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 چکیده

دس ؿتجىِ ٍػتیغ ٍ ؿتشای      هتی ثبؿتذ.   ؿجىِ دس ػیؼتمن اطالػتبت هىتبًی   یىی اص هؼبئل والػیه حَصُ تحلیل  هؼیشیبثی

وتِ دس فاتبی ثضس تی اص ختَاة ّتب ثتِ        هؼئلِ هؼیشیبثی هی تَاًذ ِث ػٌَاى یه هؼئلِ ثْیٌِ ػبصی هطتش  ؿتَد   ،پیچیذُ
ِ ثتِ طتَس ّوضهتبى    همفبٍت ٍ ثؼاب همٌتبل  ثب دس ًظش  شفمي اّذاف  دًجبل خَاة ثْیٌِ هی  شدد. هؼیشیبثی وبسثش هجٌب  ، ثت

ِ  چٌتذ  هؼئلِ هؼیشیبثیػالیك ؿخصی وبسثش هی پشداصد. دس حل هؼیشی هٌطجك ثش  اساِئ  ثتب الگتَسیمن ثْیٌتِ ػتبصی،     ّذفت

وِ ثش یىتذیگش للجتِ ًیبفمتِ     هؼیشّبییثْیٌِ ِث ػٌَاى  هدوَػِ هؼیشّبی ثْیٌِ یبفت ًـذُ ثلىِ یه هؼیش ِث ػٌَاى هؼیش
ِ  هٌبػت سا اًمخبة وٌذ. تشخیحبت ؿخصی، هؼیشِ وبسثش اساِئ هی ؿَد تب وبسثش هطبثك اًذ ث ن طًمیته  الگتَسیم  دس ایي همبلت

یىتذیگش هتی    للجتِ ًیبفمتِ ثتش    ػِ خَاة ثْیٌتِ ؿتبهل هؼتیشّبی   ِث اساِئ هدوَ ثب دس ًظش  شفمي اّذاف هخملف چٌذ ّذفِ

 پیبدُ ؿذُ ٍ ًمبیح حبصل ثشسػی هی ؿًَذ. الگَسیمن پیـٌْبدی ثش سٍی دادُ ؿجىِ لؼومی اص ؿْش تْشاى پشداصد.
 

 ، ػیؼمن وبسثشهجٌب، حول ٍ ًمل َّؿوٌذ، ػیؼمن اطالػبت هىبًیچٌذ ّذفِ ، الگَسیمن طًمیههؼیشیبثیواژه های کلیدی: 

 
 

 هقدهه -3

یىی اص خٌجِ ّبی ػیؼمن ّبی حول ٍ ًمل َّؿوٌذ، وبسثش هجٌب ثَدى آى اػت، ثِ  ًَِ ای وتِ خَاػتمِ ّتب ٍ           
لیمب دس همبثل ػیؼمن ّتبی دادُ  اص ایي دیذ بُ ػیؼمن ّبی وبسثش هجٌب دًیبصّبی وبسثش ثیـمش هَسد تَخِ لشاس  یشًذ. 

هجٌب لشاس داسًذ. دس ػیؼمن ّبی دادُ هجٌب ثیـمش ثِ خوغ آٍسی دادُ ّبی هىبًی ٍ لیش هىبًی پشداخمتِ هتی ؿتَد دس    
حبلیىِ دس ػیؼمن ّبی وبسثش هجٌب ًحَُ تشویت دادُ ّب، اًدبم آًبلیضّب، ًوبیؾ ًمبیح ٍ لیشُ ّوگی ثش هجٌبی خَاػمِ 

لبثل تؼشیف ٍ تغییش ّؼمٌذ. ػیؼمن ّبی ّذایت ًبٍ بى یىی اص سایح تشیي ػیؼمن ّتبی حوتل ٍ   ّب ٍ اّذاف وبسثش 
ًمل َّؿوٌذ اػت وِ الگَسیمن ّبی هؼیشیبثی یىی اص ثخؾ ّبی ضشٍسی آى اػت. دس خْت سػبیت ثیـمش خَاػتمِ  

ؿَد وِ تَاًبیی ثشآٍسدُ وشدى  ّبی وبسثش ٍ وبسثش هجٌب ثَدى ػیؼمن، الصم اػت وِ اص الگَسیمن ّبی هؼیشیبثی اػمفبدُ

 .[1]چٌذ ّذف سا ثِ صَست ّوضهبى داؿمِ ثبؿٌذ
دس ثؼیبسی اص هَاسد هؼیشیبثی، وبسثش ثِ خبی یه ّذف چٌذیي ّذف سا دًجبل هی وٌذ وِ هوىي اػت ثشخی اص 

حتبل وتن   اّذاف ثب یىذیگش دس تٌبل  ثبؿٌذ، هثبل چٌیي اّذاف همٌبلای یبفمي وَتتبّمشیي هؼتیش ٍ دس ػتیي     ایي
تشافیه تشیي هؼیش ٍ یب هؼیشی ثب وومشیي ّضیٌِ ٍ وومشیي صهبى اػت. الگَسیمن ّبی همذاٍل هؼیشیبثی دس ػیؼمن 
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ّبی اطالػبت هىبًی هؼوَال ته ّذفِ ثَدُ ٍ یب ثِ صَست ته ّذفِ حل هی ؿًَذ ٍ خٌجِ ّبی دیگش ًیبص وبسثشاى سا 
 هذًظش لشاس ًوی دٌّذ.

داسای پیچیذ ی هی ثبؿذ، اص دالیل پیچیذ ی هی تَاى ثِ ثضس ی اثؼبد ؿجىِ حول هؼئلِ هؼیشیبثی چٌذ ّذفِ 
ٍ ًمل، اّذاف همفبٍت ّش فشد دس اًمخبة ػفش ٍ لیشُ اؿبسُ وشد. ػوَهب دس حل هؼبئل چٌذ ّذفِ ًوی تَاى ثتِ یته   

ی ؿتًَذ وتِ ثتش    خَاة ثْیٌِ دػت یبفت، دس حل ایي  ًَِ هؼبئل هؼوَال هدوَػِ ای اص خَاة ّبی ثْیٌِ یبفت هت 

ِ ًیبفمِ اص هفَْم خجِْ خَاة للجِ ًیبفمِ اػمفبدُ  ِ خَاة للج ِ اًذ. دس دػمِ ثٌذی ٍ وـف هدوَػ ِ ًیبفم یىذیگش للج
ٍ لبلت یب هغلَة ختَاة   هی ؿَد وِ ّش خجِْ خَاة ؿبهل هدوَػِ خَاة ّبیی اػت وِ ثش یىذیگش للجِ ًیبفمِ اًذ

ؼیشیبثی چٌذ ّذفِ سا هی تَاى ثِ هثبثِ خؼت ٍ خَ دس فابی ثضس تی اص  . هؼئلِ هّبی خبسج اص ایي خجِْ هی ثبؿٌذ
خَاة ّب ثِ دًجبل یبفمي هدوَػِ هؼیشّبیی للجِ ًیبفمِ ثش یىذیگش ٍ ثْیٌِ تدؼن وشد لزا ایي هؼئلِ، یته هؼتئلِ   

 ثْیٌِ ػبصی چٌذ ّذفِ هی ثبؿذ. 
ِ هؼیشیبثی ته ّذفِ، تحمیمبت صیبدی ثش سٍی هؼیشیبث ِ حل هؼئل ی چٌذ ّذفِ ًیض صَست  شفمِ اػت وِ هـبث

اوثشا اص سٍؽ ّبی لطؼی ثشای حل ایي هؼبئل اػمفبدُ ؿذُ اػت. ػوَهب اػمفبدُ اص سٍؽ ّبی لطؼی دس حل هؼبئل 
هؼیشیبثی دس ؿجىِ ّبی ثضسي ٍ چٌذ ّذفِ ًمبیح هطلَثی سا اص لحبظ ػشػت اخشا الگَسیمن یب پیچیذ ی حل هؼتئلِ  

ّبی  زؿمِ تحمیمبتی ثتش سٍی اػتمفبدُ اص الگتَسیمن ّتبی فشااثمىتبسی دس حتل هؼتبیل         دس ثش ًذاؿمِ اػت. دس ػبل

ػیؼمن اطالػبت هىتبًی ثتِ ػٌتَاى ثؼتمشی      هؼیشیبثی صَست  شفمِ اػت وِ ًمبیح هطلَة تشی سا ًـبى هی دّذ.
هَختت   هٌبػت دس حل هؼئلِ هؼیشیبثی دس حَصُ تحلیل ؿجىِ ؿٌبخمِ ؿذُ اػت. هبّیت هىبًی هؼئلِ هؼتیشیبثی 

هی ؿَد وِ ثمَاى اص الگَسیمن ّبی هخملف لطؼی ٍ فشااثمىبسی دس ثؼمش ػیؼمن اطالػبت هىبًی ثشای حل ایي  ًَتِ  
الگَسیمن طًمیه دس حل هؼئلِ هؼیشیبثی اػمفبدُ ؿذُ اػت وِ ًمبیح هثجمی دس پی داؿمِ اػت،  هؼبئل اػمفبدُ وشد.

ل هؼئلِ هؼیشیبثی چٌذ ّذفِ ًمبیح خَثی سا ثِ ػٌَاى خشٍختی  اًمظبس هی سٍد الگَسیمن طًمیه چٌذ ّذفِ ًیض دس ح
 تَلیذ وٌذ.

دس ایي همبلِ ثِ تَػؼِ، پیبدُ ػبصی ٍ ثشسػی الگَسیمن طًمیه چٌذ ّذفِ دس حل هؼئلِ هؼیشیبثی چٌتذ ّذفتِ   
الگتَسیمن   هتی ثبؿتذ.   هؼتیش پشداخمِ هی ؿَد. اّذاف دس ًظش  شفمِ ؿذُ ؿبهل صهبى ػتفش، طتَل هؼتیش ٍ ساحمتی     

دس  پیـٌْبدی ثش سٍی دادُ ؿجىِ خیبثبى ّبی ؿوبل لشة تْشاى پیبدُ ػبصی ؿذُ ٍ ًمبیح حبصل ثشسػی هی ؿتًَذ. 
اداهِ همي همبلِ اثمذا دس ثخؾ پیـیٌِ تحمیك، هشٍسی ثش تحمیمبت  زؿمِ صَست هتی  یتشد ٍ دس ثختؾ الگتَسیمن     

ی ؿتَد. دس ثختؾ پیتبدُ ػتبصی ثتِ چگتًَگی       طًمیه چٌذ ّذفِ ثِ هؼشفی اخضا ٍ ًحَُ ػولىشد الگَسیمن پشداخمِ ه
ٍ ًحَُ اخشای الگَسیمن پشداخمِ ؿذُ ػپغ دس لؼوت ًمبیح ٍ  هؼیشیبثی اػمفبدُ الگَسیمن پیـٌْبدی دس حل هؼئلِ

میدتِ  پیـٌْبدات ثِ ثشسػی ًمبیح حبصل ٍ اسائِ پیـٌْبداتی ثشای اداهِ تحمیك پشداخمِ هی ؿَد. دس ثخؾ پبیتبًی ً 
 ٍ ثشسػی دػمبٍسدّبی سٍؽ پیـٌْبدی پشداخمِ هی ؿَد. ولی  یشی ثِ ثیبى ًمبیح

 

 تحقیقات انجام شده -2

الگَسیمن ّبی تىبهلی اص دیذ بُ ّبی هخملفی ثشای حل هؼبئل ثْیٌِ ػبصی ته ّذفِ اخشا ٍ آًبلیض ؿذُ اًذ، اهب        
صهیٌِ ثشًبهِ سیضی هؼیش، تحمیمبت ووی ثش سٍی وبسثشد الگَسیمن ّبی تىبهلی دس حل هؼئلِ هؼیشیبثی چٌذّذفِ دس 

طشاحی تشافیه ٍ حول ٍ ًمل، ػیؼمن ّبی اطالػبت ٍ لیشُ صَست  شفمِ اػت. آلبی خي ثِ ّوشاُ لیي ثِ اػمفبدُ 
اص الگَسیمن تشویجی طًمیه چٌذّذفِ ثشای ثْمش ػتبخمي حتل هؼتئلِ ؿتجىِ دٍ هؼیتبسُ، حتذالل ػتبصی ّضیٌتِ ٍ         

یي همبلِ ػولىشد ثْمش الگَسیمن تىبهلی سا دس لیبع ثب سٍؽ ّبی لطؼتی  حذاوثشػبصی خشیبى، پشداخمِ اًذ وِ ًمبیح ا
. آلبی هًَلی ٍ ّوىبساى دس  ضاسؿی ثِ ثشسػی ػولىشد ٍ سفمبس الگَسیمن طًمیه ًخجتِ ػتبالساًِ دس   [4دّذ]ًـبى هی 
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، همبیؼتِ ٍ اسصیتبثی   [3پشداخمتِ اًتذ]   ػیؼمن اطالػبت هىبًیدس ثؼمش  ته ّذفِ حل هؼئلِ هؼیشیبثی چٌذػبخمی
صَست  شفمِ ثش سٍی ًمبیح حبصل اص پیبدُ ػبصی الگَسیمن طًمیه ًخجِ ػبالساًِ ٍ الگتَسیمن دایدؼتمشا ثتش سٍی دادُ    
ّبی ؿجىِ ؿجیِ ػبصی ؿذُ ٍ ٍالؼی خبدُ ای، ًـبى دٌّذُ ػولىشد ثْمش الگتَسیمن طًمیته اص لحتبظ صهتبى اختشا ٍ      

ؿذ. آلبیبى ػجبػپَس ٍ صوذصاد بى ثِ اسائِ الگَسیمن تىبهلی طًمیته ثتشای   ّوگشایی ثِ ػوت خجِْ خَاة پشتَ هی ثب
، ایي تحمیك ثشای ؿجىِ دٍ ػبخمی ٍ [2چٌذػبخمی دس والى ؿْشّب ًوَدًذ]حل هؼئلِ وَتبُ تشیي هؼیش دس ؿجىِ 

ثشد ایتي  دس وبس ثِ صَست ته ّذفِ ثشای لؼومی اص ؿجىِ حول ٍ ًمل ػوَهی ؿْش تْشاى پیبدُ ؿذ وِ ًمبیح هثجمی
 .الگَسیمن ًـبى هی دّذ

دس وٌبس تحمیمبت صَست  شفمِ، تؼذادی ػیؼمن وبسثشدی ًیض تْیِ ٍ تَػؼِ یبفمِ اًذ وِ اوثش ایي ػیؼمن ّب دس 
تحمیمتبت   [. هـىل اصلی اوثش6،  5ػبخمی ثِ وبسثش هی پشداصًذ]حبلت طشا  هؼیش هی ثبؿٌذ وِ ثِ اسائِ هؼیش چٌذ 

سٍؽ ّتبی لطؼتی دس حتل     ؼی ٍ ثضسي دس والى ؿْشّب هی ثبؿتذ. ؿجىِ ّبی ٍال ثشای صَست  شفمِ دس ػذم وبسایی
، سٍؽ ّتبی  هؼئلِ هؼیشیبثی دس ؿجىِ ّبی ثضسي دس لیبع ثب سٍؽ ّبی تىبهلی ثِ صهبى صیبدی ثشای اخشا ًیبص داسًذ

بیؼمی چٌذ ثبس اختشا  لطؼی دس هؼیشیبثی چٌذ ّذفِ هؼوَال دس ّش اخشا تٌْب یه خَاة سا هی تَاًٌذ یبفت وٌٌذ وِ ث
چٌذ ّذفِ دسًظش  شفمي هؼئلِ هؼتیشیبثی هَختت پیچیتذ ی ثیـتمش      .ؿذُ تب هدوَػِ خَاة ثْیٌِ سا تؼییي وٌذ

ػوال وبسایی خَد سا اص دػت دادُ ٍ ثشای حل ایتي هؼتئلِ ثبیؼتمی اص     ٍ لطؼی هؼئلِ هی ؿَد وِ سٍؽ ّبی ػٌمی

ثب اػمفبدُ اص الگَسیمن فشااثمىبسی هی تتَاى   چٌذّذفِ ؼیشیبثیل هؼئلِ هثب ح .سٍؽ ّبی ثْیٌِ ػبصی اػمفبدُ  شدد
ًمبیح هؼتیشیبثی ثتش ػتالیك وتبسثشاى      یِ ثش خلت سضبیت وبسثش حشوت وشد تبثِ ػوت ایدبد ػیؼمن وبسثش هجٌب ثب تى

   هٌطجك ؿَد. 

 

 الگوریتن ژنتیك چند هدفه -1

حؼبة هی آیذ وِ ثشاػبع ایذُ تىبهل طجیؼی ٍ الْبم اص الگَسیمن طًمیه اص الگَسیمن ّبی فشااثمىبسی تىبهلی ثِ 
خَاة دس الگَسیمن طًمیه اص وشٍهَصٍم ّب تـىیل ؿذُ وِ ّش یه اص ایي وشٍهَصٍم ّتب اص    طجیؼت تَػؼِ یبفمِ اػت.

الگَسیمن طًمیه چٌذ ّذفِ ثِ ػٌَاى سٍؽ تَػؼِ یبفمِ الگتَسیمن   تؼذادی ٍاحذ وَچىمش ثِ اػن طى تـىیل ؿذُ اًذ.
چْبس هشحلِ اصلی تَلیذ خوؼیت اٍلیِ، اًمخبة ٍالذیي، تَلیذ هثل  حل هؼبئل چٌذ ّذفِ هی ثبؿذ وِ دس دسًمیه ط

ٍ خْؾ اًدبم هی پزیشد وِ ثشای ّش ًؼل ػِ هشحلِ اًمخبة ٍالذیي، تَلیذ هثل ٍ خْؾ تىشاس هی ؿَد. ؿشط تَلف 
مِ ّب یب هیضاى تفبٍت خَاة ّتبی ثشتتش دٍ ًؼتل    سا ثِ دٍ صَست تؼذاد هـخص تىشاس حل چٌذ ّذفِ الگَسیمن طًمیه

پیبپی هی تَاى دس ًظش  شفت. دس الگَسیمن طًمیه چٌذ ّذفِ ثب اػوبل هفَْم خجِْ خَاة پشتَ دس پبیبى تَلف حلمتِ  
هشاحتل اصتلی الگتَسیمن     1ؿتىل   . دسسا هـخص وشد هدوَػِ خَاة ثْیٌِ ، اًمخبة ٍالذیي ٍ خْؾ هی تَاىاصلی

 ذ ؿذ.ٌهشاحل الگَسیمن ؿش  دادُ خَاّ اداهِ بى دادُ ؿذُ ٍ دسًـ چٌذ ّذفِ طًمیه
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 . الگَسیمن طًمیه چٌذ ّذف1ِؿىل 

 

الگَسیمن صًمیه چٌذ ّذفِ ثشای ساُ اًذاصی ًیبص ثِ تؼییي اٍلیِ تؼذادی اص پبساهمشّتبیؾ داسد. پبساهمشّتبیی وتِ    

ثبیؼمی همذاس دّی اٍلیِ ؿًَذ ؿبهل تؼذاد خوؼیت اٍلیِ، تؼذاد حذاوثش تىشاس حلمِ اصلی الگَسیمن، تؼتذاد فشصًتذاى   
تفبٍت دٍ ًؼل پیبپی ثشای تَلف الگَسیمن هی ثبؿذ. همتذاس  خْؾ یبفمِ ّش ًؼل ٍ هیضاى ّش ًؼل، تؼذاد خَاة ّبی 

 ّش یه اص ایي پبساهمشّب دس تؼییي ٍ ًحَُ ػولىشد الگَسیمن هَثش هی ثبؿذ.
ذ. رات بدفی اػابی ایي خوؼیتت سا تَلیتذ وٌت   الگَسیمن ثبیؼمی ثِ طَس تص ،پغ اص تؼییي تؼذاد خوؼیت اٍلیِ

لیِ خَاة ّب اػمَاس هی ثبؿذ. ثشای تَلیذ ّش یه اص ختَاة ّتب ثبیؼتمی    الگَسیمن طًمیه ثش تَلیذ تصبدفی خوؼیت اٍ
ؼیت ثذٍى دس ًظش  شفمي ؿشط یب لیذ خبصی، خَاة سا تَلیذ وشدُ ٍ تب سػیذى تؼذاد خَاة ّب ثِ تؼذاد هـخص خو

 وٌذ. اٍلیِ ایي سًٍذ اداهِ پیذا
همذاس هـخص ثِ ّش یه اص ختَاة ّتب    ثشای تؼییي ؿبیؼمگی ّش یه اص اػاب ثب تَخِ ثِ تَاثغ ّذف هَسد ًظش،

تخصیص دادُ هی ؿَد. ثب تَخِ ثِ چٌذ ّذفِ ثَدى الگَسیمن، ّش یه اص خَاة ّب ثتشای ّتش یته اص اّتذاف همتبدیش      
 خبصی سا هی پزیشًذ. اص هفَْم خجِْ خَاة للجِ ًیبفمِ ثش یىذیگش ثشای تؼییي همبدیش ؿبیؼمگی اػمفبدُ هتی ؿتَد.   

ذادی خجِْ خَاة لشاس هی  یشًذ وِ اػابی لشاس  شفمِ دس ّش یه اص خجِْ ّبی خَاة ثش اػابی خوؼیت اٍلیِ دس تؼ
خجِْ خَاة اٍل ؿبهل خَاة ّبیی اػتت  یىذیگش للجِ ًیبفمِ ٍ هغلَة اػابی خجِْ خَاة ّبی ثبالتش ٍالغ ؿذُ اًذ. 

پتغ اص تؼیتیي    یبفمِ اًتذ. ثش یىذیگش للجِ ً خَدؿبىخَاة ّبی خبسج آى خجِْ هغلَة ایي خَاة ّب ٍالغ ؿذُ ٍ وِ 
 زف ؿذُ ٍ خَاة ّبی خجِْ دٍم هـبثِ اػابیایي خَاة ّب ثشای ثشسػی خجِْ خَاة دٍم ح ،خَاة ّبی خجِْ اٍل

تتبثغ ّتذف داؿتمِ    خجِْ خَاة تىشاس هی ؿَد. ا شچٌتذ   خجِْ اٍل هـخص هی ؿًَذ وِ ایي سًٍذ تب تؼییي آخشیي
ًجتَدُ ٍ   2دس ّیچ یته اص تَاثتغ ّتذف ثتذتش اص ختَاة       1خَاة  خَاّذ ؿذ ّش  بُ 1هغلَة خَاة  2ثبؿین، خَاة 

هدوَػِ خَاة هغلَة یه خَاة ثشای دٍ تتبثغ ّتذف    ثبؿذ. 2ثْمش اص خَاة  1حذالل دس یىی اص تَاثغ ّذف، خَاة 
هغلَة خَاة هَسد ًظش هی  لشاس  شفمِ دس هؼمطیل خَاة ّبیخَاة ّبی  2دس ؿىل هـخص هی ثبؿذ.  2دس ؿىل 

 ثبؿٌذ.
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َاة هغلَة2ؿىل   . هدَػِ خ

 
ِ صَست ّن تصبدفی ّن ثش اػبع ؿبیؼمگی ّش یه اص خَاة ّب صَست هی  یشد. ثِ ّش یه اص اًمخب        ة ٍالذیي ث

خَاة ّب ثش اػبع خجِْ خَاة لشاس  شفمِ دس آى، همذاس ؿبیؼمگی اطالق هی  شدد ٍ ثِ ّشیه اص خَاة ّب همٌبػتت  
ٍالذیي ثب تَلیذ یه ػذد هـخص اص لطبع یه دایشُ تخصیص هی یبثذ. ثشای اًمخبة ثب هیضاى ؿبیؼمگی ؿبى، همذاسی 

 دایشُ ٍ خَاة همؼلك ثِ آى سا تؼییي وشد.اص هی تَاى یه لطبع  تصبدفی

دس تَلیذ هثل اص ّش دٍ خَاة یب دس ٍالغ ّش دٍ وشٍهَصٍم دٍ خَاة خذیذ یب دٍ وشٍهَصٍم خذیذ ؿىل هی  یتشد،  
دٍ فشصًذ تَلیذ هی ؿًَذ. ٍالذیي اًمخبة ؿذُ دٍ ثِ دٍ ثب ّن تَلیذ هثل سا اًدبم دادُ ٍ ثتِ تؼتذاد   دس ٍالغ اص دٍ ٍالذ، 

ٍالذیي، فشصًذ تَلیذ هی ؿَد. فشصًذاى تَلیذ ؿذُ خبی ٍالتذیي سا دس خوؼیتت ًؼتل ٍالتذیي هتی  یشًتذ ٍ ثتب ایتي         

م ّبیی وِ دس ّش ًؼتل ثبیتذ خْتؾ    دس هشحلِ خْؾ ثش اػبع تؼذاد وشٍهَصٍ خبثدبیی، ًؼل خذیذ تَلیذ هی ؿَد.
یبثٌذ، ثِ طَس تصبدفی ػول وشدُ ٍ خَاة تصبدفی هَسد ًظش خْؾ دادُ هی ؿَد، خَاة خْؾ یبفمِ اص لحبظ صحت 

هشحلِ خْؾ، آخشیي هشحلِ اص حلمِ اصلی الگَسیمن طًمیه چٌذ ّذفِ هی  ثبؿذ وتِ ثتب   ثشسػی ؿَد.  ثبیذ ٍ دسػمی
 الگَسیمن ثبیذ اداهِ یبثذ یب توبم ؿذُ اػت. ثشسػی ؿشٍط تَلف هـخص هی ؿَد وِ 

لشاس  شفمِ دس خجْتِ اٍل هتی ثبؿتذ وتِ      ن طًمیه، ًَثت ثِ تؼییي خَاة ّبیپغ اص اتوبم حلمِ اصلی الگَسیم
هدوَػِ خَاة ثْیٌِ سا تـىیل دادُ ٍ دس اخمیبس وبسثش لشاس هی  یشًذ تب ثب دس ًظش  شفمي ػالیك فشدی ثمَاًذ هؼتیش  

 ًمخبة وٌذ.ایذُ آل سا ا
 

 پیاده سازی -4

 ّذفِ هخملفی وبسثشد داسد.بصی چٌذ الگَسیمن طًمیه چٌذ ّذفِ ثِ ػٌَاى یه سٍؽ تىبهلی دس هؼبئل ثْیٌِ ػ       

دس هؼئلِ هؼیشیبثی چٌذ ّذفِ ًیض هی تَاى اص الگَسیمن طًمیه چٌذ ّذفِ اػمفبدُ وشد. دس تشخوِ هؼئلِ هؼیشیبثی 
ؿتَد وتِ اص یته ساع    چٌذ ّذفِ ثِ فابی الگَسیمن پیـٌْبدی، ّش هؼیش ثِ ؿىل یه وشٍهَصٍم دس ًظش  شفمِ هی 

هؼیش اص تؼذادی ساع همَالی تـىیل ؿذُ اػتت  هـخص، هجذا، ؿشٍع ٍ ثِ ساع هـخص، همصذ، خبتوِ هی یبثذ. ّش 
طتَل ّتش هؼتیش همفتبٍت اػتت لتزا طتَل         اى طى دس وشٍهَصٍم لشاس هی  یشًذ.وِ ؿوبسُ ّش یه اص ساع ّب ثِ ػٌَ

ثتشای تَلیتذ هثتل، تَلیتذ دٍ      .وشٍهَصٍم ّب همغیش ثَدُ ٍ طَل ّش وشٍهَصٍم حذاوثش ثِ تؼذاد سئَع ؿجىِ هی ثبؿذ
ای ّش یه اص ٍالذ ّب دس ٍالذ دٍم ثِ دًجبل اٍلیي ساع هـمشن ثِ لیش اص هجذا ٍ همصتذ هتی  تشدد    فشصًذ اص دٍ ٍالذ، ثش

ػپغ فشصًذ اص خبیگضیٌی هؼیش ٍالذ دٍم اص ساع هـمشن ثِ ثؼذ دس وٌبس هؼتیش اٍل اص ساع هجتذا تتب ساع هـتمشن     
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اًدتبم تَلیتذ هثتل ثتشای دٍ ٍالتذ      سًٍذ  3ؿىل هی  شدد ٍ ثِ ّویي تشتیت فشصًذ دٍم ًیض تَلیذ هی  شدد. دس ؿىل 
 فشضی هـبّذُ هی ؿَد.

 

 
 تَلیذ هثل ػولگش .3ؿىل 

 

ػولگش خْؾ ثطَس تصبدفی ػول وشدُ ٍ پغ اص اًمخبة تصبدفی یىی اص هؼیشّب ٍ یىی اص سئَع آى ثتِ تَلیتذ   
وِ دس صَست صحیح ثبلی هبًذى هؼیش، ساع تَلیذ ؿذُ ختبیگضیي ساع اًمختبثی    تصبدفی ساع خبیگضیي هی پشداصد

 هـبّذُ هی ؿَد. 4هی ؿَد. هشاحل ػولگش خْؾ ثشای خْؾ ّش یه اص خَاة ّب دس ؿىل 
 

 
 خْؾػولگش . 4ؿىل 

 

هذًظش ثَدُ اػت، دس ؿجىِ حول ٍ ًمتل ختبدُ ای دسٍى    هؼیشػِ ّذف صهبى طی هؼیش، طَل هؼیش ٍ ساحمی 
ؿْشی ػِ حبلت ثضس شاُ، خیبثبى ٍ وَچِ دس ًظش  شفمِ ؿذُ اػت وِ ّتش یته داسای ٍصى همفتبٍت ثتشای هحبػتجِ      

دس هحبػجِ ساحمی ّش هؼیش ػتالٍُ   ساحمی هؼیش ٍ ػشػت همَػ  همفبٍت ثشای هحبػجِ صهبى طی هؼیش هی ثبؿٌذ.
ثتشای اختشا ٍ پیتبدُ ػتبصی      بلت ّبی هؼیش، تؼذاد تغییش حبلت ّب ًیض دس ًظش  شفمِ ؿتذُ اػتت.  ثش دس ًظش  شفمي ح

الگَسیمن پیـٌْبدی اص ؿجىِ خبدُ ای ؿوبل ٍ ؿوبل لشة تْشاى اػمفبدُ ؿذُ اػت وِ هحذٍدُ هَسد ًظش دس ؿتىل  
ل هیتبدیي، تمتبطغ ّتب،    وِ ؿتبه ساع هتی ثبؿتذ   99هـبّذُ هی ؿَد. تؼذاد سئَع پیبدُ ؿذُ دس ؿجىِ هَسد ًظش  5

اػمفبدُ ؿذُ وِ ّتش   99*99ذف اص ػِ هبتشیغ ٍصى ثب اثؼبد . ثشای تؼشیف تَاثغ ّایؼمگبُ ّبی همشٍ ٍ لیشُ هی ثبؿذ
 یه اص هبتشیغ ّب ثشای یىی اص تَاثغ ّذف هی ثبؿذ.
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 . هحذٍدُ هَسد اػمفبدُ دس پیبدُ ػبصی5ؿىل 

 

 نتایج و پیشنهادات -5

خشٍخی الگَسیمن طًمیه چٌذ ّذفِ ثشای هؼیشیبثی تبثغ همغیشّبی الگَسیمن هی ثبؿذ وِ همذاس دّی هی ؿًَذ، 
هـتبّذُ   1همفبٍت پبساهمشّبی اٍلیِ، الگَسیمن اخشا ؿذُ اػت وِ ًمبیح حبصل اص آى دس خذٍل ثشای ّش یه اص همبدیش 

ثبؿذ وِ پبساهمشّبی آى دس ّتش اختشا تغییتش دادُ     هی ؿَد. توبم دفؼبت اخشای الگَسیمن ثشای یه هؼیش هـخص هی
 ًمبیح حبصل اص لحبظ ّوگشایی خَاة ّب، صهبى اخشای الگَسیمن ٍ تىشاس پزیشی هی تَاًٌذ ثشسػی ؿًَذ. ؿذُ اػت.

 

    . ًمبیح اخشا الگَسیمن1خذٍل    

 صهبى اخشا تؼذاد خَاة ّب خجِْ اٍل  هؼیشّبتؼذاد ول  تؼذاد خْؾ تؼذاد ٍالذیي تؼذاد تىشاس تؼذاد خوؼیت اٍلیِ

29 199 19 4 8 4 ˝3 

29 199 15 6 9 4 ˝3.1 

39 199 29 8 13 5 ˝3.6 

29 1999 19 4 7 4 ˝7 

29 1999 15 6 9 5 ˝7.3 

39 1999 29 8 11 5 ˝8.2 

29 19999 19 4 7 4 ˝13.7 

29 19999 15 6 6 5 ˝14.2 

39 19999 29 8 7 5 ˝14.4 
    

ثبس اخشا ؿذُ اػت وِ ّش ثبس همٌبػت ثب تؼذاد تىتشاس الگتَسیمن ٍ ػتبیش پبساهمشّتب، صهتبى اختشای آى        9الگَسیمن 
افضایؾ یبفمِ اػت وِ دس توبهی اخشاّب صهبى اخشای الگَسیمن هٌبػت ثَدُ ٍ دس حذ لبثل لجَلی هی ثبؿذ. حبلت ایتذُ  

وِ تؼذاد ول هؼیشّبی ثذػت آهذُ ٍ تؼتذاد ختَاة ّتبی    ال اخشای الگَسیمن یب خَاة ّبی ثذػت آهذُ حبلمی اػت 
لشاس  شفمِ دس خجِْ اٍل خَاة ّبی للجِ ًیبفمِ ثش یىذیگش، ثِ یىذیگش ًضدیه ثبؿٌذ وِ هی تَاًذ ثِ هؼٌبی ّوگشایی 

هـخص اػت ثب افضایؾ تؼذاد تىتشاس   1خَاة ّب ٍ حشوت الگَسیمن ثِ ػوت تَلیذ خَاة ّبی ثْیٌِ ثبؿذ. دس خذٍل 
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ِ اٍل وبّؾ یبفمِ اًذ وِ حبوی اص ػولىشد ثْمش الگَسیمن ّب،  اخمالف هیبى تؼذاد ول هؼیشّب ٍ تؼذاد خَاة ّبی خجْ
 1تىشاس ثیـمش هی ثبؿذ. پبساهمش ّبی تؼذاد ٍالذیي ٍ تؼذاد خْؾ ًیض دس ػولىشد الگَسیمن هَثشًذ، دس خذٍل دس تؼذاد 

ًمبیح حبصل ًـبى  ٌبػت تشی دس تَلیذ خَاة هـبّذُ هی ؿَد.ثب افضایؾ تؼذاد ٍالذیي ٍ تؼذاد خْؾ ّب، ػولىشد ه
دٌّذُ اهىبى تىشاس پزیشی الگَسیمن، ّوگشایی خَاة ّب ٍ پبیذاسی خَاة ّب هتی ثبؿتذ وتِ ّوگتی اص ًىتبت هثجتت       

 الگَسیمن پیـٌْبدی دس حل هؼئلِ هؼیشیبثی چٌذ ّذفِ هی ثبؿٌذ.

ًیبص ثِ ٍخَد دادُ ؿجىِ ثضس مش هی ثبؿذ وتِ ثمتَاى دس    ثشای ثشسػی ثیـمش ػولىشد الگَسیمن طًمیه چٌذ ّذفِ
اثؼبد ٍالؼی ػولىشد الگَسیمن سا ثشسػی وشد ّشچٌذ هؼوَال الگَسیمن ّبی لطؼی دس ّوتیي اثؼتبد ؿتجىِ ًیتض دچتبس      

پیـتٌْبدی دس ؿتجىِ    الگَسیمن ػولىشد ًذاسًذ.دس صهبى هٌبػت هـىل ؿذُ ٍ تَاًبیی یبفمي هدوَػِ خَاة ثْیٌِ سا 
چٌذ ػبخمی ؿبهل ػبخت ّبی هخملف حول ٍ ًمل ؿْشی ًیض ثبیذ ثشسػی ؿَد تب ّش چِ ثیـمش ثِ هؼتیشیبثی  ّبی 

 وبسثش هجٌب ٍ هطبثك ثب ؿشای  دًیبی ٍالؼی ًضدیه ؿَد.
 

 نتیجه گیری -6

ِ وبس یشی الگَسیمن ّبی فشااثمىبسی دس هؼیشیبثی، تَاًبیی ٍ ػشػت ثبالی آًْب دس  ّذف ٍ اًگیضُ ثیبى ؿذُ ثشای ث
وِ پغ اص اخشا ٍ پیبدُ ػبصی الگَسیمن تىتبهلی طًمیته   ؿجىِ ّبی ثضسي ٍ ؿشای  پیچیذُ هؼیشیبثی چٌذ ّذفِ ثَد 
ثشآٍسدُ ػبصی دٍ ّذف روش ؿتذُ   من پیـٌْبدی تَاًبییچٌذ ّذفِ ٍ ثش اػبع ًمبیح حبصل هـبّذُ  شدیذ وِ الگَسی

. اوثش الگَسیمن ّبی هؼوَل لطؼی هؼیشیبثی ثشای حل هؼیشیبثی ته ّذفِ دس ؿجىِ ّتبی ثتضسي ثتِ صهتبى     سا داسد
صیبدی ثشای اخشا ًیبص داسًذ وِ هـبّذُ ؿذ الگَسیمن طًمیه چٌذ ّذفِ دس حل هؼئلِ هؼیشیبثی چٌذ ّذفِ ثتب صهتبى   

اػوبل ػالیك وبسثش سا ثَختَد هتی    پیذا وشدُ ٍ اهىبىحذ ثبًیِ ٍ تٌْب ثب یىجبس اخشا هدوَػِ خَاة ثْیٌِ سا اخشای دس 
ثب تَخِ ثِ  ؼمشؽ ؿجىِ خبدُ ای ٍ توبیل ثِ اػمفبدُ اص ػیؼمن ّبی وبسثش هجٌتب، لتضٍم تحمیمتبت ٍ اػتمفبدُ      آٍسد.

  هـخص هی ؿَد.ثیـمش اص الگَسیمن ّبی تىبهلی ثِ خبی الگَسیمن ّبی لطؼی 
 

 هراجع
ثِ وبس یشی الگَسیمن ولًَی هَسچِ چٌذ هؼیبسُ صّشُ هؼصَهی، اثَلمبػن صبدلی ًیبسوی، هحوذ ػؼذی هؼگشی،  [1]

 63-47، پظٍّـٌبهِ حول ٍ ًمل، ػبل ّـمن، صفحِ دس ػیؼمن ّبی حول ٍ ًمل َّؿوٌذ ٍ وبسثش هجٌب

 [2] Abbaspour A. and Samadzadegan F, An evolutionary solution for multimodal shortest path 

problem in metropolises, ComSIS, vol. 7, NO 4, pp. 789-804, 2011   

[3]  P. Mooney and A. Winstanley, An evolutionary algorithm for multicriteria path optimization 

problems, International Journal of  Geographical Information Science, vol. 20, pp. 401-423, 2006 

[4]  M. Gen and L. Lin, Multiobjective genetic algorithm for solving network design problem, 

presented at the 20th Fuzzy Systems Symposium, Kitakyushu, Japan, June 2004 

[5]  JPL: Journey Planner for London (2009). Available: http://journeyplanner.tfl.gov.uk/ 

[6]  Fragouli M. and Delis A.: Navigation and Multimodal Transportation with Easytransport. 

Intelligent Systems, IEEE, Vol. 20, No.2, 54-61. (2005) 

http://journeyplanner.tfl.gov.uk/


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

