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 کنترل وفقی الگوریتم وراثتی وگرد با حل مسئله فروشنده دوره

 فازی سیستم استنتاجبا  پارامترها

 3، علی اسماعیلی2پور، فرید کریمی1علی عزیزی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم اطالعات مکانی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و  -1

 فناوری پیشرفته کرمان
a.azizi66@yahoo.com 

 های فنی دانشگاه تهرانبرداری، پردیس دانشکدهاستادیار گروه مهندسی نقشه -2

fkarimipr@ut.ac.ir 

 اناستادیار گروه مهندسی سنجش از دور، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرم -3
aliesmaiely@knut.ac.ir 

این حل  ، تحقیقاز اهداف این  سازی ترکیبی است.بهینهپیچیده در یکی از مسائل  ،گردمسئله فروشنده دوره

 از الگوریتم وراثتی است. با استفاده آنارزیابی توانایی حل الگوریتم و  وریتم وراثتی، تنظیم پارامترهایبا الگمسئله 

نرخ انتخاب با استفاده  و پارامترهای نرخ جهش، نرخ همبری ،جواب بهینه روند جستجوی، برای بهبود در این مطالعه

سیستم کنترل کننده فازی با توجه به  شود.یم تنظیم های کنترل وفقی است،که یکی از روشاز یک استنتاج فازی 

کند و مقادیر نرخ جهش و نرخ همبری با توجه به کرار، نرخ انتخاب را مشخص میتعداد شهر و شمارنده حلقه ت

ایران شهرهای های ای از دادهچهارچوب پیشنهادی برای مجموعهشود. ریانس مقدار شایستگی جمعیت تعیین میاو

عملگرهای وراثتی مانند  رمقادیدر الگوریتم وراثتی تعیین نوع و  دهد،نتایج نشان می .ارزیابی شده استسازی و پیاده

الگوریتم وراثتی با  . همچنیندر روند یافتن جواب و سرعت الگوریتم تاثیر بسزایی دارد نرخ انتخاب و جهش، همبری

یت باالیی قابل کهدرصد توانایی یافتن بهترین جواب را دارد  22، به طور میانگین با دقت چهارچوب پیشنهاد شده

 برای حل این مسئله است.

گردروشنده دورهمسئله ف: ات کلیدیکلم
1

، الگوریتم وراثتی
2

، کنترل وفقی
3

فازی منطق، 
4 

  مقدمه -1

سازی فرآیندی است . بهینه[1] است و علوم مهندسی نرم محاسباتهای مهم در زمینه موضوعاز یکی ، 5سازیبهینه

در مسایل سخت، انتخاب  .[2, 1] سازدرا میسر میانتخاب بهترین جواب شود و انجام کارها میبهبود منجر به که 

الزم زمان  ،پارامتر مهم دیگر ناممکن است.و در بعضی موارد،  ها بسیار دشواربهترین جواب از طریق ارزیابی تمام جواب

سازی، با تنظیم پارامترهای مسئله، انتخاب بهترین جواب مسئله یند بهینهآ. در فرباشدبهینه می جواببرای دستیابی به 

 .[3-1] شودممکن در یک زمان قابل قبول میسر می هایاز بین جواب

با این حال،  ،کنندمی یافتیک زمان قابل قبول های نزدیک به جواب بهینه را در ، جواب6ابتکاری هایالگوریتم

 توانهای مبتنی بر جستجوی ابتکاری میاز جمله روش .[3, 1]وجود ندارد جواب بهترین شدن پیدا تضمینی برای 
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الگوریتم وراثتی، ایده در این مقاله، از  .را نام برد 8ذرات ازدحامالگوریتم  و 7الگوریتم وراثتی، الگوریتم جمعیت مورچگان

 . فاده شده استاستو نظریه تکامل داروین  تطبیع برگرفته از

ولی حل آنها اغلب بسیار  آنها بسیار ساده بیانزیرا  اند،بسیار فریبنده ندهست 2مسایلی که دارای طبیعت ترکیباتی

بندی است. این نوع مسایل دارای متغیرهای گسسته هستند و هدف اصلی آنها، یافتن بهترین ترتیب یا دسته سخت است.

تاکنون الگوریتمی سازی است. گرد از جمله مسایلی است که دارای طبیعت ترکیباتی و از نوع بهینهمسئله فروشنده دوره

 .[4]نشده است ارائه  باشدرا داشته ای مسئله که توانایی بدست آوردن جواب بهینه در یک زمان چندجملهاین برای حل 

-که توانایی حل آنها را در یک زمان چندجملهالگوریتمی آنها، که برای مسائلی هستند  11کامل_NPمسایل به طور کلی، 

این ف اهدا .[1] شودگفته می 12مسایل سختو از نظر محاسباتی به این مسایل، ، پیشنهاد نشده است داشته باشد 11ای

زیابی ، انتخاب مناسب اجزای این الگوریتم و اربا استفاده از الگوریتم وراثتیگرد حل مسئله فروشنده دوره  ،تحقیق

  است. له با استفاده از این الگوریتمتوانایی حل این مسئ

که الگوریتم  از آنجایی ها بر پیدا کردن بهترین جواب تاثیرگذار است.پارامترهای الگوریتم وراثتی و نحوه کنترل آن

و در چندین اجرای الگوریتم، ممکن است  آن دشوار استتصادفی است، قابلیت تحلیل ریاضی  وراثتی دارای ماهیت

شود، پارامترهای الگوریتم با استفاده از سیستم استنتاج فازی سعی می ،در این مطالعه .به دست آیدهای متفاوتی جواب

ای الگوریتم با توجه به واریانس مقدار شایستگی، شمارنده حلقه تکرار و تعداد شهرها به به صورت پویا و در حین اجر

با استفاده از کنترل پارامترها و  که احتمال یافتن بهترین جواب در اولین اجرای الگوریتم باال باشد. شودنحوی تعیین 

 است.افزایش یافته ین اجرای الگوریتم هدفمند کردن مراحل اجرای الگوریتم، احتمال یافتن جواب بهینه در اول

در مروری بر کارهای انجام شده  ،در بخش سوم .پردازدمیگرد مسئله فروشنده دورهبیان  این مطالعه، بخش دوم

مراحل انجام الگوریتم وراثتی، پارامترها و نحوه تعیین پارامترها با به تشریح ، چهارم. بخش این زمینه ارائه شده است

مورد های ایران شهرهای ای از دادهچهارچوب پیشنهادی برای مجموعه، پنجم. در بخش پردازدمیفازی  تاجسیستم استن

و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی حاصل از تحقیق  ج، شامل نتایبخش ششمنهایت، در گرفته است.  قرارو ارزیابی  بحث

 باشد. میدر این زمینه 

 مسئله بیان  -2

 نحویبه بیان شد توسط اویلر به صورت حرکت اسب در صفحه شطرنج  1752در سال  گردمسئله فروشنده دوره

صفحه  یخانه 64که از  برای اسب مسیری بودجواب صحیح  تنها یکبار عبور کند.که از تمام نقاط صفحه شطرنج 

گرد در یک صطالح فروشنده دورها .[4] گرد نبودهرچند نام این مسئله، فروشنده دوره .ندعبور کبدون تکرار شطرنج 

 .[4] گرد قدیمی به کاربرده شدتحت عنوان فروشنده دوره 1232کتاب آلمانی در سال 

هدف، تعیین . ها معلوم استمیان آنبه همراه راههای ارتباطی و مسافت تعدادی شهر  بدین شرح است:سئله م

و از خواهد از شهری که در آن مستقر است، شروع به سفر کرده ای است که میترین مسافت برای فروشندهکمبا  گذری

این مسئله بوسیله یک  ز آنجا آغاز کرده است، بازگردد.نماید و به شهری که سفرش را اتمامی شهرها دقیقاٌ یکبار عبور 
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بیانگر  Eای از شهرها، شامل مجموعه Vکه در آن شود میبیان  G(V,E,W)دار کامل به صورت دار و وزنگراف جهت

-که یک عدد مثبت است، نسبت داده می W(Ci, Cj)به هر یال یک وزن های ارتباطی بین شهرهاست و مجموعه از یال

 .است (Cjام )j( و شهر Ciام )iیال متصل کننده شهر  که بیانگر فاصله مکانی شود

  پیشینمروری بر کارهای  -3

Lawler برای که  یهایالگوریتم 1285همکاران در سال  و

 اند.داده شرح را، شده است پیشنهاد گردمسئله فروشنده دوره حل

Brady  سئله این مبرای حل بود که اولین محققی  1285در سال

 ،و همکاران Grefenstette .استفاده کرداز الگوریتم وراثتی 

Goldberg  وLingle  1285در سال ،Oliver  و همکاران در سال

مطالعاتی انجام  این زمینه  ردمحققان دیگر و بسیاری  1287

مسئله این برای حل دیگری نیز  های تکاملیالگوریتم .[4] اندداده

این مسئله برای  همچنین .[7-5] ه استمورد استفاده قرار گرفت

 [8] تورریزی برنامهزمانبندی سفر و بسیاری از کاربردها همچون 

 .توسعه داده شده است

منطق های فازی که بر مبنای از سوی دیگر، کنترل کننده

است که فازی  استنتاج هایسیستماند، از نتایج ارائه شدهفازی 

-کنترل کننده. [2]ارائه گردیده است توسط ممدانی و آسیلیان 

از ابزارهای مهم بکارگیری شده در کنترل وفقی فازی های 

، برای کنترل سازیو در مطالعات بهینه [1]پارامترهاست 

, 11]گیرند پارامترهای الگوریتم وراثتی مورد استفاده قرار می

11] . 

و  حل مسئله با الگوریتم وراثتی :روش پیشنهادی -4

 پارامترها با سیستم استنتاج فازیکنترل 

 الگوریتم وراثتی 4-1

نمودار روند اجرای الگوریتم وراثتی را نشان می ، 1شکل 

نحوه بازدید از همانطور که ذکر شد، یافتن  ،دهد. تابع هدف

 گام اولین انتخاب شود.مسافت  کمترین شهرهاست به نحوی که،

از مسایل ای ریزی سفر نمونهبرنامهکه  ییاز آنجا .ا و ایجاد جمعیت اولیه استهکروموزوم کدگذاری وراثتی، الگوریتم از

 تعریف مقادیر پارامترهای الگوریتم وراثتی

 تعریف تابع هدف

 خیر

 بله

 ها(ها )کروموزومارزیابی جواب

 عملگر انتخاب والدین

 ترکیب)همبری(

 جهش 

 انتخاب نسل بعد

 شرط توقف
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 نمودار الگوریتم وراثتی - 1شکل 
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این مسئله به صورت  ت،به نحوه ترتیب چینش شهرها در کروموزم اسوابسته این نوع مسایل  است و جواب ترتیبی

 اجرایتا پایان  هااین شماره است. nتا  1از شماره خاص  ارای یکد، هر شهر . در اینجاشودمی جایگشتی کدگذاری

 . [1] ماند خواهدالگوریتم ثابت 

از شهر  که شهر است 12گرد با فروشنده دورهشده به صورت ترتیبی برای کدگذاری یک جواب بیانگر  ،2شکل 

به شهر  ،گذر کرده و در پایان 12، 7 ،5 ،3 ،2 ،4 ،6 ،8، 11، 11، 2شده و به ترتیب از شهرهای با شماره  شروع 1شماره 

به صورت در کروموزوم  شهرهای مدنظر کاربر مرحله چینش الزم به ذکر است در ایناست. )شهر آغاز سفر( برگشته  1

اولیه به صورت  جمعیت بر این اساسسپس  .طول کروموزم ثابت است و شهر تکراری وجود ندارد و است تصادفی

 شود.میتصادفی ایجاد 

 12 7 5 3 2 4 6 8 11 11 2 1  
  

 هرش 12یک کروموزموم کداگذاری شده به صورت ترتیبی برای  -2شکل 
 

 

-میزان مسافت هر کروموزم محاسبه میبرای این منظور،  .گام دوم، ارزیابی هر کروموزم با توجه به تابع هدف است

شود و فازی استفاده می سیستم استنتاجاز  برای آن، تعیین مقدار پارامترهای الگوریتم وراثتی است که شود. گام سوم، 

های با کروموزوم . در این مرحله ابتدااست 13عملگر انتخاب ،چهارمگام . خواهد گردیدبه تفصیل تشریح  2-4در بخش 

، (Xrate) 14بنرخ انتخا .شوداولیه کنار گذاشته می جمعیت ازها بقیه کروموزم و دنمانباقی میتابع شایستگی بیشتر 

 .(1 رابطه) [2] مانندیم باقیاست، که  ییهاکروموزوم مشخص کردن برای شود وبه صورت قراردادی تعریف می معموال

جمعیتی است Numkeep را مشخص می کند.   Xrate فازی با توجه به مرحله تکرار الگوریتم سیستم استنتاجمقاله، در این 

  Numkeepوالدین به تعداد، انتخاب این مرحله ازهدف  .شودفرستاده می 15که شایستگی بیشتری دارد و به حوضچه ازدواج

NumPopulation – روش چرخ 16های زیادی برای عملگر انتخاب از جمله انتخاب تورنمنتروشست. ا برای زاد و ولد ،

 است انتخاب متناسب با شایستگیکه ، گردانانتخاب چرخدر این تحقیق، از  .[12] وجود دارد 18ای، انتخاب رتبه17گردان

 .شوداستفاده می [2]

(1) Numkeep=Xrate*NumPopulation         

 

این مرحله، برای ساختن نسل بعد، دو کروموزم از حوضچه ازدواج به عنوان  . دراست 12ترکیب، عملگر پنجمگام 

ع جمعیت ( با توجه به تنوPc) در این مطالعه نرخ همبری .کنندتولید میوالد انتخاب شده و با عمل همبری دو فرزند 

شده است، از روش کدگذاری به صورت ترتیبی  این مسئلهاز آنجا که  شود.مشخص می سیستم استنتاج فازیتوسط 

 . [4]( 3)شکل  استفاده شده است 21رتبههمبری 

7 2 4 6 8 3 2 5 11 1 O1=   6 1 2 11 8 3 2 5 7 4 P1=  

8 3 2 5 7 2 4 6 1 11 O2= 5 11 2 1 7 2 4 6 8 3 P2= 

 عملگر همبری رتبه -3شکل 
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های محلی از بین با این عملگر، احتمال همگرایی زودرس و گیر افتادن در بهینه .است 21عملگر جهش، ششمگام 

با توجه  شود.مشخص میسیستم استنتاج فازی با توجه به تنوع جمعیت توسط  (Pm)رود. در این مطالعه نرخ جهش می

 تصادفیشهر از یک کروموزم به طور  دو :انتخاب شده است 22جهش از نوع جابجایی رتیبی مسئله، عملگربه رمزنگاری ت

 .نشان داده شده است 4جهش از نوع جابجایی در شکل عملگر  .[4] کندانتخاب شده و موقعیت آن دو تغییر می

  موقعیت اول موقعیت دوم 

 کروموزم قبل از جهش 4 7 5 2 3 8 11 2 1 6 

 کروموزم پس از جهش 4 7 1 2 3 8 11 2 5 6 
 عملگر جهش جابجایی -4شکل 

-میبعد به نسل  اًرد و مستقیمتری داجمعیتی است که شایستگی بیشNumkeep . عد استبگام هفتم، انتخاب نسل 

های نسل والد روش همه کروموزماین در شود. می استخراج 23جایگزینی نسلیروش از  – Numkeep  NumPopulationرود و 

  .[1] شودها میهای فرزند جایگزین آنو کروموزمرفته از بین 

در  شود.و جواب قبول ارائه شود، تکرار می هنگامی که به شرط توقف برسد تا ،7 گام تا 2 گامیعنی از  فرآیند،این 

تکرار متوالی یکسان  151شود که بهترین جواب در الگوریتم هنگامی متوقف میسازی انجام شده در این مقاله، پطاده

 شود.یتم متوقف میالگور ،تکرار 251باشد، در غیر این صورت بعد از 

 کنترل وفقی پارامترهای الگوریتم وراثتی با منطق فازی  4-2

عملگرهای وراثتی مانند جهش، همبری، نرخ انتخاب، عملگر انتخاب در  الگوریتم وراثتی تعیین نوع و مقادیر در

پارامترها  یینتع هایا، روشهبندیدر یکی از تقسیم .دنالگوریتم تاثیر بسزایی داراجرای و سرعت  بهینه روند یافتن جواب

 هایروش بخش سه به پارامترها کنترل. روش شده است بندیدسته 25و کنترل پارامترها 24پارامترها یمبه دو دسته تنظ

ن استفاده شده آدر این مقاله از  هک ی،روش کنترل وفق در .[13] شودیم بندییمتقس یو وفق 27خودسازگار ،26یقطع

 یطو با توجه به شرا یابیارز ینجستجو در هر مسئله مع یتمالگور ییکارا ،مشخص یارهاییهمواره بر اساس معاست، 

 ،یتمالگور تیشرفبوده و با توجه به پ یاپارامترها پو یمروش تنظ ینچون در ا شوند،یم یمپارامترها تنظ یتم،الگور یشرفتپ

 .[1] نوع کنترل دانست ینو موثرتر ینرا بهتر این روش توانیم بنابراین، کند،یم غییرکنترل ت یاستس

 یگاهرا پا سیستم استنتاج ینداده شده است. ا یشنما 5در شکل  سیستم استنتاج فازی، یک یاساس هایقسمت

 یبرااستنتاج فازی یک سیستم  های طراحییکی از روش .[2]دهد یم یلزدا تشکیفاز ساز، موتور استنتاج ویدانش، فاز

و  خبرگانشده در  یجادروش از دانش ا یناست. در ا خبرگاناستفاده از دانش  یابتکار یتمالگور یکنترل پارامترها

 .[2, 1] شده استداده استفاده  یگاهپا ی، در طراحهاسازیتجارب پیاده
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 موتور استنتاج فازی -5شکل 

و نرخ جهش، نرخ همبری، نرخ انتخاب  ده استموزوم در نظر گرفته شکرو 51در این مطالعه، تعداد جمعیت اولیه 

فازی مشخص  سیستم استنتاجبا توجه به تعداد شهرها، شمارنده تکرار حلقه و وریانس مقادیر شایستگی معیار توسط 

 نشان داده شده است. 6ها در شکل ها و خروجیتوابع عضویت ورودیشود. می

 

 
 ( د)                                  الف( )                                   

 

 
 ( ه) ( ب)

  
 ( ر) (ج)

ج( توابع عضویت برای ) ،ب( توابع عضویت برای همبری) ،الف( توابع عضویت برای نرخ انتخاب) ،توابع عضویت تعریف شده -6شکل 

 ر(توابع عضویت برای وریانس مقدار شایستگی) و ه( توابع عضویت برای تعداد شهر) ،د( توابع عضویت برای شمارنده تکرار حلقه) ،نرخ جهش

بینی واریانس مقادیر شایستگی از معیارهای تنوع رفتاری است و می تواند همگرایی را به جای آشکارسازی پیش

fitشود. در این فرمول محاسبه می 2. واریانس مقادیر شایستگی طبق رابطه [1]کند 
min  وfit

max  بیانگر بهترین و بدترین

fitی است و شایستگ
ave  قرار دارد. اگر این معیار در  1تا  1بیانگر میانگین شایستگی جمعیت است. این معیار در بازه

 ورودی
 تعداد شهرها

 ه تکرار ندشمار

 وریانس 

 خروجی

 نرخ جهش

 نرخ همبری

 نرخ انتخاب

 پایگاه دانش
 پایگاه داده پایگاه قواعد

 زدافازی موتور استنتاج )ممدانی( سازفازی
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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.

(2) Var = (fit
min 

– fitave
) /( fit

min
-fit

max
) 

 

 ینارتباط ب گریانب یشود. قواعد فاز یقواعد طراح یگاهداده و پا یگاهپا یدبا ها،یو خروج هایورودپس از انتخاب 

 ینا یلموجود است که با تبد یوراثت یتمالگور یکنترل پارامترها ینهدر زم ی. دانش قابل قبولهاستیو خروج هایورود

 61 و دانش خبرگان، تجربهاستفاده از با  .[1]گذاشت یرتاث یتمالگور یامترهاکنترل پار بر توانیم یفاز دقواعدانش به 

نمایش  7شود، در شکل ایجاد می دانش سطوحی که از این دو سطح از آنگاه در پایگاه داده ذخیره شد، که -آموزه اگر

 داده شده است.

  
 ب( ) (الف)  

ب( نرخ و )ریانس الگر ترکیب با توجه به والف( نرخ عم) ، پایگاه داده آنگاه موجود در -دانش اگرسطوح ایجاد شده بواسطه  -7شکل 

 ریانساعملگر جهش با توجه به و

 و ارزیابینتایج  -5

کشوری  ایرانمورد ارزیابی قرار گرفته است. سازی و پیادهشهر ایران  15های دادهچارچوب پیشنهادی با استفاده از 

 و است استان تشکیل شده 31 زاست که ا کیلومتر مربّع وسعت 1648125با  خاورمیانه و در منطقه جنوب غربی آسیادر

بر . باشددر صنعت توریسم می ی پتانسیل باالییداراو تنوع زیستی و اقلیمی  های تفریحی بناهای تاریخی، مکان با وجود

را  های طبیعی جاذبه و رتبه پنجم های باستانی و تاریخی جاذبه ، ایران رتبه دهمسازمان جهانی جهانگردی گزارش یپایه

 .[14] است در جهان دارا

تواند برای ارائه خدمات متمرکز و بهتر به کاربران در این صنعت مورد استفاده و توسعه  چهارچوب پیشنهادی می

ده و بهترین ترتیب بازدید از شهرها به نحوی که کمترین شهر را انتخاب کر 15تا  3توانند از قرار گیرد. کاربران می

های های ارتباطی ایران، مستخرج از داده، راه8شکل مسافت را طی نماید، از طریق سیستم به آنها ارائه شود. 

OpenStreetMap [15]دهد را نشان می. 
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با توجه  الگوریتم وراثتی یابی، ارزمقاله ینف ااهدیکی از ا

 به کنترل روند اجرای الگوریتم با سیستم استنتاج فازی است.

درخواست با  11 ی،یشنهادچهارچوب پ ییتوانا یابیارز یبرا

 ینهرکدام از ا و برایشهر انتخاب شد  15تا  6تعداد 

 قابلیت 1 جدول در. شد اجرا بار 51 الگوریتم  هادرخواست

جواب بر حسب درصد  ینبهتر یافتن یبرا یشنهادیپ یتمالگور

نشان  ییهمگراروند نمودار  2شده است. در شکل  ادهنشان د

در این شکل، خط قرمز نشان دهنده بهترین  داده شده است.

مقدار جواب در هر تکرار و خط آبی نشان دهنده میانگین 

توانایی چهارچوب پیشنهاد  هر تکرار است.ها در مقدار جواب

درصد است  22شده برای یافتن بهترین جواب به طور متوسط 

و این نشان دهنده آن است که پارامترهای الگوریتم وراثتی به 

 شود.خوبی انتخاب شده و مقادیر پارامترهای الگوریتم وراثتی توسط استنتاج فازی به خوبی کنترل می

 ارزیابی توانایی یافتن بهترین جواب بر حسب تعداد شهر -1جدول   

 تعداد شهرهای انتخابی 6 7 8 2 11 11 12 13 14 15

 اجرای الگوریتمتعداد  51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
 

52 
 

72 
 

111 
 

28 
 

28 
 

111 
 

111 
 

111 
 

111 
 

111 
یافتن بهترین جواب  توانایی

 بر حسب درصد

 شهر 15ب( نمودار همگرایی برای )شهر  13الف( نمودار همگرایی برای ) ،نمودار همگرایی -9شکل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ایران -ین شهرهاراههای ارتباطی ب  -8شکل 

 

  
 ب( ) الف( )  
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 و پیشنهاداتگیری نتیجه  -6

برد و همین عامل باعث یافتن های تصادفی بهره میالگوریتم وراثتی، برای جستجوی جواب بهینه از ایجاد دنباله

تحلیل بدین دلیل است و ماهیت تصادفی این الگوریتم دارای . [1] شودقبول میقابل ای فرامحلی در یک زمان هبهینه

آید. مطالعات سازی بدست میت عملی و پیادهاست و دانش موجود برای این روش از مطالعا ریاضی این روش دشوار

دهد و ارائه متفاوتی  ر هر بار اجرا نتایجهای ابتکاری ممکن است ددهد، اجرای الگوریتمها نشان میسازیپیشین و پیاده

حاکی از ماهیت  13، 12، 11برای شهرهای  1نتایج جدول  آید.میبهترین جواب از بین چندین اجرای الگوریتم بدست 

بنابراین، نحوه چینش شهرها و آرایش مکانی  است.وابسته به مسئله  این الگوریتم است. همچنین این الگوریتم تصادفی

 ست.شهرها در نتایج تاثیرگذار ا

جواب بهینه در کمترین اجرای  ،در این مطالعه سعی شد با تنظیم پارامترهای نرخ انتخاب، نرخ همبری و جهش

دهد، احتمال قطعی و بهینه بودن جواب اولین نشان می 1نتایج جدول  .الگوریتم و در یک زمان قابل قبول بدست آید

پارامترهای ترکیب، جهش، نرخ انتخاب از یک سیستم استنتاج  در این مطالعه برای تنظیم نرخ اجرای الگوریتم باالست.

شود و با توجه به می شخصفازی استفاده شده است که با توجه به وریانس مقادیر شایستگی نرخ جهش و ترکیب م

 دهد که عملگرهای وراثتی به خصوص نرخسازی نشان مینتایج پیاده شود.ه، نرخ انتخاب معین میقشمارنده تکرار حل

 انتخاب در یافتن بهترین جواب و سرعت همگرایی  نقش زیادی دارد.

 13تا  3هنگامی که تعداد شهرها بین  111تا  51دهد، افزایش تعداد جمعیت اولیه بین ها نشان میسازیپیاده

میزان  توانمی ی آتیدر کارهابنابراین، شود. ها میو در تعداد باالتر باعث بهبود جواباست، تاثیری بر یافتن جواب ندارد 

دهد، برای تعداد شهرهای باالتر از . همانطور که نتایج نشان مینمودمشخص  هابا توجه به تعداد شهررا  جمعیت اولیه

با تعریف  باید در تحقیقات بعدی، احتمال یافتن بهترین جواب در اولین اجرای الگوریتم کاهش یافته است که 14

 بر این مشکل فائق آمد. باشد،اس جستجوی محلی عملگرهای همبری جدید که بر اس
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