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الگوریتم یک و اتوبوس�رانی پایانه مکان�یابی مساله برای جدید مدل یک
آن حل برای محلی جستجوی

قنبری رضا
مشهد فردوسی دانشگاه

* راهدار سحر
مشهد فردوسی دانشگاه

چکیده

پایانه�های مکان تعیین مساله، این در هدف است. عمومی حمل�ونقل در مهم مساله یک اتوبوس، شبکه طراحی
شده تعریف همسایگی سه پایانه هر برای پژوهش، این در است. آن�ها به متقاضی ایستگاه�های تخصیص و نیاز مورد
نوعی به مدل این که است، شده گرفته نظر در ایستگاه�ها به پایانه سرویس�دهی میزان یک همسایگی، هر با متناظر و
محلی جستجوی ابتکاری الگوریتم از آن، حل برای سپس است. امیری مهدوی و قنبری توسط شده ارائه مدل تصحیح
تابع تغییرات محاسبه برای فرمول یک محلی، جستجوی الگوریتم محاسباتی زمان کاهش برای است. شده استفاده
نشان آن کارایی شده�اند، ساخته تصادفی صورت به که بزرگ مسائل روی الگوریتم آزمون با سپس است. شده ارائه هدف

است. شده داده

اتوبوس�رانی. پایانه مکان�یابی مساله ابتکاری، الگوریتم سرویس، تابع کلیدی: واژه�های
Mathematics Subject Classification [2010]: 90C10, 90C27

مقدمه ١

گردید. مطرح [١] حجازی و آشتیانی توسط بار نخستین ،(BTLP ) اتوبوس�رانی پایانه مکان�یابی مساله می�دانیم که آن�جا تا
قنبری دادند. گسترش مختلف حالت�های روی را آن [٢] امیری مهدوی و قنبری بابایی، و [٣] امیری مهدوی و قنبری سپس
(نقاط اتوبوس ایستگاه عنوان به گره n با شبکه یک می�کنند: تعریف زیر صورت به را BTLP ،[٣] امیری مهدوی و
می�شود. گرفته نظر در سرویس) (مراکز اتوبوس پایانه برای کاندید مراکز عنوان به mگره و مسافر مشخص تعدادی با تقاضا)
است واضح شود. ماکزیمم سرویس تابع طوری�که به است کاندید مرکز m میان از پایانه مشخص تعدادی انتخاب هدف،
شده ارائه فرا�ابتکاری الگوریتم�های BTLP حل برای است. تسهیالت مکان�یابی مساله از خاص حالت یک BTLP که
الگوریتم یک آن حل برای سپس و است شده گرفته نظر در فازی عدد یک ایستگاه هر مسافران تعداد ،[٢] در .[٣ ،١] است
در که نحوی به کرده�اند تعریف همسایگی یک پایانه هر برای ،[٣] در امیری مهدوی و قنبری است. شده ارائه فراابتکاری
بر کاهشی تابع یک سرویس�دهی میزان و کند سرویس�دهی خود همسایگی در موجود ایستگاه�های تمام به تاسیس، صورت
امیری مهدوی و قنبری توسط شده ارائه مدل در واقع، در است. شده گرفته نظر در نظر مورد پایانه از ایستگاه فاصله حسب
ما که است توجه قابل باشد. ناچیز پایانه از ایستگاه�ها فاصله تفاوت چند هر است، فاصله تاثیر تحت سرویس�دهی میزان
آن�گاه باشد، ناچیز پایانه از ایستگاه�ها فاصله اختالف اگر که رسیده�ایم نتیجه این به شده انجام بررسی�های با پژوهش، این در
باشد، کمتر ثابتی مقدار یک از پایانه از ایستگاه�ها فاصله اگر که معنی این به است. یکسان پایانه از ایستگاه�ها رضایت میزان
طوری�که به کنیم می تعریف همسایگی یک پایانه هر برای پس، است. برابر هم با ایستگاه�ها به پایانه سرویس�دهی میزان
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گرفتن ثابت دیگر، عبارت به می�شود. فرض ثابت عددی خود همسایگی در موجود ایستگاه�های به پایانه سرویس�دهی میزان
در تفاوتی باشد کمتر ثابتی عدد از پایانه، تعدادی از ایستگاه یک فاصله اگر که است معنی این به سرویس�دهی میزان این
توسط شده ارائه مدل خالف بر مورد، این به توجه با داشت. نخواهد وجود کند دریافت سرویس پایانه کدام از ایستگاه که این

می�شود. تعریف همسایگی نوع سه پایانه هر برای ،[٣] امیری مهدوی و قنبری

مساله پیشنهادی مدل� ٢

و باشند تقاضا گره�های مجموعه J = {١, · · · , n} و سرویس�دهنده مراکز مجموعه I = {١, · · · ,m} بگیرید نظر در
هدف باشد. j ∈ J از i ∈ I گره فاصله cij و مشخص j ∈ J گره) (پتانسیل گره هر مسافران تعداد dj کنید فرض

شود. ماکزیمم است شده بیان ٣.٢ تعریف در که سرویس تابع طوری�که به� است پایانه p انتخاب

می�شود: تعریف همسایگی نوع سه i ∈ I هر برای .١.٢ تعریف
J∗
١i = {j ∈ J ; cij < r١}, J∗

٢i = {j ∈ J ; r١ ≤ cij < r٢}, J∗
٣i = {j ∈ J ; cij ≥ r٢},

هستند. ثابت r١, r٢ ∈ R+ آن در که

می�شود: تعریف j ∈ J هر برای .٢.٢ تعریف
I∗١j = {i ∈ I; j ∈ J∗

١i}, I∗٢j = {i ∈ I; j ∈ J∗
٢i}, I∗٣j = {i ∈ I; j ∈ J∗

٣i}.

همسایگی می�شود. فرض C١ ثابت عدد سرویس�دهی، میزان هستند (J∗
١i) ١ نوع همسایگی در که ایستگاه�هایی برای

همسایگی ایستگاه�های از دورتر فاصله�ی در ایستگاه�ها چون که تفاوت این با است. ١ نوع همسایگی مانند نیز (J∗
٢i) ٢ نوع

شده فرض ،(J∗
٣i) ٣ نوع همسایگی در می�شود. فرض C٢ ثابت عدد ایستگاه�ها به پایانه سرویس�دهی میزان هستند، ١ نوع

فاصله برحسب کاهشی تابع یک سرویس�دهی میزان باشد، بیشتر (r٢) ثابت مقدار از پایانه تا ایستگاه�ها فاصله اگر که است
فاصله تاثیر تحت سرویس�دهی میزان باشد بیشتر (r٢)ثابت مقدار یک از فاصله اگر دیگر، عبارت به است. پایانه از ایستگاه

است.

به سرویس تابع ،S ⊂ I برای باشد، j گره پتانسیل dj و j ایستگاه به i پایانه سرویس�دهی میزان fij اگر .٣.٢ تعریف
می�شود: تعریف زیر صورت

F (S) =

n∑
j=١

dj × (maxi∈Sfij).

می�دهد. اختصاص خود به را
١
cij

و C٢ ، C١ مقدار سه از یکی تنها fij شده، بیان توضیحات به توجه با .۴.٢ مالحظه

می�گردد: تعریف زیر صورت به دودویی متغیرهای BTLP ریاضی بیان برای
دودویی متغیر yi است. صفر صورت، این غیر در و بگیرد سرویس i پایانه از j گره اگر است ١ با برابر دودویی متغیر xij

است. صفر صورت، این غیر در و شود انتخاب پایانه عنوان به i کاندید مرکز اگر است ١ با برابر
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می�شوند: تعریف ٠-١ مساله یک چارچوب در زیر صورت به BTLP پیشنهادی مدل محدودیت�های و هدف تابع

max
∑
i∈I

∑
j∈J∗

١i

C١djxij +
∑
j∈J∗

٢i

C٢djxij +
∑
j∈J∗

٣i

١
cij

djxij


s.t.∑
j∈J∗

١i

xij +
∑
j∈J∗

٢i

xij +
∑
j∈J∗

٣i

xij ≤ |J |yi ∀i ∈ I (١)

∑
i∈I∗١j

xij +
∑
i∈I∗٢j

xij +
∑
i∈I∗٣j

xij = ١ ∀j ∈ J (٢)

m∑
i=١

yi = p (٣)

xij ∈ {٠, ١}, yi ∈ {٠, ١} ∀i ∈ I, j ∈ J (۴)

در تنها می�دهد نشان (١) محدودیت می�کند. مشخص را گره�ها تمام به کاندید گره�های سرویس�دهی میزان فوق هدف تابع
نشان (٢) محدودیت دهد. سرویس می�تواند خود اطراف گره�های به شود انتخاب پایانه عنوان به i سرویس مرکز که صورتی
امیری مهدوی و قنبری توسط شده ارائه مدل در قید این بگیرد. سرویس باید اتوبوس پایانه یک از تنها j گره هر که می�دهد
محدودیت نگیرند. سرویس مرکزی هیچ از و باشد سرویس شعاع از خارج نقاط است ممکن آن�ها مدل در زیرا ندارد وجود
نشان را xij و yi متغیرهای بودن یک یا صفر (۵) و (۴) های محدودیت و می�کند تضمین را نیاز مورد پایانه�های تعداد (٣)

می�دهد.

محلی جستجوی الگوریتم ٣

حل برای .[۵] است شده معرفی همبرگر و کوهن توسط بار اولین تسهیالت مکان�یابی مسائل برای محلی جستجوی الگوریتم
ذکر برتری�های دلیل به مقاله این در لذا است. شده گزارش بسیاری محلی جستجوی الگوریتم�های تسهیالت، مکان�یابی مساله

می�شود. بیان زیر صورت به همسایگی حالت، این در که است شده انتخاب ٢− swap حالت ،[۴] گواش توسط شده

تعریف زیر صورت به S همسایگی�های مجموعه� بگیرید. نظر در را |S| = p که S ⊂ I شدنی جواب یک .١.٣ تعریف
می�شود:

N(S) = {T |T ⊂ I, |T | = p, |T − S| = ١}.

دارد. نام ٢− swap الگوریتم کند، کار ١.٣ تعریف در همسایگی پایه بر که الگوریتمی
اولیه جواب گرفتند. نظر در (POF ) هدف تابع پتانسیل نام به ویژگی یک پایانه هر برای [٣] امیری مهدوی و قنبری
تاسیس می�باشند دارا بیشتری POF که پایانه p ابتدا در که مفهوم بدین می�آید، دست به POF مبنای بر اینجا در الگوریتم
نشان عددی نتایج دارد. وجود بهبود بهترین و بهبود اولین استراتژی دو محلی جستجوی الگوریتم پیاده�سازی برای می�شوند.
نیاز بیشتری محاسباتی زمان اما نمی�کند، تولید بهتری جواب بهبود، اولین به نسبت الزاما بهبود بهترین استراتژی که می�د�هد
محاسبه بودن مشکل دلیل به که هست توجه قابل می�شود. استفاده بهبود اولین استراتژی از پژوهش، این در لذا .[٣] دارد

است. شده ارائه ٣.٣ قضیه هدف تابع تغییرات محاسبه برای محاسبات، بودن زمان�بر و هدف تابع
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می�شود: تعریف زیر صورت به هدف تابع پتانسیل i ∈ I هر برای .٢.٣ تعریف

POF (i) =
∑
j∈J∗

١i

djC١ +
∑
j∈J∗

٢i

djC٢ +
∑
j∈J∗

٣i

dj
١
cij

.

طوری�که به t ∈ T و s ∈ S دارد وجود ،|S − T | = ١ و |S| = |T | = p ،S, T ⊂ I می�کنیم فرض .٣.٣ قضیه
می�کنیم. تعریف را fi١j = max{fij ; i ∈ S ∪ {t}} ،j ∈ J هر برای هستند). یکتا t و s) t /∈ S و s /∈ T

،Ns = {j ∈ J ; fi١j = fsj} می�شوند: تقسیم زیر صورت به گروه ٣ به ها گره می�شوند باز t ∈ T و sبسته ∈ S وقتی
برابر هدف تابع تغییر مقدار �صورت این در K = {j ∈ J ; fi١j = maxi∈T∩Sfij} و Nt = {j ∈ J ; fi١j = ftj}

با: است
∆f = F (T )− F (S) =

∑
j∈Nt

dj(ftj −maxi∈Sfij) +
∑
j∈Ns

dj(maxi∈S\s∪{t}fij − fsj).

عددی نتایج ۴

r١ = ٠٫ ۵ پیاده�سازی�ها تمام در و است شده گرفته نظر در ١
cij

بزرگترین دومین، و اولین ترتیب به C٢ و C١ پژوهش، این در
می�شود. فرض r٢ = ٢ و

جستجوی الگوریتم و CPLEX توسط ،BTLP مدل حل از حاصل نتایج محلی، جستجوی الگوریتم کارایی آزمون برای
است. شده خالصه زیر جدول در بزرگ ابعاد با تصادفی مساله چند روی محلی

(n) (m) (p) الگوریتم(ثانیه) اجرا زمان (ثانیه) CPLEX اجرا زمان (F (S)−F (S∗)
F (S∗) ) نسبی خطای

٢٠٠ ۵٠ ۵ ١٫ ٧۵ ٢۴٠ ٠٫ ٠٠٠١٩
۵٠٠ ٢٠٠ ٢٠ ٢٣٫ ٩٢ ۶٢٠ ٠٫ ٠٢۵
١٠٠٠ ٢٠٠ ٢٠ ۵٫ ٢٩ ۶۵٠ ٠٫ ٠٠۵٢

میانگین و محلی جستجوی الگوریتم اجرای زمان برابر ٩۵ ،CPLEX اجرای زمان میانگین طور به که است توجه قالب
است. ٠٫ ٠٠٣۵ محلی جستجوی الگوریتم و CPLEX توسط آمده به�دست جواب�� نسبی خطای

مراجع

شبكه پايانه�های مكان�يابی مسئله حل در شده سازی شبيه كردن سرد و گرم روش كاربرد بهرنگ، حجازی، و ذكايی هدايت آشتيانی، [١]
.١٣٨٠ اصفهان، مهندسی(استقالل)، در پیشرفته مواد پژوهشی علمی مجله اتوبوس�رانی،

[2] S.Babaie-Kafaki, R.Ghanbari, N.Mahdavi-Amiri, an efficient and practically robust hybrid
metaheuristic algorithm for solving fuzzy bus terminal location problems, Asia-Pacific Jour-
nal of Operational Research, 29 (2012), pp. 1-25.

[3] R.Ghanbari, N.Mahdavi-Amiri, Solving bus terminal location problems using evolutionary al-
gorithms, Applied Soft Computing, 11 (2011), pp. 991–999.

[4] D. Ghosh, Neighborhood search heuristics for uncapacitated facility location problem, European
Journal of Operational Research, 150 (2003), pp. 150–162.

[5] A.A. Kuhen, M.J. Hamburger, Aheuristic program for locating warehouses, Management Sci-
ence, 9 (1963), pp. 643–666.

S.Rahdar92@gmail.com الکترونیکی: پست
rghanbari@um..ac.ir الکترونیکی: پست

۴–۴ ص:

ایران ریاضی کنفرانس ششمین و چهل

١٣٩۴ شهریور ۶–٣

یزد دانشگاه

آن حل برای محلی جستجوی الگوریتم یک و اتوبوس رانی پایانه مکان یابی مساله برای جدید مدل یک سخنرانی

٢٢١

Archive of SID

www.SID.ir

http://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

