در زیر فهرست پروژه مکانیابی مسیریابی آورده شده است .این پروژه در قالب

WORD

می باشد.
جهت تهیه این پروژه به صورت کامل به سایت  Sanaye20.irمراجعه کنید.

این محصول شامل دو پروژه کامل و مجزا می باشد که همگی در یک محصول برای فروش قرار
داده شده است .و در ادامه فهرست هر دو پروژه آورده شده.

مقدمه پروژه اول
مسأله مكانيابی -مسيریابی یک زمينه تحقيقاتی در حوزه مطالعات موقعيتیابی میباشد که دارای
ویژگيهای بارزی است .این ویژگيها توجّه خاصی به مسائل زیربنایی مربوط به مسيریابی وسایل
نقليه دارند .با وجود آنكه مطالعات زیادی روی جنبههای گوناگون تئوری مكانيابی صورت گرفته،
اما مسأله مكانيابی -مسيریابی آنچنان که باید مورد توجّه قرار نگرفتهاست .هدف ما این است
کهاین تحقيق یک بازنگری کاملی از روشهای مكانيابی -مسریابی و همچنين مقدمهای باشد با
دسترسی سریع و آسان برای افرادی که روی زمينههای دیگر از نظریه مكانيابی مطالعه میکنند.

چكيده پروژه اول
مسأله مكانيابی -مسيریابی یک زمينه تحقيقاتی در حوزه مطالعات موقعيتیابی میباشد که دارای ویژگيهای
بارزی است .این ویژگيها توجّه خاصی به مسائل زیربنایی مربوط به مسيریابی وسایل نقليه دارند .با وجود آنكه
مطالعات زیادی روی جنبههای گوناگون تئوری مكانيابی صورت گرفته ،اما مسأله مكانيابی -مسيریابی آنچنان که
باید مورد توجّه قرار نگرفتهاست .هدف ما این است کهاین تحقيق یک بازنگری کاملی از روشهای مكانيابی-
مسریابی و همچنين مقدمه ای باشد با دسترسی سریع و آسان برای افرادی که روی زمينههای دیگر از نظریه
مكانيابی مطالعه میکنند.
در ادامه یک مساله مسير یابی مكان یابی مرکب را در نظر می گيریم .یک شبكه کمكی تعریف می کنيم و یک
فرمول فشرده از مساله در عباراتی از یافتن مجموعه مسيرها در شبكه کمكی که قيود اضافی را تكميل می کند،

ارائه می کنيم .حل برنامه ریزی خطی برای مدل در نظر گرفته شده یک کران پایين آغازین ایجاد می کند همچنين
در روش گرد کردن که حل آغازین برای هيورستيک جستجوی تابو ایجاد می کند به کار برده می شود .بعالوه،
یک کران پایين متفاوت روی ساختار مساله ارائه می دهيم .نتایج آزمایش محاسباتی روی یک مجموعه از نمونه
های تصادفی ایجاد شده ،ارائه می شود.
همچنين یک بسط طبيعی ازمساله های مكانيابی نقاط دستگاهها ارائه شده است که در آن دستگاهها گسترده
هستند،یعنی آنها که نمی تواتند بوسيله نقاط جدا نمایش داده شود اما بصورت برخی ازساختارهای چند بعدی
،مانند خطوط مستقيم،پاره خط،منحنی های یا دوایر چند وجهی نمایش داده می شود.در این مقاله یک مرور از کار
گسترده روی مكان یابی دستگاههای بسط یافته در فضای پيوسته ارائه شده است .فاصله در دانش شناخته
شده و پيشنهادهایی برای تحقيقات بيشتر ارائه شده است.
در بخشی دیگر از این پایان نامه مساله دوری ميانه هدف تعيين یک دور ساده از ميان یک زیر مجموعه از رئوس
یک گراف شامل دو هزینه :یک هزینه مسير یابی متناظر با خود دوری،و هزینه عدم تخصيص رئوس روی دوری
برای رئوس مالقات شده است ،در نظر گرفته می شود .هدف مينيمم کردن هزینه مسيریابی به شرط یک کران
باال برای هزینه تخصيصی کل است .این مساله در مكانيابی شالوده های ارتباطی و حمل و نقل شكل دایره ایجاد
می شود .ما یک مدل خطی صحيح مخلوط ارائه کردیم  ،و با معرفی کالسهای اضافی نامساویهای معتبر مهم بسط
دادیم .روشهای جداسازی بهبود داده شدند و یک الگوریتم شاخه و کران دقيق توصيف شده است .نتایج
محاسباتی روی نمونه هایی از کتابخانه مساله فروشنده دوره گرد کالسيک ,و نمونه های تصادفی توليد شده
کارایی الگوریتم ارائه شده را تایيد کرد .یک کاربرد در رابطه با شهر ميالن(ایتاليا) همراه با حل محاسباتی معقول
حل شده است

فرمت پروژه( : Docورد)
تعداد صفحات 150 :صفحه

فهرست مطالب پروژه اول
فصل اول
تعاریف مكان یابی مسيریابی
1-1مكانيابی ،مسيریابی و مكانيابی -مسيریابی:
1.کاربردهای مكانيابی-مسيریابی
فصل دوم
مروری بر کارهای انجام شده در مكان یابی مسير یابی

2-1روشهای جواب دقيق برای مسائل قطعی:2-2روشهای جواب غيرقطعی برای مسائل قطعی
2-2-1.طبقهبندی و یک بازنگری از روشهای مساله مكان یابی مسيریابی:
2-2-2روشهای مبتنی بر دستهبندی
2-2-3روشها ی تكراری
2-2-4.روش سلسله مراتبی (مرتبهای)
2-3مسائل پویا و تصادفی:
2-3-1مسألههای مكان یابی فروشنده دورهگرد:2-3-2مكانيابی سفر تصادفی با چند ماشين:
2-3-3مكانيابی-مسيریابی پویا:
2-4مسائلی با ساختار مراتبی غيراستاندارد2-4-1مسأله مكان حمل و نقل:
2-4-2مسأله مسيریابی-مكان-بسيار به بسيار
2-4-3مسألههای تخصيص –مسيریابی ماشين
فصل سوم
یک مدل فشرده و کرانهای نزدیک برای مساله مسير یابی-مكان یابی مرکب
3-1مدل
3-2.جستجوی تابو
3-2-1روش گرد کردن
3-2-2فاز افزایشی
3-2-3فاز گوناگونی
2-3.کران پایين
3-4.آزمایشات محاسباتی
3-4-1نمونه های توليد شده
3-4-2پياده سازی
3-4-3کيفيت جوابها
3-3-5ملزومات CPU
فصل چهارم
مكان یابی پيوسته ساختار های بعدی
4-.1مكان یابی خطوط در صفحه
4-2بسط مساله های مكان یابی خط مسطح4-2-1جایگذاری بيش از یک خط
4-2-2مساله مكانيابی خط محدود شده
4-2-3تخمين خطی هدفهای ساده4-3-مكانيابی دیگر دستگاههای خطی

4-3-1مكانيابی پاره خطها4-3-2مكانيابی نيم خط
4-3-3مكانيابی ابرصفحه در فضای نرمال
4-4مكانيابی گوی
4-5مكانيابی منحنی های چندوجهی4-5-1منحنی های چند وجهی مقيد خميده(طول)
2-5-2منحنی های چندوجهی خميدهفصل پنجم
مكانيابی دورهای ميانه در شبكه ها
5-1.مدل برای مساله فروشنده دوره گرد
2نامساویهای اختصاص5-2شيوه های جداسازی
5-2-1قيود همبندی ()11-55-2-2نامساویهای تخصيص ()10-5
5-2-3نامساویهای همبندی پوشش()14-5
5-3الگوریتم انشعاب و برش
5-3-1شروع
5-3-2فاز برش صفحه
5-3-3استراتژی انشعاب
5-3-4روشهای هيورستيک
5-4نتایج محاسباتیمنابع:

بيان مساله پروژه دوم:
مسأله مكانيابی -مسيریابی یک زمينه تحقيقاتی در حوزه مطالعات موقعيتیابی میباشد که دارای ویژگيهای بارزی
است .این ویژگيها توجّه خاصی به مسائل زیربنایی مربوط به مسيریابی وسایل نقليه دارند .با وجود آنكه مطالعات
زیادی روی جنبههای گوناگون تئوری مكانيابی صورت گرفته ،اما مسأله مكانيابی -مسيریابی آنچنان که باید مورد
توجّه قرار نگرفتهاست .هدف ما این است کهاین تحقيق یک بازنگری کاملی از روشهای مكانيابی -مسریابی و
همچنين مقدمهای باشد با دسترسی سریع و آسان برای افرادی که روی زمينههای دیگر از نظریه مكانيابی مطالعه
میکنند.
عبارت (مكانيابی -مسيریابی) نباید ما را دچار اشتباه سازد .زیرا این مسأله یک مسأله واحد خوشتعریف مانند
مسأله فروشنده دورهگرد نمیباشد و باید بهصورت مجموعهای از مسائل و تئوریها در حوزة مكانيابی عنوان
شود.
به هر صورت ما ترجيح میدهيم که به مسأله مكانيابی –مسيریابی بهصورت روندی برای مدلسازی و حل مسائل
مسيریابی و حل مسائل مكانيابی فكر کنيم..
خوب است بدانيم که مكانيابی امكانات و مسيریابی وسایل نقليه با هم مرتبط هستند (،موران زانا )1964،نشان
داد که محل کارخانجات ،انبارهای کاال و عرضه محصوالت ،اغلب تحت تأثير هزینههای انتقال هستند( .بعضیها
معتقدند که مطالب این مقاله از اولين مقاالت مساله مكان یابی مسيریابی است .و همچنين در موارد بسياری در
یک مسأله اکيداً تأکيد میشود که پيدا کردن کوتاهترین مسير بجای مسيریابی وسایل نقليه مورد نظر است.
بعالوه پيرو مطالب عنوان شده ( باال راند )1976،بيان کرد که بسياری از فعاالن (تاجران) در این زمينه از خطرات
بهينه سازی فرعی با مكانيابی انبارهای جدا از هم و مسيریابی وسيله نقليه مطلع هستند به هرحال دانشمندان
و تاجران ،هردو از این ارتباط معموالً چشمپوشی میکنند .مسائل مكانيابی را معموالً بدون توجّه به مسيریابیهای
زیربنایی حل میکنند ما در پائين سه دليل ممكن را برای این امر بيان میکنيم .

فرمت پروژه :ورد
تعداد صفحات 30 :صفحه

فهرست مطالب پروژه دوم
فصل اول:مقدمه
1-1-بيان مساله

1-2تعاریف مهم1-2-1مساله مكان یابی تسهيالت1-2-2مساله مسيریابی وسيله نقليه1-2-3مساله مكان یابی –مسير یابی1-2-4مسالهNP-HARD1-3ضرورت و اهميت موضوع1-4کاربردها در دنيای واقعی1-5ساختار گزارشفصل دوم :پيشينه پژوهش
2-1معرفی مدل کلی مساله2-1-1مجموعه ها ،پارامترهای مدل2-1-2تابع هدف2-1-3محدودیت ها2-1-4متغير های تصميم2-2بيشينه موضوعفصل سوم :تحليل پيشينه پژوهش
3-1تحقيق اول3-2تحقيق دومفصل چهارم :نمونه موردی
4-1-مدل سازی

4-1-1تابع هدف4-1-2محدودیت ها4-1-3متغيرها4-2روش حل4-3مقداردهیفصل پنجم:جمع بندی
5-1مروری بر فصول5-2نتایج حاصل از پژوهش5-2-1تحقيق اول5-2-1-1نقطه ضعف5-2-2تحقيق دوم5-2-2-1نقاط ضعف5-4نتایج و نوآوری های فصل 4فهرست مراجع

