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 چکیده

 یشاخه ترکیبیاتی سازی بهینه. شودقلمداد می ایزمینه هر در بشر اقدام ترینمهم علمی، گیریتصمیم امروز دنیای در

 هایمسأله به تبدیل قابل مسائل از ایعمده بخشآید که می حساببه مدیریت علم و عملیات در تحقیق از وسیعی

ترین مسائل ترین و کاربردیمهم ء، جزدوره گرد یفروشندهمسئله  مسائل، این میان از. دهندتشکیل می را گیریتصمیم

 لذا. باشندروند که از نظر ساختاری نیز مشابه بسیاری از مسائل دنیای واقعی میبهینه سازی ترکیبی جایگشتی به شمار می

 .است برخوردار خاصی اهمیت از مسائل به صورت بهینه و در مدت زمان معقول گونه این حل روی بر تمرکز

 هارایانه توان و شده بیشتر اش،اندازه شدن تربزرگ با NP-Completeی پیچیدگیرده از سازی بهینه یمسأله حل یک زمان

 تا شتابندمی دقیق هایکمک روش به فراوانی فراابتکاری و ابتکاری هایروش رو این زا. رودسریع این مسائل تحلیل می حل در

 ابزارهای جمله از های متاهیورستیکالگوریتمدر واقع . یابند دست مسائل این از قبولی قابل به حل کمتری بسیار زمان در

 گرفته کار به مختلف مسائل حل جهت محدوده وسیعی در که باشندمی سازیبهینه  زمینه در شده شناخته

باشد که به تازگی توسط دکتر جدید میهای فراابتکاری یکی از این الگوریتم (OIO)الگوریتم مبتنی بر اپتیک شوند کهمی

  .حسین زاده کاشان ابداع شده است

 مسائل بهینه سازی ترکیبی به حل ،(OIO)متاهیورستیک جدید از الگوریتم استفاده با داریم قصد تحقیق این در

 های در اندازه اپتیکالگوریتم  آزمودن با رو پیش تحقیق .بپردازیم آرایش جواب جایگشتی فروشنده دوره گرد که دارای

 % از مسأله این برای بهینه تقریب ی بازه که است گردیده نایل نتیجه این گرد به دوره یفروشنده یمسأله از بزرگ و متوسط

 دقیق تقریباً تر کوچک های اندازه برای را آن پاسخ توان می و بوده شهر متغیر 200 تا 50 حول های اندازه برای 10 % تا 5

 .پنداشت

 ترکیبی سازی بهینه، اپتیک الگوریتم ی دوره گرد،ی فروشندهمسئله :واژه کلید 
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 مقدمه

 تصمیمات دربسیاری از مسائل باید. باشدموجود می شرایط به توجه با حل راه بهترین یافتن هنر سازیبهینه 

 تالش کردن کمینه هاگیریتصمیم تمامی در شود که هدف اتخاذ مرحله هر در فراوانی تکنیکی و مدیریتی

 نظر مورد سود اتخاذ جهت مناسب کوشش رو، ازاین. باشد می نظر مورد سود نمودن بیشینه نیاز و  مورد

. نمود بیان قطعی تصمیم متغیرهای از تابع یک به صورت توانمی را کاربردی هایموقعیت از بسیاری در

 را هدف تابع مینیمم یا ماکزیمم مقدار که نمود تعریف شرایطی یافتن فرایند بعنوان توانمی را بهینه سازی

 .(Schrijver, 2005)هددمی ما به

هدف در آنها جستجو برای  که هستندسازی ترکیبی  بهینهمسائل  برد فراوانی دارند،رسازی که کامهمی از مسائل بهینه یدسته

 .(Schrijver, 2005)ها هزار متغیر باشد ها حتی ممکن است تا ده  که تعداد متغیر ای استبهینه ییافتن نقطه

پردازد که در حالت عمومی  سازی می  سازی است که به آن دسته از مسایل بهینه ه ای از بهین شاخه  سازی ترکیبی  هینهب

 کاربرد هم که نمایندمی تنظیم و طراحی را ایمسأله چند، مفاهیمی کردن ترکیب با این مسائل، حلشان سخت بنظر میرسد

 یدسته به دو حل، روش نظر نقطه از گیریتصمیم مسائلهمچنین .است دشوارتر کمی آن حل راه هم و داشته بیشتری عملی

 دشوار یا مهارناشدنی و  مهارشدنی
 زمان در قطعیحل  (Pیرسته)گیریتصمیم مسائل از برخی برای. شوند می تقسیم 

 یرسته مسائل از ط برخیفق .دارد وجود ایچندجمله زمان در غیرقطعی حل( NPیرسته)دیگر  برخی برای و ایچندجمله

NP-hardیکه دشوارترین مسائل رستهNP باشندمی ایچندجمله زمان در غیرقطعی حل قابل ،روندبه شمار می.(Yang, 

2010) 
اشیاء، )هستند که در آنها جواب مسئله در قالب یک جایگشت از عناصرطبقه مهمی از مسائل بهینه سازی ترکیبی مسائلی 

تعداد از اشیاء موجود باشند، هدف تعیین یک  nدر این رده از مسائل چنانچه. قابل نمایش است( اقالم، اعضا، فعالیتها و غیره

از جمله  (Lenstra et. al. 1985).شوداست که با توجه به ماهیت مساله، یک معیار خاص بهینه ای ترتیب از آنها به گونه

TSP))گرد ی دورهفروشنده یمسائل متعلق به رده مسائل بهینه سازی مبتنی بر جایگشت می توان به مسئله
ی ، مسئله 

 زمانبندی کارگاه
(FSSP)  ی تخصیص مضاعفمسئلهو(QAP)  اشاره کرد ، . 

 درپنج استفاده وسعت لحاظ به ترکیبی با آرایش جواب جایگشتی سازی بهینه یمسأله ترینمهم گفت جرأت بتوان به شاید

 حائز خود گوناگون بسیار کاربردهای در مسأله این حل تنها نه چون. باشدگرد می دوره یفروشنده یمسأله اخیر، یدهه

 از بسیاری. گیردمی قرار استفاده مورد هم دیگر مسائل حل در آن هایحلراه (Laporte,2006)یگفته به است، بلکه اهمیت

 TSPسازی بهقابل مدل هاشبکه طراحی ها وفعالیت ریزیتسهیالت، برنامه یابیمکان مسیریابی، یمسأله نظیر مدیریتی مسائل

شهر، که  nی دوره گرد هدف تعیین یک آرایش مرتب از ی فروشندهدرمسئله (Marquez & Nieto,2013). هستند

و در نهایت به  عبور کردهاز همه شهرها تنها یک بار ای که های یک گراف معین است، می باشد به گونهموقعیت آنها روی گره

                                                           
1
 Combinatorial Optimization 

2 Tractable 
3
 Intractable or Hard 

1
 Traveling Salesman Problem  

2
 Flow shop scheduling problem 
5 Quadratic assignment problem 
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بنابراین توجه به این . (11   فتاحی،)باشدحداقل سازی مجموع مسافت طی شده می، عیار بهینه سازیم .نقطه شروع بازگردیم

 .مسائل از اهمیت باالیی برخوردار است

 

 بیان مساله -1

 نیز ترکیبیات. آید می به حساب مدیریت علم و عملیات در تحقیق از وسیعی شاخه ترکیبیاتی سازیبهینه

ی ی فروشندهمسئله مسائل، این میان از. (Schrijver, 2005)میروند بشمار ریاضی علم مباحث ترینقدیمی جزء

 ارائه دقیق و ابتکاری بصورت مسئله این حل برای گوناگونی های روش. دوره گرد از اهمیت باالیی برخوردار هستند

 جهت نیاز مورد مسئله، زمان یاندازه افزایش با ترکیبیاتی مسائل اینگونه خاص ساختار به علت اما. است شده

 این از استفاده زمینه میرسد، بنابراین در هاسال به ای که گاهیگونهیابد بهافزایش می نیزبهینه  جواب حصول

 جواب از تقریبی با خوب نسبتا های جواب که گشت هاییراه بدنبال بایستی  گیریتصمیم جهت ها روش

  .(Lin & Kernighan, 1973)دهد قرار اختیار در مناسبی و معقول زمان مدت در را بهینه

 .اپتیک اشاره کردبه روش بهینه سازی مبتنی بر علم توان  می یی که اخیراً برای بهینه سازی معرفی شده استها جمله روش از

 در صدد یافتن علم اپتیک از استعاره با باشد کهمی متاهیورستیک هایالگوریتم جمله از مبتنی بر اپتیک الگوریتم

 ترینمهم .(Husseinzadeh kashan,2012)باشدبهینه سازی ترکیبی می مسائل یزمینه در قبولی قابل هایجواب

مبتنی  الگوریتم فراابتکاری با تاکنون گرد دوره یفروشنده یمسئله که است نهفته مطلب این در پژوهش این ی نوآوریجنبه

برای بهینه سازی در فضای پیوسته معرفی شده است اما کاربرد آن در  اًگرچه این الگوریتم ذاتا. است نشده حل بر اپتیک

زیرا . اکنون مورد بررسی قرار نگرفته استمسائل بهینه سازی گسسته از جمله بهینه سازی ترکیبی مبتنی بر جایگشت ت

ها و ابزارهای مناسب برای تبدیل فرآیند جستجو از فضای پیوسته به هرگونه کاربرد آن در این زمینه مستلزم معرفی شیوه

 .هستیم مهم این به دستیابی برای الگوریتمی جدید معرفی به دنبال تحقیق این در .باشدفضای گسسته می

 بدست نتایج و ایمداده قرار ارزیابی مختلف را مورد مسائل در را بهینه سازی مهم فاکتورهای ترتیب، بدین

در واقع سوال اصلی . دهیممی قرار مقایسه مورد سازی بهینه هایالگوریتم سایر با را معرفی شده روش از آمده

سازی اپتیک کارایی مناسبی برای حل مسائل بهینهآیا الگوریتم فراابتکاری ملهم از "تحقیق به این شرح مطرح می شود که

 ."ترکیبی با آرایش جواب جایگشتی دارد؟

 اهمیت موضوع تحقیق -2

خود  به خودی میرود، شمار به NP-hardیرسته از هاآن متناظر گیریتصمیم یمسأله که ترکیبیاتی سازی بهینه مسائل حل

ی فروشنده یمسأله از اعم ها،آن اکثر شدن حل بهتر است، و برخوردار باالیی اهمیت از ها،های افراد و سازمانگیریدر تصمیم

تأثیرگزار  واقعیت جهان در کاربردش موارد شدن بهتر در نماید، کمک دانش رشد  یجنبه به که آن از بیش گرد، دوره

 این سریع حل که کنندمی درك خوبی به باشند، ارتباط در آن کاربردهای از یکی با که هایی سازمان. (Yang, 2010)است

سازمانشان  منابع اتالف کاهش و آنان هایگیریتصمیم بهبود برای تواندمی چقدر نرسد، بهینه کامالً جواب به حتی اگر مسأله،

 .مثمر ثمر باشد

این الگوریتم یک . اخیراً به عنوان یک الگوریتم فراابتکاری برای بهینه سازی معرفی شده است (OIO)مبتنی بر اپتیکالگوریتم 

از این رو . پردازدسازی می ی بهینه الگوریتم تصادفی مبتنی بر جمعیت است که با تقلید از فرآیند علم اپتیک به حل مسئله

سازی گسسته مورد  خشی الگوریتم در حل مسائل بهینهنخستین بار در چارچوب طرح پژوهشی پیشنهادی، قرار است اثرب

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

4 
 

سنجش واقع شود و با توجه به گستره کاربرد و اهمیت مسائل بهینه سازی ترکیبی جایگشتی، این رده از مسائل بعنوان مسائل 

 .اند هدف انتخاب شده

 

 

 

 
 

 ادبیات و پیشینه تحقیق -3

 ها آن از زوج هر برای و باشدمی شهرها شامل C={c1,c2,…,cn}یمجموعه (TSP)گرد دوره یفروشنده یمسأله در

 & Johnson).شود کمینه( )رابطه آن در که است Π مانند مرتب، تور یک یافتن هدف .شودداده میd(ci,cj) فاصله

McGeoch, 1997) 

                                                                                                                                                          ( )رابطه

d             +                  
   

   
 

-می گرد دورهی فروشنده که است مسیری طول واقع، در زیرا شد، خواهد یاد (دور)تور طول عنوان با پس، این از تعبار این

 تمامی گرد دورهی فروشنده که دریافت توان می فوق عبارت در دقت با. دنمای طی جایگشت یک شهرهای از گذر دربایست 

 که گردد عنوان است الزم جا این .دگردمی باز شهر نخستین به نهایت در و نمایدمی طی بار یک تنها و یک را مسأله شهرهای

 .است نموده استفاده فوق عبارت از دقیقاً پژوهش، این حل الگوریتم در استفاده مورد هدف تابع

 شده داده دوی به دو انتقال های مسافت با مسأله مختلف شهر n از یک هر از گذرا مسیر ترینکوتاه یافتن مسأله این چالش

 ,Nilsson).دشو طی بار یک تنها شهر هر کهآن شرط به ،است اولیه محل به بازگشت و( dij با درایه های Dدر ماتریس )

) است فرما حکم مثلثی نامساوی فرض کلی حالت در مسأله این برای (1980 i, j, k; dik+ dkj   dij) اصلی قطر عناصرو 

) دصفرهستن آن i ;dii=0) عبور از ترصرفه به مقرون عادی، حالت در شهر دو بین مستقیم مسیر از عبور یعنی ترتیبکه به 

در . تنیس مسیری هیچ طی به نیاز خودش به شهری از رسیدن برای همچنین و تاس گذری چنین برای میانی شهر یک از

) (dij= dji شوندمی فرض یکسان هم با وجود صورت در، انتخابی شهر دو هر بین برگشت و رفت مسیرهای  متقارن حالت i, 

j; . شهرهای آن در که، (قطار یا اتوبوس)زمینی نقلل و حم هایشرکت به توانمی در دنیای واقعی مسائل نوع این مثالاز 

 در جز ،هستند دوطرفه هاجاده عموماً هاآن در که گردندمی متصل  هم به خاص ایگونه به جاده،چندین  با پوشش تحت

 صورت این در که)گردندمی مسدود موقتاً آنها سوی دو از یکی جاده، تعمیرات یا ترافیک همچون دالیلی به که خاص مواردی

 برای ساده گراف از استفاده گرد دوره یفروشنده یمسأله از نوع این در. اشاره کرد( گردندمی قلمداد نامتقارن مسائل جزء

 .شده است است مرسوم مسأله سازی مدل

 از بیشتر خیلی P ≠ NPیفرضیه که معتقدند کامپیوتر علوم و گیریتصمیم علوم نظران صاحب از بسیاری کهاین دلیل به

 رشد با گیرند،می قرار NP-hard دشوار مسائل دسته جزء دلیل هر به که مسائلی دارد، صحت احتمال P = NPیفرضیه

 (Johnson and McGeoch,1997).هستند ایچندجمله یک به نسبت بیشتری خیلی حل زمان مستلزم مسأله یاندازه

 هایالگوریتم از دسته آن کیفیت ارتقاء(  )،مواجهند مختلف رویکرد دو با زمینه این در محققین که دهدمی نشان مطلب این

 یافتن(  )دهند،می دست به معقول زمانی در را خوب هایپاسخ و دارند بیشتری انطباق واقعیت جهان بر که سازی بهینه
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 استفاده برای که نمایند تولید سریع قدری به اما بهینه به نزدیک هاییپاسخ قادرند تنها که  تدریجی تقویت ابتکاری هایروش

 هایالگوریتم و هاروش گرم بازار این در گرد دوره یفروشنده یمسأله. باشندمی و منطقی صرفه به مقرون کامالً واقعیت، در

 مناسب نمایش و حقانیت اثبات ساز زمینه نخستین سال هاده مدت برای آن، فراوان کاربردپذیری و سادگی دلیل به گوناگون،

در این . (Johnson and McGeoch,1999)است بوده شده یاد یدسته دو هر در جدید پیشنهادی های روش بودن

 را گرد دوره یفروشنده یمسأله ،مبتنی بر علم اپتیک الگوریتم مناسب عملکرد دادن نشان برای دلیل، همین به نیز پژوهش

 .است نموده حل آن طریق از و برگزیده

 لپورت گیلبرت پیشنهاد اساس بر. است بوده زیادی پژوهشگران سوال مورد گرد دوره یفروشنده یمسأله پیش سال هاده از

 آن مرز که نمود تقسیم  دانتزیگ از پس، مدرنو   رایانه ظهور از پیش، یباستان کلی قسمت دو به را زمانی یدوره این توانمی

 .(Laporte,2006)گیردمی قرار میالدی 1 5  سال ها

 همیلتون و  کرکمن ، اویلر نظیر زیادی هایپژوهش باستانی یدوره در 
 را چه آن اساسو  پایه که کردند کار مسائلی مورد در 

 است آمده آخر یمقاله در .(Laporte,2006) دهندمی تشکیل است، مشهور گرد دوره یفروشنده یمسأله نام به امروز که

 صورت چه به که است مواجه مسأله این با خود یروزانه کار در پستچی هر زیرا است،   نرسا پیام یمسأله، مسأله این نام که

 مالقات الزم مسافت کمترین در را پستی های توشه و ها نامه رساندن برای شده تعیین های محل تمامی

5همکارانش و آنجل نیز و باستانی یدوره در 1رتاک توسط بعدها مسأله این دیگر عناوین .(Laporte,2006)نماید
 یدوره در 

 حل توانایی و هارایانه ظهور با مدرن، یدوره در اام(. (Bektas,2006است شده یاد نیزرسه مد سرویس یمسأله به مدرن،

 سال در همکارانش و دانتزیگ که ایمقاله. ددا رخ ترکیبیاتی مسائل حل دنیای در بزرگی اتفاق تر، بزرگ هایاندازه با مسائل

 مسائل از شایسته اینماینده عنوان به گرد، دوره فروشنده ی مسأله بزرگ های اندازه حل در گام نخستین د،نمودن ارائه   5 

 چند و چندین که آمد در تحریر یرشته به ایمقاله   5  سال در. (Laporte,2006)گشت گر جلوه ترکیبیاتی سازی بهینه

 ارائه ابتکاری روشی مقاله آن در .شدمی قلمداد بزرگ مقیاس در گرد دوره یفروشنده یمسأله حل های روش سلطان سال،

 1  هایی تا، در اندازهo(n!)حل دشواری یرده از ایمسأله عنوان به را، گرد دوره یفروشنده یمسألهد بو قادر که گردید

1 قبلی پژوهش یپایه بر خود که بزرگ، انقالب این ،نماید حل اطمینان  5% حد تا دقیقه   از کمتر زمانی درشهر، 
 دو آن 

 یمسأله حل برای کارآمدتر روشی یا دیگری، از بعد یکی که بود متعددی هایروش ظهور آغازگر بود، شده نهاده بنا محقق

 دادمی افزایش را Lin-Kernighanروش کارایی میزان یا و شدمی ارائه بزرگ هایاندازه در گرد دوره یفروشنده

.(Johnson and McGeoch,1997) مبنای مسأله حل فضای در محلی جستجوی، تدریجی تقویت ابتکاری هایروش در 

 یبهینه تا ودشمی پرش حل فضای از دیگر ایمنطقه به محلی، یبهینه یک یافتن از پسای که یرد به گونهگمی قرار کار اصلی

 از تا گرددمی روز به سراسری یبهینه نام به متغیری در مربوطه مقدار پاسخ، یافتن بهبود درصورت گردد، کاوش نیز محل آن

 .(11  ،فتاحی)د گرد اجتناب محلی هایبهینه دام در الگوریتم شدن اسیر

 بندی دسته قابل مختلف طرق از TSPیخانواده مسائل حل یحیطه گستردگی که گرفت نتیجه چنین توانمی ترتیب بدین

  امنظ تابع و بوده
. یمکنمی پیشنهاد زمینه این برای جدیدی بندی دسته ،ما در این پژوهش ترتیب بدین. دباشمی مشخصی 

                                                           
1
 Successive Augmentation Heuristics 

2
 Before Computers 

3
 After Dantzig 

4
  Euler, 1760 

5
 Kirkman, 1856 

6
 Herschel, 1862 

7
 The Messenger Problem 

8
 Tucker, 1132 

9
 Angel et. al., 1972 

10
 Kernighan & Lin, 1970 
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 مقابل در یک هر به مربوط توضیحات که شوند می تقسیم زیر یدسته چهار به TSPبه مربوط مسائل یخانواده نظام، این رد

 .است مدهآ شان

 متقارن گرد دوره یفروشنده های مسأله(sTSP) :پایه حالت پیرامون مروری مقاالت یا حل های روش شامل تنها، دسته، این-

 (Burke et. al., 1999).گرددمی گرد دوره یفروشنده یمسأله ی

 نامتقارن گرد دوره یفروشنده های مسأله(ATSP)  :حالت مروری مقاالت یا حل های روش حاوی تنها نیز، دسته این 

 بر در هستند TSPنامتقارن حالت با مرتبط نوعی به که را دیگر نامشابه مسائل و بوده گرد دوره یفروشنده یمسأله نامتقارن

 (Hahsler & Hornik, 2006).گیردنمی

 شباهتی خود تعریف یاولیه حالت در که مسائلی: شوندمی حل گرد دوره یفروشنده یمسأله حل از استفاده با که هایی مسأله 

-مسأله مانند) نمود استفاده  TSPبا مشابه هایمدلسازی از ها آن حل در توان می اما ندارند، گرد دوره یفروشنده یمسأله به

 مسائل مانند)داد شکل تغییرTSP یمسأله انواع از نوعی به را مسأله توانمی یا و( (MCPD)چندکاال بارگذاری و بارگیری ی

گرد تحقیقات و کارهای مختلفی انجام شده است که در جدول زیر برخی از  در زمینه مساله فروشنده دوره .(یبند زمان

 .شده است کاربردهای این مساله بیان

 
 برخی از کاربدهای مساله فروشنده دوره گرد - جدول

 مرجع کاربرد

 (Klensek,2011) ساز و ساخت مدیریت

 (Burke et al,1999) الکترونیکی چاپی مدارهای مونتاژ

 (Beck et al,2003) (VRP)نقلیه وسایل مسیریابی یمسأله حل

 (Cheng et al,1995) (FDP) سینما یمسأله حل

 (Pérez & Gonzalez,2009)  (MCDP)کاال چند بارگذاری و بارگیری یمسأله حل

 (Lin et al, 2011) (TTR)تریلر و کامیون مسیریابی یمسأله حل

 

 هدف پژوهش -4

حل مسائل بهینه سازی ترکیبی از جمله مساله فروشنده   کارا برای و بهینه حلی راه یارائه تحقیق، این هدف

 .باشد تا این الگوریتم از نظر کارایی سنجیده شودمبتنی بر اپتیک می فراابتکاری الگوریتم از استفاده دوره گرد، با

 

 فرضیه های پژوهش -5

 حل مسائل ترکیبی فروشنده دوره گرد داردی برای مناسب نتایج ارائه مبتنی بر اپتیک امکان الگوریتم. 

 است برخوردار باالییاطمینان  قابلیت از  الگوریتم این پیچیده، حل مسائل جهت. 

 

                                                           
1
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 روش تحقیق

شود، و این مفاهیم مبنای الگوریتم اپتیک را تشکیل می دهند و به صورت محتوای این بخش عمدتا به نظریه اپتیک مربوط می

-ای از علم فیزیک است که رفتار و خواص نور از جمله تعامالتاپتیک شاخه. استفاده خواهند شد (OIO)ای دراستعاره

کاربردهای عملی اپتیک را . گیردآن با ماده و ساخت وسایلی که برای استفاده یا شناسایی آن است را در بر می( هابرهمکنش)

یک آینه .  توان یافتها میها و میکروسکوپها، تلسکوپنزها، لهای مختلف و اشیاء روزمره از جمله آینهدر تکنولوژی

سطح بازتابنده آینه برآمده به )، آینه ای با سطح بازتابی منحنی شکل است که ممکن است به صورت محدب(خمیده)کروی

دارای سطح کروی های خمیده باشد، بیشتر آینه( سطح بازتابنده آینه به صورت فرورفته به داخل)یا به صورت مقعر( بیرون

های مسطح وجود دارد های خمیده مشروط به همان قوانینی است که در آینهرفتار نور منعکس شده توسط آینه. شکل هستند

پرتو تابش، پرتو بازتابش و خط عمود برآینه همه در یک صفحه قرار : قانون اول.  که به عنوان قوانین بازتاب شناخته شده است

زاویه پرتو تابش با خط عمود برابر زاویه پرتو بازتاب با خط )مواره زاویه تابش با زاویه بازتاب با هم برابر استه: قانون دوم. دارند

 (.عمود است

-کنند از اینهای نور را به سمت نقطه کانونی بازتاب میسطح بازتاب یک آینه مقعر  بخش درونی یا فرورفته آن است که پرتو

های مقعر بسته به فاصله جسم و آینه تصاویر متفاوتی از خود نشان آینه. شوددن نور استفاده میها برای همگرا کرگونه آینه

در . شود زیرا آنها تمایل دارند پرتوهای دریافتی خود را به سمت کانون متمرکز کنندها همگرا گفته میبه این آینه. دهندمی

قرار بگیرد تصویرش در آینه، مجازی، مستقیم و بزرگتر از جسم ( آینهبین کانون و )های مقعر اگر جسم در فاصله کانونیآینه

، تصویر همیشه حقیقی (فاصله جسم تا آینه بیشتر از فاصله کانونی باشد)است و اگر جسم در پشت نقطه کانونی قرار داده شود

 .و وارونه است اما اندازه تصویر به موقعیت جسم بستگی دارد

            

                                                                            
 (آینه محدب)شکل ب                                               (                                                آینه مقعر)شکل الف

 وی تصویر جسمتاثیر مکان یک جسم نسبت به فاصله کانونی بر ر - شکل

های محدب نور را به خارج پراکنده آینه. آینه محدب آینه کروی است که سطح بازتابنده و صیقل یافته آن رو به بیرون است

هر دو نقاط مجازی هستند که در  ( )و مرکز آینه ( )هاکنند زیرا کانون آنکنند و همیشه یک تصویر مجازی ایجاد میمی

شود در این آینه پرتو نور به صورت موازی با محور اصلی به آینه محدب تابیده می. قابل دسترسی نیستند افتند وداخل آینه می

تصویر در آینه محدب همیشه مجازی، . کندشود زیرا محور آینه با هر نقطه روی آینه تغییر میو پس از بازتاب واگرا می

-دهد که چگونه یک تصویر توسط آینه محدب شکل میشان مینشکل ها )نمودار پرتو در. از جسم است مستقیم و کوچکتر

                                                           
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/optics 

2
 http://en.wikipedia.org/wiki/curved_mirror 
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در واقع برای ایجاد . در شکل فقط از دو پرتو استفاده شده اما به یاد داشته باشید که تعداد نامحدودی پرتو وجود دارد. گیرد

شود را ، منتشر می(شمع در اینجا)تصویر یک نقطه از یک شئ رسم دو پرتو کافی است بنابراین فقط دو پرتو که از باالی جسم

زمانی که این دو پرتو در پشت آینه امتداد . کنیمنشان داده شده رسم میفوق  گیریم و آن را همانگونه که در شکلدر نظر می

ز توان دو پرتو که ابه طور مشابه می. کندها موقعیت نقطه تصویر را تعیین میتقاطع آن( های مقعر در جلو آینهدر آینه)یابندمی

توانیم تصویر کامل جسم شود را رسم کرد و تصویر نقطه مربوطه را بدست آورد و به این ترتیب میهر نقطه از جسم منتشر می

با استفاده از . ها مورد استفاده قرار بگیردتواند برای ایجاد یک معادله ساده برای این نوع آینههای کروی میمدل آینه .را ببینیم

طول فاصله  fفرض کنید که. پذیر استین بازتاب، ایجاد یک رابطه کمی بین فواصل جسم وتصویر امکانروابط مثلثی و قوان

 Zitzewitz)شود معادله آینه تقریبا به صورت زیر تعیین می مکان تصویر باشد، qو r=2fکه( شعاع انحنا)مرکزآینه rو کانونی

et al, 2005). 

 

 

 

 (Zitzewitz et al,2005)روابط مثلثی بین جسم و تصویرش - شکل

(                                                                      )رابطه
             

2 1 1

2

rp
q

r p q p r
   


                              

های نور طور کلی اگر پرتوبه. شودگیری میاندازه( کندنقطه ای که در آن محور آینه را قطع می)ها از رأسی فاصلههمه

آینه قرار داشته باشند شود اما اگر پشت مثبت در نظر گرفته می خودشان نیز در همان طرف آینه قرار داشته باشند فاصله

های های محدب منفی هستند در آینهبرای آینه qو ( fیا) rبه عبارت دیگر هر دو مقدار. شوندها منفی در نظر گرفته میفاصله

 .(Zitzewitz et al,2005)شودمنفی در نظر گرفته می qمقعر نیز زمانی که جسم بین رأس و کانون قرار داشته باشد

کند تصویر نسبت به جسم چقدر بزرگتر یا است که مشخص می( خمیده)های کروییکی دیگر از خواص آینه (m)بزرگنمایی

با استفاده از هندسه مثلثی این . است (HO)به ارتفاع شئ  (HI)یک نسبت ساده از ارتفاع تصویر m در عمل. کوچکتر است

 :تواند به صورت زیر نوشته شودت جسم مینسبت با توجه به موقعیت تصویر و موقعی

(                                                                      )رابطه
             

     
q HI q

m HI HO
p HO p

                              

 

r 
 q 

p 

HO 

HI 
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هنگامی که قدر مطلق بزرگنمایی . تصاویر مجازی همواره پشت آینه قرار دارند به این معنی که موقعیت تصویر منفی است 

مقدار منفی بزرگنمایی . کمتر از یک است تصویر کوچکتر از جسم و زمانی که بزرگتر از یک است تصویر از جسم بزرگتر است

 .م وارونه استنیز به این معنی است که تصویر نسبت به جس

کند این هایی که نزدیک و تقریبا موازی محور اصلی هستند استفاده میبرای تشکیل یک تصویر، این معادله فقط از پرتو

سازد به اندازه کافی ای که پرتو تابش با محور اصلی میشود که زاویهوضعیت به لحاظ فیزیکی توسط این این فرض برقرار می

هایی که از ر واقع پرتود. کندشوند را ایجاد میهایی که از محور بازتاب میرا برای پرتو          کوچک است که تقریب

هایی که از محور پرتو. ها نزدیک یا موازی محور اصلی نیستندآیند واگرا هستند بنابراین تمام پرتویک شئ به سمت آینه می

های موازی را به یک نقطه های کروی، همه پرتوت این است که آینهواقعی. شونداصلی دورند، به یک نقطه واحد همگرا نمی

 .رسانند که این به عنوان انحراف کروی شناخته میشودواحد نمی

                                                                                  

                                                              
  پرتو از نقطه کانونی( انحراف)میزان واگرایی ( ب)                               ینه های کروی                   آ( الف)              

 آینه های کروی و میزان انحراف جسم از آینه - شکل

هایی که به لبه بیرونی آینه کنند بسیار مورد توجه است چون پرتوهایی که به لبه بیرونی آینه برخورد میاین نقص برای پرتو

کنند در هایی که به بخش داخلی آینه برخورد میشوند در همان محل دقیقی متمرکز شوند که پرتوکنند موفق نمیبرخورد می

 .رسندنظر میبههای کروی اغلب تار شود که تصویر اشیا در آینهشوند و همین امر باعث میجا متمرکز میآن

فاصله پرتو نور از محور  HOتواند در شرایطی کهشود، مینامیده می( عرضی)که انحراف جانبی،از کانون ( )میزان واگرایی پرتو

-به صورت زیر مشخص می ( )گیری شود بنابراین انحراف جانبیاست اندازه  اصلی یک آینه مقعر با شعاع انحنای

  .(51 :5  ،   1 کونکا)شود

                                                                                                         ( )رابطه 
2

2 2 22

r r

r HO

  


 

-کاهش می ( )را ثابت نگه داشته و شعاع انحنا بزرگتر شود انحراف جانبی  HOکند که زمانی کهپیش بینی می(  )معادله

 .کنیماز چنین مکانیسمی برای اصطاح انحراف کروی مصنوعی استفاده می OIOدر. باشد

دهیم که چگونه مفهوم فیزیکی در این بخش نشان می .را تعریف کنیم( اولیهیا همان جمعیت )ابتدا باید جسم ها :  مرحله 

 OIOالگوریتم. نام دارد، مدل سازی شود OIOسازی کهتواند بطور مصنوعی برای توسعه یک الگوریتم کارآمد بهنه فوق می

در این الگوریتم فرض بر این است که تعدادی . یک الگوریتم تکاملی مبتنی بر جمعیت است که از علم اپتیک الهام گرفته است

مقابل یک آینه مواج ، در (های بالقوه برای مسأله هستندشود جوابنگاشته می   که در     نقاطی از)نقاط نور مصنوعی 

سازی سطح تابع را به عنوان یک آینه بازتاب کننده برای بهینه OIO.کندها را منعکس میمصنوعی قرار دارند که تصویر آن
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هر (. شوددر ادامه دو عبارت آینه و سطح تابع بطور معادل استفاده می)هاستها و درهدهد که متشکل از قلهمورد عمل قرار می

به این . کندبه عنوان یک سطح بازتاب مقعر رفتار می( فرورفتگی)به عنوان یک سطح بازتاب محدب و هر دره( یبرآمدگ)قله

ترتیب پرتو مصنوعی ساطع شده از نقطه نور مصنوعی توسط سطح تابع، بسته به اینکه سطح بازتاب قسمتی از قله یا دره است 

   که به عنوان یک جواب جدید در دامنه جستجو در     دریک نقطه جدید )شود و نقطه تصویر مصنوعی منعکس می

برعکس موقعیت نقطه )صورت وارونهو یا به( در جهت موقعیت نقطه نور در فضای جستجو)صورت مستقیم، یا به(شودنگاشته می

  .(Husseinzadeh Kashan,2012)گیردشکل می( نور در فضای جستجو

شود در این شکل فرض می. دهدهای جدید در فضای جستجوی یک بعدی را نشان میایده اصلی برای تولید جواب زیر شکل

-در فاصله معینی از رأس قرار می( آینه)تابع هدف در مقابل سطح تابع-در فضای جستجو( جسم)که یک نقطه نور مصنوعی

مجموعه همه نقاط . از فضای تابع هدف هستند     محور جواب و مقادیر روی/از فضای جستجو  مقادیر روی محور )گیرد

تابع هدف -تصویر مصنوعی در فضای جستجو(. دهندتابع هدف را تشکیل می-، فضای جستجو       در سیستم مختصات

در نهایت رسم . شودتعیین می(  معادله)و بزرگنمایی(  معادله)های آینهشود و موقعیت و ارتفاع آن از طریق معادلهتشکیل می

بسته به نوع بخش . موقعیت تصویر مصنوعی در فضای جستجو، موقعیت جواب جدید در فضای جستجو را نتیجه میدهد

موقعیت   هدف تابع-در فضای جستجو( شئ)و با توجه به موقعیت نقطه نور مصنوعی( محدب یا مقعر)بازتابنده سطح تابع

 Fدر جمعیت، جواب متفاوت Oبا توجه به جواب(.  شکل)آن ساخته میشوند های جدید تحتمختلف وجود دارد که جواب

شود بدتر باشد فرض می Oاز مقدار تابع هدف Fاگر مقدار تابع هدف. شودبه طور تصادفی از جمعیت انتخاب می( نقطه رأسی)

 - شکل)شودیتشکیل م Fو Oو روی خط واصل Oکه سطح تابع محدب است و جواب جدید به صورت مستقیم نسبت به

شود که سطح تابع مقعر است و جواب جدید یا به بهتر باشد فرض می Oاز مقدار تابع هدف Fو اگر مقدار تابع هدف( الف

در فضای جستجو  Fو Oو روی خط واصل Oنسبت به( د-ج - شکل)و یا به صورت وارونه ( ب - شکل)صورت مستقیم

 .(Husseinzadeh Kashan,2012)تشکیل میشود

                                 

                           
 (ب)                                                                    (                            الف)
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 (د)   (                                                           ج)

 (  ،   1 کاشان )های جدید در فضای جستجوی یک بعدیتولید جواب - شکل

 
های جدید قادر به انجام کشف و استخراج برای تولید جواب OIOشود، منطقدیده می فوق همانطور که از مدل مفهومی شکل

بزرگ در فضای جواب بطور نسبی تواند از طریق اجازه دادن به یک جهش اکتشاف می. در طول جستجو برای بهینگی است

های اولیه انجام توان از طریق اجازه دادن به یک جهش نسبتا کوچکتر در طول جواببرداری را میدر حالیکه بهره .کنترل شود

ئه های الگوریتم را اراکنیم و سپس گاماستفاده شده را معرفی می OIOیهایی که برای توسعهدر ادامه این بخش ابتدا نماد.داد

 .دهیممی

به علت اهمیت این موضوع ما هر یک از این چهار شکل را به صورت جداگانه رسم کرده ایم و توضیحات مربوط به هر شکل را 

 .نیز به صورت جداگانه توضیح داده ایم

قاط نوری جواب به صورت تصادفی برای تشکیل مکان اولیه ن NOابتدا تعداد در واقع مکانیزم کلی به این صورت است که در

 (j=1,…, NO)(موقعیت)با مکان j، هر نقطه نور مصنوعیtشود، سپس در تکرارمصنوعی در فضای جستجو تولید می

1 2[   ... ]t t t t

j j j jnO o o o در فضای هدف و جستجوی مشترك در موقعیت )در فضای جستجو  

1 2 ,[   ...  ]
k

t t t t

j j jn j io o o sدر فاصله( سطح تابع)در مقابل آینه مصنوعی
, k

t

j ip گیرد و تصویر مصنوعی از رأس آینه قرار می

آن در فضای هدف و جستجوی مشترك در فاصله
 , k

t

j iq(تابع/ روی محور هدف)با توجه به اینکه . گیرداز رأس شکل قرار می

محور اصلی از نقطه
k

t

iF  کندمیدر فضای جستجو عبور(
k

t

iF  به طور تصادفی از مجموعه جواب جاری انتخاب شده با این

)شرط که )
k

t

if F باید با( )t

jf O و شعاع انحنای آینه مصنوعی برابر( متفاوت باشد
 k

t

irنگاشت موقعیت تصویر مصنوعی . است

,به فضای جواب یک موقعیت تصویر مصنوعی k

t
j iIکند که به عنوان یک جواب جدید برای مسأله در فضای جستجو تولید می

 .(Husseinzadeh Kashan,2012)عمل میکند

 

 های جدید درایجاد جوابOIO 

 فوقکه در بخش  OIOکروی و ایده کلی الگوریتمهای درباره بازتاب نور از آینه قبل با توجه به مباحث مطرح شده در بخش

همانگونه که قبال . شودبرای تولید یک جواب جدید در فضای جستجو توسعه داده می OIOهایارائه شد در این بخش معادله
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های مختلف سطح تابع به عنوان عمل می کند به طوری که بخش OIOاشاره شد سطح تابع به عنوان آینه منعکس کننده در

 .کندآینه مقعر یا محدب عمل می یک

1باموقعیتjمصنوعینورنقطه 2[   ... ]t t t t

j j j jnO o o o1جستجو و موقعیت درفضای 2 ,[   ...  ]
k

t t t t

j j jn j io o o s  در فضای

ابتدا . گیریمرا در نظر می( مثل مکان و ارتفاع)های تصویر آن هستیم مند به پیدا کردن ویژگیتابع هدف که عالقه-جستجو

برای مشخص کردن این موضوع، . کنیم که نقطه نور در مقابل بخش مقعر یا محدب از سطح تابع قرار گرفته استمشخص می

طور تصادفی یک جواببه
k

t

iF از مجموعه جواب جاری که باt

jO که)شودمتفاوت است انتخاب می ik {1,…, NO}  به-

)و     کهطوری ) ( )
k

t t

i jf F f O) شود که این یک نقطه در فضای جستجو است که محور اصلی آینه را از و فرض می

)حال اگر. دهدخود عبور می ) ( )
k

t t

j if O f F  و اگر(  - شکل )شود که سطح تابع مقعر استباشد نتیجه می

( ) ( )
k

t t

j if O f F  (.  شکل)شود که سطح تابع محدب استباشد نتیجه می 

بنابراین آینه یک منحنی )دست آمده استبه( n=1)در حضور یک شئ یک بعدی(  و معادله معادله)های آینهدر اپتیک معادله

در این حالت )دشواری نیست کنند کارنیز عمل می ( n=2)که این معادالت برای اشیای دو بعدیدیدن این(. مقعر است/محدب

نیز  (n)توان تعمیم داد به طوری که برای اشیای با ابعاد باالتر بنابراین این معادالت را می(. مقعر است/آینه یک پوسته محدب

 . قابل استفاده باشند

 
 کندزمانی که سطح تابع به عنوان یک آینه مقعر عمل می - شکل
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 کندزمانی که سطح تابع به عنوان یک آینه محدب عمل می - شکل 

 

موقعیت
, k

t

j is مربوط به نقطه نور مصنوعیj جایی بین( فضای هدف)هدف /روی محور تابع( )t

jf Oو مثبت بینهایت قرار می-

مقدار.گیرد
, k

t

j is را برابر یک مقدار تصادفی[ ( ), ( ) ]t t

j jU f O f O d جا فرض شده کهقرار میدهیم که در این-

( )t

jf O d بینهایت فیزیکی است([ , ],U a b نشان دهنده مقادیر توزیع یکنواخت تصادفی بینa وb باشدمی.)d
خودش  

 .بپذیردتواند هر مقدار مثبتی را بینهایت فیزیکی است که می

1با 

1,...,
max { ( )}j

j NO
d f O


 کنیم و هرجا که انحراف کروی درشروع میOIO شوداصالح می،d

بر مبنای  .شودبهنگام می 

تعریفی که از 
, k

t

j ip توان نوشتارائه شد می: 

,             ( )رابطه , ( )
k k k

t t t

j i j i ip s f F  

توان فرض کرد که موقعیتبه طور مشابه می
k

t

im فضای تابع )هدف /مربوط به مرکز انحنای آینه مقعر مصنوعی روی محور تابع

)جایی بین( هدف )t

jf Oبنابراین مقدار به طور تصادفی از توزیع تعیین. و مثبت بینهایت قرار دارد-

[ ( ), ( ) ]
k k

t t

i iU f F f F d شود کهمی( )t

jf O d حال بر مبنای تعریف ارائه شده . بینهایت فیزیکی فرض شده است

برای
k

t

ir توان نوشتمی: 

)  ( )رابطه )
k k k

t t t

i i ir m f F  

موقعیت .قرار دارد محدب باشد jسطح تابع که در مقابل نقطه نور مصنوعی حال اگر فرض کنیم
, k

t

j is  مربوط به نقطه نور

)جایی بین( فضای هدف)هدف /روی محور تابع jمصنوعی )
k

t

if F مقدار. گیردو مثبت بینهایت قرار می
, k

t

j is  را برابر یک

]مقدار تصادفی  ( ), ( ) ]
k k

t t

i iU f F f F d جا فرض شده کهقرار میدهیم که در این( )
k

t

if F d بینهایت فیزیکی است .

مشابه حالت یک آینه مقعر مصنوعی، در مورد یک آینه محدب مصنوعی نیز
, k

t

j ip آیدبدست می به وسیله معادالت فوق. 

توان فرض کرد که موقعیتمی فوق با توجه به شکل
k

t

im فضای )هدف /از مرکز انحنای آینه محدب مصنوعی روی محور تابع

)جایی بین منفی بینهایت و ( هدف ).t

jf O بنابراین مقدار. قرار دارد
k

t

im را به عنوان یک مقدار تصادفی از توزیع-

[ ( ) , ( )]t t

j jU f O d f O کنیمدهیم که فرض میقرار می( )t

jf O dدرست شبیه . ، منفی بینهایت فیزیکی است

حالت یک آینه مقعر مصنوعی، در مورد یک محدب مصنوعی نیز
k

t

ir اگرچه برخالف . آیدبدست می ت فوقبه وسیله معادال

جامقعر مصنوعی، در اینحالت آینه 
k

t

ir هنگامی که مقدار. منفی است
, k

t

j ip  و
k

t

ir توان از معادله آینه  برای تعیین شدند، می

بدست آوردن
, k

t

j iq به صورت زیر استفاده کرد: 

  ( )رابطه 
,

,

, , ,

2 1 1

2

k k

k

k k k k k

t t

i j it

j it t t t t

i j i j i j i i

r p
q

r p q p r
   


 

هدف نسبت به موقعیت مرکز /روی محور تابع jو موقعیت نسبی نقطه نور مصنوعی( مقعر یا محدب)بسته به نوع سطح تابع 

انحنا،
, k

t

j iq که فلوچارت کلی این الگوریتم به صورت زیر است. تواند مثبت یا منفی باشدمی: 

 

 
 
 

 

 

 

 پایان

 ایجاد بهترین جواب با بهترین شایستگی

 

 

 

اولیه به صورت تصادفی داخل ایجاد جمعیت 

 محدوده موجه
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 فلوچارت الگوریتم مبتنی بر اپتیک - شکل

 جامعه آماری -1

 عملیات در تحقیق یشده حل مسائل الین آن یکتابخانه
 یی فروشندهشده حل مسائل یکتابخانه نام به مهمی بخش شامل 

 گرد دوره
 دور یافتن ینامتقارن، مسأله و متقارن گرد دوره یفروشنده هایمسأله به مربوط هایداده از پایگاهی باشد کهمی 

 محدود ظرفیت با نقلیه یوسیله مسیریابی یمسأله و  منظم دهی اولویت یمسأله همیلتنی،
 بهترین و مسأله هایاز داده اعم 

 .است جهان در هاآن برای شده یافت پاسخ
متفاوت  چندین نوع دارای کتابخانه، در مندرج یداده نوع لحاظ به مختلفش، انواع بر عالوه خود گرد، دوره یفروشنده یمسأله

1دوبعدی ، اقلیدوسی  ، جغرافیای شده ، بریده ماتریسی متفاوت، نوع چند این. باشدمی
5بعدی سه و 

 از هاداده این. هستند 

 به مربوط هاینقشه
 1

GISبندی دسته قابل حقیقی و صحیح قالب در دو و گردیده استخراج کشورها هایراه ینقشه و 

ما در این مقاله تعدادی از مسائل موجود در این  .شوندمی تشکیل صحیح اعداد از سایرین اقلیدوسی، هایداده به جز .هستند

 .کتابخانه آن الین را به صورت تصادفی انتخاب کرده و مورد بررسی قرار داده ایم

                                                           
1
 ORLIB 

2
 TSPLIB (Reinhelt): http://comopt.ifi.uni-heidelberg.de/software/TSPLIB/ 

3
 Sequential Ordering Problem 

4
 Capacitated Vehicle Routing Problem 

5
 MATRIX 

6
 ATT 

7
 GEO 

8
 EUC_2D 

9
 EUC_3D 

10
 Geographical Information System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعیین نوع آینه

با ( رولتاز طریق چرخه )جواب ایجاد شده 

 :جواب قبلی مقایسه می کنیم اگر

If ( ) ( )
k

t t
j if O f F 

 .آینه محدب است

 وگرنه

( ) ( )
k

t t
j if O f F 

 .آینه مقعر است

 

اصالح انحراف کروی 

 

or 
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,
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i j i
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k k

t t
j i iHO r

 تولید جواب جدید

 4-3متناسب با توضیحات ارائه شده در شکل 

 

 ارزیابی جمعیت ایجاد شده
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 یافته های پژوهش

 حاالت در آن یاولیه تنظیمات ابتدا مبتنی بر اپتیک، الگوریتم طریق از گرد دوره یفروشنده منتخب مسائل یکلیه حل در

 مورد در. است گردیده ثبت پژوهش در اجرا آن پارامترهای مقادیر همراه به شده کسب ینتیجه بهترین و شده آزموده مختلف

 . مقایسات صورت گرفته است( TSPLIB)نیز  کسب ینتیجه بهترین با اکتسابی پاسخ نزدیکی میزان
 

 حل مسائل فروشنده دوره گرد با الگوریتم اپتیک - جدول

بهترین 

 TSPLIBجواب

 جواب
OIO 

 تعداد

 آینه 

 تعداد

 اشعه

تعداد  تعداد ارزیابی 

 شهرها

 ردیف نام اختصاری

 

             1  1111    burma14   

 1 5  1 5    1 11111    ulysses16   

 11   111    1  11111    gr17   

  1    1     1  11111    gr21   

 1    15     1  11111    ulysses22   

       15    1  11111    gr24   

5   5      1  11111    fri26   

 1 1  1      1  11111  5 bays29 1 

   1         1   1111  5 bayg29 5 

82601 88080 8 82 322222 41 att48 82 

6246 6423 0 82 862222 41 gr48 88 

821861 64/801804  8 82 422222 16 pr76 80 

8088 1/8162  8 82 422222 11 rat99 13 

6140 1611 8 3 622222 802 gr120 14 

 
 اپتیک الگوریتم طریق از متقارن گرد ی دورهفروشنده منتخب مسائل حل از حاصل پژوهش، این اجراهای به مربوط نتایج اما

 یدسته ( )اپتیک الگوریتم تنظیمات به مربوط اطالعات دسته دو از نتایج عبارتند این .باشندمیزیر جدول در مندرج شرح به

 Num ofایم که هر جسم به تعدادکه فرض کرده Num of Light Pointsاز اعم الگوریتم تنظیم پارامترهای پیش نخست،

Light Points تاباند، یعنی در واقع برای هر جسم به تعداداشعه نور به آینه میNumofLightPoints  عدد تصادفی تولید

ها جزء تنظیماتی گیرند، و همچنین تعداد ارزیابیحداکثر و حداقل تعداد آینه هایی که اجسام در مقابل آنها قرار می. میکنیم

 سپری زمان: از عبارتند که الگوریتم یبرنامه اجرای از حاصل نتایج دوم، یدسته(  ).است که در هر مرحله باید تنظیم شود

 مقدار با مقایسه اساس بر عمل توفیق و آمده دست به یبهینه مقدار قبول، ی قابلبهینه مقدار آوردن دست به برای شده

 یمسأله حل در مبتنی بر اپتیک الگوریتم عملکرد که دهندمی نشان این مقادیر .باشدپژوهش می یپیشینه در مندرج یبهینه

-مقایسه در خواننده کار سهولت برای .آوردمی فراهم آن ارزیابی برای را شرایط و است بوده چه صورت به گرد دوره یفروشنده
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است، تا میزان  گریده مندرجTSPLIB) یکتابخانه)کنونتا شده یافت پاسخ بهترین با OIOطریق از دست آمده به پاسخ ی

 .توفیق عمل الگوریتم اپتیک به وضوح نشان داده شود

 
 الگوریتم اپتیکمحاسبه میزان کارایی  - جدول

 جواب TSPLIBبهترین جواب بهترین روش توفیق عمل
OIO 

 ردیف نام اختصاری تعداد شهرها

 

 11              burma14   

 11  1 5  1 5    ulysses16   

1 /55   11   111    gr17   

 11   1    1     gr21   

 11  1    15     ulysses22   

 1/51         15    gr24   

  /51  5   5      fri26   

 1/55   1 1  1    5 bays29 1 

1 /55     1       5 bayg29 5 

 5/5   1  1        1 att48  1 

 5/5   1     1   1 gr48    

11/1   11  5   /          pr76    

  / 1       1/   1  55 rat99 13 

51/ 5   5   1  5   1 gr120  4 

شهر فوق    تا   که از جدول فوق مشخص است میزان کارایی این الگوریتم برای مسائل کوچک از جمله مسائل همان طور 

الین یکسان هستند و این ی آنها با جواب حاصل در کتابخانهدرصد جواب 51باشد چون در اکثر آنها تا نزدیک بهالعاده باال می

ما . است گردیده محقق مختلفی حاالت در پارامترها تنظیم با فوق نتایج آوردن دستبه . کارایی باالی الگوریتم را نشان میدهد

الین به عنوان جواب مرجع در حاالت مختلف ی آندر این پژوهش مسئله را با مد نظر گرفتن جواب حاصل در کتابخانه

 این. ایم تا به بهترین جواب ممکن برسیمتغییر داده را( هاها و تعداد آینهها، تعداد اشعهتعداد ارزیابی)سنجیده و مکرراً پارامترها

 .بیشتردر پارامترهای مساله خواهد شد تعمق به نیازمندی موجب وضوح، به موضوع

تری ها میباشد تا به جواب دقیقمستلزم به افزایش تعداد ارزیابی مسأله یاندازه که این الگوریتم با افزایش گرددمی مالحظه

 .نمود ارزیابی بیشتری تکرارهای در را هاپاسخ یجمعیت اولیه تعداد بایستواقع با بزرگتر شدن مسئله مینایل شود و در 

 

 تحقیق نتایج بررسي
. کنندمی برابری هادقیق آن مقادیر با دوره یفروشنده یمسأله در (شهر    و  )کوچک هایاندازه برای آمده دست به نتایج

شهر یا     تا    از)های متوسطاندازه برای .دگردمی تلقی بهینه حل کوچک مسائل جایگشتی راه هایاندازه مورد در پس

 لزوماً نه)کنون تا شده پاسخ یافت بهترین عنوان به پژوهش یپیشینه در شده ثبت مقادیر با آمده دستبه نتایج نیز (تجهیزات

است،  نشده منتشر کتابخانه در مندرج های پاسخ از بهتر پاسخی مسائل و در این داشتند زیادی برابری (دقیق ی بهینه پاسخ
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 یقین، به قریب احتمال به زیرا رود،می هم انتظاری چنین واقع در. است شده ها نزدیک آن به بخشی رضایت حد تا OIOاما

دوره  یفروشنده بزرگ مسائل حل اما. باشند آمده دست به دقیق هایحل راه از استفاده با در کتابخانه مندرج مقادیر بیشتر

 پاسخ این. است گرفته صورت کنون تا شده یافت جواب بهترین از متوسطی اختالف باOIO  از طریق( شهر 1  نا   )گرد 

 عملگرهای افزودن با و ارتقاء بوده قابل اما، هستند مفید و پذیرفتنی کامالً شماری،بی کاربردهای برای هم اکنون چه گر ها،

 مسیر بهترین یافتن همچون مواردی در. یافت دست بهتری بسیار هایپاسخ به توانمی اپتیک بنیادنو الگوریتم به بیشتر

 یافته دست پاسخی به ترسریع است بهتر مسیر، ترینکوتاه آوردن دقیقاً دستبه جای به شهر، یک هایعابربانک بازرسی برای

 که نمود ارزیابی چنین توانمی مجموع در لذا. دهد کاهش را بانک سرپرستیبه  تحمیلی هایهزینه زودتر چه هر که شود

و در حل مسائل مشابه توصیه  باشدمی مطلوب و پذیرفتنی بسیار دیگر هایروش نسبتبه  TSP برای OIOهایپاسخ کیفیت

 این به با افزودن عملگرهایی البته که شود،می دیده الگوریتم این در کارایی کاهش مشکل تر،بزرگ ابعاد در البته .شودمی

 با مثال برای. کرد کمک نهایی پاسخ بهبود به هوشمند به صورت چند، تغییراتی با توانمی ای نه چندان دورالگوریتم، در آینده

 .این الگوریتم را بهبود داد توان می سادگی به ممنوعه، یا جستجوی تبرید سازی مانند شبیه الگوریتمی ترکیب
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