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Abstract:
Hub location problem is one of the new issues in location problems. This kind of location
problem is widely used in transportation systems. In this paper, we investigate p-hub center
location allocation problem under capacity constraint. The aim of the proposed model is to
determine the location of hub nodes and the allocation of non-hub nodes to the hub in such a
way that the maximum traveling time is minimized. In addition, since the problem is an NP
hard problem, two metaheuristic algorithms including simulated annealing algorithm and ant
colony are developed for solving large size real world problems. The performances of the
proposed algorithms are examined via some numerical examples taken from known related
benchmark sets (AP dataset). The best solutions found using metaheuristic algorithms are
also compare to the results achieved using Lingo software. The results demonstrate that the
proposed algorithms are able to find optimum or near optimum solutions in acceptable run
times.
Keywords: Simulated annealing, Ant colony optimization, Capacity constraint, p-hub center
location
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چکیده :مسئلۀ مکانیابی هاب یکی از موضوعات جدید در حوزۀ مسائل مکانیابی است .این دسته از
مسائل ،کاربردهای فراوانی در سیستمهای حملونقل دارند .در این پژوهش ،مسئلۀ مکانیابی تخصیص
هاب مرکز با درنظرگرفتن محدودیت ظرفیت ،بررسی میشود .هدف از مدل ارائهشده ،یافتن مکان هابها
و مشخصکردن نحوۀ تخصیص گرههای غیرهاب به هاب است بهگونهای که بیشینه زمان سفر بین جفت
گرههای مبدأ-مقصد ،کمینه شود .از آنجایی که مسئلۀ تحت بررسی از نوع مسائل ناچندجملهای سخت
محسوب میشود ،در این تحقیق دو الگوریتم فراابتکاری شامل الگوریتمهای بازپخت شبیهسازی شده و
اجتماع مورچگان ،توسعه داده میشود .کارایی الگوریتمها از طریق حل تعدادی مثال عددی که از
مجموعه مسائل شناختهشدۀ پست استرالیایی ) (APبرگرفته شده ،ارزیابی میشود و نتایج بهدستآمده با
راهحلهای نرمافزار  Lingoمقایسه میشوند .نتایج مثالها حاکی از کارایی مناسب الگوریتمهای توسعه
داده شده است.
واژههای کلیدی :بازپخت شبیهسازیشده ،بهینهسازی اجتماع مورچگان ،محدودیت ظرفیت هاب،
مکانیابی هاب مرکز

*نویسنده مسؤول
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 -1مقدمه

مسائل هاب مرکز از جمله مسائل کمینهسازی بیش ینه

یک ی از موض وعات جدی د در ح وزۀ مس ائل

) (minimaxبه شمار میروند .چنین مسائلی اغلب در

مکانیابی ،مسئلۀ مکانیابی ه اب 5اس ت .اص ح

سیستمهای حم لونقل ی ک اربرد دارن د ک ه در آنه ا

هاب به ی ک مک ان ی ا ی ک گ ره از ش بکه اط

زمانهای پاسخ دهی به تقاضای مشتریان از اهمی ت و

میشود ک ه در آن ک ا ی ا اط ع ات تهی هش ده از

حساسیت با یی برخوردار است .مکانیابی تسهی ت

ب ه دیگ ر

اض حراری (اورژانس ی) و مس یریابی حم ل ب رای

هابهای شبکه یا مقصد نهایی انتقال داده میش وند.

کا های فاسدشدنی و یا حساس به زمان نظی ر م واد

درواقع هنگامی که امکان ارسال مستقیم جریان ب ین

خوراکی یا دارویی از جمله چنین کاربردهایی هستند.

گره ها وجود نداشته باشد و یا ارسال مستقیم جریان

چن ین مس ئلهای حت ی در م واردی ک ه بح

بین گره ها ص رفۀ اقتص ادی نداش ته باش د از ه اب

خ دمترس انی اض حراری مح ر نیس ت (همانن د

بهمنظور ارسال جریان بین گره ه ای ش بکه اس تفاده

کمینهکردن بیش ینه نارض ایتی مس افران در س فرهای

میشود.

هوایی) نیز کاربرد دارد .هدف از مسئلۀ ه اب مرک ز،

در مسائل مکانیابی هاب ،مکان استقرار ه اب ه ا و

ی افتن بهت رین مک ان اس تقرار ه ابه ا در ش بکه و

نحوۀ تخصیص گره های شبکه به هاب ها بهگون ه ای

همچنین بهترین نحوۀ تخصیص گرهه ا ب ه ه ابه ا

تعیین میشوند که مجموع هزینههای استقرار هابها

است بهگونهای که بیشینه هزینه (زمان) سفر ب ین ه ر

و هزینههای حمل ونقل در کل ش بکه کمین ه ش وند.

جفت از گرههای مب دأ–مقص د ،کمین ه ش ود .اول ین

مسئلۀ مکانیابی هاب ،کاربردهای فراوانی در مسائل

مدلهای ریاضی ب رای مس ئلۀ ه اب مرک ز را کمس ل

دنیای واقعی همچون خح و ه وایی ،سیس تمه ای

( )5337ارائ ه ک رد .در ای ن تحقی ق س ه ن وع م دل

ترافیکی و حملونقل ،خدمات پس تی و ش بکهه ای

ریاضی شامل کمینهکردن بیشینه هزینۀ ب ین ه ر زوج

مخابراتی دارد .در تحقیقات اوکلی 2و میلر،)5337( 9

مبدأ-مقصد ،کمینهکردن بیشینه هزینۀ جاب هج ایی ب ر

کمسل 7و همک اران ( )2882و فراه انی و همک اران

هر یال (مبدأ ب ه ه اب ،ه اب ب ه ه اب و ه اب ب ه

ادبی ات ای ن

مقصد) و کمینهکردن بیشینه هزین ۀ جاب هج ایی ب ین

حوزه از مسائل مکانیابی انجام شده است .ب هط ور

هاب و یک مبدأ یا یک مقصد ،ارائه شدهان د .ک ارا و

کلی مسائل مکانیابی هاب را میتوان به چهار ن وع

تانسل )2888( 0یک مدل خح ی ع دد ص حیح ب رای

شامل مسئلۀ مکانیابی هاب میانه ،مسئلۀ مک انی ابی

مسئلۀ هاب مرکز ارائه کردند و اثبات کردند ک ه ای ن

هاب با هزینۀ ثابت ،مسئلۀ مکانیابی ه اب مرک ز و

مسئله ناچندجملهای کام ل 8اس ت .مؤلف ان همچن ین

مسئلۀ مکان یابی هاب پوششی تقسیم کرد (الومار 1و

نشان دادهاند که مدل ارائهشده نسبت ب ه نس خهه ای

کارا .))2888( ،1از آنجایی که تحقیق حاضر ،مس ئلۀ

خحی دیگر برای مسئلۀ هاب مرکز از کارایی ب ا تری

مکانیابی هاب مرکز را بررس ی م ی کن د ،در ادام ه

برخوردار اس ت .کمس ل و همک اران ( )2880مس ئلۀ

برخی از جدیدترین تحقیقات مرتبط با مسئلۀ ه اب

تخصیص ه اب مرک ز 3را بررس ی ک ردهان د .مس ئلۀ

مرکز مورد بررسی بیشتر قرار میگیرند.

تخصیص هاب حال ت خاص ی از مس ئلۀ مک انی ابی

چندین منبع ،گردآوری میشوند و س س

( )2859بررسی ج امعی در خص و

ارائه دو روش فراابتکاری برای حل مساله مکانیابی هاب مرکز ظرفیتدار 73/

هاب است که در آن ،مکانه ای اس تقرار ه ابه ا از

میشود .رویۀ ترتیبی ح ل مس ئله مک انی ابی مس ئلۀ

قبل مشخص هستند و صرفاً نحوۀ تخصیص گره های

تخصیص تا رسیدن به ی ک راه ح ل محل وب تک رار

غیرهاب به گرههای هاب باید مشخص شود .محققان

میشود .الگوریتم حلی که مییر 50و همکاران ()2883

چند مدل عدد صحیح برای این مسئله ارائه کردهاند و

ارائ ه ک ردهان د ی ک الگ وریتم ترکیب ی اس ت .ای ن

پیچیدگی محاسباتی ه ر ی ک از م دل ه ا را بررس ی

الگ وریتم ب رای ح ل مس ئلۀ ه اب مرک ز در حال ت

کردهاند.

تخصیص تکی توسعه داده شده است و مشتمل بر دو

کاربردهای متعدد مسئلۀ ه اب مرک ز در ح وزهه ای

الگوریتم شامل الگوریتم کوتاهترین مسیر (فاز اول) و

ش ده اس ت الگ وریتمه ای دقی ق و

الگوریتم بهینه سازی اجتم اع مورچگ ان( 58ف از دوم)

ابتکاری متعددی برای این مس ئله توس عه داده ش ود.

اس ت .ش ایان ذک ر اس ت ک ه محقق ان در ف از اول

بهطور متعارف ،برای حل مسائل با ان دازۀ کوچ ک از

الگوریتم توسعهدادهشده از یک رویۀ ش اخه و کران ه

روشهای دقی ق بهین هس ازی مانن د ش اخه و کران ه،

استفاده کردهاند.

شاخه و برش و تجزیۀ بندرز 58استفاده میش ود .ای ن

ازجمله محالعاتی که درص دد توس عۀ الگ وریتمه ای

در حالی است که بهدلیل ناچندجملهای س ختب ودن

دقیق برای حل مسئلۀ هاب مرکز بودهاند میت وان ب ه

مسائل مکانیابی هاب ،برای مسائل با ابعاد ب زر ،،از

بامگ ارتنر ،)2889( 53همچی ر 28و م یی ر ( )2881و

روشه ای ابتک اری و فراابتک اری مختلف ی نظی ر

ارنست  2و همکاران ( )2883اش اره ک رد .بومگ ارتنر

جس تجوی ح ریص ،55جس تجوی ممنوع ه،(TS) 52

( )2889مدلهای ریاضی مختلفی را که ب رای مس ئلۀ

بازپخ ت ش بیهس ازیش ده (SA) 59و الگ وریتم

هاب مرکز بدون محدودیت ظرفی ت ارائ ه ش دهان د،

ژنتیک57استفاده شدهاند (فراهانی و حکمتفر .)2883

مرور کرده است و سس

با معرفی حدود با و پایین

نخستین روش حل ابتکاری ب رای مس ئلۀ تخص یص

کارا ،یک الگوریتم شاخه و کرانه را توس عه داده و آن

هاب مرکز را پاموک 51و سسیل )2885( 51ارائه کردهاند.

را با نس خهه ای متع ارف الگ وریتم ش اخه و کران ه

روش ابتک اری ارائ هش ده ترکیب ی از الگ وریتم

مقایسه ک رده اس ت .همچی ر و م ایر ( )2881نش ان

جستجوی ممنوعه و یک الگوریتم جستجوی حریص

داده اند که الگوریتم ترکیبی جستجوی دودوی ی  2ک ه

است و در رویه ای ترتیب ی ،دو مس ئلۀ مک انی ابی و

کارایی آن برای مسائل متعارف مکانیابی مرکز اثب ات

تخصیص حل م یش وند ب دین معن ی ک ه نخس ت

ش ده اس ت در مس ائل مک انی ابی ه اب مرک ز نی ز

مکان های هاب ها با استفاده از رویکرده ای ابتک اری

بهخوبی عمل م یکن د .ارنس ت و همک اران ()2883

با توجه به مکانهای ه ابه ا،

مسئلۀ هاب مرکز ب دون ظرفی ت را ب رای دو حال ت

نحوۀ تخصیص گرههای غیرهاب به هابها مش خص

تخصیص تکی و تخصیص چندگانه بررسی کردهان د.

میشوند .در گام بعد ،الگوریتم حریص ب ا توج ه ب ه

مؤلف ان نش ان دادهان د ک ه مس ئله در ه ر دو حال ت

تخصیص بهدستآمده ،مکانهای استقرار ه ابه ا را

ناچندجملهای سخت است و حتی در حالتی که مکان

مجدداً مسئلۀ تخصیص با توجه

استقرار هاب ها نی ز مش خص باش د و ه دف ص رفاً

مختل ب باع

تعیین میشوند ،سس

تغییر میدهد و سس

به راه حل ب هدس تآم ده ب رای مک انی ابی ،اص

یافتن نحوۀ تخصیص گرههای غیرهاب باش د ،مس ئله
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همچنان ناچندجملهای سخت باقی میمان د .محقق ان

الگ وریتم بازپخ ت ش بیهس ازیش ده و بهین هس ازی

برای حالت تخصیص چندگانه ،یک الگ وریتم ش اخه

اجتم اع مورچگ ان ،ارائ ه م یش وند .ب رای ارزی ابی

و کرانۀ کارا توسعه دادهاند.

کارایی الگوریتمه ای ارائ هش ده ،تع دادی از مس ائل
29

یکی از مفروضات اصلی ک ه در تحقی قه ای پیش ین

مربو به مجموعه مسائل شناختهشدۀ پست اس ترالیا

مکانیابی هاب مرکز در نظر گرفته شده است ،ف ر

( )APتوسط دو الگوریتم حل میشوند و نتایج ح ل،

نامحدودبودن ظرفیت هاب ها است ب دین معن ی ک ه

بررسی میشوند .در ادامه ،ساختار مقاله بدین صورت

فر

شده است میزان جریان عب وری از ه ر ه اب،

سازماندهی شده است:

نامحدود است .در بسیاری از مسائل دنیای واقعی ،هر

نخست ،مسئلۀ تحت بررسی ،تش ریح م یش ود و در

هاب دارای ظرفی ت مش خص و مح دودی اس ت و

قالب یک مدل عدد صحیح ،مدل سازی م یش ود .در

بنابراین درنظرگرفتن محدودیت ظرفیت در مدله ای

بخش بع د ،س اختار الگ وریتمه ای ح ل پیش نهادی

خواهد ش د چن ین م دله ایی

مث اله ای ع ددی و بررس ی

توسعهدادهشده ،باع

تشریح میشود .س س

هرچه بیشتر به شرایط دنیای واقعی نزدیکت ر ش وند.

نتایج ارائه میشود .در آخر ،جمعبندی ،نتیجهگیری و

بررسی تحقیقهای پیشین ح اکی از آن اس ت ک ه ب ا

ارائۀ پیشنهادها برای محالعات آت ی در بخ ش نه ایی

وجود اهمیت موض وع مح دودیت ظرفی ت ،ت اکنون

ارائه میشوند.

تحقیقی به بررسی و مدلسازی مسئله مکانیابی هاب
مرکز با درنظرگفتن محدودیت ظرفیت نسرداخته است

 -2بیان مسئله و ارائۀ مدل ریاضی

(کمسل  .)2880شایان ذکر است مدلهایی که بش یری

شکل کلی مسئله تحت بررسی بدین ص ورت اس ت:

مح دودبودن

گ ره را نش ان م یده د،

و میرزایی ( )2888ارائه کردهاند ،ف ر

مجموعۀ  ،ش بکهای ب ا

ظرفیت هاب ها را در مسئلۀ تخصیص هاب مرک ز در

مجموعۀ

نظر گرفتهاند به عبارتی در مسئلۀ بررسیشده ،ف ر

شامل

شده است ک ه مک انه ای اس تقرار ه ابه ا از قب ل

یک شبکۀ کامل است بدین معنی که هر جفت ه اب

مشخص هستند و صرفاً مس ئلۀ تخص یص گ رهه ای

بهصورت مستقیم به یکدیگر متص ل هس تند .ارتب ا

غیرهاب به هابها مدنظر قرار میگیرد.

جفت گ رهه ای غیره اب ص رفاً از طری ق ه ابه ا

در پژوهش حاضر ،یک مدل برنامهریزی ریاضی عدد

امکان پذیر است ،بدین معنی که بین گرههای غیرهاب

صحیح برای مسئلۀ مکانیابی هاب مرک ز ب ا ظرفی ت

ارتبا مستقیم وجود ن دارد .ه دف از مس ئلۀ تح ت

محدود ارائه میشود .هدف مدل ریاض ی ارائ هش ده،

بررسی ،انتخاب تعداد مشخص ی از گ رهه ای ب القوه

تعیین مکانهای استقرار ه ابه ا و نح وۀ تخص یص

برای احداث هاب و تخصیص گرههای غیره اب ب ه

گرههای غیرهاب است بهگون های ک ه بیش ینه زم ان

هابها است بهنحوی که بیشینه زمانهای س فر ب ین

نیز مجموعه هابهای ب القوه را ک ه
گره است نشان می دهد .زیرش بکۀ ه ابه ا

سفر بین هر جفت گره مبدأ–مقص د ،کمین ه ش ود .از

هر جفت مبدأ–مقصد ،کمینه شود .ب رای م دلس ازی

آنجایی که مسئلۀ تحت بررسی ،ناچندجملهای سخت

این مسئله از مفه وم جدی د ش عاع ه اب(27م یی ر و

است ،برای حل آن ،دو الگ وریتم فراابتک اری ش امل

همکاران )2883 ،استفاده می شود .برای روش نش دن

ارائه دو روش فراابتکاری برای حل مساله مکانیابی هاب مرکز ظرفیتدار 15/

این مفه وم ،موقعی ت نس بی دو ه اب و تع دادی از

مجموعۀ اندیسها

گره های غیرهاب تخصیصیافته به آنها در ش کل ()5

 :مجموعۀ گرهها ( و  :اندی

نشان داده شده است .در این شکل ،هابها با مربع و

 :مجموعۀ هابها ( و  :اندی

گره های غیرهاب با دای ره مش خص ش دهان د .ب رای
بهدستآوردن مدت زمان سفر بین یک مبدأ در شعاع
پوشش یکی از هاب ها و یک مقصد در شعاع پوشش
هاب دیگر ،مجموع ش عاع ه ای پوش ش دو ه اب و
ضریبی از فاصلۀ زمانی بین دو ه اب در نظ ر گرفت ه
بر این است که سرعت انتقال مس تقیم

میشود .فر

بین دو ه اب بیش تر از س رعت انتق ال از ی ک گ ره
غیرهاب به یک هاب یا برعک

است.

گره)
گره)

پارامترها

 :شعاع پوشش هاب
 :هزینۀ (زمان یا مسافت) سفر از گره به گره
 :ظرفیت هاب
 :مقدار تقاضای (جریان خروجی از) گره
 :ضریب تنزیل
متغیرهای تصمیم

 :متغیر دودویی که مقدار یک م یگی رد اگ ر ی ک
هاب در گره مستقر شود.

𝑙𝑟

𝑙

𝑙𝑘𝑐

𝑘𝑟
𝑘

 :متغیر دودویی که مقدار یک میگیرد اگر گره به
هاب مستقر در گره تخصیص داده شود.
با درنظرگرفتن مفروض ات عن وانش ده و نمادگ ذاری
فو  ،مدل ریاضی مسئله بهشکل زیر ارائه میشود:

شکل  -5مثالی از مفهوم شعاع هاب

مفروضات زیر در مدلسازی مدنظر قرار میگیرند:

()5

)

(

()2
()9
()7

∑

 بهدلیل صرفۀ اقتصادی در ارتبا مس تقیم دو ه اب

()1

∑

از فاکتور تنزیل (اوکلی )5380 ،استفاده میشود.

()1

∑

 هر گره غیرهاب به یک هاب تخصیص مییابد.

 میزان جریان عبوری از هر هاب ،محدود است.
 یالهای شبکه فاقد محدودیت ظرفیت هستند.
 گراف مربو ب ه گ ره ه ای غیره اب و ه اب ه ا،
متقارن است و نامعادلۀ مثلثی برای فواص ل زم انی
در آن صد میکند.
 کلیۀ پارامترهای مسئله ،قحعی هستند.
نمادگذاری مدل ریاضی به شر زیر است:

()0
()8

}

{

رابحه ( )5بهعنوان تابع هدف ،بیشترین هزینه (زمان ی ا
مسافت) جابهجایی بین تمامی جفت گرههای ش بکه را
کمینه میکند .برای محاسبۀ هزینۀ بین هر جفت گره از
مفهوم شعاع پوشش بهصورتی که پیشت ر گفت ه ش ده،
استفاده شده است .محدودیته ای ( )2و ( )9تض مین
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میکنند که گره زمانی به گره

تخصیص یابد که در

 -1-3الگوریتم بازپخت شبیهسازیشده

این گره ،یک هاب مستقر شده باشد و گره در ش عاع

الگوریتم بازپخت شبیه س ازیش ده از فراین د فیزیک ی

پوشش ه اب گفت هش ده ق رار گی رد .مح دودیت ()7

بازپخت یا تبرید اله ام گرفت ه ش ده اس ت .در فراین د

محدودیت ظرفیت را برای هر ه اب نش ان م یده د.

بازپخت ،فل ز ی ا آلی اژ م ذاب ب هآرام ی و ب ا ک اهش

محدودیت ( )1تضمین میکند که هر گره فقط به ی ک

تدریجی دما ،سرد میشود تا ساختار ملک ولی مناس بی

ه اب تخص یص داده ش ود .مح دودیت ( )1تع داد
هابها را مشخص میکند .محدودیته ای ( )0و ()8
دامنۀ متغیرهای تصمیم را نشان میدهند.
از تعری ب متغی ر تص میم

جدید  ،تابع هدف بهصورت رابح ۀ ( )3بازنویس ی و
محدودیت ( )58به مدل اضافه میشود.

با کمترین انرژی) برای یک مسئلۀ پیچیده است (بلوم

و رولی 2889 ،21و گلور 20و کوچنبرگر .)2889 ،28نقح ۀ
شروع این الگوریتم برخ ف الگ وریتم ه ای تک املی،
یک راهحل اولیه است .راهحل اولیه میتواند بهص ورت
تصادفی یا براساس رویهای نظاممن د تولی د ش ودSA .

()3
()58

شبیه سازیشده ،یافتن ساختار یا چیدمان بهینه (ح التی
21

تابع هدف مدل ریاضی ارائهشده ،غیرخحی است .برای
خحیکردن این عبارت ،پ

برای محصول نهایی ب ه دس ت آی د .ه دف بازپخ ت

دارای دو حلق ۀ اص لی ش امل حلق ۀ درون ی و حلق ۀ
)

(

بیرونی است .در هر تکرار حلقۀ درون ی ،ی ک راهح ل

با این تغییر ،مدل ریاضی ک ام ً خح ی اس ت و ب رای

همسایه برای راهحل فعلی تولید میش ود .در ص ورتی

حل آن در مقیاس کوچک میتوان از نرمافزارهای ح ل

که راهحل همسایه بهتر از راهحل فعلی باشد ،جایگزین

مدل های خحی عدد ص حیح اس تفاده ک رد .در بخ ش

آن میشود .حتی در صورتی که راهحل همسایه بهتر از

آتی ،دو الگوریتم برای حل مس ئله در مقی اس ب زر،،

راهحل کن ونی نباش د ،ب ا احتم ال مشخص ی ،ش ان

ارائه میشوند.

جایگزینشدن ب ا راهح ل فعل ی را دارد .ای ن ویژگ ی
باع

میشود که الگوریتم تا ح دود زی ادی بتوان د از

 -3الگوریتمهای حل

دام تله های بهینگی محل ی بگری زد .حلق ۀ درون ی ت ا

هم انگون ه ک ه در م رور ادبی ات گفت ه ش د ،مس ائل

یافتن تعداد مشخص ی راه ح ل بهبوددهن ده ی ا تع داد

مک انی ابی و تخص یص ه ابه ا از جمل ه مس ائل

مشخص ی تک رار (ط ول زنجی ره م ارکوف )23تک رار

ناچندجمل های س خت محس وب م یش وند .ب ا ای ن

میشود .پ

از آنک ه ش ر خ روج از حلق ۀ درون ی

اوصاف ،نمی توان مدل ریاضی عدد صحیح ارائ هش ده

برقرار شد ،دم ا در حلق ۀ بیرون ی ک اهش م ییاب د و

در بخش قبل را برای مثالهایی در اندازهه ای ب زر،،

تکرارهای حلقۀ درونی مجدداً تکرار میش وند .فراین د

ح ل ک رد بن ابراین در ای ن بخ ش دو الگ وریتم

کاهش دم ا در حلق ۀ بیرون ی باع

ک اهش احتم ال

فراابتکاری شامل الگوریتم بازپخت شبیهس ازیش ده و

پذیرش راه حلهای غیربهبوددهنده میش ود .الگ وریتم

بهینه سازی اجتماع مورچگان ،برای حل مس ئله تح ت

پ

از رسیدن به دم ای مشخص ی ک ه دم ای انجم اد

بررسی ارائه میشود.

نامیده میشود ،متوقب میشود .عناص ر اص لی  SAدر
ادامه تشریح میشوند.

ارائه دو روش فراابتکاری برای حل مساله مکانیابی هاب مرکز ظرفیتدار 19/

 -1-1-3ساختار راهحل و تولید راهحل اولیه

راه حل اولیۀ  SAبهصورت تص ادفی تولی د م یش ود

اول ین مرحل ه در ه ر الگ وریتم فراابتک اری ،طراح ی

بدین صورت که اعداد مربو به بخش اول بهصورت

ساختاری مناسب ب رای ارائ ۀ راهح ل اس ت .س اختار

تصادفی از ب ین اع داد  5ت ا تع داد گ رهه ا انتخ اب

درنظرگرفتهشده ،یک بردار دوبخشی است .بخ ش اول

میشوند و اعداد بخش دو نیز بهص ورت تص ادفی از

که اندازۀ آن براب ر ب ا تع داد ه ابه ا اس ت ،ش مارۀ
گرههایی را نشان میدهد که ب رای اس تقرار ه ابه ا،
انتخ اب ش دهان د .ان دازۀ بخ ش دوم براب ر ب ا تع داد
گرههای شبکه است و اعداد آن ،شمارۀ ه ابه ایی را
نشان میدهند که گرهها ب ه آنه ا تخص یص یافت هان د.
شکل ( )2نمونه ای از چن ین س اختاری را ب رای ی ک
مسئله با  58گره و سه هاب نشان میدهد .در راهحل ی
ک ه ای ن ب ردار نش ان م یده د ،ه ابه ای  2 ،5و 9
بهترتیب در گرههای  9 ،1و  0مستقر هس تند .پ یش از
آنکه نحوۀ تخصیص مشخص شود ،زم اس ت ب ردار
تخصیص (بخش دوم راه حل) در صورت نیاز اص

بین اعداد  5تا تعداد هابه ا انتخ اب م یش وند .در
صورت نشدنیبودن ،براساس شیوهای ک ه گفت ه ش د
بخش دوم راهحل باید اص

شود.

راه حل اولیه باید از نظر محدودیت ظرفی ت ه ابه ا
نیز بررسی شود ،بدین معنی که زم است با توجه به
هاب های انتخابشده و نحوۀ تخصیص گره ها ،میزان
جریان عبوری از هر هاب مشخص شود .در ص ورتی
که ظرفی ت تخص یصیافت ه ب ه ی ک ه اب ب یش از
ظرفیت مجاز باشد ،راه حل جدیدی بهعن وان راه ح ل
اولیه تولید میشود.

شود .همانگونه که در این مثال دیده م یش ود اگرچ ه
هابهای شماره  5و  9ب هترتی ب در گ رهه ای  1و 0

 -2-1-3تولید راهحل همسایه

مستقر شدهاند ،گره  1به ه اب ش ماره  2و گ ره  0ب ه

شیوهای که  SAبرای تولید راهحل همسایه از راهح ل

هاب شماره  5تخصیص یافته اس ت .ب ا ای ن اوص اف

فعلی به کار میگیرد در س رعت همگرای ی و کیفی ت

ش دۀ

راه حل نهایی الگوریتم تأثیر فراوانی دارد .در الگوریتم

شکل( )2در شکل ( )9نشان داده شده است .ب ا توج ه

ارائهشده ،از دو رویۀ متفاوت ب ا احتم ا ت مس اوی

ش ده نح وۀ تخص یص ب دین ص ورت

برای تولید همسایه استفاده م ی ش ود .روی ۀ نخس ت

اس ت :گ رهه ای  8 ،1 ،1 ،5و  3ب ه ه اب ش ماره 5

برای بخش اول ب ردار راهح ل (انتخ اب ه ابه ا) و

(مستقر در گره  ،)1گ رهه ای  7 ،9 ،2و  58ب ه ه اب

روی ۀ دوم ب رای بخ ش دوم (تخص یص گ رهه ا ب ه

شماره ( 2مستقر در گره  )9و گره  0به هاب ش ماره 9

هابها) استفاده می شود .در روی ۀ نخس ت ،یک ی از

بای د ای ن راهح ل اص
به بردار اص

ش ود .ب ردار اص

(مستقر در گره  )0تخصیص داده میشوند.

درایه های بخش اول بردار راه حل بهصورت تص ادفی
انتخاب میشود و مقدار آن ،ب هص ورت تص ادفی ب ه

1 9 0 5 2 2 2 5 2 5 5 5 2
شکل  -2نمونهای از بردار راهحل (پیش از اص

)

مقداری دیگر تغییر داده می شود .چنین تغییری معادل
انتخاب گرهی دیگ ر ب رای اس تقرار ه اب اس ت .در
رویۀ دوم ،از تعویضهای دوت ایی اس تفاده م یش ود

1 9 0 5 2 2 2 5 5 9 5 5 2
شکل  -9راهحل اص

شدۀ متناظر بردار شکل 2

بدین معنی که دو درایۀ متناظر با گرههای غیرهاب ،از
بخش دوم بردار راهحل بهص ورت تص ادفی انتخ اب
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میشوند و مقادیر آنها (در صورتی که متفاوت باشند)

مقادیر ̅ به دست می آید .دمای انجماد نیز ب هروش ی

معاوضه میشوند .در صورتی ک ه مق ادیر درای هه ای

مشابه تعیین میشود با این تفاوت که مقدار

برابر با

انتخابشده یکسان باشند ،دو درایۀ دیگر ب هص ورت

عددی نزدیک به صفر در نظر گرفته میشود.

تصادفی انتخاب میشوند.

مق دار دم ا در ابت دای ه ر حلق ۀ بیرون ی از طری ق
ضربکردن دمای فعلی در فاکتور کاهش دما ،ک اهش

 -3-1-3تنظیم پارامترهای الگوریتم

داده میشود .در صورتی که دما بهآرامی کاهش یاب د،

تنظیم پارامترها یکی از مراح ل مه م در ب هک ارگیری

احتمال بهدستآوردن راه حل هایی ب ا کیفی ت ب ا تر،

ی ک الگ وریتم فراابتک اری اس ت .در الگ وریتم SA

بیشتر خواهد شد اما در مقابل زم ان محاس بات نی ز

دمای اولیه ،دمای انجماد ،ضریب کاهش دما 98و طول

بیشتر خواهد شد .از سویی ،اگر دما بهسرعت ک اهش

زنجی رۀ م ارکوف ،مه مت رین پارامتره ای الگ وریتم

یابد ،ممکن است الگوریتم در تلۀ بهینگی محلی ق رار

محسوب می شوند .دمای اولیه باید بهگون ه ای تنظ یم

گیرد .در این تحقیق از مقادیر  8/8تا  8/33ب هعن وان

ش ود ک ه در تکراره ای نخس ت الگ وریتم ،احتم ال

ضریب کاهش دما استفاده شده است.

پذیرفتهشدن یک راه حل غیربهبوددهن ده ،نزدی ک ب ه

تع داد تکراره ای حلق ۀ درون ی ب ه ط ول زنجی ره

یک (معمو ً حداقل  38درصد) باشد .در این تحقیق،

مارکوف اشاره دارند .واضح اس ت ک ه هرچ ه ط ول

احتمال پذیرش یک راه حل همسایه غیربهبوددهنده از

زنجیرۀ مارکوف بیشتر باشد ،جستجوی محلی بیش تر

رابحۀ ( )55به دست میآید:

انجام م ی گی رد و ش ان
)

()55

دس تیابی ب ه راه ح له ای

مرغوبتر بیشتر است اما در مقاب ل ،زم ان ح ل نی ز

(

که در آن ،می زان اخ ت ف ب ین راهح ل همس ایه و

افزایش خواهد یافت .طول زنجیرۀ مارکوف با توج ه

راهحل فعلی را نشان میده د و مق دار دم ای فعل ی

به نوع مسئله و تعداد متغیرهای تصمیم مسئله ،تعی ین

است .با درنظرگرفتن رابحۀ فو  ،میتوان دمای اولیه را

میشود.

براساس شر نشاندادهشده در رابحۀ ( )52تنظیم کرد:
̅

|
) (

()52

|

 -2-3الگوریتم کلونی مورچگان

بهینه سازی کلونی مورچگان یک روش احتمالی برای

که در آن ̅ مقدار متوس ط اخ ت ف ی ک راهح ل ب ا

نهسازی ترکیب اتی اس ت ک ه براس اس
حل مسائل بهی 

معم و ً براب ر ب ا

مشاهدۀ رفتار مورچه ها توسعه یافته است .بهینهسازی

راهح ل همس ایه اس ت .مق دار

38درصد در نظر گرفت ه م یش ود .ب رای محاس بۀ ̅

دستۀ مورچگان یک روش جمعیت مح ور اس ت ک ه

تعداد زیادی راه حل شدنی بهصورت تص ادفی تولی د

میتواند راه حل های مناسبی را ب رای مس ائل پیچی دۀ

برای هر کدام یک راهحل همسایه با

بهین هس ازی ب ه دس ت آورد (بل وم ورول ی.)2889،

روشی که پیشتر گفته شد ،تولی د م یش ود .مق ادیر

محالعات زیست شناسی نشان داده است که مورچهه ا

اخت ف تواب ع ه دف ب هازای ه ر راهح ل و راهح ل

مادهای به نام فرومون از خ ود ترش ح م یکنن د ک ه

همسایۀ آن ،محاسبه میشود و از میانگین گی ری ای ن

بهوسیلۀ آن میتوانند با یکدیگر ارتبا برقرار کنن د و

میشوند و سس

ارائه دو روش فراابتکاری برای حل مساله مکانیابی هاب مرکز ظرفیتدار 11/

اط عات مسیر را بههنگام جستجوی غ ذا در اختی ار

در ادامه توضیح داده خواهد شد ک ه چگون ه مق ادیر

سایرین قرار دهند (گلوورو کوچنبر .)2889،،بهطور

فرومونها چنین انتخ ابه ایی را کنت رل م یکنن د و

کلی ،ساختار الگ وریتم  ACOرا م ی ت وان در چه ار

چگونه فرومونها در طی مراحل الگ وریتم ب ههنگ ام

مرحل ۀ اص لی خ ص ه ک رد .در مرحل ۀ نخس ت،

میشوند.

پارامترهای اولیۀ الگوریتم (ش امل تع داد مورچ هه ا،
سرعت تبخیر و  )...تنظیم م یش وند .در مرحل ۀ دوم

 -2-2-3حلقۀ اصلی الگوریتم

هر مورچه ،یک راه حل اولیه (شدنی) را تولید میکند.

در این مرحله تعداد تکرارها و تعداد مورچهها تعی ین

مراح ل س وم (جس تجوی محل ی) و چه ارم

میشود .تعداد

مورچ ه ب رای ش روع الگ وریتم

(به هنگامک ردن) در ی ک حلق ه تکرارش ونده ،انج ام

تعیین میشوند و هر کدام در طی الگ وریتم ،راه ح ل

میشوند .در مرحلۀ س وم ،ب ا اس تفاده از ی ک روی ۀ

جزئی را کامل میکنند .ساختن یک راهحل ش امل دو

ابتکاری ،راهحلهای فعلی که توسط مورچهه ا تولی د

مرحله است :در مرحلۀ نخست ،هر مورچه ابتدا مکان

شدهاند ،بهبود داده میشوند .در مرحلۀ چهارم ،مقادیر

هابها را مشخص م یکن د و در مرحل ۀ دوم ،س ایر

فرومونهای ترشحشده در هر مسیر براس اس ت وابعی

گرهها به هابهای انتخابشده تخصیص مییابند .در

مشخص ،به هنگام م یش وند .دو مرحل ۀ جس تجوی

مرحلۀ اول تعداد هاب انتخاب میش ود .ی ک گ ره

محلی و بههنگامسازی تا جایی تک رار م یش وند ک ه

بهصورت تص ادفی ب ا احتم ال زی ر ب هعن وان ه اب

الگوریتم به شر توقب برسد .جزئیات ای ن مراح ل

انتخاب میشود:

در ادامه تشریح شدهاند.

()59
اگ ر مق دار

∑

از مق دار (ی ک ع دد تص ادفی

 -1-2-3مقداردهی اولیۀ فرومونها

انتخابشده از بازه صفر تا یک) بزر،تر باش د آنگ اه

اغلب الگوریتم های کلونی مورچگان ،مقدار فروم ون

گره بهعنوان یک هاب انتخاب م یش ود و در غی ر

تعیین میکنن د ک ه در

ب هعن وان ی ک ه اب

اولیه را بهصورت

⁄

آن مقدار تابع هدف یک راهح ل اولی ه و

این ص ورت

تع داد

جدید انتخاب میشود .هر زمان ی ک ه اب انتخ اب

گرهها است .نتایج محاسباتی که در این تحقیق انج ام

می شود ،عمل تبخیر موض عی ص ورت م یگی رد و

ش ده ،ح اکی از آن اس ت ک ه درنظرگ رفتن چن ین

مقدار فرومون براساس رابحۀ ( )57بههنگام میشود:

مقداری برای مسئلۀ هاب مرکز ظرفیت دار ،منج ر ب ه

()57

(

همگرایی سریع و زودرس الگوریتم میشود .بن ابراین

که در آن ضریب نشاندهندۀ نرخ عمل تبخی ر اس ت.

از انجام تع دادی

میشود ک ه در راهح له ای بع دی،

برای جلوگیری از این پیشآمد ،پ

عمل تبخیر باع

)

آزمایش ،مقدار اولیۀ فرومون ها برابر با مقدار ی ک در

احتمال انتخ اب ه ابه ای گفت هش ده کمت ر ش ود و

ب هعن وان

بنابراین تن وعپ ذیری الگ وریتم (جس تجوی فض ایی

نحوۀ تخصیص گ ره

از تعی ین ه ابه ا ،در

نظر گرفته شد .فرومون

انتخاب گ ره

یک هاب را کنترل میکند و
بهعنوان دورترین گره به هاب

را کنترل میکند.

گستردهتر) افزایش مییابد .پ

مرحلۀ دوم ساختن راهحل ،سایر گرههای باقیمان ده ب ه
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هابها تخصیص مییابند .برای انتخاب دورترین گ ره

گره غیرهاب انتخاب میشود تبخیر موض عی فروم ون

برای تخصیص به یک هاب ،از روشی مشابه ب ا آنچ ه

براساس رابحۀ ( )58انجام میگیرد:

در بخش قبل گفته شد ،استفاده میشود با ای ن تف اوت

()58

در این مرحله از فاکتوری تحت عنوان تمایل ابتکاری

اگر گره ی پ

استفاده میشود .نحوۀ تخصیص ب دین ص ورت اس ت

احتمالی که توسط فرومون

که صرفاً گرههایی تخص یص م ییابن د ک ه منج ر ب ه

انتخاب میشود و گره به آن تخص یص م ییاب د .در

(

)

از مرحل ۀ قب ل ،تخص یص نیاب د ب ا
تعیین میشود ،هاب
̅

اف زایش مق دار ت ابع ه دف نش وند .مورچ هه ا گ ره

چنین شرایحی ،دستهای از پارامترهای ابتکاری پویا

م وردنظر را براس اس رابح ۀ احتم الی ( )51انتخ اب

که بستگی به مجموع ۀ فعل ی ه ابه ا دارد براس اس

میکنند:

رابحۀ ( )53انتخاب میشود:
{

()51
که در آن

اث ر فروم ون

فاکتور تمایل ابتک اری،

}

()53

{
̅

احتم ال انتخ اب ه اب و تخص یص گ ره ب ه آن

مربو به تخصیص گره ب ه ه اب اس ت .ی ک

براساس رابحۀ ( )28محاسبه میشود:

عدد تصادفی تولیدشده ب ین ص فر و ی ک اس ت و

()28

پارامتری است که اهمیت نسبی تن وع و همگرای ی  9را

در الگوریتم ارائهشده مقدار  8/1برای ̅ در نظر گرفت ه

باش د ی ک

برای الگوریتم تعیین میکند .اگ ر

انتخاب حریصانه برای تخصیص گره ب ه ه اب انج ام
میشود و در غیر این صورت ،تخصیص گره براس اس
متغیر تصادفی بهصورت زیر انجام میشود:
()51

∑

در رابحۀ فو پارامتر

̅

∑

چگونه انتخاب ش ود،

تبخیر موض عی مح ابق معادل ۀ ( )58انج ام م یگی رد.
همچنین اگر مشخص شود ک ه ج واب فعل ی نش دنی
است هابهای انتخابشده نیز بهصورت موضعی و ب ا
مقدار ثابت  8/1تبخیر میشوند.
پ

از انتخاب هابه ا و تخص یص گ رهه ا ،راهح ل

را مح دود م یکن د.

) از رابح ۀ ( )50ب ه دس ت

در هر تکرار به تعداد مورچهها انج ام م یش ود .ب رای
جبران تبخی ر موض عی فروم ونه ا در ح ین س اختن

میآید:
()50

شده است .صرفنظر از اینکه

̅
̅

جزئی به یک راهحل کامل تبدیل میشود و این فراین د

ت أثیر

مقدار تمای ل ابتک اری (

̅

̅

جوابها ،بهطور منظم مقدار فرومون مربو به بهت رین
|

|

جواب افزایش داده میشود .در واقع اگ ر

مجموع ه

این ضریب در واقع نشان میدهد که گرهه ایی ک ه در

هابهای بهترین راهحلی باشد ک ه ت اکنون ب ه دس ت

ق رار دارن د ب ه ای ن

آمده است و دورترین گره از گره باشد که ب ه ه ر

ه اب تخص یص نم ییابن د ت ا زم انی ک ه گ رهه ای

هاب

تخصیص داده شده است ،آنگ اه رواب ط

نزدیکتر به هاب تخصیص یابند .واض ح اس ت ک ه

( )25و ( )22برقرار خواهند بود:

فاصلۀ دورتری نسبت به هاب

متوسط فاصلۀ یک گره غیرهاب از یک گ ره ه اب ب ا

()25

)

(

افزایش تعداد هابها کاهش مییابد .هنگامی ک ه ی ک

()22

)

(

ارائه دو روش فراابتکاری برای حل مساله مکانیابی هاب مرکز ظرفیتدار 10/

در این روابط همانند قبل ،مقدار تابع هدف مرب و

تنظیم پارامترها در کیفیت راهحل نهایی الگوریتمه ای

به بهترین راه حل است و  Qیک پارامتر مقیاس ب رای

فراابتکاری تأثیر قاب لم حظ ه ای دارد .ب دین جه ت

تنظیم مقادیر فرومونها اس ت .در انته ای ه ر حلق ه،

پ یش از آنک ه از الگ وریتمه ای ارائ هش ده در ح ل

جواب فعلی ارزیابی میشود و موجهب ودن ج واب از

مثالهای عددی استفاده شود ،زم اس ت پارامتره ای

نظر مح دودیت ظرفی ت بررس ی م یش ود .بهت رین

آنها تنظ یم ش ود .در الگ وریتم  SAدو پ ارامتر ن رخ

جواب فعلی که تاکنون به دست آم ده اس ت ذخی ره
م یش ود و فروم ونه ای

و

ب ا توج ه ب ه آن

بههنگام میشوند.
 -4نتایج محاسباتی
در این بخش ،بهمنظور بررسی کارایی الگ وریتمه ای
ارائهشده در حل مسائل بزر( ،دنیای واقعی) تعدادی
مثال عددی ارائ ه م یش ود .مث اله ای ارائ هش ده از

انجماد و طول زنجیره مارکوف ،پارامتره ای مه م ب ه
شمار میروند .ن رخ انجم اد در الگ وریتم ارائ هش ده
برای مث ال ه ای مختل ب ب ین اع داد  8/38ت ا 8/31
انتخاب ش ده اس ت .همچن ین از آنج ایی ک ه نت ایج
محاسباتی حاکی از آن است که افزایش طول زنجی ره
مارکوف ،تأثیری ب ر کیفی ت راهح ل نه ایی ن دارد و
صرفاً باع

افزایش زمان حل الگوریتم میشود ،ای ن

مجموعه مسائل نمونه ( APش رکت پس ت اس ترالیا)

پارامتر برابر عدد یک در نظر گرفت ه ش ده اس ت .ب ه

استخراج شده اند .این مجموع ه از داده ه ا از محالع ۀ

عبارتی در هر سحح دما با دس تیابی ب ه ی ک راهح ل

سیستم ارسال مرسو ت کشور استرالیا به دست آم ده

همسایۀ بهبوددهنده ،حلقۀ درونی به اتمام میرس د و

و ب رای نخس تین ب ار در تحقیق ات ارنس ت و

دما کاهش مییابد.

کریشنامورتی  )5330( 9استفاده شده است .ب همنظ ور

برای تنظیم پارامتره ای الگ وریتم  ACOنی ز پ

انجام مقایسات ،مدل ریاضی ب ا اس تفاده از ن رماف زار

انجام تعدادی آزمایش ،این مق ادیر ب هعن وان مق ادیر

 Lingo 8و بر رایانۀ شخصی با مشخصات Pentium

مناسب انتخاب شدهاند:

از

 4, 2.53GHzو  4GB RAMاج را ش ده اس ت.
همچنین الگوریتمهای حل معرفیش ده ب ا اس تفاده از
نرمافزار برنامهنویسی  C#کدنویس ی ش دهان د .ب رای

}

اجرای مدل ریاض ی ب ر ن رماف زار  Lingoس قب دو

{

ساعت در نظر گرفته شده است به عبارتی در صورتی

زمان اجراها ،متناسب ب ا تع داد تکراره ا و همچن ین

که نرمافزار نتواند ظرف دو س اعت ،راهح ل بهین ه را

تعداد مورچهه ا اف زایش م ییاب د و ب هط ور مش ابه

تولید کند ،بهت رین ج واب ب هدس تآم ده ،گ زارش

کوچکبودن نرخ تبخیر و پاداش باع

م یش ود ک ه

میشود .در این تحقیق نرخ تنزیل ( ) برابر ب ا 8/01

الگوریتم در زمان طو نیت ری ب ه همگرای ی برس د.

در نظر گرفته ش ده اس ت و نمون هه ای مختلف ی ب ا

نت ایج حاص ل از پی ادهس ازی دو الگ وریتم

شبکه های دارای  78 ،21 ،28و  18گ ره و  7 ،9 ،2و

توسعهدادهشده بر روی دادهه ای  APدر ج دول ()5

 1هاب بررسی و تحلیل شدهاند.

نشان داده شدهاند.
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جدول  -5نتایج حل مثالهای عددی
Lingo

اندازه

ACO

بهمنظور تفسیر شکلی نتایج ،مقایسه این س ه روش از
SA

نظر مقدار تابع هدف ،در ش کل ( )7نش ان داده ش ده

مسئله

BS

)t (s

BS

)t (s

BS

)t (s

(28 )2

71/3

78

71/3

7

71/3

8

(28 )9

79/7

95

79/7

7

79/7

8

(28 )7

98/1

55

98/1

1

98/1

5

بهدستآمده توسط هر سه روش ،بهینه هستند و برای

(28 )1

90/3

51

90/3

1

90/3

5

(21 )2

10/5

75

10/5

3

10/5

2

مس ائل ب ا ان دازۀ ب زر،ت ر ،کیفی ت راهح له ای

است .همانگونه که مشاهده م یش ود ب رای مس ائل
کوچ ک ب ا ان دازهه ای  28و  ،21راهح له ای

بهدستآمده از  ACOاز  SAبهتر بوده است .همچنین

(21 )9

71/1

558

71/1

58

71/1

2

(21 )7

71/1

71

71/1

55

71/1

2

برای مسائل با اندازۀ  18گ ره و تع داد س ه ه اب ی ا

(21 )1

71/1

29

71/1

58

71/1

9

بیشتر نرمافزار Lingoنتوانسته است در مدتزمان س ه

(78 )2

11/7

911

11/2

35

11/2

0

(78 )9

18/0

5588

12/2

79

18/7

0

ساعت به راهحل بهینه دست یابد .با بزر،شدن ابع اد

(78 )7

-

-

11/5

70

18/5

0

(78 )1

73/0

058

11/8

98

12/1

0

 SAشده است .نتایج فو حاکی از کارایی مناسب دو

(18 )2

01/7

7157

80/1

209

35/9

58

(18 )9

-

-

88/1

238

83/1

58

الگوریتم فراابتکاری اس ت ک ه در ای ن تحقی ق ارائ ه

(18 )7

-

-

88/8

532

88/3

55

(18 )1

-

-

85/3

515

80/3

55

مسئله ،زمان حل الگوریتم  ACOبیش تر از الگ وریتم

شدند .همانگونه که جدول ( )5نشان میدهد افزایش
تعداد هاب ها در تعداد ثابتی از گ رهه ا ،مق دار ت ابع
هدف را کاهش میدهد و تأثیر محدودیت ظرفیت ب ا

در جدول فو ع م ت « »-ب دین معن ی اس ت ک ه
ن رماف زار  Lingoنتوانس ته اس ت در م دتزم ان س ه
ساعت ،جواب بهینه را برای مس ئلۀ متن اظر ب ه دس ت

افزایش تعداد هابها کمتر میشود.
 -5نتیجهگیری و ارائۀ پیشنهادها

آورد .ستون اول جدول ،مع رف ان دازۀ مس ئله (تع داد

در ای ن مقال ه ،مس ئلۀ مک انی ابی ه اب مرک ز ب ا

هاب.گره) و ستون دوم ،راهحل بهدستآم ده (بهت رین

درنظرگرفتن محدودیت ظرفیت بررسی شد .بهمنظ ور

جواب و زمان حل) توسط  Lingoاس ت .س تونه ای

لحاظکردن خدمتدهی به دورت رین نق ا تقاض ا در

بعدی بهترتیب جواب های بهدستآم ده از روش ه ای

کمترین زمان خدمت ،برای مسئلۀ تحت بررسی ی ک

 ACOو  SAهستند.

مدل ریاضی کمینه سازی بیشینه ارائه شد .با توجه ب ه
آنکه مسئله تح ت بررس ی از مس ائل ناچندجمل های

lingo

SA

ACO

مقدار تابع هدف

100
90
80
70
60
50
40
30
20.2 20.4 25.2 25.4 40.2 40.4 50.2 50.4

اندازه مسئله

شکل  -7نتایج حل مثالهای عددی

س خت ب ه ش مار م یرود ،ب رای ح ل مس ئله در
اندازه های بزر ،،دو الگوریتم فراابتکاری شامل ی ک
الگوریتم بازپخت شبیه س ازیش ده و ی ک الگ وریتم
بهینه سازی اجتماع مورچگان ،توس عه داده ش دند .ب ا
استفاده از تعدادی از مثالهای عددی بهدستآم ده از
مجموعه مس ائل معتب ر  ،APک ارایی الگ وریتم ه ای
توسعهدادهشده در مقابل راه حل های بهدس تآم ده از

13/ ارائه دو روش فراابتکاری برای حل مساله مکانیابی هاب مرکز ظرفیتدار
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