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مقدمه 
مسئلهی برنامهریزی برای تخلیّهی اضطراری ،ناشي از نیـاز بـه جابـهجـایي آسـی دیـداان /ناـاتیافتگـان از منـاط
آسی دیده یا در معرض آسی به مناط امن است .تخلیّهی اضطراری افراد نااتیافته از بالیـا کـه در منطقـهی تحـت
تأثیر مخاطره واقع شدهاند ،یکي از راهبردهای عمومي و فعّالیّتهای اصلي در مدیریت بحران ناشي از حوادث غیرمترقّبـه
بهشمار ميرود .در بسیاری از حوادث خطرناک ،بهترین ازینه ،جابهجایي جمعیّت در معرض آسی به منـاط امـن اسـت
( .)Cova and Johnson, 2003بنابراین ،تخلیّهی اضطراری از نخستین مراحل مدیریت بحران بهشمار ميرود که بایـد
در کمترین زمان ممکن اناام شود؛ چراکه سرعت در جابهجا کردن آسی دیداان ،ميتواند تأثیر بسزایي در کـاه
مرگومیر ناشي از وقوع مخاطره داشته باشد ( .)Yi and Özdamar, 2007چال

نـر

اصلي در مدیریت تخلیّهی اضطراری،

هدایت مردم در مسیرهای بهینه برای دستیابي به مناط امن مورد نظر است .از اینرو بهدلیـل لـزوم تسـریع تخلیّـهی
منطقهی در خطر ،وجود یک طرح مسیریابي بهینه و کارآمد بسیار ارزشمند است .در واقع ،عامل مؤثّر و مهم که بر نتـای
یک طرح تخلیّهی اضطراری تأثیراذار است ،زمان مورد نیاز برای اناام عملیات تخلیّـهی افـراد اسـت .درمـورد اسـکان
موقّت زلزلهزداان نیز ،برنامهریزی و آماداي برای تخلیّـهی اضـطراری در سـاعات اوّلیّـه پـ

از زلزلـه ،سـب کـاه

مرگومیر ناشي از تخری ساختمانها ،بهدلیل پ لرزهها یا انفاارهای ناشي از ااز و دیگـر تسـهیالت خـدماترسـاني
شهری خواهد شد.
پژوهشگران بسیاری در مورد مسئلهی مدیریت بحران ناشي از بالیای طبیعي ،مانند زمینلرزه ،طوفـان و ...فعّالیّـت
کردهاند (Lindell & Prater, 2002؛ اردکاني .)0992 ،براساس دیدااه چاو و زینگ ( ،)2112با چشمپوشي از تفاوتهای
مطرح در انواع حوادث غیرمترقّبه ،تصمیمایری درمورد تخلیّهی اضطراری بهدلیل وقوع حوادث غیرمترقّبـه ،شـامل ابعـاد
زیر ميشود:
 مقصدی که آسی دیداان باید به آناا منتقل شوند که ميتواند محلّ اسکان زوداذر در چـادر ،مرکـز خـدمات
درماني و مناط امن باشد؛
 مسیر و مدّت زماني که آسی دیداان باید بپیمایند ،بهاونهای که کمترین مرگومیر ر دهد.
در هر صورت ،رسیدن سریع به مقصد مورد نظر (محـلّ امـن ،فروداـاه و )...اولویـت اوّل را در مسـئلهی تخلیّـهی
اضطراری دارد .درمورد اسکان موقّت زلزلـهزداـان نیـز ،ایـدهی کلّـي مطـرحشـده در کشـور از سـوی نقـدی ( )0313و
سعادتسرشت ( )0315شامل مراحل زیر است:
 مرحلهی اوّل :جستوجوی نواحي امن براساس شرایطي مانند ،حدّاقل خطرپذیری ،اناای

کـافي ،پراکنـداي

مناس در سطح شهر ،امکان آمدوشد باال و وجود تأسیسات زیرساختاری مناسـبي هموـون ،دسترسـي بـه آ
آشامیدني؛
 مرحلهی دوم :تعیین مسیر بهینه بین هر بلوک ساختماني و هر ناحیهی امـن مسـتقر در شـعاع مناسـ آن (در
حدود یک کیلومتر بر اساس آمدوشد پیاده در مقیاس محلّه) (حبیبـي .)0321 ،معیـار آمدوشـد برپایـهی مـوارد
مختلفي مانند ،حام ترافیک ،فاصلهی پیموده شده و ضری امنیت و ریسکپذیری مسیر است.
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 مرحلهی سوم :انتخا ناحیهی امن بهینه برای هر بلوک ساختماني در یک فرایند بهینهسازی با درنظر داشـتن
دو معیار اناای

و حدّاقل هزینهی آمدوشد تا ناحیهی امن.

با پیشرفتهای اناامشده در فنآوری سامانهی اطالعـات مکـاني ( 0)GISو دسـتیـابي بـه اطالعـات مناسـ از
شبکهی معابر و خیابانها ،امروزه ،تازیه و تحلیل مسائل مربوط به حمل و نقل و جابهجایي افراد در طول شبکهی معـابر
در محیط  ،GISبسیار مورد توجّه قرار ارفته است ( .)Erkut, 1996; Zhan & Noon, 1998در ایـناونـه فعّالیّـتهـا،
یافتن کوتاهترین مسیر بیشتر بهعنوان نقطهی آغاز حل مسئله و اطالعات ورودی برای اناام پردازشهای سطوح بـاالتر
مانند مسئلهی تخلیّهی اضطراری ،مطرح است.
هدف از این مقاله ،ارائهی الگوریتمي مناس در محیط  GISبرای اناام مرحلهی دوم از فرایند بازاوشده است.

موادوروشها 
در این بخ  ،ضمن بیان روشهای پایهی مسیریابي و اصول مسیریابي بهروش دایاسترا ،2روش پیشنهادی پیشرفته در
این پژوه  ،بیان ميشود.
روشهايمسيريابي

فرآیند مسیریابي ،شامل انتخا مسیر بهینه در شبکهی معابر است .در شبکههای کوچک ،مسیریابي چندان جدّی ارفتـه
نميشود؛ اما هنگامي که شبکهی معابر کمي پیویدهتر ميشوند ،مسیریابي و انتخا مسیر بهینه به یک امـر مهـم بـدل
ميشود.
اراف نموداری است شامل تعدادی رأس که با یالهایي به هم وصل شدهاند .بهافتهی دیگر ،اراف ماموعـهای از
رأسهاست که با ماموعهای از زوجهای مرتّ که همان یالها هستند ،به هم متّصل شدهاند .یالها بر دو اونهی سـاده
و جهتدار هستند .همونین برای نشاندادن هزینهی حرکت بین دو رأس در اراف ،از اـراف وزندار اسـتفاده مـيشـود.
وزن هر یال در اراف ميتواند تابعي از فاصله بین دو رأس ،سرعت طـيّ مسـیر ،زمـان و ...باشـد ( Bondy & Murty,

 .)2008; Newman, 2010اارچه آغاز نظریهی اراف به قرن هادهم بازمياردد ،اما توسعهی این نظریه بیشتر مربوط
به نیم قرن پی

و همزمان با رشد فنآوری اطالعات بوده است .امروزه ،نظریهی اراف یکي از پُرکاربردترین نظریهها در

شاخههای مختلف علوم مهندسي است .بهکمک نظریهی اراف ميتوان ،بهراحتي یک شبکهی معابر بسـیار بـزرگ را در
درون یک ماتری

بهنام ماتری

وقوع اراف ،ذخیره کرد و روشهای مناس برای یافتن کوتاهترین مسیر ،ازجمله روش

دایاسترا را بر روی آن اِعمال کرد.
با توجّه به ویژايهای شبکهی معابر ،روشهای مختلفي برای مسیریابي بهینه توسعه یافته است .یک دسته از ایـن
روشها با عنوان روشهای مبتني بر ساختار درختي شناخته ميشوند .در ساختار درختي ،درختي از کوتاهترین مسیرها بـا
شاخههایي منشع شده از مبدأ ،از طری تعیین و اتصال کوتاهترین مسیر از رأس مبدأ به رأسهای دیگر تولید ميشود .از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1. Geographical Information System (GIS
2. Dijkstra
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الگوریتمهای مسیریابي مبتني بر ساختار درختي ،ميتوان به دایاسترا ،بلمن فورد و فلوید ـ وارشال اشاره کرد.
روش دایاسترا از سوی دانشمند هلندی با همین نام ،در سال  0959ارائه شد .این روش یکي از روشهای پیمای
اراف است که مسئلهی کوتاهترین مسیر از مبدأ واحد را برای ارافهای وزنداری کـه یـال بـا وزن منفـي ندارنـد ،حـل
ميکند و درنهایت با ایااد درخت کوتاهترین مسیر ،کوتاهترین راه از مبدأ به همهی رأسهای اراف را محاسبه مـيکنـد.
همونین با توقّف اجرای مدل به محض پیداشدن کوتاهترین مسیر از مبدأ به مقصـد ،مـيتـوان آن را بـرای پیـدا کـردن
کوتاهترین مسیر از مبدأ تا رأس مقصد بهکار برد .اار اراف ،یالي با وزن منفي داشته باشد ،این روش درست کار نميکنـد
و باید از روشهای دیگری استفاده کنیم (.)Thomas et al, 2001; Diestel, 2010

روش بلمن ـ فورد ،روش پیمای

اراف است که مسئلهی کوتـاهتـرین مسـیر از مبـدأ واحـد را بـرای اـرافهـای

وزنداری حل ميکند که وزن یالهای آن ممکن است منفي باشد .روش دایاسترا مسـئلهی مشـابه را در زمـان اجـرای
کمتر حل ميکند و پیویداي زماني آن کمتر است ،اما در آن ميبایست وزن یالها اعداد نامنفي باشند .بنابراین در عمل،
روش بلمن ـ فورد تنها برای ارافهایي که یال با وزن منفـي دارنـد ،اسـتفاده مـيشـود ( Diestel, 2010; Douglas,
.)2001

روش فلوید ـ وارشال یک روش جستوجوی کوتاهترین مسیر در یگ اراف جهـتدار و وزندار اسـت .بـا یـکبـار
اجرای این روش ،کوتاهترین مسیر بین همه جفت رأسها پیدا خواهد شد .روش فلوید ـ وارشال بهنام اسـتفن وارشـال 0و
روبرت فلوید 2ناماذاری شده است .این روش نیز در مقایسه با روش دایاسترا پیویداي زمـاني زیـادی دارد و بیشـتر در
شبکههای پویا ،مانند شبکههای راهیا کاربرد دارد.
از زمان ارائهی الگوریتم دایاسترا ،در پژوه های بسیاری برای حل مسـائل مختلـف مسـیریابي ،روش دایاسـترا
رواج یافتـه اسـت ( .)Deng et al, 2006; Peyer et al, 2009; Cantone & Faro, 2004در ایـن پـژوه

نیـز بـا

توسعهی روش دایاسترا ،این روش برای حـل مسـئلهی مسـیریابي بهینـه در محـیط  GISبـرای تخلیّـهی اضـطراری
آسی دیداان از حوادث غیرمترقّبه ،استفاده شده است .الگوریتم پیشنهادی برای تعیین مسیر بهینه ،باید ویژايهای زیر را
داشته باشد:
 سرعت باال برای تعیین سریع مسیر بهینه بین بلوکهای ساختماني و نواحي امن ،از میان مسیرهای ممکن؛
 تعیین مسیر بهینهی سراسری 3برای دستیابي به مسیری با کمترین هزینهی آمدوشد و شناسـایي و اجتنـا از
مسیرهای بهینهی موضعي3؛
 انتخا مسیرهای بهینه از یک نقطهی شروع (محلّ آسی دیداان) به تمام مناط امن ،در یکبار اجرای روش؛
 مسیریابي بهینه در یک شبکهی جهتدار حمل و نقل شهری و دارای وزن ،مبتني بر هزینهی سفر بـین هـر دو
نقطه از شبکه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Stephen Warshall
2. Robert Floyd
3. Global Optimum
4. Local Optimum
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اصولمسيريابيدايجسترا 
به منظور درک بهتر روش پیشنهادی در این مقاله ،در ابتدا به بیان نظریه اـرافهـا پرداختـه و سـپ

روش دایاسـترا

تشریح ميشود .در نظریهی اراف ،درواقع مسئلهی یافتن کوتاهترین مسیر؛ یعني مشخّصکردن مسـیر میـان دو رأس از
شبکه است ،بهاونهای که ماموع وزن (فاصله و هزینه) حاصل از تمـام یـالهـای تشـکیلدهنـدهی مسـیر مـورد نظـر،
کمینهی ممکن باشد .بهافتهی دیگـر ،یـک اـراف وزندار متشـکّل از تعـداد  Vرأس ،تعـداد  Eیـال و یـک تـابع وزن
f : E → Rاست .درواقع ،اراف یک ارتباط توپولوژیک بین یالها و ارههای شبکه است و هندسهی شبکه ،تـأثیری در
پردازشهای مورد نظر روی اراف ندارد و بهطور معمول به هر یال ،یک وزن بهنام هزینهی آمدوشد نسبت داده ميشود.
ااهي نیز یالها جهتدار هستند .در این حالت برای مسیرهای رفت و براشت هر یال ،ميتوان وزنهای متفاوت تعریـف
کرد .یافتن کوتاهترین مسیر ميتواند از یک رأس مبدأ به تمام رئوس دیگر ،0از یک رأس مبدأ به تنها یک زیرماموعه از
آن 2و از تمام رئوس به یکدیگر ،3اناام شود ( .)Ahuja et al., 1993; Zhan, 2001براساس ارزیابي اناامشده از سوی
زان و نون ( ،)0991روش دایاسترا مزایای مناسبي برای مسائل مسیریابي از یک رأس مبدأ به زیرماموعهای از یالهای
شبکه را دارد؛ زیرا این روش ميتواند ،بهمارّد دستیابي به کوتاهترین مسیر متصـلکننـدهی رأس مبـدأ بـه یـک رأس
مقصد ،خاتمه نیافته و شاخهی دیگر جستوجو برای یافتن مقاصد دیگر استرش یابد.
روش دایاسترا در سال  0959استرش یافت و شاید بتوان افت ،هماینک یکي از مهمترین و پُرکـاربردترین روش
برای حل مسئلهی یافتن کوتاهترین مسیر در شبکههای بُرداری است .مشخّصهی بسیار مهم روش ،امکان ارائهی بهینه-
ترین ازینه از میان ازینههای ممکن است .روش دایاسترا مسیرهای ممکـن در تمـام جهـات خروجـي از رأس مبـدأ را
جستوجو کرده و هنگام رسیدن به رأس مقصد ،خاتمه ميیابد .با وجود پژوه های اناام شده برای بهبود عملکرد ایـن
روش ،روش دایاسترا توانسته تا به امروز ،نیازهای جدید مطرحشده را پاسخ داده و اعتبار جهاني کس کند.
3

در روشهای کوتاهترین مسیر ،روش برچس اذاری اهمّیّت زیادی دارد ( Gallo & Pallottino, 1988; Ahuja

 .)et al., 1993خروجي حاصل از این روش ،یک شبکهی درختي خارج شده از رأس مبدأ ( )sبه یک ماموعه از رئـوس
دیگر شبکه است .این شبکه بهصورت تکراری ایااد ميشود تا درنهایت ،کوتاهترین مسیر میـان  sو  iبـهدسـت آمـده و
اجرای مدل خاتمه یابد .سه نوع اطالعات برای هر رأس از شبکه در فرایند برچس اذاری ،نگهداری ميشود:
 برچس فاصله ) d(iکه مبیّن کران باالی کوتاهترین فاصله میان  sو  iدر طول تکرار مدل اسـت و بـهمحـض
خاتمه یافتن مدل d(i) ،مبیّن کوتاهترین مسیر یکتا میان  sو  iاست.
 برچس رأس والد ) p(iکه مبیّن رأس والد رأس  iدر شبکهی درختي ایااد شده است.
 برچس وضعیّت رأس ) S(iکه ميتواند بدون برچس  ،برچس دار موقّت و برچس دار دائم باشد .هنگـاميکـه
یک رأس در طول تکرار مدل مورد پیمای

قرار نگرفته باشد" ،بدون برچس " خواهد بـود و بیشـتر برچسـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. One-to-all
2. One-to-some
3. All-to-all
4. Labeling method
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فاصلهی آن برابر مثبت بينهایت تنظیم ميشود .هنگاميکه بهطور قطعي ،کوتاهترین مسیر حاصـله تـا رأس ،i
کوتاهترین مسیر ممکن باشد ،برچس رأس  iبر روی وضعیّت "برچس دار دائم" تنظیم ميشود و هنگاميکـه
انتظار بهبود بیشـتر مسـیر بهینـه در تکرارهـای بعـدی مـدل وجـود دارد ،برچسـ رأس  iبـر روی وضـعیّت
"برچس دار موقّت" تنظیم ميشود .البتّه در روش دایاسترای اوّلیّه ،هر رأس تنها ميتواند یکي از دو وضعیّت
"برچس دار موقّت" و "برچس دار دائم" را داشته باشد .بنابراین ،در هـر بـار تکـرار مـدل ،مـدل رأس دارای
وضعیّت "برچس دار موقّت" با برچس فاصلهی حدّاقل نسبت به رأس بعدی را انتخا

ميکنـد ( Dijkstra,

.)1959; Ahuja et al, 1993
شیوهی عملکرد برچس اذاری رأس  iمطاب زیر است:
)Procedure ScanningOperation(i
begin
for all successor nodes of i do
if d(i)+l(i,j)<d(j)then
begin
;)d(j)=d(i)+l(i,j
;p(j)=i
;S(j)=labeled
end
;S(i)=permanently labeled
end

روشپيشنهاديمسيريابيبهينهبرايتخليّهياضطراريآسيبديدگان 
ایدهی کلّي الگوریتم پیشنهادی جهت مسیریابي بهینه برای مسئله تخلیّهی اضطراری ،بر پایهی روش دایاسترا است .در
این روش ،ابتدا برای تمامي یالها 0هزینه  cمحاسبه شده و به تمامي رئوس اراف ،2هزینـهی اـذر  dبرابـر بـينهایـت
نسبت داده ميشود .سپ
ميشود که آیا

برای هر یال بین دو رأس  iو  jکه در مسیر بین رأس شروع و پایان قرار ارفته اسـت ،چـک
است؟ چنانوه این شرط برقرار باشـد

یـال بـین دو

رأس  iو  jبه انتهای مسیر بهینه اضافه ميشود .در غیر این صورت جستوجو در این مسیر در محلّ یال مزبـور متوقّـف
ميشود .این الگوریتم ساده ،ميتواند روی ارافهای جهتدار هم بهخـوبي اجـرا شـود .از مهـمتـرین مزایـای الگـوریتم
دایاسترا اینکه ،عالوهبر پیدا کردن مسیر بهینه بین رأس شروع و پایان ،ميتواند مسیر بهینـه بـین رأس شـروع و تمـام
رأسهای دیگر را نیز پیدا کند .این قابلیّت در مسئلهی تخلیّهی اضطراری بسیار مفید است؛ زیرا ميتوان آن را بـرای هـر
بلوک ساختماني ،بهعنوان رأس شروع و تمام نواحي امن مااور ،بهعنوان رئوس پایاني بـهکـار ارفـت و در یـک اجـرای
الگوریتم ،تمام مسیرهای بهینهی مربوط به نواحي امن را پیدا کرد تا در مراحل بعد ،بر اساس معیارهـایي ماننـد ظرفیـت
نواحي امن ،نسبت به انتخا ناحیهی امن مناس با دیدااه توزیع بهینهی افراد میان نواحي موجود ،اقدام کرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Arcs/ Edges
2. Nodes/Vertices
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برای یال  ، ijسه شرط دیگر نیز اعمال شـده اسـت.

در روش پیشنهادی ،عالوهبر شرط

لحاظ ميشود که در آن  eرأس مقصد است .بـه بیـان دیگـر ،از

در شرط اوّل

ادامهی جستوجوی مسیر با هزینهی بیشتر ،از مسیر کاملي که پی

از این یافته شده ،جلوایری ميکند .اار روش روی

یک رأس مبدأ و بهطور همزمان چندین رأس مقصد اجرا شود،
شود .براساس شرط دوم ،مسیر تنها از رئوسي ميتواند عبور کند که پی

در رابطـهی فـو بایـد لحـاظ
از این از آنها عبور نکـرده باشـد؛ یعنـي قبـل از

اینکه هزینهی یالي در شرط فو مورد آزمون قرار ایرد ،کنترل ميشود که رأس جدید یال در رئوس فعلي مسـیر وجـود
نداشته باشد .شرط سوم به ترتی جستوجوی یالهای مربوط به مسیرهای مختلف مورد آزمون ،اشـاره دارد .بـر اسـاس
این قید ،اولویت جستوجو همیشه با مسیری است که کمترین هزینه را دارد .به این ترتی ميتوان امید بیشتری داشـت تـا
های کوچکتر با سرعت باالتری برای ارهها ،بهویژه رأس مقصد ،محاسبه شده تا از جستوجو در مسیرهای پُرهزینه
سریعتر جلوایری شود .اِعمال این سه قید سب شد تا مطاب آنوه در بخ
سرعت الگوریتم بهطور چشمگیری افزای

"یافتـه هـای تحقیـ " بیـان شـده اسـت،

یابد.

نکتهی دیگر افتني در رابطه با روش پیشنهادی اینکه ،قابلیّت آن در یافتن مسیر بهینهی موضعي یا سراسـری ،بسـته
به خواست کاربر است .در صورتي که بهدلیل محدودیت زماني ،جسـتوجـوی مسـیر بهینـهی موضـعي بـا سـرعت بـاال
موردنظر باشد ،کافي است الگوریتم تا هنگامي به جستوجو ادامه دهد که اوّلین مسیر بـین رأس مبـدأ تـا رأس مقصـد،
مشخّص شود .در این صورت ،هیچ تضمیني برای سراسری بودن این مسیر وجود ندارد .در مقابل اار این الگوریتم بهطور
کامل اجرا شود ،مسیر بهینهی سراسری بهدست خواهد آمد.

شيوهيکارکردالگوريتمپيشنهادي(راست) 
شكل.0مثاليازگرافجهتدار(چپ)وبررسي 
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برای روشن شدن شیوهی عملکرد الگوریتم پیشنهادی ،اراف جهتدار (شـکل شـمارهی  )0را کـه از شـ

رأس و

یازده یال تشکیل شده است ،در نظر بگیرید .هدف پیدا کردن مسـیر بهینـه از رأس  aتـا رأس  fاسـت .مراحـل کـار بـا
شمارههای صفر تا ده در سمت راست شکل شمارهی  ،0نشان داده شده است:
 هزینهی اذر از رأس مبدأ  aبرابر صفر قرار داده ميشود .سپ

هزینهی رئوس  cو  bمحاسبه ميشود.

 بر اساس شرط سوم ،چون هزینهی اره  cحدّاقل است ،اولویت جستوجوی مسیر با آن بوده و بههمین دلیـل در
تکرار بعدی ،هزینهی رئوس  bو  ،fبهعنوان رئوس خروجي از  ،cمحاسبه ميشود.
 رأس  fنقطهی مقصد و هزینهی محاسبهشده در این مرحله ،برابر  00است .این مسیر کوتاهترین مسـیر موضـعي
است.
 رأس  b = 3از رأس  fهزینهی کمتری دارد؛ بنابراین ،اولویت جستوجوی مسیر با آن بوده و درنتیاـه در تکـرار
بعدی ،هزینهی رئوس  acdeمحاسبه ميشود.
 پی

از این مسیر از رأس  aعبور کرده است؛ پ

جستوجو در این مسیر متوقّف ميشود.

 رأس  fرأس مقصد است؛ بنابراین ،بر اساس قید اوّل و مطاب با مطال آمده در شماره  ،تمامي هزینههای اذر
رئوس باید از  00کمتر باشند .از آنااکه هزینهی اذر از رأس  eبرابر  02بوده و از هزینـهی فعلـي مسـیر مقصـد
بیشتر است؛ پ
 پی

جستوجو متوقّف ميشود.

از این مسیر از رأس  cعبور کرده است؛ بنابراین جستوجو در این مسیر متوقّف ميشود.

 برای تنها مسیر باقيمانده در اذر از  dهزینهی رئوس  bو  fمحاسبه ميشود.
 پی

از این مسیر از رأس  bعبور کرده است؛ بنابراین جستوجو در این مسیر متوقّف ميشود.

 اره  fرأس مقصد است و هزینهی آن از هزینهی مسیر قبلي کمتر است ،پ

جایگزین مسیر قبل ميشود.

در روش جستوجوی مسیر بهینهی موضعي ،الگوریتم در مرحلهی  متوقّفشده و مسیر  acfبا هزینه  00انتخا
ميشود؛ اما در صورتي که الگوریتم تا انتها به جستوجوی خود ادامه دهد ،مسیر بهینهی سراسری  acbdfبا هزینهی 01
انتخا خواهد شد.
بر اساس نظریهی فو  ،الگوریتم پیشنهادی برای جستوجوی مسیر بهینه که در آن  Pمسیر بهینهی نهایي اسـت،
به شرح زیر پیادهسازی شده است:
( )0تشکیل ماتری

توپولوژی  Tچهار ستونه :سـتون اوّل حـاوی شـمارهی رأس ابتـدایي یـال ،سـتون دوم حـاوی

شمارهی رأس انتهایي یال ،ستون سوم حاوی جهت یال با سه مقدار  0بـرای جهـت مسـتقیم -0 ،بـرای جهـت
معکوس و صفر برای دو جهت و ستون چهارم حاوی وزن یا هزینهی یال.
( )2تعیین ساختار داده توپولوژیک یالها و رئوس  Tکه با اشاره به هر رأس ،یالهای خروجي (رئـوس متصـل) از آن
بههمراه وزن مربوطه قابل دسترسي است .این ساختار داده در مراحل بعدی بارها بهکار ارفته ميشود.
( )3تشکیل بُردار هزینهی اذر از رئوس  Cبا مقدار اوّلیهی بينهایت برای هر رأس.
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( )3تعریف متغیّر رئوس فعّال  Nبا مقدار اوّلیه رأس مبدأ .در  Nفهرست رئوس والد ،0شمارهی رأس 2و هزینهی اـذر
از رأس 3ذخیره ميشود.
( )5اجرای حلقهی زیر تا جایي که  Nتهي شـود (بهینـهی سراسـری) یـا رأس مقصـد در  Nظـاهر شـود (بهینـهی
موضعي).

( )1انتخا رأس با کمترین هزینه از  Nبهعنوان رأس فعّال .n
( )2تعیین رئوس متصل به  nاز طری ) T(nو حذف رئوسي که در فهرست رئوس والد وجود دارند.
( )1اار رأس متّصلي باقي نمانده است ،حذف رأس  nاز  Nو بازاشت به (.)1
( )9اناام عملیات زیر برای هر یک از رئوس متّصل باقيمانده .m
( )01محاسبهی هزینه رأس .m
( )00اار هزینهی رأس  mاز

کوچکتر است ( eرأس مقصد) اناام عملیات زیر وارنه بازاشت

به مرحلهی (.)9
( )02ذخیرهی هزینه رأس  mدر ) C(mو حذف رأس جایگزین و زیرماموعهی آن از .N
( )03اار رأس  mهمان رأس مقصد  eاست و

 ،ذخیرهی مسیر مربوط بهعنوان مسیر نهایي .P

( )03ذخیرهی رأس  mدر .N

يافتههايتحقيق 

بهمنظور ارزیابي قابلیّتهای روش پیشنهادی مسیریابي بهینهی برای تخلیّه اضطراری آسی دیداان ،ایـن روش در یـک
شبکهی معابر ماازی شبیهسازیشده و همونین در یک شبکهی واقعي معابر شهری واقع در منطقه  2شهرداری تهـران،
اجرا و نتای بهدستآمده در بخ های بعدی مورد تحلیل و ارزیابي قرار ارفت.
پيشنهاديدريکشبكهيمجازي 

آزمونروش
بهمنظور بررسي کارایي روش پیشنهادی ،این الگوریتم در محـیط نـرمافـزار  MATLABپیـادهسـازی و روی دادههـای
شبیهسازیشده آزموده شد .برای شبیهسازی ،یک اراف به تعداد  2111رأس با موقعیّت اتفـاقي

ایاـاد و

مثلثبندی دلوني روی آن اناام ارفت .اضالع مثلثها بیانگر یالهای اراف هستند که در این مثـال تعـداد آنهـا 5922
عدد است .در مرحلهی بعد و بهصورت تصادفي ،به هر یال یک وزن در بازهی [ ]0-01و همونین جهت حرکـت ،نسـبت
داده شد .سپ

برای اطمینان از درستي عملکرد الگوریتم ،روی یک شبکهی غیرجهتدار با جابهجایي نقاط مبدأ و مقصد

با یکدیگر ،مسیر رفت و بازاشت بین دو رأس از شبکه بهطور مستقل توسّط روش مورد جستوجو قرار ارفت و مشاهده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. N.Parent Nodes
2. N.Node
3. N.Cost
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شد که مسیرها بهطور کامل برهم منطب هستند (شکل شمارهی  .)2پ

از تکرار این آزمون برای چند حالت بـا مبـدأ و

مقصد مختلف ،از درستي عملکرد الگوریتم اطمینان حاصل شد.

جابهجايينقاطرفتوبرگشتدرتعيينمسيربهينهمياندوگرهازشبكه 
شكل.4عدمتأثير 
جستوجوقرارگرفتهاند) 

الهاييکهمورد
الها،خطوطسبز:ي 
(خطوطآبي:کلّي 

در آزمون دوم ،کارایي مسیر بهینهی سراسری و موضعي بین دو رأس ،مورد آزمون قرار ارفت .برای تعیـین مسـیر
بهینهی موضعي ،تعداد  2103یال مورد جستوجو قرار ارفت و مسیری شامل  39رأس با هزینهی  012/03حاصـل شـد
(شکل شمارهی  3سمت راست) .در مقابل برای تعیین مسیر بهینهی سراسری ،تعداد  2123یال جستوجو شد و مسـیری
با  32یال و با هزینه  013/11بهدست آمد (شکل شمارهی  3سمت چپ) .مشاهده مـيشـود کـه بـا بـهکـارایری زمـان
محاسباتي کمابی

یکسان برای جستوجوی مسیر بهینهی موضعي و سراسری ،نتیاهی نهایي بسیار متفاوت است .این

امر نشاندهندهی لزوم جستوجوی مسیر بهینهی سراسری در مقایسه با مسیر بهینهی موضعي است .بـرای اطمینـان از
عملکرد الگوریتم در دو حالت بهینهی سراسری و موضعي ،آزمون فو روی  011رأس مبدأ و مقصـد بـه اناـام رسـید و
نتای حاکي از آن بود که بهطور متوسّط میزان بهبود هزینهی مسیر بهینهی سراسری نسبت به موضعي در حدود  %3بوده
و در  %55موارد ،بهدلیل یکي بودن مسیرها ،هیچاونه بهبودی مشاهده نشد .از سوی دیگر ،هزینـهی محاسـباتي بـهکـار
رفته برای یافتن مسیر بهینهی سراسری ،نسبت به مسیر بهینهی موضعي ،حدود  %9افزای

داشته است .ماموعهی این

نتای مبیّن این است که کارایي الگوریتم در جستوجوی مسیر بهینهی سراسری ،نسبت به موضعي بسیار خـو بـوده و
با افزای

هزینهی محاسباتي بهمیزان  %9ميتوان بهجای بهینههای موضعي ،بهینههای سراسری را تعیین کرد .البتّه این

نتیاه بیانگر میزان پیویداي باالی شبکهی شبیهسازی شده نیز هست.
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جستوجويمسيربهينهموضعي(راست)وسراسري(چپ) 

شكل:9مقايسهکاراييروشپيشنهاديدر

در آزمون سوم ،عملکرد الگوریتم پیشنهادی برای جستوجوی همزمان مسیرهای بهینه بـین یـک مبـدأ و چنـدین
مقصد ،مورد بررسي قرار ارفت .شکل شمارهی  3دو حالت جستوجو ،شامل یک رأس مقصد و پن رأس مقصد را نشان
ميدهد .هماناونه که در این شکل مشاهده ميشود ،برای تعیین یـک مسـیر بهینـه ،تعـداد  0151یـال و بـرای تعیـین
همزمان پن مسیر بهینه ،تعداد  2012یال مورد جستوجو قرار ارفته اسـت .بـه بیـان دیگـر بـا افـزای

 %22هزینـهی

محاسباتي ،بهجای یک مسیر بهینه ،پن مسیر بهینهی سراسری پیدا شده است .این امر نشان مـيدهـد کـه در عملیـات
تخلیّهی اضطراری هر بلوک ساختماني ،باید چندین مسیر بهینه تا نواحي امن مااور پیشنهاد شود تا در صـورت مسـدود
شدن یک مسیر ،مسیر دیگر مورد استفاده قرار ایرد ،بنابراین ،کارایي الگوریتم بسیار مناس است.

يمسيربهينهدرحالتتکمقصديوچندمقصدي 

جستوجو

مقايسهي

شكل.2
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در آزمون چهارم ،کارایي کلّي الگوریتم پیشنهادی برآورد شده است .بههمین دلیل برای هر یـک از هفـت شـبکهی
شبیهسازیشده ،بر اساس ویژايهای جدول شمارهی  ،0الگوریتم ده بار به جستوجوی مسیر بهینـهی سراسـری بـرای
نقاط مختلف پرداخته و زمان پردازش متوسّط و درصد یالهای مورد جستوجو در جدول شـمارهی  0ثبـت شـده اسـت.
براساس نتای بهدست آمده ،بهطور متوسّط حدود  %22از یالهای شبکه برای جستوجوی مسیر بهینهی سراسری مـورد
پردازش قرار ارفتهاند.
جدول.0بررسيکاراييالگوريتمپيشنهادي 
الهايشبكه  زمانمتوسّ پردازش(ثانيه) 
تعدادرئوسشبكه  تعدادي 

جستوجوشده(درصد) 

الهاي
ي 

01

00

1/11

%31

011

011

1/10

%20

511

913

1/01

%23

0111

0911

1/35

%32

5111

9923

3/12

%22

01111

09923

5/99

%01

21111

39923

33/39

%23

با ترسیم نمودار زمان پردازش متوسّط (شکل شمارهی  ،)5مشاهده مي شـود کـه بـا افـزای
بهصورت نمایي ،زمان پردازش بهصورت نمایي افزای
لگاریتمي ،نموداری کمابی

تعـداد رئـوس شـبکه

پیدا خواهد کرد .به بیان دیگر ،در شکل شمارهی  5با محورهـای

خطّي بهدست ميآید .شی این نمودار بستگي مستقیم با پردازشـگر مـورد اسـتفاده دارد .در

این آزمون از یک رایانه پنتیوم  3با سرعت  2ایگابایت ،استفاده شده است.

رابطهيتعدادرئوسشبكهبامتوسّ زمانپردازشمورد

شكل.8
يمسيربهينهيسراسري 

جستوجو

نيازبراي
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پيشنهاديدريکشبكهيواقعيازمعابرشهري 

آزمونروش
برای بررسي کارایي روش پیشنهادی ،الگوریتم پیادهسازیشده در محیط نرمافـزار  MATLABبـر روی دادههـای یـک
شبکهی واقعي از معابر و بلوکهای شهری آزموده شد .منطقهی مورد آزمون ،بخشي از محدودهی شمالغربي منطقـهی
 2شهرداری تهران محدود به اتوبان رسالت ،خیابان سهروردی شمالي ،مصلّي بزرگ تهران و خیابان آیت ا ..شهید بهشتي
است .بهمنظور آمادهسازی دادهها ،ابتدا الیههای اطالعاتي مربوط به بلوکهای شهری ،محور معـابر شـهری و همونـین
فضاهای سبز (بهعنوان مناط امن برای تخلیّهی اضطراری) بههمراه اطالعات جمعیّتي بلوکهای شهری ،از شـهرداری
منطقهی  2جمعآوری شد .در مرحلهی بعد ،برای برقراری امکان مسیریابي دقی تر ،بهازای هر بلوک شـهری ،بـر اسـاس
تعداد اضالع آن ،سه یا چهار نقطه بهعنوان مراکز جمعیّتي آن بلوک که از طری خیابانهای اطـراف هـر بلـوک شـهری
امکان جابهجایي دارند ،مشخّص و ترسیم شدند .این فعّالیّت امکان ميدهد تا دسترسي هر بلوک بر اساس خیابان واقع در
ضلع مربوط به آن صورت ایرد (شکل شمارهی  .)1سپ

جمعیّت کلّ بلوک شهری به نسبت مساوی میان نقاط مربوطه

واقع در اضالع بلوک ،تقسیم شدند .برای نواحي امن ،مراکز محدودههای مربوطـه بـهعنـوان نماینـدهی منـاط امـن در
شبکه ،مدّ نظر قرار ارفت .افتني است که انتخا مناط امن بر اساس پیشنهادهای مطـرح شـده در مطالعـات زلزلـهی
شهر تهران توسّط جایکا اناام ارفت .پ

از ایااد توپولوژی شبکهی فو  ،شبکهای با مشخصات 332 :اره سـاختماني،

 00اره ناحیهی امن و تعداد  0019یال تشکیل شد (شکل شمارهی .)1

شبكهي

شبكهيواقعيشهريموردمطالعهوساختار

شكل.8محدودهي
نقاطنمايندهيبلوکهايساختمانيونواحيامن 

معابر،
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تمامي آزمونهای بیانشده در رابطه با شبکهی ماازی ،دوباره برای شبکهی واقعي اجرا شـدند .شـکل شـمارهی 2
بیانگر نتای آزمون اطمینان از صحّت عملکرد الگوریتم در جابهجایي نقاط مبـدأ و مقصـد اسـت .مشـاهده مـيشـود کـه
مسیرها بهطور کامل برهم منطب هستند.

جابهجايينقاطرفتوبرگشتدرتعيينمسير
شكل.7عدمتأثير 
شبكهيواقعي 

بهينهمياندوگرهاز
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در رابطه با آزمون مسیریابي بهینهی موضعي و سراسری ،پ

از اجرای مدل در شبکهی واقعي مشاهده شد کـه در

تمامي حاالت ،مسیر بهینهی موضعي یافته شده توسّط مدل با مسیر بهینهی سراسری انطبا دارد .عدم اختالف در ایـن
مورد ،ناشي از ساختار مناس و منظّم شبکهی معابر شهری مورد آزمون است.
درمورد آزمون چند مسیری ،از ماموع  0019یال ،تعداد  0115یال برای حالت تکمقصدی و تعداد  0022یال برای
حالت چند مقصدی ( )00مورد جستوجو قرار ارفت .یعني با افزای

 0022-0115=022که بیـانگر حـدود  %01هزینـه

بیشتر است ،بهجای انتخا تنها  0مقصد و مسیر بهینه ،تعداد  01مسیر بهینهی دیگر به سایر نواحي امن نیز ،پیـدا شـده
است (شکل شمارهی .)1

جستوجويمسيربهينهدرحالت

مقايسهي

شكل.8
مقصديوچندمقصديدرشبكهيواقعي 


تک
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در این خصوص و برای یافتن مسیرهای بهینه بین کُلّ  332اره بلوک ساختماني و  00اره نواحي امن کـه معـادل
 5013مسیر بهینه ميشود ،تعداد  301233یال مورد جستوجو قرار ارفت .کلّ زمان اناام محاسبههای اناامشده برابـر
با  91ثانیه (بهطور متوسّط برای هر اره ساختماني 1/2ثانیه و برای هر مسیر بهینه  02میلي ثانیه) بوده است.

نتيجهگيري 
در این مقاله پ

از مروری بر روشهای جستوجوی مسیر بهینه در یک شبکهی اسسته از اـرههـا و یـالهـا ،روشـي

اصالحیافته بر پایهی الگوریتم دایاسترا ارائه شد .در این روش برای افزای
شد .اِعمال این قیود ،سب افزای

سرعت الگوریتم از سه دسـته قیـد اسـتفاده

کارایي الگوریتم جستوجوی مسیر بهینه شده ،بهاونهای که بـر اسـاس آزمـونهـای

اناام شده ،ميتوان مسیرهای بهینهی مورد نیاز در مسئلهی اسکان موقّت را برای شهری بـا  01111بلـوک سـاختماني،
بهکمک پردازشگری مناس  ،در چند ساعت به اناام رسانید .عالوهبراین ،از آنااکه الگوریتم پیشـنهادی عمـومي اسـت،
ميتواند در کاربردهای دیگری چون ،تعیین مسیر بهینه برای کاربردهای ناوبری ،بهصورت آني مورد استفاده قرار ایرد.
تصمیمایری در مورد مسئلهی تخلیّهی اضطراری ،هنگاميکه بخواهیم همه افراد آسی دیده در یک شبکهی حمل
و نقل با ظرفیت محدود و تقاطعهای بسیار جریان یابند ،مشکلتر خواهد شد .بنابراین ،بدون توجّه به سایر مسائل دخیـل
در برنامهریزی برای تخلیّهی اضطراری افراد ،شبکهی حمل و نقل ميتواند دچـار آشـفتگي شـدید شـده و تصـادفهـا و
مرگومیر ناشي از تخلیّهی اضطراری ،نگرانکنندهتر از خود حادثهی غیرمترقّبه خواهد شد .از اینرو ،مسـئلهی اـردآوری
برنامهی زمانبندیشده برای تخلیّهی افراد ساکن در هر یـک از بلـوکهـا ،جهـت پرهیـز از هـمزمـاني حضـور تمـامي
آسی دیداان در محل یک اره و ایااد ترافیک با توجّه به ظرفیت محدود معابر شهری ،از موضوعاتي است کـه نیازمنـد
مطالعه بیشتر بوده و در پژوه های آتي نگارنداان این مقاله ،مورد توجّه قرار خواهد ارفت.
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Extended Abstract
Introduction
Many researchers have worked on the issue of crisis management due to natural disasters such
as earthquakes and hurricanes (Lindell & Prater 2002; Ardekani 1992). Accordance with the
views Chiu & Zheng (2007), making decisions regarding emergency evacuation due to
unexpected events, should include the following aspects:
 Destinations, the victims should be moved there, which can be temporary
accommodation in tents, medical services or secure areas, and
 Consuming time to get the destinations by the victims that should be the shortest.
Temporary accommodation of earthquake victims includes the following steps: (Naghdi
et al., 2006; Saadatseresht et al., 2007)
 Phase 1: Searching for some safe areas based on some constraints, such as a minimum
risk, adequate capacity, proper distribution, access to adequate drinking water etc.
 Phase 2: Determining the optimal path between each building block, located in the
disaster area, and the safe areas based on several factors.
 Phase 3: Selecting the optimum safe area for each building block in an optimization
process based on two criteria: traffic capacity and the minimum cost (the shortest) to get
the safe area.
This paper presents a suitable algorithm for performing the 2nd phase of the process
discussed above. This paper is developed a shortest path algorithm based on geographical
information system (GIS) for quick discharge and transfer injury disaster victims to
predetermined safe areas.
Methodology
Dijkstra's algorithm, introduced by Dijkstra in 1956 and published in 1959, is a graph search
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algorithm that solves the single-source shortest path problem for a graph with nonnegative edge
path costs. For a given source vertex (node) in the graph, the algorithm finds the path with
lowest cost (i.e. the shortest path) between that vertex and every other vertex. This is
asymptotically the fastest known single-source shortest-path algorithm for random directed
graphs with unbounded nonnegative weights.
The general idea of the proposed algorithm for optimum route determination for emergency
evacuation issue is based on the Dijkstra. Dijkstra is improved with defining some particular
conditions regarding earthquake disaster management. Proposed algorithm can find shortest
path (optimum path) among all building block (as place of victims) and all safe areas (as
evacuation destinations). Since short path finding process for emergency evacuation should be
repeated numerously along the network (equal to the product of the number of building blocks
in the number of safe areas), most important features of the proposed algorithm is its high
speed.
Results and Discussion
Capabilities and speed of the algorithm has been tested at both virtual and real urban network
located in district 7 of Tehran. To evaluate the efficiency of the proposed method of this paper,
the algorithm was examined in a real urban network. Test area within the northwest part of the
seven regions of Tehran. Some data include building blocks, urban streets and green spaces (as
safe areas for emergency evacuation), urban population was used. Selection of the safe areas has
been done based on suggestions raised in Earthquake Studies in Tehran by JICA. After creating
topology, a real network with 432 building-blocks’ nodes, 11 safe areas’ nodes and 1189 edges
was established. The results show that determining optimal path in the real network of, only
required about 90 seconds.
To be ensuring about the accuracy of the algorithm some tests have been done on both
virtual and actual network. First, with a displacement of points of origin and destination, go and
return path between two vertices of the network was searched independently by the
algorithm and observed that the paths completely match. After repeating this test, accuracy of
the algorithm was verified. In the second test, the overall performance to find global and local
optimum path between two vertices was examined. In the third test, simultaneous performance
of the proposed algorithm for searching optimal paths between a source (building blocks)
and multiple destinations (safe areas) was investigated. All the tests were verified performance
of the proposed algorithm.
Conclusion
In this paper after reviewing several methods, that have been used for finding the optimum path
in a discrete network, a method based on modification of Dijkstra algorithm was presented. For
increasing the speed of the proposed method, some constraints were added to Dijkstra.
According the test has been done in both simulated and real network; we found the proposed
method advantageous for optimum route determination problem. Multi-destination search
capability to find shortest path to all safe areas from each building blocks by only one run of the
algorithm, is other characteristics.
Decision making regarding the emergency evacuation when we consider that all affected
people should be in a transport network with limited capacity is very difficult. Therefore,
regardless of other issues involved in emergency evacuation problem, preparing a time schedule
for evacuating people living in each block to avoid simultaneous presence of all injured at the
site and creating traffic according to the limited capacity of urban streets, are the issues that
require further study. Furthermore, the proposed algorithm can be used for other applications
such as determining the optimum route for navigation activities.
Keywords: Optimum Path, Graph Theory, Earthquake, Emergency Evacuation, GIS.

