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الگوریتم نمونه اصالحی مورچگان برای حل مساله چندین 

  گرد فروشنده دوره
  
  

 2پور ، محمد صدیق1*مجید یوسفی خوشبخت

  همدان، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، واحد همدان،  ،باشگاه پژوهشگران جوان 1
  همدان، ایران، دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان، دانشکده علوم پایه،  مربی 2

  
  1390سی ویکم فروردین ماه  : مقاله رسید

  1390بیست و هشتم مرداد ماه  : پذیرش مقاله
 

  
  چکیده

فروشنده از   m>1گرد است که در آن، چندین فروشنده دوره مساله یباتیترکسازی  بهینه مسایلترین  یکی از کاربردی
گردند، به  مشتری به آن باز می  n>mکنند و بعد از مالقات کردن یک نقطه مشترک به نام انبار شروع به حرکت می

کردن مسیر   کمینه مساله نیاهدف در . گیرد یک فروشنده مورد مالقات قرار می لهیبه وس بار کطوری که هر مشتری تنها ی
در این مقاله، یک روش اصالحی الگوریتم نمونه مورچگان . گرد است های دوره کلی پیموده شده توسط همه فروشنده

. شود که در ضریب تشویق بهترین مسیر با الگوریتم معمولی نمونه مورچگان تفاوت دارد گرفته می به کار لهمسا نیابرای 
با های  شود که الگوریتم دارای قدرت بیشتری برای فرار از نقاط بهینه محلی شود و بتواند به جواب این ضریب سبب می

های  کارایی الگوریتم جدید را نسبت به الگوریتم به وضوحندارد های استا نتایج محاسباتی روی مثال. ی دست یابدتر تیفیک
  .دهد دیگر فراابتکاری نشان می

 
  .سازی ترکیباتی بهینه مسایلگرد، الگوریتم نمونه مورچگان، ضریب فرمون،  چندین فروشنده دوره مساله  :کلمات کلیدی

  
  مقدمه   1

گرد است که از اهمیت  فروشنده دوره مساله یها سترشگ نیتر مهمگرد یکی از  چندین فروشنده دوره مساله
ای به نام انبار شروع  فروشنده از گره m مساله نیادر . سازی ترکیباتی برخوردار است بهینه مسایلبسیار زیادی در 

 مساله نیاهدف در . گردند مشتری به محل حرکت خود باز می nبه حرکت کرده و بعد از مالقات کردن 
کمینه شده و هر مشتری  ها آنها است به طوری که هزینه کلی  ای از مسیرها برای فروشنده وعهکردن مجم معین
از  مساله نیابعضی از عللی که سبب شده است ). 1شکل (یک فروشنده مورد مالقات قرار گیرد  لهیبه وسفقط 

  : سازی ترکیباتی برخوردار باشد عبارت است از بهینه مسایلجایگاه بسیار مهمی در 

  عهده دار مکاتبات*
  khoshbakht@iauh.ac.ir: آدرس الکترونیکی
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  .های آن مسیریابی چندین وسیله نقلیه و گسترش مسالهمانند گسترش یافته از آن  مساله نیچندوجود . 1
های موجود و تفسیر  الگوریتم لهیبه وس ها آنو حل کردن  مساله نیاگوناگون به  مسایلقابلیت تبدیل . 2

  .دهی کارها ترتیب مسالهمانند اصلی  مسالهدر آمده  به دستهای  جواب
به ها  از الگوریتم گونه نیاکنند، زیرا  موازی کار می به طورهایی که  برای الگوریتم مساله نیااستاندارد بودن . 3

  .های جدید موازی را بررسی کرد توان بدین وسیله کارایی الگوریتم قابل اجرا هستند و می مساله نیای در راحت
  

  
 n=10و  m=3گرد با  چندین فروشنده دوره مسالهحل ای از  نمونه .1شکل 

  

چندین فروشنده  مسالهاما گیرد،  گرد بسیار مورد توجه دانشمندان و محققین قرار می فروشنده دوره مسالهاگر چه 
گیرد و تحقیقات اندکی درباره آن  جایگاه بسیار مهمی که دارد کمتر مورد بررسی قرار می رغمیعلگرد  دوره

های دقیق، تقریبی و  را به سه دسته الگوریتم مساله نیاهای حل  روش توان با این حال می]. 1[ت انجام شده اس
، روش شاخه و ]2[های دقیق مانند روش تخفیف الکرانژ یدالپالی و همکارانش  در الگوریتم. ابتکاری تقسیم کرد

زه با اندا مسایله بیشتر برای ک] 4[ش و روش شبه تخصیص گرومیکو و همکاران] 3[کران گاویش و اسریکانت 
آمدن این  به دستآنکه زمان زیادی برای  رغمیعلآید  می به دست مساله نهیبهرود، جواب  کوچک بکار می باًیتقر

تخفیف  ها آنهای دقیق دیگری نیز وجود دارند که ایده اصلی  از طرف دیگر روش. جواب باید صرف شود
شاخه و کران   روش بر اساسکه ] 5[ه در شد ارایه  مربوطه است مانند روش مسالهسازی  چندین محدودیت و ساده

  . باشد می
توان با یک  رسید اما می مساله نهیبه  های دقیق به جواب توان مانند روش های تقریبی اگر چه نمی در روش به عالوه

توان  ها می روش گونه نیابرای نمونه از . آمده یا زمان اجرا به جواب رسید به دستکران باالی خطا برای جواب 
به  معموالًهای دقیق  هایی هستند که برخالف روش های ابتکاری روش در مقابل، روش. مراجعه کرد] 7[و ] 6[ه ب

این . آورند به دسترا در یک زمان قابل قبول  مسالهتوانند جواب زیر بهینه  رسند اما می نمی مساله نهیبهجواب 
رسند دارای ساختار خوبی برای فرار از نقاط  می نهیبهرغم اینکه در یک زمان اندک به جواب زیر  ها علی الگوریتم

و ] 8[توان به موارد  ها می نمونه از این روش به طور. شوند به جواب خوبی همگرا نمی معموالًبهینه محلی نیستند و 
یگر از طرف د. گرد هستند چندین فروشنده دوره مسالهحل های ابتکاری برای  اشاره کرد که از اولین الگوریتم] 9[

های ابتکاری پیشنهاد شدند که دارای ساختار تصادفی برای  ای جدید از الگوریتم در چندین دهه اخیر نسخه
های محلی  توانند تا حد امکان از بهینه شوند می ها که فراابتکاری نامیده می این الگوریتم. رسیدن به جواب هستند
های  توان به روش ها می از روش گونه نیامثال برای  طوربه . های بسیار خوبی همگرا شوند فرار کرده و به جواب
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مورچگان  های ، الگوریتم]11[ش ، جستجوی ممنوع رایان و همکاران]10[های عصبی ماسوتی و همکارش  شبکه
سازی آنیلی پایدار و  و الگوریتم شبیه] 13[ش و همچنین غفوریان و همکار] 12[یوسفی خوشبخت و همکارش 

  . ره کرداشا] 14[ش همکاران
شود و  می ارایهگرد  فروشنده دوره مسالهبر اساس بندی  یک فرمول مساله نیادر این مقاله در بخش دوم برای 

شده و سپس اصالح انجام  ارایه) ACO(سوم و چهارم در ابتدا الگوریتم معمولی مورچگان  های سپس در بخش
تحلیل حساسیت پارامترهای . شود مبسوط شرح داده می به طور) eliteAS(شده بر روی الگوریتم نمونه مورچگان 

. آید می به دستپارامترها در این بخش  نهیبهگیرد و مقدار  روش پیشنهادی در بخش پنجم مورد آزمایش قرار می
تاندارد های اس ای بر روی مثال مقایسه های دیگر فراابتکاری در بخش ششم بین الگوریتم پیشنهادی و الگوریتم

 .گردد های آینده ذکر می گیری گیری و جهت در بخش هفتم نتیجه که یحالشود، در  انجام می
 

  بندی مساله فرمول  2
شود که در آن  تعریف می G(V,A)کامل  جهت دار ریغگرد روی گراف  چندین فروشنده دوره مساله

V={0,1,…,n} از  ای مجموعهn  مشتری به همراه انبار و{( , ) : , , }A i j i j V i j= ∈ ای از  مجموعه ≠
نهایت جایگزین  یالی با اندازه بی لهیبه وسهر یال وجود نداشته  آن گاهاگر گراف کامل نبود (است  ها کمان
)فرض کنید). شود می 1) ( 1)( )ij n nC c + × برای هر  اگر. باشد Gدهنده ماتریس هزینه روی گراف  نشان =+

, 0,1,2,...,i j n= ij jic c= ماتریس  آن گاهC همچنین اگر برای هر . را متقارن گویند, ,i j k V∈ 
ik ij jkc c c≤   . کند در نامساوی مثلثی صدق می Cماتریس  آن گاهباشد  +

صورت ه تواند ب د، میشو سخت محسوب میNP- مسایلگرد جزء  چندین فروشنده دوره مسالهاینکه  رغمیعل
متقارن  Cشود که ماتریس هزینه  ریزی خطی صحیح نمایش داده شود، برای این منظور فرض می برنامه مدلیک 

)همچنین اگر برای هر. کند و در نامساوی مثلثی صدق می , 0,1,2,..., ; )i j n i j= فروشنده به طور مستقیم  ≠
1ijxحرکت کند  jبه  iاز 0ijxو در غیر این صورت  =   .شود در نظر گرفته می =

  :گرد عبارت است از چندین فروشنده دوره مسالهبنابراین مدل 
  

  

0 0

n n

ij ij
i j

Min c x
= =
∑∑  

. .s t  
  

0

1 1,...,
0

n

ij
i

j n
m j

x
=

=
=  =

∑      

               

 )3(                            
0

1 1,...,
0

n

ij
j

i n
x

m i=

=
=  =

∑    

)2(  

)1(  
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,
1 ( {1,..., }, 2)iji j S

x S S n S
∈

≤ − ⊂ ≥∑  
         {0,1} , 0,..., .ijx i j n∈ =   

  
 رغمیعلدهنده این است که  نشان) 2(محدودیت  حالی کهدر . دهد تابع هدف مساله را نشان می) 1(در این مدل، 

همچنین . شود یال وارد می mشود، به گره انبار  د میبه غیر از انبار فقط یک یال وار  jاینکه به هر مشتری 
به غیر از انبار فقط یک یال خارج  iبه این نکته اشاره دارد که از هر مشتری ) 2(مانند محدودیت ) 3(محدودیت 

محدودیت حذف زیرگذر ) 4(محدودیت . باشد می mاین تعداد یال برای گره انبار  که یحالشود در  می
هایی که دارای زیر دوری هستند که شامل گره انبار نیست،  گردد جواب شود که سبب می می استاندارد نامیده

  .کند اشاره می  ijxبه شرایط دودویی متغیر ) 5(در نهایت محدودیت . مورد قبول قرار نگیرد
 

  الگوریتم مورچگان  3
سازی  بهینه مسایلاست که در حل تعداد زیادی از  نوعی روش فراابتکاریسازی جمعیت مورچگان   بهینه
گرد توسط   فروشنده دوره مسالهبه عنوان یک ابزار جهت حل ACO  .رده استعمل ک موفق ی کامالًاتترکیب

ای است، از  ی چندعاملهها ستمیساین الگوریتم که نوعی از ]. 15[مطرح شد  1992دوریگو و همکارانش در سال 
. باشد های واقعی الهام گرفته شده است به طوری که هر عامل، یک مورچه مصنوعی می رفتار غذایابی مورچه

ای را  های هوشمند گروهی است، که در آن هر عامل، عمل ساده همچنین این الگوریتم نمونه موفقی از سیستم
 نیتر مهمگروهی از . شود سخت میNP- مسایلدهد ولی انجام این عمل ساده در کل باعث حل شدن  انجام می

 دهی گرد، تخصیص، ترتیب کالسیک فروشنده دوره مسایلی که در آن از این روش استفاده شده است مسایل
  .دنباش کارها و مسیریابی در شبکه های ارتباطی از راه دور می

بع ها از النه تا من بر روی مورچه های آرژانتینی نشان داد که اگر دو راه برای مورچه شناسان ستیزآزمایشات 
را انتخاب  تر کوتاهمسیر ) در حدود چند دقیقه(ها بعد از مدتی ناپایداری  غذایی در نظر گرفته شود، اغلب مورچه

شود که  این عمل از این ناشی می. یابد ها با افزایش تفاوت طول دو مسیر، افزایش می کنند و این نسبت مورچه می
به . باشد کنند، که تبخیر پذیر می به نام فرمون آزاد میها در طول مسیر رفت و برگشت ماده شیمیایی  مورچه

کنند  تصادفی انتخاب می به صورترسند، مسیر را در ابتدا  گیری می ها به نقطه تصمیم عبارت دیگر وقتی مورچه
 تر و های قبلی بر اساس مسیر کوتاه اما بعد از مدتی که مورچه. باشد زیرا هیچ فرمونی بر روی مسیرها موجود نمی

یعنی مسیر . گیرد احتمالی صورت می به صورتانتخاب در این زمان  آن گاهریزی کردند  منبع غذایی بهتر فرمون
این رفتار در حقیقت یک اثر تحریک . گیرد ها قرار می دارای فرمون بیشتر، مورد انتخاب تعداد بیشتری از مورچه

به . انتخاب دوباره آن را در آینده افزایش خواهد دادکننده دارد، زیرا انتخاب یک مسیر در تکرار جاری، احتمال 
با مقدار باالتری ذخیره  تر کوتاهها، فرمون آزاد شده روی مسیر  مورچه لهیبه وساین ترتیب با تکرار این عمل 

  . نسبت به مسیر بلندتر دارای جذابیت بیشتری باشد تر کوتاهشود تا مسیر  می

)4( 

)5( 
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سازی سخت مورد استفاده قرار داد و روش  های خوب در مسایل بهینه حل ن راهدوریگو این ایده ساده را برای یافت
در این الگوریتم وظیفه . کرد ارایه ACOبه عنوان اولین نسخه از الگوریتم را ) AS( الگوریتم سیستم مورچگان

گراف مسیر بین یک جفت گره در یک  نیتر کوتاهاصلی هر مورچه مصنوعی مانند همتای طبیعی خود، یافتن 
شود  یی تبدیل میها مساله ریزبه  مسالهبنابراین . به نحو مناسبی روی آن نگاشته شده است مسالهاست که در آن، 
فرمون ریخته شده و فاصله تا گره  بر اساسهای مصنوعی وظیفه دارند که انتخاب گره بعدی را  که در آن مورچه
ها را از مجموعه  خواهد یکی از گره ، که میiر گره واقع د kقانون تصمیم برای مورچه . بعدی، انجام دهند

نشان دهنده مقدار فرمون روی  ijτدر اینجا . آید می به دست) 6(انتخاب کند از فرمول  iNهای مالقات نشده گره
و البته هر کدام از این د. است jو  iده عکس مقدار فاصله بین دو گره دهن نشان ijηکه یحالبوده، در  (i,j)یال 

  . میزان اهمیت هر یک را نسبت به دیگری تغییر دادها  توان با تغییر آن دارای توانی هستند که می
 

0
i

ij ij
i

k ij ijij j N

i

if j N
P

if j N

β

α β

α

τ η
τ η

∈


∈= 


∉

∑                                                                                 (6)                             

  
به اندازه  معموالً، ∆ijτروند، اطالعات فرمون می jبه گره دیگر  iها در حالی که از یک گره  همچنین مورچه

  . شود انجام می) 7(تفاده از فرمول این عمل با اس.  ریزند ، را روی یال مربوطه می(i,j)عکس مقدار یال 
 

( ) ( )ij ij ijt tτ τ τ← +∆                                                                                                         )7(                            
  

ها به یک مسیر زیر بهینه، از  و برای اجتناب از همگرایی سریع همه مورچه الگوریتم مانند نسخه طبیعی آن به عالوه
کاهش ρیعنی غلظت فرمون به طور خودکار و در هر تکرار به مقدار. کند مکانیزم تبخیر فرمون استفاده می

این ماتریس  آن گاههای گراف مربوطه باشد،  د بر روی یالماتریس فرمون موجو τدیگر اگر به عبارت. یابد می
  .شود بروز می) 8(فرمول  لهیبه وسدر هر تکرار 

 
]1,0()1( ∈−← ρτρτ                                                                                         )8(                           

  
از یافته و تطبیق  این الگوریتمبه راحتی با گرد بود زیرا  فروشنده دوره مسالهحل شد،  ASکه با  یا مساله نیاول

است، تاکنون ساده و درک آن توضیح چون  به عالوه. دوش میمسایلی است که بسیار به آن پرداخته 
بود  ACOالگوریتم نسخه از ین اول ASاز طرف دیگر الگوریتم . های زیادی بر روی آن اجرا شده است الگوریتم

های فراابتکاری  نتایج خوبی را در مقایسه با سایر الگوریتم متأسفانهمورد استفاده قرار گرفت و  مسالهکه برای این 
های جدیدتری از الگوریتم را ایجاد کنند که  در نتیجه دانشمندان به تکاپو افتادند که نسخه. آن زمان تولید نکرد

ها سبب شد که  تالش. آورد به دستهای فراابتکاری نتایج بهتری را  ه با سایر الگوریتمبتواند در مقایس
مینیمم  -و ماکزیمم ) ACS(، جمعیت مورچگان )rankAS(رتبه بندی مورچگان  ،eliteASهایی مانند  الگوریتم
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هایی اصالح شده از این الگوریتم بودند که در ریختن و بروز  شوند که همگی نسخه ارایه) MMAS(مورچگان 
  . کردن فرمون با یکدیگر تفاوت دارند

  
 

 
 

چپ و ها با احتمال یکسان مسیرهای  مورچه C:آید یک مانع بر روی مسیر بوجود می B:.کنند های واقعی که بین النه و منبع غذایی حرکت می مورچه A: .2شکل 
  .بیشتری آن راانتخاب کنند ها با احتمال شود که مورچه تر سبب می فرمول بیشتر روی مسیر کوتاه D:.کنند راست را انتخاب می

  

  الگوریتم اصالحی نمونه مورچگان  4 
دوریگو، منیزو و  لهیبه وس 1996بود که در سال  eliteASگرایی ، استراتژی نخبهASاولین بهبود از الگوریتم 

به  ASیی نسبت به کاراهایی جدید از لحاظ  این الگوریتم به دلیل معرفی مکانیسم. ]16[د کلورنی معرفی ش
ها،  باید توجه کرد که روند استراتژی نخبه بدین صورت است که یکی از مورچه. بهبودهایی دست یافته بود

آورد، بتواند در هر تکرار مسیر خود را دوباره  به دستب را ای که تاکنون توانسته است بهترین جوا بهترین مورچه
این کار . ریزی کند و یا به عبارت دیگر در هر تکرار بهترین جواب تا سفر حاضر مورد تشویق قرار گیرد فرمون

ها بعد از مدتی تورهای  تمام مورچه ASشود تا حدودی کارایی الگوریتم بهتر شود زیرا در روش  باعث می
الگوریتم توانایی خود را  عمالًشد که اگر این تور مطلوب نباشد  کردند و این کار باعث می تولید می یکسانی

در نتیجه الگوریتم برای . برای یافتن جواب بهتر از دست داده و روند جستجو و استخراج جواب متوقف شود
  . دهد بزرگ، کارایی خود را از دست می نسبتاً مسایل

  :است از  دارد عبارت ASنسبت به الگوریتم  eliteASای که تفاوت عمده
آمده است بنابراین در  به دستبهترین جوابی است که تاکنون در اجرای کامل الگوریتم  gbSفرض کنید که

را تولید کرده است یک مقدار اضافی  gbSای که مسیر  مورچه لهیبه وسی فرمون، مسیر طی شده روزرسان بههنگام 
.از فرمون با مقدار ( )ij

gbe tτ∆ شود اصالح می) 9( به صورتبنابراین معادله بروز رسانی فرمون . کند را جذب می.  
  

 
1

( 1) (1 ). ( ) ( ) . ( )ij ij ij ij

m
k gb

k

t t t e tτ ρ τ τ τ
=

+ = − + ∆ + ∆∑        )9(  

  که در آن
 :e وزن تورgbS شود ه و دارای یک مقدار ثابت است که توسط کاربر تعیین میبود.  

: ( )kL t  طول توری است که مورچهkام پیموده است.  
: ρ  کند ها را تنظیم می که کاربر بدین وسیله کاهش فرمون روی یال باشد می ]0،1[نرخ تبخیر ثابت در دامنه .  
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)10(                                                                         1/ ( ) ( , )
( )

0 ( , )ij

k k
k

k

L t i j T
t

i j T
τ∆

 ∈= 
∈

         
 : kT هایی که توسط مورچه  مجموعه یالkام مورد مالقات قرار گرفته است.  

: ( )ij

k tτ∆ ها در حین حرکت مابین هر گره هاست که در آن مورچریزی محلی  مقدار فرمونi  وj   مقداری ،
  .ریزند اند، را روی یال مربوطه می ای که هر کدام تاکنون پیموده فرمون، به اندازه عکس اندازه

: ( )ij

gb tτ∆ شود  ی متعلق به بهترین تور تاکنون شناخته شده ریخته میها المقدار فرمون سراسری است که روی ی
/1بر و برا ( )gbf s باشد که در آن می( )gbf s آمده است به دستمقدار طول بهترین مسیر  .  

ها در ابتدا بسیار  به نحوی است که دقت جواب eliteASاز طرف دیگر الزم به ذکر است که ساختار الگوریتم
. کند ها افزایش پیدا می ها دقت جواب افزایش تکرارها و ریختن فرمون توسط مورچه پایین است اما به تدریج با

آمده، باشد زیرا  به دستتواند ضریب مناسبی برای تشویق بهترین مسیر تاکنون  نمی eبنابراین ضریب ثابت 
 eliteASد بهبوددر رون. گذارد آمده، نمی به دستتفاوتی در اینکه بهترین جواب در چه تکراری و با چه دقتی 

است و هر زمانی که  1عددی صحیح و در ابتدا دارای مقدار  2k ،kای  مشخص شد که استفاده از تابع چند جمله
شود که نتایج بهتری برای  کند، سبب می آورد یک واحد افزایش پیدا می به دستالگوریتم جوابی بهتر را 

  .د شو آید که در بخش بعدی به تفصیل شرح داده می به دستریتم الگو
یک تابع صعودی  اوالًآید که  مناسبی به نظر می نسبتاًای از آن جهت انتخاب  عالوه بر این، این تابع چند جمله

ر، تابع های بهت آمدن جواب به دستدیگر با افزایش تکرارها و  به عبارتدارای یک شیب متغیر است،  اًیثاناست و 
توجه . شود های قبلی تشویق می آمده با قدرت بیشتری نسبت به جواب به دستمربوطه رشد کرده و بهترین مسیر 

شود که فرمون ریخته شده بر روی  به این نکته ضروری است که مقدار کم تابع در ابتدای الگوریتم باعث می
ها نوعی از  های بعدی الگوریتم داشته باشد و مورچهها در تکرار کمتری بر روی انتخاب مسیر ریتأث ریمسبهترین 

ضعیفی را در  های ها جواب شود که اگر مورچه دیگر این کار باعث می به عبارتفراموشی را به اجرا بگذارند، 
ها را به فراموشی بسپارند، اما با گذشت زمان که الگوریتم به جلو  آوردند، این جواب به دستابتدای الگوریتم 

ای نیز به سرعت افزایش پیدا کرده و  آیند این مقدار چند جمله می به دستها با دقت بیشتری  و جوابرود  می
  . کنند  ی متعلق به بهترین جواب، فرمون بیشتری را جذب ها الی

  
  تحلیل حساسیت پارامترها  5

ریابی وسیله نقلیه از مسی مسایلبرای یافتن مقادیر بهینه برای پارامترهای روش پیشنهادی، چندین نمونه از 
ها   و مقادیر تقاضا برای هر کدام از مشتری] 17[در نظر گرفته شده ) TSPLIB(گرد  کتابخانه مساله فروشنده دوره

. گرد شوند چندین فروشنده دوره مسالههایی قابل استفاده برای  ها تبدیل به مثال شوند تا این مثال حذف می
های  های اول و دوم مثال در این جدول به ترتیب ستون. ان داده شده استنش 1ها در جدول  خصوصیات این مثال

های سوم و  ستون که یحالدهد در  را نشان می) n(ها  های هر کدام از مثال  مورد آزمایش به همراه تعداد گره
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را ) r(گوریتم های مورد استفاده در ال به همراه تعداد مورچه) m(ها  های هر کدام از مثال چهارم تعداد فروشنده
گرد  های دوره های مورد استفاده برابر تعداد فروشنده ها تعداد مورچه باید توجه کرد که در این مثال. کند می ارایه

که در آن ) t(دهد  مستقل نشان می به طورسرانجام ستون پنجم تعداد اجرای الگوریتم را . در نظر گرفته شده است
  .شود جواب نهایی نشان داده می به عنوانالگوریتم  هلیبه وسآمده  به دست  بهترین جواب

  

  

  
به ، سه پارامتر این الگوریتم مسایلهای  پارامترهای روش الگوریتم مورچگان بر روی جواب ریتأث برای بررسی

باید توجه کرد . گیرند مجزا در نظر گرفته شده و با ثابت گرفتن بقیه پارامترها مورد تجزیه و تحلیل قرار می طور
میزان تکرار ωو ) 6(در فرمول  مسالهفرمون و اطالعات ابتکاری  ریتأث زانیمهای  به ترتیب توان βو  α که

  .باشند تکرار الگوریتم می بار کبهترین جواب الگوریتم در ی
و تعداد تکرار  4برابر  β در این جدول مقدار پارامتر. نشان داده شده است αتغییرات پارامتر  2در جدول 

که مشخص است  طور همان. در نظر گرفته شده است 12شرط پایانی، برابر  بهترین جواب الگوریتم، به عنوان
برای  مسایلهای  همچنین اگر جواب. آمده است به دست 1برای مقدار  α ها برای مقادیر مختلف بهترین جواب
و کیفیت  α ری بین افزایش مقداررابطه معنادا آن گاهیا مساوی یک در نظر گرفته شود  تر بزرگمقادیر آلفای 

ها نیز  کند مقادیر جواب هر چه مقدار آلفا افزایش پیدا می مسایلدر این . دارد به وجودآمده  به دستهای  جواب
  .یابد ا کاهش میه مثال مربوطه، کیفیت جواب 7در  α بنابراین با افزایش. کند افزایش پیدا می

  
  

 الگوریتم برای آلفاهای متفاوت های جواب.2جدول

0.4α  نمونه =1α = 1.6α =2 .2α = 2.8α = 
E-023-03 517.42 516.42  519.65 531.45  550.24  
E-031-09 441.52 439.96  445.34 449.52  468.25  
E-041-14 725.96 721.99  729.25 745.18  769.36  
E-045-04 644.97 644.21 643.15  658.69  664.25  
E-051-05 476.21 473.52  476.38 479.24  487.98  
E-076-07 625.31 618.48 616.17  619.68  636.14  
E-101-08 771.28 758.12  760.12 765.98  802.64  

  مسایلخصوصیات .1جدول

تعداد  نمونه
 ها مشتری

تعداد فروشنده
 گرد دوره

های  تعداد مورچه
  مورد استفاده

تعداد اجرای 
  الگوریتم

E-023-03 22 3 3  10  
E-031-09 30 9 9  10  
E-041-14 40 14 14  10  
E-045-04 44 4 4  10  
E-051-05 50 5 5  10  
E-076-07 75 7 7  10  
E-101-08 100 8 8  10  
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آمدن  به دست به علت، 1برابر  α در اینجا مقدار. نشان داده شده است β میزان تغییرات پارامتر 3در جدول 
همچنین . در نظر گرفته شده است 12، و مقدار تکرار بهترین جواب الگوریتم برابر 2ها در جدول  بهترین جواب

 β باید توجه کرد با تنظیم مقدار. در نظر گرفته شده است 3.2تا  0.2ما بین  β در این جدول مقدار تغییر پارامتر
چه مقدار بتا همچنین هر . آمده است به دستها  ترین جواب کیفیت بی 1ها و به اندازه  بهترین جواب 3.2به اندازه 

بنابراین برعکس . کند های الگوریتم با یک شیب صعودی افزایش پیدا می کیفیت جواب باًیتقر. یابد افزایش می
یت ها بوده و افزایش آن باعث افزایش کیف دارای یک رابطه مستقیم با کیفیت جواب β ، پارامترα پارامتر
  .شود ها می جواب

  

 الگوریتم برای بتاهای متفاوت های جواب.3جدول
0.2β  نمونه = 1β = 1.8β = 2.6β =  3.2β =  

E-023-03 824.94 524.84 520.45 518.21  515.24  
E-031-09 446.12 445.54 445.31 441.98  440.01  
E-041-14 723.45 725.14 721.64 719.95  720.12  
E-045-04 662.45 660.87 653.12 647.54  642.64  
E-051-05 503.12 501.96 489.34 480.21  475.96  
E-076-07 659.12 654.12 630.54 615.53  616.54  
E-101-08 832.15 812.13 796.15 765.42  757.55  

 

میزان تغییرات تکرارهای بهترین جواب الگوریتم، که شرط اصلی برای پایان الگوریتم است،  4در جدول  تاًینها
در نظر گرفته شده  20تا  3ای بین  در این جدول تعداد تکرارهای بهترین جواب در بازه. نشان داده شده است

1αهمچنین برای این جدول . است 3.2βو  = نتایج الگوریتم در این جدول به این . در نظر گرفته شده است =
به شود که تکرار بیشتر بهترین جواب الگوریتم در مدت طوالنی سبب  اینکه تصور می رغمیعلنکته اشاره دارد که 

-03در این جدول برای سه مثال . باشد ق نمیشود، اما در اینجا این فرضیه صاد های بهتر می آمدن جواب دست
023-E ،14-041-E  051-05و- E  10مقدارω 7ωمقدار E-045-04، برای مثال = ها  و برای بقیه مثال =
20ωمقدار باید در تعداد زیاد متغیرها و پارامترهای زیادی علت این امر را . اند ها را پیدا کرده بهترین جواب =

تر برای این  های باکیفیت آوردن جواب به دستبنابراین برای . که در الگوریتم مورچگان وجود دارد جستجو کرد
الگوریتم مورچگان بهتر است که تعداد انجام آزمایش الگوریتم را افزایش داد تا اینکه تعداد  لهیبه وس مساله

β,برای پارامترهای  نهیبهبنابراین میزان نرخ . رین جواب الگوریتم زیاد شودتکرار بهت α  وω  و  3.2، 1به ترتیب
10ωشود زیرا زمان مصرفی برای در نظر گرفته می 10 20ωکمتر از =   .است =
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  های متفاوت ωالگوریتم برای  های جواب.4جدول
 20  15 10 7 3  نمونه

E-023-03520.14 516.64 514.98  515.14  516.34 
E-031-09442.25 439.68 442.85 440.45  439.24  
E-041-14725.21 720.21 719.94  721.54  720.00 
E-045-04652.14 642.15  642.25 644.56  645.97 
E-051-05479.12 475.99 475.93  476.01  477.79 
E-076-07625.14 620.54 616.97 615.96  615.73  
E-101-08769.15 759.64 757.98 759.12  757.45  

  

  

  نتایج محاسباتی 6
گرد در نظر  ه دورهچندین فروشند مسالههای استاندارد  برای بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی تعدادی از مثال

های  گرفته شده است تا بدین وسیله مقایسه کاملی بین الگوریتم اصالحی، الگوریتم قدیمی و دو نوع از الگوریتم
گرد در نظر گرفته شده است با این  فروشنده دوره مسالهها از کتابخانه  این دسته از مثال. فراابتکاری انجام شود

همچنین باید اضافه کرد . شود در نظر گرفته می 5ها برابر  در هر کدام از مثال گرد تفاوت که تعداد فروشنده دوره
ها بر روی آن اجرا  نوشته شده است و کامپیوتری که این برنامه ++Cکه تمام کدهای الگوریتم پیشنهادی به زبان 

  .باشد و با یک گیگا بایت حافظه می 3GHz با قدرت 4شده از نوع پنتیوم 
باشند دارای بازه بسیار  می 1002prو  76pr ،152pr، 226pr، 229pr، 439prها که شامل  الاین دسته از مث
از طرف دیگر بهترین مقدار پیدا شده . کنند را اختیار می 1002تا  76باشند که مقادیر بین  ها می گره خوبی از تعداد 

ها  ین مقادیر پیدا شده برای هر کدام از مثال، میانگ5تکرار الگوریتم در جدول  10ها در  برای هر کدام از الگوریتم
نشان  7ها در جدول  ها برای هر کدام از الگوریتم و در نهایت مقدار زمان مصرفی برای یافتن جواب 6در جدول 

  .داده شده است
 ها فراابتکاری برای این مثال های های مورد آزمایش و همچنین نتایج الگوریتم خصوصیات کامل مثال 5در جدول 

باشد  می) m(های هر مثال   ، ستون دوم نشان دهنده تعداد گره1در این جدول همانند جدول . آورده شده است
برای اینکه یک تعادل . کند می ارایهرا ) n(های مورد استفاده برای هر مثال  ستون سوم تعداد فروشنده حالی کهدر

های قابل مالقات برای  شد، برای حداکثر تعداد گرههای مالقات شده توسط هر فروشنده برقرار با بین تعداد گره
های  نشان دهنده همین تعداد یعنی حداکثر گره 5ستون چهارم در جدول . هر فروشنده مقداری تعیین شده است
الگوریتم های  های پنجم و ششم جواب از طرف دیگر ستون). l(باشد  قابل مالقات توسط هر فروشنده می

باید توجه کرد که در ستون پنجم الگوریتم نمونه مورچگان معمولی . کنند می ارایهرا  همسالپیشنهادی برای این 
در ستون ششم الگوریتم پیشنهادی یعنی الگوریتم اصالحی نمونه  که یحالشده است در  ارایه مسالهبرای 

 های دی و الگوریتمبرای اینکه یک مقایسه کامل بین الگوریتم پیشنها. نشان داده شده است مسالهمورچگان برای 
و ) MGA(های اصالحی ژنتیک  هفتم و هشتم به ترتیب الگوریتم های دیگر فراابتکاری صورت گیرد در ستون
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باید توجه کرد که الگوریتم اصالحی ژنتیک . از ادبیات موضوع آورده شده است) MACO(اصالحی مورچگان 
اصالحی مورچگان توسط جانجیل و دینگوی  الگوریتم که یحالدر ] 18[شده  ارایهتوسط تانگ و همکارش 

  ].19[پیشنهاد شده است 
توان نتیجه گرفت که الگوریتم پیشنهادی نسـبت بـه الگـوریتم نمونـه      می 5آمده در جدول  به دستبا مقایسه نتایج 

 در بقیـه  229prاست بـه جـز مثـال     توانستهمورچگان معمولی از کارایی بسیار خوبی برخوردار است به طوری که 
البته شایان به ذکـر اسـت کـه الگـوریتم نمونـه      . ها را به مقدار قابل قبولی افزایش دهد ها کیفیت مقادیر جواب مثال

بـرای   186260.7متوسط با مقدار  به طورمورچگان نیز در مقایسه با دو الگوریتم دیگر دارای رقابت خوبی بوده و 
بـرای الگـوریتم    183909.2م ژنتیـک اصـالحی و مقـدار    بـرای الگـوریت   189232.3شش مثال در مقایسه با مقـدار  
بنابراین الگوریتم نمونه معمولی دارای مقادیری بهتر . کرده است ارایههای باکیفیتی را  اصالحی مورچگان، جواب

نسبت به الگوریتم ژنتیک اصالحی است اما در مقایسه با الگوریتم اصالحی مورچگان نتوانسـته اسـت کـه برتـری     
از طـرف دیگـر بـا مقـدار متوسـط      . تـری رضـایت داده  اسـت    کیفیـت  های بـی  اثبات برساند و به جوابخود را به 
توان نتیجه گرفت که این الگوریتم اصالحی از  آمده است می به دستکه به وسیله الگوریتم پیشنهادی  179886.5

ها را  انسته است که بهترین جوابقدرت بسیار خوبی برای فرار از نقاط بهینه محلی برخوردار بوده و بدین علت تو
هـای   تـوان الگـوریتم   مـی  هـا  باید توجه کرد که از نظر قدرت یافتن بهترین جـواب . آورد به دستها  برای این مثال

الگوریتم اصالحی ژنتیک، الگوریتم نمونه مورچگان معمـولی،   به صورترا به ترتیب از ضعیف به قوی  5جدول 
  .بندی نمود گوریتم نمونه مورچگان اصالح شده ترتیبالگوریتم اصالحی مورچگان و ال

 
  های فراابتکاری مقایسه بین الگوریتم .5جدول

  n v l eliteAS  eliteMAS  MGA  MACO  نمونه
Pr76 76520163257 156982 157444 178597
Pr152 152540143231 130832 127839 130953
Pr226 226550167512 167439 166827 167646
Pr299 29957082231 82321 82176 82106 
Pr439 4395100163872 160989 173839 161955
Pr1002 10025220385461 380756 427269 382198

  

 به دسـت در این جدول مقادیر متوسط . ای دیگر است های ذکر شده از جنبه نشان دهنده مقایسه الگوریتم 6جدول 
چون برای یافتن بهترین جواب برای هر مثال طبـق روش گفتـه شـده    . آمده برای هر الگوریتم نشان داده شده است

ها را از جهتی دیگر نیـز مـورد مقایسـه قـرار      توان الگوریتم گیرد بنابراین می ار مورد آزمایش قرار میالگوریتم ده ب
نتایج این جدول نیز حاکی است که الگوریتم در مقایسه با نسخه عادی خود دارای پیشرفت خوبی بوده اسـت  . داد

نکتـه قابـل تـوجهی کـه وجـود دارد ایـن       . آمده از کیفیت باالتری برخوردار است به دستمثال، مقدار  6و در هر 
 5آمده برای الگـوریتم نمونـه معمـولی بـرای بهتـرین جـواب در جـدول         به دستمقادیر  آن کهاست که با وجود 

بـار آزمـایش،    10است اما از نظر متوسط مقادیر الگوریتم برای  MACOدارای کیفیت کمتری نسبت به الگوریتم 
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تـری دسـت    هـای باکیفیـت   است که کارایی بیشتری از خود نشان دهد و به جوابالگوریتم نمونه معمولی توانسته 
برای الگوریتم پیشـنهادی نیـز بـه ایـن نکتـه       6آمده در جدول  به دستدر آخر باید توجه کرد که نتایج . پیدا کند

  .تاکید دارد که کارایی الگوریتم در مقایسه با سه الگوریتم دیگر از کیفیت بیشتری برخوردار است
  

  ها بار اجرا الگوریتم 10متوسط مقادیر برای .6جدول
  eliteAS  eliteMAS  MGA  MACO  نمونه
Pr761 5 7 3 4 2 1 5 7 1 2 1 160574  180690  
Pr152135982 132671 133337  136341  
Pr226171265 169745 178501  170877  
Pr29983111 82994 85796  83845  
Pr439162973 162774 183698  165035  
Pr1002388741 382005 459179  387205  

  
بایـد  . های داده شده، آورده شـده اسـت   میزان زمان مصرفی برای یافتن جواب هر الگوریتم برای مثال 7در جدول 

همچنین توجه به این نکته ضروری است که شرط پایان الگوریتم . باشند می ثانیه بر حسبتوجه کرد که این نتایج 
با توجه به . بار تکرار شدن بهترین جواب در حین اجرای الگوریتم است 10 مسالهدر دو روش پیشنهادی برای این 

چگـان  توان نتیجـه گرفـت کـه از لحـاظ زمـان مصـرفی، الگـوریتم نمونـه مور         می 7آمده در جدول  به دستنتایج 
معمولی دارای بهترین جواب است و بعد از آن الگوریتم نمونه مورچگان اصالحی، الگوریتم اصالحی مورچگـان  

 رغمیـ علنکته قابل توجهی که در این جدول وجود دارد در این است کـه  . و الگوریتم اصالحی ژنتیک قرار دارند
یتم نمونه مورچگان معمولی است اما از نظـر طـول   های بهتر نسبت به الگور اینکه الگوریتم پیشنهادی دارای جواب

توضیحات ذکر شـده   بر اساسبینی نبود زیرا  البته این نتیجه غیر قابل پیش. باشد زمان اجرا دارای مقدار بیشتری می
شود و  با تغییر مقدار تشویق ضریب بهترین مسیر، الگوریتم دارای کیفیت بیشتری برای فرار از نقاط بهینه محلی می

شـود   این عمل سبب می. گیرد با گستردگی بیشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار می مسالهدین ترتیب فضای جواب ب
هـای بهتـری    شود، الگوریتم بتواند به جـواب   مسالهاینکه زمان بیشتری صرف جستجو در فضای جواب  رغمیعلکه 

  .دست پیدا کند
  

  ها فراابتکاری مقایسه زمان اجرای الگوریتم.7جدول
  eliteAS  eliteMAS  MGA  MACO  نمونه
Pr7627 32 43 51  
Pr15278 75 91 128  
Pr226125 136 165  143  
Pr299224 256 363  288  
Pr439405 463 623  563  
Pr10021790 2009 2892  2620  
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  گیری آینده گیری و جهت نتیجه  7 
گـرد   چنـدین فروشـنده دوره   مسـاله گرد برای  فروشنده دوره مساله بر اساسبندی  ابتدا یک فرمول در این مقاله

مورد نظر مورد استفاده قرار گرفت که در  مسالهنمونه مورچگان برای حل الگوریتم اصالحی پیشنهاد شد و سپس 
در اینجا از تابعی استفاده شد که . الگوریتم نمونه مورچگان معمولی تفاوت داشت چگونگی تشویق بهترین مسیر با

شد که الگوریتم بتواند تا حد امکان از افتـادن در   کرد و باعث می تا حد ممکن از همگرایی زودرس جلوگیری می
کـرد   های بهتر صرف می در نتیجه اگر چه الگوریتم زمان بیشتری را برای یافتن جواب. های محلی نجات یابد بهینه

رسد که توابع بهتری از این تابع پیشنهادی بـرای   به نظر می. تری دست پیدا کند های با کیفیت اما توانست به جواب
سـازی ترکیبـاتی    دیگـر بهینـه   مسایلاین ضریب وجود داشته باشد و همچنین این الگوریتم اصالحی را بتوان برای 

از طـرف دیگـر ترکیـب ایـن الگـوریتم بـا       . بـرد  بـه کـار  آن  هـای  ه یا گسـترش مسیریابی وسیله نقلی مسالههمچون 
ی یا جستجوی ممنوع راهکـار مناسـب دیگـری بـرای     ساز هیشب باز پختفراابتکاری دیگر مانند ژنتیک،   های روش

دی هـای بعـ   باشد کـه کـاربردی کـردن ایـن پیشـنهادها بـه مقالـه        تر می های باکیفیت بهبود الگوریتم و یافتن جواب
 .شود موکول می

  قدردانی و تشکر 
طـرح توسـط باشـگاه پژوهشـگران     ایـن  هزینه هـای اجـرای   است که طرح پژوهشی یک این مقاله نتیجه انجام 

  . تأمین و تخصیص یافته استدانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان جوان 

  منابع
[1] Bektas, T., (2006). The multiple traveling salesman problems: an over-view of formulations and 

solution procedures. Omega, 34, 209-219. 
[2] Yadlapalli, S., Malik, W.A., Darbhaa, S., Pachter, M., (2009). A Lagrangian-based algorithm for a 

Multiple Depot, Multiple Traveling Salesmen Problem. Nonlinear Analysis: Real World Applications 
10(4), 1990-1999. 

[3] Gavish, B., Srikanth, K., (1986). An optimal solution method for large-scale multiple traveling 
salesman problems. Operations Research, 34(5), 698–717. 

[4] Gromicho, J., Paixao, J., Branco, I., (1992). Exact solution of multiple traveling salesman problems. 
Springer. 

[5] AI, A., Kennington, J. L., (1986).  Exact solution of multiple traveling salesman problems. Discrete 
Applied Mathematics, 13, 259–276. 

[6] Malik, W., Rathinam, S., Darbha, S., (2007). An approximation algorithm for a symmetric 
Generalized Multiple Depot, Multiple Travelling Salesman Problem. Operations Research Letters, 
35(6), 747-753. 

[7] Zhanga, T., Yin, Y., Li, J., (2010). An improved approximation algorithm for the maximum TSP. 
Theoretical Computer Science, 411, 2537-2541. 

[8] Potvin, J., Lapalme, G., Rousseau, J., (1989). A generalized k-opt exchange procedure for the mtsp. 
INFOR, 21, 474–481. 

[9] Russell, R.A., (1977). An effective heuristic for the m-tour traveling salesman problem with some side 
conditions. Operations Research, 25(3), 517–524. 

[10] Masutti, T. A. S., Castrom L. N., (2009). Neuro-immune approach to solve routing problems. 
Neurocomputing, 72(10-12), 2189-2197. 

[11] Ryan, J. L., Bailey, T. G., Moore, J. T., Carlton, W. B., (1998). Reactive Tabu search in unmanned 
aerial reconnaissance simulations. Proceedings of the 1998 winter simulation conference 1, 873–
879. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
ت  و ھ ی و  نده دوره ،کارو و ن  ند سا  ل  ای  گان  ور ی  و اصال م  ور  د ال

96 

  

[12] Yousefi Khoshbakht, M., Zafari, A., (2008). A new ant colony algorithm for solving multiple 
traveling salesman problem.  The 2th Joint Congress on Intelligent and Fuzzy Systems (ISFS2008), 
28-30 October, Malek-Ashtar University of Technology, Tehran, Iran. 

[13] Ghafurian, S., Javadian, N., (2011).  An ant colony algorithm for solving fixed destination multi-
depot multiple traveling salesmen problems. Applied Soft Computing, 11(1), 1256-1262. 

[14] Paydar, M. M., Mahdavi, I., Sharafuddin, I., Solimanpur, M., (2010). Applying simulated annealing 
for designing cellular manufacturing systems using MDmTSP. Computers & Industrial Engineering, 
59(4), 929-936. 

[15] Dorigo, M., (1992).  Optimization, Learning and natural algorithms. Ph.D Thesis, Dip.Electtronica e 
Informazion, Politecnico di Milano Italy. 

[16] Dorigo, M., Maniezzo, V., Colorni, A., (1996). The ant system: optimization by a colony of 
cooperating agents. IEEE Trans on Sys 26. 

[17] http://www.or.deis.unibo.it/research pages/orinstances/vrplib/vrplib.html 
[18] Tang, T., Liu, J., (2000). Multiple traveling salesman problem model for hot rolling scheduling in 

Shanghai Baoshan Iron & Steel Complex. European Journal of Operational Research, 24, 267- 282. 
[19] Junjie, P., Dingwei, W., (2006). An ant colony optimization algorithm for multiple travelling 

salesmen Problem. In ICICIC ’06: Proceedings of the First International Conference on Innovative 
Computing, Information and Control, Washington, DC, USA, IEEE Computer Society, 210–213. 
 

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

