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هاي ارتباطي توسط مسائل بهينه سازي در ارتباط با شبكه :چكيده
بهينگي اتصال . بسياري از محققان شبكه مورد بررسي قرار گرفته است

از ) QOS(شبكه از لحاظ پارامترهاي استاندارد كيفيتِ خدمت 
هاي هاي ژنتيك در زمينهاخيراً الگوريتم. باشدمهمترين مسائل مي

هاي ژنتيك همچنين الگوريتم. اندتحقيقاتي مذكور كاربرد زيادي داشته
سازي در مسائل جهان واقعي با چند تابع هدف از لحاظ تواناييِ بهينه

ت ي درخدر اين مقاله ابتدا مسئله .اندمورد توجه زيادي قرار گرفته
به صورت چند تابع هدفي تعريف شده ) OCST(پوشاي ارتباطي بهينه 

كمينه كردن هزينه مكاني و متوسط تاخير پيام، اهداف مورد نظر . است
سپس اين مسئله با استفاده از الگوريتم  ژنتيك مبتني بر درخت . است

درانتها آزمايشات . هاي پوشا مورد حل و بررسي قرار گرفته است
  و  SPEA-IIتابعي، هاي تكاملي چند از الگوريتمو روشمختلفي با د
NSGA-II و با استفاده از واسط PISA  انجام و مقايسه شده است.  

 ،سازي با چند تابع هدفنهيبه، الگوريتم ژنتيك :كليدي واژه هاي
 ، OCST(،SPEA-II  ، NSGA-II(درخت پوشاي ارتباطي بهينه 

PISA. 

  مقدمه - 1
 محلي عموماً به عنوان زير ساختار ارتباطي هاي كامپيوتريشبكه

هاي محلي هاي ارتباطي كاربران را در محيطشوند كه نيازاستفاده مي
ي ارتباطي به براي اين منظور با درنظر گرفتن شبكه. كنندبرآورده مي

ها نياز  كامل، به مسيرهاي متصل و بدون دور بين گرهصورت يك گرافِ
توانند به عنوان معرفي مسير هاي پوشا ميتبنابراين  فقط درخ. است

همچنين به عنوان طراحي ارتباطات ]. 1[ارتباطي در نظر گرفته شوند
اين سيستمهاي شبكه كامپيوتري، يكي از معيارهاي مهم بهينه كردن 

مؤلفه هاي كارايي مانند هزينه، متوسط تاخير پيام، . كارايي مي باشد
كارايي اين سيستم ها ]. 2،14[باشندترافيك، اعتماد پذيري و غيره مي

بسيار پر اهميت مي باشد و به صورت عمده منوط به مسير ارتباطي 
هاي الگوريتم هاي ژنتيك با توجه به پتانسيل تكنيك ].2[باشدمي

اي به سمت خود سازي شبكهاش، توجه زيادي را در بهينهسازيبهينه

- مورد استفاده قرار ميجذب كرده و اغلب براي مسائل جهان واقعي نيز
همچنين تحقيقات بسياري بر روي الگوريتم ژنتيك با مسائل چند . گيرد

 ].3،4،5[باشدتابع هدفي موجود مي
در اين مقاله سعي بر آن شده است كه مسئله درخت پوشاي ارتباطي 

هاي محلي به صورت چند تابع هدفي تعربف و در شبكه) OCST(بهينه 
ينه كردن دو پارامتر هزينه مكاني و متوسط تالش براي كم. حل شود

هاي رو كه فقط درختاز آن. استتاخير پيام در توابع هدف ديده شده
، دراين مقاله ]17, 6[موثر استفاده شوندتوانند براي ارتباطِپوشا مي

الگوريتم ژنتيك مبتني بر درخت هاي پوشا را طراحي و به خدمت 
  .گرفته شد

ي نمايش فضاي جواب لگوريتم ژنتيك، نحوهبحث كليدي در طراحي ا
، عموماً از فضاي ]8[ساده گلدبرگ در الگوريتم ژنتيك]. 7[مسئله است

شود كه كروموزوم نمايش ثابت شامل رشته هاي دودويي استفاده مي
اين نمايش فقط براي مسائلي كه به صورت . شودخطي ناميده مي

ودويي تعريف مي شود، طبيعي و مستقيم روي رشته ها و بردار هاي د
، كه جواب OCSTبه هر حال براي مسائلي، مانند ]. 7[جواب مي دهد

هاي پيچيده، مانند درخت، دارند استفاده از هاي ممكن آنها، شكل
بنابراين در . شوندهاي خطي، غير طبيعي و غير مؤثر واقع ميكروموزوم

ي پوشا  درختي جهت نمايش درختهاي تحقيقات، چندين كدينگادامه
، ]Prüfer]9عدد : است، مانندهاي ژنتيك پيشنهاد شدهدر الگوريتم

، نمايش درختي مبتني بر فاكتورگيري ]Predecessor ]10كدينگ 
در اين مقاله ايده عدد ]. 13, 12[، نمايش گره و يال پالمر]11[معين 

Prüfer  سازي براي به دليل كارايي باال و در عين حال سادگي در پياده
از ديگر . گيرد، مورد استفاده قرار مي]6, 2[ايش درخت پوشانم

يك جهت نشان دادن همه بهخصوصيات اين كدينگ، قابليت تناظر يك
آن، حافظه برداري  درختهاي پوشاي ممكن مي باشد، كه با استفاده از

   ].15 , 6[باشد ميn-2 گره ، nمورد نياز براي مسئله با 
كردن همزمان هزينه هايي جهت كمينهابهدف اين مقاله رسيدن به جو

از پارامترهاي استاندارد كيفيتِ انتقال مكاني و متوسط تاخير پيام 
  .باشد ارتباطي ميهايدر شبكه ،خدمت
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 OCSTي هاي بعدي، ابتدا در خصوص سابقه و معرفي مسئلهدر قسمت
به كنيم و بعد از هاي هدف را تعريف ميشود و تابعتوضيحاتي آورده مي

-هاي تكاملي با چند تابع هدف ميسازي توسط الگوريتماصول بهينه
ي خاص گر روي مسئلهدر بخش بعدي با سفارشي كردن بهينه. پردازيم

كنيم و هاي پوشا را مطرح ميخودمان، الگوريتم ژنتيك مبتني بر درخت
بعد از آن واسطي . شودبا ذكر مثال به تشريح بيشتر موضوع پرداخته مي

ي مذكور سازي روي مسئلههاي مختلف بهينهي آن روشبوسيلهكه 
كنيم و در انتها، يكسري است را معرفي ميامتحان و مقايسه شده

  .شودهاي بهينه آورده ميآزمايشات و نتايج گواه بر رسيدن به جواب

 هاي هدفتوضيح مسئله و تابع - 2
 داده شده  پيدا كردن درخت پوشايي كه هزينه انتقال مجموعهيمسئله

 محل را كمينه مي كند، اولين بار nهاي ارتباطي بين از در خواست
 OCST، مطرح و به عنوان مسئله ]16 [1974در سال  Huتوسط 

به يك مسئله چند تابع هدفي  OCSTدر اينجا مسئله . شودشناخته مي
به اين صورت كه درخت پوشا دو پارامتر هزينه . استارتقا پيدا كرده

. كندكاني و متوسط تأخير پيام، را به طور همزمان كمينه ميانتقال م
هاي كارايي در استاندارد كيفيت توضيح اينكه اين پارامترها ازمؤلفه

  .باشدمي) QOS(خدمت 
 مستقيماً روي طراحي شبكه هاي ارتباطي درختي  كه اين مسئله
اثبات كامل توسط جانسون - NP به عنوان يك مسئله ،بوجود آمده

 ، چند تابع هدف تعريف شودبا OCST كه وقتي ،]18, 9[شده
  .شودپيچيدگي آن به مراتب بيشتر نيز مي

در اين گراف . ريدگيب را در نظر V,E(G(يك گراف كامل بدون جهت 
jic هزينه مكانيهابراي هر جفت از گره jid متوسط تأخير پيام ، , , 

vurرتباطي  درخواست او هزينه ها و با ماتريس متناظر . وجود دارد ,
 درخواست هابا ماتريس متناظر و  با متوسط تأخير پيامماتريس متناظر 

سازي اين بسته به پياده. شودفته مي در نظر گرR  وC ، Dبه ترتيب 
-هينهب. در نظر گرفتيا پائين مثلثي  متقارن وتوان را مي هاماتريس
كه با چند تابع هدف، بدنبال درخت پوشايي است  OCSTسازي 
  .كند ميتأخير پيام را كمينهمتوسط ي انتقالي و هزينه

 با درخت پوشادر يك  v وu جفت گرههر هزينه انتقال مكاني براي 
هر براي . آيد بدست ميRتوجه به ماتريس درخواست ارتباطي گراف 

 مكاني يفاصله. پوشا وجود داردفقط يك مسير در درخت  جفت گره
هزينه انتقال مكاني هر . استمسير يالهاي متعلق به  طولمسير مجموع 

vur  حاصلضرب، برابرvوu جفت از گره هاي  فاصله مكاني مسير در ,

با مجموع گرفتن روي همه . باشدمي
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ n

2

-انتقال هزينه ها، جفت از گره
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تأخير مسير را متوسط . باشدميمتوسط تأخير پيام تابع هدف دوم، 
متوسط تأخير . نامندمسير ميدهنده ل يهاي تشكمجموع تأخير يال

vur  حاصلضرب، برابرv وuپيام هر جفت از گره ها    در متوسط تأخير ,

وع گرفتن روي همه با مجم. مسير مي باشد
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تابع بنابراين . آيدبدست ميمتوسط تأخير پيام درخت پوشاي داده شده 
  :شدتعربف  مطابق زير دومهدف 

  
 C ،Dهاي شش گره كه ماتريساي با براي مثال با در نظر گرفن شبكه

) 1(ده است توابع هدف براي درخت پوشاي شكل  آن در زير آمRو 
  .محاسبه شده است
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 (MST) پوشاي كمينه معروف الزم بذكر است كه اين مسئله با درخت
 ].20, 7[كامالً متفاوت است 

 هدفسازي با چند تابعبهينه - 3

سازي با چندتابع،  توابع هدف مختلف و گاه متضاد بايستي به در بهينه
سازي  با چند يكي از راه حلهاي مسائل بهينه. طور همزمان بهينه شوند

 1قدار برازندگيتابع هدف، تركيب مقادير آنها و به دست آوردن يك م
براي . شودتابعي تبديل ميسازي تكبدين صورت مسئله به بهينه. است

روش . استفاده از اين روش بايد مقادير وزنها توسط كاربر انتخاب شود
ديگر بدست آوردن مجموعه اي از جوابهاست كه بتواند حداكثر تعداد 

 2 بهينه پارتواين مجموعه جوابها را. ممكن از توابع هدف را بهينه سازد
 ميان جوابهاي مختلف اين 3نامند و با استفاده از رابطه برتريمي

اگر در تمامي فضاي جستجو مجموعه جوابهاي . شودمجموعه حاصل مي
 را بيابيم، آنگاه مجموعه جوابهاي بهينه پارتو تشكيل 4نشدني مسلط

توان ميان دو جواب مختلف از در اين گونه مسايل نمي. شده است
پس الگوريتم سعي . موعه بهينه پارتو، يكي را بر ديگري برتري دادمج

در رسيدن به تعداد بيشتري از جوابهاي مختلف بهينه پارتو خواهد 
سازي با چند تابع اي براي بهينهاز مباحث ارائه شده دو اصل پايه. داشت

                                                                 
1  Fitness Value 
2  Pareto Optimal Set 
3  Domination 
4  Non-dominated solution 

هدايت مسير جستجو در جهت رسيدن به منحني : هدف وجود دارد
  پارتو و حفظ و توليد جوابهاي بهينه در طول جمعيتجوابهاي بهينه

هايي هستند كه به مفاهيم و روشهاي نمومه] 21, 5[مراجع  .جوابها
  .اندسازي با چندتابع هدف پرداختهمختلف بهينه

  الگوريتم ژنتيك مبتني بر درخت پوشا - 4
مسئله از فضاي جواب ي نمايش همان طور كه مطرح شد، نحوه

ي نمايش باشد و شامل مرحلهي الگوريتم ژنتيك ميهامهمترين قسمت
ژنتيك نمايش كروموزوم در الگوريتم . شودكروموزوم و مقدار اوليه مي

صورت بههاي نامزد مسئله را اي است كه جوابيك نوع ساختار داده
اي  دادههايمعموالً مسائل مختلف ساختار .دهد نشان ميشدهكد

كه از يي اي درخت پوشاساختار دادهله در اين مقا. مختلفي نيز دارند
   .ه شده استكند به خدمت گرفتاستفاده مي  Prüferعدد ايده 

بـر  ]. 22[است 6قضيه كاليله، ٥هاي كالسيك در شمارش گرافيكييكي از قضيه
 k  درخت برچسب دار مجزا روي يك گراف كامل بـا             kk−2 اساس اين قضيه    
يك اثبات سودمند از قضيه كاليله با بنـا كـردن يـك    . Prüfer گره وجود دارد

.  رقمي مهيا كـرد    k-2 ها و مجموعه رشته هاي    يك بين اين درخت   بهتناظر يك 
 رقم، به طوريكه هر رقم يك       k-2توانيم با دستكاري فقط     به اين معنا كه ما مي     

سـتكاري   اين د  ].6[ داشته باشيم  شد، يك ارائه يكتا از درخت     با k و 1عدد بين   
بـراي هـر درخـت هميـشه     . شناخته مي شـود   Prüfer عدد معموالً به عنوان

با توجه به اين قضيه، مـا مـي تـوانيم بـه             . ]14[حداقل دو گره برگ وجود دارد     
  سادگي اين كدينگ را مطابق زير تبيين كنيم

 الگوريتم كد گذاري  1- 4
ي برگ در درخت گرهشماره كوچكترين  i فرض مي كنيم گره. 1

  . باشدT دار برچسب
است، به  متصل iبرگ به اي از درخت كه ، تنها گره jشماره گره . 2

كدينگ از طرف چپ به راست ساخته و . شودطرف راست كد اضافه مي
  .خوانده مي شود

بنابراين يك درخت .  را حذف مي كنيمj بهi  و همچنين يال iگره . 3
  ..ماند باقي مي گرهk-1با 
  .ار مي كنيم تا يك يال باقي بماندمراحل باال را تكر. 4
  

يك درخت   Prüferعدد همچنين اين امكان وجود دارد كه از يك 
  :يكتا توليد كنيم

 يگشايالگوريتم كد   2- 4
1 .p آرايه عددي  راPrüfer گيريم واصلي در نظر ميp را مجموعه 

  . وجود ندارد قرار مي دهيمpهمه گره هايي كه در 

                                                                 
5  Graphical enumeration 
6  Calyley’s theorem 
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-چپ. گيريمدر نظر مياست pشماره دركوچكترين كه  را iگره . 2
در درخت متناظر اضافه را  (i , j)حال يال. نامبم ميjرا  pترين رقم 

   . حذف مي كنيمp را از jو p را از iكنيم و مي
 .كنيم اضافه ميp بهرا موجود نبود آنp در جاي ديگر jاگر . 3

  .باقي نماند pكنيم تا هيچ رقمي در را تكرار ميه دو مراحل
 p در r و sدقيقاً دو گره باقي نماند  p هيچ رقمي دركه زماني. 4

 را به درخت اضافه (r , s)  يالاينبنابر. قابل انتخاب موجود مي باشد
  . دهيم يال را شكل ميk-1كنيم و درخت با مي
  

 Prüferعدديك . شوداده مييك مثال اين نوع كدينگ نشان دبا 
 گره را در نظر 6متناظر با يك درخت پوشا روي يك گراف كامل با 

  ))2(شكل .(دگيريب
  

  
 

 :Prüfer عدد 
  

  .متناظر با آن Prüferاي از يك درخت پوشا و عدد نمونه): 2(شكل 
  

  : مطابق زير توضيح داده مي شود  Prüfer   عددساختن
 3 مجاور گره1،چون گره ) 3گره(كوچكترين گره برگ را انتخاب كرده 

-در نظر مي  Prüfer را به عنوان اولين رقم 1در درخت است، عدد 
اين فرايند . كنيم را حذف مي)1و3( و يال مربوطه 3گيريم و سپس گره 

باقي ) 2و6(ر مي كنيم تا تنها يال را روي زير درخت به دست آمده تكرا
و . آيدمياين درخت با چهار رقم به دست   Prüfer عدد بماند و در آخر،
 قابل 6,5,4,3، گره هاي = Prüfer  )2,2,1,1 (p  عددبر عكس براي

 گره قابل 3گره  ..دهد را تشكيل ميp} =6,5,4,3{انتخاب و
- ميpترين رقم  چپ1چسب مي باشد و گره انتخاب با كوچكترين بر

 p از 3 به درخت اضافه مي شود وگره ي )1و3(بنابراين يالِ . باشد
. = p )1 ,2,2. ( حذف مي شود p از ابتداي 1حذف و همچنين رقم 

 )1و4( حاال گره قابل انتخاب با كوچكترين برچسب است لذا گره 4گره 
 p نيز از ابتداي 1  حذف وp از4شود و فه مينيز به درخت اضا

 p وجود ندارد آن را به p ديگر در 1حذف مي شود؛ حال چون 
اين روند ادامه پيدا  .= p ،)2,2( p} = ,6,5,1 {:اضافه مي كنيم

 با كوچكترين برچسب pاب ازگره قابل انتخ ،1كند و اينك گره مي
     ادامه مي دهيم تا.  به درخت اضافه مي شود)1و2(باشد ولذا يالمي

() p =6,2{و= {p را به عنوان آخرين يال )2و6 (يالدر انتها . شود 
ي رسد و درخت پوشاكنيم و فرايند به اتمام ميبه درخت اضافه مي
  .آيدمتناظر به دست مي

هاي تتنها توانايي ارائه يكتا و متناظر همه درخن  Prüfer عدد كدينگ
پوشاي ممكن را دارد ، همچنين به طور ضمني اطالعاتي در مورد درجه 

 بار در d-1 دقيقاً dدهد به طوري كه هر گره با درجه ها هم ميگره
به صورت  هامه كروموزبنابراين براي توليد اولي. شودكدينگ آورده مي

 .كنيم توليد مي[k,1] رقم در محدوده k-2تصادفي 
به عنوان نمايش ژنتيكي   Prüferهمچنين تائيد برتري انتخاب عدد 

  .، آمده است]6[يدرخت هاي پوشا در مقاله
ي تكراري پس از نمايش هر كروموزوم و مقادير اوليه، وارد حلقه

باشد كه  ارزيابي هر كروموزوم ميشويم و نياز بهالگوريتم ژيتيك مي
پذيرد و بر هدفي صورت ميسازي چند تابعهاي بهينهمنطبق بر روش

شود، كه در اينجا براي هر كروموزوم دو اساس مفهوم پارتو ارزيابي مي
  .شودمقدار ارزياب از دو تابع هدف محاسبه مي

. استه شده استفاد1ي انتخاب نيز، از روش ماندگاريدر ادامه در مرحله
 در كنار 2در اين روش با در نظر گرفتن جمعيت جانبيبه اين صورت كه 

ها، بهينه  هاي مسئله، آنهايي كه در طول نسل جواب جمعيت جواب
بدين ترتيب احتمال از بين رفتن اطالعات . كند هستند را نگهداري مي

ماندگاري به اجراي بهتر . رود بر اثر عملگرهاي ژنتيكي از بين مي
كند، ولي ممكن است باعث همگرايي  هاي ژنتيك كمك مي الگوريتم

-، از روشNSGA-II وSPEA-IIدر اينجا دو الگوريتم . زودرس شود
سازي سازي تكاملي كه هم از مفهوم پارتو جهت بهينههاي بهينه
شده است، به ها به كار گرفتهكند، هم روش ماندگاري در آناستفاده مي

  .شده استخدمت گرفته
در ايـن   . رسـيم و تركيب مي   ي تكرار به اعمال جهش    ي حلقه در آخرين مرحله  

اسـت و در مـورد   ي بيتي استفاده شـده مسئله از جهش تك بيتي بر روي رشته       
است ،انجام شده  Prüferي عدد اي بر روي رشتهتركيب نيز، تركيب تك نقطه

ـ          ر حالـت  تا بين مسيرها شكست صورت بگيـرد و شكـست و تركيـب منطبـق ب
  ها انجام شودواقعي درخت

  PISAابزار  - 5

است كه اين اجازه را معرفي شده PISAدر اين مقاله، يك واسط به نام 
-دهد تا دو قسمت مربوط به مسئله و مربوط به روش بهينهبه ما مي

قسمتي كه مربوط به معرفي مسئله است را با . سازي را از هم جدا كنيم
 و به صورت يك بخش مجتمع درنظر شناسيم مي3تغيير عملگرهاي
 4سازي عملگرهاي انتخابشود و قسمت مربوط به روش بهينهگرفته مي

                                                                 
1  Elitism 
2  External Set 
3  Variation operators 
4 Selection operators 

2  2 1 1 
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هاي مستقل و مجزا است كه هر دو قسمت به صورت برنامهناميده شده
هاي آماده براي استفاده توانند به صورت بستهاند و ميسازي شدهپياده

-رت دلخواه را نيز دارا ميمهيا شوند و همچنين قابليت تركيب به صو
هاي انتخاب را به صورت مستقل از سازد تا پيمانهاين ممكن مي. باشد

سازيِ هاي بهينه كنيم كه اين از اساس الگوريتممعرفي مشخص و پياده
از طرف ديگر عملگرهاي تغيير هم مجبورند به . تابعي مدرن استچند

سازي تعريف شوند هينهي بي مستقل منطبق بر مسئلهپيمانهصورت تك
ضمناّ اين واسط امكان . كندكه به توصيف سفارشي مسئله كمك مي

اجراي همزمان چند الگوريتم براي حل چند مسئله مختلف را دارد و 
هاي مختلف را هم ي حل اين مسائل با روشهمچنين معيارهاي مقايسه

 ].24, 23[استفراهم كرده

. شود نگاه ميسازي با چند تابع هدف، از دو جهت عمدهبه مسائل بهينه
از يك جهت طرف كاربرد، جايي كه مهندسين با مسائل مشكل دنياي 

-هاي قدرتمند بهينهشوند، بنابراين تمايل دارند روشواقعي روبرو مي
از جهت ديگر، طرف الگوريتم، جايي كه  . سازي را به خدمت بگيرند

سازيي را طراحي كنند كه بتواند براي رآنند تا الگوريتم بهينهمحققين ب
  .اي از مسائل با موفقيت مورد استفاده قرار بگيردي گستردهمحدوده

شوند، اي پيچيده ميسازي مدرن به طور فزايندههاي بهينهچون روش
ها نياز به تالش برنامه نويسي قابل توجهي كار بر روي هر دو اين قسمت

سازي و همچنين هاي مختلف بهينهكم و بيش كدهايي براي روش. دارد
ها مسائل آزمايشي مختلف موجود است ولي استفاده از اين پياده سازي

يك توافق . محدود به يك زبان برنامه نويسي يا يك سكوي خاص است
اين  PISA .كامل روي كد نياز است تا آن را با كار خودمان يكي كنيم

-سازيمان را به دو قسمت كاربرد و بهينهآورد تا پيادهيامكان را فراهم م
يك جداسازي . باشدساز تقسيم كنيم كه مطلوب دو گروه مذكور مي

هاي آماده براي استفاده روي هر دو قسمت ذكر شده را آل پيمانهايده
توانند به صورت آزادانه ها روي هر قسمت، ميكند و اين پيمانهمهيا مي

  .تركيب شوند
ي سازي مسئلهاي مهندسين كاربردي مطلوب اين است كه پيادهبر

ي گر موجود، جفت كنند و مسئلهسازيشان را با يك بهينهبهينه
هر چند اين حالت مشخصاّ ممكن نيست كه يك . خودشان را حل كنند

ي مسائل خوب كار كند، زيرا گر عمومي موجود باشد تا براي همهبهينه
سازي، خيلي مبتني بر مسئله  روش بهينههاي يكبسياري از قسمت

  .است
شويم كه ارائه ي بسياري از مسائل كاربردي واقعي، متوجه ميبا مطالعه

-مالحظه مي. باشدهاي نامزد، كامالّ مبتني بر مسئله ميو معرفي جواب
هاي سازيِ گسسته كه درگير معرفيشود كه به طور مثال مسائل بهينه

افي هستند، تركيب شده از متغيرهاي پيوسته و اي و گري شبكهپيچيده
بعالوه ساختارهاي مجاور نيز توسط . هاي اصالح خاص هستندمكانيزم

 چه به صورت صريح مثل –شوند عملگرهاي تغيير، وادار به تحريك مي

 و چه به صورت Tabuسازي سرد شدن آهسته يا جستجوي شبيه
سازي تأثير ي موفقيت بهينه و قوياّ رو- هاي تكامليضمني مثل الگوريتم

ي استاندارد مانند واضح است مواردي وجود دارند كه  ارائه. گذارندمي
باشند، براي اين هاي باينري و عملگرهاي متناسب آن كافي ميرشته

نويسي باشند تا برنامههاي استاندارد در دسترس ميها كتابخانهموقعيت
  .را ساده كنند

ي مناسب و ي مهندس كاربردي است تا ارائهخالصه اينكه، اين وظيفه
ي گرها در زمينهبالعكس، بيشتر بهينه. ساختارهاي مجاور را تعريف كند

كنند، كه فقط مبتني بر هدفي، با عملگرهاي انتخاب كار ميچند تابع
-هاي نامزد هستند و بنابراين مستقل از مسئله ميمقدار ارزياب جواب

-دهد تا مكانيزم انتخاب در روش بهينه مياين امكان را PISA .باشند
  .سازي را از قسمت مخصوص مسئله جدا كنيم

هدف، سازي با چند تابعي بهينهدر اكثر تحقيقات انجام شده در زمينه
ها خيلي هاي انتخاب تمركز شده است و اين الگوريتمبر روي مكانيزم

  .اندپيچيده شده
بردن به چنين جداسازي ت پيدر اينجا به رويكردي در اين زمينه جه

قسمت مستقل . استبه تصوير كشيده شده) 3(اشاره شده كه در شكل
در صورتي كه قسمت . هاي انتخاب استاز مسئله، شامل روتين

هاي جديد و همچنين ها و توليد جوابي جوابمخصوص كاربرد، ارائه
  .كندهدف را كپسوله ميي مقدار تابعمحاسبه

ي متن هاي مجزا كه از طريق واسطِ بر پايهبا برنامهچون هر دو قسمت 
است، اين رويكرد بيشترين كنند، مشخص شدهبا هم ارتباط  برقرار مي

سيستم (نويسي و سكوي محاسبه استقالل را نسبت به زبان برنامه
كامپايل هاي پيشحتي اين امكان است تا از فايل. باشددارا مي) عامل

سازي را نيز كمينه اده كنيم كه سربارهاي پيادهشده و قابل اجرا استف
  .كندسازي نيز جلوگيري ميكند و از مشكالتِ ايرادهاي پيادهمي

 انتخاب را عوض و تواند به سادگي روشدر نتيجه، مهندس كاربردي مي
متغييرهاي متفاوت را امتحان كند؛ در حالي كه يك طراح الگوريتم نيز 

روش انتخاب خود را روي مسائل متنوع به اين مجال را پيدا كند تا 
نويسي اضافي سادگي امتحان كند، بدون اينكه نياز به زحمات برنامه

  .داشته باشد
هاي مطمئناّ اين مفهوم بدين منظور نيست كه جايگزين كتابخانه

-نويسي شود بلكه يك رويكردِ متممي است كه اين اجازه را ميبرنامه
هاي انتخاب و كاربردها شامل عملگرهاي هايي از روشدهد تا مجموعه

ي آنها آزادانه قابليت تركيب در طرفين اين تغيير را بسازيم كه همه
  .  واسط را دارند
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كاربردها در سمت . دهدرا نشان مي PISAمفهوم زيربنايي ): 3(شكل 

-هدفي در سمت راست، فقط مثالهاي انتخاب چند تابعچپ و روش
 .نند به طور دلخواه جايگزين شوندتواهايي هستند و مي

، طراحي يك چهارچوب استاندارد، قابل گسترش و  PISAهدف از 
سازي چند هاي بهينهسازي الگوريتمساده براي استفاده، براي پياده

ي اصلي در زير برخي از اهداف طراحي، كه انگيزه. باشدتابعي مي
  :استباشد آورده شدهمي PISAطراحان 
  .هاي مهممتجداسازي قس •
  .سربار كم •
  .سادگي و انعطاف پذيري •
  .قابل جابجايي و مستقل از سكو بودن •
 .اعتماد پذيري و صحت •

-ي يك چهارچوب برنامهبا در نظر گرفتن اين اهداف طراحي، توسعه
شود و اين غير ممكن هدفي ميي چند تابعنويسي، خودش يك مسئله

بنابراين يك . برسيمها ي جنبهاست كه به حداكثر رضايت در همه
به طور مثال در اينجا با تمركز بر روي . باشدجواب توافقي، مطلوب مي

ي انگيزه. سادگي و سربار كم، كاهش انعطاف پذيري را خواهيم پذيرفت
اصلي موجود در پشت اين وضعيت اين است كه در واقع اين سيستم 

شود كه ميتنها در صورتي توسط بسياري از مردم مورد به كار گرفته 
  .]23[ باشدنويسي بيش از حد نيز نداشتهساده باشد و نياز به كار برنامه

  و نتايجهاآزمايش - 6

-هاي آزمايشي بسياري موجود مي، مثال OCSTي در ارتباط با مسئله
در زير به طور . استباشد كه توسط محققان مختلف طرح و ارائه شده

   :شودها اشاره ميخالصه به برخي از آن
، )Palm6( ،12) Palm12 (6با  OCSTي اش مسئلهدر مقاله 1پالمر

24) Palm24( ،48 در اين . است گره را حل و بررسي كرده98 و
                                                                 
1 Palmer (1994) 

به صورت تك تابع هدفي تعريف شده، درخواست  OCSTها كه مسئله
ها گره. ها داردي بين گرهي معكوس با فاصلهها رابطهترافيك بين گره

ها از بانك ي بين گرهاند و فاصلهحده مشخص شدهشهرهاي اياالت مت
براي داشتن . استشهري تعيين شدهاطالعات ترافيك واقعي بين

، 6هاي با ر مورد مسئلههاي درخواست و فاصله داطالعات دقيق ماتريس
  .، رجوع كرد]13 [1994توان به پالمر  گره مي،..و24، 12
است كه را حل كرده  OCST نيز سه مثال مختلف از مسئله 2بِري

و   Berry35(گره 35و دوتا ) Berry6(گره6هاي مسئله با اندازه
Berry35u  (هزينه جواب بهينه براي . استارائه شدهBerry6 ،534 و 

ماتريس درخواست . ]10[است بدست آمدهBerry35 ،16،915براي 
ر هر دو اين مسائل د. 3استترافيك و فاصله در سايت خودش آورده شده

  ].7[استمقاالت بسياري مورد بحث قرار گرفته
است كه مسائل هايي را ارائه داده، يكسري مثال2001 در سال ،4رِيدل

ايي و هاي فاصلهوزن. شود گره را شامل مي100 تا 10هاي بين با اندازه
شوند و به ها به صورت تصادفي توليد ميدرخواست ترافيك در آن
  .]26, 25[شوندتوزيع مي] 0،100[ي صورت يكنواخت روي بازه

با چند تابع هدفي كه معرفي  OCSTي در اين مقاله نيز براي مسئله
هاي ، ماترس)ريدل(ي اخيرشد، مطابق دسته مسائل مطرح شده

ي مكاني و متوسط تأخير پيام به صورت درخواست ترافيك، هزينه
 گره تعريف و 32و 16، 8هاي مسئله در اندازه. استتصادفي توليد شده

-مقادير هزينه مكاني و متوسط تأخير پيام به صورت يكنواخت روي بازه
در ] 1،20[ي و مقادير درخواست ترافيك شبكه روي بازه]  1،10[ي 

است كه هاي مختلفي آورده شدهدر ادامه مثال. استشدهنظر گرفته 
د هاي چني ژنتيكي مطرح شده و همچنين تكنيكدهد، ارائهنشان مي

تواند در تعداد است و ميتابعي آورده شده در اين مقاله مؤثر واقع شده
  .هاي بهينه نزديك كندهاي نسبتاً خوبي ما را به جوابنسل

 و در استشده گره آورده 8ي با در اينجا سه اجراي مختلف از مسئله
ي هاي مختلف حل مسائل چندتابعي و مقايسهآنها به مقايسه روش

هاي واقعيِ بدست آمده از روي روشهاي ها به جوابنزديكي جواب
-mo( اي از الگوريتم پريمهاي پوشا مانند نسخهالگوريتميك درخت

Prim (در الگوريتم . ته استانجام گرفmo-Primي  با بررسي همه
هاي هدفي، به جوابها به صورت چند تابعها ممكن و ارزيابي آنجواب

ي كاملِ ها از روي مجموعهدر اين مثال. رسيمواقعي بهينه پارتو مي
شود و ي پارتو استخراج ميهاي بهينههاي بدست آمده، جوابجواب
ها شوند، و مقايسه بين اين جوابهاي مغلوب حذف ميي جواببقيه

                                                                 
2   Berry (1995) 
3  http://www.cse.rmit.edu.au/~rdslw/research.html  
4   Raidl (2001) 
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هاي پارامترهاي اصلي الگوريتم) 1(در جدول .))3(شكل(پذيردصورت مي
  .استشده، آورده شدهبه كار گرفته

هاي باالتر به آوردن يك مثال هاي شبكه با تعداد گرهمورد بقيه اندازهدر 
هدفي هاي حل چند تابعكنيم و مقايسه بين روش- از هر اندازه اكتفا مي

زيرا كه در مورد مسائل با تعداد . ))5(و)4(هايشكل(را خواهيم داشت
احتي توان به رهاي باالتر با توجه به رشد نمايي فضاي مسئله، نميگره

   ].27[كردهاي عددي و الگوريتميك مشابه استفاده از روش
-Arcپارامتر. دهدي جمعت را نشان مي، اندازه |P|پارامتر ): 1(جدول
size هاي مغلوب نشده را مشخص  ، ظرفيت نگهداري تعداد جواب

ي  نيز به ترتيب اندازهmuو   lambda. )ي خارجيمجموعه(كندمي
احتمال cpباشد و   و فرزند جهت تركيب ميانتخاب تعداد والدين

 احتمال انجام جهش در يك mp ها وانجام تركيب بين كروموزوم
تعداد توليد هم تعداد . دهدكروموزوم را در الگوريتم ژنتيك نشان مي

  .دهدهاي توليد شده را نشان مينسل

  
  الف- )3(شكل

  
  ب- )3(شكل

  
  ج- )3(شكل

ي  گره و مقايسه8ي با سه اجراي مختلف روي مسئله : )3(شكل
 و همچنين NSGA2 و  SPEA2هاي هاي بدست آمده از الگوريتمجواب

  هاي عدديي واقعي حاصل از روشهاي بهينهها با جوابي آنمقايسه

  
و  SPEA2ي پارتو با دو الگوريتم هاي بهينهي جوابمقايسه): 4(شكل

NSGA2  گره16براي مسئله با   

  
و  SPEA2ي پارتو با دو الگوريتم هاي بهينهبي جوامقايسه): 5(شكل

NSGA2  گره32براي مسئله با   

  SPEA-II , NSGA-II +  عددPRÜFER  

-P|  Arc|  پارامتر
size  

lambda=mu  
cp  mp

  
- تعداد
  توليد

  10  1  0,8  50  200  100  الف-8

  30  1  0,8  50  200  100  ب-8

  30  1  0,8  50  200  100  ج-8
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  گيرينتيجه - 7

رسيم كه براي گيري ميبا توجه به آزمايشات انجام شده به اين نتيجه
-توان از بهينهبا چند تابع هدف به سادگي مي OCSTي حل مسئله

ر، استفاده هاي ديگهدفي به جاي تبديل مسئله به فرمگرهاي چند تابع
هاي بهينه يا نزديك بهينه اين مدعا اثبات كرد و با رسيدن به جواب

آمده از هر دو الگوريتم با ي جواب هاي بهينه بدستضمناّ با مقايسه. شد
رسيم هاي كوچك به اين نتيجه ميي واقعي در نمونههاي بهينهجواب

 در NSGA-II و SPEA-IIها در هر دو الگوريتم كه اگر چه جواب
بسياري از موارد نزديك به هم بود ولي در مجموع كارايي الگوريتم 

SPEA-IIالبته در كارهاي آينده به دنبال . شود بهتر ارزيابي مي
ي هاي بهينهي باالتر  با جوابهاي با تعداد گرهتر نمونهي دقيقمقايسه

  .هاي الگوريتميك هستيمتقريباّ واقعي بدست آمده از روش
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