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 خالصه

 الگوریتم، پیچیده است. بنابراین مسیریابی در شبکه های بزرگ به دلیل پتانسیل های بالقوه ای که در مسیر بسته ها تا رسیدن به مقصد وجود دارد

ها بسته برای ارسال  ،از الگوریتم ژنتیک برای مسیریابی در شبکه ها. های مسیریابی سازماندهی و انتشار اطالعات درباره ی شبکه را انجام می دهند

را انجام دهیم. در این  در شبکه استفاده شده است. ما به دنبال راه حلی بودیم که بتوانیم مسیریابی درشبکه ها بزرگ را بدون داشتن اطالعات قبلی

درکراس حل پیداکردن کوتاهترین مسیر در شبکه از طریق بهبود سازی احتمال کراس اور و جهش استفاده نمودیم.  مقاله از الگوریتم ژنتیک برای

هترین مسیر بهره برای بهبودی یافت ب (منظمچند نقطه ای)کراس اور کراس اور اور از انتخاب چرخ رولت جهت تصادفی سازی متناسب و از 

 جستیم.

 

 الگوریتم ژنتیک، کروموزم، کراس اور، جهش، مسیریابیکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

بندی، پهنای  مسیریابی شبکه ها، فرآیند انتقال بسته های اطالعاتی از گره مبدأ به گره مقصد، با کمترین هزینه )تأخیر انتقال، تأخیردر پردازش و صف

مسیریابی در شبکه های بزرگ به دلیل پتانسیل های بالقوه ای که در مسیر بسته ها تا رسیدن به مقصد وجود دارد،  .اطمینان و غیره( استباند، قابلیت 

 [.1پیچیده است. بنابراین الگوریتم های مسیریابی سازماندهی و انتشار اطالعات در باره ی شبکه را انجام می دهند]

[. در شبکه های چند هاپی 3بهینه سازی، مسئله کوتاهترین مسیر، سالهای زیادی مورد مطالعه قرار گرفته است] به عنوان یک مسئله ی کالسیک

ترین مسیر مانند اینترنت و شبکه های ادهاک، مسیریابی یکی از مهمترین مسائل است که تأثیر قابل توجهی در عملکرد شبکه دارد. برای مسئله ی کوتاه

 [.4وجود دارد] 3و الگوریتم بلمن فورد 2الگوریتم دایجسترا ، 1از جمله: الگوریتم جستجوی سطح اولچندین الگوریتم جستجو 

الگوریتم ژنتیک یکی از الگوریتم های جستجوی تصادفی است که ایده آن برگرفته از طبیعت می باشد. این الگوریتم برای روش های 

کالت مشابه بسیار موفق بوده اند ولی برای حل مسائل گسسته و غیرخطی بسیار کاراتر کالسیک بهینه سازی در حل مسائل خطی، محدب و برخی مش

ی می باشند. در طبیعت از ترکیب کروموزم های بهتر، نسل های بهتری پدید می آیند. در این بین گاهی اوقات جهش هایی نیز در کروموزم ها رو

توسط پروفسور آمریکایی جی.هلند بر اساس  1791دهد که ممکن است باعث بهتر شدن نسل بعدی شوند. این الگوریتم برای اولین بار در سال  می

 نظریه چارلز داروین ارائه شد. 

                                                 
1 Breadth-first search algorithm 
2 Dijkstra algorithm 
3 Bellman-ford algorithm 
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تکنیک های بهینه سازی، برای  اخیراً شبکه های عصبی، الگوریتم ژنتیک و سایر الگوریتم های تکاملی به دلیل توانایی های بالقوه خود به عنوان

ر، مسئله مسائل طراحی شبکه مورد توجه زیادی قرار گرفته اند و اغلب برای حل بسیاری از مسائل دنیای واقعی)مانند مسئله مسیریابی کوتاهترین مسی

 [.1مسیریابی مولتیکست، مسئله تخصیص پهنای باند، مسئله مسیریابی پویا و...( استفاده می شوند]

سبب تبادل اطالعات هاپ ها و در نتیجه باعث افزایش اندازه پایگاه داده، حافظه  OSPFده از الگوریتم سنتی دایجسترا در الگوریتم استفا

[، در واقع مفهوم 11نامیده می شود] "بهترین تالش"الگوریتم مسیریابی  OSPFمورد نیاز و زمان انجام محاسبات مسیر، می شود. عالوه بر این، 

، ی این است که این الگوریتم تالش می کند ترافیک کاربر را در بهترین مسیر قرار دهد اما می تواند هیچ تضمینی در مورد نرخ از دست دادننامگذار

تاخیر کم، و ،که نیاز به پهنای باند باال،  2و غیره نداشته باشد. برای مثال ویدئو کنفرانس و ویدئو بر اساس درخواست 1پهنای باند، تاخیر، تاخیر جیتر

 [.1تاخیر کم جیتر دارد. در اینصورت ارائه انواع خدمات شبکه در همان زمان با استفاده از الگوریتم دایجسترا سنتی بسیار دشوار است]
 

 

  کارهای انجام شده .2
 

کوتاهترین مسیر در شبکه با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه نموده است که در آن، ابتدا یک   k[ احمد یونس حامد، الگوریتمی جهت یافت 6در ]

در تابع  ماتریس از اتصالت نودها دریافت می شود و سپس یک جمعیت اولیه با شرط اتصال گره های مسیر، ساخته می شود.در این الگوریتم پهنای باند،

 ، تاثیر  قابل توجهی دارد.3شایستگی

[ دکتر راکش کومار الگوریتم ژنتیک را جهت بهینه سازی کوتاهترین مسیر استفاده نموده است. در الگوریتم ارائه شده عملیات کراس 2در ]

ی انجام می شوند. همچنین برای انتخاب کروموزم ها از انتخاب چرخ رولت استفاده شده است. برا 1011با احتمال  5و عملیات جهش 0.7با احتمال  4اور

 پیاده سازی عملیات جهش، یک نود به صورت تصادفی و در موقعیتی تصادفی در کروموزم درج می گردد.

در نظر گرفته شده است. هچنین  %100تا  %101پیاده سازی شده است. عملیات جهش با احتمال  ++C[ الگوریتم ژنتیک با استفاده از 9در ]

از روش چرخ رولت بهره جسته است. برای ساخت جمعیت مراحل بعدی کروموزم ها براساس نتیجه برای انتخاب کروموزمها برای عملیات کراس اور 

ور انجام تابع برازش مرتب سازی شده و نیمی از جمعیت که برازش قابل قبول دارند به جمعیت مرحله بعد انتقال یافته و بقیه جمعیت از طریق کراس ا

 .خواهد پذیرفت
 

 

  راهکار پیشنهادی .3
 

گره است نشان داده می شود. متریک بهینه سازی هزینه ی بین گره ها می باشد. هدف  Nکه یک گراف متصل با  G(V,E)شبکه مورد نظر به صورت 

با  نشان داده می شود( می باشد. در این مقاله Vdesنشان داده می شود( و گره مقصد ) که با  Vsrcیافت کمترین هزینه ی کل بین گره ی مبدأ )که با 

 تیک مسیریابی موثری تولید می شود.استفاده از الگوریتم ژن
 

 

 مقدار دهی اولیه جدول مسیریابی . 1.3

 

که هزینه  1یک ماژول برای تولید تمام مسیرهای ممکن از یک گره ی داده شده، به تمام گره های دیگر درشبکه استفاده می شود)مانند جدول شماره 

اندازه جمعیت را تعیین  nمسیر تصادفی در نظر گرفته می شود )کروموزم(.این  ”n“(. در ابتدا را نشان می دهد 1لینک های ارتباطی شبکه شکل شماره 

 می کند. در این مرحله کروموزم ها به عنوان جمعیت نسل اول عمل می کنند.

 

 

                                                 
1 Jitter 
2 Video on-demand 
3 Fitness 
4 Cross-Over 
5 Mutation 

3 

 

2 

 

4 

 

5 

 

1 

6 
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 : نمونه ای از توپولوژی شبکه 1شکل 

 

 هزینه ی لینک های ارتباطی گره های شبکه -1جدول 

6 1 4 3 2 1  

777 777 6 3 2 777 1 

777 1 2 777 777 2 2 

777 777 2 777 777 3 3 

2 777 777 2 2 6 4 

3 777 777 777 1 777 1 

777 3 2 777 777 777 6 

 

 بهینهتولید مسیرهای  . 2.3

 

مسیر یک الگوریتم ژنتیک از این ماژول، برای یافت مسیر بهینه استفاده می کند. ورودی این ماژول مجموعه ای از مسیرهای تولید شده می باشد. هر 

 کروموزم نامیده می شود.

 الف( شایستگی هر کروموزم محاسبه می شود. شایستگی به صورت زیر ارزیابی می شود:

Fitness هزینه ی کل )جمع هزینه های لینک های جداگانه(– 11پ هایی که در مسیر قراردارد * = تعداد ها 

 ب( دو کروموزم بهترین به عنوان والد انتخاب می شوند ) انتخاب از طریق متد چرخ رولت انجام می شود(.

 انجام می شود. 100پ( کراس اور با احتمال 

 انجام می شود. 1013ج( جهش با احتمال 

 در جمعیت قرارداده می شود و کروموزم هایی که شایستگی بسیار ضعیفی دارند از بین می روند. د( فرزند

 را تکرار می کنیم.« ن»تا « الف»ن(  اگر شرط خاتمه برقرار نشده است مراحل 

قصد در طول مسیر ارسال ثانیه ذخیره کرده و داده را به سمت م Tدر غیراینصورت )اگر به معیار همگرایی رسیده است( مسیر را به مدت 

 کنیم. می

 ثانیه، برای شبکه هایی که پویا هستند. Tو( دوباره سازی مسیر بعد از مدت زمان 
 

 

 انتخاب . 3.3

 

مرحله ی انتخاب یکی از ویژگی های الگوریتم ژنتیک جهت گزینش پدر و مادر برای تولید نسل بعدی است. در این مقاله انتخاب براساس چرخ 

 رولت انجام می شود.انتخاب 

در انتخاب چرخ رولت، فرد براساس شایستگی از بین رقبای خود انتخاب می شود. انتخاب چرخ رولت شبیه به تقسیم یک چرخ به تعدادی 

خاب تورنمنت برش است. مناسب ترین کروموزم تکه های بزرگتری را دریافت می کند. از دیگر روش های انتخاب، انتخاب رتبه، انتخاب نخبه گرا، انت

 و ... است.
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 کراس اور . 4.3

 

باشد.  عملگر کراس اور از ترکیب دو کروموزم والد، برای تولید فرزندان است. عمل کراس اور به طور عمده می تواند به صورت تک نقطه و چند نقطه 

ب در روش تک نقطه عملیات کراس اور تنها از یک نقطه انجام می شود ولی در چند نقطه، چند مکان جهت عملیات کراس اور در کروموزوم انتخا

خه شود. کراس اور تک نقطه ای یک متد ساده است اما برای مسیریابی نمی تواند استفاده شود، زیرا کراس اور تک نقطه ای باعث ایجاد مسیر چر می

 شود. می

توان به از جمله این روشها می  از این رو الزم است برخی تکنیک های پیشرفته چند نقطه کراس اور برای جلوگیری از چرخه استفاده کرد.

 [. در این مقاله از روش کراس اور منظم استفاده نموده ایم. 7، 0( و ... اشاره نمود]OX 2(، کراس اور منظم )PMX 1کراس اور نیمه همسان )

ژن به شرح اجمالی این روش می پردازیم. ابتدا دو نقطه تصادفی در کروموزم ها انتخاب می شود. سپس  2کراس اور منظم: با توجه به شکل 

های بین دو نقطه ی انتخابی را در کروموزم های فرزندان، در همان موقعیت کپی می کنیم. از راست ترین نقطه ی تقاطع شروع می کنیم و 

تولید می شود. برای  P1از کرومزوم   691428573مقادیر ژنها را از چپ به راست می نویسیم. مثال رشته ی 

را از رشته ی به دست آمده خارج می کنیم.) اعداد به   P2( اعداد بین دو نقطه ی تصادفی از کروموزم والد O2تولید کروموزم فرزند )

(. در کروموزم فرزند، ژن های باقی مانده که هنوز 691428573رنگ سیاه را از رشته بیرون می کشیم( )

. اعداد باقی مانده از رشته ی به دست آمده) اعداد به رنگ قرمز( را از مشخص نشده اند را به صورت زیر پر می کنیم) خانه های زرد رنگ(

 سمت چپ رشته برداشته و از راست ترین نقطه ی تصادفی از چپ به راست شروع به پر کردن ژن های کروموزم فرزند می کنیم.

 
 OX: کراس اور  2شکل 

 جهش . 5.3

 

نقاط می توان از در اثر استفاده از عملیات کراس اور در الگوریتم ژنتیک،  نقاط دام ماکسیسمم محلی و یا مینیمم محلی ایجاد می شود. برای فرار از این  

ت جهش می تواند عملیات جهش استفاده کرد. در این روش از عملیات درج در موقعیت تصادفی در رشته استفاده می شود. الزم به ذکر است که عملیا

 منجر به بازگشت به عقب شود. فرزندان ایجاد شده از جهش می توانند در همان فرایند کراس اور مورد استفاده قرار گیرند.
 

 

 شرایط خاتمه الگوریتم . 6.3

 

یار دوم توقف این مرحله میزان همگرایی الگوریتم را تعیین می کند. حداکثر تولید نسل بعدی می تواند وابسته به مقدار تابع شایستگی باشد. همچنین مع

 می تواند به میزان تناسب کروموزم ها بستگی داشته باشد. 

                                                 
1 Partially matched crossover  
2 Order crossover 
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دند و یا شبکه را ترک کنند عضی از گره ها می توانند به شبکه بپیوندر یک شبکه ممکن است در توپولوژی شبکه، تغییر ایجاد شود و همچنین ب

 هایی وجود دارند که ممکن است شکست بخورند. تحت این شرایط مسیر بهینه نمی تواند کوتاه ترین مسیر ممکن باشد. لذا باید در شبکه ها در و گره

 ثانیه مسیرهای جدید تولید شود. Tهر 

در مقایسه با هزینه های دیگر  777ذاشته شده به معنای این است که بین دو گره هیچ ارتباطی وجود ندارد. گ 777هزینه ی لینک هایی که 

 مقداری بزرگ است.

. ده کروموزم با (2)جدول شماره کرموزم ساخته می شود 11گره می باشد. ابتدا به طور تصادفی  6شبکه مورد نظر برای کار جاری شامل 

. در هر نسل کروموزم های معتبرتر و با شایستگی باالتر به نسل بعدی ارسال می شوند تا (3)جدول شماره ل اول انتخاب می شوندشایستگی باالتر برای نس

را روی  GAدر نظر گرفتیم و با استفاده از انتخاب چرخ رولت عملیات  11به افزایش شایستگی نسل بعدی  بیانجامد. ما اندازه جمعیت در نسل اول را 

برویم. در نهایت زیر مجموعه  6به نود مقصد شماره  1. می خواهیم از نود شماره نسل دوم بعد از کراس اور و جهش( 4)جدول شماره ام دادیمنسل انج

 (1)جدول شماره تولید می شود.  6به گره ی  1ای از مسیرها از گره 

 

 کروموزم های تصادفی تولید شده -2جدول 

Fitness Delay Chromosome 
24 16 1  4  2  5  6  3 
36 14 1  2  5  6  4  3 
19 11 1  4  6  5  3  2 
12 8 1  4  6  3  5  2 
12 8 1  4  2  3  5  6 
13 7 1  2  5  4  3  6 
24 6 1  2  4  3  5  6 
23 6 1  2  4  3  6  5 
16 4 1  2  4  5  3  6 
7 3 1  3  5  6  4  2 
8 2 1  2  3  6  4  5 
8 2 1  2  6  4  3  5 
7 0 1  3  6  5  4  2 
0 0 1  5  2  4  3  6 
0 0 1  6  3  4  5  2 

 

 

 

 نسل اول -3جدول

Fitness Delay Chromosome 
24 16 1  4  2  5  6  3 
35 15 1  3  4  6  5  2 
19 11 1  4  6  5  3  2 

12 8 1  4  6  3  5  2 

12 8 1  4  2  3  5  6 

13 7 1  2  5  4  3  6 

24 6 1  2  4  3  5  6 
23 6 1  2  4  3  6  5 
16 4 1  2  4  5  3  6 
8 2 1  2  3  4  5  6 

 

 

 نسل دوم -4جدول 

Fitness Delay Chromosome 
35 15 1  3  4  2  5  6 
36 14 1  2  5  6  4  3 
19 11 1  4  6  5  3  2 
12 8 1  4  2  3  5  6 
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12 8 1  4  6  3  5  2 
13 7 1  2  5  4  3  6 
24 6 1  2  4  3  6  5 
24 6 1  2  4  3  5  6 
16 4 1  2  4  5  3  6 
8 2 1  2  3  4  5  6 

 

 

 6به گره  1جدول مسیریابی بهینه از گره  -5جدول 

Rout Delay Destination Source 
1  2  5  6 10 6 1 
1  2  4  6 6 6 1 

1  4  6 8 6 1 
1  4  2  5  6 16 6 1 

1  3  4  6 7 6 1 
 

 

  نتیجه گیری .4
 

ه حلی بودیم که در کار انجام شده پیش رو از الگوریتم ژنتیک برای مسیریابی در شبکه ها برای ارسال بسته ها در شبکه استفاده شده است. ما به دنبال را

را انجام دهیم. اگر اندازه و توپولوژی شبکه مدام در حال تغییر باشد این الگوریتم بتوانیم مسیریابی درشبکه ها بزرگ را بدون داشتن اطالعات قبلی 

جهت کراس اور  OXتواند یک راه حل بهینه باشد. در تحقیقات انجام شده با استفاده از تغییر احتمال کراس اور و جهش و به کار گیری روش  می

 الگوریتم را تحد مطلوبی بهینه سازیم.
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