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 چکیده 

یکی از مسائل بسیار مهم و TSP به اختصار Traveling Salesman Problem گرد یاده دورهمسأله فروشن
 مسئله صورت به توانمی را هاي علمیفعالیت از بسیاري .پرکاربرد در علوم کامپیوتر و تحقیق در عملیات است

گراف تئوري در مهم سیارب مسائل از به یکیکه این مسئله نمود به طوری حل سپس و آورد در گرددوره فروشنده
 بطور گرددوره فروشنده مسئله چونهم سخت حل مسائل براي موجود یابیبهینه هايشده است. روش تبدیلها 

 واقعی ابعاد با مسائل حل در آنها عملی کارایی از باشند کهمی محدودیت و متغیر زیادي بسیار تعداد شامل عمده
 .است گرفته قرار توجه مورد ابتکاري فوق و هاي ابتکاريازالگوریتم ستفادهاخیرا هايدهه در علت بدین .کاهدمی

گرد یر پیموده شده توسط فروشنده دورهها براي کمینه کردن مسکلونی مورچهدر این تحقیق از الگوریتم 
 ائلحل مس با آن پارامترهاي تنظیم الگوریتم، طراحی از استفاده شده است که تور بهتري را حاصل دهد. پس

دهد که این الگوریتم در اغلب مسائل قادر است جواب نتایج بدست آمده نشان میاست و  گرفته صورت متعدد
 بهتري بدست آورد.

 
 سازيمورچگان، بهینه کلونی هاي ابتکاري، الگوریتمالگوریتم گرد،دوره فروشنده :هاي کلیدي واژه

 
 
 مقدمه -1

 حداقل به براي هاییروش یافتن و جوییصرفه به نیاز جمعیت، رشد و جوامع افزون روز گسترش با       
 مساله .کندمی پیدا ضرورت بیشتر روز هر غیره و عمرانی صنعتی، امور در انجام هزینه و زمان رساندن

 خواهدمی گرددوره فروشنده یک آن اساس بر که است سازيبهینه مشهور مسائل از یکی گرددوره فروشنده
 بار یک فقط شهر هر از رفته، را شهرها تمام که طوري به برساند، فروش به را خود کاالي و هرفت شهر  Nبه

 هايالگوریتم از توانمی مسائل اینگونه حل براي .باشد کرده طی را مسیر نهایت کمترین در و کرده عبور
 .استفاده نمود ژنتیک الگوریتم مانند هوشمند
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 1959 سال در که است گرددوره فروشنده مسئله حل بهینه هايالگوریتم از یکی بندي نوار الگوریتم       
معرفی  بهینه تور طول رفتار مورد در ابزار یک عنوان به الگوریتم این .]1[شد ارائه همکارانش و بردوود توسط

 روشندهمساله ف حل براي کران و شاخه روش بکارگیري در هابررسی کاراترین و ترینقدیمی از دیگر یکی د.ش
 فروشنده تمام مسیرهاي اساس بر روش . این]2[گردید ارائه 1963 سال در همکارانش و لیتل توسط گرددوره
 دوره فروشنده مساله از برداشت یک سازيذخیره الگوریتم .گیردمی صورت شمارش درخت یک روي گرددوره
 معرفی همکارش و کالرك توسط هک باشدمی نقلیه مسیر وسایل ابتکاري الگوریتم بوسیله متقارن گرد
 با کنند، می یافت قبول قابل زمان یک در را بهینه جواب به نزدیک جوابهاي ،1ابتکاري هايالگوریتم .]3[شد
 .]4[ندارد وجود جواب بهترین شدن پیدا براي حال، تضمینی این

 3مورچگان جمعیت الگوریتم ،2وراثتی توان الگوریتممی ابتکاري جستجوي بر مبتنی هايروش جمله از       
مورچگان برگرفته از طبیعت  در این تحقیق، از ایده الگوریتم جمعیت .برد نام را 4ذرات ازدحام الگوریتم و

 نوع از و ترکیباتی طبیعت داراي که است مسایلی جمله از گرددوره فروشنده مسئله استفاده شده است.
 زمان یک در بهینه جواب آوردن بدست توانایی که مسئله ینا حل الگوریتمی براي اکنون .است سازيبهینه

گرد با استفاده ین تحقیق، حل مسئله فروشنده دوره. اهداف ا]5[است نشده ارائه باشد داشته را ايچندجمله
از الگوریتم مورچگان، انتخاب مناسب اجزاي این الگوریتم و ارزیابی توانایی حل این مسئله با استفاده از این 

 قبول قابل جوابی به دتوانمی محدود زمانی صرف بامورچگان  الگوریتمبا که  داشت توجه باید وریتم است.الگ
 .باشد آن به نزدیک یا و باشد جواب بهترین است ممکن حاصل جواب البته که رسید براي مسئله

 
 سازيهاي بهینهمروري بر روش -2

 گرادیان بر مبتنی سازيبهینهالف. 

 :شامل خود که ،هوشمند زيسابهینهب. 
 ژنتیک الگوریتم 
 ذرات اجتماع الگوریتم 
 ها مورچه کلونی الگوریتم 
 5زنبورها کلونی الگوریتم 
 6تفاضلی تکاملی 
 باشد می غیره و 7استعماري رقابت الگوریتم. 

 

1 Evolutionary algorithm 
2 Genetic Algorithm 
3 Ant colony 
4 Particle Swarm Optimization 
5 Bee Colony Algorithm 
6 Differential Evolution 
7 Imperialist Competitive Algorithm 
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 تـابع  اگـر  کـه  اسـت  ضروري نکته این ذکر سازي،بهینه هايروش از استفاده جهت کلی توضیحی در
 استفاده گرادیان بر مبتنی هايروش از توانمی باشد، کمی متغیر تعداد داراي سازي،براي بهینه رنظ مورد
 صـورت  بـه  بیـان  قابـل  و نبوده پذیرمشتق و پیوسته تابع، اگر اما .دارند کمی نیاز محاسبه زمان که نمود

 سـازي بهینـه  هايروش .شودمی استفاده هوشمند سازيهاي بهینهروش از نباشد، متغیرها حسب بر صریح
 روش حالیکـه  در شـوند مـی  مسئله هر براي حل خاص دستورالعمل یک به منجر اغلب گرادیان بر مبتنی

 و شـوند  گرفتـه  اي بکـار مسـئله  هـر  حـل  در تواننـد می که دهندمی ارائه هاییدستورالعمل هوشمند هاي
 .آیندمی شمار به شمندهو سازيبهینه هايروش مزایاي از که ندارند محاسباتی پیچیدگی
 

 گردمسئله فروشنده دوره -3
اي معروف است که ابتدا مسائل مربوط به آن توسط ویلیام همیلتون و  گرد، مسئله مسئله فروشنده دوره      

دانانی مثل  شکل عمومی آن به وسیله ریاضی 1930مطرح شد و سپس در دهه  18توماس کرکمن در سده 
 .اروارد و هاسلر ویتنی از دانشگاه پرینستون مورد توجه قرار گرفتکارل منگر از دانشگاه ه

 شد بیان شطرنج صفحه در اسب حرکت صورت به اویلر توسط 1759سال در گرد دوره فروشنده مسئله      
که از  بود مسیري اسب براي صحیح جواب .کند عبور یکبار تنها شطرنج صفحه نقاط تمام از نحوي که به

 این  (Travelling salesman problem)نام هرچند .کند عبور تکرار بدون ه شطرنجصفح يخانه 64
 تحت 1932 سال در آلمانی یک کتاب در گرددوره فروشنده . اصطالح]5[نبود گرددوره فروشنده مسئله،
 .]5[شد کاربرده به قدیمی گرددوره فروشنده عنوان
 .است معلوم آنها میان مسافت و ارتباطی هايراه همراه به شهر تعدادي :است شرح بدین مسئله      

 مستقر آن در که شهري از خواهدمی که است ايفروشنده براي مسافت کمترین با گذري تعیین هدف،
 آغاز آنجا از را سفرش که شهري به و نماید عبور یکبار دقیقاٌ شهرها از تمامی و کرده سفر به شروع است،
 بیان  صورت به کامل وزندار و جهتدار یک گراف بوسیله لهمسئ این .بازگردد است، کرده

 و شهرهاست بین ارتباطی هايیال از بیانگر مجموعه شهرها،  از ايمجموعه شامل  آن  در که شودمی
 یال مکانی فاصله انگربی که شودمی داده نسبت است، مثبت عدد یک که وزن  یک یال هر به

تعدادي شهر وجود دارد و هزینه رفتن مستقیم از یکی به  .) استام ( ) و شهر ام ( شهر  کنندهمتصل
ا ترین مسیر که از یک شهر شروع شود و از همه ي شهره هزینه دانیم. مطلوب است انتخاب کم دیگري را می

 n>2براي !(n-1)½ ها برابر است با حل تعداد کل راه .دقیقاٌ یکبار عبور کند و مجدد به شهر شروع بازگردد

 n تعداد شهرها است. در واقع این عدد برابر است با تعداد دورهاي همیلتونی در یک گراف کامل با n که

 .رأس
 :هاي معمول مقابله با چنین مسائلی عبارتند از راه
 

هاي دقیق که استفاده از آنها فقط براي مسائل با اندازه  هایی براي پیدا کردن جواب حی الگوریتمطراالف. 
دهد که احتماالٌ  دست می به هایی اي که جواب هاي مکاشفه استفاده از الگوریتم، ب. گیرد کوچک صورت می

هاي کوچکتر تا از  ئلههایی از مسئله یعنی تقسیم مسئله به مس پیدا کردن زیرمسئلهج. ، هستند درست
 .تري ارائه کرد بهتر و دقیقجواب اي  هاي مکاشفه الگوریتم
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 مروري بر کارهاي پیشین-4
Lawler       شده پیشنهاد گرددوره فروشنده مسئله براي حل که هاییالگوریتم 1985 سال در همکاران و 

 وراثتی الگوریتم مسئله از این حل براي که بود محققی اولین 1985 سال در Brady .اندداده شرح را است،
 سال در همکاران و Oliver،  1985 سال در Lingleو  Goldbergهمکاران،  و Grefenstette .کرد استفاده
 .]5[اندانجام داده مطالعاتی زمینه این در دیگر محققان بسیاري و 1987
 همچنین .]9،10[است گرفته قرار ستفادها مسئله مورد این حل براي نیز دیگري تکاملی الگوریتمهاي      
 .است شده داده توسعه]11[تور ریزيبرنامه و سفر زمانبندي چونهم کاربردها از براي بسیاري مسئله این
 
 الگوریتم مورچگانحل مسئله با  -5

 تقابلی با لمسائ حل براي را مورچگان فراابتکاري هايالگوریتم کلورینی و دوریگو 1991 درسال       
 بکارگیري در ساده پذیريتطبیق چونهم خصوصیاتی داراي الگوریتم . این]6[دادند ارائه تفکیک پذیري

 و کودراتیک تخصیص مسئله نظیر ترکیبی سازيبهینه ئل مسا در تغییرات کمترین با بصورتیکه ،باشدمی
 نشان را غذائی منبع یافتن يبرا هامورچه حرکت نحوه 1 شکل .رودمی بکار کارگاه در کار زمانبندي مساله

  .گذارندمی بجاي خود از فرومون نام به شمیائی حرکت ماده حین در هامورچه دهد می

 
 ریزي وفرومون غذائی منبع یافتن براي ها مورچه حرکت . نحوه1شکل

 
 میان بسته مسیر ترینکوتاه بایستمی که شهر داریم n از ايمجموعه گرددوره فروشنده مسئله در      

 کنیممی استفاده مجازي مورچه تعدادي i  و  jشهرهاي  میان مسیر طول dijاگر  .بیاوریم دست به را آنها
 : باشندمی زیر خصوصیات داراي که

 حرکت براي که را بعدي شهر مورچه هر .گیرندمی قرار هاگره روي بر تصادفی صورت به هامورچه       
گره روي بر دنباله مقدار و شهر فاصله تابعی از احتمال این که است احتمالی صورت به کندیم انتخاب

 .باشدمی مرتبط هاي
آنها  از قبالً که شهرهایی از عبور به مجاز یعنی باشد، می موجه مسیرهاي ایجاد به مجبور مورچه هر      

 کامل مسیر یک زمانیکه .گرددمی کنترل ممنوع هايلیست بوسیله حالت این که باشدمی است نگذشته
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 فرومون مقداري شهرها از عبور حین در مورچه و گیردمی قرار فرومون ماده آن هايگره روي بر شودمی
تکرار  هر در پس دهد،می انجام حرکت یک )t , t+1(بین  زمانی در مورچه .گذاردمی جاي به از خود

 .گیردمی انجام حرکت mالگوریتم 
ها مورچه از کدام هر اینکه از پس شودمی تبخیر فرومون از مقداري) t , t+1(میان  زمانی فاصله در       

داده  تخصیص فرومون محاسبه نحوه .یابدمی تخصیص فرومون آنها به مجددا آوردند بوجود را خود مسیر
 که شودمی مورچگان الگوریتم از حالت سه مدنآ بوجود باعث مسیرشان تکمیل از پس هامورچه به شده

سه  این مورد در .باشندمی معروف مورچگان - سیکل و مورچگان  -مقدار مورچگان، - شدت به الگوریتم
خود  از بهتري عملکرد مورچگان_سیکل الگوریتم آن نتیجه در که است گرفته صورت تحقیقی الگوریتم

 بهترین که است گرفته قرار بررسی ردمو βو  αمانند  پارامترهاي تاثیر تحقیق این در .است داده نشان
 .است آمده یک بدست عدد نزدیک در مقداري αو  β=10پارامتر  مقادیر

 دوریگو آقاي توسط که است الگوریتمی دقیقاً گرفته قرار استفاده مورد که مورچگان کلونی الگوریتم     
این  شود،می ایجاد دارحافظه رچهمو mابتدا  اول فاز در الگوریتم این در .]8و7[ارائه شد 1996در سال 

در  .دارد وجود فرومون اياولیه مقدار گره هر در .گیرندمی قرار گره nروي  بر تصادفی صورت به ها مورچه
 در گرفته قرار مورچه .شودمی اجرا صورت موازي صورت به زیر مراحل اولیه جواب ایجاد منظوره ب دوم فاز

 در حالت تبدیل قانون به که نمایدمی استفاده 1رابطه  از خود بعدي تحرک در sشهر انتخاب براي r گره 
 است. معروف مورچگان کلونی الگوریتم

                         (1) 

 هم .باشدمی یک و صفر بین مقدارياست و مقدار  ]0و1[بین  تصادفی عدد یک رابطه  در این      
 و معکوس فاصله و  کمان  روي فرومون مقدار دهندهنشان چنین 

 پارامتر β باشد.می است گرفته ام قرار شهر در ام که مورچه  عبور براي باقیمانده شهرهاي مجموعه

 تصادفی است متغیر  فوق  رابطه در ). همچنیناست( فاصله و فرومون بین رابطه اهمیت تعیین
 .کند می پیروي است شده مشخص 2رابطه  با که احتمالی توزیع از که
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              (2) 
 

 از پس را انتخاب کند.  شهر ام بعد از شهر  kمورچه  که است این احتمال رابطه،  این در      
 مرحله بروزرسانی این در .گردندمی بر خود ابتدایی شهر به کردند ایجاد را خود مسیرهاي هامورچه اینکه
 .یابدمی تغییر 3 رابطه از استفاده با هافرومون و افتدمی اتفاق محلی
       (3)                                                                 

 
 .آیدمی بدست 4 شماره رابطه از باشد و می فرمون تبخیر پارامتر در این رابطه       

 
 

(4)   
 

 شرط به اگر انتها در .است الگوریتم جاري تکرار در شده یافته مسیر بهترین طول  که در آن       
 .شودتکرارمی فوق مراحل صورت این غیر در ،شودمی متوقف الگوریتم باشیم رسیده ایانپ
 

 پارامترها حساسیت تحلیل-6
 گذارد. در این تحقیق، ما تاثیر پارامتر در این الگوریتم چندین پارامتر وجود دارد که بر عملکرد تاثیر می

Loopدهنده شرط توقف الگوریتم است و که نشانα  وβ ایم. در بر عملکرد الگوریتم، مورد بررسی قرار داده را
گیریم و سپس با افزایش پارامتر متغیر تاثیر هر آزمایش یک پارامتر را متغیر و بقیه را ثابت در نظر می

 آوریم.تغییرات ایجاد شده در پارامتر را بر جواب نهایی الگوریتم به دست می
 2و  1، 0,6،  0,4،  0,2اعداد  با برابر را پارامتر این مقدار الگوریتم ردعملک بر آلفا پارامتر تاثیر بررسی براي

و  ،  6000صورت ایم و سپس با ثابت نمودن دیگر پارامترهاي الگوریتم بهقرار داده

وجه بدست جواب، م 1000000به حل مسائل مختلف پرداخته شد و جواب نهایی پس از بررسی  

 و بزرگ کوچک مقادیر که دهدمی نشان 1شماره  جدول در شده ارایه آمده است. تجزیه و تحلیل نتایج
 .شودمی تور طول افزایش باعث پارامترآلفا
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 . تاثیرات پارمتر آلفا 1جدول 

    
 نام مسئله

22973 22501 22457 23203 kroB100 

7605 6830 7365 7482 Rat575 

402 402 402 407 Eil51 

21940 20882 20730 21196 KrobA100 

 

و  5اعداد  برابر پارامتر این مقدار ،الگوریتم عملکردبر   بتا پارامتر براي بررسی تاثیر 2شماره  جدول در       
 با افزایش و   6000و  برابر  پارامترها مقدار تنظیم با و گرفته قرار 30و  20و  15

 20به  پارامتر بتا مقدار تغییر از پس .است یافته کاهش مسائل تمامی در تور طولمقدار به بتا پارامتر

 اغلب مسائل در تور طول بازاء  است اما داده نشان خود از کاهشی روند تور طول همچنان درصد نیز

 .است بهتري مقدار بتا براي 20مقدار  بررسی این با ابرایناست. بن کرده پیدا افزایش
 

 . تاثیرات پارمتر بتا 2جدول 

    
 نام مسئله

22489 22489 22613 23013 kroB100 

7115 7037 7065 7272 Rat575 

402 402 402 402 Eil51 

20901 20882 20942 21228 KrobA100 

 

 8000، 6000، 5000، 4000را به   مقدار  الگوریتم عملکرد بر اولیه رتکرا تعداد تاثیر بررسی براي      
 جدول در شده ارائه نتایج .است شده فرض ثابت دو الگوریتم هر در تکرارها تغییر می دهیم. تعداد 10000و 

 10000به  8000از افزایش در اما .یابدمی بهبود الگوریتم عملکرد افزایش  با که دهدمی نشان 3شماره 
 .گرفت نظر در پارامتر این براي مناسب مقدار بعنوان را 10000توان می و است اندك بسیار تغییرات

 . تاثیرات پارمتر تکرار اولیه 3جدول 

 نام مسئله     
22021 22046 22051 22051 22093 kroB100 
6776 6776 6781 6788 6804 Rat575 
402 402 402 402 402 Eil51 

20757 20757 20757 20757 20757 KrobA100 
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 نتیجه گیري-7
 اجرا بار هر در است ممکن ابتکاري هايالگوریتم اجراي که دهدمی نشان هاسازيپیاده و مطالعات پیشین      

-ئله فروشنده دورهمس .آیدمی بدست الگوریتم اجراي چندین بین از جواب و بهترین دهد ارائه متفاوتی نتایج
ارائه  NP-hardهایی که براي حل مسائل به حال تمام الگوریتمباشد. تا می NP-hardگرد از جمله مسائل 

-NPاند. با توجه به اینکه اغلب پیدا کردن جواب دقیق مسائل زمانی نمایی بودههاي اند، داراي پیچیدگیشده
hard کاري هاي فرابتهاي حل تقریبی مثل الگوریتماز روش توان براي حل این مسائلضرورتی ندارد، می

در این  کند.زمان معقولی براي مسئله ارائه میهاي نزدیک به بهینه را در مدت استفاده کرد که معموال جواب
 گرد استفاده شد.ها براي حل مسائل مربوط به فروشنده دورهتحقیق از الگوریتم کلونی مورچه

 .کندمی پیدا گرددوره فروشنده مساله براي مناسب پاسخی هاکلونی مورچه گوریتمال رسدمی نظر به      
 اما در .دارد بستگی جهش و مثل تولید ، کدگذاري نحوه به میزان زیادي به الگوریتمی مانند ژنتیک کارآیی

 دارد رومون وجودف تبخیر درصد و اولیه فرومون مقدار ها،مورچه تعداد همچون پارامترهایی مورچگان الگوریتم
 تنظیم با شد سعی مطالعه این در است. موثر مورچگان الگوریتم عملکرد بر پارامترها این از هریک تغییر که

 آید بدست قبول قابل زمان یک در و اجراي الگوریتم کمترین در بهینه جواب مربوط به الگوریتم، پارامترهاي
 ده است.بهبود نتایج نشان داده ش 3و 2و  1که در جداول 
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