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اسائِ سٍؿی ثشای پیگیشی ٍضقیت لكَهَتیَّب دس ؿجكِ حول ٍ ًمل سیلی ایشاى 

ثشداسی  ثْشُ: ًبم هحَس همبلِ

 1ػویِ ًكَئی ؿْشکی

 2 حؼیي احؼبًی 

 

چكیذُ 

هؼبلِ . ّذف اص ایي همبلِ، پیگیشی ٍضقیت لكَهَتیَّب پغ اص تخلیق لكَهَتیَّب دس ؿجكِ حول ٍ ًمل سیلی هی ثبؿذ

تخلیق لكَهَتیَ کِ اص رولِ هْوتشیي هؼبئل ثشًبهْشیضی دس ساّآّي اػت ٍ ثش کبسایی، کیفیت ٍ ّضیٌِ خذهبت حول ٍ 

ًمل سیلی تبحیشگزاس هیجبؿذ ؿبهل تخلیق لكَهَتیَّب ثِ لغبسّب ثِ گًَْبی اػت کِ ثشًبهِ حشکت لغبسّب تحت پَؿؾ 

دس ایي همبلِ سٍؿی . لشاس گیشد ٍ دس فیي حبل ّذف اص تخلیق کِ دس ثیـتش هؼبئل کویٌِ کشدى ّضیٌْْب اػت تبهیي ؿَد

ثشای هـخق ؿذى ثشًبهِ ّفتگی تک تک لكَهَتیَّب دس ؿجكِ اسائِ هیـَد ثِ عَسی کِ هتَلیبى حول ٍ ًمل هی تَاًٌذ 

ثشای ثشسػی ًحَُ فولكشد سٍؽ پیـٌْبدی هغبلقِ ای دس هحَس . دس ّش صهبى، اص هَلقیت لكَهَتیَّب دس ؿجكِ هغلـ ؿًَذ

اكفْبى کِ داسای حزن تجبدل ثبالی کبال هی ثبؿذ اًزبم ؿذُ ٍ ثشًبهِ تک تک لكَهَتیَّب دس ؿجكِ ثش اػبع آى هـخق 

. ؿذُ اػت

 

 ٍ ًمل سیلی، پیگیشی ٍضقیت لكَهَتیَ، هذلْبی ثْیٌِ ػبصی، تخلیق لكَهَتیَحول : کلوبت کلیذی

 

 همذهِ - 1

ساّآّي ثِ دلیل ثشخَسداسی اص ٍیظگیْبی ایوٌی حول ٍ كشفِ التلبدی، ربیگبُ خبكی دس هیبى ػبیش سٍؿْبی حول 

ػشهبیْگزاسی اٍلیِ ثشای احذاث ساّآّي ٍ هخبسد تقویش ٍ ًگْذاسی آى دس هزوَؿ، ساُ اًذاصی ساّآّي . ٍ ًمل داسد

ثب ایي حبل، اهكبى حول ٍ ًمل همبدیش اًجَُ ٍ دس فیي حبل اسصاى کبال تَػظ ساّآّي، ّوَاسُ . سا پش ّضیٌِ هیكٌذ

.  ػیبػتگزاسیْبی کالى دس ثخؾ حول ًٍمل سا ثِ ػَی احذاث ساّآّي هتوبیل هیگشداًذ

 

دس ؿجكِ ساّآّي، اًَاؿ هختلف لغبسّبی ثبسی ٍ هؼبفشی هَرَد ثَدُ کِ هجبدی ٍ همبكذ هختلفی داسًذ ٍ دس 

دس ایي ؿجكِ، لكَهَتیَ ًیشٍی کـؾ . هؼیشّبی هختلف کِ داسای ؿیت ٍ فشاصّبی هتفبٍت ّؼتٌذ ػیش هیكٌٌذ
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-لذست لكَهَتیَّب ثب ّن هتفبٍت اػت ٍ ثب تَرِ ثِ هحذٍد ثَدى تقذاد لكَهَتیَّب، ّضیٌِ. سا تبهیي هیكٌذ

ّبی ثبالی تْیِ، تقویش ٍ ًگْذاسی آًْب ایي ػَال ثِ رّي هیآیذ کِ چگًَِ هیتَاى لكَهَتیَّب سا ثِ گًَْبی 

کبسا هذیشیت کشد تب ثیـتشیي اػتفبدُ سا اص لكَهَتیَّب داؿتِ ٍ تب حذ اهكبى ّضیٌْْبی هشثَعِ کبّؾ یبثٌذ ٍ دس 

دس هؼئلِ تخلیق لكَهَتیَ ثشسػی . فیي حبل توبهی لغبسّب هغبثك ثشًبهِ صهبًجٌذی تقییي ؿذُ ػیش کٌٌذ

هیـَد کِ لكَهَتیَّبی هَرَد چگًَِ ثِ لغبسّبیی کِ هقوَال داسای ثشًبهِ صهبًجٌذی ّؼتٌذ تخلیق دادُ 

ی آى  اغلت، دس دػتشع ثَدى لكَهَتیَ، تقییي کٌٌذُ. ؿًَذ ثِ عَسی کِ توبهی لغبسّب تحت پَؿؾ لشاس گیشًذ

تَاًذ ػفش خَد سا ثِ هَلـ آغبص ًوبیذ؟ تٌَؿ لكَهَتیَّب ٍ لغبسّب، ؿجكْْبی سیلی  اػت کِ آیب یک لغبس هی

هتفبٍت ٍ ّضیٌِ ثبالی لكَهَتیَّب اص هَاسدی ّؼتٌذ کِ اّویت هؼبلِ تخلیق لكَهَتیَ سا ّشچِ ثیـتش ًوبیبى 

.  کٌٌذ هی

اگش چِ ثشخی اص ؿشکتْبی سیلی ػقی هیكشدًذ هؼبئل تخلیق لكَهَتیَ خَد سا ثب اػتفبدُ اص تزشثِ هتخللبى 

دس ًتیزِ هغبلقبتی کِ دس ایي حیغِ اًزبم . خَد حل کٌٌذ اهب سٍؿْبی ثْیٌْؼبصی ًیض دس ایي ساػتب اسائِ ؿذُ اػت

ػبدّتشیي هذل تخلیق لكَهَتیَی سا کِ . ؿذ، هذلْبیی ثشای هؼبلِ تخلیق لكَهَتیَ ثِ لغبس اسائِ ؿذُ اػت

هی تَاى تلَس کشد، هذلی اػت کِ دس آى تٌْب یک ًَؿ لكَهَتیَ ٍرَد داسد ٍ ّش لغبس ًیض تٌْب ثِ یک لكَهَتیَ 

ایي هؼبلِ هـبثِ هؼبلِ ثشًبهْشیضی اتَثَع ثب یک دپَ هیجبؿذ ٍ ثِ كَست یک هؼبلِ کوتشیي ّضیٌِ . ًیبص داسد

ایي ًگشؽ دس هذلؼبصی هؼبلِ تخلیق لكَهَتیَ دس دًیبی ٍالقی حول ٍ ًمل سیلی، . رشیبى هذلؼبصی هیـَد

کبسثشدی ًیؼت ٍ دس فول هذلْبیی ثیـتش هَسد تَرِ ّؼتٌذ کِ اهكبى اػتفبدُ اص اًَاؿ هختلف لكَهَتیَ سا 

هذل ّبی ًَؿ . هذلْبی اسائِ ؿذُ دس تخلیق لكَهَتیَ سا هی تَاى ثِ ػِ دػتِ کلی تمؼین کشد. فشاّن ًوبیذ

دس ایي دػتِ اص هذلْبی هؼبلِ تخلیق . اٍل سا تٌَؿ لكَهَتیَ ثذٍى اهكبى تشکیت دس کـؾ ًبهگزاسی هی کٌین

لكَهَتیَ، اًَاؿ هختلفی اص لكَهَتیَّب ٍرَد داسًذ ٍلی دس فیي حبل ّش لغبس تٌْب ثِ یک لكَهَتیَ ثشای تبهیي 

، فیـتی ٍ (1991  )5، فبسثغ ٍ ّوكبساًؾ(1989 )4، سایت(1995ٍ 1980 )3ثَلش). ًیشٍی حشکتی خَد ًیبص داسد

هذل ّبی ًَؿ دٍم کِ آًْب سا ثب فٌَاى تٌَؿ لكَهَتیَ ٍ  (. (2006 )7، فَگٌـَ ٍ ّوكبساًؾ(1997 )6تَع

اهكبى تشکیت دس کـؾ ًبهگزاسی هی کٌین هذلْبیی ّؼتٌذ کِ ًِ تٌْب ثیؾ اص یک ًَؿ لكَهَتیَ ٍرَد داسد 

 8فلَسیي ٍ ّوكبساًؾ). ثلكِ ایي اهكبى ٍرَد داسد کِ چٌذ لكَهَتیَ هختلف ثِ یک لغبس تخلیق دادُ ؿَد
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، ( 2005، 1999، 1997 )11، صیبستی ٍ ّوكبساًؾ(1990 )10، چیِ ٍ ّوكبساًؾ (1988 )9، اػویت ٍؿفی(1976)

ٍ  (2007)، کَ ٍ ًیكلض( 2006 )13، سٍیلي ٍ ّوكبساًؾ(2005 )12، آَّرب ٍ ّوكبساًؾ(1997)ًئَ ٍ ّوكبساى 

دس هذل ّبی ًَؿ ػَم کِ تحت فٌَاى هذل ّبی تشکیجی ًبم گزاسدُ هی  (. (2008 )14ٍایذیبًبتبى ٍ ّوكبساى

ؿًَذ هؼبلِ تخلیق لكَهَتیَ ثِ ّوشاُ ػبیش هذلْبی ثشًبهِ سیضی ّوچَى ثشًبهِ سیضی ٍاگي ّب یب ثشًبهِ سیضی 

اص ایي دػتِ اص هذلْب هی تَاى ثِ هذلْبی اسائِ ؿذُ تَػظ ساهبًی ٍ . هَسد تَرِ لشاس هی گیشد... حشکت لغبس ٍ 

دس  (2007 )17، هلیَلی ٍ ػَل(2002 )16، لیٌگبیب ٍ ّوكبساًؾ(2001ٍ 1998 )15کشدئَ ٍ ّوكبساى (1992)هبًذل 

دس تخلیق  (2006 )18تخلیق ّوضهبى لكَهَتیَ ٍ ٍاگي ٍ هذل اسائِ ؿذُ تَػظ گبدٍیي ٍ ّوكبساًؾ

.  لكَهَتیَ ّوضهبى ثب ثشًبهِ سیضی حشکت لغبس اؿبسُ ًوَد
 

هفبّین اٍلیِ هؼبلِ تخلیق لكَهَتیَ چٌذّذفِ - 2

. دس ّش ؿجكِ ساّآّي هزوَفْبی اص لغبسّب ٍرَد داسًذ کِ عجك یک رذٍل صهبًجٌذی ؿذُ دس ؿجكِ تشدد هیكٌٌذ

ّوچٌیي ٍصى آًْب ًیض . ایي لغبسّب اص اًَاؿ هختلف ثبسی ٍ هؼبفشی ثَدُ ٍ هقوَال هؼیشّبی هتفبٍتی داسًذ

لكَهَتیَّبی هختلف دس هؼیشّبی . حشکت لغبسّب دس ؿجكِ تَػظ لكَهَتیَّب اًزبم هیـَد. هتفبٍت اػت

دس هؼبلِ تخلیق لكَهَتیَ، هیجبیذ ثِ تقذاد کبفی، اًَاؿ هختلفی اص  .هختلف لذست کـؾ هتفبٍت داسًذ

لكَهَتیَّب ثِ ّش لغبس تخلیق دادُ ؿَد تب لغبسّب ثب ثذػت آٍسدى ًیشٍی حشکتی هَسد ًیبص خَد، هغبثك 

دس هؼبلِ تخلیق لكَهَتیَ، چٌبًچِ لكَهَتیَّب دس تبهیي ًیشٍی کـؾ . ثشًبهْشیضی اًزبم ؿذُ، ػیش کٌٌذ

اگش لكَهَتیَّب ثِ ّوشاُ لغبس ربثْزب ؿًَذ اهب ًیشٍی کــی . لغبسّب دخیل ثبؿٌذ ثِ آًْب فقبل گفتِ هیـَد

ثِ فٌَاى هخبل هیضاى تٌبطی کِ اص یک هقذى رغبل .  گفتِ هیـَدdeadheadسا ثشای لغبس هْیب ًكٌٌذ ثِ آًْب 

ثٌبثشایي ًیشٍی کـؾ ثیـتشی ثشای لغبسی . ػٌگ خبسد هی ؿَد ثیـتش اص تٌبطی اػت کِ ثِ هقذى ٍاسد هیـَد

. ایي اهش ثبفج ثِ ٍرَد آهذى تمبضب ثشای لكَهَتیَ دس هقذى هیگشدد. کِ اص هقذى افضام هیـَد هَسد ًیبص اػت

لزا . ثِ عَس هـبثِ هیضاى تٌبطی کِ ٍاسد یک ًیشٍگبُ حشاستی هیـَد ثیـتش اص تٌبطی اػت کِ اص آى خبسد هیگشدد
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ایي هؼبلِ ثبفج ثِ ٍرَد آهذى . ًیشٍی کـؾ ثیـتشی ثشای لغبسی کِ ثِ ًیشٍگبُ ٍاسد هیـَد هَسد ًیبص اػت

. لكَهَتیَ اضبفِ دس ًیشٍگبُ هیـَد

رب ؿًَذ تب تبهیي کٌٌذُ تمبضب ثشای کـؾ دس هٌغمِ  اگش هزوَفْبی اص لكَهَتیَّب ثذٍى اتلبل ثِ لغبس ربثِ

 deadheadingهقوَال ربثْزبیی ػجک اص .  اًزبم ؿذُ اػت19ربیی ػجک دیگشی ثبؿٌذ گفتِ هیـَد کِ ربثِ

چشا کِ یک گشٍُ خذهِ هیجبیذ لكَهَتیَ کـٌذُ سا ّذایت . ػشیقتش اػت ٍلی دس فیي حبل پشّضیٌْتش هیجبؿذ

.  کٌٌذ ٍ ایي حول ٍ ًمل ّیچ دسآهذی سا فبیذ ًویكٌذ چَى ٍاگٌی حول ًویـَد
 

هذل هؼبلِ تخلیق لكَهَتیَ دس ؿجكِ حول ٍ ًمل ایشاى  - 3

هی ثبؿذ ٍ ثشای ؿشایظ ایشاى ثبصًَیؼی  (2005)دس ایي هذل کِ هجتٌی ثش هذل اسائِ ؿذُ تَػظ آَّرب ٍ ّوكبساى 

ؿذُ اػت، یک رذٍل صهبًجٌذی ثشای کلیِ لغبسّب دس ًؾش گشفتِ ؿذُ کِ ؿبهل اعالفبتی اص لجیل ؿوبسُ لغبس، 

فشم ثش آى اػت کِ . هجذا ٍ هملذ لغبسّب، صهبى ؿشٍؿ حشکت، صهبى سػیذى ثِ هملذ ٍ ٍصى لغبسّب هیجبؿذ

صهبى ٍسٍد ٍ خشٍد لغبسّب اص ایؼتگبُ ّب هـخق )ثشًبهِ صهبًجٌذی لغبسّب هَرَد اػت ٍ ّش ّفتِ تكشاس هی ؿَد 

ثشخی اص لغبسّب ّوِ سٍصّبی ّفتِ دس ػیش . تكشاس لغبسّب دس رذٍل صهبًجٌذی ّفتگی هتفبٍت اػت. (هیجبؿذ

لغبسّبی یكؼبًی کِ دس سٍصّبی هختلف ّفتِ حشکت . ّؼتٌذ اهب ثشخی دیگش تٌْب چٌذ سٍص اص ّفتِ حشکت هیكٌٌذ

 ثبس دس ّفتِ حشکت کٌذ ثِ 5ثِ عَس هخبل اگش یک لغبس . هیكٌٌذ ثِ فٌَاى لغبسّبی هزضا دس ًؾش گشفتِ هیـًَذ

 لغبس هزضا دس ًؾش گشفتِ هیـَد کِ توبم اعالفبت ایي لغبسّب ثِ رض صهبًْبی ٍسٍد ٍ خشٍد آًْب، یكؼبى 5فٌَاى 

. اػت

هیضاى اػت ثخبس هَسد ًیبص لغبسّب ثشاثش . هیضاى تٌبطی کِ ّش یک اص لغبسّب هی ثبیذ حول کٌٌذ، هـخق اػت

فوَهبً ّش ؿجكِ ساّآّي داسای اًَاؿ هختلفی اص لكَهَتیَّب ثب . اػت ثب تٌبط ضشة دس هیضاى اػت ثخبس دس ّش تٌبط

ٍرَد لكَهَتیَ ثب هـخلبت هتفبٍت، اًقغبفپزیشی ثیـتشی سا . هـخلبت فٌی ٍ ّضیٌْْبی هتفبٍت هیجبؿذ

ثشای تخلیق لكَهَتیَ فشاّن هیآٍسد، اگش چِ هؼبلِ تخلیق لكَهَتیَ سا ًیض ثِ عَس لبثل تَرْی پیچیذُ ٍ 

دس ایي هذل ًیض اًَاؿ هختلفی اص لكَهَتیَّب ثب لذست کـؾ، لیوت ٍ تقذاد هحَسّبی هختلف . هـكل هیكٌذ

. ٍرَد داسد

ثِ فجبست دیگش صهبًی کِ . هقوَالً لكَهَتیَّب دس عَل خظ فَم ًویـًَذ هگش ایٌكِ ؿشایظ خبكی ثشلشاس ثبؿذ

لغبسی دس یک ایؼتگبُ تغییش آسایؾ پیذا هیكٌذ ٍ تقذاد ٍاگٌْبی آى کن ٍ صیبد هیـَد، اهكبى تغییش 

لكَهَتیَّب ٍرَد ًذاسد هگش ایٌكِ ایؼتگبُ، یک ایؼتگبُ تـكیالتی ثبؿذ ٍ اکیپ هبًَسی ًیض دس آى ایؼتگبُ 
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دس ایي هذل فشم هیـَد کِ لكَهَتیَّبی لغبس دس عَل هؼیش حشکت اص هجذا ثِ هملذ ّیچ گًَِ . هؼتمش ثبؿذ

.  تغییشی پیذا ًویكٌٌذ

 

صهبى -ؿجكِ هكبى 3-1

دس ایي همبلِ، هؼبلِ تخلیق لكَهَتیَ ثِ كَست یک هؼبلِ رشیبًْبی چٌذ هحوَلْبی دس ؿجكِ هذل ؿذُ ٍ 

-ؿجكِ هكبى. ّش ًَؿ لكَهَتیَ، یک هحوَلِ دس ؿجكِ اػت.  ًبهیذُ ؿذُ اػت20صهبى-ایي ؿجكِ، ؿجكِ هكبى

),(صهبى ثِ كَست  ANG ،ًـبى دادُ هیـَد کِ دس آى N ٍ ثیبًگش هزوَفِ گشّْب A ًِوبیبًگش هزوَف 

),(ؿجكِ ؿبهل یک کوبى لغبس . صهبى سا ًـبى هیذّذ- ثخـی اص ایي ؿجكِ هكبى1ؿكل . کوبًْب هیجبؿذ ll ji 

گشّبی کِ دس اثتذای ایي کوبى لشاس هیگیشد، ثیبًگش سخذاد خشٍد لغبس اص ایؼتگبُ خشٍری .  هیجبؿذlثشای ّش لغبس 

گشّبی کِ دس اًتْبی ایي کوبى لشاس هیگیشد ثِ سخذاد ٍسٍد لغبس ثِ ایؼتگبُ . ؿَد  ًبهیذُ هی21ثَدُ ٍ گشّی خشٍد

 .  ًبهیذُ هیـَد22اؿبسُ داسد ٍ گشُ ٍسٍد

ثشای ایٌكِ اهكبى اػتفبدُ اص لكَهَتیَّبی لغبسّبی ٍسٍدی ثش سٍی لغبسّبی خشٍری ٍرَد داؿتِ ثبؿذ گشُ 

 ٍ ثشای ّش سخذاد خشٍد، یک 24هٌجـ-ثشای ّش سخذاد ٍسٍد، یک گشُ ٍسٍد.  ٍ کوبًْبی اتلبل تقشیف هیـًَذ23هٌجـ

صهبى ٍ هكبى گشّْبی هٌجـ ثب فولیبت . صهبى ٍ هكبى: ّش گشُ دٍ ٍیظگی داسد.  ایزبد هیـَد25خشٍد-گشُ هٌجـ

هٌجـ ثب صهبى ٍ هكبى گشُ ٍسٍدی ٍ -ثِ فجبست دیگش صهبى ٍ هكبى گشُ ٍسٍد. ٍسٍد یب خشٍد هشثَعِ یكؼبى هیجبؿذ

 ثشای ثیبى ٍیظگی itime)(اص هتغیش . خشٍد ثب صهبى ٍ هكبى گشُ خشٍری یكؼبى اػت-صهبى ٍ هكبى گشُ هٌجـ

ثشای ًـبى دادى گشّْبی خشٍد، ٍسٍد ٍ هٌجـ ثِ تشتیت اص هزوَفْْبی .  دس ؿجكِ اػتفبدُ هیـَدiصهبى گشُ 

NodesDep ،NodesArr  ٍ NodesGr اػتفبدُ هیـَد  . 

 ًـبى دادُ هیـَد ٍ ّش لغبس ثب یک چٌیي TrArcsکوبى لغبس کِ ثب .  ًَؿ کوبى ٍرَد داسد4دس ایي ؿجكِ 

هٌجـ هشثَط ثِ آى تَػظ یک کوبى رْتذاس استجبعی -استجبط ّش گشُ ٍسٍد ثب گشُ ٍسٍد. کوبًی ًـبى دادُ هیـَد

خشٍد ٍ گشُ خشٍد هشثَط ثِ آى، یک کوبى رْتذاس استجبط ٍرَد -ثِ عَس هـبثِ ثشای ّش گشُ هٌجـ. ثشلشاس هیـَد

ػپغ توبم گشّْبی هٌجـ دس ّش ایؼتگبُ ثِ تشتیت صهبًی هشتت هیـًَذ ٍ ّش گشُ هٌجـ، ثب یک کوبى . داسد

کوبًْبی هٌجـ ثِ لكَهَتیَّبی ٍسٍدی ایي اربصُ سا . رْتذاس ثِ ًبم کوبى هٌجـ ثِ گشُ هٌجـ ثقذی هتلل هیـَد

. هیذٌّذ کِ دس هحل ًگْذاسی ٍ رخیشُ لكَهَتیَّب دس اًتؾبس ثبلی ثوبًٌذ تب ثِ لغبسّبی خشٍری هتلل ؿًَذ
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ّوچٌیي آخشیي گشُ هٌجـ دس ّش ّفتِ ثِ اٍلیي گشُ آى ّفتِ دس آى ایؼتگبُ ٍ ثب اػتفبدُ اص یک کوبى هٌجـ 

ایي کوبى هٌجـ ثیبًگشهَرَدی لكَهَتیَّب دس اًتْبی یک ّفتِ دس آى ایؼتگبُ ٍ دس اثتذای ّفتِ . هتلل هیـَد

ّوچٌیي اهكبى ایٌكِ یک لغبس ٍسٍدی توبم تشکیت خَد سا ثِ یک لغبس خشٍری ثذّذ ّن دس هذل . ثقذ هیجبؿٌذ

 اص یک گشُ ٍسٍدی ثِ یک گشُ خشٍری اهكبًپزیش 26ایي اهش ثب ایزبد کوبًْبی اتلبل لغبس ثِ لغبس. لحبػ ؿذُ اػت

 .اػت

 

 

 صهبى  – ؿجكِ هكبى 1ؿكل  

 

arclight)ثب ایزبد یک کوبى ػجک. ّبی ػجک ّن دس هذل هَسد تَرِ ّؼتٌذ ربثْزبیی ) دس ؿجكِ هكبى -

ّش یک اص ایي کوبًْبی ػجک اص یک گشُ . صهبى، هیتَاى ثِ اهكبى ٍلَؿ ّش یک اص ربثْزبییْبی ػجک اؿبسُ کشد

 4ثٌبثشایي . ؿشٍؿ ٍ ثِ یک گشُ هٌجـ دس ایؼتگبّی دیگش ختن هیـًَذ (ثب یک صهبى ٍ یک ایؼتگبُ خبف)هٌجـ 

، (CoArcs)، کوبًْبی استجبط (TrArcs)کوبًْبی لغبس: ًَؿ کوبى هَرَد دس ؿجكِ ثِ ایي ؿشح هی ثبؿٌذ

(. LiArcs)ٍ کوبًْبی ربثْزبیی ػجک  (GrArcs)کوبًْبی هٌجـ 

 

پبساهتشّبی هذل  3-2

: پبساهتشّبی هذل ثِ ایي ؿشح هیجبؿٌذ

 K : هزوَفِ توبم اًَاؿ لكَهَتیَّب، ؿبخقkثیبًگش یک ًَؿ لكَهَتیَ خبف هیجبؿذ   .
kh :  لذست لكَهَتیَ ًَؿk ثش حؼت اػت ثخبس 
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L : هزوَفِ لغبسّب کِ ثبیذ تحت پَؿؾ لشاس گیشد ٍ ؿبخقl ثشای اؿبسُ ثِ یک لغبس خبف هَسد اػتفبدُ لشاس 

. هیگیشد

l : اػت ثخبس هَسد ًیبص ثشای ّش تي لغبسl  

lH : همذاس اػت ثخبس هَسد ًیبص ثشای لغبسl کِ ثِ كَست lll TH هحبػجِ هی ؿَد   .
k

lt : تٌبطی کِ ثب لذست کـؾ لكَهَتیَ ًَؿk تخلیق یبفتِ ثِ لغبس lلبثل حول هیجبؿذ  .

lT :  تٌبطی کِ لغبسl ثبیذ حول کٌذ 

][iI : ُهزوَفِ کوبًْبی ٍسٍدی ثِ گشi( AllNodesi  )

][iO : ُهزوَفِ کوبًْبی ًـبت گشفتِ اص گشi( AllNodesi )
k

ld :  ثشای ّش کوبىAllArcsl ثشای کوبى لغبس ،l ،k

ld ٌِثِ ّضی deadheading لكَهَتیَ ًَؿ k دس کوبى 

k اؿبسُ داسد ٍ ثشای ّش یک اص ػبیش اًَاؿ کوبًْب lلغبس 

ld ثیبًگش ّضیٌِ ػفش یک لكَهَتیَ ًَؿ k غیش فقبل سٍی 

.   هیجبؿذlکوبى 
kd :  ّضیٌِ فذم اػتفبدُ اص لكَهَتیَّبی هبصاد ثش ًیبص ؿجكِ اص ًَؿk دس دٍسُ صهبًی هَسد ًؾش
kB :  تقذاد لكَهَتیَّبی ًَؿkکِ ثشای تخلیق دس دػتشع ّؼتٌذ  .

Timecheck : ِفشم هی ؿَد کTimecheckایي صهبى ثِ فٌَاى هجٌبیی ثشای .  ًیوِ ؿت روقِ ثبؿذ

. گیشد هحبػجِ صهبًْبی خشٍد ٍ ٍسٍد لغبسّب هَسد اػتفبدُ لشاس هی

S : ِهزوَفِ کوبًْبیی کTimecheckسا لغـ هی کٌٌذ   :
1 )}()(:),{( jtimetimecheckitimeallArcsjiS  

 

 هذل ٍ هتغیشّبی آى  3-3

: هتغیشّبی ایي هذل ثِ ؿشح صیش هی ثبؿٌذ
k

lx : یک هتغیش فذد كحیح کِ ثیبًگش تقذاد لكَهَتیَّبی فقبل اص ًَؿk( Kk )  دس کوبىl( TrArcsl )

.  اػت
k

ly :یک هتغیش فذد كحیح کِ ثیبًگش تقذاد لكَهَتیَّبی غیشفقبل(deadheading دس حبل ربثْزبیی ػجک ٍ یب ،

k( Kkاص ًَؿ  (ثیكبس )  دس کوبىl( AllArcsl) اػت .

lz : یک هتغیش دٍدٍیی کِ اگش رشیبًی اص لكَهَتیَ دس کوبىl(CoArcsLilArcsl )  1دس رشیبى ثبؿذ همذاس 

.  هیگیشد ٍ دس غیش ایي كَست همذاس كفش هیگیشد
ks :  یک هتغیش فذد كحیح کِ ثِ تقذاد لكَهَتیَّبیی اص ًَؿk( Kk )کِ هَسد اػتفبدُ ًیؼتٌذ اؿبسُ داسد. 

: ًْبیتب هذل سیبضی هؼبلِ تخلیق لكَهَتیَ چٌذّذفِ ثِ ؿشح صیش اػت
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دس ایي تبثـ تالؽ هی ؿَد تب ّضیٌْبی کِ دس اصای ثیكبسی . تبثـ ّذف، کویٌِ کشدى ّضیٌِ فشكت اػت

 ٍ یب  deadheadایي ّضیٌِ ؿبهل ّضیٌِ لكَهَتیَّبیی اػت کِ ثِ كَست . لكَهَتیَّب ایزبد هیـَد کویٌِ گشدد

ّضیٌِ . ربثْزبیی ػجک دس رشیبى ّؼتٌذ ٍ یب دس کوبًْبی هٌجـ ٍ یب کوبًْبی استجبط دس اًتؾبس ّؼتٌذ هیجبؿذ

Sفشكت ًبؿی اص لكَهَتیَّبیی کِ هبصاد ثش ًیبص ؿجكِ ّؼتٌذ ًیض ثِ فٌَاى ضشیت هتغیشّبی 
k ُدس ًؾش گشفتِ ؿذ 

.  اػت

 3ثٌبثشایي ساثغِ . ّش لغبس ًیض تٌبط خبكی سا ثبیذ حول کٌذ. ّش لكَهَتیَ تٌبط هـخلی سا هیتَاًذ حول ًوبیذ

کٌذ کِ لكَهَتیَّبی تخلیق دادُ ؿذُ ثِ یک لغبس ًیشٍی کـؾ هَسد ًیبص لغبس سا ثش حؼت تٌبط،  تضویي هی

ّوچٌیي لكَهَتیَّبیی کِ ثِ یک لغبس تخلیق دادُ هی ؿًَذ ثبیذ ثتَاًٌذ ًیشٍی کـؾ هَسد . تبهیي ًوبیٌذ

 تضویي کٌٌذُ ًیشٍی هَسد ًیبص ثش حؼت اػت 4ساثغِ . ًیبص ثشای ّش لغبس سا ثش حؼت اػت ثخبس تبهیي ًوبیٌذ

.  ثخبس اػت
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ؿًَذ  (هتلل)تَاًٌذ ثِ ّن کَپل  ثب تَرِ ثِ لَاًیي ٍ همشسات ساُ آّي ایشاى، تقذاد لكَهَتیَّبی فقبل کِ هی

ایي هحذٍدیت ًِ تٌْب ثشای لغبسّبی ثبسی .  لكَهَتیَ هزبص داًؼتِ ؿذُ اػت3ٍ ثِ لغبس تخلیق یبثٌذ حذاکخش 

-الجتِ چَى دس ربثِ. ٍ هؼبفشی ثلكِ ثشای لكَهَتیَّبیی کِ ربثْزبیی ػجک داسًذ ّن دس ًؾش گشفتِ ؿذُ اػت

تَاًٌذ ثِ   دػتگبُ لكَهَتیَ هی6ثبؿذ، حذاکخش  ربیی ػجک ٍاگٌی حول ًویـَد ٍ تٌبطی ثشای حول احتیبد ًوی

.   اًذ ، ایي ٍضقیت سا هذل کشد6ُ ٍ 5سٍاثظ . كَست غیشفقبل ثب ّن کَپل ؿذُ ٍ دس ؿجكِ ػیش کٌٌذ

ربیی   ٍ ربثdeadheadِفقبل، )ثشای حفؼ رشیبى دس ّش ایؼتگبُ هیجبیذ هزوَؿ توبهی لكَهَتیَّبی ٍسٍدی 

 ضوبًت هیكٌذ 7ساثغِ . اص ّش ًَؿ ثِ ّش گشُ ثب هزوَؿ تقذاد لكَهَتیَّبی خشٍری اص آى گشُ ثشاثش ثبؿذ (ػجک

هْوتش اص . صهبى دس ّش سٍص ّفتِ، ثشاثش ثبؿٌذ- کِ تقذاد لكَهَتیَّبی ٍسٍدی ٍ خشٍری دس ّش گشُ دس ؿجكِ هكبى

حفؼ رشیبى دس ّش گشُ، هحذٍدیت حفؼ رشیبى تضویي هیكٌذ کِ تقذاد لكَهَتیَّبی هَرَد اص ّش ًَؿ دس ّش 

. ایؼتگبُ دس اًتْبی ّفتِ ثشاثش ثبؿذ ثب تقذاد لكَهَتیَّبی هَرَد اص ّش ًَؿ دس ّوبى ایؼتگبُ دس اثتذای ّفتِ

 . ایي اهش کوک هیكٌذ کِ ثتَاى هؼبلِ سا ثشای یک ّفتِ ثِ فٌَاى ًوبیٌذُ ػبیش ّفتْْب حل ًوَد

 هیـَد کِ رشیبى هخجتی دس یک کوبى استجبط  ٍیب کوبى ػجک ٍرَد داؿتِ 1، صهبًی ثشاثش lz هتغیش 8دس ساثغِ 

.  لكَهَتیَ دس کوبًْبی ػجک رشیبى ًذاؿتِ ثبؿذ6ایي هحذٍدیت ّوچٌیي تضویي هیكٌذ کِ ثیؾ اص . ثبؿذ

ثِ گشُ هٌجـ  (دس ّش ثبس کِ ؿكؼت تشکیت سخ هیذّذ )هحذٍدیتی الصم اػت کِ ثیبى کٌذ کِ لكَهَتیَّبیی کِ 

ثِ  (ثذٍى سخ دادى ؿكؼت تشکیت ٍ اص عشیك استجبط لغبس ثِ لغبس)هشثَعِ هیشًٍذ، ٍ یب کل لكَهَتیَّبیی کِ 

.  لغبس خشٍری دیگشی هتلل هیـًَذ، ّن ایي ٍضقیت سا داسًذ

هحذٍدیت هـبثْی هَسد ًیبص اػت تب ثشای ّش لغبس خشٍری ثیبى کٌذ کِ توبم لكَهَتیَّبی خشٍری، یب اص یک گشُ 

.  ایي هحذٍدیت ّب سا ًـبى هی دٌّذ10 ٍ 9سٍاثظ . هٌجـ ًـبت هیگیشًذ یب اص یک لغبس ٍسٍدی ًبؿی هیـًَذ

ایي همذاس، ثشاثش هزوَؿ رشیبى .  تقذاد کل لكَهَتیَّبی هَسد اػتفبدُ دس ّفتِ سا ؿوبسؽ هیكٌذ11ساثغِ 

تفبٍت ثیي تقذاد لكَهَتیَّبی هَرَد .  تمبعـ داسًذtimecheckلكَهَتیَّب دس توبم کوبًْبیی اػت کِ ثب 

تقذاد لكَهَتیَّبی ) ksٍ تقذاد لكَهَتیَّبیی کِ هَسد اػتفبدُ لشاس هیگیشًذ، ثشاثش هتغیش  (دس دػتشع)

سٍاثظ ًْبیی هذل ًیض ثیبًگش هحذٍدیتْبیی ثشای تقییي ًَؿ هتغیشّبی هَسد اػتفبدُ دس . هیجبؿذ (اػتفبدُ ًـذُ

.  هذل ّؼتٌذ
 
 

 پیگیشی ٍضقیت لكَهَتیَّب دس ؿجكِ 4

دس ػغح ثشًبهْشیضی ثب . هؼبلِ تخلیق لكَهَتیَ دس حبلت کلی دس دٍ ػغح ثشًبهْشیضی ٍ فولیبتی هغشح هیجبؿذ

هؼبلْبی هَارِ ّؼتین کِ دس آى، ثشًبهْشیضی لكَهَتیَّب دس یک ّفتِ ثِ فٌَاى ًوبیٌذُ ػبیش ّفتْْب دس افك 
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دس ػغح . دس ایي هؼبلِ اًَاؿ هختلف لكَهَتیَّب ثِ لغبسّب تخلیق دادُ هیـًَذ. ثشًبهْشیضی اًزبم هیـَد

تقویشات ٍ ًگْذاسی دس ایي ػغح هَسد تَرِ لشاس . ثشًبهْشیضی، ّذف، کویٌِ کشدى تقذاد ًبٍگبى هَسد ًیبص اػت

 z ٍ یک لكَهَتیَ y، دٍ لكَهَتیَ xثِ فٌَاى هخبل دس ػغح ثشًبهْشیضی تقییي هیـَد کِ ثِ لغبس . ًویگیشد

ایٌكِ .  داؿتِ ثبؿذy ٍ zاهب هوكي اػت کِ ؿشکت سیلی هَسد ًؾش كذّب لكَهَتیَ اص ًَؿ . تخلیق دادُ ؿَد

. کذاهیي لكَهَتیَّب ثِ ّش لغبس تخلیق دادُ هیـَد دس ػغح فولیبتی هـخق هیـَد

سا ّن هَسد  (...هَلقیت، تقویشات ٍ ًگْذاسی ٍ )ػغح فولیبتی هقوَال سٍصاًِ ثَدُ ٍ ٍضقیت اٍلیِ لكَهَتیَّب

ًتیزِ حل ایي هؼبلِ، تخلیق لكَهَتیَّبی هَسد ًیبص ثشای کـؾ ّش لغبس، ثِ ّوشاُ تقییي . تَرِ لشاس هیذّذ

. هؼیش فولیبتی ثشای ّش لكَهَتیَ هیجبؿذ

اکخش هذلْبیی کِ تبکٌَى ثشای هؼبلِ تخلیق لكَهَتیَ اسائِ ؿذُ اًذ، دس ػغح فولیبتی ثَدُ ٍ ثشًبهِ تک تک 

اهب اکخش هذیشاى ٍ هتَلیبى حول ٍ ًمل فاللِ هٌذ ّؼتٌذ تب . لكَهَتیَّبی هَرَد دس ؿجكِ سا هـخق ًوی کٌٌذ

ثشای ایي هٌؾَس  . اعالؿ کبهلی اص ٍضقیت توبهی لكَهَتیَّبی خَد دس ّش صهبى دس ؿجكِ داؿتِ ثبؿٌذ

ثشای ایي هٌؾَس، ثب ثذػت آٍسدى رَاة هؼبلِ تخلیق لكَهَتیَ، هزوَفِ لكَهَتیَّبی تخلیق دادُ ثِ ّش 

کوبى رْت ػشٍیغ دّی ثِ ثشًبهِ حشکت لغبسّب هـخق هی ثبؿذ اهب حبل ػقی داسین تب سًٍذی سا ثشای 

-لزا ثب تَرِ ثِ رَاة ثِ دػت آهذُ اص حل هؼبلِ، ؿجكِ صهبى. پیگیشی تک تک لكَهَتیَّب دس ؿجكِ ثیبثین

دس ایي ؿجكِ اص تک تک گشّْبی هٌجـ آغبصیي ّش ایؼتگبُ ثِ آخشیي گشُ هٌجـ آى ایؼتگبُ . هكبى تْیِ هیـَد

ثب رؼتزَی . هؼیشّبی رْتذاسی سا رؼتزَ هیكٌین کِ یک لكَهَتیَ اص ًَؿ هَسد ًؾش دس آى رشیبى داؿتِ ثبؿذ

هؼیش هَسد ًؾش ٍ کن کشدى یک ٍاحذ اص ؽشفیت کوبًْبی حبهل آى ًَؿ لكَهَتیَ، هزذد هؼیشّبی رْتذاس سا 

ثشای اًَاؿ لكَهَتیَّب . رؼتزَ هیكٌین تب دیگش ًتَاى هؼیشی اص آى ًَؿ لكَهَتیَ اص گشُ اثتذا ثِ اًتْب یبفت

- سا لغـ هیCheck timeٍضقیت هـبثْی ثشای کوبًْبی لغبسی کِ همغـ صهبًی . ایي فشآیٌذ تكشاس هیـَد

ثب تَرِ ثِ ایٌكِ هؼبلِ ثِ كَست رشیبًْبی چٌذهحوَلِ ای دس ؿجكِ هذل ؿذُ اػت ثشای یبفتي . کٌٌذ ٍرَد داسد

.  هؼیشّبی رْتذاس هی تَاى اص الگَسیتن ّبی یبفتي ػیكل ّبی رْتذاس دس ؿجكِ اػتفبدُ ًوَد

 

هحَس اكفْبى : هغبلقِ هَسدی 5

دس ایي ثخؾ ثِ هٌؾَس ثشسػی کبسایی سٍؽ پیـٌْبدی ثشای پیگیشی ٍضقیت لكَهَتیَّب دس ؿجكِ حول ٍ ًمل 

هحَس . سیلی، هؼبلْبی ثب دادّْبی ٍالقی حل ؿذُ ٍ ثخـی اص ثشًبهِ لكَهَتیَّب دس ؿجكِ ثِ اسائِ هیـَد

-اًتخبثی، هحَس اكفْبى اػت ٍ فلت اًتخبة ایي هحَس، حزن ثبالی هجبدلِ کبال هیبى ایؼتگبّْب دس ایي هحَس هی

 . دّذ  ایؼتگبّْبی ایي هحَس سا ًـبى هی2ؿكل. ثبؿذ
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ایؼتگبُ ّبی هحَس اكفْبى  : 2ؿكل 

هؼبفت ثیي . ؿْش دس ایي هحَس دس ًؾش گشفتِ ؿذّبًذ چْبس ایؼتگبُ تـكیالتی کبؿبى، ػیؼتبى، اكفْبى ٍ صسیي

:  اسائِ ؿذُ اػت1ایي ایؼتگبّْب ثشحؼت کیلَهتش دس رذٍل 

 

 هؼبفت ثیي ایؼتگبّْب: 1 رذٍل

( 4)صسیي ؿْش( 3)اكفْبى( 2)ػیؼتبى ( 1)کبؿبى ایؼتگبّْب 

 362 270 230 ( 1)کبؿبى

 132 40  230( 2)ػیؼتبى

 92  40 270( 3)اكفْبى

  92 132 362( 4)صسیي ؿْش

 

دس ساّآّي ایشاى تٌْب ثشای حشکت لغبسّبی هؼبفشی ثشًبهِ حشکت ٍرَد داسد ٍ لغبسّبی ثبسی فبلذ ثشًبهِ حشکت 

ثب تَرِ ثِ ایٌكِ یكی اص فشضیبت دس هذل تخلیق لكَهَتیَ چٌذّذفِ کِ دس ایي پظٍّؾ اسائِ ؿذ، . هیجبؿٌذ
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ٍرَد ثشًبهِ حشکت ثشای لغبسّب هیجبؿذ، ثشای لغبسّبی ثبسی اص گشاف حشکت لغبسّب یقٌی صهبًجٌذی حشکت 

.  لغبسّبیی کِ كَست گشفتِ اػت اػتفبدُ ؿذُ اػت

 

1

2

3

4

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15

T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30

T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45

T46 T47 T48 T49 T50 T51 T52 T53 T54 T55 T56 T57 T58 T59 T60

T61 T62 T63 T64 T65 T66 T67 T68 T69 T70 T71 T72 T73 T74 T75

T76 T77 T78 T79 T80 T81 T82 T83 T84 T85 T86 T87 T88 
 گشاف حشکت لغبسّب: 3ؿكل 

 

 لغبس هیجبؿذ کِ ثیي 88ایي گشاف ؿبهل .  گشاف حشکت لغبسّب ثشای یک ّفتِ ًـبى دادُ ؿذُ اػت3دس ؿكل 

.  چْبس ایؼتگبُ هزکَس ػیش هیكٌٌذ

 لكَهَتیَ اص 600دس ایشاى ثیؾ اص . یكی اص فشضیبت دس هؼبلِ تخلیق لكَهَتیَ، تٌَؿ لكَهَتیَّبی هَرَد اػت

هـخق اػت کِ اهكبى ثْشّجشداسی اص توبهی لكَهَتیَّب دسّش لحؾِ ٍرَد ًذاسد ٍ .  ًَؿ هختلف هَرَد اػت14

فلت آى اػت کِ دس ّش صهبى تقذادی اص لكَهَتیَّب ثشای اًَاؿ هختلف تقویشات ٍ یب ثبصػبصی خبسد اص ػشٍیغ 

 دس ایؼتگبّْبی ًبهجشدُ GE ٍ GT26 ًَؿ لكَهَتیَ ثبسی آلؼتَم، 3اص هزوَفِ لكَهَتیَّبی هَرَد، . هیجبؿٌذ

 .  اعالفبت لكَهَتیَّب دس ایي هحَس اسائِ ؿذُ اػت2دس رذٍل . دس هحَس اكفْبى هَسد اػتفبدُ لشاس هیگیشًذ

 ٍ تقذاد 14194تقذاد هتغیشّب . دسًْبیت ثب اػتفبدُ اص سٍؽ پیـٌْبدی ثِ حل ایي هؼبلِ پشداختِ ؿذُ اػت

.   هیجبؿذ6949هحذٍدیتْب  

 اعالفبت لكَهَتیَّب: 2 رذٍل

تٌبط تقذاد ًَؿ سدیف 
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هَرَد 
1 GT26 17 2200 
2 GE 3 3200 
 3860 4آلؼتَم  3

 

ثب حل هؼبلِ دس هحَس هزکَس، ثخـی اص رَاة ثِ دػت آهذُ ثشای پیگیشی ٍضقیت لكَهَتیَّب دس ؿجكِ ثشای ثشخی اص 

:   اسائِ ؿذُ اػت3لكَهَتیَّب دس رذٍل 

 

 ٍضقیت لكَهَتیَّب دس ؿجكِ: 3 رذٍل

GT26-1 

Start 

Node 

Finish 

Node 
Status 

Start 

Time 

Finish 

Time 
Arc Type 

235 194 Idle 9995 70 Gr_Arc 

194 11 Idle 70 70 Gr_Arc 

11 89 Active 70 585 TR9 

89 178 Idle 585 585 Gr_Arc 

178 179 Idle 585 2030 Gr_Arc 

179 180 Idle 2030 2035 Gr_Arc 

180 2 Idle 2035 2035 Gr_Arc 

2 98 Active 2035 2390 TR14 

98 203 Idle 2390 2390 Gr_Arc 

203 307 Light Travel 2390 2425 S3-S2 

307 38 Idle 2425 2425 Gr_Arc 

38 99 Active 2425 2470 TR18 

99 204 Idle 2470 2470 Gr_Arc 

204 308 Light Travel 2470 2640 S3-S2 

GT26-2 

235 194 Idle 9995 70 Gr_Arc 

194 195 Idle 70 139 Gr_Arc 

195 12 Idle 139 139 Gr_Arc 

12 118 Active 139 185 TR10 

118 292 Idle 185 185 Gr_Arc 

292 293 Idle 185 240 Gr_Arc 

293 294 Idle 240 470 Gr_Arc 

294 295 Idle 470 570 Gr_Arc 

295 32 Idle 570 570 Gr_Arc 

32 148 Active 570 775 TR2 
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148 240 Idle 775 775 Gr_Arc 

240 296 Light Travel 775 975 S4-S2 

296 33 Idle 975 975 Gr_Arc 

33 150 Active 975 1195 TR3 

150 242 Idle 1195 1195 Gr_Arc 

242 299 Light Travel 1195 1340 S4-S2 

299 35 Idle 1340 1340 Gr_Arc 

35 152 Active 1340 1590 TR13 

GT26-3 

352 291 Idle 10035 45 Gr_Arc 

291 292 Idle 45 185 Gr_Arc 

292 293 Idle 185 240 Gr_Arc 

293 294 Idle 240 470 Gr_Arc 

294 295 Idle 470 570 Gr_Arc 

295 32 Idle 570 570 Gr_Arc 

32 148 Active 570 775 TR2 

148 240 Idle 775 775 Gr_Arc 

240 296 Light Travel 775 975 S4-S2 

296 33 Idle 975 975 Gr_Arc 

33 150 Active 975 1195 TR3 

150 242 Idle 1195 1195 Gr_Arc 

242 299 Light Travel 1195 1340 S4-S2 

299 35 Idle 1340 1340 Gr_Arc 

35 152 Active 1340 1590 TR13 

152 247 Idle 1590 1590 Gr_Arc 

247 302 Light Travel 1590 1680 S4-S2 

Alestom-1 

290 236 Idle 9943 87 Gr_Arc 

236 64 Idle 87 87 Gr_Arc 

64 119 Active 87 240 TR5 

119 293 Idle 240 240 Gr_Arc 

293 294 Idle 240 470 Gr_Arc 

294 295 Idle 470 570 Gr_Arc 

295 32 Idle 570 570 Gr_Arc 

32 148 Dead Head 570 775 TR2 
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 ًتیزِ 6

دس ایي همبلِ ػقی گشدیذ کِ فالٍُ ثش اسائِ هذلی ثشای هؼبلة تخلیق لكَهَتیَ ثب تَرِ ثِ ؿشایظ ایشاى، سٍؿی 

دس ایي ساػتب اثتذا هَضَؿ هَسد هغبلقِ تقشیف ؿذُ ٍ . ثشای پیگیشی ٍضقیت لكَهَتیَّب دس ؿجكِ اسائِ ؿَد

. ػپغ ضوي اؿبسُ ثِ هغبلقبتی کِ تب کٌَى دس ایي صهیٌِ اسائِ گشدیذُ تالؽ ؿذ تب هؼبلِ تقشیف ٍ حل ؿَد

ثِ اػتٌبد ًتبیذ . ًْبیتبً ثِ حل یک هغبلقة هَسدی دس كٌقت حول ٍ ًمل سیلی پشداختِ ؿذ ٍ ًتبیذ حل اسائِ گشدیذ

تَلیذ ؿذُ ٍ اسائِ اعالفبت دلیك ٍضقیت لكَهَتیَّب دس ؿجكِ ثب ایي سٍؽ، هیتَاى گفت کِ ثب تَرِ ثِ 

اّویت لكَهَتیَّب دس ؿجكِ حول ٍ ًمل سیلی ٍ ًیبص هذیشاى كٌقت حول ٍ ًمل سیلی ثِ داؿتي اعالفبت کبفی 

.  دس هَسد ٍضقیت لكَهَتیَّب دس ؿجكِ، سٍؽ پیـٌْبدی ثِ خَثی هی تَاًذ ًیبص آًبى سا دس ایي هْن ثشآٍسدُ ػبصد
 

هٌبثـ 

ًكَئی ؿْشکی ع، ثشسػی ربهـ ٍ همبیؼِ هذلْبی هَرَد دس تخلیق لكَهَتیَ دس ؿجكِ حول ٍ ًمل  .1

  1387سیلی، ػویٌبس کبسؿٌبػی اسؿذ ، فشٍسدیي 

 1388ًكَئی ؿْشکی ع، هؼبلِ تخلیق لكَهَتیَ چٌذّذفِ، سػبلِ کبسؿٌبػی اسؿذ، اسدیجْـت  .2

3. Ahuja, R., Liu, J., Orlin, J.B., Sharma, D., Shughart, L.A., 2005. Solvingn Real-Life 

Locomotive-Scheduling problems , Transportation Science, Vol. 39, No. 4, 503–517 

4. Booler, J. M. P., 1980. The Solution of a Railway Locomotive Scheduling Problem, The 

Journal of the Operational Research Society, Vol. 31, No. 10. 943-948 

5. Booler, J. M. P., 1995. A Note on the Use of Lagrangean Relaxation in Railway Scheduling, 

The Journal of the Operational Research Society, Vol. 46, No. 1, pp. 123-127 

6. Cordeau, J.F., Toth, P., Vigo, D., 1998. A Survey Of Optimization Models For Train Routing 

and Scheduling, Transportation Science, Vol. 32, No. 4  

7. Cordeau, J.F., Desaulneiers, G., Lingaya, N., Soumis, F., Desrosiers, J., 2001. Simultaneous 

Locomotive and Car Assignment at VIA Rail Canada, Transportation Research Part B 35, 

P767–787 

8. Forbes, M. A., Holt, J. N., Watts, A. M., 1991. Exact Solution of Locomotive Scheduling 

Problems, The Journal of the Operational Research Society, Vol. 42, No. 10., pp. 825-831 

9. Fugenschuh, A., Homfeld, H., Huck, A., Martin, A., 2006. Locomotive and Wagon Scheduling 

in Freight Transport, 6th Workshop on Algorithmic Methods and Models for Optimization of 

Railways, ATMOS  

10. Godwin, T., Gopalan, R., Narendran, T. T., 2006. Locomotive assignment and freight train 

scheduling using genetic algorithms, Inernational Transactions in Operation Research 13, 299–

332 

11. Kuo, C.C.. Nicholls, G.M., 2007, A mathematical modeling approach to improving locomotive 

utilization at a freight railroad, The International Journal Of Management Science (Omega) 35, 

472 – 485  

12. Lingaya, N, Cordeau, J.F., Desaulneiers, G., Desrosiers, J., Soumis, F., 2002. Operational Car 

Assignment At VIA Rail Canada, Transportation Research Part B 36, P755–778 

13. Mellouli, T., Suhl, L., 2007.Rotation Planning of Locomotive and Carriage Groups with Shared 

Capacities, Railway Optimization 2004, LNCS 4359, pp. 276–294 



         انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی اریان            
 مقاالت اراهئ شده رد یازدهمین همایش و چهارمین نمااگشیه حمل و نقل ریلی 

 

  بهترین حمل و نقل                                   بهترین رنم افزار        
     Miss@gh Company     (ػْبهی خبف) گؼتشؽ خذهبت هیخبق كجب ؿشکت حبهی اًزوي هٌْذػی حول ٍ ًمل سیلی ایشاى :عشاحی ٍ تَلیذ         www.gmsco.ir  

  تخللی تشیي تَلیذ کٌٌذُ ًشم افضاسّبی كٌقت حول ٍ ًمل
 

 16 | ؿوبسُ كفحِ

 

14. Rouillon, S., Desaulniers, G., Soumi, F., 2006. An extended branch-and-bound method for 

locomotive assignment,Transportation Research Part B 40, p 404–423 

15. Scholz, V., 1998. knowledge-based Locomotive Planning for the Swedish Railway, Swedish 

Institute of Computer Science (SICS) 

16. Vaidyanathan, B., Ahuja, R., Liu, J., Shughart, L.A., 2008. Real-life locomotive planning: New 

formulations and computational results, Transportation Research Part B 42, 147–168 

17. Wright, M. B., 1989. Applying Stochastic Algorithms to a Locomotive Scheduling Problem, 

The Journal of the Operational Research Society, Vol. 40, No. 2, pp. 187-192 

18. Ziarati, K., Soumis, F., Desrosiers, J., Solomon, M.M., 1999. A Branch-First, Cut-Second 

Approach for Locomotive Assignment, Management Science, Vol. 45, No. 8., pp. 1156-1168. 

19. Ziaarti, K., Chizari, H., Mohammadinezhad, A., 2005. Locomotive Optimization Using 

Artificial Intelligence Approach, Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B, 

Engineering, Vol. 29, No. B1 
 

 


