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ارائِ یک رٍش اثتکبری ثزای جبیگشیٌی فبغلِ اسدحبم هطزح ضذُ در الگَریتن صًتیک 
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هی (  یب   هؼوَال ثیطتز اس )ثْیٌِ یبثی دارد کِ دارای تؼذاد اّذاف سیبدی  ى ًَع هسبئلثْیٌِ سبسی ثب اّذاف سیبد اضبرُ ثِ آ :چکیده

را  NSGA-IIاس جولِ ّستٌذ کِ سزػت ّوگزایی را در الگَریتن ّبی تکبهلی  ثبضٌذ در چٌیي هسبئلی، تؼذاد سیبدی اس جَاثْب ًبهغلَة

کبّص هی دّذ، ثزای ایٌکِ الگَریتن هزتت سبسی ًبهغلَة در چٌیي ضزایطی ًیش ًتبیج قبثل قجَلی ارائِ دّذ چٌذیي رٍش ثزای 

جبیگشیٌی ثِ جبی فبغلِ اسدحبم در هسئلِ ثزای  در ایي هطبلؼِ هب رٍش جذیذی. بی فبغلِ اسدحبم ارائِ ضذُ استجبیگشیٌی ثِ ج

NSGA_II ارائِ دادُ این کِ ثزای کبرثزد در هسبئل ثب اّذاف سیبد ثسیبر هٌبست هی ثبضذ. 

 فاصله ازدجام، مرتة سازی نامغلوب، مسائل تا اهداف زیاد:. کلمات کلیدی

                                                        

 
  - NSGA_II 
  - many objective 
و وقل ریلی داوشگبي علم و صىعت ایرانداوشجوی کبرشىبسی ارشد حمل  -    
 عضو هیئت علمی و مدیر گروي داوشکدي راي آهه داوشگبي علم و صىعت ایران -  

  مقدمه .1

-NSGAرٍضْبی جبیگشیٌی ثِ جبی فبغلِ اسدحبم در الگَریتن 

II  رٍش ضاااابهلSV-DOM ،eps-DOM ،FPD  ٍSOD-CNT 

 eps-DOMهی ثبضذ کِ اخیزا یاک ثْجاَدی در رٍش     [ ],[1]

اس آى یابد   MOD-eps-DOMارائِ ضذُ است کِ تحات ػٌاَاى   

 [ ].هی ضَد

 روش ارائه شده اتتکاری- 

هطکلی کِ ٍجَد  SV-DOMدر رٍش تخػیع فبغلِ ثِ رٍش 

ذ ّذف ثْتز اس در چٌ jایٌکِ جَاة  تٌْبدارد ایي است کِ 

ٌذاى هٌبسجی ثِ ًظز ًوی رسذ ٍ هیشاى است هؼیبر چ iجَاة 

ثزای رفغ ایي هطکل رٍش  ثْتز ثَدى ًیش ثبیذ لحبظ گزدد،

 .جذیذی ارائِ هی دّین

در ثزدارًذُ  Iدٍ جَاة هتؼلق ثِ هجوَػِ   i ٍjفزؼ ایٌکِ    ثب

کل جَاثْبیی ثبضٌذ کِ ثِ دًجبل تؼییي هیشاى فبغلِ دٍهطبى 

ثِ رٍش سیز ػول   idist ثبضٌذ ثزای یبفتي NSGA_IIهسئلِ  در

 .هی کیٌن

   idistهقذار اٍلیِ  Iاثتذا ثِ اسای ّوِ جَاثْبی هَجَد در هجوَػِ 

 را ثزاثز غفز قزار هی دّین یؼٌی دارین

 

 .را ثِ غَرت سیز تؼزیف هی کٌین سپس 

 

 
ف هسئلِ است ٍ درایِ ّبی ذااّ ثزاثز تؼذاد ثزدار طَل 

 iجَاة  ًسجت ثِ jایي ثزدار ًطبًذٌّذُ هیشاى ثْتز ثَدى جَاة 

تَاثغ  الجتِ چَى ثْتز ثَدى در هی ثبضذ،در ّذف هذکَر 

سبسی ثِ هؼٌبی کوتز ثَدى است ثِ ّویي دلیل هب هیٌیون 

 .قذرهطلق ایي هقذار را در ًظز گزفتین

الجتِ ثب کوی )د ف ضذُ ثَیتؼز sv-DOMطجق آًچِ کِ در 

( تغییز در ًوبیص، ثزای ایٌکِ قبثل کبرثزد در ایي رٍش ثبضذ

 :دارین

 ثز غفز قزار هی دّینرا ثزا هقذار اٍلیِ 

 
 

است کِ اس ّذف  jهطخع کٌٌذُ تؼذاد اّذافی اس   

کِ ثْتز اس  jٍ ثِ اسای ّز ّذفی در  .ثْتز است iهتٌبظز در 

 اضبفِ هی کٌین است یک ٍاحذ ثِ  iظز در ّذف هتٌب

 :یؼٌی دارین

 

 
 ثِ غَرت سیز تؼزیف هی کٌین یک ثزدار دٍتبیی 
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ّبی j را ثِ اسای  هقذار  iثزای یبفتي فبغلِ دٍم جَاة 

 .هختلف ثذست هی آٍرین

 

ب ثشرگتز ثَدى درراثطِ ثبال ثِ ایي هؼٌی است کِ در ایٌج 

تؼزیفی کوی هتفبٍت ثب تؼزیف اغلی ثشرگتز ثَدى دارد ثِ 

 :ػجبرت دیگز دارین

 

 
 

، غلجگی در تَاثغ چٌذ ّذفِ است مىظور از 

 یؼٌی ّز کذام ثز دیگزی غلجگی داضتِ ثبضذ آى ثشرگتز است

ثذیي ضکل ػول  iحبل ثزای یبفتي فبغلِ دٍم ّز جَاة هبًٌذ 

ّب اًجبم هی کِ یک هزتت سبسی ًشٍلی اس  هی کٌین

دّین کِ الجتِ در ایٌجب ًیش ثشرگتز ثَدى دقیقب هطبثِ تؼزیف 

ثؼذ اس اًجبم هزتت است  ثشرگتز ثَدى ثکبر رفتِ در 

ّب هی دّین ثِ ایي سبسی ًشٍلی رتجِ ای ثِ ّز یک اس اس 

 رتجِ ای ثزاثز یک ٍ ثِ  تزتیت کِ ثِ ثشرگتزیي 

... ٍ  رتجِ ای ثزاثز  ٍاقغ در رتجِ دٍم هزتت سبسی ًشٍلی،

 |I|رتجِ ای ثزاثز  تخػیع هی دّین ٍ ثِ آخزیي 

 :آًگبُ تؼزیف هی کٌین .تخػیع هی دّین

 

در آى  رتجِ اختػبظ دادُ ضذُ ثِ  هٌظَر اس 

 .هزتت سبسی ًشٍلی ثب تؼزیف ارائِ ضذُ در ثبالست

حبل فبغلِ ثذست آهذُ در ایٌجب هی تَاًذ جبیگشیي فبغلِ 

در  NSGA-IIهؼوَلی ضَد تب  NSGA-IIاستفبدُ ضذُ در 

هسبئل ثب تؼذاد اّذاف سیبد ًیش ػولکزد خَثی داضتِ ثبضذ ٍ 

یذ ایي فقط ثب.ًیش هزتفغ گزدد SV-DOMضوٌب اضکبالت رٍش 

هَجَد در فبغلِ اسدحبم اکٌَى  >ًکتِ را رػبیت کزد کِ ػالهت 

پس ثطَر کلی ثب استفبدُ اس ایي رٍش . تغییز یبثذ <ثبیذ ثِ 

 :دارین

I ِجَاة ثْتزی ًسجت ثj است اگز: 
 (irank < jrank) or ((irank = jrank) and (idist < jdist)) 

 iاست کِ جَاة  ثِ هؼٌی رتجِ غف ًبهغلَثی  irankکِ در آى 

 .هتؼلق ثِ آى دستِ است

 

 نتایج-3

کِ ثزای جبیگشیٌی   SV-DOMفبغلِ ثذست آهذُ اس رٍش 

ت دارای ایي اضکبل هی ثبضذ کِ ثب فبغلِ اسدحبم هطزح ضذُ اس

تؼذاد سیبدی اس جَاثْب دارای فبغلِ استفبدُ اس ایي رٍش اکثزا 

افی اس دٍم یکسبًی ّستٌذ سیزا ایي رٍش تٌْب ثِ تؼذاد اّذ

است اّویت هی دّذ ٍ هیشاى  Aکِ ثْتز اس جَاة  Bجَاة 

ٍ ٌّگبم  ثْتز ثَدى را در تػوین گیزیص دخبلت ًوی دّذ

چَى  اًتخبة اس ثیي ایي جَاثْب کِ ثزای ٍرٍد ثِ ًسل ثؼذی،

اًتخبة ثِ ثیي ایي جَاثْبی ثب فبغلِ ثذست آهذُ یکسبى، 

ثذتز،  اةغَرت تػبدفی غَرت هی گیزد در غَرت اًتخبة جَ

ثزای رفغ ایي هطکل استفبدُ . هی یبثذسزػت ّوگزایی کبّص 

 .اس رٍش ارائِ ضذُ در ایي هقبلِ هفیذ ٍ رضبیت ثخص است
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