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 چکیذٌ

گزد ارائٍ ضذٌ است، اس جملٍ راٌ حلی مجتىی ثز الگًریتم صوتیک، يلی در حبلت کلی  ی فزيضىذٌ ديرٌَبی مختلفی ثزای حل مسئلٍريش

َیب ي  زایی سيدرس مًاجٍ َستىذ، کٍ مب در ایه مقبلٍ ثب ثزرسی ي معزفیی ريش َبی تزکیجی غبلجبً ثب َمگالگًریتم صوتیک در حل مسئلٍ

ٍ  ایذٌ م.ای عملگزَبی جذیذ ثٍ رفع ایه مطکل پزداختٍ ٌ ی مب مجىی ثز الگًریتم صوتیک تزکیجی ثزای حیل مسیئل گیزد   ی فزيضیىذٌ دير

لیٍ اس الگیًریتم، اعیم اس ای یبد جمعییت ايلییٍ ثیب        َبی مختلفی کٍ در َز مزحثبضذ. ريوذ اجزای الگًریتم مب چىیه است کٍ ريش می

َبی اکتطبفی ثزای عملگزَبی ثب الگًریتم صوتیک ي ویش استفبدٌ اس ريش َب آنتزیه َمسبیگی، حزیصبوٍ ي تزکیت َبی وشدیکالگًریتم

دي جُت سیبعتگزد ي پیبد    ب افشيدن ي تزکیت الگًریتم جذاسبس ي تکبمل ایه ريش درث. جُص مًرد ثزرسی قزار گزفتٍ استتزکیت ي 

َیبی مصیىًعی ثیب    َبی کیبَص گًویبگًوی جمعییت، کزيمیًسي     در سمبن ي ثٍ الگًریتم صوتیک سعی در ثُجًد جبمعٍ داضتٍ سبعتگزد

َیبی   در طی اجزای ثزوبمٍ گًوبگًوی کزيمًسي  یم.ا ومًدٌثزای افشایص سطح گًوبگًوی ثٍ سیستم يارد  ،گزدوذ ای بد می گًوبگًوی ثبال

ی ثُجًد َب، وتی ٍپیبدٌ سبسی گزدوذ. َبی مصىًعی جبیگشیه می َبی یکسبن ثب کزيمًسي  ي کزيمًسي  قزار گزفتٍثزرسی مًرد د مًجً

 دَذ.وطبن می ي ثبوًیٍ َبی صوتیک معمًلی ي صوتیک تزکیجی ايلیٍالگًریتم تزکیجی ثُیىٍ ضذٌ را وسجت ثٍ الگًریتم

 

 کلمبت کلیذی

 َب حذف َمسبن ،ی فزيضىذٌ ديرٌ گزدمسئلٍ ،جست ًی آگبَبوٍ ،جذا سبس ،َبی مصىًعیکزيمًسي  ،الگًریتم صوتیک تزکیجی

 

 مقذمٍ -1
ّدبی  اسدتابدُ اص سٍ   ثب اًدذاصُ ثدضس ،   ،NPاص آًدبیی کِ ثشای حل هسبئل 

ّبی خستدَی ثیبى شذُ سٍ  ،ثبشذ  خستدَی آگبّبًِ ٍ ًبآگبّبًِ ًبکبسآهذ هی
-ّیَسیستیک هغشح هیّبی خستدَی هتبٍ سسسذ ٍ ثِ ًظش هیغیش هوکي 

ثبشذ کِ ثِ عَس تظبدفی ّب ثذیي طَست هیگشدد. چگًَگی ػولکشد ایي سٍ 
ّدبی  کدِ ایدي حشکدت    الصم ثدِ رکدش اسدت    .کٌذحشکت هی هسئلِدس فضبی 

گدشدد. هسدبئل ثْیٌدِ سدبصی ٍ     تظبدفی ثب کٌتشل ٍ ّذایت الگَسیتن اًدبم هی

 ّدبی اص سٍ ب ّ بئلی ّستٌذ کِ ثشای حل آىثْیٌِ سبصی تشکیجی اص خولِ هس
 شَد.هتبّیَسیستیک استابدُ هی

گددشد خددض   فشٍشددٌذُ دٍسُ یبئل ثْیٌددِ سددبصی تشکیجددی، اص سجیددل هسددئلِهسدد
. تؼییي هسیش ثْیٌِ اًتقبل دادُ دس استابدُ [1]ت اس NP-Complete هسبئل
ؼیدیي  ٍ ت [3]َ ، پشداص  تظَیش ٍ تشخیض الگد [2] یّبی کبهپیَتشاص شجکِ

  ِ ، ٍیلچدش  PCB [4]ّدبی  هسیش ثْیٌِ حشکت هتِ ثشای سَساخ کدشدى طداح
گدشد  فشٍشٌذُ دٍسُ یّبی ّستٌذ کِ حل هسئلِاص خولِ صهیٌِ ]23 [ذَّشوٌ

ّدبی پیشدٌْبدی ثدشای حدل     سٍ هؼودَال   ثبشذ. ثشای آًْب ثسیبس ساُ گشب هی
ستب یب احتوبلی ّب ٍ آشکبسسبصّبی ایثش پبیِ خستدَگشگشد هسئلِ فشٍشٌذُ دٍسُ
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ّبی کالسیک خسدتدَی هحلدی،   تَاى ثِ الگَسیتنّستٌذ کِ اص آى خولِ هی
ٍ سیسدتن کلدًَی    [5]ک ّدبی طًتید  ّبی ػظجی هظدٌَػی، الگدَسیتن  شجکِ
فشٍشٌذُ  یّب اشبسُ کشد. دس ایي هقبلِ سؼی شذُ است کِ ثِ حل هسئلِهَسچِ
داصین. یکدی اص هؼبیدت   گشد ثب اسدتابدُ اص الگدَسیتن طًتیدک تشکیجدی ثپدش     دٍسُ

-الگَسیتن طًتیک، گیش افتبدى دس ثْیٌِ هحلی ٍ ّوگشایی صٍدسس خوؼیت هی

ّبی هختلف ثشای ایددبد  ی ثکبس سفتِ دس ایي هقبلِ، استابدُ اص سٍ ثبشذ. ایذُ
ّبی تشکیت ٍ خْش اکتشبفی، ثکبس ثشدى ػولگش خذاسبص خوؼیت اٍلیِ، ػولگش

دس دٍ خْددت سددبػتگشد ٍ هَخددَد  ثددِ هٌظددَس ثددبال ثددشدى کیایددت خوؼیددت 
تش دس فضبی ّبی هظٌَػی ثشای خستدَی ثیشتضسیق کشٍهَصٍم ،پبدسبػتگشد
ّبی هظدٌَػی ثدِ هٌظدَس     ٍ استابدُ اص دٍ سٍ  ثشای ایدبد کشٍهَصٍم هسئلِ

ٍ  استابدُ اص ًشخ خْش پَیب ثشای فشاس اص دام ثْیٌدِ هحلدی   ،افضایش پشاکٌذگی
ثبشذ. دس ثخش ثؼدذ  هی ب کشٍهَصٍم هظٌَػیّبی تکشاسی ث تؼَیض کشٍهَصٍم

دس ثخدش سدَم الگدَسیتن    ، ثِ هؼشفی اخوبلی الگَسیتن طًتیک پشداختدِ شدذُ  
دس ًْبیدت دس   ،شدَد پیشٌْبدی ٍ تشکیجی استابدُ شذُ دس ایي هقبلِ اسائدِ هدی  

 .گیشی اسائِ شذُ استسبصی ٍ ًتیدِّبی چْبسم ٍ پٌدن ثِ تشتیت پیبدُثخش

 الگًریتم صوتیک -2
ثْیٌدِ   لگَسیتن طًتیک سٍ  خستدَیی خْت یبفتي خَاة ثشتدش ٍ ًدِ الضاهدب    ا
تَاًدذ هکدبًیضم   کِ تَسظ آى هبشیي هی ثبشذ یاثضاسی ه . ایي الگَسیتنثبشذهی

کدِ اص   ثبشدذ ّدبی تکدبهلی هدی   عجیؼی سا شجیِ سبصی ًوبیذ ٍ اص ًَع الگَسیتن
ّدبی  الگدَسیتن . کٌذ استابدُ هی شٌبسی هبًٌذ ٍساثت ٍ خْش ّبی صیستسٍ 

-)کشٍهَصٍم آى خوؼیت کِ دس ،سبص کبهپیَتش طًتیک هؼوَال  ثِ ػٌَاى یک شجیِ

ِ   ّدبی حل اًتضاػی اص ساُ یّب( یک ًوًَِ ِ  ییدک هسدئل ثدشای   ،سدبصی  ثْیٌد
ثدِ  ّب کشٍهَصٍمشًَذ. ثِ عَس سٌتی  سبصی هی ، پیبدُیبثی ثِ ساُ حل ثْتشدست
ِ ّبی دیگدشی ّدن    اهشٍصُ ثِ گًَِ ثَدًذ، اهب ۱ٍ  ۰ّبیی اص  سشتِ شکل -شدجی

دس ّش . شَد هی ششٍعثب خوؼیتی کبهال  تظبدفی  آغبص الگَسیتنشًَذ. هی سبصی
 دس فشایٌدذی تظدبدفی اص   ذ، چٌذیي کشٍهَصٍمًشَ توبم خوؼیت اسصیبثی هیاخشا 

ّب( ٍ ثشای شکل دادى ًسدل  شًَذ )ثشاسبس شبیستگی ًسل خبسی اًتخبة هی
 ٍ دس تکدشاس ثؼدذی الگدَسیتن ثدِ ًسدل خدبسی تجدذیل        ذشًَ هی خذیذ، اطالح

 .شَد هی
a.  ثبشذ: یهسًٍذ اخشای الگَسیتن طًتیک ثِ ششح صیش 
b. .ششٍع ثب یک خوؼیت هتشکل اص تؼذادی کشٍهَصٍم تظبدفی 

c. .هحبسجِ شبیستگی ثشای ّش کشٍهَصٍم 

d. .اًتخبة دٍ کشٍهَصٍم ثشاسبس شبیستگی 

e. .اػوبل تشکیت ٍ ایدبد کشٍهَصٍم خذیذ 
f. ل خْش ثب ضشیت اػوبP. 
g. .تغییش دادى خوؼیت اٍلیِ ّوشاُ ثب ٍسٍد ًسل خذیذ 

h. .ِثشسسی ششط پبیبى ثشًبه 

i.  ِسفتي ثِ هشحلb. 
 
هشاخؼِ  [6] تَاى ثِ ّبی طًتیک هیی الگَسیتنتش دسثبسُثشای اعالػبت ثیش 

  کشد.

 تزکیجیي پیطىُبدی   ريش -3

سی ًوَدُ ٍ دس اًتْدبی  ّبی تشکیجی ٍ ثْیٌِ شذُ سا ثشسدس ایي ثخش الگَسیتن
 ثخش، الگَسیتن پیشٌْبدی اسائِ شذُ است.

 ای بد جمعیت ايلیٍ  -3-1

 تزیه َمسبیگیالگًریتم وشدیک  -3-1-1

، یک الگَسیتن ّیَسیستیک پدیش سًٍدذُ   [7] یتشیي ّوسبیگالگَسیتن ًضدیک
 ثبشذ: یهگشد است. ایي الگَسیتن ثش هجٌبی صیش فشٍشٌذُ دٍسُ یثشای هسئلِ

a. ًتقبل ّوِ شْشّب ثِ یک لیست.ا 
b.       اًتخبة اٍلیي شْش ثِ ػٌَاى شدْشی کدِ هالسدبت شدذُ ٍ حدزا آى اص

 لیست.

c. تشیي شْش ثِ آخشیي شدْش هالسدبت شدذُ دس لیسدت،     پیذا کشدى ًضدیک

 .هالسبت آى ٍ حزا شْش هالسبت شذُ اص لیست

d.  ِتکشاس هشحلc تب لیست خبلی شَد. 

e. .ثبصگشت ثِ شْش آغبصیي 

O(nگَسیتن پیچیذگی ایي ال
2
ّبی ایددبد شدذُ دس   است ٍ کیایت کشٍهَصٍم (

 تشیي ّوسبیگی ٍاثستِ ثِ اًتخبة شْش آغبصیي است.الگَسیتن ًضدیک

 استفبدٌ اس الگًریتم حزیصبوٍ -3-1-2

 :ًوبیینثشای ایدبد خوؼیت ثِ سٍ  حشیظبًِ، ثِ سٍ  صیش ػول هی
a. گیشینیک شْش سا ثِ ػٌَاى شْش آغبصیي دس ًظش هی. 
b. طَست هشتت ّب سا اص ایي شْش هحبسجِ ًوَدُ ٍ ثِلِ کلیِ شْشفبط

 دّین.شذُ دس لیستی سشاس هی

c.  ُ تددشیي هسددیش، ًسددجت ثددِ شددْش اٍل سا داسد دس شدْشی سا کددِ کَتددب
 ًوبیین.دّین ٍ آى سا اص لیست حزا هیکشٍهَصٍم سشاس هی

d.  ِتکشاس هشحلc .تب لیست خبلی شَد 

e. .ثبصگشت ثِ شْش آغبصیي 

 ثبشذ.هال  ٍاثستِ ثِ شْش آغبصیي هیایي سٍ  کب

 عملگز اوتخبة -3-2

ّدب دس شدشایظ سسدبثتی    ّبی اًتخبة ٍالذیي سشاس دادى کشٍهدَصٍم یکی اص سٍ 
ثبشذ، ثذیي طَست کِ دس ّش هشحلِ تؼذاد چْبس کشٍهَصٍم سا دس ًظش گشفتِ هی

ّبی فَق دٍ کشٍهَصٍهی سا کدِ داسای ثْتدشیي شبیسدتگی    ٍ اص ثیي کشٍهَصٍم
 گشدًذ.ثبشٌذ، ثِ ػٌَاى ٍالذیي اًتخبة هیهی

  عملگز تزکیت اکتطبفی -3-3

اًدذ ٍلدیکي ایدي    اسائِ شدذُ  PMXتبکٌَى ػولگشّبی تشکیت سایدی اص سجیل 
گیشًدذ،  گشد سا دس ًظش ًودی ّب دس هسئلِ فشٍشٌذُ دٍسُػولگشّب استجبط ثیي یبل

دس ایدي هقبلدِ، ػولگدش    تَاًٌذ افدضایش دٌّدذ.   ثٌبثشایي سشػت الگَسیتن سا ًوی
کبس گشفتِ شذُ اسدت.  خْت افضایش سشػت الگَسیتن ثِ]22 [تشکیت اکتشبفی
طَست طف چشخشی دس ًظدش  ثِ ParentA  ٍParanetBدٍ کشٍهَصٍم ٍالذ 

 :ثبشذّبی فشصًذ ثِ ششح صیش هیاًذ. فشآیٌذ تَلیذ کشٍهَصٍمگشفتِ شذُ
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a. ِشَد اًتخبة هی طَست تظبدفییک شْش ثِ ػٌَاى ًقغِ ششٍع طف، ث
 ParentAّدبی  دس کشٍهَصٍم PointerA  ٍPointerBگش ٍ دٍ اشبسُ

 ٍParentB کٌٌذ. ایي شْش ثِ شْش هَسد ًظش اشبدُ هیRcity   ًُبهیدذ
 شذُ است.

b.  شْشRcity  دس کشٍهَصٍم فشصًذChildA شَد، سپس ثِ خبی دسج هی
ش طدا  PointerA   ٍPointerB ّبی ٍالدذ دس کشٍهَصٍم Rcityشْش 
یدک ٍاحدذ دس    PointerA  ٍPointerBگشّدبی  گیشد ٍ اشبسُسشاس هی

 سًٍذ.ّبی سبػت خلَ هیخْت ػقشثِ

c.  فبطلِ ثیي شْش Rcityٍ    ُگشّدبی  شدْشّبی کدِ اشدبسPointerA  ٍ
PointerB  ِشدَد ٍ  کٌٌذ هحبسجِ هیاشبسُ هی ّب آىثDistanceA  ٍ

DistanceB شًَذ. اگش ًبهیذُ هیDistanceA ب هسبٍی ی تش کَچک 

DistanceB ُش گثبشذ، آًگبُ شْشی کِ اشبسPointerA   ُثِ آى اشدبس
 ٍ   ParentAشدَد ٍ دس کشٍهدَصٍم   دسج هدی  ChildAکٌدذ دس  هدی 

ParentB      گدش  گیدشد ٍ اشدبسُ  ثِ خبی شْش هدَسد ًظدش طداش سدشاس هدی
PointerA     ثِ شْش غیش طداش ثؼدذی دس کشٍهدَصٍمParentA   ُاشدبس

ثبشدذ،   DistanceBتدش اص  ثدضس   DistanceAخَاّذ کشد، ٍلدی اگدش   
دسج  ChildAکٌدذ دس  ثدِ آى اشدبسُ هدی    PointerBآًگبُ شْشی کِ 

ثِ خبی شْش هَسد  ParentA  ٍParentBّبی شَد ٍ دس کشٍهَصٍمهی
ثِ شدْش غیدش طداش     PointerBگش ًظش طاش سشاس خَاّذ گشفت ٍ اشبسُ

 ثؼذی خَاّذ سفت.

d.      اد شدْشّبی غیدش طداش دس    ششط تَسف ٌّگدبهی خَاّدذ ثدَد کدِ تؼدذ
ParentA .ثشاثش طاش شَد 

شَد ثب ایدي تادبٍت کدِ    هشاحل ثبال اًدبم هی ChildBثشای تَلیذ کشٍهَصٍم 
 سًٍذ.ّبی سبػت خلَ هیگشّب دس خالا خْت ػقشثِاشبسُ

تَاًذ سشػت ّوگشایی الگَسیتن سا افضایش دّذ. ثذیْی است کِ ایي ػولگش هی
شْش دس ًظش گشفتِ شذُ است، هدبتشیس   9ثب  TSPثِ ػٌَاى هثبل یک هسئلِ 

 ثبشذ:فَاطل ثیي شْشّب ثِ ششح صیش هی

 
 مبتزیس فًاصل ثیه ضُزَب ( :1ل )جذي

 
 

، ًتبیح حبطدل اص سٍ   Rcityثِ ػٌَاى شْش  5، ثب اًتخبة شْش 2دس شکل  
پیشٌْبدی ثشای ایدبد کشٍهَصٍم فشصًذ ًشبى دادُ شذُ است. دٍ کشٍهَصٍم ٍالذ 

ParentA  ٍParentB ِاًذ.طَست طف چشخشی دس ًظش گشفتِ شذُث 

 

 
 ومبیص کزيمًسي  يالذ ايل ي يالذ دي  ( :1ل )ضک

 
ًتبیح حبطل اص اًدبم ػول تشکیت اکتشدبفی ثدش سٍی دٍ    3ٍ دس خذٍل شوبسُ 

سبثددل  ChildA  ٍChildBتحددت ػٌددَاى   ParentA  ٍParentBٍالددذ 
 ثبشذ.هشبّذُ هی

 
 َبی يالذ ي فزسوذانيمًسي ومبیص کز( : 2ل )جذي

 

 عملگز جُص -3-4

ػولگشّبی خْش سایدی اص خولِ ػولگش خْش هؼکَس ٍخَد داسًذ، ٍلیکي 
تَاًٌذ سشػت ّوگشایی الگَسیتن سا ثْجَد ثخشٌذ. ػولگش ایي ػولگشّب ًوی

-گشد سا دس ًظش هیخْش اکتشبفی، استجبط ثیي شْشّب دس هسئلِ فشٍشٌذُ دٍسُ

کٌذ کِ یک شْش ثِ طَست تظبدفی اًتخبة ست ػول هیگیشد ٍ ثِ ایي طَ
دس  Rcityتشیي شْش ثِ شْش شَد، سپس ًضدیکًبهیذُ هی Rcityشَد ٍ هی

تشیي شْش ٍ ًضدیک  Rcityشَد ٍ تشکیت شْشّبی ثیي شْشًظش گشفتِ هی
تشیي شْش ثِ شْش شًَذ. ثستِ ثِ هَسؼیت ًضدیک، هؼکَس هیRcityثِ 

Rcityّبی سبػت تشتیت شْشّب ػکس الا خْت ػقشثِ، دس خْت ٍ یب خ
 شًَذ.هی

 عملگز جذاسبس -3-5

شًَذ هغبثق شدکل  ّب، هسیش شْشّب غبلجب  دس ّن پیچیذُ هیی خَاةدس دستِ
(2  ِ شدْش خدَاة هسدئلِ     9گدشد ثدب   فشٍشدٌذُ دٍسُ  ی(. ثشای هثدبل دس هسدئل
 + D(4,8) + D(5,1) > D(4,5)( اسدت، اهدب چدَى    23459876)

D(8,1) ثبشذ، عَل هسیش افضایش پیذا کشدُ است ٍ خَاة خدَثی ًیسدت.   یه
پیشدٌْبد   [8]ص ( ػولیبت خذاسب3ثشای ثْیٌِ کشدى هسیشّبی شجیِ ثِ شکل )

تَاًذ هسیش سا خذا کٌذ ٍ ثِ دًجبل آى عَل هسیش سا ًیض شَد. ایي ػولگش هیهی
 دّذ.( هسیش ثؼذ اص خذاسبصی سا ًشبى هی4تش ًوبییذ. شکل )کَتبُ

 

 
 تصًیزی اس مسیز پیطىُبدی الگًریتم ( :2ل )ضک

 

 
تصًیزی اس مسیز پیطىُبدی الگًریتم ثعذ اس اجزای عملگز  ( :3ل )ضک

 جذاسبس

 
شَد. دس ایي فشایٌذ دٍ هَسؼیت  یهػولگش خذاسبص ثشای یک کشٍهَصٍم استابدُ 
 کٌذ.ًیبص داسین کِ ثش اسبس سٍ  صیشکبس هی
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 ريش سبعتگزد -3-5-1

a. کٌین کدِ ثدب   َصٍم اص خوؼیت سا ثِ عَس تظبدفی اًتخبة هییک کشٍهX 
 :دّینًشبى هی

 
 

(2)  

b. ِکٌین طَست تظبدفی اًتخبة هیهَسؼیت دٍ شْش سا ثi< j. 
c.  اگش هَسؼیت شْشi  ٍj  :ثِ فشهت صیش ثبشذ 

 (3)  

 
شَد دس غیش ایٌظدَست کشٍهدَصٍم   ثِ شکل صیش تؼشیف هی Yکشٍهَصٍم خذیذ 
 :(4اشت. فشهَل )خذیذی ًخَاّین د

 

 

(4)  

 ريش پبد سبعتگزد -3-5-2

ثبشدذ ثدب ایدي تادبٍت کدِ دس       اص ًظش اخشای هشاحل ّوبًٌذ سٍ  سبػتگشد هی
گیشد ٍ دس طَست ثشسشاسی ششط عجق  ششط صیش هَسد ثشسسی سشاس هی   cهشحلِ
 (، کشٍهَصٍم هَسد تغییش سشاس خَاّذ گشفت.4فشهَل)

 (5)  

 یَبی مصىًعکزيمًسي  -3-6

اص آًدبیی کِ گًَبگَى سبصی خوؼیت، کلیذ هشکل ّوگشایی الگَسیتن طًتیدک  
ثبشذ، کٌتشل هٌبست سٍی گًَبگَى سبصی خوؼیت دس عَل فشایٌذ ّوگشایی هی

احتوبل سسیذى ثِ ؛ ٍ ٍسی خستدَ ًیبص استهسئلِ ثشای تؼبدل اکتشبا ٍ ثْشُ
ثدذ. ثدبال ثدشدى    یبّب افدضایش هدی  ثْیٌِ سشاسشی ثب گًَبگَى سبصی کشٍهَصٍم

گًَبگًَی دس سًٍذ اخشای الگَسیتن ثشای اختٌبة اص ّوگشایی ًبثٌْگبم ٍ فدشاس اص  
 ثبشذ.ثْیٌِ هحلی حبئض اّویت هی

ّدب دس عدَل اخدشای الگدَسیتن اص تضسیدق      ثشای ثبال ثشدى گًَبگًَی کشٍهدَصٍم 
ّبی شَد. ثب تَلیذ ٍ تضسیق کشٍهَصٍمستابدُ هیا [9] ّبی هظٌَػیکشٍهَصٍم

طَست پَیب هظٌَػی ثش حست ششایظ هَخَد دس هسئلِ، گًَبگًَی خوؼیت سا ثِ
ّدبی خوؼیدت    یيثْتدش ّبی هظدٌَػی ّودَاسُ اص   ًوبیین. کشٍهَصٍمکٌتشل هی

ثشاثدش   3خب هب استخشی ثب شًَذ. دس ایي یهثشاسبس هقذاس تبثغ شبیستگی تَلیذ 
-ػذد اص ثْتدشیي  21ن این، دس ّش ثبس تکشاس الگَسیتخوؼیت اٍلیِ دس ًظش گشفتِ

دّین تب صهبًی کِ استخش پدش شدَد. اص   ّبی خوؼیت سا دس دسٍى استخش سشاس هی
ّدبی  آًدبیی کِ کیایت ٍ تٌَع داخدل اسدتخش دس هکدبًیضم تَلیدذ کشٍهدَصٍم     

هظٌَػی ثشای گستش  فضبی خستدَ دس الگَسیتن طًتیک تشکیجی ثسیبس هْن 
بیین. دس ایدي شدشایظ هکدبًیضم    ًود  یهد ثبشذ، ّوَاسُ ششایظ ریل سا ثشسسی هی

 ًوبیین.ّبی هظٌَػی سا تضویي هیپَیبی تَلیذ کشٍهَصٍم
a.          اگش دس تکشاسّدبی ثؼدذی کشٍهدَصٍهی ٍخدَد داشدتِ ثبشدذ کدِ هقدذاس

-تشیي هقذاس شبیستگی هَخَد دس استخش کشٍهدَصٍم شبیستگی آى اص کن

ّبی هظٌَػی ثْتش ثبشدذ، ایدي کشٍهدَصٍم سا ثدب کشٍهدَصٍم هَخدَد دس       
 کٌین.خب هیثِتخش خباس

b.     کٌدین کدِ   ٌّگبم اًتخبة کشٍهَصٍم ثشای ٍسٍد ثدِ اسدتخش ثشسسدی هدی
دس طدَست   .ٍخدَد داسد یدب خیدش   کشٍهَصٍهی ثب ایي شبیستگی دس استخش 

ٍخَد ثِ ثشسسی شجبّت پشداختِ ٍ دس طَست یکسبى ثَدى کشٍهَصٍم اص 
گددشدد، دس طددَست ػددذم شددجبّت ،  ٍسٍد آى ثددِ اسددتخش خددَدداسی هددی

 شٍهَصٍم ثِ استخش اضبفِ خَاّذ گشدیذ.ک

ّبی داخل استخش ثدِ سٍ   مدس هشحلِ سبخت کشٍهَصٍم هظٌَػی اص کشٍهَصٍ
 ًوبیین:ػول هی ثشای سبخت هبتشس شجبّت صیش
a.  طَست تظبدفی ثدِ تؼدذاد   ضشة کشدُ ٍ ثِ 3عَل کشٍهَصٍم سا دس ػذد

 (.5کٌین. شکل )ػذد حبطل شذُ اص استخش، کشٍهَصٍم اًتخبة هی

 

 
 صًرت تصبدفیَبی اوتخبة ضذٌ اس استخز ثٍکزيمًسي  ( :4ل )ضک

 

b. ّبی اًتخبة شذُ ٍ هَسؼیت طىِ لیست کشٍهَصٍمثب تَخِ ث  ِ کدبس   ّبی ثد
بى دٌّذُ دّین کِ ًشیک هبتشس غلجِ تشکیل هیّب  سفتِ دس کشٍهَصٍم

 (.6شکل ) ثبشذ. ّبی هختلف هی تکشاس ّش طى دس هَسؼیت

 
 مبتزیس غلجٍ ( :5ضکل)

ثب تَخِ ثِ هبتشیس غلجِ حبطل ٍ ثب استابدُ اص دٍ دیدذگبُ هختلدف اسدذام ثدِ     
 ًوبیین: هظٌَػی خذیذ هی  ایدبد دٍ کشٍهَصٍم

 :Aالگًریتم   -3-6-1

a. ِداسای ثیشتشیي تکدشاس   سغش اٍل هبتشس غلجِ سا دس ًظش گشفتِ ٍ طًی ک
 ًوبیین. ثبشذ سا هشخض هی هی

b.    ِدست آهدذُ دس هشحلدِ سجدل     خبًِ اٍل کشٍهَصٍم هظٌَػی سا ثب طى ث
 .ًوبیین هقذاس دّی هی

c.  ثشسسی کدشدُ ٍ  دس ّدش خبًدِ طى    سا سغشّب ، توبم سجل هشاحلثشاسبس
 (.7هظٌَػی تکویل گشدد. شکل ) دّین تب کشٍهَصٍمسشاس هیهٌبست سا 

 

 
 کزيمًسي  مصىًعی ای بد ضذٌ ثب تًجٍ ثٍ مبتزیس غلجٍ ( :6ل )ضک

 :Bالگًریتم   -3-6-2

a.   سغش اٍل هبتشس غلجِ سا دس ًظش گشفتِ ٍ طًی کِ داسای ثیشتشیي تکدشاس
 ًوبیین. ثبشذ سا هشخض هی هی
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b. ًِدس کشٍهَصٍم هظٌَػی، خب    ِ دسدت   ای کِ اًذیس آى هغدبثق ثدب طى ثد
ثب شوبسُ سغش هَسد ثشسسی دس هشحلِ پیشیي  ثبشذ سا هی aآهذُ دس هشحلِ 
 ًوبیین. هقذاسدّی هی

c.     ثشاسبس هشاحل سجل، توبم سغشّب سا ثشسسی کدشدُ ٍ  دس ّدش خبًدِ طى
 .(8هظٌَػی تکویل گشدد. شکل ) دّین تب کشٍهَصٍمهٌبست سا سشاس هی

 

 
 کزيمًسي  مصىًعی ای بد ضذٌ ثب تًجٍ ثٍ مبتزیس غلجٍ ( :7ل )ضک

 
ّدبی هظدٌَػی حاد     شَد کِ ّوَاسُ گًَبگًَی کشٍهَصٍمخت هیایي اهش هَ

ثٌْگبم الگَسیتن شَد. ثب کٌتشل پَیبی گًَبگَى سبصی خوؼیت، هبًغ ّوگشای ًب
 شَد.شَین کِ هَخت سسیذى ثِ خَاة ثْتش هیطًتیک هی

-ی هحلی هیثشاسبس هشبّذات سًٍذ ّوگشایی، صهبًی کِ شبیستگی ثِ ثْیٌِ

تَاًدذ  وگي خَاّدذ ثدَد، ثٌدبثشایي ػبهدل طًتیدک ًودی      سسذ، خوؼیت ثسیبس ّ
ی هحلی سا تَلیذ کٌذ ٍ ایدي ًشدبى   ّبی ثْتشی ثشای خشٍج اص ثْیٌِکشٍهَصٍم
ّب دس ایي لحظدِ ثسدیبس پدبییي    ی ایي اهش است کِ گًَبگًَی کشٍهَصٍمدٌّذُ

ّبی هظٌَػی گًَبگَى ٍ تضسیق آى ثِ داخدل خوؼیدت   است. ثب تَلیذکشٍهَصٍم
 ٍسی فشایٌذ ّوگشایی دٍثبسُ ششٍع شَد.شَد کِ ثْشُهَخت هی

 َب: حذف َمسبن -3-7

ّبی یکسبًی ثِ ٍخَد آیٌدذ   دس سًٍذ اخشای الگَسیتن هوکي است کِ کشٍهَصٍم
کبّش گًَبگًَی دس ٍحلِ اٍل ٍ دس اداهِ هدبًغ سسدیذى ثدِ     ثبػث کِ ایي اهش

 ًوبیین: ػول هی طَست صیش . ثشای خلَگیشی اص ایي اتابق ثِخَاة هٌبست گشدد

a. ٌِّب ثِ دًجبل ّضیٌِ  ّضیٌِ کشٍهَصٍم اٍل سا دس ًظش گشفتِ ٍ دس آسایِ ّضی
 گشدین. هَسد ًظش هی

b.      دس طَست هشبّذُ ّضیٌِ تکشاسی، سدبختبس ّدش دٍ کشٍهدَصٍم سا هدَسد
 دّین. ثشسسی سشاس هی

c.  دس طَست یکسبى ثَدى سبختبس، ّضیٌِ کشٍهَصٍم دٍم سا هسبٍی ثب هقذاس
 دّین. سشاس هی ًْبیت ثی

d. ًوبیین. ّب تکشاس هی سًٍذ فَق سا ثشای توبهی کشٍهَصٍم 

e. ثبشذ سا ثب  ًْبیت هی ّبی کِ ّضیٌِ آًْب داسای هقذاس ثی دس اًتْب کشٍهَصٍم
خدبیگضیي   Aّبی هظدٌَػی سدبختِ شدذُ تَسدظ الگدَسیتن       کشٍهَصٍم

 ًوبیین. هی

ًودبیین،   ِ تحویل هدی ثب اخشای الگَسیتن فَق، ّضیٌِ صهبًی ثیشتشی سا ثِ ثشًبه
اهب ثب تَخِ ثِ ثبال ثشدى گًَبگًَی خوؼیت، سشػت ٍ احتوبل سسیذى ثِ خدَاة  

ٍ  ٌِ افضایش پیذا خَاّذ کشد کِ ایي اهش دس ًْبیت ثبػث افدضایش ثْیٌگدی  ثْی
 کل الگَسیتن خَاّذ شذ. سشػت

 الگًریتم پیطىُبدی تزکیجی -3-8

ثدِ  ، شدْش  Nداسای  ایِسًٍذ اخشای الگَسیتن طًتیک تشکیجی ثشای هسئل
 ثبشذ: یهششح ریل 

d.  اگشN ثبشذ،  211اص  تش کَچکN` = N،    دس غیش ایدي طدَستN` = 

100. 
e. یدبداN`  تشیي ّوسبیگی.کشٍهَصٍم ثب استابدُ اص الگَسیتن ًضدیک 

f. یدبداN`  .ًِکشٍهَصٍم ثب استابدُ اص الگَسیتن حشیظب 

g. 3د ایدب*N` ِطَست تظبدفی.کشٍهَصٍم ث 

h. ستگی ثشای ّش کشٍهَصٍم.هحبسجِ شبی 

i. ّب.اػوبل ػولگش خذاسبص ثش سٍی کشٍهَصٍم 

j. اسبس شبیستگی.اًتخبة دٍ کشٍهَصٍم ثش 

k. .اػوبل تشکیت ٍ ایدبد کشٍهَصٍم خذیذ 
l. ثب ضشیت ش خْ اػوبل ػولگشP. 

m. .تغییش دادى خوؼیت اٍلیِ ّوشاُ ثب ٍسٍد ًسل خذیذ 

n. کدشاس گزشدتِ   ت 311ّب دس طَستی کِ دس  اخشای الگَسیتن حزا ّوسبى
 ّیچ ثْجَدی دس ثْتشیي کشٍهَصٍم خبهؼِ دیذُ ًشذ.

o.  ِتکشاس گزشتِ ّیچ ثْجدَدی   361دس افضایش ًشخ خْش، دس طَستی ک
 دس ثْتشیي کشٍهَصٍم خبهؼِ دیذُ ًشذ.

p.  ّدبی   ّبی هظٌَػی تَسدظ الگدَسیتن  کشٍهَصٍمسبختA  ٍB سدپس ، 
ْجدَدی دس  تکشاس گزشتِ ّیچ ث 411تضسیق ثِ خبهؼِ، دس طَستی کِ دس 
 ثْتشیي کشٍهَصٍم خبهؼِ دیذُ ًشذ.

q. .ِثشسسی ششط پبیبى ثشًبه 

r.  ِسفتي ثِ هشحلe. 

 پیبدٌ سبسی ي ارسیبثی -4

ی ثْتش، اص ثشای ثْجَد ًشخ ّوگشایی ٍ پیذا کشدى ثْیٌِ پیشٌْبدیدس الگَسیتن 
 پبساهتشّب ٍ تٌظیوبت صیش استابدُ شذُ است. 
استبًذاسد دس الگَسیتن طًتیک سؼی  دس ایي الگَسیتن ثشای ّش یک اص ػولگشّبی

ِ   شذُ است کِ سٍ  ّدب دس کٌدبس   ّبی هتؼذدی آصهبیش شدَد ٍ ثْتدشیي گضیٌد
ّبی خبص دیگشی ًیدض اسدتابدُ   یکذیگش سشاس گیشًذ ثِ ػالٍُ ایي کِ اص ػولگش

 شَد.

 .دس اخشای ایي ثشًبهِ دٍ ششط پبیبى دس ًظش گشفتِ شذُ است
a.  ثشسذ. 21111تؼذاد تکشاس ثشًبهِ ثِ ػذد 
b.  ِثبس ثذٍى تغییش دس آخشیي خَاة، اخشا گشدد. 716ثشًبه 

 جمعیت ايلیٍ -4-1

ثبشذ  211ثشای تَلیذ خوؼیت اٍلیِ دس طَستی کِ تؼذاد شْشّب کوتش اص 
تشیي  یکًضدثِ تؼذاد ًَدّبی هَخَد دس هسئلِ خوؼیتی سا ثب سٍ  ّیَسیستیک 

ِ   ، ّوسبیگی ثشاثدش تؼدذاد    ثِ ّویي تؼذاد خوؼیتی سا ثدِ سٍ  حشیظدبًِ ٍ سد
کٌدین. دس ایدي الگدَسیتن خوؼیدت اٍلیدِ      طَست تظبدفی تَلیذ هیشْشّب سا ثِ
کشٍهَصٍم دس ًظش گشفتِ شذُ اسدت، دس طدَستی کدِ تؼدذاد       N * 5هؼبدل ثب 

ّدب ٍ  ثبشذ ثشای خلَگیشی اص صیبد شذى تؼذاد کشٍهَصٍم 211شْشّب ثیشتش اص 
ٍهدَصٍم ثدب سٍ    ، تؼدذاد طدذ کش  Random Searchتجذیل شذى ثدِ یدک   

تشیي ّوسبیگی، طذ کشٍهَصٍم ثب سٍ  حشیظبًِ ٍ سیظذ  یکًضدّیَسیستیک 
ِ ( ثدِ  9ًودبیین. دس شدکل )  کشٍهَصٍم ثِ سٍ  تظبدفی ایددبد هدی   سٍ   سد

هختلف خوؼیت اٍلیِ ایدبد گشدیذُ ٍ الگَسیتن اخشا شذُ است، تادبٍت خدَاة   
( ًودبیی  :ل )ثبشذ ٍ دس شکّبی هختلف دس شکل هشخض هیًْبیی ثب سٍ 

 ثبشذ.اص پشاکٌذگی خوؼیت اٍلیِ سبثل هشبّذُ هی
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ثزرسی جًاة وُبیی ثب تًجٍ ثٍ تفبيت در ای بد جمعیت  ( :8ل )ضک

 ايلیٍ

 

 
 پزاکىذگی جمعیت ايلیٍ ( :9ضکل)

 عملگز جُص -4-2

ثبشذ، اهب ایي هقذاس دس عدَل سًٍدذ   % هی7ًشخ خْش دس اثتذای ششٍع ثشًبهِ 
گًَِ تکشاس سا ثذٍى ّیچ 361کٌذ. دس طَستی کِ ثشًبهِ اخشای ثشًبهِ تغییش هی

تغییشی دس ثْتشیي خَاة حبطل شذُ داشدتِ ثبشدذ، ضدشیت خْدش دس ػدذد      
 گشدد.ضشة هی 2016

 تشریق کزيمًسي  مصىًعی -4-3

ّبی هَخَد دس استخش هَسد ثشسسدی سدشاس   دس ّش ثبس تکشاس الگَسیتن، کشٍهَصٍم
طدَست   ّدب  آىثدش سٍی تؼدذادی اص   گشفتِ ٍ هوکي است کِ ػول ثشٍص سسبًی 

گًَِ تغییشی دس ثْتدشیي  تکشاس سا ثذٍى ّیچ 411پزیشد. دس طَستی کِ ثشًبهِ 
ّدبی هظدٌَػی، هددذد    خَاة حبطل شذُ داشتِ ثبشذ، ثب تضسیدق کشٍهدَصٍم  

خوؼیت سا پشاکٌذُ ًوَدُ. دس ّش ثبس ػول تضسیق، اثتذا ثدش سٍی خوؼیدت حدبل    
ّبی خوؼیت فؼلدی  % اص ثْتشیي36یشد ٍ گحبضش ػول هشتت سبصی اًدبم هی

-% دیگش خوؼیت ثب ػول تضسیق خبیگضیي هدی 86شًَذ ٍ سپس ًگْذاسی هی

( تأثیش تضسیق کشٍهَصٍم هظٌَػی دس سًٍذ اخشا ٍ تکبهدل  21گشدًذ. دس شکل )
-( ًوبیی اص پشاکٌذگی خوؼیت سجل اص تضسیق کشٍهَصٍم22الگَسیتن، دس شکل )

ًودبیی اص پشاکٌدذگی خوؼیدت ثؼدذ اص تضسیدق       (23ّبی هظٌَػی ٍ دس شکل )
 ثبشذ.ّبی هظٌَػی سبثل هشبّذُ هیکشٍهَصٍم

 

 
تفبيت در جًاة وُبیی ثب تًجٍ ثٍ تشریق ي یب عذ  تشریق  ( :11ل )ضک

 کزيمًسي  مصىًعی

 

 
 جمعیت قجل اس تشریق کزيمًسي  مصىًعی ( :11ل )ضک

 

 
 عیجمعیت ثعذ اس تشریق کزيمًسي  مصىً ( :12ل )ضک

 عملگز جذاسبس -4-4

اص ػولگشّبی تشکیت ٍ خْش، ػولگش خذاسبص اخشا  سجلدس ّش ثبس اخشای ثشًبهِ 
گشدد. ػولگش خذاسبص ثش سٍی سًٍذ اخشای ثشًبهِ تبثیش گزاس ثَدُ ٍ دس هی

( سبثل 24کٌذ، کِ دس شکل )سسیذى ثِ ثْیٌِ سشاسشی ًقش شبیبًی سا ایاب هی

 .ثبشذهشبّذُ هی

 
َب ي وشدیک ضذن ز عملگز جذاسبس در ثُجًد کزيمًسي تبثی ( :13ل )ضک

 ی سزاسزیتز ثٍ ثُیىٍَزچٍ ثیص

 َب حذف َمسبن -4-5

گًَِ تغییشی دس ثْتشیي خدَاة  تکشاس سا ثذٍى ّیچ 311دس طَستی کِ ثشًبهِ 
پزیشد ٍ گًَبگًَی خوؼیدت   ّب اًدبم هی حزا ّوسبىحبطل شذُ داشتِ ثبشذ، 

 سٍد. هدذدا  ثبال هی

 ارسیبثی -4-6

گشفتدِ   طدَست  TSPLIBت ًوًَِ اص سبی 2ّبی اًدبم شذُ ثش سٍی بیشآصه
، الگَسیتن پیشٌْبدی ًوًَِ 2، ثشای ّش WI29  ٍEIL51است کِ ػجبستٌذ اص 

 [، الگَسیتن طًتیدک تشکیجدی  ]24 [الگَسیتن طًتیک تشکیجی ثْیٌِ شذُ هقبلِ،

ح صیش ٍ الگَسیتن طًتیک هؼوَلی ثشسسی گشدیذُ است کِ ًتبیح آى ثِ شش ]21
 ثبشذ.هی

  ِ هسدبفتی   TSPLIBدس سدبیت   WI29ی ثْتشیي هسیش هوکي ثدشای ًوًَد
حبطدل شدذُ    537هسبفتی هؼبدل  EIL51کیلَهتش ٍ ثشای  38714هؼبدل 

ًوًَدِ   2ّدش  الگدَسیتن ثدش سٍی    5ثبس اخشای ّش  21حبطل است. ًتبیح صیش 
 ثبشذ. یه
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 WI29ی َب ثز ريی ومًوٍوتبیج اجزای الگًریتم ( :3ل )جذي

 
 

 EIL51ی َب ثز ريی ومًوٍوتبیج اجزای الگًریتم ( :4ل )يخذ

 
طًتیدک تشکیجدی    پیشٌْبدی، الگَسیتن هدوَع ًتبیح حبطل اص اخشای الگَسیتن

ًسدجت ثدِ یکدذیگش ٍ     ّدب  آىٍ ثشسسدی   یالگَسیتن طًتیدک تشکیجد   ،ثْیٌِ شذُ
ثدِ  پیشدٌْبدی سا ًسدجت    ، ثْجدَد ػولکدشد الگدَسیتن   الگَسیتن طًتیک خدبلض 

الگَسیتن طًتیک تشکیجی اص ًظش هسدبفت   ٍطًتیک تشکیجی ثْیٌِ شذُ  الگَسیتن
 دّذ.ًْبیی ٍ تؼذاد تکشاس الگَسیتن دس ساُ سسیذى ثِ ثْیٌِ ًْبیی سا ًشبى هی

دس اخشای الگَسیتن طًتیک اگش هحذٍدیتی اص ًظش صهبًی ٍ حبفظِ سبئل ًشدَین،  
ثبشذ بشذ، اهب ّویي هَاسد هیثحتی اهکبى سسیذى ثِ خَاة ثْیٌِ سشاسشی هی

ًوبیذ. اص ایي سٍ کبّش صهبى خدَاة  تجذیل هی NPکِ یک هسبلِ سا ثِ هسبلِ 
دّی، ًضدیک شذى ثِ ثْیٌدِ سشاسدشی دس کوتدشیي صهدبى، هظدشا حبفظدِ       

-گی آى تبثیش گزاس هدی ثبشذ کِ دس ثْجَد الگَسیتن ٍ ثْیٌِحذاسل، هَاسدی هی

ثش سٍی سِ ًوًَِ ّبی رکش شذُ خشای الگَسیتنال ٍ اثبشذ. ثب تَخِ ثِ خذاٍل ثب
 ًوبیذ.سا اثجبت هی پیشٌْبدیتستی، ثْجَد ٍ ثْیٌگی الگَسیتن 

 وتی ٍ گیزی -5
 ثبشذ: یهًتبیح حبطل شذُ ثِ ششح ریل 

ی تش ثِ ثْیٌِثب افضایش تؼذاد خوؼیت، هوکي است دس تؼذاد تکشاسّبی پبییي -
الگَسیتن طًتیک سا تجذیل ثدِ یدک    ،تَاى ًضدیک شذ، اهب ایي ػول سشاسشی ثِ

ًوبیذ ٍ ثب افضایش تؼذاد خوؼیت سشػت اخدشای ثشًبهدِ   خستدَی تظبدفی هی
 یبثذ.کبّش هی

طَست ّیَسیستیک ٍ حشیظبًِ هَخت ًضدیک شدذى  ایدبد خوؼیت اٍلیِ ثِ -
تَاى ثدِ  ِ تش ثشَد دس تؼذاد تکشاس کنگشدد ٍ ثبػث هیی سشاسشی هیثِ ثْیٌِ
 شی ًضدیک گشدیذ.ی سشاسثْیٌِ

تدشی اص  تضسیق کشٍهَصٍم هظٌَػی دس ٍاگشا شذى خوؼیت ٍ پیودبیش ثدیش   -
 ی هحلی تأثیش ثسضایی داسد.فضبی خستدَ ٍ فشاس اص ثْیٌِ

افضایش ًشخ خْش دس سًٍذ اخشای ثشًبهِ ٍ دس صهبًی کِ خوؼیت ثدِ سدوت    -
شدشایظ   ًوبیذ ثتَاى اص ایدي سٍد کوک هیی هحلی پیش هیّوگشایی ٍ ثْیٌِ
 خبسج گشدیذ.

ّب ثبػث افضایش پشاکٌذگی خوؼیت گشدیدذُ ٍ   اػوبل الگَسیتن حزا ّوسبى -
ّدب خلدَگیشی ثدِ ػودل      ی خدَاة  اص ٍخَد چٌذیي خَاة تکشاسی دس هدوَػِ

سًٍذ ثشًبهِ سا دس سسیذى ثدِ خدَاة ثْتدش کودک     تَاًذ  آٍسد کِ ایي اهش هی هی
 ًوبیذ.

ثدب تشکیدت ػولگشّدبی فدَق ٍ اخدشای      ثب تَخِ ثِ پبساهتشّبی رکش شدذُ ٍ   -
چٌذیي ثبس ثشًبهِ )ثب تَخِ ثِ تقشیجی ثَدى الگَسیتن طًتیک( اهکبى دست یبثی 

 گشدد.ی سشاسشی هْیّب هیثِ ثْیٌِ
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 24:2هبُ 

سٍیکشدی ًَیي دس اسائِ »گَّش ٍحذتی، هْذی یؼقَثی، سویِ پَسکیبًی،  ]22[
سبصی تشکیجی ثب تبکیذ ثش الگَسیتن طًتیک ٍفقی ثْجَد یبفتِ ثشای حل هسبئل ثْیٌِ

، چْبسدّویي کٌاشاًس سبالًِ اًدوي کبهپیَتش ایشاى، «گشدهسئلِ فشٍشٌذُ دٍسُ
2498 

ْشٍص ػبهشی شْشاثی، سیذُ سسیِ ّبشوی، هحسي فشبسکی، فشّبد عجبعجبئی ث ]23[
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، اٍلیي کٌاشاًس تَاًجخشی «کٍیلچش َّشوٌذ ٍ هسیشیبة هجتٌی ثش الگَسیتن طًتی
 24:2تْشاى، دی هبُ  ،سثبتیک ایشاى

 شیشی اثشاّین هحوذ تشاهشلَ، ًسین ّبشوی، سسیِ سیذُ شْشاثی، ػبهشی ثْشٍص] 24[

ّبی َّشوٌذ ٍ الگَسیتن طًتیک اکتشبفی ثب تبکیذ ثش تشکیت تکٌیک»احوذآثبدی.  
اٍلیي ّوبیش هلی ، « ُ(لگَسیتن تشکیجی ثْیٌِ شذ)اگشد ی فشٍشٌذُ دٍسُهسئلِ

 24:2عجس، ثْوي هبُ  ، ّبی کبهپیَتشی داًشگبُ پیبم ًَس فٌبٍسی اعالػبت ٍ شجکِ
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