشو  2ي تراکم مبناهاروش، 1بنديي تقسیمهاروش

ي هاروشبندي وجود دارد. منظور خوشهبه 9شبکه مبنا

و  هاخوشهتراکم مبنا نیاز به دانش اولیه در رابطه با تعداد 

ندارند. عالوه بر اين نسبت به نويزها و  هاخوشهشکل 

ند. الگوريتم ي خارج از محدوده حساس هستهاداده

DBSCAN و OPTICS6  بندي ي خوشههاروشاز الگوريتم

داراي  DBSCAN. الگوريتم ]15[ باشنديمتراکم مبنا 

 و است مبنا تراکم اين روشمزايايي است. ازجمله، 

 يک عنوانبه زياد است آن در نقاط تراکم که مناطقي

 عنوانبه است آن کم در نقاط تراکم که مناطقي و خوشه

 تحقیق با امر متناسب اين و شونديم گرفته نظر در نويز

 شاخصي مکان، در يک تصاوير تراکم آن در که است فعلي

 پیش از به نیازي اين  روش است. در مکان محبوبیت آن از

 شکل به و وابسته باشدينمها خوشه تعداد دانستن

 .]1[نیست ها خوشه

 تواندينماين است که  DBSCAN تميضعف الگورنقطه

ويژه در مناطق با تراکم متغیر را ي پیچیده بههاخوشه

منظور رفع اين محدوديت الگوريتم تشخیص دهد. به

OPTICS بندي با چگالي متغیر ارائه شده قابلیت خوشه

بندي نیست درواقع ي اين الگوريتم خوشهجهینتاست. 

مراتبي صورت سلسلهي داده را بهمجموعهخروجي آن 

بندي مبتني بر چگالي را و ساختار خوشه کنديممرتب 

 DBSCANسازي شبیه OPTICS نيبنابرا .دهديمنشان 

 .]15[ باشديمنهايت پارامتر فاصله براي تعداد بي

 يک در متراکم مناطق جستجوي به DBSCANروش  

که دربرگیرنده حداقل نقاط موردنیاز  5 همسايگي شعاع

. اساس روش پردازديمبراي تشکیل يک خوشه است، 

DBSCAN مثال نقطهعنواناست. به 4دسترسي-تراکم𝑝1  از

 هاآن، اگر فاصله شوديمگفته  1تراکم دسترس 𝑝2نقطه

ي از نقاط امجموعهحد آستانه باشد.  فاصلهککمتر از ي

بیشتر از حداقل تعداد  هاآنکه تعداد  1متصل-تراکم

 تميالگور .]1[ دهنديمموردنیاز باشد، يک خوشه را تشکیل 

DBSCAN نيچند کهطوريبه ،ادد گسترش توانيم را 

                                                           
1 Partitioning 

2 Density based 

3 Grid based 
Ordering points to identify the clustering structure 4 

5 Min Pts 

6 Density-reachability 
7 Density-reachable 

8 Density-connected 

 مثالعنوانبه شوند،يم پردازش زمانيک در فاصله پارامتر

 مختلف يهاتراکم به توجه با تراکم بر يمبتن يهاخوشه

الگوريتم جديد  نيا. شونديم ساخته زمانهم طوربه

OPTICS درواقع اصول آن مانند الگوريتم DBSCAN 

تفاوت که براي تعداد نامتناهي پارامتر فاصله  نيا با باشديم

 OPTICSدر تحقیق حاضر از الگوريتم  .]14[ باشديم

مراتب استفاده گرديد. سپس با منظور تعیین سلسلهبه

 ي انجام گرفت.بندخوشه DBSCANاستفاده از الگوريتم 

براي پارامترهاي شعاع همسايگي و حداقل نقاط 

موردنیاز، مقادير ثابتي که بتوان در کاربردهاي مختلف از 

آن بهره گرفت وجود ندارد. لذا براي دستیابي به پارامترها 

تا  گردديمسازي پیاده OPTICSمقادير مختلف با روش 

در  OPTICS. شبه کد روش گردديمپارامتر بهینه تعیین 

 .]11[آورده شده است ادامه 
 

OPTICS(datasets, eps, MinPts) 

 for each point p : datapoints 
 p->reachability-distance = 

UNDEFINED  

 for each unprocessed point p of 
datasets 

 N = getNeighbors(p, eps) 
 mark p as processed 
 output p to the ordered queue 
 if (core-distance(p, eps, 

Minpts) != UNDEFINED) 

 Seeds = empty priority queue 
 update(N, p, Seeds, eps, 

Minpts) 

 for each next q in Seeds 
 N' = getNeighbors(q, eps) 
 mark q as processed 
 output q to the ordered 

list 

 if (core-distance(q, eps, 
Minpts) !=UNDEFINED) 

update(N', q, Seeds, eps, Minpts) 
 

طبق سعي و خطاي صورت گرفته پارامترهاي بهینه  

Minpts يبندخوشهبراي  = 4  ،ε′ = ε و  0.02 = در  0.002

 19 به هاداده بندي،خوشه يجهیدرنتنظر گرفته شد. 

 .دنديگرد میتقس خوشه

 هاخوشهگذاری نام -3-3

شده درنتیجه ي جغرافیايي شناساييهاتیموقع

منظور توصیف موقعیت مکاني بندي مرحله قبل بهخوشه

گذاري نیاز دارد که اين امري ضروري براي به نام
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 .باشديمي توصیه گر هاسيسرووجوي مکاني جست

بیني نام عنوان پیشبه توانديمگذاري مفهومي ي ناممسئله

مناسب و مشخصه مناسب براي ارائه موقعیت گردشگري 

ي موجود در هابرچسب. درواقع از بین مجموعه ]1[باشد 

عنوان نام آن خوشه مشخص يک نماينده به هاخوشه

ي هاتیموقعاين قسمت هدف پیدا کردن  در .گردديم

 . يکيباشديمي نماينده هابرچسبمهم و مشخص کردن 

در  هابرچسببراي مشخص کردن وزن  هاروشاز بهترين 

 . ]6[است   ID-TF1روش  هر خوشه،

. باشديماين روش براي بازيابي و غربال اطالعات متني 

و مشخص شدن  هاعکسبندي مکاني پس از خوشه

 درواقع .گردديمي نماينده امتیازدهي هابرچسب هاخوشه

را که با   𝑋𝐶يهابرچسبي مجموعهو  𝐶ي خوشههر 

همراه شده است را در نظر  𝐶ي خوشهي هاعکس

𝑥ي هابرچسبو هرکدام از  ميریگيم ∈  𝑋𝐶  بر اساس

. اين معیار امتیاز گردديمامتیازدهي  TF-IDFروش 

تر در ي با فرکانس تکرار بزرگهابرچسببیشتري را به 

، اختصاص هابرچسبيک خوشه، در مقايسه با ساير 

و در آن فرض بر اين است که هرچقدر يک  دهديم

فرد باشد اين برچسب برچسب براي خوشه منحصربه

ي استفادهبا اندکي تفاوت با   TF-IDF.]11[است ترمناسب

. عبارت گردديممتداول آن در بازيابي اطالعات محاسبه 

، تعداد دفعاتي 𝐶يخوشهدر  𝑥 فرکانس براي يک برچسب

 استفاده قرارگرفته است:در خوشه مورد 𝑥است که 

(1) 𝑡𝑓(𝐶, 𝑥) ≜∣ 𝑃𝐶,𝑥 ∣ 

 ،𝑥در اين تحقیق، معکوس سند فرکانس براي برچسب

در منطقه  هاعکسرا در میان تمام  𝑥 برچسب نسبت کل

 :کنديممحاسبه  Gموردنظر 

(2) 𝑖𝑑𝑓(𝑥) ≜∣ 𝑃𝐺 ∣∕∣ 𝑃𝐺,𝑥 ∣ 

ي دهندهبه ترتیب نشان 𝑃𝐺,𝑥و 𝑃𝐺ي فوقمعادلهدر 

در   𝑥با برچسب هاعکسکل  و تعداد هاعکستعداد کل 

 .باشدمي  𝐺منطقه مطالعاتي

معیار ارزشمندي براي  هابرچسبکه وزن درحالي

 توانديم، اين معیار اغلب باشديم هابرچسبمحبوبیت 

توسط يک عکاس که تنها تعداد زيادي عکس با برچسب 

                                                           
Inverse Document Frequency–Term Frequency 1 

تأثیر قرار بگیرد. براي جلوگیري از تحت  ردیگيميکسان 

 ؛ديگرداين اتفاق از المان کاربر نیز براي امتیازدهي استفاده 

ي هاعکاسبه اين معنا که برچسبي ارزشمند است که 

 .]13[ اندکردهي آن را برداشت هاعکسمتفاوت، 

که از تگ  𝐶ي خوشهطور خاص درصد عکاسان در به

𝑥  میکنيمرا اعمال  کننديماستفاده: 

(9) 𝑥: 𝑢𝑓 ≜ 𝑈𝑐,𝑥 ∕ 𝑈𝑐 

بیانگر تعداد کاربراني است   𝑈𝑐,𝑥در معادله ي مذکور

 𝑈𝑐 و  اندگذاشتهبه اشتراک   𝐶يخوشهدر  𝑥که برچسب 

 باشد. مي  𝐶يخوشهبیانگر تعداد کل کاربران 

از  𝐶ي خوشهدر  𝑥در انتها امتیاز نهايي برچسب 

 طريق رابطه زير محاسبه گرديد:

(6) 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒(𝐶, 𝑥) = 𝑡𝑓 ∗ 𝑖𝑑𝑓 ∗ 𝑢𝑓 

ي خوشه اين امتیاز محاسبه هابرچسببراي هر يک از 

عنوان نام گرديد و باالترين امتیاز برچسب در هر خوشه به

و  Jaffe يمقالهبیشتر در  جزئیاتخوشه انتخاب گرديد. 

 هايمکان 2شکل  در است. آورده شده ]22 [همکارانش

 ي آن آورده شده است.هابرچسبشده و محبوب شناسايي

 ايجاد پروفايل مکاني -3-4

بندي گردشگري با خوشه هايمکانکه هنگامي

شناسايي شد و  هاآنبر اساس تخمین مکاني  هاعکس

ي نماينده هابرچسبشده توسط شناسايي هايمکان

پروفايل گردد. ميگذاري گرديد پروفايل مکاني ايجاد نام

𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒(𝑙)به شکل  توانديم ′𝑙مکاني گردشگري = {𝑉𝑙} 

ي بازديدهاي مجموعهي دهندهنشان 𝑉𝑙که درآن  باشد

 .]1[ باشدمي  𝑙شده توسط کاربران از موقعیتانجام

شده توسط قدم اول مشخص کردن بازديدهاي انجام

ي اخذشده در هاعکسکاربران متفاوت با استفاده از 

 𝑝 از عکس 𝑣. بازديد باشديمي مکاني متفاوت هاتیموقع

 𝑡و در زمان   𝑙و در موقعیت مکاني   𝑢که توسط کاربر

مثالي از  2شود. جدول اخذشده است نتیجه گرفته مي

,𝑙)نمايش بازديدها به شکل ينحوه 𝑢, 𝑡) دهد.را نشان مي  

بعد از تعیین بازديدها نوبت به مشخص کردن بافت 

. اطالعات باشديم  𝑙وهوايي موقعیت مکاني زماني و آب

. اين باشديمموجود براي هر موقعیت مکاني، زمان 
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در هر  𝑡 اطالعات زماني به ما   امکان ايجاد بافت زماني

𝑉زماني بازديد 𝑤 وهواييبازديد و بازيابي شرايط آب =

(𝑙, 𝑢, 𝑡)  توسط کاربر𝑢   در موقعیت مکاني𝑙  در زمان𝑡  را

. دهديم

 
 تهران 4ي محبوب منطقه هامکان -2شکل 

 

 ي از بازديدهاانمونه -2جدول 

 زمان ي کاربرشناسه موقعیت مکاني بازديد

𝑉1 (122354/95,932311/51) 1251412 24/21/2211                         3:92  

𝑉2 (122354/95,932311/51) 1311111 29/12/2223                         12:65 
 

طورمعمول شرايط وهوايي بهي آبهاسيسرو

صورت ساعتي، روزانه، ماهانه منتشر وهوايي را بهآب

و با متغیرهاي متفاوت شامل دما و رطوبت شرايط  کننديم

 .دندهيموهوايي را نشان آب

وهوايي از طريق در اين تحقیق اطالعات آب

 سرويس سايت به آدرس زير تعیین گرديد: وب
www.worldweatheronline.com 

آورده شده است. 9ي از اين اطالعات در جدول انمونه

 شدهيآورجمعي از اطالعات آب و هوايي انمونه -9جدول

 ساعت
دماي هوا 

 (گراديسانت)

)کیلومتر بر  سرعت باد

 ساعت(
 میزان رطوبت

فشار هوا 

 )هکتوپاسکال(

دماي باد 

 (گراديسانت)
 وهواآبوضعیت 

 آفتابي 91 1221 25% 3 91 4:22

 آفتابي 94 1224 11% 16 94 12:22

 آفتابي 94 1225 11% 19 94 11:22

 

وهوا ي مربوط به بافت مانند زمان و آبهاداده

عنوان اطالعات متني استفاده طور مستقیم بهبه توانندينم

سازي داريم تا به گردند به همین خاطر نیاز به خالصه

ي هاروشدسترسي داشته باشیم.  هابافتمفاهیم 

و همکارانش  lee کهسازي بافت متنوعي وجود دارد خالصه

 اند.کردهبه آن اشاره ]21[ي خود مقالهدر 
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هريک از  هادادهسازي منظور خالصهدر اين تحقیق به

طور مثال را به مفاهیم متني آن نسبت داديم به هاداده

( به شکل )گرم و 23:92و  25°شده )آوريبافت جمع

ي عددي به شکل هادادهترتیب اين. بهگردديمصبح( تلقي 

مفهومي و متني تبديل گرديد. در بافت زماني روزهاي غیر 

مشخص گرديد تا از اين طريق توصیه  لیتعط ول تعطی

 صورت بگیرد. ترقیدقمکان گردشگري 

 کاربرانشده توسط هاي انجامديبازد ييشناسا از سپ

 مکان هر از يدبازد يالگو و مختلف هايمکان به مختلف

 هايمکان از داده گاهيپا کي مختلف، يهابافت ازلحاظ

 .گردديم جاديا گردشگري

 شناسايي سفرهای کاربران -3-5

ردپاي ها، به آن مکان، همراه با زمان و هاعکس

 مکاني هايفعالیت يطور ضمنو به گرديده ليتبدکاربران 

 هاعکس. اين اطالعات مفید دهديمرا نشان  هاآن يو زمان

مورداستفاده قرار  توانديمبراي شناسايي سفر کاربران 

 :گردديمسفر کاربر به شرح زير تعريف  گیرد.

شده توسط  ديبازد هايمکاناز  يادنبالهسفر کاربر 

زمان  نیاست و تفاوت ب يکاربر با توجه به نظم زمان کي

حد  از ترنبايد بزرگدر دنباله  ياز دو مکان متوال ديبازد

 :]1[ ترمشخصطور باشد. به 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑑𝑢آستانه

(5) 𝑇𝑅 = 𝑙1, 𝑙2, … , 𝑙𝑛 

𝑙𝑖که در آن . 𝑡 > 𝑙𝑖−1. 𝑡  و 𝑙𝑖 . 𝑡 − 𝑙𝑖−1. 𝑡 > 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑑𝑢  

ي مکاني هر کاربر بر دنبالهبر اساس تعريف مذکور، 

مرتب و براين اساس پايگاه داده  هاآناساس زمان بازديد از 

شده ي از سفر شناساييانمونه 9شکل  سفر ايجاد گرديد.

 .دهديمتهران نشان  4براي دو کاربر در منطقه 

 
 شدهييشناساي سفرهاي از انمونه-9شکل 

 

 توصيه مکان گردشگری -3-6

به توصیه مکان  پس از ايجاد پايگاه داده سفر، نوبت

اصلي  وظیفه. باشديمگردشگري بر اساس بافت اخیر کاربر 

 تا است اطالعات روي بر فیلترگذاري توصیه گر هايدستگاه

 بدين مشاهده کند. را خود عالقه مورد موارد بتواند کاربر

  .شوديم سنجیده هاتميآ و کاربران میان همانندي منظور،

تحقیق حاضر از سیستم پااليش گروهي )فیلتر  در

حافظه مبنا استفاده گرديده است. در سیستم ( 1يبستگهم

ي رتبهي نیبشیپپااليش گروهي حافظه مبنا، قبل از 

ي کاربران همهبراي کاربر هدف، بايد اين کاربر با  هاتميآ

موجود در سیستم مقايسه شود. براي مقايسه از معیارهاي 

براي مقايسه کاربر هدف با کاربر  همانندي استفاده گرديد.

                                                           
1 collaborative filtering 
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ي زماني و آب هابافتر پايگاه داده،  به هرکدام از موجود د

و هوايي يک مقدار نسبت داده شده است تا از اين طريق 

کاربر  نيترکينزددر صورت نبود کاربري با بافت يکسان، 

در کاربر هدف و هريک  هاآنشناسايي گردد و تفاوت بین 

 ي پايگاه داده محاسبه شود.کاربرهااز 

روز هفته  ازجملهي مختلفي هاتبافهر کاربر داراي 

(d(زمان روز ،)t( دماي هوا  ،)te و شرايط )وهواآب (c )

 .باشديم

(4) 𝑈𝑖 = (𝑑𝑖 , 𝑡𝑖, 𝑡𝑒𝑖 , 𝑐𝑖) 

. گردنديممتناظر باهم مقايسه  صورتبه هابافتاز  هرکدام

 :شوديماز طريق فرمول زير محاسبه  هاآنو تفاوت بین 

(1) 𝐷𝑖 =

{
 
 

 
 1

∣ 𝑑𝑖 − 𝑑𝑗 ∣
              𝑑𝑖 ≠  𝑑𝑗

1                      𝑑𝑖 = 𝑑𝑗

 

 𝑖  ،(𝑑𝑖) هدفامتیاز روز هفته کاربر  𝐷𝑖در فرمول باال 

. به همین ترتیب براي باشديم 𝑗با کاربر پايگاه داده 

و در پايان  گردديمامتیازها محاسبه  هابافتهرکدام از 

ير محاسبه از طريق فرمول ز هابافتمجموع امتیاز 

 :گردديم

(1) 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝐷𝑖 + 𝑇𝑖 + 𝑇𝐸𝑖 + 𝐶𝑖 

امتیاز زمان روز:  𝑇𝑖  

امتیاز دماي هوا:  𝑇𝐸𝑖  

وهواآبامتیاز شرايط :  𝐶𝑖 

براي مقايسه  هابافتي مجموع امتیاز محاسبهپس از 

 نیاز به نرمال کردن آن داريم:

(3) 𝑁_𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =
𝐷𝑖 + 𝑇𝑖 + 𝑇𝐸𝑖 + 𝐶𝑖

4
 

از بین کاربران موجود در پايگاه داده آن کاربري که 

بیشترين امتیاز را آورد به معناي اين است که بیشترين 

زمینه با کاربر هدف ما دارد و توالي سفر آن شباهت ازنظر 

 گردد. کاربر را به کاربر هدف پیشنهاد مي

 ارزيابي نتايج  -4

 در اين مقاله مطابق با يکي از روش هاي ارزيابي

« ارزيابي با کاربران آفالين»سیستم هاي توصیه گر با نام 

سواالتي به منظور شناسايي صحت نتايج به دست آمده به 

کاربراني ارائه شد سپس کاربران به سواالت پاسخ دادند و 

به همین اين پاسخ ها با نتايج سامانه مقايسه گرديد. 

نتي اي تهیه گرديد و بر روي سايت اينترمنظور پرسشنامه

 به آدرس زير قرار داده شد:
https://cookmaster.ir/payanname 

ها در محیط سازيي پیادهکلیه به ذکر است الزم

Eclipse  با زبان جاوا انجام شده و داده ها به صورت فايل

CSV  در پايگاه دادهExcel   .يبراذخیره گرديده است 

 تیشخص لحاظ از متفاوت افرادپرسشنامه از  لیتکم

 گروه کي نظرات تنها تا ديگرد درخواست سن و ياجتماع

 پرسشنامه نيا در. ردینگ قرار مدنظر ياجتماع خاص

 يهامکان تياولو بیترت به تا شد خواسته ازکاربران

 متفاوت يزمان و ييهوا و آب طيشرا در که را يگردشگر

 اساس نيبرا. ندينما ذکر  را کنند، ديبازد دهنديم حیترج

 ستمیس از حاصل جينتا با ينظرسنج نيا از حاصل جينتا

 .ديگرد سهيمقا گر هیتوص

ها با آنچه از اين پاسخ %5/46پس از مقايسه نتايج 

منطقي  بیانگر موارد اين وسیستم به دست آمد يکسان بود 

 منطبق بودن و مردم گستر تصاوير تحلیل از حاصل نتايج بودن

استفاده از تأثیر به منظور شناسايي  .است واقعیت با نتايج اين

بدون  هوا بر روي چارچوب پیشنهادي، نتايجوي آبزمینه

 ها نیز مورد بررسي قرار گرفت. استفاده از اين داده

هاي آب و هوا  تنها در صورت عدم استفاده از داده

ها با چارچوب توصیه تحقیق حاضر تطابق پاسخ 25/69%

دهد که بافت آگاهي و خواهد داشت. نتايج نشان مي

ي آب و هوا باعث افزايش دقت توصیه مي استفاده از زمینه

همچنین نتايج نشانگر اين است که بیشتر مردم در گردد. 

روزهاي باراني و روزهاي بسیار گرم تمايل بیشتري به 

دارند و شرايط آب و هوايي و زمان  ضاهاي بستهبازديد از ف

تأثیر بسزايي در انتخاب مکان گردشگري دارد و افراد 

عموماً در شرايط آب و هوايي متفاوت بازديدهاي  متفاوت 

مردم  تصاوير پتانسیل بیانگر زماني، تحلیلدهند. انجام مي

 در تواندمي که است  زمینه اطالعات استخراج در گستر

 چون کاربردهايي خصوص دربه گرتوصیه  هايسامانه

  .باشد مؤثر گردشگري
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 در مناطقي حتي که گرفت نتیجه توانمي طورکليبه

 است، تحلیل کم شدهگذاشته اشتراک تصاوير تعداد که

اطالعات  استخراج به منجر تصاوير، کم تعداد همین

چون  مختلفي کاربردهاي در يریکارگبه با قابلیت ارزشمند

 .شودمي شهري ريزيبرنامه و شهري مديريت گردشگري،

 نتايج به شکل خالصه نشان داده است. 6در شکل 

 
 دکنندهیتولي دقت الهیمنمودار  -6شکل 

نفر  25براي هر سؤال ذکرشده در پرسشنامه از بین 

پاسخ مشابه با  11طور میانگین ي آماري بهجامعه

يکسان  ايباشد. در شرايط زمینههاي سیستم ميپاسخ

 %11طور مثال در صبح  سرد يک روز برفي تعطیل  به

ي توالي سفر ذکرشده در پرسشنامه مشابه با توصیه

 باشد.سیستم پیشنهادي مي

 گيری و کارهای آيندهنتيجه -5

در اين مقاله يک روش توصیه براي شناسايي 

 هايمکاني از ادنبالههاي گردشگري و توالي سفر )مکان

 بافتقادر به درک پیشنهادي،  روش .گردشگري( است

همچنین  و هست (وهواآبو  خيزمان، تار ،مثالعنوانبه)

 مورداستفادهي گردشگري هاهیتوصاطالعات کاربران براي 

بررسي عملکرد روش پیشنهادي از  منظوربه. دهديمقرار 

ي سايت پانورامیو مربوط به منطقه شش هاادهد يمجموعه

 گرديد.تهران استفاده 

 موردعالقههاي گردشگري منظور شناسايي مکانبه

داده ها خوشه بندي و  Opticsابتدا با استفاده از روش 

 TF-IDFشده با استفاده از روش هاي کشفسپس مکان

گذاري گرديد و اطالعات آب و هوايي هر مکان که با نام

اند به پايگاه هاي آنالين تهیه شدهسرويساستفاده از وب

داده اضافه گرديد. بعد از تکمیل اطالعات زمینه و ايجاد 

شوند پروفايل مکاني براي هر کاربر بازديدها مشخص مي

پس از شناسايي بازديدها ، توالي سفر هر کاربر مشخص و 

 گردد.به اين ترتیب پايگاه داده توالي سفر ايجاد مي

ي اين دهندهارزيابي صورت گرفته و نتايج حاصل نشان

آن مطابق با  %5/46هاي صورت گرفته که توصیه است

توان ي اين است که ميدهندهواقعیت مي باشد. اين نشان

گستر در توصیه استفاده از اطالعات زمینه تصاوير مردم

ي کاربر به منظور توصیه کرد. در اين تحقیق تنها از زمینه

و الزم است استفاده گرديد که اين به تنهايي کافي نیست 

ي مکان فعلي کاربر به مکان ملي همچون فاصلهعوا

ي زماني کاربر نیز در نظر گردشگري پیشنهادي و بودجه

نويسندگان در کارهاي آتي به دنبال استفاده  گرفته شود.

زمان جهت فیلتر کردن نتايج بر اساس -از منشورهاي فضا

بودجه زماني کاربر هستند. همچنین نتايج حاصل از اين 

زيادي به الگوريتم خوشه بندي و  چارچوب تا حد

پارامترهاي آن وابسته مي باشد. بنابراين انتخاب يک روش 

تواند در بهبود عملکرد توصیه خوشه بندي مناسب مي
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