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SAP :گردشگري خدمات براي هوشمند تفریحی پارك سیستم 

SAP:A Smart Amusement Park System For Tourist Services 

 چکیده

 طراحی براي ارتباطات و اطالعات فناوري انواع کمک با موجود تفریحی هاي پارك از بسیاري     
 این حال، این با. شوند می اداره گردشگران و جذاب به خدمات رسانی کارآمد هاي سیستم
ها گاهی سیستم  این. ارائه می کنند گردشگران به را گیري تصمیم مختلف سطوح ها سیستم

 مقاله این. می شوند روبرو منفی با تجربه خود سفر آنها در نتیجه در و تحمیل شده گردشگران بر
 مبتنی سفارشی برنامه گردشگر هر و به کند می را توصیف هوشمند تفریحی پارك سیستم یک

 زیر" شامل پیشنهادي هاي سیستم. می نماید ارائه گیري براي تصمیم بدون اجبار را GPS بر
 "تشخیص/  محاسبه سیستم زیر" و "مرکزي سیستم زیر" ،"سیار کاربردي افزار نرم یستمس

 زیر. می باشد "مرکزي سیستم زیر" با تعامل در "سیار کاربردي افزار نرم" سیستم زیر". است
. کند می اجرا را پیشنهادي سیستم داده اي و محاسبه ضروري پایگاه مدیریت مرکزي سیستم

از یک جاذبه  بازدیدکنندگان تعداد محاسبه و تشخیص ، "تشخیص/  محاسبه سیستم زیر" هدف
 کار خوبی به تنها نه پیشنهادي سیستم که دهند می نشان تجربی نتایج.  می باشدگردشگري 

 می ارائه "تفریحی هاي پارك" صاحبان تجاري براي نوآورانه عملیاتی مدل یک بلکه کند،می 
 .نماید

 خدمات سیار، کاربردي افزار نرم ،(LBS) مکان بر مبتنی خدمات تفریحی، پارك : کلیدي کلمات
 .گردشگري

I.مقدمه 

ارزآوري  منبع اولین به گردشگري ،2000 سال در گردشگري جهانی سازمان گزارش اساس بر     
 صنعت از بخشی عنوان به تفریحی هاي پارك]. 1[ است شده تبدیل کشورها از بسیاري در

 یکی تفریحی هاي پارك توسعه رو، این از. اند کرده در این ارزآوري ایفا مهمی نقش گردشگري،
 در. به شمار می آید جهان سراسر در نوازي مهمان و گردشگري صنعت بهبود مهم عوامل از

بازدید  قصد" و "عالقه" ،"کنندگان بازدید رضایت" مهم مقوله تفریحی هاي پارك خصوص
 تسهیل براي توانند می (ICT) و اطالعات ارتباطات فناوري هاي. همواره مطرح است "مجدد
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 روند یک حاضر به حال در ها فناوري این در حالی است که باشند، مفید مقوله ها تحقق این
والت  تفریحی معروف مانند هاي پارك. تبدیل شده اند تفریحی هاي پارك صنعت در عمده

 پارك و]5[  جانفوسان ]،4[ کنگ اوشن پارك هونگ ،]3[  یونیورسال اورالندو، ]2[ دیزنی ورلد
 افزار نرم ویژه به ، پارك خدمات در را ICT بر مبتنی هاي تکنیک]6[ تایوان در  تفریحی لوفو

. اند گرفته قرار توجه مورد بیشتر اخیر هاي سال در که] 7[ سیار را معرفی نموده اند کاربردي
 حل براي -جاذبه گردشگري و پارك اصلی اطالعات نیاز به بر عالوه- ICT بر مبتنی خدمات این

 مشاهده جاذبه براي "کننده خسته انتظار زمان" مانند گردشگران پیش روي مساله فعلی چندین
 اند. شده هاي گردشگري طراحی

 II.بررسی اجمالی 

،  )موبایلسیار (شامل سه زیر سیستم دیگر می باشد: زیر سیستم اپلیکیشن  SAPسیستم     
 زیر سیستم مرکزي و زیر سیستم شمارش و بازبینی.

A -  موبایل( سیار زیر سیستم اپلیکیشن(:            Mobile App Subsystem 

این اپلیکیشن یا زیر سیستم توسط پارك سرگرمی براي گردشگران فراهم می شود تا 
نسبت به دانلود آن بر روي تلفن هوشمند و یا کامپیوتر دستی  اقدام و نصب نمایند و 

و سرویس مربوطه متصل شوند. این زیر سیستم مرکزي از  SAPبدینوسیله به سیستم 
 نیز مرتبط می باشد." 3G/4Gپروتکل "و یا  "واي فاي"طریق 

 

B -  :زیر سیستم مرکزي                                            General Subsystem 

به منظور مدیریت مرکز داده ها و نگهداري  SAPاین زیر سیستم به عنوان هسته مرکزي 
آن عمل نموده و در اتاق کنترل پارك سرگرمی جاگذاري می شود. این زیر سیستم با 
زیر سیستم اپلیکیشن موبایل و زیر سیستم شمارش افراد به منظور روند درخواست 

 گردشگر و یا اطالع از فرآیند دو زیر سیستم یاد شده مرتبط است.
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 سیستم، آن از استفاده با که است دینامیک یا پویا ریزي برنامه زیرسیستم این اصلی کردکار    
ساس بر را تور برنامه بهترین  می تعیین توریست ترجیحی اولویت و گردشگران GPS موقعیت ا

 .کند

C -  شمارش/  تشخیص  سیستم زیر    :       Detecting/Counting Subsystem 

البته همراه  کند، حس را انسان حضور  تواند می که است سنسورهایی شامل زیرسیستم این    
ست قرار که کامپیوتري اجزاء با شوند تفریحی پارك هاي جاذبه ورودي در ا صب   که هنگامی. ن

 را مولفه شمارش و کند می شناسایی را رویداد این سنسور شود، می ورودي وارد توریست یک
ستم این همچنین. آگاه می کند صف طول و روزانه هاي بازدید تعداد آوري جمع براي سی  زیر

 بازدید تعداد. کند می محاســبه دوباره را صــف طول ،مکان هاي توریســتی فعالیت نوبت هر در

 بندي زمان در"فاي -ايو یا و اترنت" طریق از مرکزي سیستم زیر به صف طول و روزانه هاي

 پایگاه توریستی در هاي جاذبه صف طول و ماهانه هاي بازدید تعداد رسانی روز به براي مناسب
 .شود می ارسال اي داده

 III .SAP هوشمند تفریحی پارك سیستم 

 .کند می توصیف را هوشمند تفریحی پارك پیشنهادي سیستم دقیق طراحی بخش این

A- (موبایل) سیار اپلیکیشن زیرسیستم     

ستم      سی شن زیر سیر  یک (موبایل) سیار اپلیکی سبم ستفاده براي ارتباطی منا  خدمات از ا
SAP شگران در اختیار شگران. می گذارد گرد صب و دانلود به نیاز فقط گرد شناین  ن  در اپلیکی
 زیرسیستم ساختار. دسترس می باشد در چیز همه و دارند خود تبلت یا هوشمند هاي گوشی

 .شود می داده نمایش ذیل صورت به و است شده داده نشان زیر شکل در سیار اپلیکیشن
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زیر سیستم اپلیکیشن 
موبایل

اطالعات پارکپیشنھاد تور سابقھ گردشگر

اخبار راھنمای تور GPS- براساس برنامھ
ریزی دینامیک

GPS- براساس نقشھ
دینامیک لیست بازی گردشگر سابقھ بازی گردشگر

پیشنھاد ویژه اخبار مھم و داغ اطالعات بلیط مسیر یابی ساعات کار پارک اطالعات جذابیت ھا
سابقھ روزانھ سابقھ تاریخی

 
 
      سیار اپلیکیشن زیرسیستم ساختار 1 شکل 

 

                                                                              Park Info -1  پارك اطالعات مرکز -1

ند تفریحی پارك به مربوطپارك  اطالعات مرکز ـــنهادات ،تور راهنماي و اخبار مان  ویژه پیش
ـــگران ئه را داغ اخبار و،  گردش ـــیرها بلیط، اطالعات معرفیبه  تور راهنماي. کند می ارا  مس

ــاعت ،)ترافیک( ــگران به جاذبه و پارك س ــده. می پردازد گردش ــتی،  مرکز یاد ش  جاذبه توریس
 بر ها جاذبه که جایی پارك، درهاي موجود  جاذبه تمام مورد در دقیق اطالعات با را گردشگران

 با را گردشگرها جستجو بخش این، بر عالوه. اند آشنا می کند شده بندي دسته موضوع اساس
 می گردشــگران. را انجام دهند کلیدي کلمات ســریع يجســتجو می کند تا آشــنا ها جاذبه نام

 لیســت به را آنها تا کنند انتخاب “ ”Attraction Infoدر  را گردشــگري هاي جاذبه توانند
صی شان  شخ ضافهخود ست. نمایند ا شگران بازي لی شنهادبخش  در تواند می بعدا گرد  تور پی
 .شود استفاده
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          Tour Suggestion-2                                        پیشنهاد تور                 -2

هنگامی که یک گردشـــگر در بخش  مکان، بر مبتنی ســـرویس یک عنوان به اپلیکیشـــناین 
 یک آیا که کند تعیین GPS مختصات اساس بر تواند میپیشنهاد تور جستجو می کند نخست 

شگر ست پارك در گرد شن . نه یا ا ست ، اپلیکی   بر مبتنی "پویا زمان بندي" بخشاگر چنین ا
GPS  قرار می دهدرا در اختیار گردشگر. 

 GPS-Based Dynamic Schedulin  / GPS (1-2  بر مبتنی يپویا زمان بندي )1-2

 : قبیل از است ترجیحی مختلف هاي اولویت از انتخاب سهداراي  ویژگی این 

 .نزدیکترین،کوتاهترین زمان انتظار و جذابترین*

*Closest First, Shortest Wait Time First, and hottest First.                           

 انتخاب خود دلخواه زمان بندي اولویت عنوان به را اولویت ســه از یکی تواند میگردشــگر     
ستماز  تا کند صیه( جاذبه بهترینبخواهد  SAP سی ست در) شده تو شگر بازي "لی  بر "گرد

را  گردشگري جاذبه در بازي و ورود براي) شده توصیه( زمان بهترین بینی پیش اولویت، اساس
زمان  حل راه بهترین عنوان به گردشگر به مربوط به جاذبه را شده توصیه اطالعات همه و ،بیابد

 .خواهد بود ذیل شرح به ترتیب به اولویت سه. بندي ارائه کند

                                                              Closest First(aنزدیکترین            )الف

 جاذبه نزدیکترین عنوان به روي پیاده زمان ترین کوتاه با به جاذبه گردشگري  SAP سیستم    
در  گردشــگر یک که هنگامی). شــود می گرفته نظر درثابت  روي پیاده ســرعت(توجه می کند

 ،کند  می فعالیت  ”Closest First“ اولویت با ،  GPS بخش زمان بندي دینامیک مبتنی بر
ــن ــتورالعمل از اپلیکیش ــتفاده  ”API Google“ دس  روي پیاده زمانهايبه  تا کرد خواهد اس

بازیهاي  در گردشــگري هاي جاذبه GPS مختصــات تمام براي او GPS مختصــات از گردشــگر
شگر ست یابد مورد عالقه گرد شناین  سپس.]19[د شگري جاذبه اپلیکی  کوتاهترین با را گرد

ست کرد، خواهد پیدا روي پیاده زمان ستم درخوا سبه براي مرکزي سی صیه زمان محا  شده تو
 .نمایش می دهد گردشگر به را نتیجه و ،نموده بازي و ورود جهت خود
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 Shortest Wait Time First(b                                    انتظار زمان ترین کوتاه)ب

لیســت مورد در  گردشــگري هاي جاذبه در روي پیاده زمانهايبه  اپلیکیشــن،آنکه  از پس    
 مرکزي زیرسیستم به را آنها ،یابددست می  نقشه مسیر یاب گوگل از استفاده با عالقه گردشگر 

سال ستم سپس. کند می ار سی سبه به مرکزي زیر ستجوي جاذبه و محا  زمان ترین کوتاه با ج
می  شـده  دریافت روي پیاده زمان اسـاس بر بازي و ورود براي آن شـده توصـیه زمان و انتظار
ــتم بعدها،. پردازد ــیس ــن به را نتیجه مرکزي زیرس  توجه. دهد می ارجاع نمایش براي اپلیکیش

 زمان یک بلکه نیســت، جاذبه عمومی انتظار زمان مقاله، این در انتظار زمان که باشــید داشــته
ــده تنظیم انتظار ــاس بر ش ــات اس ــگر UPS مختص ــت گردش  انتظار زمان دیگر، عبارت به. اس

 متفاوت دارند جاذبه در رفتن راه به نیاز آنها مدت چه اینکه به بســته اســت ممکن گردشــگران
 .باشد

                                Hottest First(c                       مکان توریستی ترین جذاب )ج   

. نگرد می گردشگريذبه جا جذابترین عنوان به ماهانه بازدید باالترین با به جاذبه SAP سیستم
ستفاده با روي پیاده زمانهاي به اپلیکیشن مشابه، طور به دست می نقشه مسیر یاب گوگل  از ا

 ترین جذاببه  مرکزي زیرسیستم سپس. کرد خواهدارسال  مرکزي زیرسیستم بهرا  آنها ویابد 
شگريجاذبه  ترین پرطرفدار یا شگر در گرد ست عالقه گرد ساس بر لی  جاذبه هر ماهانه بازدید ا

ست می یابد شگري جاذبه در جذاب ترین روي پیاده زمان با. د ستم ،گرد سی  زمان مرکزي زیر
 راه بهترین عنوان به اپلیکیشن به را نتیجه و کند می محاسبه را بازي و ورود براي شده توصیه

 .دهد می گردشگر براي حل

ــه )2-2                GPS     2-2)Gps-Based Dynamic Map بر مبتنی دینامیک نقش
شگر یک که هنگامی شه  بخش به گرد  ،نیاز دارد خاص جاذبه براي GPS بر مبتنی دینامیکنق

 و مســیر تا کند می اســتفاده  “ ”Google-Play-Services و ”API Maps“ از اپلیکیشــن
جایی  ، دهد نشان را تفریحیپارك  الکترونیکی نقشه در شده مشخص جاذبه به گردشگر جهت

 .کرد متمرکز بیرون و داخل به راحتی به توان می را نقشه که

 * My Record                                                                           سابقه گردشگر*

 .می شود داده شرح ذیل شرح بهوجود دارد که  سابقه گردشگر در لیست دو    
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 (My Play Record a                                              گردشگرهاي سابقه بازي  )الف

شگر در    شگر ، سابقه بازي گرد  روزانه سابقه  در روز طول در او ی کههای جاذبه تواند می گرد
(Today's Record) جاذبه توانند می گردشگران این، بر عالوه. چک کند است کرده تخابان 

 جستجو تاریخی رکورد در مشخص مدتدر طول  یا ها سال ها، ماه طی در را خود انتخابی هاي
 .کنند

 (My Play List b      گردشگر                                                        بازي لیست )ب

ست این    سط تواند می فهر شگران تو سب   گرد  بخش زمان بندي دینامیک مبتنی بربراي ک
GPS  ستفاده مورد  در توان می را ها جاذبه. اجرا می شود SAP سیستمکه توسط  گیرد قرار ا

ــگري اطالعات/  تور راهنماي ــتقیم طور به یا و کرد انتخاب جاذبه گردش ــت بازي   در مس لیس
 نمود. اصالحگردشگر 

B - مرکزي زیرسیستم 

ستم      سبات مسئول مرکزي زیرسی ستم داده پایگاه مدیریت و سیستم هسته محا  SAP سی
 کند، می دریافت را اپلیکیشن درخواستهاي زیرسیستم این پارك، اطالعات ارائه بر عالوه. است

 این ،بعالوه. دهد می پاســـخ مربوطه نتایج با اپلیکیشـــنبه  و کند می پردازش را درخواســـتها
ستم سی ستم ازرا   "ها جاذبه هاي صف طول" و "روزانه بازدید دفعات تعداد" آمار زیر سی  زیر

شخیص  جاذبه جدول در صف طول و ماهانه بازدید هاي زمینه و کند می دریافت شمارش/  ت
سانیروز به رااي  داده پایگاه در صلی طرح "GPS بر مبتنی پویا زمان بندي". کند می ر  ارائه ا

ست مقاله این در شده سته اي الگوریتم و ا ستم در آن ه سی  طرح. شود می اجرا مرکزي زیر
 و کند می قبول را گردشگراز سوي  اپلیکیشن درخواست "GPS بر مبتنی دینامیک زمانبندي"

ساس بر را تور برنامه بهترین صات ا شگر و GPS مخت ست بازي گرد شگر ، لی جاذبه  اولویت گرد
شی تجربه ارائه هدف با را(نزدیکترین ،کوتاهترین زمان انتظار و جذابترین)   راه و تور بهتر سفار

ــان ــافرت براي تر آس ــته اي الگوریتم فراهم می نماید. گردش و مس  انتظار زمان ،طرح این هس
شنهادي ورود زمان و شده زده تخمین سبه یک براي پی ستی را محا  در جاییمی کند که  توری

ـــگري جاذبه از جدا پارك ـــته توجه. قرار دارد گردش ـــید داش  همه براي که انتظار زمان باش
شگران سان گرد ست یک ست ا  بر شده تنظیم انتظار زمان یک این بلکه ،زمان انتظار معمول نی
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 و فعلی صف پردازش زمان محاسبه، این خاص، طور به. است گردشگران GPS مختصات اساس
. گیرد می نظر در گردشگري را جاذبه به خودشروع حرکت  موقعیت از گردشگر رفتن راه زمان
ـــف پردازش زمان ـــف هباقیماند انتظار زمان به مربوط فعلی ص ـــف کنونی   و فعلی ص طول ص

 می ما گردشــگر یک براي بنابراین،. اســت] 20[ بازدید از جاذبه زمان مدت و ظرفیت همچنین
ـــ جاذبه ti𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤   زده تخمین انتظار زمان توانیم ـــبه را او iدر بازه خاص ه یکئ( جاکنیم محاس

(i₌1,2,3,…,n) تعداد  با پارك یک در جاذبه شناسه دهنده نشان n همانطور که) است جاذبه 
 به خود موقعیت از توریســـت رفتن راه زمانti𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 که جایی ،هســـتیمشـــاهد  1 الگوریتم در

 طول 𝑛𝑛i𝑁𝑁 )عدد طبیعیN( ،فعلی صف مانده باقی انتظار زمان ti𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑤𝑤𝑤𝑤𝑅𝑅  ،است جاذبه موقعیت
ست جاذبهبازدید  زمان مدت  𝑡𝑡i𝑂𝑂𝑂𝑂 و ، جاذبهظرفیت   𝑛𝑛i𝑂𝑂𝑂𝑂 فعلی، صف شته توجه .ا شید دا  با

بهره   CurrRnd  شروع زمان اساس بر تواند می نیز   BestRnd شده توصیه ورود زمان که
 .شود محاسبه 1 الگوریتم در فعلی جاذبه برداري از

 بازي و ورود براي شده توصیه زمان و انتظار زمان برآورد: 1 الگوریتم

Input   :𝑛𝑛i𝑁𝑁 ,𝑛𝑛i𝑂𝑂𝑂𝑂  , ti𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 ,  ti𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑤𝑤𝑤𝑤𝑅𝑅 ,  𝑡𝑡i𝑂𝑂𝑂𝑂 ,     CurrRnd    ورودي 
                             :       

   

ti𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤   :     خروجی         ,𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩                                                      : Output 

 

 کنیم: شروع 

𝑛𝑛i𝑁𝑁 اگر < 𝑛𝑛i𝑂𝑂𝑂𝑂   پس  

ti𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑤𝑤𝑤𝑤𝑅𝑅 ti𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤  اگر           پس   ≥

      ti𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 ⁼  ti𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑤𝑤𝑤𝑤𝑅𝑅−ti𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤:        

     BestRnd ₌ CurrRnd  ₊  𝑡𝑡i𝑂𝑂𝑂𝑂: 

 درغیراینصورت:   
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         ti𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤  ⁼  𝑡𝑡i𝑂𝑂𝑂𝑂 

       BestRnd ₌ CurrRnd  ₊ 2 ×   𝑡𝑡i𝑂𝑂𝑂𝑂 : 

 درغیراینصورت:

+ 𝑡𝑡i𝑂𝑂𝑂𝑂                             ×   ti𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑤𝑤𝑤𝑤𝑅𝑅اگر   � 𝑅𝑅i
𝑁𝑁

𝑅𝑅i
𝑂𝑂𝑂𝑂�

 

     
 ti𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤  پس         ≥

 ti𝑂𝑂𝑂𝑂 −  ti𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤:      ×   ti𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑤𝑤𝑤𝑤𝑅𝑅 +    � 𝑅𝑅i
𝑁𝑁

𝑅𝑅i
𝑂𝑂𝑂𝑂�

 

         
  ti𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤   ⁼      

       BestRnd ₌ CurrRnd  ₊ ⟮ 1 ₊  � 𝑅𝑅i
𝑁𝑁

𝑅𝑅i
𝑂𝑂𝑂𝑂� ⟯ × 𝑡𝑡i𝑂𝑂𝑂𝑂:                              

 درغیراینصورت:

≥ ⟮       𝑡𝑡i𝑂𝑂𝑂𝑂اگر   ti𝑂𝑂𝑂𝑂               ×  ti𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 − ⟮  ti𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑤𝑤𝑤𝑤𝑅𝑅 +   � 𝑅𝑅i
𝑁𝑁

𝑅𝑅i
𝑂𝑂𝑂𝑂� پس 

 

    𝑡𝑡i𝑂𝑂𝑂𝑂    ⟯:          × −⟮  ti𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑤𝑤𝑤𝑤𝑅𝑅 +   � 𝑅𝑅i
𝑁𝑁

𝑅𝑅i
𝑂𝑂𝑂𝑂�   ti𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤  ti𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤   ⁼         

       BestRnd ₌ CurrRnd  ₊ ⟮ 1 ₊  � 𝑅𝑅i
𝑁𝑁

𝑅𝑅i
𝑂𝑂𝑂𝑂� ⟯ × 𝑡𝑡i𝑂𝑂𝑂𝑂:                            

 در غیر اینصورت:

 ti𝑂𝑂𝑂𝑂  ti𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤   ⁼         

BestRnd ₌ CurrRnd  ₊ ⟮ 1 ₊  � ti
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

𝑤𝑤i
𝑂𝑂𝑂𝑂    � ⟯ × 𝑡𝑡i𝑂𝑂𝑂𝑂:                            

ذیل تبیین شده  شرح به GPS بر مبتنی دیینامیک بندي زمان طرح ). 1 الگوریتم اساس بر    
 از را GPS بر مبتنی دینامیک زمان بندي درخواســت مرکزي زیرســیســتم که هنگامی. اســت

 به و بوده درخواســت نیاز مورد اولویت کدام که کند می تعیینو  کند، می دریافت اپلیکیشــن
 :استمرار می یابد ترتیب این



10 
مینا سیفی -ویرایش: عباس شیریان-برگردان  

 Closest First -1                                                                         نزدیکترین    -1

                   

 زده تخمین انتظار زمان کند، می دریافت اپلیکیشن را از درخواست زیرسیستم این که هنگامی
 نتیجه و کند می محاسبه روي پیاده زمان کوتاهترین براساس را شده توصیه ورود زمان و شده

 .کند می ارسال اپلیکیشن به را

 Shortest Wait Time First -2                                 انتظار زمان کوتاهترین -2 

ستم، زیر کهاین از بعد ،)1( به شبیه     شگر روي پیاده زمانهاي سی  جاذبه از یک هر از را گرد
ست هاي ست بازي  موجود در لی شگرلی  هر شده زده تخمین انتظار زمان ،دریافت می کند گرد

 عنوان به انتظار زمان ترین کوتاه با را جاذبه ،محاســبه می کند 1 الگوریتم اســاس بر را جاذبه
 عنوان به را اپلیکیشن به پیشنهادي ورود زمان نتیجه در و ،شده انتخاب می کند توصیه جاذبه

 .فرستد می حل راه بهترین

   Hottest Fist -3                 جذابترین                                                              -3

ــتم      ــیس . تلقی می کند ذبهجا جذابترین عنوان به ماهانه بازدید باالترین با را جاذبه SAP س
 بازیابی را جاذبه بهترین زیرسیستم، این ، گردشگراپلیکیشن از سوي  درخواست دریافت از پس
ــیه ورود زمان و تخمینی انتظار زمان کند، می ــده توص ــتفاده با را ش در  روي پیاده زمان از اس

 بهترین عنوان به اپلیکیشن به را نتیجه و کند می محاسبه )1( الگوریتم اساس بر جاذبه بهترین
 .برمی گرداند حل راه

ــتم اي داده پایگاه طراحی مورد در ــیس ــامل داده پایگاه این ،SAP س  اي داده پایگاه جداول ش
ــت غیره و جاذبه جدول اخبار، جدول مانند  جاذبه هر نیاز مورد اطالعات تمام جاذبه جدول. اس

 که اســت جاذبه جدول اصــلی کلیدجاذبه  شــناســه زمینه. کند می ذخیره را تفریحی پارك در
ست مرتبط دیگر جداول به و کند می تعریف را خاصی جاذبه منحصرا  نام، زمینه در اطالعات. ا

 می نگاه جاذبه اطالعات به گردشگر یک که هنگامی نگهداري و هیجان، سطح ،همحدود عکس،
 SAP سیستم که است نیاز مورد زمانی جغرافیایی عرض و طول هاي زمینه. ارائه می شود کند

ـــه و GPS بر مبتنی زمان بندي دینامیک . دهد انجام را GPS بر مبتنی دینامیک هاي نقش
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  )1(الگوریتم در محاســبه براي جلســه زمان و ظرفیت مدت، صــف، طول هاي زمینه در مقادیر
 زیر توسط شده ارسال آمار با مطابقت در صف طول و ماهانه بازدید محدوده.  استفاده می شوند

ستم شخیص سی سانی  روز به شمارش/  ت  در شده تعیین ماهانه بازدیدهاي مقدار. شود میر
 .است "گردشگري جاذبه" محبوبیت دهنده نشان و شود می بازنویسی و بازنشانی ماه هر ابتداي

 C .شمارش/  تشخیص زیرسیستم 

البته همراه  کند، حس را انسان حضور تواند می که است سنسورهایی شامل زیرسیستم این    
ست قرار که کامپیوتري اجزاء با شوند تفریحی پارك هاي جاذبه ورودي در ا صب   که هنگامی. ن

 را مولفه شمارش و کند می شناسایی را رویداد این سنسور شود، می ورودي وارد گردشگر یک
ستم این همچنین. آگاه می کند صف طول و روزانه هاي بازدید تعداد آوري جمع براي سی  زیر

شگريمکان هاي  فعالیت نوبت هر در سبه دوباره را صف طول ،گرد  بازدید تعداد. کند می محا
 تعداد رسانی روز به براي مناسب زمان بندي در مرکزي سیستم زیر به صف طول و روزانه هاي

 .شود می ارسال داده اي پایگاه در گردشگريهاي  جاذبه صف طول و ماهانه هاي بازدید

 

IV. سیستم تست و سازي پیاده 

 سازي پیاده ابزارهاي و محیط)الف

شان 1 شکل در SAP سیستم سازي پیاده محیط     ست شده داده ن  اپلیکیشن زیرسیستم. ا
ستفاده با" 4,3 اندروید" پلتفرم در سیار سعه محیط از ا  Android SDK با) IDE( یکپارچه تو

شرفت نموده ست پی ستم. ا سی ستفاده با مرکزي زیر ستودیو ویژوال از ا  بر شود، می اجرا # C ا
ست HP رومیزي رایانه ویندوز یک روي شده ا ست  سافت SQL Server. ها  عنوان به مایکرو

 شمارش/  تشخیص زیرسیستم. کند می عمل مشابه رومیزي رایانه یک در سیستم داده پایگاه
سور یک ریزي، برنامه قابل Arduino UNO میکروکنترلر بورد یک شامل  و قرمز مادون سن

ـــد می بوك نوت یک  "بوك نوت" به کابل یک طریق از Arduino UNO بورد ، جاییکه باش
صل ستم بین ارتباط همانند. شود می مت سی ستم ها، زیر سی شن زیر از  تواند می سیار اپلیکی
 ارتباطبا زیر سیستم مرکزي  اینترنت کانال از Wi-Fi 3 4G / G یهاي ارتباط سیستم طریق
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 با Wi-Fi یا "اترنت" شــبکه طریق از تواند می تشــخیص شــمارش زیرســیســتم و کند برقرار
 .کند برقرار ارتباط مرکزي زیرسیستم

 
 SAP سیستم سازي پیاده محیط 1 شکل

 تجربی نتایج و آزمایش )ب 

ست زمینه     ستم ت شان 2 شکل در SAP سی ست شده داده ن ست زمینه در جاذبه شش. ا  ت
ــرح به را نما تجربی نتایج از برخی. دارد وجود ــان زیر ش  می آزمایش ،"اول". داد خواهیم نش
ستمآیا  که کنیم سی شن زیر ستی به تواند می سیار اپلیکی ستم اي داده پایگاه به در  زیر در سی

 آغاز سیار اپلیکیشن زیرسیستم اصلی منوي از را آزمایش. کند پیدا دسترسی مرکزي سیستم
شت هاي. میکنیم شان 3 شکل در صفحه روي متوالی بردا ست شده داده ن سه در. ا  با مقای
 به تواند می سیار اپلیکیشن زیرسیستم که کنیم می ارزیابی ،اي داده پایگاه در ي موجودمحتوا
 .دهد نشان درست را نتیجه و کند پیدا دسترسی مرکزي زیرسیستم در داده پایگاه

 

 SAP سیستم تست زمینه: 2 شکل
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   (Park Info) ركسیستم پا آزمایش 3 شکل

 

 صورت به ،GPS بر مبتنی دینامیک بندي زمان بخش ،SAP سیستم اصلی ویژگی ،"وم"د    
(نزدیکترین،کوتاه ترین زمان انتظار و  ، اولویت ســه نتایج با مقایســه در: اســت شــده تایید زیر

شان) 4(  شکل در ترتیب بهکه جذابترین) ست شده داده ن شده یخروج با) c( و ا  در دریافت 
ستم زیر صفحه ستم که کنیم می تأیید ،مرکزي سی سبات SAP سی ست نتایج و محا  را در
. است صحیح نیز مرکزي زیرسیستم و سیار اپلیکیشن زیرسیستم بین ارتباط و دهد می نمایش

 خوبی به GPS بر مبتنی دینامیک بندي زمان بخش که اطمینان حاصــل می نماییم نتیجه، در
ـــه که می نماییم تایید ما این، بر عالوه. کند می کار  بر مبتنی GPS بر مبتنی دینامیک نقش

 .است صحیح نیز پیشنهادي سیستم
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 GPS بر مبتنی زمان بندي دینامیک براساس آزمایش 4 شکل

V.گیري نتیجه 

 خدمات که را معرفی می نماییم) SAP( هوشمند تفریحی پارك سیستم یک مقاله، این در     
 یک. دهد می ارائه تر آسان و تر راحت اي تجربه جهت کسب گردشگران براي را ICT بر مبتنی
ست شده طراحی ،GPS بر مبتنی پویازمان بندي  نام به خاص جدید ویژگی شگران به تا ا  گرد

شنهادات شی تور پی صیه جاذبه( سفار صیه ورود زمان با شده تو ساس بر) شده تو  هاي جاذبه ا
 هاي گیري تصمیم گردشگراناینکه  بدون GPS مختصات و جاذبه اولویت ،گردشگر عالقه مورد

 زمانبندي طرح مکان، بر مبتنی خدمات ارائه. کنند داده شــود را اتخاذ کننده خســتهو  مختلف
ـــف کلی انتظار زمان تنها نه ،GPS بر مبتنی دینامیک  تخمین زمان همچنین بلکه ،کنونی ص

مشخص  محلی انتظار زمان تعیین براي را GPS مختصات براساس توریستپیاده روي  شده زده
شن این، بر عالوه. کند می ستم سیار اپلیکی سان و ساده کاربري ارتباط یک SAP سی  براي آ

شگران شمند هاي تلفن با که یگرد شنا "تبلت" یا هو ستند آ ست . ه  و طراحی در نظر گرفته ا
 دهد می نشان و است شده داده شرح نتایج تجربی آن مقاله این در SAP سیستم سازي پیاده

 .کند می کار خوب SAP پیشنهادي سیستم که
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