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 چکيده 

 در نظرگرفتن با کهمی باشد  نقلیه وسایل مسیریابی مسئلهیکی از مسائل پایه در برنامه ریزی توزیع، 

 کمترین با مسیر بهترین یافتن دنبال به ،آنها بین ما محدودیتهای و موجود نقلیه وسایل و مشتریان تعداد

 رفتندرنظرگ با ل نقلیهیمسیریابی وسا مسائل از کامل مدلی ابتدا مقاله این در. است جایی جابه هزینه

 شده ارایه شمگیرچ نتایج به توجه با سپس و است شده تعریف مشتریان مابین تقدمی هایمحدودیت

ترکیب الگوریتم شبیه سازی تبرید ، زیاد ابعاد با مسایل حل در هیبریدیابتکاری  فرا هایالگوریتم توسط

 در را مسیریابی توان می ها الگوریتم این از استفاده با .است گرفته قرار استفاده مورد و کلونی مورچگان

  بین موجود فواصل به توجه با را مسیر بهترین که نحوی به نمود حل زیاد تکرارهای با و بزرگ ابعاد

 یک مشتریان های داده از استفاده با و عملیاتی نمونه یک طرح با نیز انتها در .آورد بدست مشتریان

نتایج الگوریتم  و شده ترسیم مسیر بهترین، های پخش مواد غذایی و داروییدر یکی از شرکت منطقه

 مقایسه شده است.ابتکاری  فرا هایالگوریتمهیبریدی با 

 

 ،کلونی مورچگان ،شبیه سازی تبرید ابتکاری، فرا هایالگوریتم نقلیه، وسایل مسیریابیواژگان کليدي: 

  تقدمی محدودیت
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 مقدمه  -1

 نای در  را خبرگان از بسیاری توجه که باشد می توزیع هایسیستم مهم های بخش از یکی 1نقلیه وسایل مسیریابی مسئله

 پوشش سطح با مسیر بهترین یافتن دنبال به  2گرد دوره فروشنده مسائل منطق با مسائل این. است کرده جلب خود به حوزه

 پس و شروع نقطه یک از که نحوی به باشدمی سود باالبردن و هزینه  کردن کم و آنها تقاضای سازی برآورده و مشتریان کامل

 دارای که باشد می لجستیک مدیریت مساله یک ،VRP واقع در .گردد می بر آغازین نقطه همان به مناطق تمامی از گذر از

 وسیع بازه از صرفنظر. باشدمی کنندگان مصرف های کاال حمل برای ها کامیون ارسال تا وسیله نقلیه مسیریابی از وسیعی بازه

 جابجایی برای تقاضاها از ای مجموعه و ثابت های تظرفی با نقلیه وسائل از ناوگان یک از عبارتند مساله اصلی اجزاء مساله،

 از ها محدودیت از وسیعی بازه باید مدیران اینکه دلیل به مساله. شده تعیین پیش از مقصدهای و معین کاالهای یا و مسافران

( انواع مسیریابی وسایل نقلیه نمایش 1)شکل در  .باشد می پیچیده بگیرند، درنظر  را مسیر طول و نقلیه وسایل ظرفیت قبیل

 (.Toth and Vigo, 2014)داده شده است 

مسيريابي وسايل 
(VRP) نقليه

مسیریابی وسایل نقلیه با 
 (CVRP) ظرفیت مشخ 

مسیریابی وسایل نقلیه با محدودیت مسافت
 (DCVRP)

مسیریابی وسایل نقلیه با دیدگاه میزان سفار 
(VRPPD)و تحویل کاال   

مسیریابی وسایل نقلیه با دیدگاه کاالی مرجوعی
 (VRPB)

مسیریابی وسایل نقلیه در بازه زمانی مشخ 
 (VRPTW)

مسیریابی وسایل نقلیه با 
دیدگاه کاالی مرجوعی و بازه 

زمانی مشخ 
 (VRPBTW)

مسیریابی وسایل نقلیه با 
دیدگاه میزان سفار  و 
تحویل کاال در بازه زمان 

(TWVRPPD)مشخ   

سرویس
ترکیبی 

بازه زمانی

مرجوعی

مسیریابی وسایل نقلیه 
(SVRP)تصادفی 

مسیریابی وسایل نقلیه با ظرفیت 
(HFVRP)ناهمگن 

مسیریابی وسایل نقلیه با 
(PVRSD)تحویل چندگانه 

مسیریابی وسایل نقلیه 
(PVRP)دوره ای 

مسیریابی وسایل نقلیه 
(DVRP)دینامیک 

مسیریابی وسایل نقلیه سبز
 (GVRP)

مسیریابی وسایل نقلیه با 
(MDVRP)چندین انبار 

طول مسیر

ظرفیت

روزهای مختلف

سرویس دهی
بیش از یک بار 

وسایل نقلیه مختلف

مسیریابی وسایل نقلیه با تقاضای تصادفی احتمالی
 (SDVRP)

مسیریابی وسایل نقلیه با مشتری تصادفی
 (SCVRP)

مسیریابی وسایل نقلیه با زمان تصادفی
 (STVRP)

تقاضا

مشتری

زمان

چندین انبار

دینامیک

محیط ایمن

با درخواست دینامیک   مسیریابی وسایل نقلیه
(DRVRP)

با زمان سفر دینامیک   مسیریابی وسایل نقلیه
(DTVRP)

با میزان وسایل نقلیه دینامیک   مسیریابی وسایل نقلیه
(DVAVRP)

درخواست

زمان

وسایل نقلیه 
در دستر 

 

 انواع مسيريابي وسايل نقليه-(1)شکل 

 قطعی آنها از برخی که شده شنهادپی گرد و مسیریابی وسایل نقلیه دوره فروشنده مسائل حل برای مختلفی حل های رو 

 برخی و (Toth and Vigo, 2014)  4برشی صفحه و 3انشعاب و شاخه الگوریتم مانند دهندمی ما به را بهینه جواب و بوده

 :مانند دهند می ما به بهینه جواب به نزدیک جواب هاالگوریتم از دیگر

 

                                                           
1 Vehicle Routing Problem 
2 Traveling Salesman Problem 
3 Branch and bound 
4 Branch and cut 
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 ng et al, 2015)(Konak, 2015), (Wa  5تبرید سازی شبیه هایالگوریتم

  (karakatic et al, 2015) 6الگوریتم ژنتیک

 )2016et al,  Lai(Sicilia, 2016) ,( 7جستجوی ممنوع

 ( ),(et al, 2013 NarasimhaAbdulkader et al, 2015) 8الگوریتم کلونی مورچگان

  (Teymourian et al, 2015) 9فاخته جستجوی الگوریتم

 l, 2015)(Luo et a 10الگوریتم قورباغه

 بهینه جواب به دستیابی دنباله ب مرتبط هایالگوریتم به مختلف هایمحدودیت کردن اضافه با که و الگوریتم ها مختلف دیگر

 محدودیت حین این در .دهند می ما به بهینه جواب به نزدیک جواب و باشند می جستجوی مختلف های رو  از استفاده با

 مشتریان تقاضای، مناطق مشتریان تعداد های محدودیت:  چون مواردی .گیرند قرار مدنظر تبایس می که دارد وجود نیز هایی

 و خاص کاالهای، نقلیه وسایل ظرفیت، توزیع مسیرهای، مشتریان مابین مسافت، ( نشده ریزی برنامه و شده ریزی برنامه) 

 عنوان تحت نیازیپس و نیازی پیش روابط داشتن و یکدیگر با همپوشانی به توجه با را ها محدودیت این .دیگر مرتبط موارد

. به شوند می بندی اولویت و ریزی برنامه  مشتریان، ویزیت مسیر اسا  بر و کنیممی گذاری نام 11تقدمی های محدودیت

 نمشتریا برخی که شود می درنظرگرفته مشتریان مابین که است بندی اولویت تقدمی، هایمحدودیت از منظور عبارتی دیگر

 زمانی محدوده، خاصی مشتری به مراجعه برای است ممکن مثال عنوان به. شوند ویزیت دیگر مشتری از قبل حتما بایستمی

  (Razali, 2015) .کرد نهایی را مشتری سفار  تواننمی، نگیرد صورت مراجعه زمان آن در اگر و باشد شده تعریف

 در توزیع، های سیستم در و واقعی دنیای در گرد دوره فروشنده مسائل از شده برگرفته نیز نقلیه وسایل مسیریابی مسائل حل

 ( NP-Hard ) محاسباتی پیچیده مسائل حوزه در مسائل این و نیست محاسبه قابل دقیق های رو  با که است بزرگی ابعاد

. استفاده کردابتکاری  فرا هایالگوریتم می توان از مسائل این حل برای بنابراین(. Lenstra and Kan, 1981) باشد می

 به شروع ای نقطه یک از است  واقعی دنیای از گرفته بر معموال که مشخ  متدلوژی درنظرگیری باابتکاری  فرا هایالگوریتم

 . است بهینه جواب به رسیدن دنبال به، الگوریتم تکرار با و کند می مسئله حل

 رسیدن برای ها الگوریتم از ترکیبی استفاده، است مطرحابتکاری  فرا هایالگوریتم زمینه در که جدیدی مبحاث بین این در

این الگوریتم ها با  .شناخته می شوند( هیبریدی) 12ترکیبی هایالگوریتم با عنوان که باشد می بهینه جواب به بهتر و سریعتر

به جواب می رسند و در برخی موارد از افتادن  استفاده از قابلیت هر الگوریتم فراابتکاری و با ادغام رو  های آن خیلی سریعتر

 درابتکاری  فرا هایالگوریتم ،مسئله های محدودیت شدن زیادالگوریتم در یک حلقه تکراری جلوگیری می کنند. همچنین با 

 کمی ایپارامتره یکسری شود، می تعریف که ای مسئله بر عالوه الگوریتم هر که چرا کنند می عمل کندی به جواب به رسیدن

که با  بود خواهد تاثیرگذار جواب به رسیدن زمان در مسئله های محدودیت  از گرفتن تاثیر با که دارد تنظیم برای نیز کیفی و

 هیبریدی می توان سرعت رسیدن به جواب را با اجرای همزمان دو الگوریتم با هم بهبود داد. هایالگوریتماستفاده از 

سازی شبیه الگوریتم دو ترکیب، فراابتکاری هایالگوریتم و هیبریدی هایالگوریتم از آمده بدست یجنتا به توجه با مقاله این در

 ای مقاله زمینه این در تاکنون که است شده پیشنهاد مسئله حل برای (ACOبهینه سازی کلونی مورچگان ) و (SAتبرید  )

                                                           
5 simulated annealing algorithm 
6 Genetic Algorithm 
7 Tabu Search 
8  ant colony optimization algorithm 
9 Cuckoo Search Algorithm 

10 Frog Leaping Algorithm 
11 Precedence Constraints 
12 Hybrid algorithm 
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 یافته گستر  مرحله هر در جواب تجربه بهترین یافتن و جوجست دامنه ترکیبی، الگوریتم این اسا  بر. است نرسیده چاپ به

با توجه به اهمیت  همچنین. شد خواهد نمایان بیشتر مزیت این بزرگ ابعاد با مسائل در که رسیم می نهایی جواب به سریعتر و

های اصلی مسئله دیتتاثیر محدودیت های تقدمی در پیدا کردن بهترین مسیر وسیله نقلیه، این محدودیت نیز در کنار محدو

 در نظر گرفته شده است.

 سوم، بخش در. گردد می تبیین آن اجزاء و معرفی نقلیه، وسائل یابی مسیر به مربوط مدل مقاله، دوم بخش در ادامه در

 شده مطرح مقاله این در بار اولین برای که آنها ترکیبی الگوریتم همچنین شده، ارائه SA، ACO سازی بهینه هایالگوریتم

 گیرینتیجه  و بندی جمع نیز ششم پنجم بخش در و الگوریتم سازی پیاده و تحلیل چهار، بخش در. گردد می تشریح نیز

 .باشدمی

 تعريف مسئله -2

مسئله مسیریابی  .در ابتدا فرض می کنیم یک وسیله نقلیه در انبار با تعدادی مشتری که میبایست ویزیت شوند موجود است

های مختلف عبور ( شامل یافتن مسیری است که از یک نقطه شروع و از گرهVRP-PC) 13حدودیت تقدمیوسیله نقلیه با م

در این رو  با رو  مسیریابی های قبلی متفاوت بوده و الزم نیست که از .کرده که فاصله هر کدام از آنها نیز مشخ  می باشد

شکل  یک نمونه دیاگرام با درنظرگیری محدودیتهای تقدمی در به عنوان مثال.ع و به دوباره همان نقطه برگردیمیک نقطه شرو

نیز می بایست  2ویزیت شود. برای ویزیت گره  2ابتدا می بایست گره  4آورده شده است که در آن برای مراجعه به گره  (2)

 خواهد شد. به ترتیب کمترین هزینه مراجعه صورت گیرد که در الگوریتم توضیح داده، مابین گره های هم تراز خود

 

 

 

 

    

 

 

 

 تقدمي محدوديتهاي با دياگرام نمونه -(2)شکل 

ترسیم  الزم است که گراف با گره ها و محدودیتها مشخ  شوند که تحت فرمول   PC-VRPبرای مدلسازی 

 گوشه ای  یا همان مجموعه ای از مشتریان است.نقاط  مجموعه گره ها و  شود که در آن می

  
شامل گره های   مشخ  است  1می باشند به عنوان مثال همانطور که در شکل  Rحدودیت های تقدمی نیز در مجموعه م

 4( و )  4و  5( و)  6و  5( و)  3و  5ی } )شامل محدودیتها های تقدمی در مجموعه  ( و محدودیت 1و  2و  3و  4و  5و  6)

 .( { می باشد 1و 2( و )  1و  3( و )  1و  6( و )  2و 

 

                                                           
13 vehicle routing problems with Precedence constraints 

1 3 

6 

4 

5 

2 
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 پارامترهاي مسئله -2-1

 ( : تعداد وسایل نقلیه ) کامیون ( )

 ( : تعداد مشتریان  )

 .بین دو گره می باشد :مجموعه کمان یا همان آرک

 : کل ظرفیت کامیون

 : تقاضای هر مشتری 

 توسط وسیله  : زمان شروع سرویس مشتری 

 به مشتری   :زمان سفر از مشتری 

   :زمان سرویس هر مشتری  

 : هزینه ثابت مربوط به وسیله نقلیه 

 .صورت گیرد : آخرین گره یا مشتری که می بایست قبل از بازگشت به انبار توسط وسیله 

 به گره   :هزینه مسافت طی شده از گره 

 دیرترین زمان ( زودترین زمان و  :محدوده زمانی قابل قبول برای تحویل کاال به مشتری ) 

 متغيرهاي مسئله -2-2

 به مشتری   از مشتری   بگیرد بدین معنی است که حرکت وسیله 1که در صورتی که مقدار  1یا  0: متغیری با مقدار  

 .می باشد

سرویس شده  توسط وسیله   بگیرد بدین معنی است که  مشتری  1که در صورتی که مقدار  1یا  0: متغیری با مقدار  

 .است

(1)                             

(2)        

 تابع هدف -2-3

(3)    

 
 محدوديت ها -2-4

(4)  

 
(5)  

 
(6)  
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(7)  

 
(8)  

 
(9)  

 
(10)  

 
(11)  

 
(12)  

 
(13)  

 
 

ز ا بگیرد بدین معنی است که حرکت وسیله  1که در صورتی که مقدار  1یا  0نشان دهنده متغیری با مقدار  (1)معادله 

بگیرد بدین معنی است که   1که در صورتی که مقدار  1یا  0نیز متغیری با مقدار  (2معادله ) .می باشد به مشتری   مشتری 

مجموع کل مسئله می باشد که شامل مینیمم کردن تابع هدف  ( 3معادله ) .سرویس شده است توسط وسیله   مشتری 

 .هزینه های مسیر به همراه هزینه ثابت مربوط به وسیله نقلیه است

 .تضمین می کند که هر وسیله از مشتری دیگر ورودی و خروجی داشته باشد(5)و ( 4) های محدودیت

 .پیوستگی مسیر را تضمین می کند( 6)محدودیت 

مربوط به حد باال و پایین قابل قبول  (8)با آن محدودیت   باشد که متناظرمربوط به محدودیت زمان مراجعه می( 7)محدودیت 

 .برای زمان سرویس می باشد که نباید از زودترین زمان کمتر باشد و از دیرترین زمان نیز نباید بیشتر باشد

 باشد. تناسب با ظرفیت وسیله نقلیه است که نباید از حداکثر ظرفت وسیله بیشترمربوط به محدودیت تقاضا م( 9)محدودیت 

 .نیز شروع حرکت را از انبار مبدا تضمین می کند( 10)محدودیت 

 .نیز برای متغیرهای مسئله بوده که محدوده جواب را مشخ  می کند (13)و  (12)و  (11)محدودیت های 

ت محدودیت های تقدمی مسئله نیز متناسب با شرایط مشخ  شده برای هر مشتری بر اسا  دیاگرام محدودیت تقدمی بدس

بایست حتما قبل از مشتری دیگر مراجعه می آید و برای برخی مشتریان با توجه به شرایط محدودیتی تعیین می شود که می

 .صورت گیرد که این محدودیت در نمونه عملیاتی پیاده شده آورده شده است
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 الگوريتم بهينه سازي -3

 (ACOالگوريتم بهينه سازي کلوني مورچگان ) -3-1

 شده است و برای گرفته الهام غذا و النه محل بین مسیر یافتن در هامورچه رفتار از سازی کلونی مورچگان الگوریتم بهینه

 .شد مطرح دکترایش نامه پایان در 14دوریگو مارکو توسط 1992 در بار اولین بار اولین

 که داده نشان مطالعات این. هاست مورچه کلونی روی مشاهدات و مطالعات از شده گرفته الهام مورچه کلونی الگوریتم

 از یکی .است کلونی بقاء جهت در بیشتر آنها رفتار و کنندمی زندگی هاکلونی در که هستند اجتماعی حشراتی هامورچه

 منابع میان مسیر کوتاهترین کردن پیدا چگونگی بویژه و است غذا یافتن برای آنها رفتار ها،مورچه رفتار ترین جالب و مهمترین

 است گرفته قرار دانشمندان توجه مورد اخیراً که است ایتوده هوشمندی نوعی دارای هامورچه رفتار نوع این. آشیانه و غذایی

 از ردی و گردندمی بر النه به سپس بیابند غذا تا روندمی سو آن و سو این به تصادفی طور به ابتدا هامورچه واقعی دنیای در

 .گذارندمی جا به  15فرومون

 پرسه گاه یابند،می را مسیر این وقتی دیگر هایمورچه. اند رویت قابل و آیندمی در سفید رنگ به باران از پس ردهایی چنین

 قبل رد کنار در خود از دیگری رد و گردندمی بر خانه به برسند غذا به اگر سپس. کنندمی دنبال را آن و کرده رها را زدن

 :است مفید جهت سه از که شودمی تبخیر مرور به فرومون. کنندمی تقویت را قبل مسیر عبارتی به و گذارند؛می

 ترکوتاه هایراه طوالنی زمان در مورچه یک که آنجا از. باشد داشته بعدی هایمورچه برای کمتری جذابیت مسیر شودمی باعث

 است دورتر آنکه و شودمی تقویت بیشتر باشد( تربه) ترکوتاه که غذا و خانه بین راهی هر کندمی تقویت و پیمایدمی تر بیش را

 .کمتر

 تصادفی جستجوی که شدندمی جذاب حد از بیش چنان شدند،می طی بار چند که مسیرهایی شد،نمی تبخیر اصالً فرومون اگر

 .ماندمی باقی رد شدمی تمام جذاب مسیر یک انتهای غذای وقتی. کردندمی محدود بسیار را غذا برای

 کنندمی دنبال را مسیر همان زیادی احتمال به هامورچه بقیه بیابد غذا تا خانه از را( خوبی) کوتاهی مسیر مورچه یک قتیو لذا

 این تقلید هامورچه الگوریتم هدف. شوندمی مسیر هم هامورچه همه مرور به دیگر، ردهای تبخیر و مسیر آن مداوم تقویت با و

 این حاللش و است مسیر ترینکوتاه یافتن مساله. اند حرکت حال در نمودار روی که است مصنوعی هاییمورچه توسط رفتار

 مشاهده نمود.( 3)شکل اند که می توان آن را در  مصنوعی هایمورچه

 
 (غذا کردن پيدا ) هدف به رسيدن براي ها مورچه حرکت نمونه -(3)شکل 

                                                           
14 - Marco Dorigo 
15 - Pheromone 
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 ACOمراحل الگوريتم 

 مقادیر اولیه مسئله در نظر گرفته می شود:-1

 برای درایه ها لحاظ می شود( 1تشکل ماتریس فرومون متناسب با تعداد آرایه ها ) پیش فرض مقدار -1-1

 شود(نظر گرفته میتشکل ماتریس هیوریستیک متناسب با تعداد آرایه ها ) برای شروع مساوی ماتریس فرومون در-1-2

 پارامتر کیفی مسئله مقادیری فرض می شود  4برای -1-1

     Q ;  16ضریب تبدیل تابع برازندگی جواب به فرومون -

 alpha ;  17میزان بزرگنمایی فرومون -

   beta;18 میزان بزرگنمایی هیوریستیک -

 Roh ;  19میزان تبخیر فرومون -

 .ایجاد می کنیمبا تعداد مشتریان متناسب  یک راه حل اولیهدر شروع الگوریتم  -2

 یک عدد رندوم متناسب با تعداد مشتریان انتخاب می شود.-3

 نقطه بعدی با استفاده از تابع احتمالی الگوریتم مورچگان بدست می آید : -4

              (14)                              

 مابقی مشتریان انتخاب نشده است.ها  j و دار اولی استهمان مق iکه در آن 

:  میزان بزرگنمایی ، :  میزان بزرگنمایی فرومون   ، :  ماتریس هیروستیک، (Tau:  ماتریس فرومون  ) 

 هیوریستیک

فرومون و هیوریستیک در یکدیگر و تقسیم کردن آن بر مجموع کل یعنی با ضرب دو ماتریس نرماالیز می شود این مقدار 

 هایی بدست می آید که با استفاده از یک شرط احتمالی مقدار بعدی انتخاب می شود.نسبت

تا زمان تکمیل اطالعات مابقی مشتریان و تکمیل ترتیب مشتریان )بدست آوردن یک مسیر جدید برای ویزیت  4مرحله -5

 می یابد. مشتریان(  ادامه

 حساب می شود. 5مقدار تابع هدف متناسب با جواب بدست آمده از مرحله -6

 مقدار دلتا متناسب با فرمول زیر به روز می شود:-7

              (15)                               

 .کنیم می جمع Delta با  را ومونفر ماتریس اعداد، جواب بردار های درایه با متناسب -8

در صورت رسیدن به شرط توقف جواب بدست آمده به عنوان جواب بهینه شناخته می شود در غیر اینصورت مقدار ماتریس -9

شده و به جای انتخاب یک مقدار  2فرومون متناسب با فرمول زیر تغییر کرده و الگوریتم مجدد تکرار می شود )وارد مرحله 

 ه اولیه همین مقدار در نظر گرفته می شود(تصادفی داد

                                                           
16 % Conversion ratio Fitness to pheromones 
17 % Power factor of pheromones    
18  % Power factor of heuristic 
19  %  evaporation of pheromones    
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              (16)                              

 ( نشان داده شده است.4)شکل در  ACOفرآیند الگوریتم 
 

محدودیت های مسئله
ماتریس تقاضا ، زمان ، توالی ، 
محدودیتهای تقدمی 

ماتریس تابع هدف
)هزینه(

تعداد مشتریان 
تعداد وسایل نقلیه

                       
                      

              

n_ant

ACO Algorithm

                             
           

                            
                              

                      
               

     

                
)             (

           
Maxiter

             delta

   

   

                
          

   

                        
          

Q

                i     
                    

                     
      

Tau= Tau * (1-Roh)

   

                      
alpha

                         
Beta

                  
Roh

             

                

                   
                 

Delta             

 
 (ACOالگوريتم بهينه سازي کلوني مورچگان )  -(4)شکل 

 (SAالگوريتم شبيه سازي تبريد ) -3-2

 .ارائه شده است 1981 سال در همکارانشان پاتریک اسم که اولین بار توسط کریک الگوریتمهای فراابتکاری یکی دیگر از

(Kirkpatrick et al, 1981.) یجی فلزات در صنعت ذوب سازی است در حقیقت این الگوریتم الهام گرفته از سردسازی تدر

 که فلز از دمای بسیار باال کم کم به صورت تدریجی سرد می شود تا به آن حالتی که می خواهیم برسد. به عبارت دیگر وقتی

 و آن کم شده تغییرات دامنه، کردن سرد با رفته رفته ولی بکنند حرکتی هر آزادانه توانند می ها مولکول شود می ذوب فلزی

 کت صفر می شود.حر

 می باال را اولیه دمای و شود تولید اول راه دهیم می اجازه، باشدمی مواد وضعیت همین از گرفته الهام که الگوریتم این در

 باشد، فعلی جواب از بهتر جواب اگر.کنیم حرکت تر جدید حل راه سمت به می دهیم اجازه دما تدریجی کاهش با و گیریم
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یک تابع  با را جواب آن الگوریتم صورت، این غیر در ،(کندمی حرکت آن به) دهدمی قرار فعلی جواب وانعن به را آن الگوریتم

 :باشد می زیر شرح به الگوریتم احتمالی بررسی کرده و متناسب با ان رد یا پذیر  جواب را لحاظ می کند. مراحل

 

 SAمراحل الگوريتم 

 به عنوان مثال دمای  ( دمای اولیه را تنظیم می کنیم  )-1

 .یک راه حل اولیه ایجاد می کنیمدر شروع الگوریتم  -2

در این مقاله از سه رو  برای ایجاد همسایه استفاده شده که توضیح )  ( تولید می کنیم ) یک راه حل در همسایگی  -3

 داده خواهد شد(

 کنترل شرط :   پذیریمباشد آن را می  xبهتر از  اگر  -4

 .پذیریمرا می   ، (بولتزمان)تابع  نباشد با احتمال بهتر از  اگر  -5

                                            (17)                        

 می توان فرض کرد ( 0998را یک مقدار کاهشی دما به عنوان مثال   (  ) مقدار  =TT*) دما را کاهش می دهیم  -6

 .می رویم 3اگر شرط توقف رسیدیم متوقف در غیر اینصورت به مرحله  -7

 توليد جواب همسايه

1- Swap ی () جا به جای 

مقدار دو ، دو نقطه تصادفی با توجه به بازه جواب به صورت تصادفی انتخاب می شود و متناسب با این دو نقطه

 .عدد همان درایه با هم عوض می شوند

2 6 3 1 5 4 
 

3&5  
 

2 6 5 1 3 4 

2- Reversion )  معکو ( 

)  مثال دو  .ینه عوض می شوددو نقطه به صورت تصادفی انتخاب می شود که ما بین آن دو نقطه به صورت آ

 انتخاب شده که مابین آنها به صورت آینه جا به جا شده است ( 5و2عدد  تصادفی 

2 6 3 1 5 4 
 

2&5 
 

2 6 1 3 5 4 

3- Insertion  ) انتقال ( 

 می آید ( 5به بعد از موقعیت  2) عدد مربوط به موقعیت  .نقطه اول به بعد از نقطه دومی منتقل می شود

2 6 3 1 5 4 
 

2&5 
 

2 3 1 5 6 4 

 

 ( نشان داده شده است.5)شکل در  ACOفرآیند الگوریتم 
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محدودیت های مسئله
ماتریس تقاضا ، زمان ، توالی ، 
محدودیتهای تقدمی 

ماتریس تابع هدف
)هزینه(

تعداد مشتریان 
تعداد وسایل نقلیه

تعیین پارامترهای ورودی الگوریتم 
شبیه سازی تبرید

تعداد همسایه

NN 

SA Algorithm

تولید تصادفی جواب اولیه

ایجاد جواب همسایه متناسب با 
NNمقدار 

آیا بهترین جواب بهتر از 
جواب اولیه است  

جواب نهایی مسئله
                

)             (

تعداد تکرار
Maxiter

جا به جایی جواب جدید بهینه با 
جواب قبلی

بلی

  R<=Prآیا مقدار 

خیر

آیا به شرط توقف 
رسیده ایم 

بله

تعداد جواب
Npop

دمای اولیه
T0

دمای نهایی
Tf

مکانیزم کاهش دما
TRF=((T0-Tf)/Maxiter)

Pr  محاسبه مقدار

Pr=EXP(-ΔE/T)

    1و0محاسبه یک مقدار رندوم بین 
R=Rand(0,1)   

بلی

انتخاب همان جواب قبلی به عنوان 
ورودی مرحله بعد

خیر

کاهش دما

T=T-TRF

خیر

 
 (SA) شبيه سازي تبريدالگوريتم  -(5)شکل 

 (ACO-SAالگوريتم هيبريدي کلوني مورچگان و شبيه سازي تبريد ) -3-3

جواب اولیه انتخاب شده و با توجه که یک مجموعه  است ریتم که به صورت ادغام دو الگوریتم فوق می باشد به نحویاین الگو

می شود و محاسبات انجام می شود.  SAو  ACOبه میزان تکرار در نظر گرفته شده، هر مرحله جواب ها وارد دو الگوریتم 

( نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده می کنید علت افزایش سرعت الگوریتم در رسیدن به 6)شکل مراحل الگوریتم در 

مقایسه می شود و  SAو  ACOجواب به علت مقایسه سه جواب در هر مرحله است که ابتدا جواب اولیه با جواب دو الگوریتم 

واب دو الگوریتم انجام می شود )مقایسه با استفاده از یک مرحله بهبود جواب خواهیم داشت و در مرحله دوم مقایسه بین ج

می باشد( و بهترین جواب در بین آنها وارد چرخه بعدی می شود. بنابراین با  SAرو  بررسی شرط تابع احتمال در الگوریتم 

چنین در این انجام دو کنترل جواب در الگوریتم به نحوی باعث افزایش سرعت الگوریتم در رسیدن به جواب شده ایم. هم

الگوریتم صرفا جواب بدتر رد نمیشود و ابتدا بررسی صورت می گیرد و احتمال وجود جواب بدتر به الگوریتم وجود دارد چرا که 

 .قرار نگیرد 20این خاصیت باعث می شود که جواب الگوریتم در جست و جوی محلی

                                                           
20 Local Search 
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تعیین پارامترهای ورودی 
SA-ACOالگوریتم 

تعداد متغیر

nvar

ACO-SAالگوریتم 

تولید جواب اولیه

assesmentCount < 

Maxassesments

بهبود جواب بر اسا 
  SAالگوریتم  

تعداد ارزیابی بر اسا  رو  
ACO-SA

Maxassesments

معیار مقایسه جواب
assesmentCount

بهبود جواب بر اسا 
بلي ACOالگوریتم  

 ير

بهترین مسیر= بهترین تجربه کل 

assesmentCount=
assesmentCount+1

پیدا کردن بهترین جواب هر دو الگوریتم
SA   =F1بهترین جواب 

ACO   =F2بهترین جواب 

Pr  محاسبه مقدار

Pr=EXP(-ΔF/T)

    1و0محاسبه یک مقدار رندوم بین 
R=Rand(0,1)   

 (ACO)انتخاب همان جواب قبلی   R<=Prآیا مقدار 
به عنوان ورودی مرحله بعد

به  (SA)انتخاب همان جواب قبلی 
عنوان ورودی مرحله بعد

ΔF =F2 – F1

بلی

خیر

بهتر از هر دو جواب  Pآیا جواب 
است  SA,ACOالگوریتم 

(p)ثبت جواب خیر بلی

به  Pانتخاب همان جواب 
عنوان ورودی مرحله بعد

 
 (ACO-SAکلوني مورچگان و شبيه سازي تبريد ) يديبريه تميالگور :( 6)شکل 

 الگوريتم سازي پياده نتايج بررسي و تحليل -4

برای حل مسائل مسیریابی وسایل نقلیه ارائه شده  ACO-SAنمونه عملیاتی زیر برای جمع بندی و بررسی خروجی الگوریتم 

خش و توزیع ز مناطق غرب تهران در یکی از بزرگترین شرکتهای پمشتری از مشتریان یکی ا 35است. در این مثال اطالعات 

هزینه  نیز معادل مسافت ما بین مشتریان می  آورده شده است. 2 جدولکاال استخراج شده است که اطالعات مختصات آنها در 

 .است باشد که بر اسا  فرمول فاصله اقلیدسی استخراج شده

              (18)                              

 می باشد : 1 جدولموقعیت انبار مرکزی نیز طبق اطالعات 

 يمختصات انبار مرکز -1 جدول

Depot موقعیت 

X : 51.3580 

Y: 35.7583 
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 دارو و غذايي مواد پخش شرکت مشتري  35 اطالعات -2 جدول

Customer 1 2 3 4 5 

X : 51.3805 51.3564 51.3539 51.3614 51.3589 

Y: 35.7657 35.7706 35.7691 35.7725 35.7720 

Customer 6 7 8 9 10 

X : 51.3635 51.3459 51.3572 51.3469 51.3815 

Y: 35.7729 35.7733 35.7651 35.7675 35.7712 

Customer 11 12 13 14 15 

X : 51.3686 51.3693 51.3751 51.3671 51.3813 

Y: 35.7581 35.7649 35.7675 35.7696 35.7720 

Customer 16 17 18 19 20 

X : 51.3749 51.3746 51.3721 51.3742 51.3632 

Y: 35.7529 35.7545 35.7571 35.7655 35.7514 

Customer 21 22 23 24 25 

X : 51.3452 51.3496 51.3535 51.3651 51.3814 

Y: 35.7548 35.7557 35.7584 35.7534 35.7592 

Customer 26 27 28 29 30 

X : 51.3580 51.3548 51.3598 51.3570 51.3598 

Y: 35.7583 35.7655 35.7632 35.7526 35.7524 

Customer 31 32 33 34 35 

X : 51.3782 51.3716 51.3618 51.3603 51.3707 

Y: 35.7707 35.7714 35.7657 35.7683 35.7597 

وسیله درنظر گرفته شده است که اطالعات ظرفیت  3، ( برای برنامه ریزی و پیدا کردن مسیر این منطقه Kتعداد وسایل ) 

 آورده شده است. 3 جدولوسایل در 

 ( Q) نقليه وسايل ظرفيت اطالعات -3 جدول

 وسیله نقلیه اول

) ایسوزو (   

وموسیله نقلیه د  

) ایسوزو (   

موسیله نقلیه سو  

) ایسوزو (   

 نام وسیله

کیلو 1400 کیلو 1000  کیلو 1500   ( ظرفیت ) 

 ( :9)محدودیت  آمده است 4 جدولحجم سفار  هر مشتری نیز در  میزان و
 ( )  کيلو حسب بر مشتري هر تقاضاي اطالعات -4 جدول

Customer 1 2 3 4 5 

و (تقاضا ) کیل  20.96 67.07 23.97 41.041 66.42 

Customer 6 7 8 9 10 

و (تقاضا ) کیل  109.67 108.01 32.97 528 58.76 

Customer 11 12 13 14 15 

و (تقاضا ) کیل  1.04 46.48 64013 58.5 154.43 

Customer 16 17 18 19 20 

و (تقاضا ) کیل  15.74 3.036 81.01 72.5 551.55 

Customer 21 22 23 24 25 

و (تقاضا ) کیل  12.51 28.55 223.68 31.06 25.45 

Customer 26 27 28 29 30 

و (تقاضا ) کیل  161.69 31.55 17.75 94.087 9103. 

Customer 31 32 33 34 35 

و (تقاضا ) کیل  23.64 72.21 153.04 66016 444094 

دقیقه در  5، کیلو 20که برای هر ( نیز با توجه به میزان تقاضای هر مشتری در نظر گرفته شده  زمان سرویس هر مشتری )

 (8و7نظر گرفته شده است و در محاسبات آورده شده است. )محدودیت 
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نمایش ، محدودیت های تقدم و تاخیر سرویس هر مشتری و هر سفر در قالب محدودیت های تقدمی زیر دیده شده است که در

 .داده شده است

  شتری بعد باید ویزیت شود به علت یکطرفه بودن جاده (بعد از م 4) نمونه : مشتری  ترافيکيمحدودیت های 

  برخی مشتریان خاص مانند فروشگاه های زنجیره ای زمان خاصی را برای مراجعه  زمان مراجعهمحدودیتهای (

 ( 7و  9تعیین می کنند که متناسب با محدودیت تردد منطقه محدودیت تعریف می شود مانند مشتری 

  تعداد سفار  باال در اولویت ویزیت به دلیل اینکه در عملکرد پخش سریع تاثیر )  حجم سفارشمحدودیت های

 مشخ  شد ( 5گذار خواهد بود که در جدول 

  بیشتر در مورد کاالهای دارویی صدق می کند که با عنوان کاالهای استراتژی  کاالهاي  اصمحدودیت های(

 اینکه هزینه باالیی دارد ( شناخته می شوند و می تواند برای مشتریان خاص باشد و یا

5

15

4

25

9 7

35 28
3

6

8

22
2

10 17 35
 

 مشتريان مابين تقدمي هاي محدوديت :( 7)شکل 

بایست با تکرار های مختلف انجام شود تا بهترین آن پیدا شود که این پیدا کردن بهترین مسیر با توجه به فواصل مشتریان می

صورت می گیرد. کلیه این مراحل در نرم افزار متلب کدنویسی شده و خروجی نهایی آن در بخش مسیر توسط الگوریتم ها 

 ACO-SAبریدی و الگوریتم هی 6 جدول در SA،الگوریتم  5 جدول در ACOهای مختلف آورده شده است.خروجی الگوریتم 

نیز خروجی نهایی مسئله که بهترین مسیر ویزیت مشتریان   (8)شکل و  8 جدول نمایش داده شده است. در 7جدول در 

 متناسب با محدودیت ها میباشد نمایش داده شده است.

 بهينه جواب به رسيدن در( ACOکلوني مورچگان )   الگوريتم از حاصل نتايج -5 جدول

  
n_ant Q alpha beta roh تکرار 

(مسافت طی شده )فاصله اقلیدسی  بهترین 

ماشین( 3)مجموع  1ماشین   2ماشین   3ماشین    

Run 1 300 0.5 0.9 0.1 0.01 500 0.145 0.067 0.124 0.336 

Run 2 500 0.5 0.9 0.1 0.01 800 0.144 0.048 0.162 0.354 

Run 3 800 0.5 0.9 0.1 0.01 1500 0.139 0.072 0.068 0.280 

Run 4 1200 0.5 0.9 0.1 0.01 2000 0.113 0.061 0.094 0.267 

Run 5 2000 0.5 0.9 0.1 0.01 3000 0.086 0.042 0.108 0.236 

 بهينه جواب به رسيدن در( SAشبيه سازي تبريد )   الگوريتم از حاصل نتايج -6 جدول

  

 تعداد

Npop 

 تعداد همسایه
NN 

T0 Tf تکرار 
( مسافت طی شده ) فاصله اقلیدسی  بهترین 

ماشین( 3)مجموع  1ماشین   2ماشین   3ماشین    
Run 1 300 10 100 0.98 500 0.176 0.082 0.152 0.411 

Run 2 500 20 100 0.98 800 0.114 0.067 0.126 0.307 

Run 3 800 30 100 0.98 1500 0.148 0.044 0.077 0.269 

Run 4 1200 40 100 0.98 2000 0.141 0.053 0.070 0.265 

Run 5 2000 50 100 0.98 3000 0.086 0.042 0.108 0.236 
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 بهينه جواب به رسيدن در( ACO-SAهيبريدي کلوني مروچگان و شبيه سازي تبريد )   الگوريتم از لحاص نتايج -7 جدول

  

 جمعیت

NB 

م تعداد تکرار در الگوریت  
maxassessment 

 بهترین مسافت طی شده )فاصله اقلیدسی(

ماشین( 3)مجموع  1ماشین   2ماشین   3ماشین    

Run 1 300 500 0.100 0.042 0.130 0.272 

Run 2 500 800 0.068 0.065 0.126 0.258 

Run 3 800 1500 0.070 0.060 0.120 0.249 

Run 4 1200 2000 0.048 0.114 0.076 0.238 

Run 5 2000 3000 0.086 0.042 0.108 0.236 

 نقليه وسيله ره توسط شده طي مسافت و ظرفيت همراه به مشتريان ويزيت مسيرنهايي -8 جدول

vehicle Distance Capacity Customer 

1 0.086 1313.01 21 9 7 3 2 5 4 6 32 14 34 8 27 22 
   

2 0.042 761.39 29 30 24 20 
             

3 0.108 1316.52 26 12 19 13 31 15 10 1 25 16 17 18 35 11 33 28 23 
 

 

 مشتري 35وسيله نقليه و  3براي   مشترياني مابين يرمس بهترين :( 8)شکل 

مقایسه زمان محاسبات سه الگوریتم با یکدیگر نمایش داده شده است و همانطور که مشاهده می کنید عالوه بر  9 جدول در

درصد نردیک شدن به جواب بهینه نیز خیلی سریعتر از دو بهبود زمان در الگوریتم هیبریدی نسبت به دیگر الگوریتم ها، 

 دیکن ینشان داده شده است که همانطور که مشاهده م تمیجواب الگور یینمودار همگرا نیز( 9)شکل  الگوریتم دیگر است. در

به جواب دارد.  دنیرس یها برا تمیالگور گرینسبت به د یتربه ییو هم همگرا دهیبه جواب رس عتریهم سر ACO-SAنمودار 

کند و به  یبه سمت جواب حرکت م عیسر اریبس تمیشروع الگور یدیبریه تمیدر الگور زیبه جواب ن دنیخصوص زمان رس در

 .کند یحرکت م کنواختی یبیبا ش گرید تمیدو الگور یشود ول یمرور از سرعت آن کم م
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 الگوريتم  3جدول مقايسه زمان و درصد نزديکي به جواب در  -9 جدول

  

ت
عی
جم

 

رار
تک

 ACO SA ACO-SA 

ن بهتری

 جواب
 زمان
(s) 

ن از بهتری %

 جواب

ن بهتری

 جواب
 زمان
(s) 

ن از بهتری %

 جواب

ن بهتری

 جواب
 زمان
(s) 

ن از بهتری %

 جواب

Run 1 300 500 0.336 7.24 61.81% 0.411 9.01 76.10% 0.272 54.96 90.38% 

Run 2 500 800 0.354 36.08 69.23% 0.307 45.06 81.87% 0.258 571.38 94.78% 

Run 3 800 1500 0.280 104.89 82.42% 0.269 333.32 85.44% 0.249 204.64 96.43% 

Run 4 1200 2000 0.267 261.53 91.48% 0.265 1433 90.66% 0.238 1020.48 99.45% 

Run 5 2000 3000 0.236 2430.3 100.00% 0.236 2215 100.00% 0.236 1650 100.00% 

 

 

 جواب به رسيدن در ها الگوريتم همگرايي نمودار :( 9)شکل 

 الگوريتم سازي پياده نتايج بررسي و تحليل -5

 با نقلیه وسایل مسیریابی مسائل  کردن هفرمول و مدلسازی تشریح بخش اولین:  بود اصلی بخش دو شامل مقاله این

 از استفاده با هدفه چند مسائل حل رو  تشریح و هدفه چند توابع قالب در مسئله بیان  و تقدمی محدودیتهای درنظرگیری

 از استفاده با مسائل حل رو  وابتکاری  فرا هایالگوریتم تشریح دوم بخش و پنالتی رو  و توافقی های محدودیت رو 

 قابل راحتی به کوچک مسائل دستی حل شد مشاهده که همانطور .مصنوعی زنبور کلونی و ذرات ازدحام هیبریدی وریتمالگ

 با که هستیم بهینه جواب به دستیابی برای یکدیگر با مسیرها تمامی مقایسه و تکرار به نیاز بزرگ ابعاد برای ولی است انجام

 شد مشاهده مشتریان اطالعات برای نیز عملیاتی نمونه یک .بود خواهد انجام قابل کار نایابتکاری  فرا هایالگوریتم از استفاده

 و مدل در تغییر با راحتی به هاالگوریتم این تمامی که است این مسئله نهایی نکته .بود بهینه مسیر سریع یافتن آن نتیجه که

  .یافت دست بهینه جواب به سریع خیلی، افزار نرم طریق از توان می محدودیتها

 در یافت دست آن به محدودیتها درنظرگیری با مسیریابی مسائل حل در ها الگوریتم این از استفاده با توان می که مواردی

توان با  یکه م یموارد: گرفت کار به را موارد این پخش شرکتهای از بسیاری برای تواند می و شود می خالصه زیر عناوین

 :شودیخالصه م ریز نیدر عناو افتیبه آن دست  تهایمحدود یریبا درنظرگ یابیریا در حل مسائل مسه تمیالگور نیاستفاده از ا

 به صورت روزانه تهایمحدود یریبا درنظرگ انیمراجعه به مشتر یبرا ریمس نیبه بهتر یابیدست  -
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 تیزینسبت به کل تور و ایو  گرید ینسبت به مشتر یهر مشتر یبرا تهایمحدود رییتغ تیقابل -

 مختلف انیمشتر یباال برا اریحل مسائل با ابعاد بس تیقابل -

 تقاضا  تیروزانه و کنترل حجم و ظرف یزیبرنامه ر تیقابل -

 یبه جواب م عتریسر یلینکرد خ جادی( را به صورت رندوم ا هی)همان جمعت اول VRPمسئله  هیکه بتوان داده اول یصورتدر -

 استفاده کرد.  یبیترک هایالگوریتمتوان از یمکار  نیا یکه برا افتیتوان دست 

 توابع چند هدفه در مسائل مسیریابی وسایل نقلیهاستفاده از -

 یزیبرنامه ر، انیمانند :مسائل حداکثر پوشش مشتر یابیریدر حل مسائل مشابه مس یفراابتکار هایالگوریتم میتعم تیقابل -

 فرو  شرکت رهیزنج نیبهتر، انیمشتر یتمندیشعبه در رضا نیبهتر، شمامور پخ یبرا یتهایفعال نیبهتر  یپخش و تخص

 لیمختلف و سطح وسا یروزها یتوسعه مدل برا، تر در سطح سازمان انجام داد عیوس یزیبرنامه ر یتوان برا یکه م یشنهادیپ

 انیهر روز مشتر یتوان برا یم، انهماه یزیپارامتر مدل در چارچوب برنامه ر رییباشد که با تغ یم شتریب انیو تعداد مشتر هینقل

ابتکاری  فرا هایالگوریتم.همچنین می توان رو  حل مسئله به رو  هیبریدی را با دیگر داد امانج یزیبرنامه ر، رهایو مس

 .تحلیل و بررسی نمود
 

  منابع
P. Toth and D. Vigo, the Vehicle Routing Problems, USA,Philadelphia: Society for Industrial and Applied 

Mathematics, 2002. 
C. Wang, D. Mu, F. Zhao and J. W. Sutherland, (2015) "A parallel simulated annealing method for the vehicle 

routing problem with simultaneous pickup-delivery and time windows", Computers & Industrial Engineering, 

vol. 83, pp. 111-122 
Y. Xiao and A. Konakb, (2015), "A simulating annealing algorithm to solve the green vehicle routing scheduling 

problem with hierarchical objectives and weighte tardiness," Applied Soft Computing, vol. 34, pp. 372-388 
s. karakatic and v. podgorelec, (2015), "A survey of genetic algorithms for solving multi depot vehicle routing 

problem," Applied Soft Computing, vol. 27, pp. 519-532 
Shuzhu Zhang. C.K.M. Lee. K.L. Choy. William Ho. W.H. Ip (2014) , Design and development of a hybrid 

artificial bee colony algorithm for the environmental vehicle routing problem. Transportation Research Part D: 

Transport and Environment. vol 31, Pages 85–99 

J. A. Sicilia, C. Quemada, B. Royo and D. Escuin, (2016), "An optimization algorithm for solving the rich 

vehicle routing problem based on Variable Neighborhood Search and Tabu Search metaheuristics," Journal of 

Computational and Applied Mathematics, vol. 291, pp. 468-477 

D. S. Lai, O. C. Demirag and J. M. Leung, (2016), "A tabu search heuristic for the heterogeneous vehicle routing 

problem on a multigraph," Transportation Research, vol. 86, pp. 32-52 

K.-V. Narasimha, E. Kivelevitch, B. Sharma and M. Kumar,(2013), "An ant colony optimization technique for 

solving min–max Multi-Depot Vehicle Routing Problem," SwarmandEvolutionaryComputation,vol. 13,pp. 63-

73 

Mohamed M.S. Abdulkader. Yuvraj Gajpal. Tarek Y. ElMekkawy,(2015), “Hybridized ant colony algorithm for 

the Multi Compartment Vehicle Routing Problem”, Applied Soft Computing. vol 37, Pages 196–203 

E.Teymourian, V.Kayvanfar, G.Komaki ,M.Zandieh,(2016)"Enhanced intelligent water drops and cuckoo search 

algorithms for solving the capacitated vehicle routing problem," Information Sciences,vol. 334,pp.354-378 
K. Luo, (2012), "A Shuffled Frog Leaping Algorithm for Solving Vehicle Routing Problem," Applied 

Mechanics and Materials, vol. 197, pp. 529-533 
N. M. Razali, (2015), "An Efficient Genetic Algorithm for Large Scale Vehicle Routing Problem Subject to 

Precedence Constraints," Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 195, pp. 1922-1931 
J. K. Lenstra, A. H. G. Rinnooy Kan (1981) , “Complexity of vehicle routing and scheduling problems”, 

Network & internatioanl Journal.vol 11 , pp 221–227 

S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt and M. P. V. Jr.,(1983) "Optimization by Simulated Annealing," Readings in 

Computer Vision, vol. 220, pp. 606-615 

 

 

 

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

