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 یک الگوریتم ابتکاري مقصد با استفاده از-س مبداءین ماتریتخم
 

 3، هادي کریمی 2، سید نادر شتاب1محمد پویان مهر
 راه و ترابري، دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی عمران -1

 استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان -2
 حمل و نقل و ترافیک شهرداري اصفهان کارشناس ارشد معاونت -3

 
 چکیده

هدف از انجام  این پژوهش ارائه الگوریتمی می باشد که قادر به لحاظ کردن انواع محدودیت ها و اطالعات شبکه در حین      
مین ماتریس در این راستا الگوریتمی ارائه شد که بصورت نموي قادر به تخ. مقصدمی باشد-انجام فرآیند تخمین ماتریس مبداء

مقصد می باشد و بهمین دلیل به خودي خود قادر به باز تولید مقادیري نزدیک به حجم واقعی کمان هاي شمارش شده -مبداء
. در عین حال براي بدست آوردن یک ماتریس یگانه، محدودیتهایی در قالب یک مسئله بهینه سازي به الگوریتم اعمال شد. است

ردن ماتریس تخمین زده شده به ماتریس اولیه و  مقید کردن المان هاي ماتریس به مقادیر تولید این محدودیت ها شامل مقید ک
در نهایت با آزمایش این الگوریتم بر روي شبکه حمل و نقل سایوکس فالز کارایی . و جذب سفر هر  ناحیه در سال هدف می باشد

مقصد در شبکه -م پتانسیل باالیی جهت تخمین ماتریس مبداءمشاهده می شود که این الگوریت. الگوریتم ابتکاري سنجیده شد
 . هاي شلوغ با ابعاد متوسط تا بزرگ را داراست

 
 .مقصد، الگوریتم ابتکاري، مسئله بهینه سازي-ماتریس مبداء: کلید واژه
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 مقدمه-1
. را برعهده دارد یاساس یسفر، نقش ي، اطالعات مربوط به تقاضايل مسائل حمل و نقل شهریدر تحل
ک از یدهند که هر  یمقصد نشان م-س مبداءیبه نام ماتر یسین اطالعات را به کمک ماتریمعموال ا
 .دهد یه مقصد را نشان میک ناحیه مبداء به یک ناحیزان سفر از یموجود در آن م يالمان ها

م یمستق يروشها .ردیگ یم انجام میر مستقیم و غیمقصد به دو روش مستق-س مبداءین ماتریتخم
شامل روش  ير حضوریغ يباشند و روشها یم يو حضور ي، پرسش نامه ايمشاهده ا يشامل روشها

 يب عمده روشهایع. باشد یم یاضیر يزیبرنامه ر يمشابه و روشها يشهرها يپرداخت شده برا يها
با شبکه مورد  ل نبودن شبکه مشابهیبدلن یباشد، همچن ینه بر بودن آنها میر و هزیم وقت گیمستق

نه یدر وقت و هز ییصرفه جو ين برایبنابرا ست،یر نین روش همواره امکانپذیمطالعه استفاده از ا
 .شود یه میتوص یاضیر يزیبرنامه ر ياده از روشهااستف
ک شبکه یدر . شود یم میه تقسیناح يانجام مطالعات حمل و نقل، منطقه مورد مطالعه به تعداد يبرا

را به هم ) مهم يمقصد و تقاطع ها -مبداء  یمرکز نواح(از کمان ها، گره ها يا حمل و نقل مجموعه
 یاز کمان ها در دوره زمان يتعداد) هیل نقلیان وسایجر( یکید اطالعات ترافیفرض کن. کنند یوصل م
 یمقصد در پ-س مبداءین ماتریمسئله تخم. موجود باشد) ن روزانهیانگیا میمانند ساعت اوج ( یخاص
ه یل نقلیکه حجم وسا ییک کمان هایان ترافیص آن به شبکه، جریاست که در صورت تخص یسیماتر

 یخاص یدوره زمان يس تقاضا اگر براین ماتریمسئله تخم. د کندیدر آن ها موجود است را باز تول
ک ینامیس دین ماتریک مسئله تخمین صورت یر ایک است در غین استاتیک مسئله تخمیانجام شود 

 .باشد یم
ن امکان یمقصد استفاده شود ا-س مبداءین ماتریاز کمان ها جهت تخم ياگر تنها از اطالعات تعداد

. مورد نظر وجود داشته باشد يد حجم کمان هایس قادر به باز تولیک ماتریش از یوجود دارد که ب
د منبع اطالعات یبدست آ یمطمئن يس تقاضاینکه ماتریا ين براین مشکل و همچنیحل ا يبرا
ن یا. ردیگ یدر صورت وجود مورد استفاده قرار م) یمیس قدیماتر(ه یس اولیبه نام ماتر يگرید

 یسیا ماتریگذشته همان منطقه باشد و  يسفر سال ها ياطالعات تقاضا يتواند حاو یس میماتر
 .ح داردیاز به تصحیاست که ن
 :شود یان میر بیس تقاضا بصورت زین ماتریمسئله تخم یشکل کل

)1(   
)2                                             (                                                             
)3              (                                                                                                                      
)4       (                                                                                                                        

T  :ن زده شدهیتخم س تقاضایماتر، 
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 ه،یس تقاضا اولیماتر:  
F1  :ن زده شدهیس تخمیه و ماتریمقصد اول-س مبداءین ماتریفاصله ب 
F2  :ه شمارش شده و بر آورد شده،یل نقلین حجم وسایفاصله ب 

 ،F1ر یب تاثیضر:  
 ،F2ر یب تاثیضر:    2

V  :يص تقاضایبرآورد شده از تخص ين هاایبردار حجم جر T ،به شبکه 
 شبکه، يمشاهده شده در کمان ها يان هایبردار حجم جر:  
S  :ان مشاهده شده در کمان یر از حجم جریغ(گر اطالعات شبکه یکه توسط د یاضاف يت هایمحدود
 .در دست هستند) شبکه يها

بزرگتر   1 مشاهده شده در کمان ها باشد آنگاه  يان هایجره قابل اعتمادتر از حجم یس اولیاگر ماتر
گر یبعبارت د. رندیگ یدر نظر م  1 را بزرگتر از   2 نصورت یر ایشود و در غ یدر نظر گرفته م از  

را بزرگتر   1 ه باشد، یس اولین زده شده به ماتریس تخمیک کردن ماتریکه هدف نزد یدر صورت
مشاهده شده هر کمان باشد  يان هایهتر حجم جرید هرچه بیرند و اگر هدف باز تولیگ یدرنظر م

 . رندیگ یرا بزرگتر در نظر م   2آنگاه 
ک یمدل کردن تراف يروش ها. ن نوع ارائه کردندیدو مدل مهم از ا) 1980( ]1[ المسنین و ویون زول

ان یب ینیع سفر معیسفر توسط مدل توزد یکنند که رفتار تول یم فرض میر مستقیا غیم یبطور مستق
مم ین اطالعات و ماکسیبراساس اصول کمتر) 1980(المسن ین و ویون زول يمدل ها. شود یم

 . شوند، بدست آمده اند یمنجر م یع سفر نوع ثقلیتوز ي، که از مدل هایانتروپ
ادل استفاده کننده ط تعیالمسن را با در نظر گرفتن شراین و ویزول یمدل انتروپ) 1988( ]2[ سکیف

ک یان ترافیجر ياگر الگو"د، یگو یم) 1989( ]3[سکیف. شلوغ بسط داد يشبکه ها يد برایبعنوان ق
همانند راه  ین مدل انتروپیا ياستفاده کننده باشد، راه حل برا یان تعادلیجر يک الگویمشاهده شده 

 .ص خواهد بودیتخص-عیتوز یبیک مدل ترکیحل 
ه و ید شده از هر ناحیتول يشود که تعداد سفرها ی، فرض م)1983(  ]4[س یسک و بویدر مدل ف

ن یب یاختالف اصل. د مسئله در نظر گرفته شده استیه موجود است و بعنوان قیجذب شده به هر ناح
ک یزان ترافیم. باشد یص میتخص يدهایدر ق) 1983(س یسک و بویو مدل ف) 1988(سک یمدل ف

ص مورد یدر فاز تخص  ن مقدار پارامتر ییتع يبرا یشوند، ول یاهر نمظ یبیمشاهده شده در مدل ترک
  .رندیگ یاستفاده قرار م

نه توسط استفاده کننده ارائه یر بهیتعادل شبکه و انتخاب مس يدو روش بر مبنا) 1977(  ]5[ن ینگو
 یمواقع يان در همه کمان ها موجود باشد و مدل دوم برایکه حجم جر یمواقع يمدل اول برا. کرد

 . مقصدها در دست باشد-ن تمام زوج مبداءین زمان سفر بیکه تنها اطالعات کوتاهتر
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 یک جواب داشته باشد مدلیش از ین ممکن است بینکه روش نگوید بر ایان با تاکیلبالنک و فرهنگ
 .ن مشکل را حل کندیارائه کردند که ا

از درجه  يل برخورداریتا به آن روز بدل ارائه شده ينکه روش هاید بر ایبا تاک) 1990( ]6[سیاسپا
مقصد -س مبداءین ماتریقادر به تخم یژه به سادگیو ياز به نرم افزار هایده و نیچیار پیبس یمحاسبات
ان ارائه یس تقاضا بر اساس روش گرادین ماتریتخم يبرا يدیباشند، مدل جد یشلوغ نم يشبکه ها

که تابع هدف آن حداقل  ينه سازیک برنامه کمیت مورد نظر را بصور ينه سازیمسئله به يو. کرد
ف و یباشد، تعر یص میان حاصل از تخصیان مشاهده شده و حجم جرین حجم جریکردن اختالف ب

 :شنهاد کردیر را پیمدل ز
)5                             (                                                                                  

   )6           (                                                                                                  
  )7           (                                                                                                                                                        
  

روش خود را  يو. ان را مورد استفاده قرار دادیاز روش گراد یحل مسئله باال حالت خاص يس برایاسپا
شلوغ و  يشبکه ها ين روش برایکرد و نشان داد که ا ياده سازیپ EMME/2ط نرم افزار یدر مح

 . ار کارا استیبزرگ بس
ن یبزرگتر. باشد یز مین ییات هیمحدود يکه دارد دارا یار خوبیبس ییس با وجود کارایروش اسپا

د در نظر داشت یبا. د بماندیه مقیس اولیبه ماتر یتواند به خوب ین است که نمیس ایمشکل روش اسپا
مختلف  یان نواحیع سفر میه تنها شامل اطالعات توزیمقصد اول-س مبداءیکه اطالعات موجود در ماتر

منطقه  يه و کل سفرهایتوسط هر ناحد و جذب سفر یس شامل اطالعات تولین ماتریست، بلکه این
. است یار مهم و اساسیه بسیس اولین حفظ اطالعات موجود در ماتریبنابرا. باشد یز میمورد مطالعه ن

با در نظر گرفتن معادالت تعادل شبکه، مسئله ) 2005(  ]7[تز ین مشکل دابالس و بنیحل ا يبرا
 :ف کردندیر تعریبصورت ز ينه سازیبه
)8          (                                                                     

 )9(                                                                                           

 .باشند یدها مین روابط نشان داده شده در قیید پار حد باال و حیب مقادیبترت  و  که یبطور  
مسئله  يدهایس در قین مسئله و مسئله ارائه شده توسط اسپایشود، تفاوت ا یهمانطور که مالحظه م

 يبرا یید بماند، مرزهایه مقیس اولین زده شده به ماتریس تخمینکه ماتریا ين مسئله برایدر ا. است
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جذب شده  ي، سفرها یاز نواح يدیتول ي، سفرها (Tij)مقصد-ن هر زوج مبداءیب يسفرها
ن آن ها لحاظ شده ییموجود در شبکه حمل ونقل در باال و پا يو کل سفرها یبه نواح
 يها یژگیحمل و نقل و با توجه به و يزین مرزها طبق تجربه و نظر کارشناس برنامه ریمقدار ا. است

تم ینه شده توسط الگورین مضاعف بهیتز روش الگرانژیدابالس و بن. گردند یه مشبکه حمل و نقل ارائ
-س مبداءین ماتریتخم ين روش برایا. ن مسئله مورد استفاده قرار دادندیحل ا يفرانک ولف را برا
ج ین روش و نتایا يریج حاصل از بکارگیسه نتایمقا. د مورد استفاده قرار گرفتیمقصد شهر مادر
س برآورد یکتر کردن ماتریتز و دابالس در نزدیدهند که روش بن یس نشان میاسپا حاصل از روش
س در باز یس عمل کرده است اما همچنان روش اسپایه موفق تر از روش اسپایس اولیشده به ماتر

 . مشاهده شده موفق تر است يک کمان هاید حجم ترافیتول
ن یت تخمیبا قابل ينه سازیمسئله به دا کردنیهدف پ ن بخشیشده در ا یمعرف يهمه روشها در
کند ارائه  ین پژوهش بسمت آن حرکت میکه ا يکردیاما رو. مقصد بود-س مبداءیق ماتریدق

 .باشد یم مقصد-س مبداءیق ماترین دقیاست که قادر به تخم یتمیالگور
شبکه  ياس متقاضیماتر 3در بخش . شود یم یمعرف يتم ابتکاریالگور 2در بخش  ن مقالهیدر ادامه ا

قرار  یبدست آمده مورد بررس يشود و جوابها ین زده میوکس فالز بعنوان مثال تخمیحمل و نقل سا
 .شود ین مقاله ارائه میج حاصل از اینتا 4رند و در بخش یگ یم
 

 يتم ابتکاریالگور یمعرف-2
ص داده و یتخص Nرا به شبکه  Tمقصد -س مبداءیباشد که ماتر) يعملگر( یتابع د یفرض کن

د ین فرض کنیهمچن. دهد یرا ارائه م)   یعنی(شبکه  يکمان ها یاحجام تعادل
ن یانگیبردار مکه  ی، هنگامNرا به شبکه  Tمقصد -س مبداءیباشد که ماتر) يعملگر( یتابع 

ر یز يکمان ها ص داده و حجمیچ تخصیا هیاست، به روش همه  tشبکه  يزمان سفر کمان ها
واضح است که . دهد ین حالت به ما میرا در ا شبکه  ياز کمان ها pمجموعه 

ارائه  يس منحصر به فردیماتر  یعنی. ستین و  dن یبک یک به یک تابع ی 
 . دهد ینم

 بر  یتید، محدودیبدست آ يردس منحصر به فیند ماترین فرآینکه در ایا يحال برا
س ین زده شده به ماتریس تخمید کردن ماتریتواند شامل مق یت مین محدودیا. م یکن یاعمال م

 .ح شده اندیت ها بطور کامل تشریدربخش بعد محدود. ه باشدیاول
زده شده، دو نکته ن یس تخمیت اعتماد ماتریش دقت و قابلیافزا يمورد نظر، برا يتم ابتکاریدر الگور

هر  یتعادل يتم، زمان سفرهاین است که در هر مرحله از الگورینکته اول ا. شود یدر نظر گرفته م
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 یان تمامیر مین مسیس کوتاهتریباشد ماتر یس در مرحله قبل میص ماتریکمان که حاصل تخص
ک آنها یکه حجم تراف ییز کمان هاکامال واضح است که هر کدام ا. دهد یرا ارائه م مقصدها -مبداء

ک حاصل از یبا داشتن حجم تراف. مقصدها قرار دارند-از زوج مبداء ير تعدادیباشد در مس یموجود م
و مقدار حاصل از  یان مقدار واقعین زده شده در مرحله قبل تفاضل میس تخمیص ماتریتخص
توان  یجه مید و در نتیآ یمبدست  مشاهده شده يک از کمان هایهر يص برایتخص
تم یرون نکته در الگیا کردن لحاظ .آوردکند بدست  ید مین مقدار را تولیکه ا (d) یس جزئیماتر

-هر کمان به زوج مبداء يراد شده بیو باز تول یدر هر مرحله اختالف احجام واقعشود که  یموجب م
 .ر گذاردیتاًث اردقرار دن آنها یر مابین مسیکه آن کمان در کوتاهتر ییمقصدها

د شده در یو باز تول یان حجم واقعیاز تفاضل م  ين است که در هر مرحله کسرینکته دوم ا
در . ردیگ یمورد استفاده قرار م) d( یس جزئین ماتریتخم يبرا ) مرحله قبل 
شود  ین زده شده میس تخمیاترقت متم مورد نظر موجب باال رفتن دیرون مسئله در الگینظر گرفتن ا

 یم ید شده به احجام واقعیک کردن احجام باز تولیقادر به نزد یتم به خوبین الگوریجه ایو در نت
 .باشد

را  (T)ه یس اولیاست که در ابتدا ماتر يتم نمویالگور یتم، نوعین الگوریتوان گفت که ا یم یبطور کل
حجم، مقدار  هر مرحله با خواندن بر آن دارد که در  یرد و سعیگ یار میدر اخت

T ک شودینزد به  ح کند که یرا چنان تح.  
 
  یس جزئین ماترییتع یچگونگ-2-1

 یمقصد جواب-س مبداءین ماتریند تخمینکه در فرایا يح شد برایهمانگونه که در بخش قبل تشر
 يیک محدودیت ساده برا .به مسئله اعمال کرد یتیست محدودیبا ید میمنحصر به فرد بدست آ

بصورت یگانه تعیین شود، آن است که مقدار ماتریس   که مقدار  ياعمال بر مسئله به گونه ا
به . نگیرد یله چندانفاص   از ماتریس  در هر مرحله را چنان تعیین کنیم که ماتریس   

 .ام از حل مسئله زیر به دست آید در مرحله  عنوان مثال، ماتریس 
 )10            (                                                                  

 )11(                                                                               
مشاهده  يکمانها یحجم واقع  ه، یس اولیماتر ن ، یماتریس در حال تخم که یبطور
، ماتریس وقوع کمان هاي مربوط  و مشاهده شده  يد شده کمانهایحجم باز تول  ،شده

مقصدهاي مختلف شبکه  -کوتاهترین مسیر بین مبدا ه دراز کمان هاي شبک   به زیر مجموعه 
  عضو زیر مجموعه  يبرابر تعداد کمان ها  مشخص است که تعداد ردیف ماتریس  .است
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شبکه در تعداد  ياین ماتریس برابر حاصلضرب تعداد مبداها يستون ها بوده و تعداد  ییعن
 .  یآن است یعن يمقصدها

، واقع در  زیر مجموعهام  مربوط به    ام، کمان  به عنوان مثال اگر در مرحله 
 1برابر   باشد، المان مربوط به آن در ماتریس   مقصد  -کوتاهترین مسیر  بین مبدا

 .و در غیر اینصورت برابر صفر است
  .شود یدر این حالت از رابطه زیر محاسبه م توان اثبات کرد که مقدار یم یبه سادگ

)12( 
  

 .ند ن داده شده ان پژوهش نشایتوابع هدف مورد مطالعه در ا یتمام )1(در جدول
 

 مورد مطالعهتوابع هدف  -1جدول 
 تابع هدف ردیف

1   

2   

3   

4 
  

5   

6   

7   
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باشد و هدف ا ز  یقصد مم-س مبداءین ماتریمرسوم در تخم ياز توابع هدفها یکی 1تابع هدف شماره 
 .باشد یه میس اولین زده شده به ماتریس تخمیک کردن ماتریاستفاده از آن نزد
در  یه سعید سفر اولیزان تولیبه م ید سفر واقعیزان تولیبا لحاظ کردن نسبت م 2تابع هدف شماره 

 .فر را داردد سیر تولیک ماندن به مقادین زده شده به نزدیمقصد تخم-س مبداءید کردن ماتریمق
 دن به یدر جهت رس ن تابع هدفیدر ا. از روش فراتر به دست آمده است  ،3تابع هدف شماره در 

د کردن یمق ي، از روش فراتر برااستفاده از نسبت  يبجا ، 2تابع هدف  يذکر شده برا هدف
 . استفاده شده است یید و جذب سفر نهایر تولین زده شده به مقادیس تخمیماتر

ن زده یتخم يسهاید و جذب سفر ماتریر تولین مقادیتنها از مجموع مربعات اختالف ب 4در تابع هدف 
ر ین است که مقادیا ن تابع هدف وجود داردیکه از ا ین توقعیبنابرا. استفاده شده است ییشده و نها

 .د کندیباز تول یرا بخوب یید و جذب سفر نهایتول
کردن  یهدف از نسب. نوشته شده است یباشد که بصورت نسب یم 1همان تابع هدف  5تابع هدف 
ن زده یس تخمیک نگه داشتن ماتریمقصد و نزد-س مبداءین ماتریباال بردن دقت تخم 1تابع هدف 
 .باشد یم) هدف( ییس نهایشده به ماتر
نظور باال بردن دقت باشند که به م یم 3و  2توابع هدف  یب حالت نسبیبه ترت 7و  6توابع هدف 

 .شده اند یمقصد طراح-س مبداءین ماتریتخم
 يتم ابتکاریالگور ارائه-2-2

 .گردد یر ارائه میبصورت ز يتم ابتکاریح شده در باال الگوریبا توجه به موارد تشر
 .ریرا بگ ه یس اولیقرار بده و ماتر 1شمارنده را . ه یاول یمقدار ده -1
ک یص ترافیک روش تخصیبا استفاده از . (ص بدهیبه شبکه حمل و نقل تخصه را یس اولیماتر -2

 )یتعادل
 .ر را کنترل کنیرابطه ز -3
)13      (                                                                                        

د شده و حجم یب حجم باز تولیبه ترت و  و . باشد یک مقدار کوچک می که یبطور
 .باشند یمشاهده شده م يکمانها یواقع
 .برو 4ان وگرنه به مرحله ین رابطه بر قرار بود پایاگر ا

س وقوع یمقصد را بدست آور و ماتر-س مبداءیماتر یص تعادلیحاصل از تخص يزمان سفرها  -4
 .را بدست آور رها ین مسیکوتاهتر

رابطه . ن بزنیس را تخمین ماتری، ا d یس جزئین ماترییتع يبا استفاده از رابطه ارائه شده برا -5
 :باشد یر میبصورت ز یس جزئین ماترییتع یکل
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)14                     (                                                    
 .روز کنمقصد را ب-س مبداءیماتر -6
)15                   (                                                                               
 .برو 3ص بده و سپس به یس بدست آمده را به شبکه تخصیماتر -7

 
 يشنهادیتم پیالگور ییکارا  -3
 ک مثالیحل -3-1

وکس یسا يابان هایمقصد شبکه خ-س مبداءی، ماتريشنهادیتم پیالگور يها یژگیو یحال جهت بررس
. باشد یمقصد م-زوج مبداء 552کمان و  76گره،  24شبکه مذکور شامل . میزن ین میفالز    را تخم

 )1(شکل . شود یک شبکه شلوغ  با ابعاد متوسط شناخته مین شبکه بعنوان یالزم بذکر است که ا
 . دهد یوکس فالز را نشان میشبکه سا

 
 

 وکس فالزیشبکه سا -1شکل 
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و  یه بصورت تصادفیس اولیماتر يم که المان هایه، فرض کردیمقصد اول-س مبداءین ماترییبمنظور تع
) س جدولیماتر(س هدف یماتر يحول المان ها 8/0ار یع نرمال با انحراف معیبا استفاده از تابع توز

ط نرم افزار یتوابع هدف بصورت جداگانه در محک از یهر  يتم مورد نظر برایالگور. بدست آمده باشد
gauss9.0 ک مورد استفاده در برنامه ها، یص ترافیالزم بذکر است که روش تخص.  شد یسیبرنامه نو
 . باشد یک فرانک ولف میص ترافیروش تخص
هر  ن مسئله که با انتخابیتم با توجه به توابع هدف متفاوت و با توجه به ایالگور یین کاراییجهت تع

ک از برنامه یهر  يبرا یمتفاوت يشمارش شده جوابها يگروه از کمان ها بعنوان مجموعه کمان ها
 یدر بررس يریبودن انتخاب کمان ها تاث ینکه مسئله تصادفیا يد، برایآ ینوشته شده بدست م يها
ابع هدف جدول   از تو یکیک از برنامه ها که مربوط به یک از برنامه ها نداشته باشد، هر یهر  ییکارا
نسبت مجموع (  )2(نشان داده شده در جدول  يپارامتر ها. مرتبه اجرا شدند  25باشند به تعداد  یم

ه ین مقدار اولیو مجموع مربع اختالف ب ین زده شده و مقدار واقعیتخم يان پارامترهایمربع اختالف م
ج حاصل از حل مثال با ینتا. ست آمدندک از برنامه ها بدیهر يک از تکرارها برایدر هر )یو مقدار واقع

 . نشان داده است )3(ک از برنامه ها در جدول یاستفاده از هر 
 

 تمیالگور یین کاراییف شده جهت تعیتعر يپارامترها -2جدول 

 حاتیتوض تمیالگور یین کاراییپارامتر جهت تع فیرد

1   
زان ین مین پارامتر نسبت مجموع مربعات اختالف بیا

مرتبه  25 ين زده شده و هدف براید سفر تخمیتول
د سفر یزان تولین میتکرار و مجموع مربعات اختالف ب

 .کند یمرتبه تکرار ارائه م 25 يه و هدف را برایاول

2   
زان ین مین پارامتر نسبت مجموع مربعات اختالف بیا

مرتبه  25 ين زده شده و هدف برایجذب سفر تخم
زان جذب سفر ین میار و مجموع مربعات اختالف بتکر
 .کند یمرتبه تکرار ارائه م 25 يه و هدف را برایاول

3   

ن المان ین پارامتر نسبت مجموع مربعات اختالف بیا
 25 ين زده شده و هدف برایس سفر تخمیماتر يها

 ين المان هایمرتبه تکرار و مجموع مربعات اختالف ب
مرتبه تکرار ارائه  25 يه و هدف را برایفر اولس سیماتر
س هدف ین مثال که ماتریا ين نسبت برایا. (کند یم

 )آن وجود دارد مورد استفاده قرار گرفته است

4   
ن حجم ین پارامتر نسبت مجموع مربعات اختالف بیا

مرتبه  25 يرا برا ید شده و واقعیبازتول يکمان ها
د سفر یزان تولین میمربعات اختالف بتکرار و مجموع 

 .کند یمرتبه تکرار ارائه م 25 يرا برا یه و واقعیاول
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5   

ن حجم ین پارامتر نسبت مجموع مربعات اختالف بیا
آنها  یکه مشاهده نشده اند و  مقدار واقع ییکمان ها

ن یمرتبه تکرار و مجموع مربعات اختالف ب 25 يبرا
آنها  یمشاهده نشده و مقدار واقع ين هاه کمایحجم اول
 ين نسبت برایا. (کند یمرتبه تکرار ارائه م 25 يرا برا

س هدف آن وجود دارد مورد استفاده ین مثال که ماتریا
 )قرار گرفته است

6   

ن حجم ین پارامتر نسبت مجموع مربعات اختالف بیا
مرتبه  25 يآ برا یشبکه و مقدار واقع يکمان ها یتمام

 یه تمامین حجم اولیتکرار و مجموع مربعات اختالف ب
مرتبه تکرار را  25آنها   یشبکه و مقدار واقع يکمان ها
س ین مثال که ماتریا ين نسبت برایا. (دهد یارائه م

 )هدف آن وجود دارد مورد استفاده قرار گرفته است
 

 حاصل از حل مثال يجوابها -3جدول 

 )6(    )5(    )4(    )3(    )2(   )1(  شماره برنامه  

8/0  75/0  97/0  14/0  7/0  53/0  1 

06/0  60/0  85/0  07/0  04/0  30/0  2 

03/0  03/0  80/0  03/0  22/0  16/0  3 

00/0  00/0  83/0  01/0  13/0  09/0  4 

67/0  64/0  93/0  06/0  60/0  43/0  5 

11/0  57/0  84/0  04/0  38/0  28/0  6 

05/0  05/0  79/0  02/0  19/0  14/0  7 

در مجموع موفق تر از توابع ) 4تابع هدف(  4شود که برنامه شماره  یمشاهده م )3( با توجه به جدول
تابع  نیشود، ا یده مید )1-2(ن تابع هدف در بخش یحات ایهمانگونه که از توض. کند یگر عمل مید

ک از یهر  يبرا)) 5(و ) 6( يب در ستون هایبترت(د و جذب سفریر تولیتوانسته است مقاد یهدف بخوب
ن توانسته است احجام مشاهده شده و مشاهده نشده ین تابع هدف همچنید کند، ایرا باز تول ینواح

تر مربوط به عملکرد شیجه آخر بیالبته نت(د کند یباز تول یرا بخوب)) 2(و ) 3( يب در ستون هایبترت(
 ). باشد یر نمیتاث یباشد گرچه نوع تابع هدف ب یتم میالگور
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 ير المان هایتوابع هدف مقاد ینسبت به مابق 7ان توابع هدف مورد مطالعه، تابع هدف شماره یدر م
 .قابل مشاهده است) 4(ر نسبتها در ستون یسه مقادین نکته با مقایزند، ا ین میتخم یس را بخوبیماتر

نشان   )4(د اطالعات مختلف شبکه در جدول ین و باز تولیک از برنامه ها در  تخمیهر  يرتبه بند
تابع ( 1رتبه اول و برنامه شماره ) 4تابع هدف( 4ن جدول برنامه شماره یبر اساس ا.  داده شده است

 . دهند یرا به خود اختصاص م) آخر(رتبه هفتم )  1هدف
متناظرشان  یر نسبینسبت به توابع هدف غ) 7تا 5توابع هدف ( یسبن در مجموع توابع هدف نیهمچن

 . دهند یبهتر ارائه م يجوابها) 3تا 1توابع هدف (
 رتبه بندي توابع هدف بر اساس نحوه عملکرد و میزان کارایی -4جدول 

 شماره برنامه برنامه ها يرتبه بند
 )6(    )5(    )4(    )3(    )2(   )1(   

7 7 7 7 7 7 1 

4 5 5 6 5 5 2 

2 2 2 3 3 3 3 

1 1 3 1 1 1 4 

6 6 6 5 6 6 5 

5 4 4 4 4 4 6 

3 3 1 2 2 2 7 

 
 شنهاداتیو پ يریجه گینت-4

مقصد -س مبداءین ماتریتخممورد نظر در  يارهایمع یت تمامیکرد به سمت رعاین پژوهش با رویدر ا
ت استفاده در ید که قابلیارائه گرد يتم ابتکاریاطالعات موجود در شبکه ، الگور یو استفاده از تمام

 يها یژگیاز و. شلوغ با ابعاد متوسط تا بزرگ را داراست يمقصد در شبکه ها-س مبداءین ماتریتخم
 :ر اشاره کردیتوان به موارد ز یتم ارائه شده میالگور

ن رابطه یین مسئله موجب سهولت تعیباشند و ا  یم یف شده خطیتعر ينه سازیمسائل به -1
 یتم ارائه شده ساده میدر مجموع الگور. شود یم) d( یس جزئیبدست آوردن ماتر يبرا يا

 .شود یدر آن مشاهده نم یخاص یمحاسبات یدگیچیباشد و پ
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ن ین جمله بدیا. مقصد را دارد-س مبداءیماتر) یجزئ( ين نمویدر تخم یتم سعین الگوریا -2
د شده و یک باز تولین حجم ترافیاز اختالف ب يتم، کسریاست که در هر مرحله از الگور یمعن

ان یر مین مسین کمان ها در کوتاهتریکه ا ییمقصدها-کمان ها به زوج مبداء یحجم واقع
شود  یم يقصدم-س مبداءین ماترین امر موجب تخمیابد و ای یآنها قرار دارند اختصاص م

 . باشد یمشاهده شده  م يد حجم کمان هایقادر به باز تول یکه بخوب
س یتوان ماتر یشود م یم d یس جزئین ماترییکه منجر به تع یبا استفاده از توابع هدف -3

تواند  یم 1مثال تابع هدف شماره  يبرا. د به اطالعات موجود کردیمقصد را مق-مبداء
ن یالزم بذکر است که در ا. ک نگه داردیه نزدیس اولیاترن را به میس در حال تخمیماتر

شبکه  يش انجام شده بر روید که  بر اساس آزمایارائه گرد یپژوهش توابع هدف متنوع
 شود یف میر تعریکه بصورت ز 4وکس فالز تابع هدف یسا

)16               ( 
 شود یش داده میر نمایکه بصورت ز 1بع هدف شماره توابع هدف رتبه اول و تا یان تمامیدر م         

)17  (                                                            
 .آورند ید اطالعات شبکه بدست مین و بازتولیتخم يرتبه آخر را برا         
 یر نسبینسبت به توابع غ ) 7 تا 5توابع هدف ( یالزم بذکر است که توابع هدف نسب         

 متناظرشان         
 .دهند یارائه م يبهتر يجوابها) 3تا 1توابع هدف (         
س یماتر یص تعادلیشد تا در تخص یسع يکاهش مدت زمان اجرا يتم براین الگوریدر ا -4

مقصد در مرحله قبل استفاده -س مبداءیص ماتریج تخصیمقصد در هر مرحله ، از نتا-مبداء
ک شبکه ی يد برامقص-س مبداءین ماتریکند که تخم یدا میت پیاهم ین مسئله زمانیا .شود

 .بزرگ مد نظر باشد
ر شبکه حمل و ینظ يشلوغ و بزرگ شهر يشبکه ها يتم براین الگوریشود که ا یشنهاد میان پیدر پا

ر ینظ ییهاحاصل از روش يآن با جواب ها يرد و جواب هایاصفهان مورد استفاده قرار گ ينقل شهر
 . سه گرددیدارند مقا یخوب ییشلوغ و بزرگ کارا يشبکه ها يکه برا) 1990(س یروش اسپا
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