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مکانیابیتسهیالتومسیریابی

مدلسازیریاضیجدیدبرایمسئلة

وسائطنقلیهوحلآنباالگوریتمرقابتاستعماریتلفیقی 
4

عملنیک،3صادقخائفی
نرگسنوروزی،1رضاتوكلیمقدم،*2محسنصادق 
 .1دانشجوی دکتری مهندسی صنایع پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران
 .2استاد دانشکدة مهندسی صنایع پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
 .3دانشیار دانشکدة مهندسی صنایع پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدة مهندسی صنایع ،پردیس دانشکده های فنی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت  - 93/3/24تاریخ دریافت روایت اصالحشده  - 93/10/19تاریخ تصویب )93/10/28

چکیده 
یکی از اهداف سیستمهای یکپارچة لجستیکی ،که به مثابة یك فلسفة مدیریتی جدید طی چند دهة گذشته پدید آمده ،افزایش کاارایی توزیاع
محصوالت است .این نوع مسائل معموالً در دو بخش بررسی میشوند؛ مکانیابی تسهیالت برای سیاستهای بلندمدت و مسیریابی وسائط نقلیاه
برای پاسخگویی بیشتر به تقاضای مشتریان در تصمیمهای عملیاتی .این دو جزء به صورت جداگانه قابل حل است؛ اما این حل ممکن اسات باه
جواب بهینة مسئلة اصلی منجر نشود و برای هر زیرمسئله جواب بهینه پیدا کند .این تحقیا  ،باه تعیاین همزماان مساائل مکاان تساهیالت و
مسیریابی وسائط نقلیه برای بازدید از تسهیالت مورد نظر ،که باید سرویسدهی شوند ،میپردازد .از آنجا که مسئلة مورد بررسای از ناوع مساائل
 NP-Hardاست ،به منظور حل آن در ابعاد بزرگ از الگوریتم رقابت اساتعماری تلفیقای اساتفاده مایشاود .بارای نشااندادن کاارایی الگاوریتم
پیشنهادی تعدادی از مسائل در ابعاد کوچك و بزرگ با این الگوریتم و روش حل دقی به کمك نرمافزار  CPLEXحل میشود .مقایساة ایان دو
روش نشاندهندة کارایی الگوریتم پیشنهادی است .در پایان نتیجهگیری ارائه میشود.

كلیدواژگان:الگوریتم رقابت استعماری تلفیقی ،مسیریابی وسائط نقلیه ،مکانیابی تسهیالت.

مقدمه 
طراحی یك سیستم مناسب تدارکات ،باا توجاه باه ساهم
شایان توجه هزینههای توزیع نساتت باه کال هزیناههاای
زنجیرة تأمین ،یکای از موضاوعات بسایار مهام در دنیاای
رقابتی امروز است .از لحاا طراحای و ادارة سیساتمهاای
لجستیکی ،مکانیابی تسهیالت مسئلهای مشترك است که
مدیران لجستیك با آن مواجهاند .چنین مفهومی وابساتگی
بین مکانیاابی تساهیالت (مراکاز پشاتیتانی) و تخصای
مشتریان به تسهیالت و نیز ساختار مسیریابی وسائط نقلیه
را تعیین میکناد .ایان ناوع مساائل معماوالً در دو بخاش
بررسی میشوند؛ مکانیابی تساهیالت بارای سیاساتهاای
بلندمدت و مسیریابی وسائط نقلیه برای پاسخگویی بیشاتر
به تقاضای مشتریان در تصمیمهای عملیاتی .ایان دو جازء
به صورت جداگانه قابل حلاند؛ اما این حل ممکن است باه
جواب بهینة مسئلة اصلی منجر نشود و برای هر زیرمسائله
جواب بهینه پیدا کند .از این رو ،در این تحقی مکانیاابی
2
تسااهیالت )1 (FLPو مساائلة مساایریابی وسااائط نقلیااه
* نویسنده مسئول

) ،(VRPکه مسیر هر وسیله را از انتار یا دپو به تساهیالتی
که باید سرویس دهی شوند مشخ میکند ،بررسای شاد.
یوچنور و دمیرال [ ]3نیز یك الگوریتم خوشهزنی بار پایاة
الگوریتم ژنتیك برای حل یاك مسائلة  VRPهماراه چناد
انتار ارائه دادناد و کاارایی ایان الگاوریتم را بارای مساائل
مختلف بررسی کردند .نتایج نشاندهندة زماان محاساتاتی
پایین همراه با کیفیت باالست.
مقالة بالداچی و همکاران او [ ]4حاوی مرور و مقایساة
جااامع الگااوریتمهااای دقیاا توسااعهدادهشااده در حاال
مسئلة  VRPبا پنجرة زمانی است که میتواند به منزلة یك
منتع مناسب برای مطالعات این الگوریتم ها در نظر گرفتاه
شود .برای حالات چندهدفاة مسائلة  VRPهماراه پنجارة
زمانی ،که کمتر به اهمیت این موضوع پرداخته شده ،ناجرا
و بولیناریا [ ]5یك الگوریتم تکاملی چندهدفة کارا بر پایاة
مقایسة شتاهت میان جوابها برای حل ایان مسائله ارائاه
دادند .کریتیکوس و یونانو [ ]6یك مسائلة  VRPTWرا در
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نظر گرفتهاناد کاه دارای دو وییگای منحصاربهفارد اسات:
خودروها دارای ظرفیتهای متفاوت اند و همچناین امکاان
بارگیری اضاافه بارای هار خاودرو وجاود دارد .ساپس باا
تخصی یك مقدار جریمه برای هر اضافهبار هزینة نهاایی
به کمك یك الگوریتم ابتکاری کمینه میشود.
میراباای و همکاااران او [ ]7رویکاارد ترکیتاای ابتکاااری
تصادفی کارآمدی را برای حل مسئلة  VRPباا چناد انتاار
ارائه کردند .هدف این تحقی کمینهکردن زماان بازگشات
ماشینها به انتار باود .رویکارد ارائاهشاده در ایان تحقیا
ترکیتی از روشهای توسعهیافتة قطعی و تصادفی و رویکرد
شتیه سازی تترید SA 3است .آنهاا نتاایج ایان رویکارد را
بهترین رویکرد شناختهشده معرفی کردند.
روان و همکاران او [ ]8راهحلی ترکیتای بارای مسائلة
 VRPظرفیتدار با محدودیتهای بارگذاری سهبعدی ارائاه
کردند .هدف این راهحل کمینهکردن هزینة حملونقال در
زماااان سااارویسدادن باااه مشاااتری باااود .رویکردهاااای
استفادهشده ،که ترکیتی از الگوریتم زنتاور عسال و شاش
الگوریتم ابتکاری بارگذاری بود ،در همة آزمونهاا بهتارین
جواب را برای سناریوهای مختلاف باه دسات آورد .فاضال
زرندی و همکاران او [ ]9در زمینة مسائل تعیین تسهیالت
در شرایط پنجارة زماانی و عادم قطعیات تحقیا کردناد.
تقاضای مشتری و زمان سفر در پیوهش ایشان متغیرهاای
فازی در نظر گرفته شدند .برای حال ایان مسائله از مادل
فازی برنامهنویسی محدودشدة شانس )4 (CCPو ترکیتی از
الگوریتم فراابتکاری شاتیهساازی تتریاد و همچناین روش
ابتکاری الگوریتم خوشهبندی  cمیانگین ) 5 (FCMاستفاده
شد .نتایج اجرای رویکردها بیانگر مؤثربودن آنها بود.
ژو و همکاران او [ ]10یك مادل ریاضای و روش حال
کارا برای مسئلة تخصی دومعیاری در حالت چنادانتاری
با ظرفیتهای مختلف ارائه کردند .در روش حل ،الگاوریتم
ژنتیك به کار رفت که به منظور یافتن جاوابهاای بهیناة
پااارتو باارای دورههااای زمااانی کوتاااهماادت طراحاای شااد.
همچنااین اسااکوبار و همکاااران او [ ]11یااك الگااوریتم
دومرحلهای ترکیتی برای حل مسئلة مسایریابی تساهیالت
ارائه کردند.

تعریفمسئله 
طراحی و تحلیل شتکة تأمین یکی از مساائل بسایار مهام در
زنجیرة تأمین چندسطحی است .در سالهای اخیر دو مسائلة
اصلی در طراحی شتکههاای تاأمین ،مکاانیاابی تساهیالت و
مسیریابی وسایل نقلیة همزمان ،در نظار گرفتاه شاده و مادل
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مکانیابی تسهیالت و مسیریابی تاوأم آن را شاکل دادهاناد .از
آنجا که این مسئله  NP-hardاست ،ارائاة روشای دقیا بارای
حل آن در ابعاد واقعی ممکن نیست .با پیشرفتهای اخیار در
حل ایانگوناه مساائل و باا درنظرگارفتن مفروضاات و قیاود
پیچیدهتر روشهای فراابتکاری همانند روش بهینهسازی انتاوه
ذرات [ ،]12کلونی مورچگان [ ،]13و جساتوجاوی پراکناده
[ ]14در سالهای اخیر توسعه داده شدند.
مسئوالن پشتیتانی و خرید در واحدهای تولیدی اغلب
به دنتال چیدمان بهینة تسهیالت نصبشده جهات تاأمین
محصوالت مورد نیاز در فضای موجودند تاا هزیناه و زماان
حملونقل مواد و محصوالت را کمینه کنند .در ایان میاان
گاااهی الزم اساات بااا محاادودیتهااایی از قتیاال قیااود
پیشنیازی ،فضای در دسترس ،و حداقل و حاداکثر فاصالة
پذیرفتنی باین تساهیالت روباهرو شاوند .پاس از طراحای
چیاادمان تسااهیالت ،نوباات بااه طراحاای خااط تولیااد و
برنامهریزی حمالونقال بارای بهیناهساازی جریاان ماواد
میرسد .در این مرحله مهندسان و طراحان با معضاالتی از
قتیل محدودیت پتانسیل حملونقال ،معادودبودن وساایل
نقلیاه ،پنجاارههاای زمااانی ،و محادودیت ظرفیاات روباهرو
هستند .مدل پیشنهادی زیر به منظور ارائاة تاوأم طراحای
بهینة چیدمان تسهیالت ،برنامهریزی حمالونقال ماواد ،و
جابهجایی تسهیالت نصبشده معرفی میشود.
فضااای کارخانااه بااا  mمکااان بااالقوه جهاات قرارگاارفتن
تسهیالت در نظار گرفتاه شاده اسات .الزم اسات  nماشاین
(تسهیالت) در گزیدهای از این مکانها نصب شاوند (.)m  n
در این میان مکان نصب برخای تساهیالت در تصامیمگیاری
لحا نشده و بناا بار محادودیتهاایی جاای آنهاا از پایش
مشااخ اساات v .خااودرو باارای ساارویسدهاای و بازدیااد m
تسهیالت نصبشده در دسترساند .قرار است آنها به گوناهای
برنامهریزی شوند که زمان سرویسدهی همة تسهیالت کمینه
شود .در این تحقی  ،مسیریابی حملونقال باه صاورت بااز در
نظر گرفته شد؛ به گونهای که حرکت خودروهاا از یاك مرکاز
خاص شروع و به آن ختم نشاود .در حقیقات ابتادا و انتهاای
مسیر خودروها باز باشاد .همچناین تعادادی محادودیتهاای
پایشنیااازی وجااود دارد؛ باه گونااهای کااه الزم اساات بعضاای
ماشینها پیش از بعضی دیگر توسط خودرویی یکسان بازدیاد
شوند .پنجرهای زمانی برای بازدید هر یك از تسهیالت در نظار
گرفته شد .در ادامه مادل ریاضای مسائلة فاو بارای یاافتن
بهینهترین چیدمان تسهیالت در مکانهای بالقوه و تخصای
بهینة خودروها جهات سارویسدهای تساهیالت در کمتارین
زمان ممکن ارائه میشود.
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مدلسازی ریاضی جدید برای مسئلة مکانیابی تسهیالت ...
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همانطور که پایش از ایان نیاز اشااره شاد ،هادف از
م ادلسااازی فااو طراحاای چیاادمان و تخصاای بهین اة
خودروهاست ،به نحوی که امکان سارویسدهای باه هماة
ماشینها (تسهیالت) در کمترین زمان ممکن فراهم شاود.
از آنجا که مسئلة مورد بحث یك مسئلة مسیریابی باز است
و بازگشت به متدأ حرکت الزامی نیست ،مکاان و ماشاینی
مجازی با اندیس  0در نظر گرفتاه شاده اسات کاه فاصالة
آنها تا سایر نقااط و ماشاینهاا برابار  0اسات .همچناین
محدودیت  y00=0متضمن این اسات کاه ماشاین مجاازی
حتماً در مکان مجاازی باا انادیس  0قارار گیارد .در ایان
حالت ،هر خودرو با حرکت از ماشین مجازی و بازگشت باه
آن در واقع مسیر بازی را طی خواهد کرد و متادأ و مقصاد
حرکت آن یکسان نخواهد بود .زمان سرویسدهی برای هر
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خودرو برابر زمان بازگشت آن خودرو به ماشین  0است .در
نتیجه ،تابع هدف فو به کمینهسازی طوالنیتارین زماان
سرویس خودروها منجر میشود.
با اعمال اولین محدودیت ،اطمینان حاصل میشاود کاه
هیچ خودرویی در هیچ گاره خاصای بااقی نماناده و پاس از
سرویس آن از آنجا خارج میشود .بر متنای محادودیتهاای
 2و  3و  4الزم است همة ماشینها به غیر از ماشین مجازی
فقط و فقاط توساط یاك خاودرو بازدیاد شاود .در مقابال،
برنامهریزی خودروها باید به گونهای باشد که ماشین مجاازی
را همة خودروهاا بازدیاد کنناد .محادودیت  5گویاای ایان
واقعیت است که هر گاه ماشین  jبالفاصله بعد از ماشاین  iو
توسط خودرویی یکسان بازدید شود ،زمان ورود به ماشاین j
برابر زمان ورود به ماشین  iبهعالوة زمان سارویس ماشاین i
و زمان الزم بارای جاباهجاایی باین ایان دو ماشاین اسات.
محدودیت  6محدودیت پنجرة زماانی (زودتارین و دیرتارین
زمان) برای بازدید هر ماشین است .طت محدودیت  7زماان
سرویس ماشین مجازی توسط همة خودروها برابار  0اسات.
بر متنای محدودیت  8هر ماشین باید در یاك مکاان نصاب
شود و ماشین مجازی الزم است در مکان مجاازی قارار داده
شود .از طرفی محدودیت  9داللت بر این موضوع دارد که در
هر مکاان حاداکثر نصاب یاك ماشاین امکاانپاذیر اسات.
محدودیتهای  10و  11محدودیتهای پیشنیاازی نامیاده
میشوند .بر متنای این محدودیتها هرگاه بازدیاد ماشاین i
پیشنیاز بازدید ماشین  jباشد ،الزم است هر دو توسط یاك
خودرو بازدید شوند و زماان بازدیاد ماشاین  iکوچاكتار از
ماشین  jباشد .محدودیت  12نشاندهنادة لازوم قرارگارفتن
برخی ماشینها در مکانهای از پیش تعیینشده است .طت
محدودیت  13فاصلة زمانی بین دو ماشین برابر فاصلة زمانی
مکانهای آنهاست.
از عتارات  14و  15برای خطیسازی محادودیت  ،5از
عتااارات  14و  16باارای خطاایسااازی تااابع هاادف ،و از
محدودیت  17جهت جایگزینی رابطة غیر خطی بهکاررفته
در محدودیت  13استفاده شد .در نتیجة این خطایساازی
همة عتارات بهکاررفته در مدل خطی شاد؛ ولای باه علات
وجود متغیرهای  0و  1و عدد صاحی متعادد مادل فاو
کماکان به شکل یك مدل مختلط عدد صحی مطرح است
که حل آن با روشهای دقیا بسایار زماانبار و در اغلاب
مااوارد ناااممکن اساات .همچنااین محاادودیت  18نااوع
متغیرهای مدل را نشان میدهد.
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الگوریتمحلپیشنهادی
در ارائة الگوریتمهای بهینهسازی ،بهرغم توجاه باه تکامال
زیستی انساان و ساایر موجاودات ،باه تکامال اجتمااعی و
تاریخی و به مثابة پیچیدهترین و موف ترین حالات تکامال
توجه چندانی نشده است .الگاوریتم رقابات اساتعماری باا
الهامگرفتن از تکامل اجتماعی انسان ،جهات بهیناهساازی
توابع پیچیده ،توسعه داده شد .ایان الگاوریتم باا تعادادی
جمعیت اولیه شروع میشود .در این الگاوریتم ،هار عنصار
جمعیت یك کشور نامیده میشود .کشاورها باه دو دساتة
مستعمره و استعمارگر تقسیم مایشاوند .هار اساتعمارگر،
بسته به قدرت خود ،تعدادی از کشورهای مساتعمره را باه
سلطة خود درمیآورد و آنها را کنترل مایکناد .سیاسات
جذب و رقابت اساتعماری هساتة اصالی ایان الگاوریتم را
تشکیل میدهد .عملگر جذب برای حرکتدادن مستعمرات
به طرف قویترین کشور هر امپراتوری اساتفاده مایشاود.
رقابت استعماری شتیهساز رفتار کشورهای استعمارگر برای
زیاار ساالطه درآوردن سااایر کشورهاساات .قاادرت کلاای
امپراتوری باه صاورت مجماوع قادرت کشاور اساتعمارگر
بهاضافة درصدی از قدرت میانگین مساتعمرات آن تعریاف
میشود .یکی از شروط توقف این الگوریتم ازبینرفتن همة
امپراتوریهای ضعیف و یکیشدن همة آنهاسات [ .]15از
طرفاای الگااوریتم رقاباات اسااتعماری ،بااهرغاام عملکاارد
درخشانش ،در جستوجوی فضاهای پیوسته ،بهتنهاایی در
بهینهسازی مسائل گسسته ناتوان اسات .بناابراین ،در ایان
تحقی روشی جهت تلفی قدرت جساتوجاوی الگاوریتم
رقابت استعماری و تواناایی ابزارهاای الگاوریتم ژنتیاك در
بهتود جوابهای گسسته ارائه میشود .در واقاع ایان روش
تلفیقی نتیجة هماهنا شادن عملگرهاای جاذب ،رقابات
استعماری ،ترکیب ،جهش ،و تولید تصادفی است .شتهکاد
الگوریتم طراحیشده در شکل  1میآید.
در ابتدای الگوریتم طراحیشده امپراتاوریهاای اولیاه
شکل میگیرد و قدرت هر امپراتوری محاسته میشود.
 تولید تصادفی :ابتدا ،با توجاه باه اطالعاات موجاود در
صورتمسئله ،مجموعهای از مسیرها بار متناای رواباط
پیشنیازی ساخته میشود؛ به گوناهای کاه تساهیالت
پیشنیاز و پسنیاز در قالب رشتههای عددی به صورت
متااوالی بیاینااد .باار متنااای محاادودیتهااای مس ائله،
میدانیم هر مسیر میتواناد فقاط و فقاط توساط یاك
خودرو بازدید شود .بنابراین ،در ادامه ،به منظور تولیاد
جواب هاای تصاادفی ،مسایرها باه شاکل تصاادفی باه
خودروهای موجود تخصی ماییابناد .پاس از آن ،باا
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توجااه بااه مقااادیر پااارامتر  ، برخاای ماشااینهااا در
مکانهای از پیش تعیینشده قرار میگیرند .در نهایت،
ماشینهای باقیمانده به شکلی احتمالی در مکانهاای
خالی نصب میشوند .احتمال قرارگرفتن هر ماشین در
هاار مکااان خااالی بسااته بااه ماشااینهااای مجاااور و
خودروهااای بازدیدکنناادة آنهااا بااه گونااهای تعیااین
میشود که ماشینهایی که توساط خاودرویی یکساان
بازدید میشوند با احتمالی باال در مجااورت یاكدیگار
قرار گیرند.
در بدنة اصلی الگوریتم تلفیقی مورد بحث عملگر جذب
از طری ترکیب مستعمرات با امپراتورها فعال میشود.
 ترکیب :ماشینهای منتخب جهات بازدیاد توساط هار
خااودروی خاااص بااه صااورت ترکیتاای از ماشااینهااای
بازدیدشده توسط آن خودرو در کروموزومهای والادین
تعیین مایشاوند .بعاد از ترکیاب بازدیادها نوبات باه
مکانیابی آنها میرسد .در ایان مرحلاه ماشاینهاای
جدیدی که قرار است توسط هر خاودرو بازدیاد شاوند
جایگزین مکان ماشینهای قدیمی بازدیدشاده توساط
آن خودرو میشوند.
به منظور جستوجوی محلای جهات ارتقاای بهتارین
جوابهاای موجاود ،تعادادی از مساتعمرات هماراه هماة
امپراتورها انتخاب میشوند و جهش مییابند.
 جهش :دو خودروی متفاوت از کروموزوم اولیه در نظار
گرفته می شوند و برخی مسیرهای تخصای یافتاه باه
آنها به صورت تصادفی انتخااب و تعاویم مایشاوند.
همانند عملگر ترکیاب ،در اجارای عملگار جهاش نیاز
ماشینهای جدیدی که قرار اسات توساط هار خاودرو
بازدیااد شااوند جااایگزین مکااان ماشااینهااای قاادیمی
بازدیدشده توسط آن خودرو میشوند.
اکنون بخشی از مستعمرات به صورت تصادفی انتخااب
و کشورهای تصادفی جدیادی جاایگزین آنهاا مایشاوند.
سپس ،قدرت هر کشور بر متنای تابع هدف معرفیشده در
مدل ریاضی محاسته و قویترین کشورها در هر امپراتوری
به منزلة امپراتور جدید شاناخته مایشاوند .اکناون نوبات
فعالکردن عملگر رقابت استعماری بین امپراتورهاست.
 رقابت استعماری :در این مرحله ضعیفترین امپراتوری
شناسایی و بخشی از مستعمرات آن با توجه به قادرت
محاستهشده برای سایر امپراتوریها به شکلی احتمالی
بین آنها تقسیم میشود.
الگوریتم فو تا آنجاا اداماه پیادا مایکناد کاه هماة
امپراتوریهای ضعیف به مرور زمان از هم میپاشد و فقاط
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یك امپراتوری باقی می ماند .امپراتور باقیماناده باه منزلاة
بهترین جواب ذخیره میشود و به نمایش درمیآید.
.1

دادههای صورتمسئله را بخوان.

.2

پارامترهای الگوریتم را مقداردهی کن.

.3

امپراتوریهای اولیه را بساز.
 .1-3کشورهای اولیه را به صورت تصادفی بساز.
 .2-3قدرت هر کشور را با توجه به مقدار تابع هدف
آن برازش کن.
 .3-3امپراتورها و مستعمراتشان را بر متنای قدرت
کشورها مشخ

کن.

 .4-3قدرت هر امپراتوری را بر متنای قدرت امپراتور
و مستعمراتش محاسته کن.
.4

حلقة زیر را تا آنجا تکرار کن که فقط یك امپراتوری
باقی بماند (حلقة اصلی الگوریتم).
 .1-4عملیات زیر را برای هر امپراتوری انجام بده.
 .1-1-4عملگر جذب را فعال کن:
مستعمرات را با امپراتوریهایشان ترکیب کن و
آنها را به سمت امپراتور حرکت بده.
 .2-1-4از عملگر جهش برای
جستوجوی موضعی امپراتورها و برخی
مستعمراتشان استفاده کن.
 .3-1-4درصد از پیش تعیینشدهای از
جمعیت را به صورت تصادفی جایگزین کن.
 .4-1-4قدرت هر کشور را با توجه به
مقدار تابع هدف آن برازش کن.
 .5-1-4قویترین کشور را در هر
امپراتوری به منزلة امپراتور جدید مشخ

کن.

 .6-1-4قدرت هر امپراتوری را بر متنای
قدرت امپراتور و مستعمراتش محاسته کن.
 -2-4عملگر رقابت استعماری :مستعمرات
شکل  .1شبهکد الگوریتم تلفیقی رقابت استعماری
ضعیفترین امپراتوری را بین بقیه امپراتوریها
تقسیم
کن 
محاسباتی
نتایج
 .5نتایج را ذخیره و رسم کن

در ایاان قساامت عملکاارد الگااوریتم پیشاانهادی بررساای
میشود .به همین منظور ،دو نمونه مسائله ،یکای در ابعااد
کوچك و دیگری در ابعاد بزرگ ،طراحی شد .در نمونة اول
شانزده نمونه از مسائل نمونة کوچك با الگوریتم فراابتکاری
پیشنهادی حل و جواب ها با جوابهای حاصل از حل مدل
با نرمافزار  CPLEXمقایسه میشاود .هادف ایان آزماایش
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سنجش اعتتار مدل پیشنهادی و بررسی تواناایی الگاوریتم
فراابتکاری پیشنهادی به منظور یافتن جوابهای بهیناه در
مقایسه با حل مدل توسط روشهای دقی است .همانطور
که در جدول  1مشاهده میشود ،تعداد تسهیالت بیشترین
تأثیر را بر سختی حل اینگونه مسائل دارد؛ به طاوری کاه
نرمافزار  CPLEXنمیتواند محاستات خود را بارای یاافتن
جواب بهینة مسائلی باا بایش از  10ماشاین (تساهیل) در
کمتر از  1000ثانیه انجام دهد.
الگوریتم فراابتکاری با حل این مسائل در  4تا  99درصد
از زمان  CPLEXتواناایی بااالیی از خاود نشاان داده اسات.
عالوه بر زمان اجرای بسایار پاایین الگاوریتم فراابتکااری در
مقایسه با مدل تحقی در عملیات خطیشده ،ایان الگاوریتم
حتی در برخی موارد توانسته جاواب باهدساتآماده توساط
نرمافزار  CPLEXرا تا  31درصد بهتاود بخشاد .در کال ،باا
توجه به نتایج حل شانزده مسائلة نموناه ،الگاوریتم تلفیقای
عملکرد بسیار خوبی در مقایسه با نرمافزار  CPLEXدر حال
این دسته از مسائل از خود نشان داده است .شاکلهاای  2و
 3جهت مقایسة آسانتر زماان اجارا و کیفیات جاوابهاای
بهدستآمدة دو الگوریتم ارائه میشود.

طراحیشده قتل از نرمافزار  CPLEXبه همگرایی مایرساد؛
اما میزان رشد زمان حل برای این نرمافازار باا بازرگشادن
ابعاد مسئله به مراتاب بازرگتار از ایان میازان بارای روش
فراابتکاری است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که اساتفاده
از روش تلفیقی معرفیشده امکان حال مساائل واقعای را باا
دقت باال در زمانی بسیار کمتار از زماان ماورد نیااز توساط
نرمافزار  CPLEXفراهم میآورد .در ادامه ،به منظور مشاهدة
عملکرد الگوریتم فراابتکاری در حل مساائل بازرگ باا ابعااد
نستتاً واقعی ،سه مسائلة نموناه باا مشخصاات ذکرشاده در
جدول  2تولید و توسط روش تلفیقای کدشاده در نارمافازار
متلب حل شدند .سه مسائلة نموناه باا  30تاا  50ماشاین
جهت مکانیابی و برنامهریزی حملونقل به صورت تصاادفی
ساخته شدند .روند تکامل جواب بهدستآماده بارای مسئللة
P17در شکل  4میآید .روند تکامل و بهتود جواب از هار دو
مقدار کمینه و میانگین قابل مشاهده است؛ طوری که شایب
حاصله برای کمینة جوابها بیشتر از شایب باهدساتآماده
برای میانگین جوابهاست .این مسئله نشاندهنادة عملکارد
مناسب و هوشمند روش تلفیقی در حل مسائل فو است.

شکل  .3مقایسة زمانهای حل برای الگوریتم  ICAپیشنهادی
و نرمافزار CPLEX
شکل  .2مقایسة جوابهای بهدستآمده توسط الگوریتم ICA
پیشنهادی و نرمافزار CPLEX

در شااکل  2نمااودار آباای نشاااندهناادة جااوابهااای
بهدستآمده با الگوریتم فراابتکاری است و رن قرمز بارای
نمایشدادن جوابهای بهدستآمده از نرمافزار .CPLEX
همانطور که مشاهده میشود جوابهای بهدستآماده
با هر دو روش بسیار نزدیك به هماند؛ طوری که در برخای
موارد جوابهای  CPLEXتحاتالشاعاع روش فراابتکااری
قرار گرفته و در سایر موارد بالعکس.
در شکل  3نیز از رن آبای بارای روش فراابتکااری و از
رن قرماز بارای نارمافازار  CPLEXاساتفاده شاده اسات.
همانطور که مشااهده مایشاود ،هماواره روش فراابتکااری

شکل  .4روند بهبود در حل مسلله توسط الگوریتم ICA
پیشنهادی در مسللة P17
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کارای مسائل با ابعاد نساتتاً واقعای احسااس مایشاود .در
همااین زمینااه ،از تلفی ا الگااوریتم رقاباات اسااتعماری بااا
ابزارهای الگاوریتم ژنتیاك باه منظاور اساتفادة توأماان از
قدرت جستوجوی الگاوریتم رقابات اساتعماری و تواناایی
ابزارهای الگوریتم ژنتیك در بهتود جوابهای گسسته بهره
گرفته شد .در نهایت ،اعتتار مدل تحقی در عملیات ارائه و
روش فراابتکاری ماذکور باا تولیاد شاانزده مسائلة نموناة
کوچااك و متوسااط و سااپس حاال آنهااا بااه هاار دو روش
سنجیده شد.
توانایی الگوریتم فراابتکاری در حل مسائل مذکور در 4
تا  99درصد زمان حل مورد نیاز توسط نارمافازار CPLEX
نشان از کارایی باالی این الگوریتم در حل مسائل واقعی باا
ابعاد بزرگ دارد.

جهگیری 
نتی 
مسئلة زنجیرة تأمین چندسطحی شاخة مهمای از مساائل
زنجیرة تأمین است که به آن بسیار توجه میشود .یکای از
تصمیمگیریهای مهام در ایان دسات مساائل مکاانیاابی
مراکز توزیع مواد و محصوالت مورد نیاز است؛ در حالی که
الزم اساات ترتیااب بازدیااد ایاان مراکااز نیااز بااا توجااه بااه
محدودیتهای موجود به شکلی بهینه انتخاب شود .پس از
تعریف صورتمسائله ،مادل تحقیا در عملیاات آن ارائاه
می شود و سپس به منظور سهولت حل مدل ارائاهشاده باا
نرمافزار  CPLEXعتارات غیار خطای موجاود در مادل باا
بهرهگیری از روشهای خطیسازی از بین میروند .با وجود
متغیرهااای گسسااتة متعاادد و طتیعاات پیچیاادة ماادل
خطیشده ،نیاز به طراحی الگوریتمی فراابتکاری جهت حل

جدول  .1مقایسة نتایج برای مسائل با ابعاد کوچک
Hybrid ICA

Comparison

CPLEX

Objective
value gap
(%): (metaCPLEX)/
CPLEX

Running
time (%):
(metaCPLEX)/
CPLEX

4.4

99

10.8

5.4

95

10.7

95.8

20.5

93

11.5

187.19

12.4

-30.6

84

23.7

51.65

28.2

74.45

14.4

47

40

90.23

85.3

78.86

3

5.1

51

53.8

23.87

105.5

22.71

4

15

2.4

17

37.4

122.22

220.4

119.34

2

11

8

30.8

10

73.5

52.74

723.5

40.3

4

20

7

p8

10.0

4

40.5

189.89

1000

172.61

3

13

9

p9

-18.0

5

47.4

112.13

1000

136.75

3

14

10

p10

37.4

9

86.4

253.75

1000

184.62

4

18

10

p11

9.4

7

71.4

102.93

1000

94.03

3

20

9

p12

8.4

10

95.6

66.76

1000

61.55

3

20

10

p13

21.8

10

101.7

161.98

1000

132.91

4

20

9

p14

15.8

11

112.4

110.83

1000

95.68

4

20

10

p15

26.9

18

182.2

801.89

1000

631.41

4

40

20

p16

5.1

4

10.7

23.87

10.9

22.71

1

8

5

Min.

11.7

36

66.2

158.69

574.8

141.99

3

16.56

8.75

Mean

36.0

99

241.6

858.85

1000

631.41

4

40

20

Max.

Running
time

No. of
vehicles

No. of
nodes

No. of
machines

Test
problems

58.23

10.9

55.77

3

10

5

p1

11.2

90.83

1

8

5

p2

155.32

1

10

6

p3

2

11

7

p4

15

8

p5

7

p6
p7

Objective
value

Running
time

Objective
value
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 نتایج محاسباتی مسائل با ابعاد بزرگ.2 جدول
Hybrid ICA
Test problems

No. of machines

No. of nodes

No. of vehicles
Objective value

Running time

P17

30

60

5

266.84

467.12

P18

40

70

7

199.14

488.34

P19

50

85

5

1063.55

534.38

Minimum

30

60

5

199.14

467.12

Mean

40

71.67

5.67

509.84

496.61

Maximum

50

85

7

1063.55

534.38

 گفتنی است در دنیاای.پیوهش در دست ضروری مینماید
 از جملاه کیفیات و ریساك و،واقعی با معیارهای بیشامار
 در،هزینههای جانتی و شاخ های ستز و زیساتمحیطای
مسائل زنجیرة تأمین روبهروییم که با لحا این معیارهاا در
صورتمسئلة این تحقی میتوان تا حادودی شارایط آن را
 با وجود عملکارد بسایار خاوب.به دنیای واقعی نزدیك کرد
 الزم اسات،الگوریتم تلفیقی طراحیشاده در ایان پایوهش
عملکرد سایر الگوریتمهای فراابتکاری نیاز بارای حال ایان
.دست مسائل در پیوهشهای آتی محك بخورد

از طرفی جوابهای بهدستآمده با الگوریتم تلفیقای در
 راCPLEX برخی موارد جوابهای بهدستآمده با نارمافازار
 درصاد از37  درصد بهتود داده و در برخای دیگار تاا31 تا
 باا توجاه باه زماان. فاصله گرفته استCPLEX جوابهای
حاال و بهینگاای جااوابهااای بااهدسااتآمااده بااا الگااوریتم
 همچناین. میتوان آن را بسیار کارا ارزیابی کرد،فراابتکاری
روند تکامل مشاهدهشده برای این الگوریتم در حال مساائل
.بزرگ با ابعاد نستتاً واقعی شاهد دیگری بر این ادعاست
درنظرگرفتن خصوصیات انواع گوناگون مساائل زنجیارة
 به منظور بساط، اعم از مسائل مسیریابی و مکانیابی،تأمین
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