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 ترین مسیر گردشگری با استفاده از الگوریتم دیکسترا یافتن بهینه
 2تید حامد رضوی م1منوچهر جهانیا 

 

 چکیده

ههای اطالعهات  و    اوریتهرن  فنّه   از ،خهرن  و مهدر    دمنظور توتف  بان همانند هر صنفک دنگریم ب  مصنفک گردشگری

 بهرای مند باشد. رشد اقتصادی و زنرتاخت  جوامع در دنیای امروز موجب شده افراد زما  فراغک بیشهتری   ارتباط  روز بهره

 ه  متصهدنا      خصهوص زمهان     های مسافر  اتک. ب شود هزنن  ای    در اننجا مطرح م  مسئل  ممسافر  داشت  باشند. اما

های موردبازدند گردشهگر   تفیی  مسیر گردشگرا  دارند. اگر مکا  برایرنزی  قصد برنام  می تور خودها در بست  مخدما  تور

ناهاط و مسهیرها را در نه      ۀتوا  مجموع نااط  در ناش  مشخص و مسیر ارتباط  بی  ان  نااط رتم شودم م صور   را ب 

مسهیر   ۀدهنهد  هد  نا موردبازدند و هر نال نشها   ۀاطن ۀدهند ا گرا  نشا أم هر ناط  نا راتااگرا  ترتیم  رد. بر ان  

هزنن م مهد  زمها  موردنیهاز نها      دهندۀ نشا تواند دارای وزن  باشد    ان  وز   ارتباط  میا  نااط اتک. هر نال گرا  م 

ا أمیها  نه  ر   ترن  مسیر ترن  نا ترنع هزنن   ترن م  م های تفر خواهد بود. در اننجا مسئل م پیدا  رد   وتاه تانر شاخص

نهافت  انه     بهرای عنهوا  راه حله     به   مدر ان  پژوهش اتتفاده از الگورنتم دنکسترا متا تانر رئوا گرا  اتک. بدن  منظور

مسهئل  بها اتهتفاده از انه  الگهورنتم حهل و        متحلیل  اتک. درنهانهک ه   د. روش ان  پژوهش توصیف شو م پیشنهاد  ممسیر

افهزاری   ههای نهرم   تهوا  در برنامه    د. از ان  الگهورنتم مه   شو مشخص م  متانر رئوا گرا تا  رأااز ن   مترن  مسیر بهین 

 د.   ررنزی تورها اتتفاده  مسیرناب  و برنام  برایگردشگری  ۀرتا  در حوز خدما 

 

 مسیرناب م گردشگریم الگورنتم دنکسترا   :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 واتههطۀ رشههد اقتصههادی و توتههفۀ    امههروزه بهه 

تهرن    هام گردشگری تبدنل به  نکه  از مههم    زنرتاخک

. اتهک  شده فراغک اوقا  گذرا  برایهای افراد  انتخا 

،نچ  در طول تفر برای گردشگر اهمیک بسیار زنهادی  

داردم ان  اتک  ه  بتوانهد بهتهرن  مسهیر مسهافر  را      

رتهاند  هزننه م     بهر به  حهداقل    تها عهالوه  انتخا   ند 

بیشترن  اتتفاده را از مسافر  خود ببرد. ينا  هها  و  

 (.2214م 1همکارا 

بنابر ،نچ  گفت  شدم نک  از مسائل بسیار مهمه   

و همهواره بهر رضهانک     اتهک    در گردشگری مطهرح  

تهفر   ۀمسهتایم  داردم هزننه   تهأثیر خاطر گردشگرا  

جان   جاب  ۀهزنن مؤثر در ، مهای  مؤلف و نک  از  اتک

بهها اتههتفاده از  دمبانههای  هه  گردشههگر  هزننهه  اتههک؛

رتهید  به     بهرای و در دتهترام   گونهاگو  های  روش

بهر تهالش     نهد. عهالوه   پرداخهک ماصد نا مااصد خهود  

مسهافر م جلهب رضهانک     ۀگردشگرا  ب   اهش هزننه 

بسهتگ  دارد  گردشگر نیز تا حدود زنادی به  مسهیری   

(. بنهابران م  2212ينانهگ و همکهارا م     ند    ط  م 

ب  بیها  دنگهرم مسهیرناب      مطراح  مسیر گردشگری نا

  ند.  برای گردشگرا  اهمیک بسیار زنادی پیدا م 

مسهیرناب  تها حهدی اهمیهک      ۀدر حایاکم مسئل

دارد    برخ  از پژوهشهگرا  ،  را نکه  از امیهدهای    

ی و پاندار در گردشهگر  ۀب  توتف ناب  دتک برایاصل  

(. امها ،نچه  در   2222م 2 نند يلهورنز  تفر محسو  م 

داردم طراحه  مسهیر    زنهادی فرانند مسیرناب  اهمیهک  

م 3تفر بهین  برای گردشگرا  اتک يجنسه  و گهوتی   

(. بهه  عبههارت  دنگههرم 2225م 4؛ هههای و ولوتههو2211

 ممسیرناب  نا طراحه  مسهیر نیسهک بلکه      فاطمسئل  

و بهتهرن  مسهیر بهرای    تهرن    نافت  بهینه   مفراتر از ، 

                                                      
1. Yan Han et al 

2. Lourens 

3. Jensen & Gutin 

4. Haigh & Veloso 

توانهد   گردشگرا  اتک. مسیری    گردشگر خهود مه   

گردشگری  ۀرتان  در حوز پیدا  ند نا متولیا  خدما 

  نند.  های تور خود طراح  م  در بست 

ای    همواره برای برخه  از گردشهگرا  و    مسئل 

جههود دارد انهه  اتههک  هه  انتخهها   ونیههز تورگردانهها  

 ه هزننه م راحته  و مسهافک   ازنظهر   هترن  مسیر   مناتب

ههان    خصهوص بهرای ،     بر و دشوار اتکم ب  م  زما 

رونهد. يعباتهپورم       برای اولی  بهار به  مسهافر  مه     

دالنهل انهه    تهرن   مهههم(. نکه  از  2211صهمدزادگا م  

بهرای گردشهگرم    مدشواری ان  اتک    انتخها  مسهیر  

های زنادی مانند مسائل مهال    محدود ننده تأثیرتحک 

 (.2214ينا  و همکارا م  اتک و زمان 

ههان   ه     تهرن  روش  بنابران م اتهتفاده از بهینه   

هها  متهرن  هزننه  را     ،  وتهیلۀ   گردشگرا  بتوانند به 

م بسههیار ضههروری اتههک صههر  مسههافر  خههود  ننههد 

 نسبتاآ ۀجان     هزنن ب  خصوص در مواردی مانند جا  ب

ههد    مبرای گردشگرا  خواهد داشک. در اننجها  ادیزن

ترن  مسیرها انه  اتهک  ه      از طراح  و انتخا  بهین 

بتوا  حداقل زما  و هزننه  را بهرای گردشهگران   ه      

د يژا   رقصد بازدند از اهدا  گردشگری دارند تفیی  

 (.1998م 5و نو 

گهرا  در رناضهیا م نکه  از     ۀنظرنه   هارگیری  ب 

 ۀتهوا  مسهئل     با اتهتفاده از ،  مه   هان  اتک   روش

د. بهر   رترن  مسیر در گردشگری را حل  طراح  بهین 

ههای مسهیرناب     توا  از انهواع الگهورنتم   م م اتااان  

اتههتفاده و پههس از پیمههانش گههرا م بهتههرن  مسههیر را 

بهها  مدنبههال ،نههیم  هه  انتخهها   ههرد. در انهه  ماالهه  بهه 

ن  مسیر از نه   تر الگورنتم دنکسترام  وتاه  ارگیری ب 

مااصهد   ۀتها تهانر رئهوا گهرا  نها همها  ناشه        رأا

 گردشگری را پیدا  نیم.

                                                      
5. Zhan & Noon 
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 مبانی نظری

 یمسیریابی در گردشگر

ههای گردشهگری    مؤلفه   ترن  مهممسیرناب  نک  از 

گهذار  تأثیرههای تهفر    طور مستایم بهر هزننه     اتک    ب

 مسههائلانتخهها  بهتههرن  مسههیر همههواره نکهه  از  اتههک.

در بحهع   م. ب  عبارت  دنگراتکتورگردانا  و گردشگرا  

مدنرنک گردشگریم مطالفه  درخصهوص طراحه  مسهیر     

ب  مکها  و منهاطق موردبازدنهدم     باتوج  مبرای گردشگرا 

يالنگلی   رود شمار م  ب نک  از موضوعا  مهم و شاخص 

 (.2229م 1و همکارا 

 ۀدانها  و پژوهشهگرا  حهوز    ج رافه   متاته رادر ان  

 نندم  از میا  مسیرهان     افراد انتخا  م  مدشگریگر

و تف  دارند مدل  هستنددنبال نافت  بهترن  مسیرها  ب 

دتک ،ورند ياُ  ونر   ها ب و الگون  از مسیرهای انتخاب  ، 

هها و الگوههای    (. اتتفاده از ان  مهدل 2225م 2و همکارا 

تها مااصهد مهوردنظر را     أجهان  گردشهگرا  از مبهد    جابه  

صور  گرافیک  نشا  داد يموحهد و احمهدیم    توا  ب  م 

1392 .) 

ههای   جاذبه  ب  عبارت  دنگرم چگونگ  ارتباط میها   

ونال و مسیرهان      های حمل ازطرنق شبک  گردشگری

 نهدم اطالعهات     ها را به  نکهدنگر متصهل مه      ان  جاذب 

مهدل  ،  تهوا  بها اتهتفاده از     دههد  ه  مه     دتک م   ب

بهین    ، م الگون اتااد و بر رها را تحلیل  گرافیک  ، 

 (. 2223م 3برای گردشگرا  ارائ  داد ي ارمونا

ب  اننک  در مسیر گردشهگریم شههر ينها ههر      باتوج 

عنوا  ن  واحد ج رافیان م  مکا  و ماصد گردشگری( ب 

تهوا    (م مه  2226م 4ناش مهم  دارد يهیو  و همکهارا  

اطالعها  موردنیهاز گردشهگرا م     تهرن   ممهگفک نک  از 

ههای تورنسهت  در    دتترت  ب  مکها   ۀناب  از نحو اطالع

                                                      
1. Lunglin et al 

2. O-Coner et al 

3. Carmona 

4. Hyeon et al 

تهوا    اطالعات     مه   ؛شهر و خارج از نااط شهری اتک

 (. 1982م 6و وال 5ها را نشا  داد ي،تیسو  در ناش  ، 

ای از مسهیر   ناشه   متوا  در هر مایاته   بنابران  م 

  ماصههد بفههدی  حر ههک گردشههگرا  از نهه  ناطهه  بهه  

همانند نه    مشده گردشگری طراح   رد. طرح اتتخراج

های ارتباط  میا  ناهاط   گرا م اطالعات  از موقفیک و راه

ای    از مااصد شههری   را نشا  خواهد داد. درواقعم ناش 

دتک ،وردم قابلیک ،    توا  ب نا غیرشهری گردشگری م 

ننهدهای  را دارد    همانند ن  گرا  ترتیم شود. در فرا

 ه    مهها  گونه  ناشه    تهوا  از انه    مه   مرنهزی تهور   برنام 

و   هرد مسهیرناب  اتهتفاده    بهرای نهدم  ا گرا  ۀ نند تداع 

دتهک ،ورد    ،  به  ۀترن  مسیر را با بررت  و مطالف بهین 

 (.2212م 2ينانگ و همکارا 

 (Graph Theory)گراف  ةنظری

 ۀاتهک  ه  دربهار    رناضیا ای از  شاخ  گرا  ۀنظرن

 ای زنرمجموعه   ند. ان  مبحع درواقع  بحع م  ها گرا 

پیونهد   هها  مهاترنس  ۀنظرنه و  جبراتک    با  توپولوژیاز 

هههای اخیههر در   کمسههتحکم و تنگههاتنگ  دارد. پیشههرف 

موجهب گسهترش    مونهژه در  اربردههای ،    رناضیا م به  

ا نهو    ای    هم گون  ب  مگرا  شده اتک ۀگیر نظرن چشم

های  ابزار بسیار مناتب  برای تحایق در زمین  ان  نظرن 

م ،مارم تحایق در عملیا م  دگذاری ۀنظرنگوناگو  مانند 

م شناته   زنسکم شیم م علوم رانان م های الکترنک  شبک 

م 8يوتهک  ه اتهک شهد هها   و تهانر زمینه    علوم اجتمهاع  

2225.) 

 

                                                      
5. Athieson 

6. Wall 

7. Yang et al 

8. West 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81_%28%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D8%AF%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C


 

 

 

 

 (Graph)گراف ـ 

 = Gاتک های مرتب ای از زوج مجموع  (Gي گرا 

(V, E)   ، يها  رأا   درV) يهها   نال ۀواتط  بE)    به

(. از 2216م 1يپراتیه  و همکهارا    اند شده نکدنگر متصل

 گونهاگون  ههای   تازی در زمینه   مدل توا  برای م گرا  

شناتهه م علههوم اجتمههاع  و    ماننههد فیزنهه م زنسههک  

(. از 2224د يمسهحا م   رهای اطالعات  اتتفاده  تیستم

( نها  GPSي 2ناب  جههان   های موقفیک ها در تامان  گرا 

 شهود  ه    رنهزی تهفر نیهز اتهتفاده مه       های طرح برنام 

توا  هزنن  و مد  زما  بهینه  را انهدازه    م  ،  وتیلۀ ب 

 گرفک.  

 (Edges)ها  یال ـ

نال در گرا  خط نا مسیری اتهک  ه  دو ناطه  از    

(. 1382 نهد يوحیهدیم    گرا  را ب  نکدنگر متصهل مه   

دارند    هر هدام در جهای    ها بر دو نوع تاده و جهک نال

اگهر صهرفاآ    ممرهال  بهرای خود  اربردههای بسهیاری دارد.   

بها  مه  ،زادراه    قممانند اتصال تهرا  و  اتصال دو ناط 

تهک ،  دو شههر را بها دو ناطه  و     ا نظر باشهدم  هاف   مدّ

نمهانش   منظور ب د. ااتوبا  مزبور را با نال  تاده نمانش د

  نا دانره بهرای  شهید    مفموالآ از ناط مها تصونری گرا 

ک برای  شهید  نهال بهی     تارها و از  ما  نا خط  رأا

 .شود ها اتتفاده م  رأا

 (Vertex) رأس ـ

ناهاط نها ناهاط پانهان  ههر نهال        مهها در گهرا    رأا

  وجهود  رأته شوند. ممک  اتهک در گهرا     محسو  م 

داشت  باشد    ب  هی  نال  تفلق نداشت  باشد يبانهدی و  

تهوا    شهرهام مه   ۀ(. در ن  گرا  از ناش1982م 3مورت 

 درنظر گرفک. رأاهر شهر نا ماصد را ن  ناط  نا 

                                                      
1. Prathik et al 

2. Global Positioning System 

3. Bondy & Murty 

 وزن گراف ـ

هها وز  اختصهاص داد.    توا  ب  نال در ن  گرا  م 

ان  وز  با اتتفاده از ماادنر عددی برای هر نهال تفرنهف   

مرالم در ن  گرا  ناشه م   برای(. 2221م 4شود يتا  م 

مسافر  نا مهد  زمها  تهفر     ۀشهرم هزننبی  دو  ۀفاصل

از ب  مایهاا بهرد (    میا  دو ناط  را يدر مواقع الزم پس

توا  میزا   مّ  وز  ،  نال درنظهر گرفهک. بهر انه       م 

نشا  داد  هزنن  نا مسهافک میها     برایتوا   م م اتاا

د و میزا  عهددی ،    ردار اتتفاده  گرا  وز دو شهر از 

 د. ررا بر روی هر نال تنظیم 

 

 جهت در گراف ـ

وجههود دارد  رأا هه  میهها  دو هههر نههال  مدر گههرا 

تواند دارای جهک باشد    در ان  صور م پیمانش در  م 

پذنر خواهد بهود يبانهدی    ها انجام جهک نال اتااگرا  بر

طرف   ای ن  اگر بی  دو شهر جاده مرالآ(. 1982و مورت م 

تهک بها قهرار داد  نهال      ا گاه الزم ،  موجود داشت  باشد

 د. رمسیر حر ک را در ،  جاده مشخص  دار جهک

6الگوریتم دیکسترا
 

همانند الگهورنتم   مالگورنتم دنکستراگرا م  ۀدر نظرن

 ۀهای مورداتتفاده بهرای محاتهب   نک  از الگورنتمم 6پرنم

انهه  در گههرا  اتههک. بهها اتههتفاده از تههرن  مسههیر   وتههاه

تهرن  مسهیر    توا  در گرا  پیمانش و  وتاه م  مالگورنتم

دتک ،ورد. ان    ها را ب رأاگرا  تا تانر  رأامیا  ن  

 مالگورنتم بهرای نخسهتی  بهار توتهط دانشهمند هلنهدی      

ارائه  شهد يدنکسهترام     1959در تهال   م2ادتخر دنکسترا

   (. 2212م 8؛ فیل1959

 مسیر ترن  نافت   وتاه ۀمسئل ان  الگورنتم مدرواقع

ي ه    دار های وز  گرا را برای  تا تانر نااط أمبد ۀناطاز 

                                                      
4. Tutte 
5. Dijkstra's algorithm 

6. Prime’s algotithm 

7. Edsger W. Dijkstra 

8. Phil 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%D9%94_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%88%D8%B2%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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بها انجهاد    م ند و درنهانهک  حل م  (وز  منف  ندارند ربا

 ۀترن  مسیر از مبدأ ب  هم م  وتاهترن  مسیر درخک  وتاه

م 1 ههور  و تهاندرز  د يملده دتک م  را ب  گرا  های رأا

تهوا  از انه  الگهورنتم بهرای پیهدا       همچنی  م  (.2228

به  انه     مخواه دل رأااز مبدأ تا  مترن  مسیر  رد   وتاه

محه    به   م   درحی  اجهرای الگهورنتم   بردترتیب بهره 

د ي ورم  شوترن  مسیرم الگورنتم متوقف  پیداشد   وتاه

 (.2221م 2و همکارا 

 سترا: کار الگوریتم دیک ةنحو

شهودم   ای از گرا     منبع درنظر گرفت  م  در ناط 

ترن  مسیر را از ،  ناط  تا تانر نااط  ان  الگورنتم  وتاه

 (.2228 ند. يملهور  و تاندرزم  گرا  پیدا م 

  ند: الگورنتم دنکسترا ب  شرح زنر عمل م 

 3ابتههدان  ۀشههروع در گههرا  را ناطهه ۀابتههدا ناطهه -1

و تهانر ناهاط    شهود  م دار  ابتدان  عالمک ۀنامیم. ناط م 

 شود.    بدو  عالمک مشخص م 

ففلهه  درنظههر گرفتهه  و  ۀتمههام همسههانگا  ناطهه -2

شهود.   ها محاتب  مه   ناط  تا هر دام از ،  ۀتپس فاصل

موردنظر تا تهانر ناهاط    ۀ،مده از ناط دتک  ب ۀاولی ۀفاصل

 شود. ترن  مسیر انتخا  م  ماانس  و  وتاه

 نهون  بها    ۀترن  مسیر ناطه  انتخا   وتاهاز  پس -3

  ای     مترن  فاصهل  را داشهت   تمام  همسانگا م ناط 

هها   نشهده  بازدنهد  ۀو از مجموعه  شهود  مه  دار  عالمک باشد

شده هرگز دوبهاره بررته     های بازدند گره د.شو  حذ  م 

 نخواهد شد.

 انه  مباشهد  نظرماصد مورد شدهدار عالمک ۀاگر گر -4

 ۀناههاطم در مجموعهه  یبهه  یههاول ۀفاصههل  نتههر  وچهه 

  ارتبهاط   یهه   ه   يزمهان  باشد کننها  ب مها دنشدهنبازد

وجهود نهدارد(    دتهترا رقابلیغ یها و گره  یاول ۀگر  یب

 شود. متوقف م  الگورنتم

                                                      
1. Mehlhorn & Sanders 

2. Cormen et al 

3. Initial node 

عنهوا    دارشده به   عالمک ۀصور م گر  در غیر ان  -5

 شود. تکرار م  2 ۀجدند انتخا  و مرحل ۀگر

 روش پژوهش

تحلیل  اتک و در ه   توصیف  ۀشیو حاضر ب پژوهش 

ه   هههای موردنیههاز از مطالفهها  اتههنادی ،وری داده جمههع

 ای اتتفاده شده اتک.  تابخان 

 ها یافته

اتهتفاده از الگهورنتم    اربردههای   ترن  مهمازجمل  

فاصهل  نها    تهرن    وتهاه  ۀمحاتهب تهوا  به     مه   دنکسترام

صههد جههان  میهها  ناههاط نهها ماا بهه  جهها ۀ متههرن  هزننهه

نااط  دبان مبدن  منظور.  رداشاره  گردشگری موردبازدند

با اتهتفاده   گذاری  رد و موردنظر در ن  ناش  را عالمک

 ناط  دو ۀفاصل ماز مشخصا  نااط يطولم عر  و ارتفاع(

دتک ،ورد. تهپس اطالعها  را بهر روی نه  گهرا         را ب

 د. رترتیم 

شهرها باشهد   دهندۀ نشا اگر نااط گرا   ممرال برای

زما  نها مسهافک میها  ناهاط را نشها        نا ها هزنن  و نال

 ۀ متهرن  هزننه   تا ند  دهدم الگورنتم دنکسترا  م  م 

ترن  مسهیر میها     جان م  مترن  زما  تفر نا  وتاه جاب 

 د. رمااصد گردشگری را محاتب  

ترین مسیر در گراف مقاصـد   کوتاه ةحل مسئل

 اگردشگری با الگوریتم دیکستر

حل نه  نمونه  گهرا م شههرهای تههرا م       منظور ب 

ازجمله     ه   همشهدم قمم رشکم اصفها م شیراز و قهزون    

عنهوا    به   ه گردشگرپذنرترن  شهرهای انرا  نیز هسهتند 

هها در   های گرا  انتخا  شهدند و فواصهل میها  ،     رأا

فواصهل بها اتهتفاده از     تمهام  جدول زنر گرد،وری شد ي

 محاتب  شد(. 4گوگل ۀناش

 

                                                      
4. Goole Map 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%28%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81


 

 

 

 

 ةحل مسئل برایشده  فواصل میان شهرهای انتخاب :3 جدول

 ترین مسیر گراف کوتاه

 قزون  شیراز اصفها  رشک قم مشهد تهرا  

 152 938 226 326 142 899  تهرا 

 1242 1344 1152 1219 952  899 مشهد

 223 299 315 424  952 142 قم

 122 1123 639  424 1219 326 رشک

 422 481  639 315 1152 226 اصفها 

 956  481 1123 299 1344 938 شیراز

  956 422 122 223 1242 152 قزون 

 

جههک تههولک در محاتهبا      به  برای ههر ماصهدم   

رناض م ن  عالمک اختصاری تفیی  شهده اتهک. عالئهم    

  نیم: اختصاری هر شهر را در جدول زنر مشاهده م 

 
 عالئم اختصاری هر شهر جهت استفاده در گراف :7جدول 

 عالمک اختصاری نام شهر

 T تهرا 

 M مشهد

 Q قم
 R رشک

 I اصفها 
 S شیراز
 G قزون 

 

نکه  از   ۀدهنهد  نشها   Gتها   Tدر ان  مرالم نااط 

هها   شهرها نا نااط  اتک  ه  قهرار اتهک گردشهگر از ،     

ترن  مسیر  هزنن  ما در اننجام نافت   م ۀد. مسئل ندند  

. اتهک تها تهانر شههرها يناهاط(      مTنفن   مشروع ۀاز ناط

نهافت  انه  مسهیر از الگهورنتم دنکسهترا اتهتفاده        بهرای 

  نیم.   م 

ههای گهرا م    دهه ( به  نهال    ماهدارده  يوز   برای

میا  نااط را  ۀزما  نا فاصل مسافر م مد  ۀتوا  هزنن م 

تهوا    ها را مه   مورداتتفاده قرار داد. يهرن  از ان  اندازه

عنهوا  وز  به  ههر نهال      از برد  ب  مایات  واحدم ب  پس

مربوط در گهرا  تخصهیص داد(. در انه  مرهالم فواصهل      

گیههرنم. تمههام   میهها  شهههرها را وز  گههرا  درنظههر مهه 

نال در عنوا  وز   و ب  برنم م  21/2فواصل را ب  مایاا 

 نیم. فر  بر ،  اتک  درج م  مهمانند شکل زنر مگرا 

مها   ۀ   مسیرهای زنر میا  شههرها وجهود دارد و مسهئل   

ترن  مسیر از بی  مسیرهای موجود در گرا   نافت   وتاه

ههای   رأاشروع گردشگر( تها تمهام     ۀيناط رأااز ن  

 .اتکدنگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ها  بردن فاصله از ها پس گراف شهرها و فواصل بین آن :3 شکل

 53/5به مقیاس 

 

   در  اتک Tانتخا  شده  رأانخسکم  ۀدر مرحل

 ۀگیههرد و تههانر ناههاط در مجموعهه قههرار مهه  P ۀمجموعهه

 گیرند.   قرار م  Uها نا  عالمک ب 

 (1مرحل   -1دارنم: يتکرار  اتاابر ان  
P = {T}, U = {M, Q, R, I, S, G} 

تهها تههانر ناههاط تههنجیده  T ۀناطهه ۀس فاصههلتههپ

و  اتهک  تها خهودش برابهر صهفر     رأاهر  ۀشود. فاصل م 

دنگهر مسهیر مسهتایم      رأا  به   رأته    از  درصورت 

 گیرنم. نهانک درنظر م  وجود نداشت  باشدم فاصل  را ب 

L(T) = 2 
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L’(M) = 8999, L’(Q) = 1942, L’(R) = 

3926, L’(I) = ∞, L’(S) = ∞, L’(G) = ∞ 

در میها   را  مترن  ماهدار   L’(Q)ب  اننک   باتوج 

 ۀمجموع وارد  دائم  رأتوا  عن رئوا داردم انتخا  و ب 

P 2 ۀمرحل -1: يتکرار مندار  نا. بنابرشود  م) 

P = {T, Q}, U = {M, R, I, S, G} 

L(T) = 2, L(Q) = L’(Q) = 1942 

تا تانر نااط با عبهور   T ۀناط ۀدر ان  مرحل م فاصل

ترن  مسهیر   عنوا   وتاه قبل ب  ۀ   در مرحل مQ ۀاز ناط

 د.شو تا تانر نااط انتخا  شده بودم بررت  م   Tاز

L’(M) = min {8999, L’(Q) + ∞} 

L’(R) = min {3926, L’(Q) + d (Q, R)} 

L’(I) = min {∞, L’(Q) + d (Q, I)} 

L’(S) = min {∞, L’(Q) + d (Q, S)} 

L’(G) = min {∞, L’(Q) + ∞} 

 1 ۀمرحل -2 تکرار
P = {T, Q}, U = {M, R, I, S, G} 

L(T) = 2, L(Q) = 1942 

L’(M) = 8999, L’(R) = 3926, L’(I) = 

4962, L’(S) = 9946, L’(G) = ∞ 

 رأا مب  اننک  در بی  رئوا با نشا  مهوقت   باتوج 

نشا  دائم   رأاتوم  مترن  نشا  موقت  را داردم ان  

 نابد. م 

 2 ۀمرحل -2تکرار 
P = {T, Q, R}, T = {M, I, S, G} 

L(T) = 2, L(Q) = 1942, L(R) = 3926 

L’(M) = min {8999, L’(R) + ∞}  

L’(I) = min {4962, L’(R) + ∞}   

L’(S) = min {9946, L’(R) + d (R, S)} 

L’(G) = min {∞, L’(R) + ∞} 

 1 ۀمرحل -3تکرار 
P = {T, Q, R}, U = {M, I, S, G} 

L(T) = 2, L(Q) = 1942, L(R) = 3926 

L’(M) = 8999, L’(I) = 4962, L’(S) = 

9946, L’(G) = ∞ 

 نابد. نشا  دائم  م  I رأا

 2 ۀمرحل -3تکرار 

P = {T, Q, R, I}, U = {M, S, G} 

L(T) = 2, L(Q) = 1942, L(R) = 3926, 

L(I) = 4962    

L’(M) = min {8999, L’(I) + ∞} 

L’(S) = min {9946, L’(I) + ∞}  

L’(G) = min {∞, L’(I) + d (I, G)} 

 1 ۀمرحل -4تکرار 

P = {T, Q, R, I}, U = {M, S, G} 

L(T) = 2, L(Q) = 1942, L(R) = 3926, 

L(I) = 4962 

L’(M) = 8999, L’(S) = 9946, L’(G) = 

9934 

 نابد. نشا  دائم  م  M رأا

 2 ۀمرحل -4تکرار 

P = {T, Q, R, I, M}, U = {S, G} 

L(T) = 2, L(Q) = 1942, L(R) = 3926, 

L(I) = 4962, L(M) = 8999 

L’(S) = min {9946, L’(M) + ∞} 

L’(G) = min {9934, L’(M) + ∞}  



 

 

 

 

 1 ۀمرحل -5تکرار 

P = {T, Q, R, I, M}, U = {S, G} 

L(T) = 2, L(Q) = 1942, L(R) = 3926, 

L(I) = 4962, L(M) = 8999 

L’(S) = 9946, L’(G) = 9934 

 نابد. نشا  دائم  م  G رأا
P = {T, Q, R, I, M, G}, U = {S} 

L(T) = 2, L(Q) = 1942, L(R) = 3926, 

L(I) = 4962, L(M) = 8999, L(G) = 9934 

L’(S) = min {9946, L’(G) + ∞}  

 1 ۀمرحل -6تکرار 
P = {T, Q, R, I, M, G}, U = {S}  

L(T) = 2, L(Q) = 1942, L(R) = 3926, 

L(I) = 4962, L(M) = 8999, L(G) = 9934 

L’(S) = 9946 

 2 ۀمرحل -6تکرار 
P = {T, Q, R, I, M, G, S}, U = ᴓ 

L(T) = 2, L(Q) = 1942, L(R) = 3926, 

L(I) = 4962, L(M) = 8999, L(G) = 9934, 

L(S) = 9946 

زنر ترتهیم  توا  گرا  نهان  را ب  شکل  بنابران  م 

  رد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
از اعمال الگوریتم دیکسـترا   آمده پس دست هگراف ب :7شکل 

 ترین مسیر یافتن کوتاه برای

 

ترن  مسیر گردشهگری   درنتیج  ان  الگورنتمم  وتاه

تواند شهر نا تانک بازدنهد باشهد( تها     ي   م  رأااز ن  

دنگر گرا  محاتب  شده اتک. از ان  الگهورنتم   رأاهر 

رتها  در   افزاری خهدما   های نرم توا  در انواع تامان  م 

د و در مسههیرناب  بهه    ههرگردشههگری اتههتفاده   ۀحههوز

تهههوا  در  گردشهههگرا   مههه   هههرد. همچنهههی  مههه  

 مبا اتتفاده از انه  الگهورنتم   مها های تورگردا  رنزی برنام 

شهروع تها تهانر مااصهد      ۀاطه ترن  مسهیرها را از ن   وتاه

 دتک ،ند.  ای ب د تا بهترن  حالک هزنن  رمشخص 

 گیری نتیجه

تهرن  مسهیر گردشهگری بهرای      ،ورد  بهین  دتک  ب

ب  منابع مهال  و زمها  محهدودی  ه       باتوج  مگردشگرا 

ترن  مسیر  بهین  ۀاهمیک بسیار زنادی دارد. مسئل مدارند

دار بهدو  جههک    توا  در ن  گرا  وز  گردشگری را م 

نه    ۀدهنهد  نشا  رأاهر  مد. در ان  گرا  رتازی  مدل

ههای گهرا  نیهز     و نهال  اتکمنطا  نا تانک موردبازدند 

ههر   ۀ. همچنهی  فاصهل  تکها رأانشانگر مسیرهای بی  

ها نال  وجهود      بی  ،  درصورت ه دنگر را  رأاتا  رأا

 توا  با اتتفاده از وز  هر نال نشا  داد.   م  هداشت  باشد

بها اتهتفاده از    محاضر بر ان  بهوده  ه    ۀتمر ز ماال

ترن  مسیر پیمانش گردشهگرا    الگورنتم دنکسترام بهین 

میا  مااصد موردبازدند مشخص شود. الگورنتم دنکسترا 

تهرن    نهافت   وتهاه  بهرای  هان  اتک  ه    نک  از الگورنتم

 هفک م. در ان  ماال رود  ار م  ب گرا  مسیر پیمانش در 

واقفه    ۀشهر ماصد گردشگری درنظر گرفت  شد و فاصهل 

دار و بههدو   و درنهانههک گرافهه  وز  شههدههها محاتههب   ، 
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تهازی   هها مهدل   شهرها و فواصل میها  ،   اتااجهک بر

 شد.  

ترن   با اتتفاده از الگورنتم دنکسترام  وتاه مدرنهانک

هها محاتهب  و نتهانج در     رأاتا تهانر   رأامسیر از ن  

توا  برای هرنه  از   د. ان  الگورنتم را م شارائ   2شکل 

و الگورنتم را تا جان  ادامه  داد    ار برد ب های گرا   رأا

د.  هر موردنظر رتید و تهپس ،  را متوقهف    رأا   ب  

در عی  تادگ م تهرعک اجهرای    ماتتفاده از ان  الگورنتم

از  وا  انه  الگهورنتم را پهس   ته  قبول  نیهز دارد و مه    قابل

م Cنونس  مانند  های برنام  با اتتفاده از زبا  متازی پیاده

C++ مC#  م در 1گهرا  ءهای  هاربردی و شه    نا تانر زبا

گردشهگری   ۀرتا  در حهوز  افزاری خدما  های نرم تامان 

 .    ردبرداری  بهره

ههای   شود از ان  الگورنتم نها الگهورنتم   پیشنهاد م 

افهزاری   ههای نهرم   مانند پرنمم در تامان  ممشاب مسیرناب  

د. همچنی  شوگردشگری اتتفاده  ۀدر حوز رتا  خدما 

رنهزی   ههای برنامه    تهوا  در تهامان    از ان  الگهورنتم مه   

 ی خهود بنهدی تورهها   د تا در بست  رتورگردانا  اتتفاده 

ترن  مسیر گردشهگری را ازلحهاظ هزننه  و     بتوانند بهین 

دانش ان   ۀجهک توتفدر بر، م  . عالوهزما  تفیی   نند

مبحهع   ۀشهود در ادامه   حوزه از پهژوهشم پیشهنهاد مه    

مسیرناب  در گردشگریم    مبحهع بسهیار مهمه  نیهز     

ههای مسهیرناب     م به  تهمک اتهتفاده از الگهورنتم    هسک

های ،ته  در انه  حهوزه     و پژوهش شودهوشمند حر ک 

با  2ردگ دوره ۀفروشند ۀند. همچنی  حل مسئلشومتمر ز 

تواند راهکاری بهینه    م  منیز 3اتتفاده از الگورنتم ژنتی 

تههرن  مسههیر ارائه  دهههد. اتههتفاده از   نههافت   وتهاه  بهرای 

 تهری را  تواند نتانج بسیار بهین  های هوشمند م  الگورنتم

خصوص ازنظر پیچیهدگ  زمهان      ب متازی در اجرا و پیاده

شهود   أ یدتدتک دهد. در پانا  الزم اتک   ب ممحاتبات 

ههوش مصهنوع     ۀگام  صنفک گردشگری با حوز    هم

                                                      
1. Object Oriented 

2. TSP 

3. Genetic Algorithm 

 ۀدنبهال ،  توتهف   انه  صهنفک و به     یتواند در ارتاها  م 

  جوامع میزبا  ناش بسیار مهم  در ،ننده انفا  ند.
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