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چکیدُ
ثشًبهِسيضي يكپبسچِ تَليذ -تَصيغ يكي اص هْنتشيي هجبحث هغشح ضذُ دس هذيشيت صًجيشُي تبهيي است .يك صًجيشُي
تبهيي يكپبسچِ ضبهل اجضاي هختلفي اص سفبسش ،تَليذ ٍ تَصيغ هيثبضذ كِ ًقص هْوي سا دس كبّص ّضيٌِ ّبي سيستن
سبخت ٍ خذهت سسبًي ثش ػْذُ داسد .دس ايي هقبلِ هذلي ثشاي هسئلِ يكپبسچِ تَليذ -تَصيغ ضبهل تبهيي كٌٌذگبى،
تَليذكٌٌذگبى ،هشاكض تَصيغ ٍ هطتشيبى ثشاي چٌذ ًَع هحصَل ٍ ثب دٍسُّبي صهبًي هختلف اسايِ ضذُ استّ .ذف دس ًظش
گشفتِ ضذُ كل ّضيٌِ ّبي صًجيشُ ضبهل ّضيٌِ ّبي تبهيي هَادّ ،ضيٌِ تَليذ هحصَالتّ ،ضيٌِ ًگْذاسي هَجَدي ٍ
ّضيٌِ ّبي حول ٍ ًقل ثيي سغَح سا ثِ حذاقل هي سسبًذ .ثِ دليل پيچيذگي هسئلِ دس اثؼبد ثضسگ ٍ اثجبت آى دس
ادثيبت ،ثشاي حل هذل اص الگَسيتن فشا اثتكبسي ثْيٌِسبصي اجتوبع رسات استفبدُ كشدُاين .دس ًْبيت ثِ هٌظَس اثجبت
ػولكشد هٌبست سٍش حل هسئلِ ،الگَسيتن پيطٌْبد ضذُ ثشاي هسبئل ثب اثؼبد هختلف هَسد تجضيِ ٍ تحليل قشاس گشفتِ
است.
ٍاشُّبی کلیدی :صًجيشُ تبهيي -ثْيٌِ سبصي -ثشًبهِ سيضي تَليذ ٍ تَصيغ -ثْيٌِ سبصي اجتوبع رسات.

 -1هقدهِ
اهشٍصُ ضيَُّبي هذيشيت تَليذ سٌتي كِ يكپبسچگي كوتشي سا دس فشايٌذّبيطبى دًجبل هيكٌٌذ كبسايي خَد سا اص دست دادُاًذ
ٍ صًجيشُي تبهيي 1ثِ ػٌَاى يك سٍيك شد يكپبسچِ ثشاي هذيشيت هٌبست جشيبى هَاد ،كبال ،اعالػبت ٍ هبلي ،تَاًبيي پبسخگَيي
ثِ ضشايظ سا داسا هيثبضذ .دس ايي ساستب ،استجبط ًضديكي ثيي عشاحي ٍ هذيشيت جشيبىّبي (هَاد ،اعالػبت ،هبلي) ٍ هَفقيت
صًجيشُ ٍجَد داسد .ثغَسيكِ اكثش ضكستّبي تجبست الكتشًٍيك سا هيتَاى ثِ هطكالت ًبضي اص عشاحي ٍ هذيشيت جشيبىّبي
صًجيشُي تبهيي ًسجت داد ] .[1اص ايٌشٍ ايي ًگشش اص فلسفِّبيي است كِ دس چٌذ دِّ اخيش ثذليل افضايص سٍص افضٍى سقبثت
پزيشي ٍ تالش سبصهبىّب ثشاي ثقب ،هَسد تَجِ قشاس گشفتِ است .سهض ثقبي سبصهبىّب دس اسضبي ًيبصّبي هطتشيبى است ٍ ًگشش
هذيشيت صًجيشُي تبهيي ًِ فقظ هَجَديت ًْبيي دس استجبط ثب هطتشي ،كِ هحصَل ًْبيي سا تحَيل هيدّذ ،ثلكِ يك تَالي اص
تبهييكٌٌذگبى سا دس ايي ساستب هؤثش هيداًذ ٍ يكپبسچِ سبصي 2سبصهبىّبي دسگيش ٍ ّوبٌّگ سبصي 3جشيبىّبي هَاد ،اعالػبت
ٍ هبلي سا ثشاي ثْجَد سقبثت پزيشي صًجيشُي تبهيي هَسد ثشسسي قشاس هيدّذ ] .[2ثٌبثشايي ،هذيشيت صًجيشُي تبهيي يك
هجوَػِ اص سٍشّبيي است كِ ثشاي يكپبسچِ ًوَدى هَثش تبهييكٌٌذگبى ،تَليذكٌٌذگبى ،اًجبسّب ٍ خشدُفشٍضبى ثِ كبس هيسٍد،
تب هحصَالت هَسد ًيبص ثِ هقذاس هطخص ٍ دس صهبى هؼيي ٍ دس هكبى هؼيي تَليذ ضذُ ٍ ثِ هطتشيبى ػشضِ ضَد تب ّضيٌِّبي
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كل صًجيشُ حذاقل گشدد ٍ دس ضوي ًيبص هطتشيبى ثب سغح خذهت ثبال ثشآٍسدُ ضَد ]ّ .[3ستِ اصلي هسبئل هذيشيت صًجيشُ
تبهيي هشثَط ثِ ثشًبهِ سيضي تَليذ ٍ تَصيغ است .هسئلِ ثشًبهِ سيضي تَليذ دس صًجيشُ تبهيي تصويوبتي است كِ سبصًذُ جْت
تَليذ كبالي سفبسش ضذُ ٍ صهبى ٍ تؼذاد آى ثِ هٌظَس ثشآٍسدُ كشدى ًيبص هطتشي خَاّذ گشفت .هسئلِ ثشًبهِسيضي تَصيغ دس
صًجيشُ تبهيي ًيض دس ثشگيشًذُ ي تصويوبتي ثشاي پيذا كشدى كبًبلي جْت تحَيل كبال اص يك سبصًذُ ثِ يك تَصيغ كٌٌذُ يب ثِ
يك هطتشي است .ايي هسبئل ٍاثستگي هتقبثلي ثِ يكذيگش داسًذ اص ايي سٍ ثبيستي آًْب سا ثِ عَس ّوضهبى دس يك سٍش يكپبسچِ
ثكبس ثشد تب ّضيٌِّب يب سَد حبصل اص آى دس صًجيشُ هيٌيون (هبكضيون) ضَد ].[4
هحققبى صيبدي دس صهيٌِ عشاحي ٍ هذل سبصي اجضاي هختلف هسئلِ يكپبسچِ تَليذ -تَصيغ ثِ هغبلؼِ پشداختِاًذ .اسيٌگَک ٍ
ّوكبساى ] ٍ [5چي ] [4هشٍس ادثيبت كبهلي اص هسئلِ ثشًبهِسيضي تَليذ -تَصيغ دس صًجيشُ تبهيي اًجبم دادًذ .ثشاي اٍليي ثبس ايي
هسئلِ تَسظ ٍيليبهض] [6هؼشفي گشديذ .اٍ ّفت الگَسيتن اثتكبسي ثشاي كويٌِ كشدى ّضيٌِّبي تَليذ -تَصيغ دس صًجيشُي
تبهيي تَسؼِ داد .دس اداهِ كَّي ٍ لي ] [7سيستنّبي يكپبسچِ تَليذ -تَصيغ ثب تقبضبّبي تصبدفي سا هَسد هغبلؼِ قشاس دادًذ.
آًْب يك هذل صًجيشُي تبهيي كِ تشكيجي اص هَاد اٍليِ ،هحصَالت ًيوِ سبختِ ٍ ًْبيي كبسخبًِّب ،هشاكض تَصيغ ،اًجبسّب ٍ
هطتشيبى ثَد سا اسايِ كشدًذ .جبيبسهبى ٍ پيشكَل ] [8هذلي يكپبسچِ اص ًَع ثشًبهِسيضي هختلظ صفش ٍ يك اسايِ ًوَدًذ .تبثغ
ّذف آى ّضيٌِّبي كل صًجيشُ ضبهل ّضيٌِي استقشاس ،ػوليبت ٍ اًجبسّبّ ،ضيٌِي هتغيش تَليذ ٍ تَصيغّ ،ضيٌِي حول ٍ ًقل
هَاد اٍليِ اص فشٍضٌذگبى ث ِ هشاكض تَليذ ٍ دس اًتْب حول ٍ ًقل هحصَالت ًْبيي ثِ هطتشيبى اص عشيق اًجبسّب سا كويٌِ هيكٌذ.
جي ٍ سيبسيف ] [9يك الگَسيتن طًتيك 1تشكيجي ثِ هٌظَس عشاحي يك ضجكِ صًجيشُ تبهيي چٌذ هحصَلي ٍ چٌذ دٍسُ اي اسايِ
اسايِ ًوَدًذ .كبظوي ٍ ّوكبساى] [10اص يك ًگشش الگَسيتن طًتيك ثِ هٌظَس حل هسئلِ ثشًبهِسيضي تَليذ -تَصيغ دس يك
سيستن چٌذ سغحي صًجيشُي تبهيي استفبدُ كشدًذ .آًْب اص دٍ سٌبسيَ ثشاي حل هذل استفبدُ كشدًذ ،دس اثتذا يك سٍش
هتوشكض ثشاي حل آى اػوبل كشدًذ ٍ سپس يك سيستن هجتٌي ثش ػبهل ثشاي حل دس ًظش گشفتٌذ .آًْب ثشاي ّش سغح يك
الگَسيتن طًتيك ثكبس گشفتٌذ تب سيستن ثتَاًذ ثْتشيي جَاة سا ثِ هٌظَس اثش هتقبثل ثيي سغحّب اًتخبة كٌذ .اص كبسّبي اخيش
ًيض هيتَاى ثِ هقبلِي جَالي ٍ ّوكبساى] [11اضبسُ ًوَد كِ يك هذل ثشًبهِسيضي تَليذ -تَصيغ يكپبسچِي ثب چٌذيي سغح،
چٌذيي هحصَل ٍ دس چٌذيي دٍسُي صهبًي اسايِ دادًذ .آًْب ثب استفبدُ اص دٍ الگَسيتن فشا اثتكبسي ثِ حل آى پشداختِ ٍ دس اداهِ
ثشاي ثيبى كبسثشد هذل ٍ كبسايي سٍش ّبي حل ثِ اجشاي يكسشي آصهبيطبت هحبسجبتي پشداختٌذ ٍ ثب هقبيسِ آًْب ثب يكذيگش ثِ
كبسا ثَدى سٍش پيطٌْبدي خَد اضبسُ كشدًذ .دس هذل آًْب تَليذ تَسظ توبهي تَليذ كٌٌذگبى ٍ دس توبهي دٍسُ ّب دس ًظش
گشفتِ ضذُ است؛ دس حبليكِ هوكي است ثؼضي اص تَليذ كٌٌذگبى اهكبى تَليذ دس دٍسُ اي سا ًذاضتِ ثبضٌذ ٍ ّوچٌيي داساي
يك ظشفيت تَليذ جْت تَليذ هحصَالت خَد ثبضٌذ .دس ايي ساستب ،هب دس ايي تحقيق ثِ دًجبل اسايِ هذل جْت تصويوبت
هشثَط ثِ ثشًبهِ سيضي يكپبسچِ تَليذ  -تَصيغ دس يك صًجيشُ تبهيي چٌذ سغحي ّستينّ .ذف كويٌِ كشدى ّضيٌِ ّبي هشثَط
ثِ تَليذ كٌٌذُ ضبهل ّضيٌِّبي تبهيي هَاد اٍليِ اص تبهيي كٌٌذگبىّ ،ضيٌِي حول هَادّ ،ضيٌِ آهبدُسبصي تَليذّ ،ضيٌِي
پشداصش هحصَلّ ،ضيٌِي ًگْذاسي هَاد اٍليِ ٍ هحصَل دس هحل تَليذ ٍ ّضيٌِ ّبي هشثَط ثِ تَصيغ كٌٌذُ ضبهل ّضيٌِي
حول هحصَالت سفبسش ضذُّ ،ضيٌِ ًگْذاسي هحصَل ٍ ّضيٌِ اسسبل هحصَالت دس ًقبط هطتشي دس ًظش گشفتِ ضذُ است.

 -2بیبى هسئلِ
دس صًجيشُي تبهيي هَسد هغبلؼِ ،هَاد اٍليِ اص چٌذيي تبهيي كٌٌذُ ثشاي چٌذيي تَليذ كٌٌذُ تبهيي هيگشدد ٍ سپس
هحصَالت هختلف تَليذي تَسظ تَليذ كٌٌذگبى ثشاي تَصيغ كٌٌذگبى هختلف ثشآٍسدُ ضذُ ٍ دس ًْبيت ثِ دست هطتشيبى هي
سسذ .دس ايٌجب يك تَصيغ كٌٌذُ هيتَاًذ اص عشيق يكسشي اًجبسّبي لجستيكي ،هحصَالت ًْبيي دسيبفتي اص يك تَليذ كٌٌذُ سا
Genetic Algorithm
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ثِ دست هطتشي ثشسبًذّ .ش تَليذ كٌٌذُ هيتَاًذ هحصَالت هختلفي سا ثسبصد ٍ حتي هيتَاًذ توبهي هحصَالت سا ًيض تَليذ
كٌذ .تبهيي كٌٌذگبى قبدس ثِ تبهيي هَاد اٍليِي هحصَالت دس ّش دٍسُ هيثبضٌذ ٍ يك هحذٍديت ظشفيت حول ٍ ًقل ثشاي
توبهي دٍسُّب دس ًظش گشفتِ ضذُ است.
ً -1-2وبدّب ٍ پبراهترّب

 : sتؼذاد تبهيي كٌٌذگبى )(s=1, 2, …, S

 : pتؼذاد تَليذ كٌٌذگبى )(p=1, 2, …, P

 : dتؼذاد تَصيغ كٌٌذگبى )(d=1, 2, …, D

 : cتؼذاد هطتشيبى
 : tتؼذاد دٍسُّبي صهبًي )(t=1, 2, …, T
 : iتؼذاد هحصَالت )(i=1, 2, …, I
 : mتؼذاد هَاد اٍليِ )(m=1, 2, …, M
 :DEdcitتقبضبي هحصَل  iاص هطتشي  cثِ تَصيغ كٌٌذُ  dدس دٍسُي t
ّ :CPpitضيٌِ تَليذ هحصَل  iتَسظ تَليذ كٌٌذُ  pدس دٍسُي t
ّ :CSEpitضيٌِ تذاسک (آهبدُ سبصي) تَليذ ثشاي هحصَل  iتَسظ تَليذكٌٌذُ  pدس دٍسُي t
ّ :CPpditضيٌِ خشيذ هحصَل  iاص تَليذ كٌٌذُ  pتَسظ تَصيغ كٌٌذُ  dدس دٍسُ t
ّ :CHpitضيٌِ ًگْذاسي هَجَدي ّش ٍاحذ هحصَل  iتَسظ تَليذكٌٌذُ  pدس دٍسُي t
ّ :CTpditضيٌِ حول ّش ٍاحذ هحصَل  iاص تَليذ كٌٌذُ  pثِ تَصيغ كٌٌذُ  dدس دٍسُي t
ّ :CSMspmtضيٌِ تبهيي ّش ٍاحذ هبدُ اٍليِ ًَع  mاص تبهيي كٌٌذُ  sثِ تَليذكٌٌذُ  pثشاي هحصَل  iدس دٍسُي t
ّ :CTMspmtضيٌِ حول ّش ٍاحذ هبدُ اٍليِ ًَع  mاص تبهيي كٌٌذُ  sثِ تَليذكٌٌذُ  pثشاي هحصَل  iدس دٍسُي t
ّ :CHditضيٌِ ًگْذاسي هَجَدي ّش ٍاحذ هحصَل  iتَسظ تَصيغ كٌٌذُ  dدس دٍسُي t
 :CPTsptظشفيت حول ٍ ًقل هَاد اٍليِ اص تبهيي كٌٌذُ  sثِ تَليذ كٌٌذُ  pدس دٍسُ t
 :CPTpdtظشفيت حول ٍ ًقل هحصَالت اص تَليذ كٌٌذُ  pثِ تَصيغ كٌٌذُ  dدس دٍسُ t
 :CPTdctظشفيت حول ٍ ًقل هحصَالت اص تَصيغ كٌٌذُ  dثِ هطتشي  cدس دٍسُي t
 :CPPpitظشفيت تَليذ هحصَل  iتَسظ تَليذ كٌٌذُ  pدس دٍسُ t
 :CPDditظشفيت هشكض تَصيغ  dثشاي هحصَل  iدس دٍسُ t
 :CPDditظشفيت كبسخبًِ  pثشاي هحصَل  iدس دٍسُ t
 :CPDpmtظشفيت كبسخبًِ  pثشاي هبدُ اٍليِ  mدس دٍسُ t
 :βmiهقذاس هبدُ اٍليِ ًَع  mهصشف ضذُ دس هحصَل  iدس دٍسُ t
)(c=1, 2, …, C

 -2-2هتغیرّبی تصوین

 :QPpitهقذاس تَليذ ثشاي هحصَل  iتَسظ تَليذ كٌٌذُ
 :QSpditهقذاس تبهيي ثشاي هحصَل  iاص تَليذ كٌٌذُ  pثِ تَصيغ كٌٌذُ  dدس دٍسُ t
 :Ipitهَجَدي هحصَل  iثشاي تَليذ كٌٌذُ  pدس دٍسُ t
 :Ipmtهَجَدي هبدُ اٍليِ ًَع  mثشاي تَليذ كٌٌذُ  pدس دٍسُ t
 :Iditهَجَدي هحصَل  iثشاي تَصيغ كٌٌذُ  dدس دٍسُ t
 pدس دٍسُ t
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 :QSMspmtهقذاس تبهيي هَاد اٍليِ ًَع  mثشاي هحصَل  iاص تبهيي كٌٌذُ  sثِ تَليذ كٌٌذُ  pدس دٍسُ
 :QSdcitهقذاس تبهيي ثشاي هحصَل  iاص تَصيغ كٌٌذُ  dثِ هطتشي  cدس دٍسُ t
 1 :Wpitاگش هحصَل  iتَسظ تَليذ كٌٌذُ  pدس دٍسُ  tتَليذ ضَد دس غيش ايي صَست صفش

t

 -3-2تَابع ّدف ٍ هحدٍدیت ّب
تبثغ ّذف هشثَعِ ػجبست است اص كويٌِ كشدى كل ّضيٌِّبي صًجيشُ ،كِ ضبهل كل ّضيٌِّبي تبهيي هَاد اٍليِ اص تبهيي
كٌٌذگبى كِ ّضيٌِّبي خشيذ ٍ حول ٍ ًقل دس آى دس ًظش گشفتِ ضذُ است ،كل ّضيٌِّبي هشثَط ثِ آهبدُسبصي تَليذ دس
صَستيكِ هحصَل  iتَسظ تَليذ كٌٌذُ  pدس آى دٍسُ سبختِ ضَدّ ،ضيٌِي تَليذ ٍ ّضيٌِ ًگْذاسي هَجَدي ًضد تَليذ كٌٌذُ
ٍ كويٌِ كشدى ّضيٌِّبي هشثَط ثِ تَصيغ كٌٌذُ ضبهل ّضيٌِي خشيذّ ،ضيٌِي حول ٍ ًقل هحصَالت اص تَليذ كٌٌذُ ثِ تَصيغ
كٌٌذُّ ،ضيٌِي ًگْذاسي هَجَدي دس هشاكض تَصيغ ٍ ّضيٌِي اًتقبل هحصَالت اص هشاكض تَصيغ ثِ هطتشي است (ساثغِي .)1
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{

هحذٍديت ( )4( ٍ )3( ،)2هحذٍديت ّبي تؼبدلي هَجَدي ثشاي تَليذ كٌٌذگبى ٍ تؼبدلي هَجَدي ثشاي تَصيغ كٌٌذگبى سا
ًطبى هيدّذ .سٍاثظ ( )7( ٍ )6( ،)5هحذٍديت ّبي ظشفيت حول ٍ ًقل ثِ تشتيت اص تبهيي كٌٌذُ ثِ تَليذ كٌٌذُ ،اص تَليذ
كٌٌذُ ثِ تَصيغ كٌٌذُ ٍ اص تَصيغ كٌٌذُ ثِ هطتشي سا ًوبيص هيدّذ .هحذٍديت (ً )8طبىدٌّذُي ظشفيت تَليذ ثشاي تَليذ
كٌٌذُاي است كِ هحصَل  iسا تَليذ هيكٌذ .سٍاثظ ( )11( ٍ )10( ،)9هحذٍديت ّبي ظشفيت هشاكض تَليذ ٍ تَصيغ ثشاي
ًگْذاسي هَجَدي هَاد اٍليِ ٍ هحصَل ًْبيي است .هحذٍديت ( )12ثيبًگش ايي است كِ هقذاس تَليذ كبسخبًِ ثيطتش اص هقذاس
اسسبلي ثِ توبهي تَصيغ كٌٌذگبى است .هحذٍديت ( )13ثيبًگش غيش هٌفي ثَدى هتغيشّب ٍ هحذٍديت ( )14هشثَط ثِ هتغيش صفش
ٍ يك هسئلِ است.

 -3رٍش تحقیق
اص آًجبييكِ تؼذاد صيبد هحذٍديت ّب ٍ هتغيشّبي تصوين ٍ صفش ٍ يك ثَدى هتغيش تصوين ثبػث پيچيذگي هسئلِ گشديذُ است
ٍ ثب تَجِ ثِ  NP-Hardثَدى هسئلِ كِ تَسظ جَالي ٍ ّوكبساى ] [11اسايِ ضذ ٍ ّوچٌيي ثبال ثَدى صهبى هحبسجبتي ثشاي
سٍشّبي حل دقيق ،الگَسيتن فشا اثتكبسي ثْيٌِسبصي اجتوبع رسات (PSO) 1ثشاي حل هذل دس سبيض ثضسگ پيطٌْبد ضذُ است.
 -1-3الگَریتن بْیٌِسبزی اجتوبع ذرات
الگَسيتن ثْيٌِسبصي اجتوبع رسات تَسظ كٌذي ٍ اثشّبست ] [12اثذاع ضذ .ايي الگَسيتن اص سفتبس جوؼي حيَاًبت (هبًٌذ دستِي
پشًذگبى ٍ اجتوبع هبّيّب) الْبم گشفتِ ضذُ است .اهب ثش خالف الگَسيتن طًتيك ،ثْيٌِسبصي اجتوبع رسات اص ػولگشّبي
تكبهلياي هثل تقبعغ ٍ جْص استفبدُ ًوي كٌذ .دس ايي الگَسيتن ثِ ّش سغش اص هبتشيس (هؼبدل يك كشٍهَصٍم دس الگَسيتن
طًتيك) يك رسُ 2گفتِ هيضَد .ايي رسات حبٍي هقبديش هتغيشّب ّستٌذ ٍ ثِ صَست صفش ٍ يك سهضگزاسي ًويضًَذّ .ش رسُ ثب
سشػت خبصي ثش سٍي سٍيِ ّضيٌِ گشدش هي كٌذ .رسات سشػت ٍ هَقؼيت خَد سا ثِ صَست سٍاثظ صيش ،ثش اسبس ثْتشيي هقذاس
فشدي ٍ 3كلي 4ثٌْگبم هيكٌٌذ.
)(15
)(16

)

(

)

(
1

Particle Swarm Optimization
Particle
3
Personal Best
4
Global Best
2
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ٍصى ايٌشسي 1است كِ هقذاس حشكت رسُ سا كٌتشل هيكٌذ .دٍهيي ػجبست دس ساثغِي (ً )16طبى دٌّذُي چيضي است كِ
رسات دسًٍطبى يبد هيگيشًذ كِ ثِ پبساهتش يبدگيشي 2ضٌبختِ هيضًَذ .اختالف ثيي ثْتشيي رسُ ٍ هقذاس جبسي ثب يك ضشيت
ٍ يك هقذاس تصبدفي يكٌَاخت دس ثبصُي ] [0ٍ1تكثيش هيضَد .دس سَهيي ػجبست كِ پبساهتش اجتوبػيً 3بهيذُ
يبدگيشي
هي ضَد ،اختالف ثيي ثْتشيي گشٍُ ٍ هقذاس فؼلي رسُ ثب يك ضشيت اجتوبػي ٍ يك ػذد تصبدفي يكٌَاخت صيبد هيگشدد .ثؼذ
اص ايٌكِ الگَسيتن ثشداس سشػتّ 4ش رسُ سا ثٌْگبم كشد ،سشػت هحبسجِ ضذُ سا ثِ هَقؼيت يب هقذاس رسات اضبفِ هيكٌذ .ثٌْگبم
سبصي سشػت رسات ثش اسبس ثْتشيي هقذاس فشدي (ساُحلي ثب كوتشيي ّضيٌِ كِ تبكٌَى تَسظ يك رسُ پيذا ضذُ) كِ )(pbest
ًبهيذُ هيضَد ٍ ثْتشيي هقذاس كلي (ساُ حلي كِ داساي كوتشيي ّضيٌِ دس جوؼيت جبسي است) تحت ػٌَاى ) (gbestاًجبم هي
ضَد .اگش ثْتشيي ساُحل هحلي داساي ّضيٌِاي كوتش اص ّضيٌِي ساُحل سشاسشي جبسي ثبضذ ،ثْتشيي ساُحل هحلي جبيگضيي
ثْتشيي ساُحل سشاسشي هي ضَد .الگَسيتن اجتوبع رساتي كِ ثب استفبدُ اص سٍاثظ ( )16( ٍ )15جوؼيت خَد سا ثِسٍص كٌذPSO ،
پبيِ يب استبًذاسد ًبهيذُ هيضَد ] .[13فلوچارت الگوریتم  PSOدر شکل ( )1مالحظه میشود.

آهبدُ سبزی جوعیت اٍلیِ

ارزیببی ضبیستگی ّر ذرُ

بلِ
برٍز کردى pbest

Pfit<pbest

تبه
یي

برٍز کردى gbest

خیر

بلِ کٌ

pfit_best<gbest

ًد
گب

خیر

ى

برٍز کردى سرعت

برٍز کردى هَقعیت

بلِ

خیر

ضرط اتوبم

ارایِ بْتریي جَاة

ضکل -1فلَچبرت الگَریتن PSO

 -2-3ارزیببی تببع ّدف ٍ بررسی هحدٍدیت ّب
5

ثب تَجِ ثِ هحذٍديت ّبي دس ًظش گشفتِ ضذُ دس هذل ،ثؼضي اص رسات (جَاة ّب) تَليذ ضذُ هوكي است هَجِ ًجبضٌذ .اص
1

Inertia Weight
Learning Parameter
3
Social Parameter
4
Velocity
5
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عشفي دس ادثيبت الگَسيتن ّبي فشا اثتكبسي ضٌبختِ ضذُ تشيي سٍش ثشاي ثشسسي هحذٍديت ّب ،سيبست تَاثغ جشيوِ 1است .ثِ
ػجبست ديگش ثشاي كٌتشل جَاة ّبي غيش هَجِ 2ثبيستي سيبست جشيوِ اػوبل گشدد .دس الگَسيتن پيطٌْبدي ،جشيوِ ثِ صَست
يك ػذد ثبثت خيلي ثضسگ تؼشيف هي گشدد .هقذاس جشيوِ صهبًي كِ يك جَاة هَجِ است ثشاثش صفش خَاّذ ثَد ٍ صهبًي كِ
يكي اص هحذٍديت ّب سضبيت ثخص ًجبضذ هقذاسي غيش صفش خَاّذ گشفت .ثب دس ًظش گشفتي فشم كلي هحذٍديت ّب ثِ صَست
 ،هقذاس جشيوِ ثشاي يك جَاة ثِ صَست صيش تؼشيف هي گشدد ]:[14
}

()17

)

({

ثِ عَسيكِ  P(x) ٍ g(x) ،Mثِ تشتيت ًطبى دٌّذُ يك هقذاس ثضسگ ،هحذٍديت ٍ جشيوِ اػوبل ضذُ ثشاي جَاة  xاست.
ٌّگبهي كِ جَاة هَجِ است هقذاس جشيوِ ثشاثش صفش خَاّذ ثَد ٍ دس غيش ايي صَست هقذاس جشيوِ ثِ تبثغ ّذف اضبفِ خَاّذ
ضذ.

 -4تجسیِ ٍ تحلیل ًتبیج
دس ايي ثخص ثب اسايِ هثبلّبي هختلف ثِ حل هذل پيطٌْبدي ٍ ّوچٌيي اسصيبثي كبسايي الگَسيتن هَسد ًظش هيپشداصين.
الگَسيتن پيطٌْبدي ثب ًشم افضاس ) MATLAB(R2010aكذ ضذُ كِ ثش سٍي يك ًَت ثَک Intel Core i5-450M, 2.53 GHz
ثب چْبس گيگب ثبيت  RAMاجشا گشديذُ است .تقبضب اص تَصيغ ًشهبل ثب هيبًگيي  ٍ 400اًحشاف استبًذاسد  ٍ 20ثقيِ هقبديش
پبساهتشّبي استفبدُ ضذُ دس ايي تحقيق ،دس جذٍل (ً )1طبى دادُ ضذُ است.
جدٍل ( -)1هقبدیر پبراهترّب برای هسبئل ًوًَِ
تببع تَزیع

پبراهتر

تببع تَزیع

)Uniform(7ٍ12

)Norm(400ٍ20

)Uniform(8ٍ12

)Uniform(35ٍ45

)Uniform(30ٍ40

)Uniform(75ٍ150

)Uniform(15ٍ25

)Uniform(0ٍ1

)Uniform(35ٍ70

)Uniform(50ٍ60

)Uniform(30ٍ60

)Uniform(10ٍ15

)Uniform(30ٍ60

)Uniform(8ٍ13

)Uniform(10ٍ15

)Uniform(10ٍ15

)Uniform(45ٍ50

)Uniform(10ٍ20

)Uniform(0/3ٍ0/8

)Uniform(40ٍ45

پبراهتر

دس ايي ثخص هسبئل ثِ دٍ دستِي سبيض كَچك ٍ ثضسگ دستِثٌذي ضذُاًذ .ثشاي هسبئل ثب سبيض كَچك ،جَاةّبي ثْيٌِ ثِ
صَست ثشًبهِسيضي سيبضي ٍ ثِ كوك ًشم افضاس  Lingo 11ثذست آهذُاًذّ .وچٌيي ثب استفبدُ اص الگَسيتن پيطٌْبدي ًيض ثِ
اجشاي ايي دستِ هسبئل پشداختِاين كِ ًتبيج ٍ دسصذ ثْيٌگي آى ثشاي پٌج هسئلِ دس جذٍل (ً )2طبى دادُ ضذُ است.

Penalty Function Policy
Infeasible

1
2
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جدٍل (ً -)2تبیج ٍ ارزیببی عولکرد هسبئل در سبیس کَچک
سبیس هسئلِ

جَاة بْیٌِ

درصد بْیٌگی

PSO

100

27945

27945

100

33153

33153

2

99/8

50702

50615

2

)(%

هسئلِ

(تَهبى)

m

t

i

c

d

p

s

1

2

1

2

2

2

1

1

3

2

3

2

2

2

2

3

3

3

2

2

2

3

ثشاي هسبئل ثب سبيض ثضسگ ًيض ثب تَجِ ثِ افضايص سبيض هسئلِ ٍ ػذم اسايِ جَاة تَسظ ًشم افضاس  LINGOدس ايي سبيضّب فقظ اص
،
ٍ0/ 9
سٍش فشا اثتكبسي پيطٌْبدي استفبدُ ضذُ است كِ ًتبيج آى ثشاي ّطت هسئلِ ثب دس ًظش گشفتي2
اًذاصُ جوؼيت ثشاثش  50دس  500تكشاس دس جذٍل ( ) 3اسايِ ضذُ است .دس ايي جذٍل ػالٍُ ثش ثْتشيي جَاة ،هذت صهبى اجشاي
الگَسيتن ثِ ثبًيِ ًيض ًطبى دادُ ضذُ استً .وَداس هقبديش تبثغ ّذف دس تكشاسّبي هختلف ثشاي هسئلِ  5دس ضكل (ً )2طبى دادُ
ضذُ است.
جدٍلً -3تبیج ٍ ارزیببی عولکرد الگَریتن ارایِ ضدُ در هسبئل بسرگ
PSO

زهبى اجرا
(ثبًیِ)

سبیس هسئلِ
بْتریي
جَاة

m

t

i

c

d

p

s

هسئلِ

(تَهبى)

6/89

140438

3

5

3

4

3

3

3

1

7/13

382785

3

5

4

6

4

3

3

2

8/57

695432

4

6

4

6

4

4

5

3

9/74

735119

4

6

5

5

5

5

5

4

16/92

1869453

5

9

6

7

6

8

6

5

33/22

3016823

8

10

8

12

8

10

8

6

86/57

10358433

10

12

10

15

10

15

12

7

245/86

35877552

12

15

12

20

15

20

15

8
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 ًتیجِگیری-5
 تَصيغ دس يك صًجيشُي تبهيي چْبس سغحي ضبهل تبهيي- هذلي ثشاي هسئلِي ثشًبهِسيضي يكپبسچِ تَليذ،ِدس ايي هقبل
 دس هذل هسئلِ كل ّضيٌِّبي صًجيشُ ضبهل ّضيٌِ تبهيي. تَصيغ كٌٌذگبى ٍ هطتشيبى اسايِ گشديذ، تَليذ كٌٌذگبى،كٌٌذگبى
ٍ ُ ّضيٌِ حول ٍ ًگْذاسي هَجَدي دس سغح تَليذ كٌٌذ، ّضيٌِ ّبي آهبدُ سبصي ٍ تَليذ،ٍُحول هَاد اٍليِ اص تبهيي كٌٌذ
.ّويي عَس ثشاي هشاكض تَصيغ ٍ تبهيي آى ثشاي هطتشيبى ثِ حذاقل سسبًذُ ضذُ است
PSO  لزا ثِ هٌظَس حل اص الگَسيتن فشا اثتكبسي، ثِ حسبة هي آيذNP-Hard اص آًجبييكِ هسئلِ دس سبيض ثضسگ جضء هسبئل
 دس اثتذا هسئلِ سا سبيض كَچك حل كشدُ ٍ سپس آى سا دس سبيض ثضسگ ثِ هشحلِي اجشا دس آٍسدين ٍ ثْتشيي جَاة.ثْشُ جستين
ِ ثشاي تحقيقبت آتي هي تَاى هذل سا ث.ٍ صهبى اجشاي الگَسيتن سا هَسد اسصيبثي قشاس دادين كِ ًتبيج آى ًطبى دادُ ضذُ است
صَست يك هسئلِ چٌذ ّذفِ ثب افضايص سغح خذهت ثِ هطتشيبى ثب دس ًظش گشفتي ػذم قغؼيت دس ثشخي اص پبساهتشّب هبًٌذ
. ظشفيت حول ٍ ًقل ٍ ظشفيت تَليذ دس ًظش گشفت ٍ آى سا ثب استفبدُ اص تئَسي هجوَػِ ّبي فبصي ثشسسي ًوَد،تقبضب
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