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 مقصد -جهت شمارش حجم براي ماتریس مبداء از شبکهبهینه تعیین کمانهاي 
 

  1مهدي محمودآبادي
 25پالك  9بیستون-بلوار سجاد -مشهد .کارشناس ارشد برنامه ریزي حمل و نقل

 
 :چکیده

قرار گرفته است چرا مقصد با استفاده از اطالعات شمارش حجم بسیار مورد توجه پژوهشگران  -امروز دستیابی به ماتریس مبداء
بر اساس حجم جریان در کمانهاي شبکه که با هزینه بسیار کمتر و صرف وقت بسیار کم و دقت باال  توانکه در اینگونه روشها می

محل کمانها جهـت شـمارش    و ها تعدادمقصد نموده در اینگونه الگوریتم -باشند، اقدام به برآورد ماتریس مبداءمی دسترس در
در این . مقصد بهتري رسید -توان به ماتریس مبداءبطوریکه با انتخاب کمانهاي بهینه می .باشدپارامترهاي اصلی می حجم یکی از

روش مورد نظـر حـداقل کمانهـا    . مقاله الگوریتمی جهت تعیین تعداد و محل کمانهاي بهینه براي شمارش حجم ارایه شده است
این الگوریتم بخصوص بـراي روش گرادیـان در بـرآورد    . دهدرا بدست می مقصد -جهت پوشش ماکزیمم عناصر ماتریس مبداء

مقصدهاي پوشش داده شده توسط کمانهـاي   -روش گرادیان تنها زوج مبداء در مقصد بسیار موثر است چرا که -ماتریس مبداء
برنامه نویسی شده و براي  Foxproو   /EMMEدر ادامه الگوریتم مورد نظر در محیط  .گردندشمارش حجم تصحیح و برآورد می

دهد که براي شبکه شهر مشهد تنها با اجرا گردیده است نتایج حاصله نشان می) شهر مشهد(با مقیاس بزرگ  عیواقیک شبکه 
در . مقصد را پوشش و در نتیجـه تصـحیح کـرد    -درصد از ماتریس مبداء 95توان حدود درصد از کمانهاي شبکه می 8شمارش 

اند و یا بدالیلی بایـد در لیسـت کمانهـاي بهینـه     که تعدادي از کمانهاي شبکه از قبل شمارش شده تیحال الگوریتم پیشنهادي
کمانهاي بهینه بایستی از بین یک مجموعه کمانهاي معینی انتخاب گردند و یـا مـوقعی کـه پوشـش زوج     حالتی که و یا  باشند،
 .نیز لحاظ شده است مقصدهاي خاصی مد نظر باشد -مبداء
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 :مقدمه -1
هـا  تـرین ورودي ترین و ضروريمقصد یکی از اصلی -اطالعات تقاضاي سفر به صورت ماتریسهاي مبداء

ونقـل یکـی از   ونقل است و براي طراحی و مدیریت سیسـتمهاي حمـل  ریزي و مهندسی حملدر برنامه
ار سخت و مستلزم صرف وقـت،  دستیابی به این اطالعات بسی معموالً. آیداطالعات اساسی به حساب می

این در حالی است که دسترسی به حجـم جریـان در کمانهـاي    . باشدهزینه و نیروي انسانی بسیاري می
از اینرو در سالهاي اخیـر توجـه بسـیاري از    . شبکه به راحتی، با دقت باال و هزینه بسیار کم میسر است

ف وي حجم جریان در کمانهاي شبکه معطـ مقصد از رو -پژوهشگران به چگونگی برآورد ماتریس مبداء
مقصد با اسـتفاده   -از میان روشهاي گوناگون و متنوع ارایه شده جهت برآورد ماتریس مبداء. شده است

ازکارآیی بیشـتري بـراي حـل    ] 1[ روش گرادیان ارایه شده توسط اسپایس  ،از اطالعات شمارش حجم
 :باشدضی اسپایس به شکل زیر میدل ریامبزرگ برخوردار است ابعاد در  قعیوا مسائل
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iiو  l=0قرار ده :   1گام  gg  . i ∈Iبراي  =ˆ
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 هاي روش گرادیان براي برآورد ماتریس تقاضا از اطالعات شمارش حجمگام). 1(شکل 
 

 -شـود روش گرادیـان تنهـا زوج مبـداء    یده میدالگوریتم روش گرادیان  5و  3هاي همانگونه که از گام
ـ کند کـه در کو ) برآورد(تواند تصحیح مقصدهایی را می مقصـد کمـان    -داءوج مبـ زاهترین مسـیر آن  ت

در غیـر اینصـورت روش قـادر بـه تصـحیح آن زوج      ) akδ= 1(شمارش حجم شده وجود داشـته باشـد   
 .]2[مقصد نخواهد بود -مبداء

مقصد از روي  -اکثر روشهاي برآورد ماتریس مبداءوحتی (در تحقیق حاضر جهت بهبود روش گرادیان 
ی ارایه گردیده است تا بر اساس آن بتوان کمانهـاي بهینـه از شـبکه را    الگوریتم) اطالعات حجم کمانها

با توجـه بـه آنکـه پوشـش      .مقصد بدست آورد -ماتریس مبداء) تصحیح(جهت شمارش حجم و برآورد 
وریتم پیشنهادي ت روش گرادیان است لذا الگفقیمقصدها یکی از پارامترهاي اساسی در مو -زوج مبداء
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پذیري یعنی در صورت برقرار نبودن شرط امکان:  4گام 
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 :را بر اساس رابطه زیر محاسبه کن  giمقادیر جدید ماتریس :   5گام 
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 .  gi=gil، و  l=l+1قرار ده :  6گام 
 .ر اینصورت توقف کنبرو، در غی 2برقرار نیست به گام  "معیار توقف"اگر :  7گام
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دهنـد،  مقصـد را مـی   -تعداد کمانهاي شبکه که بیشترین پوشـش زوج مبـداء   ممودر این تحقیق مینی
 .آوردبدست می

که برخی از کمانهاي شبکه قبالً شمارش حجم شده باشند و یا بدالیلی بایسـتی در مجموعـه    تیدر حال
هـاي  کمانهاي بهینه قرار بگیرند، الگوریتم پیشنهادي قادر است که با لحاظ این کمانهـا، مجموعـه کمان  

 .دهند محاسبه کندمقصد را می -بهینه را که بیشترین پوشش زوج مبداء
را ) و خیلـی بـزرگ  (هاي با مقیاس بزرگ یه شده در این مقاله کارآیی الزم جهت اجرا در شبکهاروش ار
سازي و اجرا گردیده و نتـایج  پیاده) یک شبکه با مقیاس بزرگ(این روش براي شبکه شهر مشهد . دارد

 .ه نیز ارایه شده استدر ادام
 

 ارایه الگوریتم –روش حل مسئله  -2
 :گردنددر ابتدا نمادهاي استفاده شده در الگوریتم پیشنهادي به شکل زیر معرفی می

^
ig :مشاهده(مقصد اولیه  -ماتریس مبداء( 
A :مجموعه کمانهاي شبکه 
I :مقصد -مجموعه زوج مبداء 

UC )Uncovered OD :(مقصدهاي پوشش داده نشده -مجموعه زوج مبداء 
OL )Optimum Links :( مجموعه کمانهاي بهینه جهت شمارش حجم)خروجی الگوریتم( 
CO )Covered OD :(مقصدهاي پوشش داده شده توسط مجموعه کمانهاي بهینه  -مجموعه زوج مبداء

 ) OLمجموعه (
NCO )New Covered OD :(مقصدهاي جدید پوشش داده شـده توسـط کمـان     -مجموعه زوج مبداء
 ) a )a∈Aبهینه 

CL )Candidate Links :(مجموعه کمانهاي کاندید جهت انتخاب کمانهاي بهینه 
Ki : کوتاهترین مسیر(مسیر استفاده شده (مقصد  -زوج مبداءi )i∈I( 

) مقصد -بیشترین پوشش مبداء(اي بهینه جهت شمارش حجم الگوریتم پیشنهادي جهت تعیین کمانه
 :به شکل زیر ارایه گردد

 
 :قرار بده

ĝi  :مقصد اولیه-ماتریس مبداء 
A :مجموعه کمانهاي شبکه 
I :مقصد-مجموعه زوج مبداء 

l =  :شمارنده 
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 :مقداردهی اولیه
CL =A ,                    NCO =¬ ,                CO =¬,                OL=¬ ,                 UC = I 

 :که
UC :مقصدهاي پوشش داده نشده      -مجموعه زوج مبداء                   Uncovered O-D 
OL :              مجموعه کمانهاي بهینه                                           Optimum Links 
CO  :اده شــده توســط مجموعــه کمانهــاي بهینــهمقصــدهاي پوشــش د-مجموعــه زوج مبــداء)OL                                                                       (

Covered O-D 
NCO  :مقصدهاي جدید پوشش داده شده توسط کمـان بهینـه   -مجموعه زوج مبداءa               کـه 

New Covered O-D                                                    A э a  
CL :                   مجموعه کمانهاي کاندید جهت انتخاب                Candidate Links   

1-  ĝi     مدل تخصیص ترافیک بر اساس تعادل شبکه(را به شبکه تخصیص ده ( 
را  و کمانهاي مربوطه Kiمجموعه مسیرهاي استفاده شده  ) i  )i є Iبراي هر مبداء و مقصد  -2

 تعیین کن
را پوشش  UCمقصد از مجموعه -را که بیشترین تعداد زوج مبداء a، کمان CLاز مجموعه  -3
چنانچه چندین کمان داراي این خاصیت بودند، از بین آنها کمانی را که . (دهد، تعیین کن  می

 )دهد انتخاب کن را پوشش می Iمقصد از مجموعه -بیشترین تعداد زوج مبداء
 :محاسبه کنرا  NCOمجموعه  -4

NCO ⊂ UC  مقصدهاي جدیدي است که توسط کمان  -و برابر زوج مبداءa شوند پوشش داده می. 
 = a  {OL {: اضافه کن OLرا به انتهاي مجموعه ) 5کمان پیدا شده در بند ( aکمان بهینه   -5

OL υ 
 CO = CO υ NCO :         را بهنگام کن COمجموعه  -6
  UC = UC - NCO    :      را بهنگام کن UCمجموعه  -7
 - a  {CL = CL{ :          را بهنگام کن CLمجموعه    -8
 l = l+1قرارده   -9

 .برو، و گرنه توقف کن 5اگر معیار توقف برقرار نیست به گام   -10
 معیار توقف در الگوریتم -2-1

ذیـل  تواند هر کدام از سه شرط معیار توقف در الگوریتم تعیین کمانهاي بهینه جهت شمارش حجم می
 ):و یا ترکیبی از سه شرط(باشد 

خـواهیم انتخـاب   حداکثر تعداد کمانی که بعنوان کمان بهینه مـی (معیار تعداد کمانهاي بهینه  -
 .باشددر الگوریتم می l، که در واقع همان شمارنده )کنیم

 دو تکرار متوالی الگوریتممقصد در  -معیار میزان افزایش درصد پوشش زوج مبداء -



٢٧٧ 

زوج % 95مثالً رسیدن به پوشـش  (مقصد  -به درصد خاصی از پوشش زوج مبداء معیار رسیدن -
 )مقصد -مبداء

حالت ذیـل پیـاده سـازي و در هـر حالـت نسـبت بـه پیـدا کـردن           5تواند براي الگوریتم مورد نظر می
 :کمانهاي بهینه عمل کند

مجموعـه کمانهـاي   این حالت، همان حالت معمولی است که کمانهاي بهینـه از بـین کـل    ) الفحالت 
 .گردندشبکه انتخاب می

بایسـتی در مجموعـه   انـد و یـا بـدالیل دیگـري مـی     از قبل چند کمان شمارش حجـم شـده  ) ب حالت
 .کمانهاي بهینه قرار داشته باشند

اي از کمانهـا بعنـوان کاندیـد    بر اساس یکسري اطالعات قبلی و یا تحقیقاتی، یـک مجموعـه  ) ج حالت
 .محاسبه شود Bو باید کمانهاي بهینه از بین مجموعه B⊂A که ) Bعه مجمو(اند انتخاب شده

مقصـدها مـورد توجـه     -بر اساس یک مطالعه قبلی و یا مشاهداتی، پوشش تمامی زوج مبـداء ) د حالت
مقصـدهایی کـه    -زوج مبـداء  O ⊂ I ،O(اي از آنها مد نظـر اسـت   نیست و فقط پوشش زیر مجموعه
 )ش حجم مورد توجه استپوشش آنها توسط کمانهاي شمار

 )د(و ) ج(ترکیبی از حالت ) ه حالت
-ارایـه مـی  ) 2(تعیین کمانهاي بهینه براي شمارش حجم در شکل  فلوچارتبا توجه به توضیحات فوق 

 :گردد
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OL: Optimum Links 

CO: Covered OD 

UC: Uncovered OD 

CL: Candidate Links 

NCO: New Covered OD 

 شروع

 :مقداردھي اولیھ
OL =¬ 

CO = ¬ 
UC = I     

CL = A 
NCO = ¬ 

 OL= مجموعھ كمانھاي منتخب موجود 
مقصدھایي كھ  -مجموعھ زوج مبداء

 CO=    میشوند  پوشش داده OLتوسط 
UC = I – CO 
CL = A – OL 

NCO = ¬ 

ĝi را بھ شبكھ تخصیص بده و براي ھر مبداء- 
و  Kiمسیرھاي استفاده شده مجموعھ i مقصد 

 كمانھاي استفاده شده را تعیین كن

بیشترین تعداد  بطوریكھ CL ازمجموعھ a كمان تعیین
 را پوشش دھد UCمقصد ازمجموعھ -زوج مبداء

 را محاسبھ كن  NCOمجموعھ 
)NCO ⊂ UC( 

OL = OL ∪ {a} 
CO = CO ∪ NCO 
UC = UC – NCO 

CL= CL – {A} 
l = l+١ 

توقف آیا معیار 
 برقرار است؟

Input: 
ĝ i : A,I, l =  

 پایان

NO 

Yes 

بھترین  OLمجموعھ 
 كمانھا را چاپ كن

 

OL =¬ 
CO = ¬ 
UC = I 

CL = B     
NCO = ¬ 

OL =¬ 
CO = ¬ 
UC = O 

CL = A     
NCO = ¬ 

OL =¬ 
CO = ¬ 
UC = O 

CL = B     
NCO = ¬ 

 حال                 ت
  »الف«

 حال             ت
  »ب«

 حال             ت
  »ج«

 حال          ت
  »د«

 حال          ت
  »ه«

 

فلوچارت روش تعیین کمانهاي بهینه  ).2(شکل 
 .جهت شمارش حجم
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 سازي الگوریتمپیاده -3
 Foxproریـزي  و محیط برنامـه   /EMMEسازي روش ارایه شده در این تحقیق از نرم افزار براي پیاده

ام فرآیند تخصیص ترافیک که بر پایه تعادل ججهت ان  /EMMEاز نرم افزار . تواماً استفاده شده است
همچنین اطالعات مربوط به مسیرهاي استفاده شده و کمانهاي موجـود  . باشد استفاده گردیده استمی

از محـیط  . آیندبدست می  /EMMEرم افزار مقصد مقصدها در ن -در کوتاهترین مسیر بین زوج مبداء
مقصد، تهیه و ایجاد  -پرو نیز جهت انجام یکسري محاسبات مربوط به پوشش مبداءنویسی فاکسبرنامه

 .بانکهاي اطالعاتی مربوط به مسیرها و کمانهاي کوتاهترین مسیر استفاده شده است
 

 اجراي روش روي شبکه شهر مشهد -4
دادن کارآیی الگوریتم مورد استفاده، آنرا بر روي شبکه شهر مشهد که یـک  در این قسمت جهت نشان 

 .کنیمگردد اجرا میبزرگ تلقی می مقیاسشبکه با 
گـره آن مرکـز ناحیـه     163گره،  1048از . باشدگره می 1048کمان و  2430شبکه شهر مشهد داراي 

مقصـدهاي مـوثر    -عـداد زوج مبـداء  همچنین ت. ]3[نمایدباشد که به عنوان مبداء و مقصد عمل میمی
نشـان داده شـده   ) 3(شـبکه شـهر مشـهد در شـکل     . ]4[باشدمقصد می -زوج مبداء 7293) غیر صفر(

 .]5[است
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 شبکه شهر مشهد). 3(کل ش
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در ایـن مقالـه روش   . باشـد حالت قابل اجرا مـی  5همانطور که در قبل گفته شد روش پیشنهادي براي 
 :گرددسازي و روي شبکه شهر مشهد اجرا میمذکور براي دو حالت ذیل پیاده

در اینحالت کمانهاي بهینه براي شمارش حجم از بین تمامی کمانهاي شـبکه شـهر مشـهد    : حالت اول
 ).الگوریتم» الف«حالت . (آیندبدست می) کمان 2430(

 212(اي شمارش حجم از بین یک مجموعه کمانهاي منتخب در اینحالت کمانهاي بهینه بر: حالت دوم
 ).الگوریتم» ج«حالت . (آینداند بدست میکه از قبل تعیین شده) کمان

 .در ادامه نتایج حاصل از اجراي روش پیشنهادي در دو حالت فوق ارایه شده است
 حاصل از اجراي روش تعیین کمانهاي بهینه در حالت اول نتایج -4-1

کمان بهینه از بین کلیه کمانهاي شبکه شهر مشـهد   120ل از اجراي روش براي پیدا کردن نتایج حاص
انـد و در هـر   ب اولویت مرتب شـده یدر این جدول کمانهاي بهینه به ترت .ارایه شده است) 1(در جدول 

جدیـد  مقصد  -مقصد پوشش داده شده و تعداد زوج مبداء -ردیف گره ابتدا، گره انتها، تعداد زوج مبداء
مقصـد توسـط مجموعـه     -پوشش داده شده توسط هر کمـان و همچنـین درصـد پوشـش زوج مبـداء     

 .کمانهاي بهینه در هر ردیف ارایه شده است
مقصـدها را   -صد زوج مبـداء رد 90کمان بهینه بیش از  120شود، همانطور که در این جدول دیده می

 .دهندپوشش می
مـد نظـر باشـد و یـا بودجـه جهـت        مقصـدها  -ءزوج مبدابه درصد پوشش بیشتري از  نچنانچه رسید

تـوان اجـراي روش را بـراي یـافتن     باشـد، مـی  می رسشمارش حجم بر روي کمانهاي بیشتري در دست
. دهنـد نتایج حاصله در این وضعیت را نشـان مـی  ) 5(و ) 4(شکلهاي . کمانهاي بهینه بیشتري ادامه داد

نیـز تعـداد   ) 5(مقصدها توسط کمانهاي بهینه و شـکل  -دهی زوج مبداءمیزان درصد پوشش) 4(شکل 
 .دهنده مییارامقصدهاي پوشش داده شده توسط کمانهاي بهینه را  -زوج مبداء
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ش بیشترین شبکه شهر مشهد به ترتیب اولویت از لحاظ پوش بهینه جهت شمارش حجم در لیست کمانهاي .)1(جدول 
 ).حالت اول(مقصد  -تعداد زوج مبداء

 گره انتها ابتدا گره ردیف
مقصد  -تعداد زوج  مبداء

 پوشش داده شده
 توسط هر کمان

مقصد  -تعداد زوج مبداء
  جدید پوشش داد شده
 توسط هر کمان

مقصد توسط  -درصد پوشش زوج مبداء
 مجموعه کمانهاي انتخاب شده

1 441 3401 465 465 6.4 
2 1002 3101 456 448 12.5 
3 352 351 345 330 17.1 
4 307 249 435 300 21.2 
5 3401 441 328 297 25.3 
6 469 549 298 257 28.8 
7 211 212 361 255 32.3 
8 3204 695 334 240 35.6 
9 505 1215 335 214 38.5 
10 584 585 222 178 40.9 
11 386 387 308 152 43.0 
12 486 485 215 150 45.1 
13 660 676 229 150 47.1 
14 538 539 229 139 49.0 
15 223 222 236 134 50.9 
16 217 218 235 112 52.4 
17 205 212 290 108 53.9 
18 3210 3205 173 96 55.2 
19 222 277 174 90 56.4 
20 677 662 250 88 57.7 
21 522 3304 222 86 58.8 
22 249 307 219 82 60.0 
23 247 1208 246 77 61.0 
24 475 476 246 77 62.1 
25 358 2007 209 72 63.1 
26 437 387 215 69 64.0 
27 305 306 217 68 64.9 
28 3203 693 249 63 65.8 
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لیست کمانهاي بهینه جهت شمارش حجم در شبکه شهر مشهد به ترتیب اولویت از لحاظ پوشش بیشترین  .)1(جدول 
 ).1ادامه () حالت اول(مقصد  -تعداد زوج مبداء

 گره انتها تداگره اب ردیف
مقصد  -تعداد زوج  مبداء

 پوشش داده شده
 توسط هر کمان

مقصد  -تعداد زوج مبداء
 جدید پوشش داد شده 

 توسط هر کمان

مقصد توسط  -درصد پوشش زوج مبداء
 مجموعه کمانهاي انتخاب شده

29 347 299 321 60 66.6 
30 223 250 116 59 67.4 
31 835 834 170 58 68.2 
32 485 486 218 54 69.0 
33 411 447 202 52 69.7 
34 544 581 143 51 70.4 
35 3104 3113 133 48 71.0 
36 834 835 173 41 71.6 
37 512 460 223 37 72.1 
38 1203 238 132 37 72.6 
39 2001 3102 126 37 73.1 
40 423 362 97 35 73.6 
41 426 372 176 35 74.1 
42 391 392 277 33 74.5 
43 391 3362 290 32 75.0 
44 468 469 185 32 75.4 
45 768 765 137 31 75.8 
46 220 208 355 30 76.2 
47 505 577 185 30 76.7 
48 527 481 102 30 77.1 
49 765 768 84 28 77.5 
50 262 293 100 27 77.8 
51 544 510 118 27 78.2 
52 372 426 80 25 78.5 
53 2029 449 96 25 78.9 
54 261 337 160 23 79.2 
55 315 317 100 23 79.5 
56 659 676 215 23 79.8 

 
 



٢٧٧ 

لیست کمانهاي بهینه جهت شمارش حجم در شبکه شهر مشهد به ترتیب اولویت از لحاظ پوشش بیشترین  .)1(جدول 
 ).2ادامه () حالت اول(مقصد  -تعداد زوج مبداء

 گره انتها گره ابتدا ردیف
مقصد  -د زوج  مبداءتعدا

 پوشش داده شده
 توسط هر کمان

مقصد  -تعداد زوج مبداء
 جدید پوشش داد شده 

 توسط هر کمان

مقصد توسط  -درصد پوشش زوج مبداء
 مجموعه کمانهاي انتخاب شده

57 704 2058 110 23 80.1 
58 422 2021 212 22 80.4 
59 305 355 201 21 80.7 
60 393 392 98 21 81.0 
61 236 238 71 19 81.3 
62 475 474 56 19 81.5 
63 581 544 207 19 81.8 
64 1245 725 116 18 82.0 
65 374 373 35 17 82.3 
66 432 431 132 16 82.5 
67 256 1274 75 15 82.7 
68 373 374 161 15 82.9 
69 601 627 141 15 83.1 
70 459 458 112 14 83.3 
71 467 466 52 14 83.5 
72 498 497 63 14 83.7 
73 528 559 51 14 83.9 
74 872 883 148 14 84.1 
75 210 222 165 13 84.3 
76 369 370 86 13 84.4 
77 455 457 80 13 84.6 
78 483 2039 38 13 84.8 
79 627 601 134 13 85.0 
80 709 695 61 13 85.1 
81 735 734 170 13 85.3 
82 235 261 103 12 85.5 
83 524 555 39 12 85.7 
84 776 814 114 12 85.8 
85 206 205 137 11 86.0 
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لیست کمانهاي بهینه جهت شمارش حجم در شبکه شهر مشهد به ترتیب اولویت از لحاظ پوشش بیشترین  .)1(جدول 
 ).3ادامه( ) حالت اول(مقصد  -تعداد زوج مبداء

 گره انتها گره ابتدا ردیف
مقصد  -بداءتعداد زوج  م

 پوشش داده شده
 توسط هر کمان

مقصد  -تعداد زوج مبداء
 جدید پوشش داد شده 

 توسط هر کمان

مقصد توسط  -درصد پوشش زوج مبداء
 مجموعه کمانهاي انتخاب شده

86 327 385 113 11 86.1 
87 392 393 93 11 86.3 
88 522 2042 48 11 86.4 
89 590 552 50 11 86.6 
90 734 735 54 11 86.7 
91 327 2008 64 10 86.9 
92 405 2028 63 10 87.0 
93 420 464 84 10 87.1 
94 673 882 59 10 87.3 
95 704 705 118 10 87.4 
96 217 216 210 9 87.5 
97 232 1272 291 9 87.7 
98 280 279 60 9 87.8 
99 366 364 78 9 87.9 
100 475 2027 235 9 88.0 
101 495 496 66 9 88.1 
102 506 453 156 9 88.3 
103 3001 3003 211 9 88.4 
104 219 248 159 8 88.5 
105 267 242 217 8 88.6 
106 578 577 260 8 88.7 
107 706 726 28 8 88.8 
108 2009 332 16 8 88.9 
109 201 205 284 7 89.0 
110 274 248 261 7 89.1 
111 304 305 173 7 89.2 
112 349 348 145 7 89.3 
113 357 417 59 7 89.4 
114 358 2021 110 7 89.5 
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لیست کمانهاي بهینه جهت شمارش حجم در شبکه شهر مشهد به ترتیب اولویت از لحاظ پوشش بیشترین  .)1(جدول 
 ).4ادامه ( )حالت اول(مقصد  -تعداد زوج مبداء

 گره انتها گره ابتدا ردیف
قصد م -تعداد زوج  مبداء

 پوشش داده شده
 توسط هر کمان

مقصد  -تعداد زوج مبداء
 جدید پوشش داد شده 

 توسط هر کمان

مقصد توسط  -درصد پوشش زوج مبداء
 مجموعه کمانهاي انتخاب شده

115 453 506 164 7 89.6 
116 469 2027 265 7 89.7 
117 580 542 135 7 89.8 
118 773 772 103 7 89.9 
119 780 783 50 7 90.0 
120 205 201 212 6 90.1 

٠
١٠
٢٠
٣٠
۴٠
۵٠
۶٠
٧٠
٨٠
٩٠

١٠٠

١ ۵١ ١٠١ ١۵١ ٢٠١ ٢۵١ ٣٠١ ٣۵١
کمانھاي بھینھ (تع داد )

صد
مق

دا- 
مب

ج 
زو

صد 
در

درصد زوج مبداء- مقصد پوشش داده شده توسط مجموعه کمانها    
درصد زوج مبداء- مقصد پوشش داده شده توسط هر کمان   ............

 
 .مقصد پوشش داده شده توسط مجموعه کمانهاي بهینه -میزان درصد زوج مبداء ).4(شکل 
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٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

۴٠٠

۵٠٠

١ ۵١ ١٠١ ١۵١ ٢٠١ ٢۵١ ٣٠١ ٣۵١
کمانھاي بھینھ  (تعداد  )

صد
مق

دا-
مب

ج 
زو

اد 
عد

ت

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

۴٠٠٠

۵٠٠٠

۶٠٠٠

٧٠٠٠

تعداد زوج مبداء- مقصد پوشش داده شده توسط مجموعه کمانها 

تعداد زوج مبداء- مقصد پوشش داده شده توسط هر کمان  ............

تعداد زوج مبداء  - مقصد جدید پوشش داده شده توسط هر کمان  

مقصـدها   -توان تقریباً تمامی زوج مبداءکمان می 380شود با تعداد دیده می) 4(در شکل  همانطور که
 .را پوشش داد

 .مقصدها در سه حالت نشان داده شـده اسـت   -داءبم دهی زوجه پوششباطالعات مربوط ) 5(در شکل 
دهـد، خـط سـبز    مقصد توسط مجموعه کمانهاي بهینه را نشان مـی  -خط قرمز کل پوشش زوج مبداء

کنـد و خـط چـین آبـی     مقصد جدید پوشش داده شده توسط هر کمان را ارایـه مـی   -تعداد زوج مبداء
 .دهدمقصد را پوشش می -بداءدهد که هر کمان به تنهایی چه تعداد زوج منشان می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .حالت اول بهینه در مقصد پوشش داده شده توسط کمانهاي -تعداد زوج مبداء ).5(شکل 
 

 -گردد که کمانهاي ابتدایی تأثیر بسـیار زیـادي در پوشـش زوج مبـداء    در این شکل به خوبی دیده می
. گـردد مقصدها توسـط ایـن کمانهـا حاصـل مـی      -بداءمقصدها دارند بطوریکه بیشترین پوشش زوج م

مقصـدها را   -درصـد از زوج مبـداء   41کمـان ابتـدایی    10شود تنها بعنوان نمونه همانطورکه دیده می
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یعنـی  % (5/57کمـان ابتـدایی    20این مقدار بـراي  ). مقصد -زوج مبداء 2984تعداد (دهند پوشش می
تـا   11یعنی کمانهاي شـماره  (دوم  کمان 10عبارت دیگر  به. باشدمی) مقصد -زوج مبداء 4203تعداد 

کمان آخر را مـورد نظـر    10چنانچه . ها اضافه کنندبه پوشش زوج مبداـ مقصد% 5/16اند توانسته) 20
درصـد   1/0عدد کمان تنها به مقـدار   10مالحظه می گردد که این ) 380تا  371کمانهاي (قرار دهیم 

با نگاهی به خط چین آبـی در ایـن   . افزایندمقصدها می -زوج مبداء به پوشش) مقصد -زوج مبداء 10(
دهـد، مالحظـه   نشـان مـی  ) به تنهـایی (مقصدها را توسط هر کمان  -شکل که تعداد پوشش زوج مبداء

دهند، لـیکن  مقصد نسبتاً زیادي را پوشش می -تنهایی تعداد زوج مبداءگردد که برخی از کمانها به می
اند ضـعیف عمـل   مقصدهاي جدیدي که توسط کمانهاي قبل پوشش داده نشده -در پوشش زوج مبداء

زوج  379و  374هر کدام بـه تنهـایی بـه ترتیـب      276و  183بعنوان نمونه کمانهاي شماره . می کنند
قصد جدیـد  م -زوج مبداء 1و  3کدام از این کمانها به ترتیب  ردهند ولی همقصد را پوشش می -مبداء

کنند و به عبارت دیگر هر کدام بـه ترتیـب   مقصدهاي پوشش داده شده اضافه می -ءبه لیست زوج مبدا
همچنین با توجه به خـط سـبز   . کنندمقصدها کمک می –به پوشش زوج مبداء% 01/0و % 04/0مقدار 

 -به بعد میزان افزایش در پوشش زوج مبـداء  150شود که از حدود کمان شماره در این شکل دیده می
 .باشدم و ناچیز میمقصد بسیار ک

 
 نتایج حاصل از اجراي روش تعیین کمانهاي بهینه در حالت دوم -4-2

در شهر مشـهد  . در اینحالت پیدا کردن کمانهاي بهینه از میان یک مجموعه کمان موجود مد نظر است
حـال  . تـر اسـت  تر و کم هزینهیه کمانها آسانقکمان شبکه امکان شمارش حجم نسبت به ب 212براي 
کمان به نحوي انتخـاب کنـیم کـه     212هیم کمانهاي بهینه براي شمارش حجم را از میان این خوامی

 .مقصدها پوشش داده شوند -مبداء زوج% 80حداقل 
نشان ) 6(و در شکل ) 2(جدول  در )الگوریتم» ج«حالت (نتایج حاصل از اجراي روش براي حالت فوق 

انـد، بـه   کمان اولیه انتخاب شـده  212ه از مجموعه اي ککمانهاي بهینه) 2(در جدول . داده شده است
در هر ردیف در این جدول، گره ابتدا، گـره   .اندمقصد مرتب شده -دهی زوج مبداءترتیب اولویت پوشش

مقصد جدیـد پوشـش داده شـده     -مقصد پوشش داده شده و تعداد زوج مبداء –انتها، تعداد زوج مبداء 
مقصد توسط مجموعه کمانهـاي بهینـه در هـر     –زوج مبداء توسط هر کمان و همچنین درصد پوشش 

% 80کمان براي رسیدن به پوشش  77شود همانگونه که در این جدول دیده می. یه شده استاردیف ار
حال اگر روش را براي پیدا کردن کمانهاي بهینه بیشتر اجـرا کنـیم   . مقصد مورد نیاز است -زوج مبداء

 .حاصل خواهد شد) 6(آمده در شکل نتایج بدست ) کمان 212تا سقف (
مقصدها توسـط کمانهـاي    -دهی زوج مبداءاطالعات مربوط به پوشش)) 5(همانند شکل (در این شکل 

 .ارایه شده است) کمان 212از میان مجموعه (بهینه 
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ترین شهر مشهد به ترتیب اولویت از لحاظ پوشش بیش بهینه جهت شمارش حجم در شبکهلیست کمانهاي  .)2(جدول 
 .)حالت دوم( مقصد -تعداد زوج مبداء

 گره انتها گره ابتدا ردیف
مقصد  -تعداد زوج مبداء

 پوشش داده شده
 توسط هر کمان

مقصد  -تعداد زوج میداء
 جدید پوشش داده شده
 توسط هر کمان

مقصد توسط -درصد پوشش زوج میداء 
 مجموعه کمانهاي انتخاب شده

1 1011 549 356 356 4.9 
2 220 208 355 310 9.2 
3 692 676 326 290 13.1 
4 549 1011 268 266 16.8 
5 676 692 264 260 20.3 
6 222 223 288 235 23.6 
7 299 298 268 226 26.7 
8 292 235 259 221 29.7 
9 282 250 297 192 32.3 
10 486 1004 218 182 34.8 
11 2059 3001 231 171 37.2 
12 3351 437 199 167 39.5 
13 305 355 201 162 41.7 
14 3001 2059 198 147 43.7 
15 222 277 174 127 45.4 
16 3367 605 178 120 47.1 
17 218 247 259 117 48.7 
18 1004 486 215 103 50.1 
19 2021 358 232 101 51.5 
20 537 538 219 99 52.8 
21 468 469 185 93 54.1 
22 235 292 178 86 55.3 
23 585 584 304 85 56.5 
24 584 585 222 82 57.6 
25 3113 3114 133 75 58.6 
26 217 218 235 64 59.5 
27 437 3351 254 63 60.4 
28 420 358 306 58 61.1 
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لیست کمانهاي بهینه جهت شمارش حجم در شبکه شهر مشهد به ترتیب اولویت از لحاظ پوشش بیشترین  )2(جدول 
 ).1ادامه () حالت دوم(مقصد  -وج مبداءتعداد ز

 گره انتها گره ابتدا ردیف
مقصد  -تعداد زوج مبداء

 پوشش داده شده
 توسط هر کمان

مقصد  -تعداد زوج میداء
جدید پوشش داده شده 

 توسط هر کمان

مقصد -درصد پوشش زوج میداء 
توسط مجموعه کمانهاي انتخاب 

 شده
29 392 337 141 55 61.9 
30 222 249 238 54 62.6 
31 578 577 260 54 63.4 
32 392 393 93 50 64.1 
33 537 574 92 49 64.7 
34 577 578 185 49 65.4 
35 3310 425 125 47 66.1 
36 768 770 108 44 66.7 
37 770 768 133 44 67.3 
38 1203 238 132 44 67.9 
39 3109 3110 149 41 68.4 
40 423 362 97 40 69.0 
41 441 404 113 38 69.5 
42 2038 481 89 38 70.0 
43 297 345 124 32 70.5 
44 581 544 207 32 70.9 
45 872 883 148 32 71.3 
46 362 423 127 31 71.8 
47 1274 231 75 30 72.2 
48 588 518 126 29 72.6 
49 345 297 268 26 72.9 
50 474 475 75 26 73.3 
51 290 261 55 25 73.6 
52 301 350 114 25 74.0 
53 544 581 143 25 74.3 
54 475 474 56 24 74.6 
55 673 882 59 24 75.0 
56 3359 568 77 23 75.3 
57 201 205 284 22 75.6 
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لیست کمانهاي بهینه جهت شمارش حجم در شبکه شهر مشهد به ترتیب اولویت از لحاظ پوشش بیشترین  ).2(جدول 
 ).3ادامه () حالت دوم(مقصد  -مبداءتعداد زوج 

 گره انتها گره ابتدا ردیف
مقصد  -تعداد زوج مبداء

 پوشش داده شده
 توسط هر کمان

مقصد  -تعداد زوج میداء
جدید پوشش داده شده 

 توسط هر کمان

مقصد -درصد پوشش زوج میداء 
توسط مجموعه کمانهاي انتخاب 

 شده
58 206 205 137 20 75.9 
59 355 305 301 20 76.1 
60 878 877 104 20 76.4 
61 481 2038 54 19 76.7 
62 580 542 135 19 76.9 
63 2027 469 258 19 77.2 
64 837 838 80 18 77.4 
65 608 573 167 17 77.7 
66 695 1281 213 17 77.9 
67 3301 552 47 17 78.1 
68 236 235 112 16 78.4 
69 358 420 109 16 78.6 
70 433 483 35 15 78.8 
71 694 693 58 15 79.0 
72 3004 680 128 15 79.2 
73 250 282 100 14 79.4 
74 358 2021 110 14 79.6 
75 768 765 137 14 79.8 
76 238 1203 70 13 79.9 
77 680 3004 99 13 80.1 
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٢٠٠٠

٣٠٠٠

۴٠٠٠

۵٠٠٠

۶٠٠٠

٧٠٠٠

تعداد زوج مبداء- مقصد پوشش داده شده توسط مجموعه کمانها  

تعداد زوج مبداء- مقصد پوشش داده شده توسط هر کمان  ............

تعداد زوج مبداء  - مقصد جدید پوشش داده شده توسط هر کمان  

 
 .حالت دوم در مقصد پوشش داده شده توسط کمانهاي بهینه -تعداد زوج مبداء ).6(شکل

 
مقصـدها  –درصـد مبـداء    8/86کمان قـادر اسـت    212گردد که کل مالحظه می) 6(با توجه به شکل 

 .را پوشش دهد) مقصد -زوج مبداء 6332(
-مقصد جدیـدي پوشـش داده نمـی    –به بعد هیچ زوج مبداء  177نکته قابل توجه دیگر آنکه از کمان 

مقصـدها   -چ نقشی در اضافه کـردن پوشـش زوج مبـداء   هی 212تا  177شود به عبارت دیگر کمانهاي 
شود که کمانهاي ابتدایی نقش بسیار بسـزایی در  همانند قبل در این شکل نیز به خوبی دیده می. ندارند

 .مقصد دارند -پوشش زوج مبداء
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 نتیجه گیري -5
بـرآورد  جهـت شـمارش حجـم بـراي     ) حـداقل کمانهـا  (در این مقاله مسئله پیدا کردن کمانهاي بهینه 

ارایـه   یبراي حل مسئله مـذکور روشـ   مقصد مورد بررسی قرار گرفته است و -ماتریس مبداء) تصحیح(
واقعـی بـا مقیـاس     هايالگوریتم ارایه شده در این مقاله کارآیی الزم جهت اجرا در شبکه. گردیده است

 -اصر مـاتریس مبـداء  ویژگی مهم الگوریتم ارایه شده پوشش ماکزیمم عن. را دارد) لی بزرگیوخ(بزرگ 
-سـازي روش پیشـنهادي از نـرم   جهت پیاده. باشدموم تعداد کمانهاي شمارش حجم میمقصد با مینی

حالـت مختلـف بـه شـرح      5پس روش در س. تواماً استفاده شده است Foxproو   /EMME  افزارهاي
 :سازي گردیده استذیل پیاده
مانهاي بهینـه از بـین کـل مجموعـه کمانهـاي      این حالت، همان حالت معمولی است که ک) حالت الف

 .گردندشبکه انتخاب می
بایسـتی در مجموعـه   انـد و یـا بـدالیل دیگـري مـی     از قبل چند کمان شمارش حجـم شـده  ) حالت ب

 .کمانهاي بهینه قرار داشته باشند
یـد  اي از کمانهـا بعنـوان کاند  بر اساس یکسري اطالعات قبلی و یا تحقیقاتی، یـک مجموعـه  ) حالت ج

 .محاسبه شود Bباید کمانهاي بهینه از بین مجموعه و B⊂A که ) Bمجموعه (اند انتخاب شده
مقصـدها مـورد توجـه     -بر اساس یک مطالعه قبلی و یا مشاهداتی، پوشش تمامی زوج مبـداء ) حالت د

مقصدهایی که پوشـش   -زوج مبداء OCI ،O(اي از آنها مد نظر است نیست و فقط پوشش زیر مجموعه
 )نها توسط کمانهاي شمارش حجم مورد توجه استآ

 )د(و ) ج(ترکیبی از حالت ) حالت ه
هاي بـزرگ، الگـوریتم پیشـنهادي بـراي شـبکه شـهر مشـهد        جهت نشان دادن کارآیی روش در شبکه

. اجـرا گردیـده اسـت   ) ج(و ) الـف (براي حالتهاي ) مرکز ناحیه 163گره و  1048کمان،  2430داراي (
کمـان بهینـه بـراي انجـام شـمارش       120ن کمانهاي بهینه براي شهر مشهد توانست اجراي روش تعیی

مقصدها را پوشـش   -زوج مبداء% 90توان بیش از کمان می 120حجم را مشخص کند بطوریکه با این 
 .داد
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