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مسئله فروشنده دورهگرد ،یکی از مسائل پیچیده در بهینهسازی ترکیبی است .از اهداف این تحقیق ،حل این
مسئله با الگوریتم وراثتی ،تنظیم پارامترهای الگوریتم و ارزیابی توانایی حل آن با استفاده از الگوریتم وراثتی است.
در این مطالعه ،برای بهبود روند جستجوی جواب بهینه ،پارامترهای نرخ جهش ،نرخ همبری و نرخ انتخاب با استفاده
از یک استنتاج فازی که یکی از روشهای کنترل وفقی است ،تنظیم میشود .سیستم کنترل کننده فازی با توجه به
تعداد شهر و شمارنده حلقه تکرار ،نرخ انتخاب را مشخص میکند و مقادیر نرخ جهش و نرخ همبری با توجه به
واریانس مقدار شایستگی جمعیت تعیین میشود .چهارچوب پیشنهادی برای مجموعهای از دادههای شهرهای ایران
پیادهسازی و ارزیابی شده است .نتایج نشان میدهد ،در الگوریتم وراثتی تعیین نوع و مقادیر عملگرهای وراثتی مانند
جهش ،همبری و نرخ انتخاب در روند یافتن جواب و سرعت الگوریتم تاثیر بسزایی دارد .همچنین الگوریتم وراثتی با
چهارچوب پیشنهاد شده ،به طور میانگین با دقت  22درصد توانایی یافتن بهترین جواب را دارد که قابلیت باالیی
برای حل این مسئله است.
کلمات کلیدی :مسئله فروشنده دورهگرد ،1الگوریتم وراثتی ،2کنترل وفقی ،3منطق فازی

4

 -1مقدمه
بهینهسازی ،5یکی از موضوعهای مهم در زمینه محاسبات نرم و علوم مهندسی است [ .]1بهینهسازی فرآیندی است
که منجر به بهبود انجام کارها میشود و انتخاب بهترین جواب را میسر میسازد [ .]2 ,1در مسایل سخت ،انتخاب
بهترین جواب از طریق ارزیابی تمام جوابها بسیار دشوار و در بعضی موارد ،ناممکن است .پارامتر مهم دیگر ،زمان الزم
برای دستیابی به جواب بهینه میباشد .در فرآیند بهینهسازی ،با تنظیم پارامترهای مسئله ،انتخاب بهترین جواب مسئله
از بین جوابهای ممکن در یک زمان قابل قبول میسر میشود [.]3-1
الگوریتمهای ابتکاری ،6جوابهای نزدیک به جواب بهینه را در یک زمان قابل قبول یافت میکنند ،با این حال،
تضمینی برای پیدا شدن بهترین جواب وجود ندارد [ .]3 ,1از جمله روشهای مبتنی بر جستجوی ابتکاری میتوان
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الگوریتم وراثتی ،الگوریتم جمعیت مورچگان 7و الگوریتم ازدحام ذرات 8را نام برد .در این مقاله ،از ایده الگوریتم وراثتی،
برگرفته از طبیعت و نظریه تکامل داروین استفاده شده است.
مسایلی که دارای طبیعت ترکیباتی 2هستند بسیار فریبندهاند ،زیرا بیان آنها بسیار ساده ولی حل آنها اغلب بسیار
سخت است .این نوع مسایل دارای متغیرهای گسسته هستند و هدف اصلی آنها ،یافتن بهترین ترتیب یا دستهبندی است.
مسئله فروشنده دوره گرد از جمله مسایلی است که دارای طبیعت ترکیباتی و از نوع بهینهسازی است .تاکنون الگوریتمی
برای حل این مسئله که توانایی بدست آوردن جواب بهینه در یک زمان چندجملهای را داشته باشد ارائه نشده است [.]4
به طور کلی ،مسایل _NPکامل 11مسائلی هستند که برای آنها ،الگوریتمی که توانایی حل آنها را در یک زمان چندجمله-
ای 11داشته باشد پیشنهاد نشده است ،و از نظر محاسباتی به این مسایل ،مسایل سخت 12گفته میشود [ .]1اهداف این
تحقیق ،حل مسئله فروشنده دورهگرد با استفاده از الگوریتم وراثتی ،انتخاب مناسب اجزای این الگوریتم و ارزیابی
توانایی حل این مسئله با استفاده از این الگوریتم است.
پارامترهای الگوریتم وراثتی و نحوه کنترل آنها بر پیدا کردن بهترین جواب تاثیرگذار است .از آنجایی که الگوریتم
وراثتی دارای ماهیت تصادفی است ،قابلیت تحلیل ریاضی آن دشوار است و در چندین اجرای الگوریتم ،ممکن است
جوابهای متفاوتی به دست آید .در این مطالعه ،با استفاده از سیستم استنتاج فازی سعی میشود ،پارامترهای الگوریتم
به صورت پویا و در حین اجر ای الگوریتم با توجه به واریانس مقدار شایستگی ،شمارنده حلقه تکرار و تعداد شهرها به
نحوی تعیین شود که احتمال یافتن بهترین جواب در اولین اجرای الگوریتم باال باشد .با استفاده از کنترل پارامترها و
هدفمند کردن مراحل اجرای الگوریتم ،احتمال یافتن جواب بهینه در اولین اجرای الگوریتم افزایش یافته است.
بخش دوم این مطالعه ،بیان مسئله فروشنده دورهگرد میپردازد .در بخش سوم ،مروری بر کارهای انجام شده در
این زمینه ارائه شده است .بخش چهارم ،به تشریح مراحل انجام الگوریتم وراثتی ،پارامترها و نحوه تعیین پارامترها با
سیستم استنتاج فازی میپردازد .در بخش پنجم ،چهارچوب پیشنهادی برای مجموعهای از دادههای شهرهای ایران مورد
بحث و ارزیابی قرار گرفته است .در نهایت ،بخش ششم ،شامل نتایج حاصل از تحقیق و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی
در این زمینه میباشد.

 -2بیان مسئله
مسئله فروشنده دورهگرد در سال  1752توسط اویلر به صورت حرکت اسب در صفحه شطرنج بیان شد به نحوی
که از تمام نقاط صفحه شطرنج تنها یکبار عبور کند .جواب صحیح برای اسب مسیری بود که از  64خانهی صفحه
شطرنج بدون تکرار عبور کند .هرچند نام این مسئله ،فروشنده دورهگرد نبود [ .]4اصطالح فروشنده دورهگرد در یک
کتاب آلمانی در سال  1232تحت عنوان فروشنده دورهگرد قدیمی به کاربرده شد [.]4
مسئله بدین شرح است :تعدادی شهر به همراه راههای ارتباطی و مسافت میان آنها معلوم است .هدف ،تعیین
گذری با کمترین مسافت برای فروشندهای است که میخواهد از شهری که در آن مستقر است ،شروع به سفر کرده و از
تمامی شهرها دقیقاٌ یکبار عبور نماید و به شهری که سفرش را از آنجا آغاز کرده است ،بازگردد .این مسئله بوسیله یک
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گراف جهتدار و وزندار کامل به صورت ) G(V,E,Wبیان میشود که در آن  Vشامل مجموعهای از شهرها E ،بیانگر
مجموعه از یالهای ارتباطی بین شهرهاست و به هر یال یک وزن ) W(Ci, Cjکه یک عدد مثبت است ،نسبت داده می-
شود که بیانگر فاصله مکانی یال متصل کننده شهر iام ( )Ciو شهر jام ( )Cjاست.

 -3مروری بر کارهای پیشین
 Lawlerو همکاران در سال  1285الگوریتمهایی که برای
حل مسئله فروشنده دورهگرد پیشنهاد شده است ،را شرح دادهاند.
 Bradyدر سال  1285اولین محققی بود که برای حل این مسئله
از الگوریتم وراثتی استفاده کرد Grefenstette .و همکاران،
 Goldbergو  Lingleدر سال  Oliver ،1285و همکاران در سال
 1287و بسیاری محققان دیگر در این زمینه مطالعاتی انجام
دادهاند [ .]4الگوریتمهای تکاملی دیگری نیز برای حل این مسئله
مورد استفاده قرار گرفته است [ .]7-5همچنین این مسئله برای
بسیاری از کاربردها همچون زمانبندی سفر و برنامهریزی تور []8
توسعه داده شده است.
از سوی دیگر ،کنترل کنندههای فازی که بر مبنای منطق
فازی ارائه شدهاند ،از نتایج سیستمهای استنتاج فازی است که
توسط ممدانی و آسیلیان ارائه گردیده است [ .]2کنترل کننده-
های فازی از ابزارهای مهم بکارگیری شده در کنترل وفقی
پارامترهاست [ ]1و در مطالعات بهینهسازی ،برای کنترل
پارامترهای الگوریتم وراثتی مورد استفاده قرار میگیرند [,11
.]11

 -4روش پیشنهادی :حل مسئله با الگوریتم وراثتی و
کنترل پارامترها با سیستم استنتاج فازی
 1-4الگوریتم وراثتی
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شکل  ،1نمودار روند اجرای الگوریتم وراثتی را نشان می
دهد .تابع هدف ،همانطور که ذکر شد ،یافتن نحوه بازدید از
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شکل  - 1نمودار الگوریتم وراثتی
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ترتیبی است و جواب این نوع مسایل وابسته به نحوه ترتیب چینش شهرها در کروموزم است ،این مسئله به صورت
جایگشتی کدگذاری میشود .در اینجا ،هر شهر دارای یک شماره خاص از  1تا  nاست .این شمارهها تا پایان اجرای
الگوریتم ثابت خواهد ماند [.]1
شکل  ،2بیانگر یک جواب کدگذاری شده به صورت ترتیبی برای فروشنده دورهگرد با  12شهر است که از شهر
شماره  1شروع شده و به ترتیب از شهرهای با شماره  12 ،7 ،5 ،3 ،2 ،4 ،6 ،8 ،11 ،11 ،2گذر کرده و در پایان ،به شهر
( 1شهر آغاز سفر) برگشته است .الزم به ذکر است در این مرحله چینش شهرهای مدنظر کاربر در کروموزوم به صورت
تصادفی است و شهر تکراری وجود ندارد و طول کروموزم ثابت است .سپس بر این اساس جمعیت اولیه به صورت
تصادفی ایجاد میشود.
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شکل  -2یک کروموزموم کداگذاری شده به صورت ترتیبی برای  12شهر

گام دوم ،ارزیابی هر کروموزم با توجه به تابع هدف است .برای این منظور ،میزان مسافت هر کروموزم محاسبه می-
شود .گام سوم ،تعیین مقدار پارامترهای الگوریتم وراثتی است که برای آن ،از سیستم استنتاج فازی استفاده میشود و
در بخش  2-4به تفصیل تشریح خواهد گردید .گام چهارم ،عملگر انتخاب 13است .در این مرحله ابتدا کروموزومهای با
تابع شایستگی بیشتر باقی میمانند و بقیه کروموزمها از جمعیت اولیه کنار گذاشته میشود .نرخ انتخاب،(Xrate) 14
معموال به صورت قراردادی تعریف میشود و برای مشخص کردن کروموزومهایی است ،که باقی میمانند [( ]2رابطه .)1
در این مقاله ،سیستم استنتاج فازی با توجه به مرحله تکرار الگوریتم  Xrateرا مشخص می کند Numkeep .جمعیتی است
15
که شایستگی بیشتری دارد و به حوضچه ازدواج فرستاده میشود .هدف از این مرحله ،انتخاب والدین به تعداد Numkeep
–  NumPopulationبرای زاد و ولد است .روشهای زیادی برای عملگر انتخاب از جمله انتخاب تورنمنت ،16روش چرخ
گردان ،17انتخاب رتبهای 18وجود دارد [ .]12در این تحقیق ،از انتخاب چرخگردان ،که انتخاب متناسب با شایستگی است
[ ]2استفاده میشود.
Numkeep=Xrate*NumPopulation

() 1

گام پنجم ،عملگر ترکیب 12است .در این مرحله ،برای ساختن نسل بعد ،دو کروموزم از حوضچه ازدواج به عنوان
والد انتخاب شده و با عمل همبری دو فرزند تولید میکنند .در این مطالعه نرخ همبری ( )Pcبا توجه به تنوع جمعیت
توسط سیستم استنتاج فازی مشخص میشود .از آنجا که این مسئله به صورت ترتیبی کدگذاری شده است ،از روش
همبری رتبه 21استفاده شده است (شکل .]4[ )3
1 11 5 2 3 8 6 4 2 7
1 6 4 2 7 5 2 3 8

=O1

O2= 11
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شکل  -3عملگر همبری رتبه
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گام ششم ،عملگر جهش 21است .با این عملگر ،احتمال همگرایی زودرس و گیر افتادن در بهینههای محلی از بین
میرود .در این مطالعه نرخ جهش ) (Pmبا توجه به تنوع جمعیت توسط سیستم استنتاج فازی مشخص میشود .با توجه
به رمزنگاری ترتیبی مسئله ،عملگر جهش از نوع جابجایی 22انتخاب شده است :دو شهر از یک کروموزم به طور تصادفی
انتخاب شده و موقعیت آن دو تغییر میکند [ .]4عملگر جهش از نوع جابجایی در شکل  4نشان داده شده است.
موقعیت دوم
8 11 2 1 6
8 11 2 5 6

3
3

موقعیت اول
4 7 5 2
4 7 1 2

کروموزم قبل از جهش
کروموزم پس از جهش

شکل  -4عملگر جهش جابجایی

گام هفتم ،انتخاب نسل بعد است Numkeep .جمعیتی است که شایستگی بیشتری دارد و مستقیماً به نسل بعد می-
رود و  NumPopulation – Numkeepاز روش جایگزینی نسلی 23استخراج میشود .در این روش همه کروموزمهای نسل والد
از بین رفته و کروموزمهای فرزند جایگزین آنها میشود [.]1
این فرآیند ،یعنی از گام  2تا گام  ،7تا هنگامی که به شرط توقف برسد و جواب قبول ارائه شود ،تکرار میشود .در
پطادهسازی انجام شده در این مقاله ،الگوریتم هنگامی متوقف میشود که بهترین جواب در  151تکرار متوالی یکسان
باشد ،در غیر این صورت بعد از  251تکرار ،الگوریتم متوقف میشود.
 2-4کنترل وفقی پارامترهای الگوریتم وراثتی با منطق فازی

در الگوریتم وراثتی تعیین نوع و مقادیر عملگرهای وراثتی مانند جهش ،همبری ،نرخ انتخاب ،عملگر انتخاب در
روند یافتن جواب بهینه و سرعت اجرای الگوریتم تاثیر بسزایی دارند .در یکی از تقسیمبندیها ،روشهای تعیین پارامترها
به دو دسته تنظیم پارامترها 24و کنترل پارامترها 25دستهبندی شده است .روش کنترل پارامترها به سه بخش روشهای
قطعی ،26خودسازگار 27و وفقی تقسیمبندی میشود [ .]13در روش کنترل وفقی ،که در این مقاله از آن استفاده شده
است ،همواره بر اساس معیارهایی مشخص ،کارایی الگوریتم جستجو در هر مسئله معین ارزیابی و با توجه به شرایط
پیشرفت الگوریتم ،پارامترها تنظیم میشوند ،چون در این روش تنظیم پارامترها پویا بوده و با توجه به پیشرفت الگوریتم،
سیاست کنترل تغییر میکند ،بنابراین ،میتوان این روش را بهترین و موثرترین نوع کنترل دانست [.]1
قسمتهای اساسی یک سیستم استنتاج فازی ،در شکل  5نمایش داده شده است .این سیستم استنتاج را پایگاه
دانش ،فازیساز ،موتور استنتاج و فازیزدا تشکیل میدهد [ .]2یکی از روشهای طراحی یک سیستم استنتاج فازی برای
کنترل پارامترهای الگوریتم ابتکاری استفاده از دانش خبرگان است .در این روش از دانش ایجاد شده در خبرگان و
تجارب پیادهسازیها ،در طراحی پایگاه داده استفاده شده است [.]2 ,1
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پایگاه داده

خروجی
نرخ جهش
نرخ همبری
نرخ انتخاب

فازیزدا

پایگاه دانش

پایگاه قواعد

موتور استنتاج (ممدانی)

ورودی

فازیساز

تعداد شهرها
شمارنده تکرار
وریانس

شکل  -5موتور استنتاج فازی

در این مطالعه ،تعداد جمعیت اولیه  51کروموزوم در نظر گرفته شده است و نرخ جهش ،نرخ همبری ،نرخ انتخاب
با توجه به تعداد شهرها ،شمارنده تکرار حلقه و وریانس مقادیر شایستگی معیار توسط سیستم استنتاج فازی مشخص
میشود .توابع عضویت ورودیها و خروجیها در شکل  6نشان داده شده است.

(الف)

(د)

(ب)

(ه)

(ج )

(ر)

شکل  -6توابع عضویت تعریف شده( ،الف) توابع عضویت برای نرخ انتخاب( ،ب) توابع عضویت برای همبری( ،ج) توابع عضویت برای
نرخ جهش( ،د) توابع عضویت برای شمارنده تکرار حلقه( ،ه) توابع عضویت برای تعداد شهر و (ر)توابع عضویت برای وریانس مقدار شایستگی

واریانس مقادیر شایستگی از معیارهای تنوع رفتاری است و می تواند همگرایی را به جای آشکارسازی پیشبینی
کند [ .]1واریانس مقادیر شایستگی طبق رابطه  2محاسبه میشود .در این فرمول  fitminو  fitmaxبیانگر بهترین و بدترین
شایستگی است و  fitaveبیانگر میانگین شایستگی جمعیت است .این معیار در بازه  1تا  1قرار دارد .اگر این معیار در
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جمعیت به سمت یک میل کند ،بیانگر همگرایی است و در صورتی که به سمت صفر میل کند ،نشان دهنده وجود تنوع
زیاد است.
)Var = (fitmin – fitave) /( fitmin-fitmax

() 2

پس از انتخاب ورودیها و خروجیها ،باید پایگاه داده و پایگاه قواعد طراحی شود .قواعد فازی بیانگر ارتباط بین
ورودیها و خروجیهاست .دانش قابل قبولی در زمینه کنترل پارامترهای الگوریتم وراثتی موجود است که با تبدیل این
دانش به قواعد فازی میتوان بر کنترل پارامترهای الگوریتم تاثیر گذاشت[ .]1با استفاده از تجربه و دانش خبرگان61 ،
آموزه اگر -آنگاه در پایگاه داده ذخیره شد ،که دو سطح از سطوحی که از این دانش ایجاد میشود ،در شکل  7نمایش
داده شده است.

(ب)

(الف)

شکل  -7سطوح ایجاد شده بواسطه دانش اگر -آنگاه موجود در پایگاه داده( ،الف) نرخ عملگر ترکیب با توجه به واریانس و (ب) نرخ
عملگر جهش با توجه به واریانس

 -5نتایج و ارزیابی
چارچوب پیشنهادی با استفاده از دادههای  15شهر ایران پیادهسازی و مورد ارزیابی قرار گرفته است .ایران کشوری
درجنوب غربی آسیا و در منطقه خاورمیانه با  1648125کیلومتر مربّع وسعت است که از  31استان تشکیل شدهاست و
با وجود بناهای تاریخی ،مکانهای تفریحی و تنوع زیستی و اقلیمی دارای پتانسیل باالیی در صنعت توریسم میباشد .بر
پایهی گزارش سازمان جهانی جهانگردی ،ایران رتبه دهم جاذبههای باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبههای طبیعی را
در جهان دارا است [.]14
چهارچوب پیشنهادی می تواند برای ارائه خدمات متمرکز و بهتر به کاربران در این صنعت مورد استفاده و توسعه
قرار گیرد .کاربران میتوانند از  3تا  15شهر را انتخاب کر ده و بهترین ترتیب بازدید از شهرها به نحوی که کمترین
مسافت را طی نماید ،از طریق سیستم به آنها ارائه شود .شکل  ،8راههای ارتباطی ایران ،مستخرج از دادههای
 OpenStreetMapرا نشان میدهد [.]15
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یکی از اهداف این مقاله ،ارزیابی الگوریتم وراثتی با توجه
به کنترل روند اجرای الگوریتم با سیستم استنتاج فازی است.
برای ارزیابی توانایی چهارچوب پیشنهادی 11 ،درخواست با
تعداد  6تا  15شهر انتخاب شد و برای هرکدام از این
درخواستها الگوریتم  51بار اجرا شد .در جدول  1قابلیت
الگوریتم پیشنهادی برای یافتن بهترین جواب بر حسب درصد
نشان داده شده است .در شکل  2نمودار روند همگرایی نشان
داده شده است .در این شکل ،خط قرمز نشان دهنده بهترین
مقدار جواب در هر تکرار و خط آبی نشان دهنده میانگین
مقدار جوابها در هر تکرار است .توانایی چهارچوب پیشنهاد
شکل  -8راههای ارتباطی بین شهرها -ایران
شده برای یافتن بهترین جواب به طور متوسط  22درصد است
و این نشان دهنده آن است که پارامترهای الگوریتم وراثتی به
خوبی انتخاب شده و مقادیر پارامترهای الگوریتم وراثتی توسط استنتاج فازی به خوبی کنترل میشود.
جدول  -1ارزیابی توانایی یافتن بهترین جواب بر حسب تعداد شهر

15

14

13

12

11

11

2

8

7

6

تعداد شهرهای انتخابی

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

تعداد اجرای الگوریتم

52

72

111

28

28

111

111

111

111

111

توانایی یافتن بهترین جواب
بر حسب درصد

(الف)

(ب)

شکل  -9نمودار همگرایی( ،الف) نمودار همگرایی برای  13شهر (ب) نمودار همگرایی برای  15شهر
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 -6نتیجهگیری و پیشنهادات
الگوریتم وراثتی ،برای جستجوی جواب بهینه از ایجاد دنبالههای تصادفی بهره میبرد و همین عامل باعث یافتن
بهینههای فرامحلی در یک زمان قابل قبول میشود [ .]1این الگوریتم دارای ماهیت تصادفی است و بدین دلیل تحلیل
ریاضی این روش دشوار است و دانش موجود برای این روش از مطالعات عملی و پیادهسازی بدست میآید .مطالعات
پیشین و پیادهسازیها نشان میدهد ،اجرای الگوریتمهای ابتکاری ممکن است در هر بار اجرا نتایج متفاوتی ارائه دهد و
بهترین جواب از بین چندین اجرای الگوریتم بدست میآید .نتایج جدول  1برای شهرهای  13 ،12 ،11حاکی از ماهیت
تصادفی این الگوریتم است .همچنین این الگوریتم وابسته به مسئله است .بنابراین ،نحوه چینش شهرها و آرایش مکانی
شهرها در نتایج تاثیرگذار است.
در این مطالعه سعی شد با تنظیم پارامترهای نرخ انتخاب ،نرخ همبری و جهش ،جواب بهینه در کمترین اجرای
الگوریتم و در یک زمان قابل قبول بدست آید .نتایج جدول  1نشان میدهد ،احتمال قطعی و بهینه بودن جواب اولین
اجرای الگوریتم باالست .در این مطالعه برای تنظیم نرخ پارامترهای ترکیب ،جهش ،نرخ انتخاب از یک سیستم استنتاج
فازی استفاده شده است که با توجه به وریانس مقادیر شایستگی نرخ جهش و ترکیب مشخص میشود و با توجه به
شمارنده تکرار حلقه ،نرخ انتخاب معین میشود .نتایج پیادهسازی نشان میدهد که عملگرهای وراثتی به خصوص نرخ
انتخاب در یافتن بهترین جواب و سرعت همگرایی نقش زیادی دارد.
پیادهسازیها نشان میدهد ،افزایش تعداد جمعیت اولیه بین  51تا  111هنگامی که تعداد شهرها بین  3تا 13
است ،تاثیری بر یافتن جواب ندارد و در تعداد باالتر باعث بهبود جوابها میشود .بنابراین ،در کارهای آتی میتوان میزان
جمعیت اولیه را با توجه به تعداد شهرها مشخص نمود .همانطور که نتایج نشان میدهد ،برای تعداد شهرهای باالتر از
 ،14احتمال یافتن بهترین جواب در اولین اجرای الگوریتم کاهش یافته است که باید در تحقیقات بعدی با تعریف
عملگرهای همبری جدید که بر اساس جستجوی محلی باشد ،بر این مشکل فائق آمد.
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