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چکیذه
یکی اس هسبئل پز کبرثزد در ّز جبهؼِ ای  ،هسبئل هکبًیبثی ٍ تخػیع هٌبثغ ثِ تقبضب کٌٌذگبى هیثبضذ .ایي گًَِ هسبئل
اس ًَع هسبئل  Np-Hardثَدُ کِ ثب افشایص تؼذاد ًقبط تقبضب ٍ هزاکش خذهبتی  ،پیچیذگی ٍ حجن هحبسجبت هسئلِ ثِ
غَرت ًوبیی افشایص هیجبضذ .ثزای حل ایي هطکل ،رٍضْبی فزااثتکبری هتٌبست ثب ضزایظ هسبلِ تَسؼِ یبفتِ اًذ.در ایي
هقبلِ اس رٍش فزااثتکبری سیستن هَرچِ 1ثِ ػٌَاى یک رٍش ثْیٌِ سبسی ثزای هکبى یبثی هزاکش خذهبت ضْزی
ٍتخػیع ثلَک ّبی ضْزی ثِ ایي هزاکش استفبدُ ضذُ است .ثبتَجِ ثِ ایي اهزکِ هسألِ هکبًیبثی ٍتخػیع هٌبثغ
دٍهسألِ جذا ًجَدُ ٍ ثزّن تأثیزهستقین دارًذ،در رٍش پیطٌْبدی ایي دٍهسألِ ثػَرت ّوشهبى حل هیضًَذ .ثب ثزرسی
ًتبیج ثذست آهذُ در هَرد دادُ ّبی هَرد هغبلؼِ هی تَاى گفت سبختبر عزاحی ضذُ تَاًبیی السم جْت حل ایي ًَع
هسبیل را ثب فزؼ اًتخبة اٍلیِ هٌبست هکبى هزاکشخذهبت ضْزی دارا هی ثبضذ.

کلمبت کلیذی :هکبى یبثی  ،تخػیع  ،ثْیٌِ سبسی  ،سیستن هَرچِ

-1مقذمه
در هسبیل هکبى یبثی ٍ تخػیع هؼوَال ّذف ،ثْیٌِ سبسی یک تبثغ هَسَم ثِ تبثغ ّذف است کِ هتٌبست ثب
ضزایظ هسبلِ ٍ پبراهتزّبی هَثز در تػوین گیزی تؼزیف هی ضَد .اکثز راُ حل ّبی ارایِ ضذُ ثزای ایي ًَع هسبیل
اس لحبػ هحبسجبتی پیچیذُ ّستٌذ .در هَاردی کِ اس الگَریتن ّبی قغؼی چٌذ جولِ ای ثزای حل ایي هسبیل
استفبدُ هی ضَد ،درجِ چٌذ جولِ ای ثزای هسبیل ثب تؼذاد هحذٍد هٌبثغ خذهبتی ٍ هتقبضیبى ثِ اًذاسُ ایی ثشرگ
ثَدُ کِ سهبى حل هسبلِ ثسیبر سیبد ضذُ ٍ در ثیطتز هَارد ػوال ًوی تَاى اس ایي رٍضْب استفبدُ کزد .ثزای حل ایي
هطکل ،رٍضْبی اثتکبری هتٌبست ثب ضزایظ هسبلِ ثَجَد آهذُ ٍ گستزش یبفتِ اًذ] .[2ایي رٍضْب جَاثْبی تقزیجی
ًشدیک ثِ حبلت ثْیٌِ ٍ یب حتی در ثؼضی هَارد جَاة ثْیٌِ را ثزای یک هسبلِ ثب ضزایظ ٍ قیَد خبظ ارایِ هی
کٌذ].[10
Ant System
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ثب ایٌکِ قجل اس پیذایص ػلن سیستن اعالػبت هکبًی ،هغبلؼبت سیبدی در ػلَم دیگز در سهیٌِ آًبلیشّبی هکبًیبثی
ٍ تخػیع اًجبم ضذُ ثَد ٍ در حبل حبضز ّن ایي تحقیقبت اداهِ داردٍ ،لی ثب تَجِ ثِ ایٌکِ در ثیطتز کبرثزد ّب ٍ
هسبیل هزثَط ثِ تخػیع ،ثخص هْوی اس اعالػبت ٍ تحلیل ّبی هَرد ًیبس جٌجِ هکبًی دارد ،لذا هی تَاى ثب استفبدُ
اس قبثلیت ّبی ػلن سیستن اعالػبت هکبًی ،در کٌبر رٍشّبی ثْیٌِ سبسی ٍ ضجیِ سبسی هَجَد ٍ الگَریتن ّبی
هختلف اًجبم آًبلیش ّبی تخػیع در جْت حل ثْتزایي هسبیل گبم ثزداضت] .[3در ایي هقبلِ ،ثب هزٍری ثز هغبلؼبت
اًجبم ضذُ در سهیٌِ حل هسبیل هکبًیبثی ٍ تخػیعً ،حَُ عزاحی ٍ پیبدُ سبسی یک رٍش اثتکبری ثز پبیِ الگَریتن
هَرچِ را ثزای تؼییي هکبى هزاکش خذهبتی ثب تَجِ ثِ ثْیٌِ سبسی تخػیع ثلَک ّبی سبختوبًی ثِ هزاکش خذهبتی،
ثب استفبدُ اس قبثلیت ّبی ػلن ٍ فٌبٍری سیستن اعالػبت هکبًی تطزیح هی ضَد .دررٍش پیطٌْبدی یک الگَریتن
هَرچِ ثزای هکبًیبثی ٍ تخػیع هٌبثغ ثِ کبرگزفتِ ضذ.ثبتَجِ ثِ ایي اهزکِ هسألِ هکبًیبثی ٍ تخػیع هٌبثغ دٍهسألِ
جذاًجَدُ ثزّن تأثیزهستقین دارًذ،دررٍش پیطٌْبدی ایي دٍهسألِ ثػَرت ّوشهبى حل هیضًَذ.ایي فزآیٌذ هکبًیبثی
ٍتخػیع ّوشهبى تبرسیذى ثِ ثْتزیي هکبًیبثی ثبثْتزیي تخػیع هتٌبست ثب تبثغ ّذف هؼزفی ضذُ اداهِ هی یبثذ.

-2پیشینه تحقیق
هغبلؼِ هکبى یبثی ثِ غَرت رسوی اس سبل  9191ثب هغبلؼِ  weberثز رٍی چگًَگی تؼییي هکبى یک هٌجغ
ثزای کویٌِ سبسی فبغلِ ثیي آى ٍ تؼذادی هتقبضی ضزٍع ضذ] . [5هغبلؼبت در سبل  9191ثِ ٍسیلِ  Hakimiثِ
غَرت رسوی تز ثزای تالش ثزای هکبى یبثی هزاکش راُ گشیٌی در ضجکِ ارتجبعی ٍ ایستگبُ ّبی پلیس در جبدُ ّب
اداهِ یبفت ] .[9اس سهبى هغزح ضذى هسبئل هکبى یبثی ٍ تخػیع تب کٌَى رٍش ّبی سیبدی (دقیق -اثتکبری) ثزای
حل آى ّب ارائِ ضذُ اًذ  Cooper ،در سبل  9191رٍش تست کزدى ّوِ تخػیع ّب را هغزح کزد].[6
 Soland ٍ Kueneثب استفبدُ اس الگَریتن تحذیذ ٍ اًطؼبة  ،جَاة ثْیٌِ را ارائِ کزدًذ ]ّ ٍ Love .[4وکبراًص
در سبل  9191رٍش کبّص هجوَػِ ٍ الگَریتن  p-medianرا ثزای حل ایي هسبئل ارائِ کزدًذ] .[1رٍش آًْب هی
تَاًذ جَاة دقیق هسبیل را تب اثؼبد خبغی پیذا کٌذ .اٍلیي رٍش اثتکبری تَسظ  Cooperدر سبل  9191ثِ ًبم
الگَریتن تکزاری هکبى یبثی ٍ تخػیع ضٌبختِ ضذ]. [7الگَریتن ّبی هختلفی هثل جستجَی هوٌَع ،الگَریتن
صًتیک ،جستجَی ّوسبیگی هتغیز ثزای حل ایي هسبلِ تَسظ هحققبى استفبدُ ضذُ است ،ثِ ػٌَاى ًوًَِ
ّ ٍ Brimbergوکبراًص اس رٍش جستجَی هوٌَع(ّ ٍ Hansen ،)Bimberg et al, 2000وکبراًص اس رٍش
صًتیک] Whitaker ٍ [2اس رٍش جستجَی ّوسبیگی هتغیز] [8ثزای حل ایي هسبلِ استفبدُ کزدُ اًذ.در سبل 9119
 L.M.Gambardella ٍ M.Dorigo ،یک رٍش یبدگیزی هطبرکتی ثزای هسئلِ فزٍضٌذُ دٍرُ گزد ثب استفبدُ اس رٍش
 Ant Colony Systemارائِ کزدًذ .در سبل  A.vlachos ، 6999هقبلِ ای تحت ػٌَاى  ،حل هسئلِ هکبًیبثی ٍ
تخػیع ظزفیت دار ثب استفبدُ اس سیستن کلًَی هَرچِ  ،ارائِ کزد.

-3مفبهیم
2

ثْیٌِسبسی گزٍُ هَرچِّب یب  ACOیک الگَریتن هٌبست یبفتي راُحلّبی تقزیجی ثزای هسبئل ثْیٌِسبسی
تزکیجبتی است .در ایي رٍش ،هَرچِّبی هػٌَػی ثٍِسیلِ حزکت ثز رٍی ًوَدار هسبلِ ٍ ثب ثبقی گذاضتي ًطبًِّبیی
ثز رٍی ًوَدارّ ،وچَى هَرچِّبی ٍاقؼی کِ در هسیز حزکت خَد ًطبًِّبیی ثبقی هیگذارًذ ،ثبػث هیضًَذ کِ
Ant Colony Optimization
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هَرچِّبی هػٌَػی ثؼذی ثتَاًٌذ راُحلّبی ثْتزی را ثزای هسبلِ فزاّن ًوبیٌذّ .وچٌیي در ایي رٍش هیتَاى
تَسظ هسبئل هحبسجبتی-ػذدی ثز هجٌبی ػلن احتوبالت ثْتزیي هسیز را در یک ًوَدار یبفت.ایي رٍش کِ اس رفتبر
هَرچِ ّب در یبفتي هسیز ثیي هحل الًِ ٍ غذا الْبم گزفتِ ضذُ؛ اٍلیي ثبر در  9116تَسظ هبرکَ دٍریگَ 3در پبیبى
ًبهِ دکتزایص هغزح ضذ.
در دًیبی ٍاقؼی هَرچِّب اثتذا ثِ عَر تػبدفی ثِ ایي سَ ٍ آى سَ هیرًٍذ تب غذا ثیبثٌذ .سپس ثِ الًِ ثز
هیگزدًذ ٍ ردّی اس فزٍهَى 4ثِ جب هی گذارًذ .چٌیي ردّبیی پس اس ثبراى ثِ رًگ سفیذ در هیآیٌذ ٍ قبثل رٍیت اًذ.
هَرچِّبی دیگز ٍقتی ایي هسیز را هییبثٌذ ،گبُ پزسِ سدى را رّب کزدُ ٍ آى را دًجبل هیکٌٌذ .سپس اگز ثِ غذا
ثزسٌذ ثِ خبًِ ثز هیگزدًذ ٍ رد دیگزی اس خَد در کٌبر رد قجل هی گذارًذ؛ ٍ ثِ ػجبرتی هسیز قجل را تقَیت هیکٌٌذ.
فزٍهَى ثِ هزٍر تجخیز هیضَد کِ اس سِ جْت هفیذ است:
 ثبػث هیضَد هسیز جذاثیت کوتزی ثزای هَرچِّبی ثؼذی داضتِ ثبضذ .اس آًجب کِ یک هَرچِ در
سهبى دراس راُّبی کَتبُتز را ثیص تز هیپیوبیذ ٍ تقَیت هیکٌذ ّز راّی ثیي خبًِ ٍ غذا کِ
کَتبُتز(ثْتز) ثبضذ ثیطتز تقَیت هیضَد ٍ آًکِ دٍرتز است کوتز.
 اگز فزٍهَى اغالً تجخیز ًویضذ ،هسیزّبیی کِ چٌذ ثبر عی هیضذًذ ،چٌبى ثیص اس حذ جذّاة
هیضذًذ کِ جستجَی تػبدفی ثزای غذا را ثسیبر هحذٍد هیکزدًذ.
ٍ قتی غذای اًتْبی یک هسیز جذاة توبم هیضذ رد ثبقی هی هبًذ.
لذا ٍقتی یک هَرچِ هسیز کَتبّی (خَثی) را اس خبًِ تب غذا ثیبثذ ثقیِ هَرچِّب ثِ احتوبل سیبدی ّوبى هسیز را
دًجبل هی کٌٌذ ٍ ثب تقَیت هذاٍم آى هسیز ٍ تجخیز ردّبی دیگز ،ثِ هزٍر ّوِ هَرچِّب ّن هسیز هیضًَذّ .ذف
الگَریتن هَرچِّب تقلیذ ایي رفتبر تَسظ هَرچِّبیی هػٌَػی است کِ رٍی ًوَدار در حبل حزکت اًذ.
اًَاع هختلف الگَریتن ثْیٌِ سبسی هَرچگبى ٍجَد دارد کِ تفبٍت ػوذُ ثیي ایي الگَریتن ّب در آپذیت فزٍهَى
هیثبضذ.هب در ایي هقبلِ اس الگَریتن  Ant Systemاستفبدُ کزدُ این.
-4الگوریتم Ant System

در ایي رٍش احتوبل ػجَر هَرچِ  kام اس ًَد  iثِ ًَد  )Pĳ( jثِ غَرت سیز هحبسجِ هیضَد:

()1

∑{=Pᴷĳ

()6

ηĳ

 : ηĳهقذار ّ visibilityز یبل
 : τĳهقذار فزهَى رٍی ّز یبل
Marco Dorigo
Pheromone
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βو : αپبراهتز کٌتزلی
ًَ : allowedқدّبیی کِ ٌَّس تَسظ هَرچِ  kرٍیت ًطذُ اًذ
 : dĳفبغلِ دٍ ًَد
در ایي سیستن آپذیت فزهَى ثزای ّز یبل هتػل کٌٌذُ دٍ ًَد تَسظ توبهی هَرچِ گبى ثب استفبدُ اس فزهَل
سیز اًجبم هی ضَد:

()1

()1

τĳ

∑

) (

(

) τĳ

{

τĳ

τĳ

ً : ρزخ تجخیز فزهَى
 : Qػذد ثبثت
 :عَل هسیز عی ضذُ تَسظ هَرچِ  kام رٍی یبلĳ

-5مذلسبزی و توسعه مذل (ترجمه مشکل به فضبی )Ant
یکی اس راُ ّبی ثزآٍرد هیشاى هٌبست ثَدى هکبى یک هزکش خذهبتی  ،اًذاسُ گیزی هیبًگیي هسبفت پیوَدُ ضذُ
تَسظ ًقبط تقبضب ثزای رسیذى ثِ هزکش خذهبتی استّ .ز چِ هیبًگیي فبغلِ سفز افشایص یبثذ  ،دستزسی هزکش
خذهبتی ٍ در ًتیج ِ کبرایی هکبى تؼییي ضذُ ثزای هزاکش خذهبتی کبّص هی یبثذ .ثزای فزهَل سبسی ایي هسئلِ ثِ
غَرت ریبضی  ،اثتذا ثبیذ هتغیزّبی تػوین گیزی سیز هؼزفی ضًَذ :
در ایي رٍاثظ  iاًذکس ًقغِ تقبضب ٍ  jاًذکس هکبى هستؼذ سبخت هزکش خذهبتی است.
تبثغ ّذف ثِ غَرت سیز تؼزیف هی ضَد:

()1
اگز ًقغِ ثِ ػٌَاى هزکش خذهبتی اًتخبة ضَد

)min(ΣΧjΥĳdĳ
{

Σj

در غیز ایٌػَرت
اگز ًقغِ تقبضبی ثب هزکش خذهبتی خذهبت دّی ضَد
در غیز ایٌػَرت
 : dĳفبغلِ ثیي ًقغِ تقبضب ٍ iهزکش خذهبتی j
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-6متذلوشی تحقیق
در ایي تحقیق ّذف اًتخبة 3هزکش خذهبتی اس  01هزکش خذهبتی هَجَد ٍتخػیع ثْیٌِ ثلَک ّبی ضْزی ثِ
ایي  3هزکش اًتخبثی است ثِ غَرتی کِ هجوَع فَاغل ثلَک ّب اس ایي هزاکش کویٌِ ضَد ثزای ایي هٌظَر قسوتی اس
هٌغقِ  3ضْز تْزاى را ثِ ػٌَاى هٌغقِ هَرد هغبلؼِ در ًظز گزفتین ٍ سپس در ًزم افشار Arc GIS 9.3دادُ ّبی
هزثَط ثِ هَقؼیت ثلَک ّبی ضْزی ایي هٌغقِ را ٍارد ًوَدین سپس ثِ غَرت تػبدفی ً 01قغِ را ثِ ػٌَاى هزکش
خذهبتی اًتخبة ًوَدین.در ضکلً 0وبیی اس الیِ ّبی هَرد استفبدُ ًطبى دادُ ضذُ است.

شکل -1نمبیی از منطقه مورد مطبلعه

سپس ثب استفبدُ اس اثشار هَجَد در  Arc GISفبغلِ اقلیذسی ثیي توبهی ثلَک ّبی ضْزی ٍ هزاکش خذهبتی را
ثذست آٍردین.سپس ثزای پیبدُ سبس ی الگَریتن هَرچِ ثز رٍی ایي هسئلِ فَاغل ثذست آهذُ را ثِ ًزم افشار هتلت
2009aثزای پزداسش ّبی ثؼذی ٍارد کزدین.
ثزای پیبدُ سبسی ایي هسئلِ ثِ الگَریتن هَرچِ ثلَک ّبی ضْزی را ثِ ػٌَاى هَرچِ ّب ٍ هزاکش خذهبتی راثِ
ػٌَاى هٌجغ غذا هؼزفی ًوَدین.

-7نتبیج
ًتبیج ثذست آهذُ در تکزار ّبی هختلف ثب  ρ=1.5ٍ β=2ٍ α=2ثِ غَرت سیز هی ثبضذ(.ثب افشایص تؼذاد تکزار
ًتبیج اس جپ ثِ راست ثیطتز ضذُ است)
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ثذیي تزتیت هَقؼیت هزاکش اًتخبة ضذُ در هٌغقِ هَرد هغبلؼِ ثِ غَرت سیز ثذست هی آیذ:

شکل  -3مراکز انتخاب شده

-8اعتببر سنجی
ثِ هٌظَر ارسیبثی ػولکزد الگَریتن هَرچِ در ثْیٌِ سبسی هکبى یبثی ٍ تخػیع ثلَک ّبی ضْزی ثِ ایي هزاکش
اس دادُ ّبی ضجیِ سبسی ضذُ کبهال هٌظن استفبدُ کزدین  ،ثِ ایي غَرت کِ  096ثلَک سبختوبًی ٍ  8هزکش
خذهبتی را در ًظز گزفتین ثِ گًَِ ای کِ  4تبی ایي هزاکش دقیقب در هزکش ایي ثلَک ّبی هٌظن قزار هیگیزًذ.
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شکل -4نمبیش بلوک هبی منظم

در ضکلّ 1ذف هکبى یبثی 1هزکش خذهبتی ثِ غَرت ثْیٌِ ٍ تخػیع ثلَک ّبی ضْزی ثِ ایي هزاکش هی
ثبضذ.ثؼذ اس اجزای ثزًبهِ ّوبًغَر کِ اًتظبر هی رفت اس ثیي  8هزکش هَجَد دقیقب آى  1هزکشی اًتخبة هی ضَد کِ
در هزکش دادُ ّبی هٌظن قزار داضتِ اًذکِ ایي حبکی اس ػولکزد هٌبست ثزًبهِ ثزای هکبى یبثی است ٍلی رًٍذ
تخػیع ّوبًغَر کِ در اضکبل سیز ًطبى دادُ ضذُ است هقذاری ثب خغب ّوزاُ است .ایي ثِ دلیل هبّیت تػبدفی
ثَدى الگَریتن ّبی فزا اثتکبری است .در ٍاقغ ایي رٍش ّب جَاة ّبی تقزیجی ًشدیک ثِ حبلت ثْیٌِ ٍ یب حتی در
ثؼضی هَارد جَاة ثْیٌِ را ثزای یک هسئلِ ثب ضزایظ ٍ قیَد خبظ ارائِ هی کٌٌذ.

شکل . -5نمبیش مراحل بهینه شذن مکبن یببی مراکس خذمبتی و تخصیص بلوک هب به آن هب در تکرار هبی 66و62و64

--9نتیجه گیری و پیشنهبدات
در ایي تحقیق ثز آى ضذین تب ثب استفبدُ اس یکی اس الگَریتن ّبی َّش جوؼی کِ در حل هسبئل پیچیذُ کبرثزد
دارًذ،هجبدرت ثِ ثْیٌِ سبسی هسئلِ هکبى یبثی هزاکش خذهبتی ٍ تخػیع ثلَک ّبی ضْزی هٌغقِ 1ضْز تْزاى ثِ
ایي هزاکشً ،وبئین.ثزای ایي هٌظَر ػولکزد الگَریتن هَرچِ را ثزای ایي هسئلِ ثزرسی ًوَدین ٍدر تکزارّبی هختلف ،
جَاة ّبی هتفبٍتی را ثذست آٍردین کِ ایي هَضَع ثیبًگز هبّیت تػبدفی ثَدى الگَریتن ّبی فزااثتکبری هی ثبضذ.
ثِ هٌظَر ارسیبثی ػولکزد ایي الگَریتن اس دٍ دستِ دادُ استفبدُ ًوَدین،دستِ اٍل دادُ ّبی ٍاقؼی ّستٌذ کِ
در آى ّب ًظن خبغی ٍجَد ًذارد ٍّوزاُ ثب پیچیذگی ّبی هحیغی هی ثبضٌذ .دستِ دٍم دادُ ّب ی هٌظن ّستٌذ کِ
ثِ هٌظَر تست الگَریتن هَرد استفبدُ قزار هی گیزًذً .تبیج ارائِ ضذُ در ّز دٍ سزی دادُ ،حبکی اس درستی ػولکزد
ایي الگَریتن در حل هسئلِ ثْیٌِ سبس ی هَرد ًظز است.
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 ٍ هؼزفی یکسزی قیَد ثزایρ ،β ، α در پبیبى پیطٌْبد هی گزدد ثب تغییز پبراهتزّبی کٌتزلی الگَریتن ًظیز
ِ ًتبیج هتفبٍتی را ثذست آٍرین کِ ث...ٍ تبثغ ّذف ًظیز در ًظز گزفتي ظزفیت هزاکش خذهبتی ٍحذاقل سهبى دستزسی
.ٍاقؼیت ًشدیکتز هی ثبضذ
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