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 GISهای مسیریابی قطعی و ابتکاری مورد استفاده در مروری بر روش

 2، ابوالقاسم صادقی نیارکی1سینا ابوالحسینی

 خواجه نصیرالدين طوسي صنعتي دانشگاه - دانشکده مهندسي نقشه برداري - اطالعات مکاني هايارشد سیستم کارشناس 9
abolhoseini.sina@gmail.com 

 شگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسيدان -دانشکده مهندسي نقشه برداري استاديار  2
a.sadeghi@kntu.ac.ir 

 (9315 شهريور، تاريخ تصويب 9314 اسفند)تاريخ دريافت  

 چکیده

 ياریبس بر رايز؛ است مطرح يشهر ونقلحمل در امروزه که است يمسائلترين مهم از يکي کشور بزرگ يشهرها در کیتراف يمسئله

 افراد يجسم بهداشت هوا، و آب يآلودگ و ستيز طیمح يحوزه در مثال طوربه. دارد میرمستقیغ و میمستق تأثیر مهم هايحوزه از گريد

طور ي آن بهلهیوسبهتوان هايي که مييکي از راه. ستین دهیپوش يکس چیه بر کیتراف راتیتأث ،هاآن يروان بهداشت طورنیهم و جامعه

ضمني از ترافیک شهري کاست، پیشنهاد بهترين مسیر بسته به پارامترهاي مختلف از جمله ترافیک به کاربران است. در سیستم اطالعات 

حرکت در شبکه راه شهري، مسیري را به کاربران  براي اند،شدهداده  تاکنون توسعه که يمختلف هايالگوريتم بر هیتک باتوان مي ،مکاني

 يابيریمس هايروش انواع يبررس مقاله نيا هدف. پیشنهاد داد که از لحاظ هزينه، زمان، ترافیک، مسافت و ديگر فاکتورها بهینه باشد

 يبررس هاي ابتکاريقطعي و الگوريتمهاي ها در دو بخش الگوريتمالگوريتم منظور نيبد. است سیستم اطالعات مکاني در استفاده منظوربه

اي بین اين در آخر مقايسه اند.تر هستند نیز شرح داده شدهي مسیريابي که به دنیاي واقعي نزديک. همچنین مسائل پیشرفتهدنشويم

کارگیري در شرايط منظور بهبهشود تا محققان با مراجعه به آن بتوانند بهترين الگوريتم را ها در پارامترهاي متفاوت انجام ميالگوريتم

 ي پیش رويشان شناسايي کنند.مسئله

 سیستم اطالعات مکاني ،يابتکار ،يقطع ،الگوريتم ،يابيریمس واژگان کلیدی:

 

                                                           
  نويسنده رابط 
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 مقدمه -1 

 و يابديم شيافزا يشهر يهاراه کیتراف سال هر

 از کیتراف در را خود زمان از يساعات افراد ييباً همهتقر

 لحاظ به هم مشکل نيا که است يهيبد. اندداده دست

 جامعه به يروان و يجسم سالمت لحاظ به هم و ياقتصاد

سیستم اطالعات  در که ييابزارها از يکي. یزندم ضربه

 هم و يطوالن هايیکتراف لیتشک از هم تواندمي ،1مکاني

 از استفاده کند، يریجلوگ کیتراف در رافتادنیگ از

 .است يابيریمس بخش در نهیبه هايالگوريتم

 نیب که هستند هاييالگوريتم ،يابيریمس هايالگوريتم

 را ریمس نترينهيهز کم اي نيبهتر نقطه، چند اي دو

 سفر، زمان مسافت، تواندمي نهيهز نيا. نمايندمي مشخص

. باشد گريد يپارامترها ياریبس و ، ترافیکمنديعالقه

 يگراف صورتبه راه يشبکه ابتدا مسائل، نيا در معموالً

 است ياضير يمدل قتیحق در گراف. شودمي مدل داروزن

 مدل را روابط تواندمي و است نکیل و گره از يبیترک که

. شود نییتع هالینک وزن ديبا يبعد مرحله در. کند

 داده نسبت گراف به که يوزن شد، گفته که طورهمان

 از پس. باشد متفاوت ارها،یمع به بسته تواندمي شودمي

 اجرا گراف يرو بر يابيریمس تميالگور هالینک وزن نییتع

 .شودمي

 با کاربر د،يجد هايفناوري از استفاده لیدل به يگاه

 به که يوزن مواقع، نيا در. ستا مواجه هاداده انيجر

 را زمان در رییتغ تیقابل شدهداده نسبت گراف هاينکیل

 يبرا. بود خواهد مواجه ايپو يگراف با کاربر و دارد

 ستايا هايالگوريتماز  توانينم هاگراف نيا يرو يابيریمس

 هاينهيهز رايز کرد، استفاده ،بودند جيرا گذشته در که

 از لیدل نیهم به. است رییتغ حال در دائماً گراف

از چند  اينمونه. شودمي استفاده ايپو هايالگوريتم

 اند.هاي مختلف ذکر شدهالگوريتم پويا نیز در قسمت

 2 در بررسي شده در اين مقاله يابيریمس هايالگوريتم

 يابتکار هايالگوريتم و يقطع هايالگوريتم يدسته

قطعي و  يابيریمس هايالگوريتم ابتدا. شونديم بنديدسته

 در. شوندبررسي مي هاي مسیريابي ابتکاريسپس الگوريتم

 گريکدي با هاتميالگور ،يریگ جهینت قسمت در تينها

 .شونديم سهيمقا

                                                           
1 Geographical Information System (GIS) 

 یقطع هایالگوریتم -2

 ریمس ترينکوتاه هايالگوريتم اکثر يبرا يثابت روند

 چند با ديبا منظور نيا به پرداختن از قبل. دارد وجود

 يعدد مقاله نيا در برچسب از منظور. شد آشنا اصطالح

 حرکت يهزينه و شودمي داده سبتن i گره هر به که است

 داده شينما Li با و است i نظر مورد گره به مبدأ گره از

 هايلینک بیترت آن در که است يستیل Pi. شودمي

 هم Q. است شده مشخص i گره تا ریمس ترينکوتاه

 مورد ديبا که است يطيشرا واجد هايگره از ايمجموعه

 ترينکوتاه هايالگوريتم روند حال. رندیبگ قرار يبررس

 :(9)شکل است شکل نيا به ریمس

 هاي مسیريابيشبه کد عمومي الگوريتم -9شکل

 ،شودمي ساز تفاوت هاالگوريتم نيا نیماب که يزیچ

 و طيشرا واجد هايگره اسکن يبرا داده ساختار نحوه

 بر[. 3] هاستآن يبررس و انتخاب ،ييشناسا ينحوه

 دو به نهیبه ریمس ترينکوتاه هايالگوريتم اساس نیهم

 هايالگوريتم و 2برچسب نییتع هايالگوريتم يدسته

 .شوندمي يبند میتقس 3برچسب حیتصح

 LS برچسب تعیین هایالگوریتم -2-1

 بر واجد شرايط هايگره يمجموعه هاالگوريتم نيا در

 مرتب مدنظر گره تا نيآغاز گره از ریمس يهزينه حسب

 انيپا و شروع نقطه نیب ریمس تنها هاالگوريتم نيا. اندشده

 گره برچسب که ايستدمي تميالگور يزمان و يابندمي را

 يبرا هاالگوريتم نيا لیدل نیهم به. شود نییتع يانيپا

[. 4] هستند مناسب مشخص ينقطه دو نیب ریمس نییتع

                                                           
2 Label Setting 

3 Label Correction 

 (UNLL iP =( و )0i L =( و  )j L∞ =) i≠j ∀( و i = 0قدم اول: )

 Q = {i}و تعریف 

 Q( از iقدم دوم: انتخاب و حذف یک گره )

 شود. خارج می iقدم سوم: اسکن کردن هر لینکی که از گره 

 : a = (i , j)برای هر لینک داریم 

 ( آنگاهj< L a+ c iLاگر )

a+ c i= L jL  و= a jP 

 Qبه  jاضافه کردن گره 

 ، STOP( آنگاه Q = Øقدم چهارم: اگر )

 صورت به قدم دوم برو.در غیراین
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 يدائم صورتبه LS تميالگور تکرار، هر در قتیحق در

 يفاصله ترينکوتاه که کندمي نییتع را گره کي برچسب

 گراف در توانندنمي ل،یدل نیهم به. است مبدأ گره تا آن

 .بروند کار به يمنف هايلینک با

2-1-1- Dijkstra 

شود که گراف يک برچسب تعیین مي براي هر گره در

ي آن گره تا گره مبدأ. ترين فاصلهبرابر است با کوتاه

کند و روند آن تا زماني صورت ترتیبي کار ميالگوريتم به

ها بررسي شوند در غیر کند که تمامي گرهادامه پیدا مي

اي که هاي بررسي نشده، گرهاين صورت از میان گره

شود. براي بررسي بعدي انتخاب مي کمترين مقدار را دارد

 2توان در شکل قسمتي از کد الگوريتم دايجسترا را مي

 .]9[مشاهده کرد 

 
 ]9[ قسمتي از کد الگوريتم دايجسترا -2شکل

است.  1تک منبع هايالگوريتمي اين الگوريتم از دسته

بودن يک الگوريتم بدين معناست که اين  منبعتک 

الگوريتم در براي انجام مسیريابي، تنها يک نقطه را 

 گیرد.ي شروع در نظر مينقطه عنوانبه

 LC برچسب حیتصح هایالگوریتم -2-2

 هايگره يبرا مانند ستیل ساختار کي از هاالگوريتم نيا

 نيا. کنندمي استفاده شوند، يبررس ديبا که يطيشرا واجد

 کندنمي نییتع را يبرچسب چیه يدائم صورتبه تميالگور

 هر در و کندمي ينبی شیپ گره، هر يبرا را برچسب بلکه

 [.4] کندمي حیتصح را هاآن از يتعداد تکرار

                                                           
 1 Single source 

 Bellman-Fordالگوریتم  -2-2-1

 هايالگوريتم ينمونه از Bellman-Ford تميالگور

و  Lester Fordاولین بار توسط  که است برچسب حیتصح

Richard Bellman نيا در. است شده مطرح 9151سال  در 

در نظر گرفته  ∞ها برابر با برچسب تمامي گره ابتدا تميالگور

جز گره مبدأ که صفر است. سپس الگوريتم با شود بهمي

طور مستقیم به گره مبدأ راه دارند شروع هايي که بهگره

ها ي آندهد که برابر با فاصلهبرچسبي مي هاکند و به آنمي

ي مبدأ است. سپس به نقاط همسايه منتقل شده و نقطه از

شود دهد. مشاهده ميها نیز انجام ميهمین کار را براي آن

ها هاي انتصاب شده به گرهکه در برخي مواقع برچسب

شود و ها انجام مييابند. اين کار براي تمامي گرهکاهش مي

هاي گراف تعداد گره Vشود )تکرار مي بار Vآيند کل فر

 ؛شودمي انجام هاگره يرو بر يينها ياسکن است(. در نهايت

 در که بود خواهد معنا نيبد داشت، اصالح به ازین يگره اگر

 .دارد وجود يمنف دور کي حداقل گراف

 Floyd-Warshllالگوریتم  -2-2-2

ترين ي کوتاهمحاسبهاين الگوريتم يک الگوريتم ساده براي 

(. اين الگوريتم در صورتي که در گراف دور 3مسیر است )شکل 

ي بهترين مسیر منفي وجود داشته باشد قادر به محاسبه

اما ؛ خواهد شد NP-hardي نخواهد بود و تبديل به يک مسئله

 . ]2[با اين حال قادر به شناسايي دور منفي است 

 
 ]2[وارشال -شبه کد الگوريتم فلويد -3شکل

است  2زوج-هاي تمامي الگوريتماين الگوريتم از دسته

ترين مسیر را بار اجرا بر روي شبکه، کوتاهبدين معنا با يک

 کنند.بین تمامي جفت نقاط محاسبه مي

 Johnsonالگوریتم  -2-2-3

زوج است که -هاي تماماين الگوريتم از دسته الگوريتم

امکان کار در گراف با وزن منفي را دارد اما باوجود دور 

                                                           
2 All-pair 
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دهد. اين الگوريتم از دو الگوريتم منفي پاسخ صحیحي نمي 

Bellman-Ford  و الگوريتمDijkstra کند.نیز استفاده مي 

روند اين الگوريتم به اين صورت است. يک گره جديد 

ها در ارتباط است شود که با يکي از گرهبه گراف افزوده مي

(. سپس الگوريتم qو وزن لینک آن صفر است )گره 

Bellman-Ford ي بین ي کمترين فاصلهبراي محاسبه

(. در h(v)شود )استفاده مي q( و گره vها )تمامي گره

صورت شناسايي دور منفي در اين قسمت توسط الگوريتم 

Bellman-Fordشود. در ، اجراي الگوريتم متوقف مي

هاي گراف اصلي دوباره بر اساس ي بعدي لینکمرحله

وزن  W(x,y)شوند. در اين فرمول وزن دهي مي 9 معادله

مقادير محاسبه  h(y)و  h(x)قبلي لینک است و مقادير 

ي اين مرحله ي قبلي هستند. نتیجهشده در مرحله

 بت است.هاي مثالگوريتم، گرافي با وزن

(9) 𝑾(𝒙, 𝒚) =  𝑾(𝒙, 𝒚) + 𝒉(𝒙) − 𝒉(𝒚) 

اجرا  Dijkstraدر نهايت براي هر گره، الگوريتم 

ترين مسیرها با توجه به مقادير جديد شود و کوتاهمي

 .]3[شوند محاسبه مي

 یابتکار هایالگوریتم -3

 ،پرداخته شد هاآن به ومد بخش در که هاييالگوريتم

 نیسنگ اریبس يمحاسبات لحاظ از که هستند هاييالگوريتم

 طيشرا در توانينم هاتميالگور دست نيا از و هستند

 هادر اين الگوريتم نیسنگ محاسبات .کرد استفاده يواقع

 و يقبل دانش از تميالگور که افتنديم اتفاق لیدل نيا به

 ،آورديم دست به شبکه يجستجو با رفتهرفته که يدانش

 استفاده يبرا يمتفاوت هاياستراتژي. کندمين اياستفاده

 هاآن به ادامه در که دارد وجود نهیزم نيا در دانش از

 .]4[ شد خواهد پرداخته

 جستجو منطقه کردن محدود -3-1

 از که شودمي استفاده هاييياستراتژ از دهيا نيا در

 کردن محدود يبرا يانيپا و مبدأ گره نیب ریمس خواص

 از نمونه دو. کنديم استفاده جستجو تحت منطقه

 روش و *A هايالگوريتم ها،تميالگور نيا نيمشهورتر

 .]4[ هستند 1شاخه کردن هرس

 شاخه کردن هرس روش -3-1-1

ها داده ي راه وزني که به لینکدر يک گراف از شبکه

شود تابعي از فاصله و يا زمان سفر در آن لینک است. مي

اي را در اطراف گره مبدأ و توان منطقهبر اين اساس مي

مقصد تعريف کرد که جستجو فقط در آن منطقه صورت 

براي تعیین  2ي از معادله ]5[طور مثال، در بگیرد. به

 هايي که بايد جستجو شوند استفاده شده است.لینک

(2) 𝑳𝒊 + 𝒆(𝒊,𝒅) ≤ 𝑬(𝒐,𝒅) 

Li  ،مقدار کمترين زمان سفر بین مبدأ و مقصدe 

و مقصد  iکمترين زمان سفر تخمین زده شده بین گره 

کران باالي تخمین زمان سفر بین مبدأ و مقصد  Eاست و 

 است.

يابد. نمونه با اجراي اين قید، فضاي جستجو کاهش مي

مشاهده  4توان در شکلاجراي اين روش جستجو را مي

 .]4[کرد 

 
 هاکاهش فضاي جستجو با استفاده از روش هرس کردن شاخه -4شکل

 *A روش -3-1-2

فرض کنید که عالوه بر اطالعات موجود در گراف 

تواند به شبکه راه، اطالعات اضافي نیز موجود است که مي

ما در تخمین فاصله بین هر گره تا گره مقصد کمک کند 

(h(i)به .)توان استفاده عنوان مثال يکي از اطالعاتي که مي

                                                           
1 Branch pruning method 
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ي اقلیدسي بین دو گره است )با داشتن کرد، فاصله

 عنوان اطالعات اضافي(.مختصات دو نقطه به

بدين شرح است. در قدم اول،  *Aروند انجام الگوريتم 

( ∞جز گره مبدأ و مقصد برچسب بینهايت )ها بهتمام گره

گیرند. برچسب گره مبدأ صفر و برچسب گره مقصد مي

ي بین مبدأ و مقصد ي فاصلهبیني شدهقدار پیشبرابر با م

شود. سپس گره بعدي انتخاب مي S={s}شود و مي

شود که انتخاب مي Sشود. براي اين کار گرهي از مي

 d(v)تر است. مقدار ها کمآن از مقدار ساير گره d(v)مقدار 

 شود.محاسبه مي 3ي از معادله

(3) 𝒅(𝒗) = 𝒈(𝒔) + 𝒉(𝒔) 

بیني شده فاصله گره برابر با مقدار پیش g(s)مقدار 

بیني شده مقدار پیش h(s)است و مقدار  vمبدأ تا گره 

 تا گره مقصد. vبراي فاصله گره 

 vکه لینکي متصل به  wي بعد براي هر گره در مرحله

𝒈(𝒘)داشته باشد، اگر  > 𝒈(𝒗) + 𝒍(𝒗, 𝒘)  باشد، پس

𝒈(𝒘) = 𝒈(𝒗) + 𝒍(𝒗, 𝒘)  و برچسب گرهv  برابر با

𝒈(𝒘) + 𝒉(𝒘) شود. سپس اگر ميw  عضوS  ،نبوده باشد

شود و دوباره به مرحله انتخاب گره از میان اضافه مي Sبه 

S گردد. شرط توقف در اين الگوريتم، انتخاب شدن بازمي

 عنوان گره بعدي براي بررسي است. گره مقصد به

انواع مختلفي دارد که در ادامه برخي از  *Aالگوريتم 

 کنیم. تر هستند را بررسي ميکه از باقي شاخصها را آن

3-1-2-1- *A 1ایپو (*D) 

ترين مسیر بین گره مبدأ و اين الگوريتم کم هزينه

مقصد با امکان تغییر در هزينه هر لینک را محاسبه 

توانند هم مثبت و هم منفي کند. اين تغییرات ميمي

 يبرا rhs(s) و g(s) مقدار ابتدا تم،يالگور نيا درباشند. 

 گرفته نظر در تينهایب با برابر جز گره مقصدبه هاگره

و مقصد است. مقدار  sبین گره  مقدار فاصله g(s) .شودمي

rhs(s)  شود.محاسبه مي 4از معادله 

(4) 
𝒓𝒉𝒔(𝒔)

=  {
𝟎                                     𝒊𝒇 𝒔 = 𝒔𝒈𝒐𝒂𝒍

𝐦𝐢𝐧
𝒔′∈𝑺𝒖𝒄𝒄(𝒔)

(𝒄(𝒔, 𝒔′) + 𝒈(𝒔′)  𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓𝒘𝒊𝒔𝒆 

                                                           
1 Dynamic A* 

اين الگوريتم نیز از مقدار پیش بیني شده  *Aهمچون 

( که h(s)کند )فاصله بین هر گره از مقصد استفاده مي

براي رسیدن به جواب صحیح، اين مقدار بايد از مقدار 

𝒈(𝒔)هايي که پايدار نیستند )گره واقعي کمتر باشد. ≠

𝒓𝒉𝒔(𝒔)گیرند که نیاز به بروز ميهايي قرار ( در لیست گره

محض اينکه تغییري در رساني و پايدار شدن دارند. به

تمامي  rhsدهد، الگوريتم بالفاصله مقدار ها رخ ميهزينه

اند را بروز رساني هايي که تحت تأثیر قرار گرفتهگره

هايي که ناپايدار هستند را درون لیست کند و آنمي

اند، ها افزايش يافتهزينهزماني که ه دهد.جستجو قرار مي

𝒈(𝒔)هايي که کمتر از حد پايداري هستند )گره <

𝒓𝒉𝒔(𝒔)ها ( بايد جستجو شوند و برعکس، زماني که هزينه

هايي که بیشتر از حد پايداري هستند يابند، گرهکاهش مي

(𝒈(𝒔) > 𝒓𝒉𝒔(𝒔)6[شوند ( جستجو مي[ . 

هاي پويا هم براي شبکه *Aتوان از الگوريتم مي

گونه که در هر تغییري که ايجاد استفاده کرد، به اين

شود، الگوريتم از پايه دوباره اجرا شود، اما با توجه به مي

، D* Liteو مشتقات آن ) *Dتحقیقات، الگوريتم 

Delayed D*  و ...( همگي عملکرد بهتري نسبت به اين

 .]7[اند روش داشته

3-1-2-2- Anytime D* 

 و  *Dتميالگور هايتیقابل از *ADم الگوريت در

در  *Dالگوريتم  .]1[استفاده شده است  *ARA تميالگور

 *ARAتوضیح داده شد. الگوريتم  9-2-9-3بخش 

الگوريتمي است که در مدت زمان کوتاهي يک جواب 

دهد تا کاربر بتواند ي محلي را به کاربر ميبهینه

زمان تري داشته باشد، سپس در گیري سريعتصمیم

ي قبل را باقیمانده تا رسیدن به گره بعدي، جواب مرحله

منظور به ي کلي برسد.دهد تا زماني که به بهینهبهبود مي

 (ϵ>1) يتورم بيضر با را جستجو تميالگور نيااين هدف، 

شود. ي محلي ميدهد که منجر به جواب بهینهانجام مي

کاهش شود، ضريب تورم اين جواب به کاربر ارائه مي

يابد و در هر مرحله کاهش يابد و جستجو ادامه ميمي

شود. اين روند تا ضريب تورمي، جواب به کاربر ارائه مي

 . ]1[ (5شود )شکل ( انجام ميϵ =9)زماني که 
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در حال کاهش ضريب تورمي و بهبود  *ARAالگوريتم  -5شکل

 ]1[جواب 

الگوريتم ، *Dبا الگوريتم  *ARAدر ترکیب الگوريتم 

دهد آيد که در زمان کوتاهي به کاربر پاسخ ميبه وجود مي

دهد. در همین و سپس در زمان باقیمانده آن را بهبود مي

 نهيهز شدن عوض باعث طیمح در يرییتغ که يزمانحین 

 ستیل در رفتهيپذ ریتأث هايگره ،شودمي هالینک در

تغییر  و الگوريتم نسبت به رندیگيم قرار جستجو تياولو

 .]1[( 6کند )شکل مسیر کاربر اقدام مي

 
در حال کاهش ضريب تورم و تصحیح  *ADالگوريتم  -6شکل

 ]1[مسیر با توجه به تغییر محیط مسیريابي 

3-1-2-3- IDA* 

اين الگوريتم يک نسخه از روش پیمايش گراف جستجوي 

است. در اين نوع پیمايش، جستجو از يک گره شروع  1عمق اول

شوند. در صورت شده و رئوس مجاور انتخاب و بررسي مي

عنوان برخورد به گرهي که قبالً بررسي نشده است، آن گره به

شوند. هاي مجاورش بررسي ميشود و گرهگره اصلي انتخاب مي

به  در صورتي که گره قبالً بررسي شده باشد، جستجو يک سطح

شود. با اين روش جستجو در هر مرحله تا جايي عقب منتقل مي

 (.7شود )شکلکه امکان پذير است در عمق وارد مي

 
 DFSي عملکرد نحوه -7شکل

                                                           
1 Depth-First Search (DFS) 

 DFSگرافي نمايش داده شده است که اگر  7در شکل

هاي را روي آن اجرا شود و قابلیت به ياد سپردن گره

ترتیب بررسي نقاط بررسي شده را وجود داشته باشد، 

( خواهد بود. Start, F, A, B, C, G, D, Eصورت )به

 خروجي اين جستجو يک درخت پوشا است. 

توسعه يافته است،  DFSکه بر مبناي  *IDAالگوريتم 

ترين عمق براي ي استفاده از شرط رسیدن به پايینجابه

𝒇(𝒏)هر تکرار، از تابع  = 𝒈(𝒏) + 𝒉(𝒏) منظور توقف به

هزينه سفر از گره مبدأ به گره  g(n)کند. فاده ميتکرار است

n  است وh(n) ي سفر از بیني شده براي هزينهيک پیشn 

به گره مقصد است. الزم به ذکر است که همانند الگوريتم 

A*  اگر بخواهیم از جواب الگوريتمIDA*  مطمئن باشیم

 از مقدار واقعي آن کمتر باشد.  h(n)بايد مقدار 

3-1-2-4- ALT 

است که از عوارض  *Aي الگوريتم اين الگوريتم بر پايه

ي مثلثاتي ي کران پايین، و نامعادلهبراي محاسبه 2شاخص

و  x ،y ضلعي مثلثي، براي هر کند. در نامعادلهاستفاده مي

z را خواهیم داشت. 5ي معادله 

(5) 𝒁 ≤ 𝑿 + 𝒀 

 یرغ و دارکران استاندارد، تقريبي توانديم الگوريتم اين

 *A الگوريتم در که کند تولید کوتاهي زمان در را يمنف

 هاييگره از کار ينا شود. برايمي استفاده  h(s) عنوانبه

 سه هر شود. برايمي ( استفادهLشاخص) عنوان گره تحت

 هر بین فاصله واقعي مقدار *dist گراف، تابع موجود در گره

 کند.مي صدق 6 معادله در که است گره اين سه از يک

(6) 
𝒅𝒊𝒔𝒕∗(𝒖, 𝒘) ≤ 

𝒅𝒊𝒔𝒕∗(𝒖, 𝒗) + 𝒅𝒊𝒔𝒕∗(𝒗, 𝒘) 

 هدف براي فاصله تقريبي مقدار يمحاسبه براي

پردازش در قسمت پیش 7يمعادله از بخشیدن به جستجو،

 صدق مثلثاتي در نامساوي معادله شود. اينمياستفاده 

 (.1شکل (کند مي

(7) 
𝒉𝒍(𝒗) =  𝐦𝐚𝐱{𝟎, 𝐦𝐚𝐱{𝒅𝒊𝒔𝒕∗(𝑳, 𝒅)

− 𝒅𝒊𝒔𝒕∗(𝑳, 𝒗)|𝑳 ∈ 𝕃}} 

                                                           
2 Landmarks 
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هاي گره از هريک تواندمي v و است مقصد گره d که
هاي گره يمجموعه 𝕃 همچنین باشد و گراف موجود در

 𝕃مجموعه  پر کردنهاي يکي از روش .شاخص است
انتخاب يک گره از گراف، يافتن دورترين گره از نظر 

 𝕃اقلیدسي به آن و افزودن گره يافته شده به مجموعه 
ها کند که تعداد گرهاست. اين روند تا زماني ادامه پیدا مي

هاي گراف هاي شاخص برابر با تعداد گرهدر مجموعه گره
هايي هستند که هاي شاخص، گرهبهترين گره. ]91[شود 

نگريم، در فضاي زماني که از مبدأ به سمت مقصد مي
 پشت مقصد واقع شده باشند.

 *Aاين روش جستجو در سرعت بخشیدن به الگوريتم 
ها ندارد، اما اين روش در ترکیب با ديگر روش يریتأثزياد 

شود ميواقع  مؤثر( بسیار REALمثال در الگوريتم  طوربه)
هاي الگوريتم براي گرافاز اين  ]91[در تز  نیهمچن .]99[

ها در طول زمان پويا استفاده شده است که هزينه لینک
 تواند متغیر باشد. مي

 
بیني شده براي ي محاسبه مقدار پیشنمايشي از نحوه -1شکل

 ]91[فاصله 

3-1-2-5- REAL 

و  ALTهاي روش لهیوسبهاين الگوريتم ترکیبي از جستجو 
REACH   ( و الگوريتم مسیريابي 2-2-3)توضیح در بخش

A* شدهلیتشکپردازش است. همچنین از دو بخش پیش 
براي هر گره محاسبه  reachپردازش اول، مقدار . در پیشاست
هاي شاخص تولید پردازش دوم، گرهشود و در پیشمي
توانند به يکديگر پردازش هم ميشوند. اين دو بخش پیشمي

 .]92[توانند مستقل از يکديگر باشند و هم مي مرتبط باشند
که در بخش قبل  ALTبراي مقايسه اين روش با روش 

هاي واقعي آزمايش انجام توضیح داده شد، در مقاله  با داده
شده است. در شبکه راه کشور اياالت متحده آمريکا با 

لینک، پیش پردازش  5193339444گره و  2391479347
شود و الگوريتم دقیقه انجام مي 9196در  ALTالگوريتم 

REAL  هاي بررسي دقیقه، تعداد گره 6391بهبود يافته در
 9179116در هنگام مسیريابي اصلي برابر با  ALTشده در 

عدد است؛ زمان  39199بهبود يافته برابر با  REALو در 
ثانیه میلي 411در حدود  ALTاجراي مسیريابي اصلي در 

است.  9فته اين مقدار برابر با بهبود يا REALو در 
شود که الگوريتم طور که ذکر شد، مشاهده ميهمان

REAL  بسیار بهتر از الگوريتمALT کند اما در عمل مي
 . ]92[پردازش نیازمند زمان بیشتري است مرحله پیش

 1جستجو یمسئله هیتجز -3-2

 است ازین ریمس ترينکوتاه محاسبات يبرا که يزمان
 گره به دنیرس از قبل تا که است ييهاگره تعداد به وابسته
 يروش به بتوان اگر لیدل نیهم به. اندشده جستجو مقصد

 کرد، يبند میتقس جداگانه هاييمسئله ريز به را هاگره نيا
 زمان کاهش ينهیزم در يخوب اریبس شرفتیپتوان مي

 .]4[ انتظار داشت محاسبات

 2جهته دو یجستجو روش -3-2-1

 جهته کي اندشده مطرح تاکنون که ييهاروش شتریب
 حرکت مبدأ به مقصد از اي و مقصد به مبدأ از اي که هستند

 دو به را مسئله دوطرفه يجستجو روش در اما کنندمي
 تميالگور نيا در. (1)شکل کندمي بندي میتقس مجزا قسمت

هاي مسیريابي روش اول عامل هستند، مهم اریبس عامل دو
 نیدوم و شونديم استفاده قسمت دو از کيهر در که هستند

 نکهي. باااست جستجو توقف شرط است، ترمهم که عامل
 مانند) است گرفته قرار پژوهش مورد اریبس توقف اریمع
 هايز،جوابین ارهایمع نترينهیبه از استفاده باحتي  اما ،(]93[
 ياریبس در جهته، تک هايروش به نسبت روش جستجو نيا

  .]4[ است ترنامرغوب موارد، از

 
ي مسیريابي به دو قسمت مجزا در روش تقسیم مسئله -1شکل

 جستجوي دو جهته
                                                           

1 Decompose the search problem 

2 Bi-directional search algorithm 
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توان هاي متفاوتي مياز اين روش جستجو در الگوريتم 

، *Aطور مثال در ترکیب با الگوريتم استفاده کرد. به

 . ]94[ شده استدادهتوسعه  BHPAالگوريتم 

 یفرع هدف روش -3-2-2

 راه، شبکهمسیريابي در  يمسئله کي در يفرع فاهدا

 و مبدأگره  انیم که شوندتعريف مي هايينکیل اي و هاگره

 ،باشد مشخص يفرع هدف اگر. اندشده واقع فيتعر مقصد

 ريز دو به يابيریمس يمسئله کردن میتقس با توانيم

 بهبود البته. داشت يترعيسر عملکرد ،ترکوچک مسئله

است. در  يفرع اهداف تعداد و مکان به وابسته عملکرد

ي هدف لهیوسبهپس از تقسیم مسئله مسیريابي  ]95[

فرعي به دو زير مسئله، يک بار بهترين مسیر از مبدأ تا 

شود و بار ديگر براي هدف فرعي هدف فرعي محاسبه مي

 تا مقصد.

يک مشکل که ممکن است در اجراي اين عملکرد 

عدم يافتن بهترين مسیر به دلیل عدم وجود پیش بیايد، 

 . ]94[گره هدف فرعي در دنباله بهترين مسیر است 

 شده جستجو هاینکیل کردن محدود -3-3

-يم برچسب گره کي که يزمان معمول هايروش در

 تمامي شود،و مقداري به آن اختصاص داده مي خورد

 يبررسبعدي  در مرحله آن يخروج و يورود هاينکیل

 هاينکیل کردن محدود هايروش ياصل يدهيا. شوندمي

 به متصل هاينکیل از يخاص تعداد انتخاب شده، جستجو

ها صورت ي جستجو، تنها بر روي آناست تا ادامه گره کي

 . ]94[ها بگیرد و نه تمامي لینک

 یمراتب سلسله یجستجو روش -3-3-1

 که است نيا ،شده استمطرح روش نيا در که يادهيا

 ديبا ابتدا ده،یچیپ ايمسئله در جواب نيبهتر افتني يبرا

 شتریب اتیجزئ درون به سپس و کرد تمرکز کلیات يرو بر

 اما است ساده اریبس دهيا نيا نکهيا با. (91)شکل رفت

 نظر در را ريز يويسنار. است دهیچیپ اریبس آن سازيادهیپ

 ترک يمقصد سمت به را يمبدائ دیخواهيم شما. ديریبگ

 مبدأ از تواننديم را شما که ياصل هايابانیخ ابتدا،. دیکن

 شتریب را اتیجزئ سپس د،کنیيم دایپ را ببرند مقصد به

 هايابانیخ به هاهر يک از گره دنیرس راه و دکنیيم

 مسئله دو به روش نيا يدگیچیپ. يابیدمي را ياصل

 سلسله ساختار به ليتبد نحوه اول يمسئله. گردديبازم

 نیب جستجو انتقال يچگونگ دوم يمسئله و يمراتب

 [.4] است مختلف هايهيال

هاي مختلف توان در روشاز اين روش جستجو نیز مي

طور مثال در ترکیب اين روش با مسیريابي استفاده کرد. به

را  Hirearchical Dijkstra، الگوريتم Dijkstraالگوريتم 

 خواهیم داشت. 

 
 ]4[روش جستجوي سلسله مراتبي  -91شکل

 1برد مبنا روش جستجوی -3-3-2

به  مبدأي فاصله از ( مقدار کمینهReachمقدار برد )

 vگره مدنظر و از گره مدنظر به مقصد است. براي هر گره 

براي  reach، مقدار tبه مقصد  s مبدأاز  Pروي مسیر  بر

و فاصله  vتا  s، کمینه مقدار بین فاصله Pدر مسیر  vگره 

v  تاt  است. اين مقدارr(v)  براي هر گره بايد بیشینه مقدار

 vمسیرهاي عبور کرده از گره  ترينکوتاهرا در تمامي 

صدق کند،  1داشته باشد. در صورتي که گرهي در معادله 

( *Aيا  Dijkstraمثال  طوربهالگوريتم مسیريابي ) آنگاه

 نیازي به بررسي آن گره ندارند.

(1) 

𝒓(𝒗)̅̅ ̅̅ ̅̅ < 𝒅𝒊𝒔𝒕(𝒔, 𝒗) 

𝑨𝑵𝑫 

𝒓(𝒗)̅̅ ̅̅ ̅̅ < 𝒅𝒊𝒔𝒕(𝒗, 𝒕) 

̅̅𝒓(𝒗)مقدار  ̅̅ ,𝒅𝒊𝒔𝒕(𝒙و  r(v)کران باالي  ̅̅ 𝒚)  کران

از مشخص شدن  پس .]96[ است yو xپايین فاصله بین 

 هاييالگوريتمتوان از مي هايي که بايد بررسي شوند،گره

                                                           
1 Reach-Based 
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مسیر  ترينکوتاهبراي يافتن  *Aو يا  Dijkstraهمچون 

 .]99[ استفاده کرد

 1روش استفاده از میانبر -3-3-3

توان آن را در هاي ابتکاري که مييکي ديگر از روش

هاي جستجو شده قرار بخش مربوط به محدود کردن لینک

 .]99[سازي شبکه راه است داد، استفاده از میانبرها در ساده

استفاده  99ي اين روش از شکل براي توضیح ساده

شود، گراف طور که در شکل مشاهده ميکنیم. همانمي

 reachلینک با طول مساوي و مقدار  4اصلي شامل 

ي جابهتوان ( باال است. مي2-3-3)مراجعه شود به بخش 

( و يا دو Long-SHبر )ها از يک لینک میاناين لینک

برها ( استفاده کرد. پس از اينکه میانMid-SHلینک )

هاي میاني کاهش را در گره reachار تشکیل شد، بايد مقد

 داد تا در زمان جستجو، وارد جستجو نشوند. 

 
 بر در گراف شبکه راهاستفاده از میان نحوه -99شکل

توان سرعت مسیريابي را افزايش با اين روش، هم مي

پردازش باعث افزايش توان در بخش پیشداد و هم مي

سرعت شود. در مقابل اين مزايا، اين الگوريتم سبب 

شود )به ميهاي ذخیره شده افزايش کمي در حجم داده

توان نتايج مي 9هاي گراف(. در جدولدلیل افزايش لینک

 دو جهته را مشاهده نمود.  Dijkstraمقايسه با الگوريتم 

                                                           
1 Shortcuts 

 های قطعی و ابتکاریمقایسه الگوریتم -4

اند جز هايي که تاکنون بررسي شدهالگوريتم 

هاي ساده قطعي و ابتکاري هستند که در سیستم الگوريتم

شود. معموالً براي ذکر ها استفاده مياني از آناطالعات مک

شود. استفاده مي 2بزرگ Oها از نماد پیچیدگي الگوريتم

است  9صورت خیلي ساده الگوريتمي که پیچیدگي آن به

(O(1)با افزايش اندازه داده ) هاي ورودي، زمان اجراي آن

کند، پس در نتیجه الگوريتم که پیچیدگي آن تغییري نمي

O(N) صورت خطي با اندازه دادهاست، زمان اجراي آن به-

 هاييالگوريتمکند. به همین صورت ورودي تغییر ميهاي 

شوند. و توابع ديگر است، تشريح مي 2O(N(با پیچیدگي 

که  هاييالگوريتمکه اطالعات  شده استسعي  2در جدول 

به اند، هاي مختلف اين مقاله ذکر و بررسي شدهدر بخش

 |V|بندي شوند. در اين جدول نماد کپارچه جمعي يصورت

 هايتعداد لینک |E|هاي گراف ورودي، معرف تعداد گره

-فاصله mهاي گراف و ضريب انشعاب گره kگراف ورودي، 

 ي مبدأ و مقصد است. 

با مقدار  *Aشود، الگوريتم طور که مشاهده ميهمان

 هاي بررسي استفادهابتکاري که در محدود کردن گره

کند، توانسته است مقدار زمان محاسبات را در الگوريتم مي

Dijkstra  کاهش دهد. الگوريتمBellman-Ford نکهيا با 

هاي تري نسبت به الگوريتممحاسبات نسبتاً سنگین

Dijkstra  وA* ي منفي و کار دارد اما توانايي کشف حلقه

 Floyd-Warshallبا اعداد منفي در گراف را دارد. الگوريتم 

نیاز به محاسبات  Bellman-Fordدر مقايسه با الگوريتم 

هاي بیشتري دارد زيرا اين الگوريتم براي تمام جفت گره

کنند. ترين مسیر را محاسبه ميموجود در گراف، کوتاه

 Bellman-Fordنیز مانند الگوريتم  Johnsonالگوريتم 

ترين مسیر اههاي موجود در گراف کوتبراي تمام جفت گره

يي با دور هاگرافکند اما توان استفاده در را محاسبه مي

منفي را ندارد. اين الگوريتم در بخشي از فرآيند خود از 

هاي کند تا لینکمي استفاده Bellman-Fordالگوريتم 

منفي را به لینک مثبت تبديل کند. سپس از الگوريتم 

ترين مسیر هبراي يافتن کوتا Dijkstraمسیريابي همچون 

 کند. بین نقاط استفاده مي

                                                           
2 Big O notation 

 دو جهته  Dijkstraبر و مقايسه روش میان -9جدول

 روش
 مسیريابي پیش پردازش

های متوسط گره حجم زمان

 جستجو شده

 زمان

Bidirectional 

Dijkstra 

- 21 MB 5919723 341 ms 

Shortcuts 
 MB 539111 31 ms 34 دقیقه 97
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اند، الگوريتم هاي ديگري که ذکر شدهالگوريتم 

Dijkstra دو جهته و الگوريتم Dijkstra  سلسله مراتبي

است که براي بیان پیچیدگي محاسباتي آن از دو پارامتر 

ي بین مبدأ و ( و فاصلهkضريب انشعاب گره در گراف )

رسد با توجه به و به نظر مي شود( استفاده ميmمقصد )

توانند باعث بهبود اي که با آن روبرو هستیم مينوع مسئله

دو جهته،  Dijkstraشوند. در الگوريتم  Dijkstra الگوريتم

يابد که باعث فضاي جستجو تقريباً به نصف کاهش مي

در  طورنیهمبهبود سرعت عملکرد الگوريتم خواهد شد. 

نیز به دلیل اينکه بخش اعظمي از الگوريتم سلسله مراتبي 

شود که جزئیات مسیريابي در گراف سطوح باال انجام مي

کمتري دارند، و سپس با جزئیات بیشتر مسیريابي براي 

توان انتظار شود، ميبخش محدودي از فضا انجام مي

 عملکرد بهتري را نسبت به الگوريتم اصلي داشت.

در روش  *Aريتم با الهام گیري از الگو *IDAالگوريتم 

ترين مسیر را بین توانسته است کوتاه DFSپیمايش گراف 

هاي شبکه بیابد. ديگر گره مبدأ ورودي و ديگر گره

اند و توسعه يافته *Aي الگوريتم هايي که بر پايهالگوريتم

و  *Dهاي هاي پويا را دارند، الگوريتمتوان عمل در شبکه

AD*  هستند کهAD* ي الگوريتم توسعه يافتهD*  .است

، کنديمترين مسیر را براي کاربر فراهم اين الگوريتم کوتاه

، به انتظار است دهینرسسپس تا زماني که کاربر به مقصد 

نشیند و در راه مي شبکههاي گراف تغییرات در هزينه

صورت يافتن تغییري مسیر را از مکان فعلي کاربر اصالح 

شود که ي به کار گرفته ميدر زمان *ADکند. الگوريتم مي

کاربر خواستار مسیريابي در مدت زمان کوتاهي باشد. اين 

ي کلي نیست را ابتدا به کاربر الگوريتم مسیري که بهینه

دهد و سپس در مدت زماني که فرصت دارد به اصالح مي

تواند حرکت خود کند. در اين حالت کاربر ميآن اقدام مي

شود. رفته اصالح ميمسیر او رفتهرا آغاز کند و در بین راه 

هاي که الگوريتم توانايي تعامل با هزينه است يحالاين در 

متغیر را هم دارد و در صورت بروز تغییر هزينه، مسیر را 

 کند.اصالح مي

هاي ابتکاري ديگري براي هرس کردن گراف روش

توان به روش شبکه راه نیز ذکر شدند که از آن جمله مي

ALT  عنوان گره هايي بهکرد که در اين الگوريتم گرهاشاره

شوند و از نامساوي شاخص به الگوريتم شناسانده مي

بیني فاصله بین مثلثي عددي براي استفاده در مقدار پیش

شود. اين استخراج مي *Aگره تا مقصد در الگوريتم 

را بهبود  *Aالگوريتم تا حدودي توانسته بود الگوريتم 

هايي نیز براي هرس کردن گره REACHدهد. الگوريتم 

که بايد در الگوريتم مسیريابي بررسي شوند، ذکر شد که 

توسعه  REAL، الگوريتم ALTدر ترکیب آن با الگوريتم 

 5-2-9-3در بخش  ALTيافته بود و نتايج آن با الگوريتم 

 بررسي شده بود.

بر نیز روش ديگري بود که براي ي میانروش جستجو

هايي که بايد بررسي بشوند مورد ینکهرس کردن ل

استفاده قرار گرفته بود. اين الگوريتم با جايگزيني 

 reachهايي که در يک جهت قرار دارند و میزان لینک

ي خوببهبااليي دارند، با يک يا چند لینک توانسته بود 

پردازش و هم در سرعت محاسبات را هم در مرحله پیش

مرحله مسیريابي افزايش دهد. مقايسه اين روش با 

 . شده استآورده  9دو جهته در جدول Dijkstraالگوريتم 

 مسائل پیچیده و پیشرفته در مسیریابی -5

هايي از مدل تردهیچیپمسائل جهان واقعي بسیار 

هاي ذکر شده در اين مقاله توان حل هستند که الگوريتم

ي در نظر گرفته باشند. در دنیاي واقعي هزينه آن را داشته

ها تابع بسیاري از فاکتورهاي ديگر شده براي لینک

طور مثال زمان سفر در يک خیابان نه تنها فقط هستند. به

به طول بستگي ندارد بلکه به معیارهاي بسیاري همچون 

راه، تعداد خودروي عبوري، اتفاقات غیرمترقبه،  هندسه

ايي، زمان و ديگر معیارها وابسته است. وهووضعیت آب

همچنین، فرض کردن تنها يک معیار براي وزن دهي به 

-ها بسیار دور از واقعیت است، زيرا افراد مسیر رفتلینک

کنند و اين وآمد خود را تنها با يک معیار انتخاب نمي

انتخاب وابسته به معیارهايي همچون زمان سفر، طول 

قابل  صرف سوخت، امنیت، منظرهسفر، وضعیت ترافیکي، م

ها ديد در مسیر و غیره است. از طرف ديگر، تمامي راه

عنوان مثال يک ي افراد قابل استفاده نیستند. بهبراي همه

تواند در شرايط عادي از خطوط ويژه شهروند عادي نمي

اتوبوس و تاکسي استفاده کند، اما اين امکان براي 

 نشاني وجود دارد.آتشخودروهاي پلیس، آمبوالنس و 

ونقل عمومي نیز هاي حملمسیريابي در شبکه

هاي خاص خود را دارد. امکان انجام مسیريابي در پیچیدگي

خطوط  اي شامل شبکهکه شبکه 9يچند ساختي يک شبکه
                                                           

1 Multi-Modal  

34



  
ي

لم
 ع

يه
شر

ن
- 

ي 
يج

رو
ت

دس
هن

م
 ي

شه
نق

ي
دار

بر
 و 

ت
العا

اط
 

کان
م

ي
ره 

ما
 ش

م،
فت

 ه
ره

دو
 ،

4
ذر

، آ
 

اه 
م

93
15

  

 

 

س
ا

 

هاي مسیريابي اتوبوس، تاکسي و مترو است، يکي از حوزه

هستند به اين معنا که در  زمانمندها پیشرفته است. اين شبکه

ها بايد به جداول زماني حرکت مسیريابي بر روي اين شبکه

ي عمومي دسترسي داشت تا بتوان به کاربر نقلیه ليوسا

 .]99[مسیري قابل اطمینان را ارائه داد 

هاي همراه، بايد امکان انجام امروزه با افزايش دستگاه

مدت زماني تر در هاي ضعیفمسیريابي بر روي دستگاه

بهینه نیز ممکن باشد، پس بايد هرچه بیشتر با کاهش 

شوند، امکان هايي که استفاده ميپیچیدگي الگوريتم

 . ]99[حرکت به سمت مسائل دنیاي واقعي را افزايش داد 

 گیرینتیجه -6

هاي مسیريابي قطعي و ابتکاري در در اين مقاله روش

طور رفت که بهسیستم اطالعات مکاني مورد بررسي قرار گ

بندي شد. بخش اول مقدمه در بخش جمع 6کلي در 

هاي مسیريابي و سیستم اطالعات رابطه با مفاهیم الگوريتم

هاي مکاني توضیحاتي ذکر شد. در بخش دوم الگوريتم

هاي ابتکاري مورد بررسي قطعي و در بخش سوم الگوريتم

انجام شد  2اي که در جدول قرار گرفتند. با مقايسه

بدون  *Aها، الگوريتم توان ديد که از بین الگوريتممي

استفاده از هیچ پیش پردازشي عملکرد بهتري در میان 

-هاي تمامهاي تک منبع دارد و در بین الگوريتمالگوريتم

پیچیدگي محاسباتي  Floyd-Warshallزوج، الگوريتم 

 پردازشي دارد. کمتري بدون انجام هیچ پیش

هاي ديگري نیز براي باال ها روشالگوريتمبراي اينگونه 

هاي شود. از آن جمله روشبردن سرعت استفاده مي

رسد که جستجوي دو جهته و سلسله مراتبي به نظر مي

هاي توانند با توجه به شرايط مسئله، سرعت الگوريتممي

 مسیريابي را تا حد زيادي بهبود دهند. 

، ALTالگوريتم  پردازش )به طور مثال دربا انجام پیش

REAL ي بعدي انجام بر(، مسیريابي که در مرحلهو میان

شود، با سرعت بسیار بیشتري انجام خواهد شد. در مي

پايان با بیان مسائل پیچیده و نزديک به دنیاي واقعي 

هاي ذکر شده براي اينکه بتوانند مشاهده شد که الگوريتم

ايد بهبود پیدا گوي نیاز مسائل دنیاي واقعي باشند بپاسخ

 کنند.
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