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چکیده
با ظهور پديدهاي جديد در حوزه گردشگري با نام گردشگر انفرادي ،توسعه سامانهاي همراه بهمنظور توصیه افراد مشابه به يکديگر
باهدف بازديد از مناطق ديدني بهصورت مشترک ضروري است .اين سامانه ميتواند به گردشگراني که بهصورت انفرادي سفر ميکنند
کمک کند تا با به اشتراکگذاري گردشهاي خود ،از سفرشان بیشتر لذت ببرند .همچنین معموالً گردشگران با مسیرهاي مقصد
گردشگري خود آشنا نیستند و يک برنامهريز مسیر باهدف ارائه مسیر بهصورت جداگانه به هر گردشگر در يک سفر اشتراکي ،ميتواند
بسیار سودمند واقع شود .هدف اين مقاله طراحي ،توسعه ،اجرا و ارزيابي يک سامانهي همراه است که امکان توصیه گردشگرهاي مشابه به
يکديگر و برنامهريزي گشتهاي تفريحي مشترک بر اساس موقعیتهاي جغرافیايي مختلف آنها را میسر ميکند .همراه بودن اين سامانه
تأثیر بسزايي در عملکرد آن بهخصوص در هنگام ناوبري ميگذارد .اين سامانه از يک سیستم توصیهگر مبتني بر فیلتر جمعیتشناسي
بهمنظور توصیه گردشگرهاي مشابه به يکديگر استفاده ميکند .همچنین الگوريتم مورچه که يکي از الگوريتمهاي مشهور هوش مصنوعي
است بهمنظور برنامهريزي مسیر در اين سامانه مورداستفاده قرارگرفته است .بهمنظور ارزيابي سیستم توصیهگر اين سامانه ،تعدادي
پرسشنامه میان افراد مختلف توزيع شد .همچنین براي ارزيابي الگوريتم برنامهريز مسیر ،از الگوريتم ژنتیک براي بررسي میزان دقت و
صحت الگوريتم استفاده شد .نتايج ارزيابي مشخصکننده میانگین تفاوت  0/2بین عملکرد سیستم توصیهگر و نتايج حاصل از پرسشنامه
بود که عملکرد مناسب سیستم توصیهگر را نشان ميدهد .الگوريتم برنامهريز مسیر نیز به کمینه مقدار تابع هدف با انحراف معیار 0/17
دست پیدا ميکند که نشان دهنده دقت باالي اين الگوريتم است اما الگوريتم ژنتیک با میانگین مقادير  94/92صحیحتر از اين الگوريتم
عمل ميکند.
واژگان کلیدی :گردشگري ،سیستم اطالعات مکاني همراه ،سیستم توصیهگر ،برنامهريزي مسیر ،الگوريتم مورچه

 نويسنده رابط
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توسعه یک سامانه همراه توصیهگر و برنامهریزی مسیر برای گردشگرهای

توسعه يک سامانه همراه توصیهگر و برنامهريزي مسیر براي گردشگرهاي انفرادي

 -1مقدمه
بزرگترين نويسنده کتابهاي مسافرتي ،بیل
برايسون ،7در رابطه با گردشگري مينويسد" :هیچچیز
بهاندازه سفر و گردش در کشوري که همهچیز آن
ناآشناست ،مرا ياد اشتیاق دوران کودکي نمياندازد" .بر
اساس گزارش شوراي جهاني سفر و گردشگري
( ،)2WTTCگردشگري يکي از مهمترين صنايع هر
کشوري است که قابلیت تولید شغل بااليي دارد .اين
صنعت بر روي حملونقل ،مسکن ،غذا و سرويسهاي
تفريحي و خدماتي کشور پذيرنده گردشگر تأثیرگذار است.
امروزه بیشتر گردشگرها سعي در برنامهريزي سفر با
استفاده از اطالعات موجود در بستر اينترنت دارند .بیشتر
وبسايتهاي مسافرتي اطالعات مربوط به مقصد ،بسته-
هاي مسافرتي پیشنهادي و امکان رزرو هتل/پرواز/خودرو را
بهصورت برخط 9فراهم ميکنند .اين شرايط منجر به ظهور
دستهاي جديد از گردشگرها به نام گردشگرهاي انفرادي
ميشود که براي سفر خود به آژانسهاي مسافرتي مراجعه
نميکنند و خود برنامهريزي سفرشان را انجام ميدهند
] .[7اين گردشگرهاي انفرادي معموالً مايل به گشتوگذار
بهصورت جمعي در کشور مقصد هستند .اما اين افراد هیچ
شناختي از ديگر گردشگرهاي حاضر در شهر مقصد ندارند.
از طرف ديگر ،هريک از اين گردشگران ممکن است در
مراکز اقامتي مختلفي ساکن باشند .برنامهريزي مسیر براي
افراد در موقعیتهاي جغرافیايي مختلف يک شهر بهمنظور
بازديد مشترک از مناطق ديدني جزو مسائل پیچیدهاي
است که گردشگر بهتنهايي از پس آن برنميآيد .اين
مسئله را ميتوان تحت عنوان "مسئله فروشندگان دوره-
گرد با نقاط بازديد مشترک ( ")4MTSPMNsمطرح کرد.
بدين منظور نیاز به يک سیستم توصیهگر است که
افراد مناسب يکديگر را به هم معرفي کند .اين سیستم
توصیهگر ،با توجه به اطالعات کاربر اقدام به پیشنهاد
مناسبترين افراد بهمنظور به اشتراکگذاري گشت
تفريحي ميکند .سیستمهاي توصیهگر رويکردي براي
مواجهه با مشکالت ناشي از حجم باالي اطالعات کاربرهاي
ثبتشده در سیستم هستند [ .]2سیستمهاي توصیهگر
ميتوانند معیارهاي متفاوتي را در نظر بگیرند.
1 Bill Bryson
2 World Travel & Tourism Council
3 Online
4 Multiple Travelling Salesman Problem with mutual nodes
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برنامهريزي مسیر براي افراد مختلف در موقعیتهاي
جغرافیايي مختلف درون يک شهر بهمنظور بازديد از
مناطقي مشخص ،يک مسئله پیچیده 5است [ .]9يکي از
روشهايي که براي حل اينگونه مسائل مورداستفاده قرار
ميگیرد ،استفاده از الگوريتمهاي فرا ابتکاري هوش
مصنوعي همچون الگوريتم ژنتیک ،الگوريتم جستجوي
ممنوعه و الگوريتم بهینهسازي کلوني مورچگان است .اين
الگوريتمها با جستجوي هدفمند فضاي مسئله ،با
پیچیدگي محاسباتي کمتري به جواب دست پیدا ميکنند.
به دلیل اينکه گردشگران انفرادي ،از ديگر گردشگران
حاضر در مقصد و همچنین نحوه دسترسي به مناطق
ديدني اطالعات کاملي ندارند ،توسعه سامانهاي همراه
بهمنظور کمک به گردشگران در شناسايي افراد مشابه خود
و همچنین برنامهريزي مسیر بر اساس موقعیت جغرافیايي
هر گردشگر ميتواند بسیار مفید واقع شود.
هدف اصلي تحقیق حاضر ،ارائه يک سامانه همراه
بهمنظور تشکیل گشتهاي تفريحي مشترک است .براي
رسیدن به اين هدف ،دو گام اساسي دنبال ميشود .در گام
نخست ،سیستم توصیه گري بر اساس معیارهاي سن،
سطح تحصیالت ،ملیت و عالقهمندي ،گردشگرهاي مشابه
را به يکديگر پیشنهاد ميدهد .در گام دوم برنامهريزي
مسیر براي هر گردشگر بهصورت جداگانه و بر اساس
موقعیتهاي مختلف جغرافیايي آنها و موقعیت مناطق
ديدني دنبال ميشود .براي حل مسئله برنامهريزي مسیر،
گونهاي از الگوريتم بهینهسازي کلوني مورچگان تحت
عنوان سیستم مورچه ( )1ASاستفادهشده است .نوع آوري
اصلي اين تحقیق در بهکارگیري سیستم توصیهگر افراد در
بحث گردشگري و همچنین ارائه راهحلي ابتکاري براي
حل مسئله برنامهريزي مسیر بهمنظور تشکیل گردشهاي
مشترک میان افراد مختلف است.
ادامه مقاله در پنج بخش به شرح زير تدوينشده است:
در بخش دوم يک مرور کلي بر سیستمهاي توصیهگر
گردشگري و الگوريتمهاي برنامهريزي مسیر انجام ميشود.
در بخش سوم مفاهیم موردنیاز براي توسعه سامانه همراه
پیشنهادي بیان ميشود .بخش چهارم به معرفي دادههاي
مورداستفاده و منطقه موردمطالعه ،پیادهسازي و ارزيابي
سامانه پیشنهادي ميپردازد .درنهايت نتیجهگیري کلي از
تحقیق در بخش پنجم ارائهشده است.
5 NP-hard
6 Ant System

در اين بخش مرور کلي بر سیستمهاي توصیهگر
گردشگري و برنامهريزي مسیر انجام ميشود .درنتیجه
مطالعات مرتبط با سیستمهاي توصیهگر در بخش  7-2و
تحقیقات پیشین در رابطه با الگوريتمهاي برنامهريزي
مسیر در بخش  2-2ارائهشده است.

 -1-2سیستمهای توصیهگر
سیستمهاي توصیهگر بهصورت گستردهاي بهعنوان
ابزاري براي کاهش بارگذاري حجم باالي اطالعات و ارائه
پیشنهادهاي مسافرتي به گردشگرها مورداستفاده قرارگرفته
است .اين سیستمها اطالعات را بهگونهاي فیلتر ميکنند که
بتواند ترجیحات يک کاربر را در رابطه با يک موزيک ،کتاب،
گروه و يا يک فرد پیشبیني کند .اين پیشبینيها يا
بهصورت ضمني به کاربر نمايش داده ميشوند ،يا بهصورت
صريح .همچنین دريافت اطالعات از کاربر هم ميتواند
بهصورت ضمني يا صريح باشد .انواع مختلفي از سیستمهاي
توصیهگر وجود دارد که عبارتاند از فیلترهاي مشارکتي،
فیلترهاي محتوا مبنا ،فیلترهاي دانشمبنا ،فیلترهاي
جمعیتشناسي و سیستمهاي توصیهگر تلفیقي [.]4
سرويسهاي مختلفي توسط سیستمهاي توصیهگر
همراه درزمینه گردشگري ارائهشده است .از آن جمله به
سیستمهاي توصیهگر مناطق ديدني ميتوان اشاره کرد.
اين پیشنهادهاي معموالً بر اساس ترجیحات کاربر که در
بازه زماني طوالني شناساييشده ،محاسبه ميشوند و بر
اساس موقعیت فعلي کاربر فیلتر ميشوند [ .]5بااينحال
پارامترهاي محیطي بیشتري در حال اضافه شدن به اين
سیستمها هستند ،مانند الگوي حرکتي کاربر [ ،]1آبوهوا
[ ،]1نوع وسیله حملونقلي ،حالت روحي کاربر [ ]8و زمان
بازديد [.]3
سیستمهاي توصیهگر سرويسهاي گردشگري مانند
رستورانها ،هتلها ،سرويسهاي حملونقلي و غیره نیز
همانند سیستمهاي باال عمل ميکنند .بهطور مثال،
پیشنهاد يک هتل ميتواند بر اساس سرويسهاي ارائهشده
توسط هتل ،نظرات مشتريان ،وجود اتاق خالي ،زمان ورود
و خروج ،فاصله از مناطق ديدني و قیمت باشد [.]70
سیستمهاي توصیهگر مسیر و تور بر اساس موقعیت کاربر
اقدام به پیشنهاد سرويس مسیريابي و ناوبري ميکنند.

1 Global Positioning System
2 Travelling Salesman Problem
3 Multimodal
4 Personalized
5 Homophily
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 -2پیشینه تحقیق

موقعیت کاربران معموالً توسط سنسور  7GPSاستخراج
ميشود هرچند از تکنولوژيهاي ديگر همچون  Wi-Fiو
 RFIDنیز ميتوان استفاده کرد .اين سیستمها معموالً در
بسیاري از سیستمهاي همراه ،براي هدايت کاربر از
موقعیت فعلي به سمت موقعیت پیشنهادشده،
تعبیهشدهاند .اين سرويسها ميتوانند بهصورت خیلي
ساده تنها به حل مسئله کوتاهترين مسیر بپردازند و يا با
حل مسائل پیچیدهتر به مسائل دنیاي واقعي نزديکتر
شوند .در بسیاري از موارد ،بازديد گردشگرها از مناطق
مدنظرشان ،يک مسئله فروشنده دورهگرد ( )2TSPاست.
محققان بسیاري بر روي اين مسئله کارکردهاند [.]72،77
همچنین مسیريابي چندحالته 9با در نظر گرفتن وسايل
نقلیه عمومي مختلف يکي از حوزههاي نسبتاً جديد در اين
زمینه است [.]79
گونهاي از سیستمهاي توصیهگر با استفاده از
شبکههاي اجتماعي قابلیت ارائه پیشنهادهاي بر اساس
دادههاي تولیدشده توسط ديگر کاربران و همچنین به
اشتراکگذاري تجربه آنان از بازديدهايشان را مقدور
ميسازند [.]75،1،74
در سیستمي که توسط  Zhengو  Xieدر سال 2077
ارائه شد ،سیستم موقعیت مکاني ديگر گردشگرها را بر
روي نقشه نمايش ميدهد و يک سري پیشنهادهاي
بهمنظور دوستيابي شخصي 4را به کاربران انجام ميدهد.
در مدل توسعه دادهشده توسط اين محققان ،ترتیب
جابجاييهاي کاربران ،ويژگي سلسلهمراتبي مکاني و
همچنین محبوبیت مکانهاي مختلف براي توصیه کاربران
به يکديگر در نظر گرفته ميشود [.]75
از اين میان سیستمهايي که از فیلتر جمعیتشناسي
استفاده ميکنند ،پیشنهادهاي خود را بر اساس اطالعات
جمعیتشناسي کاربرها ارائه ميدهند .اصل هموفیلي 5بیان
ميکند که اگر دو نفر ،خصوصیات يکسان داشته باشند،
شانس اينکه با يکديگر رابطه برقرار کنند بسیار بیشتر از دو
نفر است که خصوصیات متفاوتي باهم دارند [.]71،71
پیشنهاد افراد به يکديگر يک مسئله مهم در شبکههاي
ت دوست" و روش مبتني بر
اجتماعي است .دو روش "دوس ِ
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مسیر از روشهايي هستند که درزمینه پیشنهاد افراد به
يکديگر در شبکههاي اجتماعي کاربرد وسیعي دارند .روش
"دوستِ دوست" مبتني بر اين فرضیه است که اگر دو
کاربر با دوستان مشترک زيادي دارند ،احتمال اينکه با
يکديگر دوست شوند بسیار زياد است [ .]78ايده اصلي
روش مبتني بر مسیر ،يافتن کوتاهترين مسیر است .مجموع
تمام مسیرهاي بین دو گره در گراف افراد محاسبه ميشود
و درنتیجه آن ،مسیرهاي کوتاهتر شانس بیشتر برقراري
ارتباط بین دو فرد را مشخص ميکنند [.]71
ازآنجاييکه گردشگران معموالً شناختي از ديگر
گردشگران در مقصد گردشگري ندارند ،نیاز به سامانهاي
بدين منظور حس ميشود .بر اساس مطالعات انجامشده،
تاکنون سامانهاي براي توصیه گردشگران انفرادي به
يکديگر بهمنظور به اشتراکگذاري گردشهاي تفريحي
ارائه نشده است .در اين تحقیق ،گردشگران بر اساس يک
فیلتر جمعیتشناسي ،به يکديگر توصیه ميشوند .اطالعات
جمعیتشناسي بهصورت صريح از هر گردشگر دريافت و
نمايش داده ميشود .فاصله هر کاربر از ساير کاربران با
استفاده از اين اطالعات جمعیتشناسي محاسبه ميشود و
سپس بهترين افراد براي به اشتراکگذاري گشت تفريحي
انتخاب ميشوند .مالکهاي بررسي شباهت میان افراد در
اين تحقیق به سن ،سطح تحصیالت ،ملیت و عالقهمندي
محدود ميشود.

 -2-2برنامهریزی مسیر
پسازاينکه گردشگرهاي مختلفي به يک گشت تفريحي
دعوت شدند ،برنامهريزي مسیر گشت بايد بهگونهاي صورت
بگیرد که افراد مختلف ،از موقعیتهاي مکاني مختلف به
سمت مناطق ديدني هدايت شوند و همچنین اين مسئله در
نظر گرفته شود که افراد قصد بازديد از اين مناطق را
بهصورت همزمان دارند و تا حد ممکن مسیرهاي رفتوآمد
نیز بايد بهصورت همزمان طي شوند.
تاکنون در رابطه با برنامهريزي مسیر ،روشها و
الگوريتمهاي متفاوتي پیادهسازي شدهاند .مسئلهاي که در
برنامهريزي مسیر در حوزه گردشگر با آن مواجه هستیم را
معموالً ميتوان بهعنوان مسئله فروشنده دورهگرد در نظر
گرفت [ .]73در اين مسئله ،گردشگر از موقعیت ثابت خود
(هتل ،خانه اجارهاي و يا غیره) به سمت يکسري مکانهاي
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ديدني از پیش تعیینشده حرکت ميکند و درنهايت به
موقعیت اولیه خود بازميگردد [ .]20در تحقیق حاضر،
پیچیدگي مسئله زماني بیشتر ميشود که چند گردشگر
در موقعیتهاي جغرافیايي مختلف قصد حرکت به سمت
مکانهاي ديدني ميکنند و عالوه بر اين ،قصد دارند تا اين
بازديدها بهصورت گروهي و همراه با يکديگر صورت بگیرد.
همانطور که قبل نیز مطرح شد ،مسئله حاضر را ميتوان
با عنوان "فروشندگان دورهگرد با نقاط بازديد مشترک"
مطرح کرد.
مسئله برنامهريزي مسیر يکي از حوزههايي است که
تاکنون تحقیقات بسیاري در آن صورت گرفته و همچنان
اين تحقیقات در حال ادامه يافتن است [ .]27در
مسیريابيهاي کالسیک ،هدف يافتن کوتاهترين مسیر يا
سريعترين مسیر بین دونقطه است .الگوريتم دايجسترا
يکي از سادهترين الگوريتمهايي است که براي حل اينگونه
مسائل ميتوان استفاده کرد [ .]22در تحقیقي که توسط
 Anagnostopoulosدر سال  2071انجام شد ،مسئله
برنامهريزي مسیر را براي يک گروه از گردشگرها بررسي
کرده است .در اين گروه ،هر فرد يکسري عاليق و
ترجیحات خاص خود را دارد که در انتخاب مسیر
گشتوگذار تأثیرگذار است .اين مقاله امکان ارائه مسیري
بهینه براي تمامي افراد اين گروه را بررسي ميکنند که
همه از نقطهاي مشخص شروع به حرکت ميکنند و در
نقطهاي مشخص گشت آنها به پايان ميرسد .همچنین
در اين تحقیق مقايسهاي میان الگوريتمهاي رايج در حل
چنین مسائلي انجامشده است .از میان الگوريتمهاي
جستجوي جامع ،7برنامهريزي پويا ،2الگوريتم جستجوي
حريصانه ،9الگوريتم فرا ابتکاري بهترين کاربر 4و الگوريتم
بهینهسازي کلوني مورچگان ( ،)5ACOنتايج حاکي از
عملکرد بهتر الگوريتم  ACOدر سناريوهاي مختلف بوده
است [ .]29از الگوريتمهاي مورچه استفاده زيادي در حل
اينگونه مسائل شده است زيرا اين الگوريتمها بهصورت
ضمني مسئله کوتاهترين مسیر را در هنگام حل مسئله در
نظر ميگیرند و از اين لحاظ ،در حل مسائل مرتبط با
شبکه بسیار خوب عمل ميکنند [ .]24،25،21حل اين
1 Exhaustive Search
2 Dynamic Programming
3 Greedy heuristic
)4 Best User Meta-Algorithm (BUMA
5 Ant Colony Optimization

 -3سامانه پیشنهادی
در اين بخش سامانه همراه توسعه دادهشده بهمنظور
توصیه افراد براي ملحق شدن به گشت تفريحي و
همچنین برنامهريزي مسیر با توجه به شرايط مسئله شرح
داده ميشود .در بخش  7-9جزئیات سیستم توصیهگر و
در بخش  2-9جزئیات الگوريتم برنامهريز مسیر بهطور
مفصل بررسي خواهد شد .فلوچارت سامانه پیشنهادي در
شکل  7نمايش دادهشده است.

شکل -7فلوچارت سامانه همراه پیشنهادي

 -1-3زیرسیستم توصیهگر افراد
هدف سیستم توصیه گري که در اين مقاله طراحي-
شده است ،پیشنهاد افراد به کاربران بهمنظور به
اشتراکگذاري يک گشت تفريحي است .بر اساس اصل
هموفیلي افرادي که خصوصیات مشابهي دارند ،شانس
برقراري ارتباط مؤثر بیشتري نسبت به افرادي که
خصوصیاتشان با يکديگر متفاوت است ،دارند .در اين مقاله
يک سیستم توصیهگر بر اساس فیلتر جمعیتشناسي
بهمنظور يافتن افراد مشابه استفادهشده است .اين فیلتر
1 Pareto mimic algorithm

2 Cold start
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مسئله توسط الگوريتمهاي هوش مصنوعي ديگري نیز
بررسيشده است .از آن جمله ميتوان به الگوريتم ژنتیک
[ ،]21روشي مبتني بر الگوريتم بهینهسازي ذرات
ازدحامي [ ]28و الگوريتم تقلید پارتو ]23[ 7اشاره کرد.

يک روش بسیار ساده و معمول در سیستمهاي توصیهگر
است که مشکل شروع سرد 2را ندارد .مشکل شروع سرد
زماني اتفاق ميافتد که سیستم ميخواهد توصیههايي را
به کاربر ارائه دهد ،اما به دلیل اينکه کاربر بهتازگي شروع
به استفاده از سیستم کرده است ،اطالعاتي مبني بر
خصوصیات کاربر موجود نیست [ .]90اين اطالعات در
روشهاي محتوا مبنا يا دانش مبنا ميتواند امتیازدهي
کاربر به اقالمي خاص يا آمار اقالمي باشد که کاربر
پیشازاين آنها را بررسي کرده است.
در اين روش اطالعات جمعیتشناسي ،در هنگام
ثبتنام فرد ،بهصورت صريح از کاربر اخذ ميشود .اين
اطالعات ،مشخصات کاربر را در سامانه همراه پیشنهادي
تشکیل ميدهند [ .]97سپس میزان شباهت میان کاربران
بر اساس اطالعات جمعیتشناسي سن ،ملیت ،عالقهمندي
و سطح تحصیالت محاسبه ميشود .میزان شباهت بر
اساس فاصله میان هريک از معیارها محاسبه ميشود .نحوه
محاسبه هر معیار بهصورت پیشنهادي در جدول 7
بهصورت خالصه شرح دادهشده است.
پس از محاسبه فاصله میان معیارهاي کاربر و ديگر
گردشگرها ،تمامي اين فواصل با يکديگر جمع ميشوند و
معیاري از میزان شباهت میان افراد را شکل ميدهند.
درنهايت گردشگرهايي که مجموع فواصل شباهت آنها از
مقدار مشخصي کمتر است ،به کاربر پیشنهاد ميشوند.
پسازآنکه گردشگرها براي گشت تفريحي پیشنهاد
ميشوند و کاربر آنها را انتخاب ميکند ،سامانه توسعه
دادهشده ،بايد مسیري جداگانه را براي هريک مشخص
کند زيرا هر گردشگر موقعیت مکاني متفاوتي دارد .در
بخش بعد نحوه محاسبه اين مسیرها توضیح داده ميشود.
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جدول -7معیارهاي شباهت و تابع محاسبه فاصله آنها
معیار
سن
ملیت
سطح تحصیالت
عالقهمندی

تعریف فاصله
1
=
| 𝑗𝑒𝑔𝑎 |𝑎𝑔𝑒𝑖 −

〉𝑗𝑢𝑠𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒〈𝑢𝑖.

1
) 𝑗𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑛𝑎𝑡𝑖 .

تفاوت میان سن کاربران

= 〉 𝑗𝑢𝑠𝑖𝑚𝑛𝑎𝑡〈𝑢𝑖.

1
) 𝑗𝑒𝑒𝑟𝑔𝑒𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒𝑖 .

فاصله اقلیدسي میان کشورهاي مبدأ هر کاربر

= 〉 𝑗𝑢𝑠𝑖𝑚𝑒𝑑𝑢〈𝑢𝑖.

فاصله میان مدرک تحصیلي کاربران

بر اساس نظر کارشناسان

 -2-3زیر سیستم برنامهریز مسیر
الگوريتمهاي مورچه با الهام گرفتن از رفتار مورچهها
در طبیعت ،به حل مسائل پیچیده نزديک به دنیاي واقعي
ميپردازد .اين الگوريتم اولین بار توسط Marco Dorigo
در سال  7332ارائه شد [ .]92در طبیعت ،هر مورچه
فضاي اطراف النه را به جستجوي غذا ميپردازد و از خود
مادهاي شیمیايي به نام فرمون برجاي ميگذارد .زماني که
مورچهها تمرکز فرمون بر مسیري را زياد ميبینند،
احتمال آنکه آن مسیر را انتخاب کنند بیشتر ميشود .زيرا
تمرکز باالي فرمون بدين معناست که مورچههاي بیشتري
تا پیشازاين از مسیر مدنظر عبور کردهاند و اين ميتواند
درنتیجه دستیابي آنها به منبع غذا بوده باشد.
الگوريتمهاي مورچه متفاوتي براي حل مسائل مختلف
تاکنون ارائهشدهاند .از آن جمله ميتوان به الگوريتمهاي
سیستم کلوني مورچه ( ،)ACSسیستم مورچگان بیشینه
کمینه ( )MMASو سیستم مورچه ( )ASاشاره کرد [.]99
الگوريتم  ASاولین بار توسط  Dorigoو همکاران در سال
 7331ارائه شد که در ادامه بهطور کامل شرح داده
ميشود [ .]94اين الگوريتم درعینحالي که پیادهسازي
راحتتري نسبت به ساير الگوريتمهاي مورچه دارد،
جوابهاي دقیقي نیز ارائه ميدهد [.]99
بهمنظور حل مسئله مطرحشده در اين مقاله ،ابتدا
شبکه راههاي شهر مدنظر را بهصورت گراف مدل ميکنیم.
در مدل گراف ،تقاطعها بهصورت گره و خیابانها بهصورت
يال مدل ميشوند .عددي که به هر يال نسبت داده ميشود،
در اين مقاله فاصله بهعنوان هزينه يالها استفادهشده است
که درنتیجه کوتاهترين مسیرها صرفنظر از وضعیت ترافیکي
خیابانها محاسبه ميشوند.
پسازاينکه گراف خیابانها تشکیل شد ،بايد ساختاري
متناسب باهدف حل مسئله براي هر جواب مسئله در نظر
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گرفت .هدف مسئله يافتن مسیري براي هر گردشگر است
که از مناطق ديدني مدنظر عبور کند ،کوتاهترين فاصله
ممکن را گردشگر طي کند و ترتیب بازديد از تعداد
مسیرهاي مشترک بین گردشگرها بیشینه باشد .بدين
منظور ميتوان کمینهسازي رابطه  7را بهعنوان تابع هدف
مسئله در نظر گرفت.
𝑚

𝑛

)𝑗 𝑓(𝑇) = ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑖.

()7

1
+
)𝑟𝑢𝑜𝑡(𝑠𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛𝑝𝑎𝑡ℎ

𝑗=0 𝑖=0

در اين معادله ،مقدار تابع  fبراي هر گشت تفريحي
برابر است با مجموع فواصل طي شده توسط تمامي
گردشگرها و معکوس تعداد مسیرهاي مشترک بین آنها.
هرچه تعداد مسیرهاي مشترک طي شده توسط
گردشگرها بیشتر باشد ،معکوس آن کمتر و درنتیجه تابع
) f(Tکوچکتر ميشود.
در الگوريتم  ASهر مورچه يک جواب براي مسئله
است .پس در اينجا هر مورچه بايد شامل تمامي مسیرها
براي هر گردشگرها باشد .براي محاسبه تابع
 commonpathsکه برابر است با تعداد مسیرهاي مشترک
بین گردشگرها ،توالي هر دو گره پشت سرهم در تمامي
طول مورچه مدنظر جستجو ميشود و با يافتن هر توالي
مشابه ،مقدار اين تابع افزايش مييابد .با مشخص شدن
تابع هدف مسئله و ساختار مورچههاي الگوريتم  ،ASروند
حل مسئله بهصورت زير خواهد بود.
T

 .1تنظیم پارامترهاي اولیه و مقداردهي اولیه فرمونها.
بهمنظور تخصیص فرمون اولیه به يالهاي گراف ،ميتوان
از طول فیزيکي يال ،اعداد تصادفي و يا يک فرمول
مشخص استفاده کرد .دو پارامتر  αو  βکه در رابطه  2وارد
ميشوند ،میزان تأثیر فرمون و وزن يالها را در هنگام
ساخت جوابها مشخص ميکنند [ .]70تبخیر فرمون در

شکل -2ساختار هر مورچه در الگوريتم برنامهريز مسیر
𝑡𝑠𝑒𝑏
𝑗𝑖𝜏∆

 .2ساخت مورچهها (جوابها) .همانطور که گفته شد
هر مورچه براي مسئله پیش رو يک جواب است .در اين
مسئله هنگام ساخت مورچهها ،گره مبدأ که موقعیت فعلي
گردشگر را مشخص ميکند ،گره ابتدايي است .گرههاي
بعدي به ترتیب بر اساس احتمال محاسبهشده در رابطه 2
و مکانیسم چرخ گردون انتخاب ميشوند.
)𝑡( 𝑘𝑗𝑖𝑃

()2

𝑘𝑢𝑏𝑎𝑡 ∉ 𝑗 𝑓𝑖
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

𝛽) 𝑗𝑖𝜂( 𝛼) 𝑗𝑖𝜏(
𝛽) 𝑗𝑖𝜂( 𝛼) 𝑗𝑖𝜏( 𝑢𝑏𝑎𝑡∉= {∑ℎ
𝑘
0

در اين معادله ،براي محاسبه احتمال انتخاب گره
هنگاميکه مورچه  kبر روي گره  iقرار دارد ،برابر است با
ضرب مقدار فرموني که بر روي آن يال قرار دارد ( 𝑗𝑖𝜏) در
میزان بهینگي آن يال ( 𝑗𝑖𝜂) که معموالً برابر است با معکوس
هزينه نسبت دادهشده به آن يال (معکوس طول يال).
مقادير 𝛼 و 𝛽 میزان تأثیر هريک از اين مقادير را مشخص
ميکنند که بسیار حیاتي هم هستند 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑘 .مجموعه
گرههايي هستند که توسط مورچه  kبازديد شدهاند.
j

 .3بهروزرساني فرمونها .در الگوريتم  ASبهروزرساني
فرمونها توسط تمامي مورچههايي که به مقصد رسیدهاند
انجام ميشود .اما در اين مقاله بهروزرساني فرمون تنها
توسط بهترين مورچه در هر تکرار صورت ميپذيرد.
بهروزرساني فرمونها شامل دو عمل اصلي ميشود ،تبخیر
فرمون تمامي يالها و افزايش فرمون يالهاي مورچه بهتر.
هر دو اين اعمال در رابطه  9براي هر يال محاسبه ميشوند.
()9

𝑤𝑒𝑛
𝑑𝑙𝑜
𝑡𝑠𝑒𝑏
𝑗𝑖𝜏
𝑗𝑖𝜏)𝜌 = (1 −
𝑗𝑖𝜏∆ +

در اين رابطه 𝜌 ثابت تبخیر نامیده ميشود و عددي
بین صفر و يک است .مقدار فرموني که بايد به يال اضافه
شود ( 𝑡𝑠𝑒𝑏𝑗𝑖𝜏∆) ،از رابطه  4محاسبه ميشود.

()4

)𝑗 𝑖𝑓 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑 𝑙𝑖𝑛𝑘 (𝑖.
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜ℎ

𝑄
𝑡𝑠𝑒𝑏𝑓{ =
0

در اين رابطه  Qعددي ثابت است و  fbestمقدار تابع
هدف بهترين مورچه است .مقدار ثابت تبخیر نیز در
الگوريتمهاي مورچه بسیار مهم است ،زيرا  ،اگر مقدار
فرمون بر روي يالها بهصورت آهسته کاهش بیابد،
مورچهها دچار بهینههاي محلي خواهند شد .از طرف
ديگر ،درصورتيکه مقداري فرمونها سريع کاهش بیابد،
مورچهها از اطالعاتي که ديگر مورچهها جمعآوري
کردهاند ،کمترين سود را بردهاند [.]95

 -4نتایج و بحث
در اين بخش ابتدا خصوصیات دادههاي مورداستفاده
در بخش  7-4توضیح دادهشده و سپس پارامترهاي
الگوريتم  ASدر بخش  2-4تنظیم و گزارششده است.
معیارهاي ارزيابي سیستم توصیهگر و الگوريتم برنامهريز در
بخش  9-4توضیح دادهشده و درنهايت در بخش 4-4
نتايج عددي گزارششدهاند.

 -1-4دادههای مورداستفاده
شهر شیراز مرکز استان فارس در کشور ايران است که
يکي از مهمترين شهرهاي گردشگري اين کشور بهحساب
ميآيد .اين شهر در جنوب غربي کشور واقعشده،
آبوهوايي معتدل دارد و از زمانهاي دور مرکز تجاري
منطقه بوده است .مناطق ديدني بسیار شیراز ،هرساله
سبب جذب گردشگرهاي بسیاري به اين شهر ميشود.
باغها ،کاخها ،موزهها و مناطق طبیعي مهمترين مناطق
ديدني اين شهر را تشکیل ميدهند .در سهماهه نخست
سال  ،7931بیش از  48000گردشگر از اين شهر ديدن

95

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره هفتم ،شماره  ،4خرداد ماه 7931

طبیعت بهمنظور امکان دستیابي به مسیرهاي جديد اتفاق
ميافتد .در الگوريتمهاي مورچه نیز اين مکانیسم باعث

پراکندگي بیشتر جوابها و درنتیجه جستجوي بهتر فضاي
مسئله ميشود.

توسعه يک سامانه همراه توصیهگر و برنامهريزي مسیر براي گردشگرهاي انفرادي

کردهاند که همین امر سبب انتخاب اين شهر بهعنوان داده
اصلي در آزمايش سامانه توسعه دادهشده در اين مقاله
شده است .دادههاي شبکه راه مربوطه به شهر شیراز از
پايگاه  OpenStreetMapدانلود شد و براي انجام آنالیزهاي
بعدي گراف بخشي از بافت تاريخي واقع در منطقه  2آن
استخراج شد (شکل  .)9اين بخش از شهر شامل 100
تقاطع و  945خیابان ميشود.

 -3-4معیارهای ارزیابی
بهمنظور ارزشیابي نتايج حاصل از سیستم توصیهگر،
تعدادي پرسشنامه در اختیار طیف مختلفي از افراد قرار
داده شد تا سامانه ازلحاظ پیشنهادهاي ارائهشده سنجیده
شود .همچنین الگوريتم برنامهريز مسیر ازنظر میانگین و
انحراف معیار جوابهاي نهايي با الگوريتم ژنتیک که از
الگوريتمهاي کالسیک درزمینه الگوريتمهاي هوش
مصنوعي و فرا ابتکاري است مقايسه شد .اين الگوريتم در
بسیاري از پژوهشها ،مبناي ارزيابي ديگر الگوريتمها بوده
است [ .]91میانگین جوابهاي نهايي معیاري از صحت و
انحراف معیار معیاري از دقت الگوريتم است .همچنین
نمودار همگرايي دو الگوريتم نیز با يکديگر مقايسه شدند.

 -4-4نتایج عددی
سامانه پیشنهادي بر روي پلتفرم همراه با نام "
 "Shareبراي سیستمعامل اندرويد  4.0.0و باالتر توسعه يافت
و آزمونهاي مدنظر بر روي يک دستگاه Samsung Tab3
انجامشده است .سیستمعامل اين دستگاه  4.4.4و پردازنده آن
 7.1گیگاهرتزي دو هستهاي به همراه  7.5گیگابايت حافظه
رم است .اطالعات بر روي يک پايگاه داده  SQLiteبه صورت
محلي ذخیره و مورد آزمايش قرارگرفته است .در پیادهسازي
دنیاي واقعي پايگاه داده بايد بر روي يک سرور اصلي قرار
بگیرد که اطالعات را از طريق وب سرويسي در اختیار کاربران
قرار دهد .زيرسیستمهاي برنامه ريز مسیر و توصیهگر افراد نیز
بايد بر روي سرور پیادهسازي و با استفاده از وبسرويس در
اختیار کاربران قرار بگیرند .براي آزمون نتايج حاصل از
الگوريتم برنامهريز مسیر ،چهار نفر از گردشگرها به همراه
تعدادي از مناطق ديدني براي ارزيابي انتخابشدهاند .مناطق
ديدني که براي گشت تفريحي انتخابشدهاند عبارتاند از:
ارگ کريمخان زند ،مسجد نصیرالملک ،نارنجستان قوام و
مسجد جامع عتیق .مکان قرارگیري اين مکانهاي تاريخي
(نشانه گر زرد) به همراه  4گردشگر فرضي (نشانه گر قرمز) در
شکل  4نمايش دادهشده است.
بهمنظور ارزيابي عددي الگوريتمهاي ذکرشده ،هر الگوريتم
 20مرتبه تکرار ميشود و با توجه به تکرارهاي انجامشده
مقادير کمینه ،میانگین ،انحراف معیار و بیشینه در جدول 9
گزارش ميشوند .همانطور که در جدول مشخص است،
الگوريتم  ASتوانسته است ،در  20تکرار انجامشده ،کمترين
مقدار طول گشت مشترک را بیابد .اين الگوريتم ازلحاظ انحراف
Joy

شکل -9موقعیت مناطق شهري شهر شیراز و محل قرارگیري بافت
قديم (پلي گون سبزرنگ)

 -2-4تنظیم پارامترها
براي حل مسئله برنامهريزي مسیر با استفاده از الگوريتم
 ،ASتنظیم پارامترهاي اين الگوريتم دررسیدن به جواب
بهینه بسیار مهم و حیاتي است .در حالت کلي ،تعیین
پارامتر توسط آزمايشهاي مختلف انجام ميشود [ ،]91زيرا
هر مسئلهاي نیازمند مجموعه پارامترهاي خاص خود است
[ .]98بر اساس مجموعه آزمايشهايي که در اين تحقیقات
انجام شد ،مقادير نهايي پارامترها در الگوريتم  ASدر جدول
 2گزارششدهاند .در اين آزمايشها ،مقدار 𝛼 بهطور ثابت
برابر با  7در نظر گرفتهشد .مقدار 𝛽 بهگونهاي تعیینشده
است تا در ابتداي تکرارها نخبهگرايي کم و در پايان تکرارها
نخبهگرايي زياد باشد .مقدار پارامتر  Qبین عدد  0تا  7با
فاصله  0/7و پارامتر  ρبین عدد  0تا  0/5با فاصله 0/07
مورد آزمايش قرار گرفت.
جدول -2پارامترهاي الگوريتم  ASدر حل برنامهريزي مسیر
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مقدار

پارامتر
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𝛼

)*2تعداد کل تکرارها/شماره تکرار(7+
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شکل -4موقعیت جغرافیايي مناطق ديدني به همراه  4گردشگر
فرضي .موقعیت مناطق ديدني با عالمت زردرنگ و موقعیت گردشگران
فرضي يا عالمت قرمز مشخصشده است.
جدول -9مقايسه عملکرد الگوريتمهاي  ASو
معیارهاي مقايسه
AS
GA
94/10
94/10
کمینه
94/39
94/92
میانگین
0/17
0/17
انحراف معیار
91/72
91/90
بیشینه

GA

ارگ کريمخان  نارنجستان
نصیرالملک  مسجد جامع عتیق

مسجد

* اعداد به دلیل نرمالشدن ،بدون واحد هستند.

GA
AS

نتیجه گشتهاي محاسبهشده توسط الگوريتم
براي هر گردشگر در شکل  5ترسیمشده است .همانطور
که در اين شکل مشخص است ،اين الگوريتم توانسته است
براي هر گردشگر مسیر منحصربهفرد را به دست بیاورد.
همچنین اين مسیرها بهگونهاي محاسبهشدهاند که فاصله
طي شده توسط گردشگر با در نظر گرفتن اينکه هر
AS

بهترین مقدار تابع هدف

گشت نهايي



مقايسه نمودار همگرايي  ASو GA
55
50
45
40
35
30

901

801

701

601

501

401

301

201

101

1

شماره تکرار

شکل -1نمودار همگرايي الگوريتمهاي  ASو

GA

شکل -5نتايج بهدستآمده از برنامهريزي مسیر براي  4گردشگر مختلف بهمنظور بازديد از  4منطقه ديدني در شهر با همراهي يکديگر
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معیار که معیاري از دقت الگوريتم است ،توانسته بهتر از
الگوريتم  GAعمل کند و درنهايت بیشینه گشتي که
بهدستآمده نیز از الگوريتم  GAکمتر بوده است .دراينبین
الگوريتم  ASنتوانسته است در معیار میانگین که معیاري از
صحت جوابهاي نهايي الگوريتمها است ،بهتر عمل کند.

گردشگر قصد دارد با ديگران همراهي کند ،در کمینهترين
حالت است .در اين شکل ،چهار مسیر اصلي براي درون هر
گشت براي هر گردشگر مشخصشده است ،مسیر اول
(قرمزرنگ) نمايانگر حرکت از محل اقامت گردشگر به
منطقه بازديد اول ،مسیر دوم (نارنجيرنگ) نمايانگر
حرکت از منطقه بازديد اول به سمت منطقه دوم ،مسیر
سوم (قهوهايرنگ) نمايانگر حرکت از منطقه بازديد دوم به
سمت سوم ،مسیر چهارم (سبز تیرهرنگ) نمايانگر حرکت
از منطقه بازديد سوم به سمت چهارم و درنهايت مسیري
که با سبز روشن مشخصشده است ،نمايانگر حرکت از
منطقه بازديد چهارم به محل اقامت گردشگر است.
همچنین براي بررسي سرعت همگرايي هر دو الگوريتم،
نمودار همگرايي هريک از آنها در شکل  1ترسیمشده است.
همانطور که در نمودار همگرايي اين الگوريتمها مشخص
است ،الگوريتم  GAدر ابتدا جمعیت بهتري نسبت به  ASاز
دنباله مناطق ديدني تشکیل ميدهد . .همین جمعیت اولیه
بهتر منجر به همگرايي سريعتر اين الگوريتم به سمت جواب
بهتر ميشود .الگوريتم  ASبااينکه در ابتدا جوابهايي 7/5
برابر جواب بهینه تشکیل ميدهند ،اما در ادامه با عملکردي
مناسب جوابها به سمت جواب بهینه همگرا ميشوند.
تفاوت جمعیت اولیه در دو الگوريتم  ASو  GAبیانگر
صحت بهتر جوابهاي الگوريتم  GAاست.

توسعه يک سامانه همراه توصیهگر و برنامهريزي مسیر براي گردشگرهاي انفرادي

براي ارزشیابي سیستم توصیهگر سامانه همراه "
 ،"Shareتعداد  40پرسشنامه میان افراد مختلف توزيع شد
که از اين میان پرسشها بر روي معیارهاي ارائه
پیشنهادهاي و مناطق ديدني که هريک انتخاب ميکنند
تمرکز دارد .تعداد  93پرسشنامه معتبر تشخیص داده و
براي تحلیلهاي بعدي مورداستفاده قرار گرفت .هدف از
توزيع اين پرسشنامه دريافت اطالعات کاربران ،محاسبه
میزان شباهت کاربران ،محاسبه شباهت میان مناطق ديدني
مدنظر آنها و مقايسه اين دو است .با مقايسه اين دو میزان
شباهت ،مشخص ميشود که آيا سیستم توصیهگر توسعه
دادهشده قادر به پیشنهاد افراد مناسب هست يا خیر .سطح
تحصیالت ،سن و شهر محل اقامت نمونه آماري در شکل 1
بهصورت نمودار نمايش دادهشده است.
با توجه به نتايج بهدستآمده در پرسشنامهها و
توصیههايي که سامانه بر اساس اطالعات جمعیتشناسي
ارائه داده است ،جدول  4تفاوت میان اين دو را گزارش
ميکند .براي محاسبه اين ارقام ،ابتدا مقدار شباهت میان
افراد نمونه آماري از روي مناطق ديدني که هر فرد انتخاب

کرده است محاسبه ميشود .براي اين کار ،مناطق ديدني
نفر اول را با نفر دوم مقايسه ميکنیم و تعداد مناطق
ديدني مشترک را تقسیمبر اجتماع مناطق ديدني بین دو
گردشگر ميکنیم .سپس میزان شباهت میان همین افراد
را بر اساس اطالعات جمعیتشناسي که در پرسشنامه
پرسیده شده است و روندي که در بخش  2-9توضیح
دادهشده ،توسط سیستم توصیهگر سامانه پیشنهادي
محاسبه ميشود .اين دو مقدار از يکديگر کم ميشوند و
نتايج جدول  4به دست ميآيند.

Joy

سطح تحصیالت

ديپلم
کارشناسي

13

کارشناسي
ارشد

معیارهای مقایسه

مقدار

کمینه اختالف

0

میانگین اختالف

0/2

انحراف معیار

0/023

بیشینه اختالف

0/85

* اعداد به دلیل نرمالشدن ،بدون واحد هستند.

شهر محل اقامت

سن افراد

1 3

دکتري

جدول -4مقايسه نتايج حاصل از پرسشنامه و نتايج میزان شباهت
از سیستم توصیهگر سامانه پیشنهادي
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شکل -1نمودارهاي محل اقامت ،سن و سطح تحصیالت افراد نمونه آماري

همانطور که در اين جدول ديده ميشود ،با در نظر
گرفتن اين موضوع که سیستم توصیهگر اين سامانه بسیار
ساده است ،مقدار میانگین تفاوت شباهتهاي ذکرشده ،با
مقدار  0/2قابلقبول است .همچنین انحراف معیار اين
مقادير نیز نشاندهنده دقت خوب نتايج است .مقدار کمینه
اين تفاوتها صفر است درحاليکه مقدار بیشینه ميتواند در
پیشنهاد شدن يا نشدن يک فرد تأثیرگذار باشد.

 -5نتیجهگیری
در اين مقاله سامانهاي همراه براي کمک به
گردشگرهاي انفرادي در يافتن ديگر گردشگرهاي مشابه
98

بهمنظور به اشتراکگذاري گشتهاي تفريحي و همچنین
برنامهريزي مسیر گشت براي هر گردشگر بهصورت فردي
ارائه شد .اين سامانه از يک سیستم توصیهگر بر پايه
اطالعات جمعیتشناسي و يک سیستم برنامهريز مسیر بر
پايه الگوريتم سیستم مورچه استفاده ميکند.
سامانه پیشنهادي بر روي سیستمعامل اندرويد و براي
نسخههاي  4.0.0و باالتر توسعه يافت .سیستم توصیهگر
اين سامانه از معیارهاي جمعیتشناسي سن ،ملیت ،سطح
تحصیالت و عالقهمندي براي توصیه ديگر گردشگرها به
يکديگر استفاده ميکند .بر اساس نتايجي که از مقايسه
شباهت میان کاربران در سیستم توصیهگر و شباهت
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در اين پژوهش به نظر ميرسد که استفاده از يک
کلوني و نوع فرمون واحد براي حل مسئله يافتن مسیر
 ميتواند سبب گمراهي مورچهها در،گشت هر گردشگر
 بنابراين به نظر ميرسد.يافتن مسیر ديگر گردشگران شود
استفاده از کلونيهاي جداگانه براي هر گردشگر بتواند اين
.مسئله را حل کند
با توسعه بیشتر سیستم توصیهگر ميتوان به نتايج
 ميتوان با اضافه کردن، بهطور مثال.دقیقتر نیز رسید
امکان مشارکتي بودن سیستم (افزودن امکان امتیازدهي
- گردشگر،)کاربران به مناطقي که از آنها بازديد کردهاند
 همچنین افزودن.هاي مشابه را با دقت بهتري استخراج کرد
مناطق بازديد شده به پروفايل هر کاربر نیز ميتواند در
 در اين.يافتن شباهت میان کاربران بسیار تأثیرگذار باشد
 سیستم توصیهگر تنها افراد مشابه را توصیه ميکند،سامانه
 ميتوان بر.و مکانهاي ديدني را خود کاربر انتخاب ميکند
 مکانهاي،اساس ترجیحات مختلف هر گردشگر در گروه
.ديدني را نیز به گروه گردشگران توصیه کرد

 ميتوان،حاصل میان کاربران در پرسشنامهها مشاهده شد
.از اين سیستم توصیهگر انتظار عملکرد مناسب داشت
میانگین تفاوت شباهت محاسبهشده در پرسشنامه و در
. بود0/2 سیستم توصیهگر پیشنهادي
AS نتايج الگوريتم برنامهريز مسیر که بر پايه الگوريتم
 تابع هدفي. مقايسه شدGA توسعهيافته است با الگوريتم
که در اين الگوريتمها در نظر گرفتهشده بود حاصل جمع
مسافتهاي طي شده توسط هر فرد و معکوس تعداد
 نتايج نشاندهنده عملکرد.مسیرهاي مشترک بین افراد بود
 در ادامه. در يافتن بهترين مسیر استAS دقیقتر الگوريتم
 ميتوان بر روي برنامهريزي مسیر زمانمند،روند اين پژوهش
با توجه به پنجرههاي زماني مناسب براي بازديد از هر
 همچنین در نظر گرفتن معیارهاي.منطقه ديدني اشاره کرد
شخصي هر گردشگر در الگوريتم برنامهريزي مسیر ميتواند
منجر به يک الگوريتم برنامهريز مسیر شخصي شود که
 براي حل اين.ميتواند مسیر بهینهاي چندمعیاره بیابد
مسئله نیز ميتوان از نسخههاي چندمعیاره الگوريتم کلوني
.مورچگان مانند الگوريتم چند کلوني استفاده نمود
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