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یک الگوریتم ژنتیک کارا برای مسئلة مسیریابی وسایل نقلیه با درنظرگرفتن
مهارت تیمهای کاری
مرتضی کیانی ،1هانی صیدگر ،2ایرج مهدوی،* 3رضا توکلیمقدم
 .1کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران
 .2کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران
 .3استاد دانشکدة مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران
 .4استاد دانشکدة مهندسی صنایع و مرکز پژوهشی بهینهسازی ،پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران
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چکیده
در این پژوهش ،مدل ریاضی جدیدی برای مسئلة ترکیبی نیروی انسانی -مسیریابی وسایل نقلیه ،با درنظرگرفتن تیمهایی با سطوح مختلف
مهارت بهعنوان عوامل خدمتدهنده ،ارائه شده است .وجود تیمهایی با مهارتهای متفاوت ،موجب انجام کارهای مختلف مشتریان در زمان و
هزینههای متفاوت و افزایش انعطافپذیری برنامهریزی میشود .جابهجایی این تیمها با استفاده از گروهی از وسایل نقلیه با سرعت و هزینههای
متفاوت انجام میشود و برای ارائة خدمت به هریک از مشتریان ،موعد خاصی درنظر گرفته شده است .تابع هدف مسئله ،کمینهسازی
هزینههای کل خدمتدهی از طریق تیمها ،جابهجایی وسایل نقلیه و جریمة دیرکرد است .برای حل مسئله ،از الگوریتم ژنتیک و بهینهسازی
ذرات انبوه استفاده شده و پارامترهای آن بهروش تاگوچی تنظیم شده است .نتایج بیانگر کارایی مطلوب الگوریتم ژنتیک پیشنهادی در کیفیت
جوابها و زمان محاسباتی است.

واژههایکلیدی :الگوریتم بهینهسازی تجمع ذرات ،الگوریتم ژنتیک ،مسیریابی وسایل نقلیه ،مهارت تیمها ،نیـروی
انسانی.

مقدمه
1

مسیریابی وسایل نقلیه  ،مشخصکردن مجموعة بهینه ای از
مسیرهاست که از طریق ناوگانی از وسایل نقلیه ،برای ارائـة
خدمات به مشتریان با حداقل هزینه انجـام مـی شـود .ایـن
مسئله را نخستینبار دانتزیگ و رامسر [ ]1بهصورت فرمول
ریاضــی ارائــه دادنــد و بــرای حــل آن از روشهــای دقیــق
استفاده کردند .در مسائل کالسیک مسیریابی وسایل نقلیه،
اغلب انتقال و جابهجـایی کـا بـه عنـوان خـدمت نهـایی و
وسایل نقلیه به عنوان عوامل خـدمتدهنـده درنظـر گرفتـه
شدهاند درحالیکه مسئلة ترکیبی مسیریابی وسایل نقلیـه-
نیروی انسانی با درنظرگـرفتن نیروهـای انسـانی بـه عنـوان
عوامل ارائة خدمت ،به برنامهریزی هم زمـان تخصـیص ایـن
* نویسندة مسئول :تلفن0911113380 :

نیروها به خدمتدهی به مشتریان و مسیریابی وسایل نقلیة
جابــهجاکننــدة آنهــا مــیپــردازد .تصــمیمگیــری درمــورد
تخصیص و نحوة جابهجایی نیروهای انسانی بین مکانها ،در
حــوزههــای مختلفــی ماننــد مــدیریت تــیمهــای تعمیــرات،
مراقبت های خانگی و مدیریت بحـران کـاربرد دارد .مسـئلة
ترکیبی نیروی انسانی -مسیریابی وسـایل نقلیـه ،بـه عنـوان
تعمیمی از مسئلة کالسیک مسیریابی وسـایل نقلیـه ،جـز
مسائل پیچیده و مربوط به ردة مسائل  NP-Hardاست [.]2
در ادبیات موضوعی ،پژوهشهـای انـدکی ،مؤلفـه هـای
انسانی را در قالب تیمهای کاری یا رانندگان وسـایل نقلیـه
درنظر گرفتهاند .از میان آنها میتوان به لیم و همکاران[]3
Email: irajarash@rediffmail.com
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اشاره کرد که مسئلة تخصـیص و برنامـه ریـزی جابـهجـایی
تعمیرکاران را درنظر گرفتند .در مسئلة آن ها ،هـر مشـتری
باید با توجه به درخواستش ،از سـوی یـک یـا چنـد نفـر از
تعمیرکــاران خــدمتدهــی شــود بــهطــوریکــه هــدف،
کمینه سازی تعداد تعمیرکاران ،زمان معطلی و کل مسـافت
طیشده باشد .آنهـا بـرای حـل مسـئله ،رویکـرد ترکیبـی
لیست ممنوع و شبیه سازی تبرید را بهکار گرفتنـد .پـس از
آنها ،لـی و همکـاران [ ]4محـدودیت تـیم هـای کـاری را
معرفی کردند .در مدل آن ها ،برای انجام دسـتهای از کارهـا
در مکان هر مشتری ،کارکنان متفاوتی مورد نیاز است و هر
تیم مخصوص از کارکنان باید با هم ترکیب شوند و به مکان
مشــتری انتقــال یابنــد .آنهــا بــرای حــل مســئله ،از روش
شبیه سازی تبرید اسـتفاده کردنـد .بهـریس و تومـاس []2
رویهای ابتکاری نیز برای مسئلة مسیریابی و تدارکات نیروی
انسانی ارائه کردند به طـوریکـه در آن ،بایـد پـولهـایی از
دستگاههای فروش یک منطقه جمعآوری شوند.
دهن و همکاران [ ]5مسئلة برنامهریزی کارهـای حمـل
بار در بعضی فرودگاه های اروپایی را مطالعه کردنـد .مسـئلة
آن ها نیازمند تخصیص نیروهـای انسـانی ،بـا درنظرگـرفتن
محدودیت های تیمهای کاری و پنجرة زمـانی اسـت .آن هـا
رویة شاخه و هزینه را برای حـل مسـئلهشـان ارائـه دادنـد.
برداستورم و روکویست [ ،]6محدودیتهـای پـیش نیـازی و
تطــابقی را بــه مســئلة ترکیبــی مســیریابی و برنامــهریــزی
افزودند .محدودیت پیش نیازی موجـب مـیشـود وسـیلهای
پس از وسیلة دیگر به مشـتری خـدمت کنـد درحـالی کـه
محدودیت تطابقی سبب می شود دو وسیله ،در یک زمان در
کنار مشتری باشند .آنها یک رویکرد ابتکاری بهینه سازی را
برای حل مدلشان پیشنهاد کردند .از دیگر مسـائل ترکیـب
برنامهریزی وسایل حملونقل و نیروی انسانی مـیتـوان بـه
تحقیق کیم و همکاران [ ]7اشاره کرد .آنها مسئلة ترکیبی
مسیریابی وسایل نقلیـه و برنامـه ریـزی تـیم هـای کـاری را
بررسی کردند به طـوری کـه بایـد تعـدادی کـار بـا ترتیـب
مشخص در مکان هر مشتری انجام شود.
رنت و ها [ ]8برنامهریزی همزمان وسایل حملونقل و
رانندگان را برای شرکت اجارة ماشینهای لیمـوزین درنظـر
گرفتنــد .هــدف برنامــهریــزی جابــهجــایی بــرای ســوار و
پیادهکردن مشتریان در یک پنجرة زمانی ارائه شـده اسـت.
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نویسندگان از رویة حل دومرحلهای برای تعیین جواب هـای
شدنی تخصیص زوج راننده و ماشین به هـر سـفر اسـتفاده
کردنــد .زاپــل و بــول [ ،]9مــدلی کــاربردی از توزیــع نامــه
به صورت محلی را درنظر گرفتند که در آن ،برنامهریزی ،هم
برای وسایل و هم رانندگان ،با درنظرگرفتن قوانین اتحادیـة
اروپا انجام می شود .مسئله ،به صورت ابتکاری بـا تجزیـه بـه
یک مسئلة کلی مسیریابی با پنجرة زمانی حل شد .در سایر
پژوهشها نیز هولیس و همکاران [ ]10و درکس و همکاران
[ ]11به بررسی برنامه ریزی هم زمان مسیریابی وسایل نقلیه
و رانندگان پرداختند.
در حــوزة خــدمات مراقبــتهــای خــانگی مـیتــوان بــه
پژوهش راس موسن و همکاران [ ]12اشاره کرد .آنها یکی
از مسائل برنامه ریزی کارکنـان مراقبـتهـای خـانگی را در
شــرایط اولویــتهــای مالقــاتی درنظــر گرفتنــد کــه در آن،
خدمتکاران باید یک یا چند خدمت مراقبتی را بـهترتیـب و
در زمان مشخصی ،در محل زندگی افراد نیازمنـد نگهـداری
انجام دهند به طوری کـه سـطح کلـی رضـایت از خـدمات،
حداکثر شود .تامسون [ ]13این مسئله را بـههمـراه پنجـرة
زمانی درنظر گرفت و از الگوریتم جستوجوی ممنوع بـرای
حل آن اسـتفاده کـرد .لسـل [ ]14رویـهای دومرحلـهای را
اتخاذ کرد که در مرحلة اول ،مالقـاتهـا براسـاس موقعیـت
جغرافیایی ،تـرجیح و توانـایی دسـتهبنـدی مـیشـوند و در
مرحلة دوم ،هر دسته به صورت یک مسئلة مسیریابی درنظر
گرفته و حل میشـود .از دیگـر پـژوهشهـا در ایـن زمینـه
می توان بـه برتلـز و فاهـل [ ]15و دهـن و همکـاران []16
اشاره کرد.
در این پژوهش ،تیمهای کاری با مهارت هـای متفـاوت،
به عنوان عوامل خـدمتدهـی درنظـر گرفتـه شـدهانـد کـه
میتوانند خدمات مختلفی را در زمان و هزینه های متفـاوت
ارائه کنند .همچنین بعضی از تیمها یا وسایل نقلیه ،ممکـن
است توانایی سفر و ارائة خدمت به یک یا چنـد مشـتری را
نداشته باشند بنـابراین ،برنامـه ریـزی تخصـیص تـیم هـا و
جابهجایی وسایل به صـورت جداگانـه ،امـا هماهنـگ انجـام
میشود .تابع هدف مدل نیز بهگونهای درنظر گرفته شده که
بین هزینههای جابهجایی ،خـدمتدهـی و دیرکـرد ،تعـادل
ایجاد شود.
ادامة پژوهش شامل بخش های زیر است .در بخش دوم،
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به تعریف مسئلة ترکیبی نیروی انسانی -مسـیریابی وسـایل
نقلیه پرداخته می شود .در بخـش سـوم ویژگـیهـای مـدل
ساختهشده و مدل ریاضی ارائه میشـود .طراحـی الگـوریتم
ژنتیک 2برای حل مسئله و تنظیم پارامترهای آن ،بهترتیـب
در بخــشهــای چهــارم و پــنجم بررســی مـیشــوند .نتــایج
محاسباتی و بررسی آن ها در بخش ششم انجـام مـیگیـرد.
درنهایت ،در بخش هفتم نتیجه گیری و زمینة پژوهشهـای
آینده مطرح میشود.

تعریف مسئله
در مسئلة ترکیبی نیروی انسانی -مسیریابی وسایل نقلیه در
این پژوهش ،تیمها تواناییهای مختلـف و منعطفـی دارنـد
بنابراین می توانند کارهای مشتریان را با سطوح مختلفـی از
مهارت انجام دهند و مهارت تیم ها در زمـان ارائـة خـدمت،
تأثیرگذار فرض شده است .هرچه مهـارت تـیم بـرای ارائـة
خــدمت بــه یــک مشــتری بیشــتر باشــد ،آن را در مــدت
کوتاهتری انجام میدهد .همچنین هریک از تـیمهـا ممکـن
است توانایی خدمترسانی به یک یا چند مشـتری را نداشـته
باشند و از این جهت ،محدودیتهـایی در بـهکـارگیری انـواع
تیم وجود دارد .وسایل نقلیه نیز از نظر نوع ،سرعت و هزینـه،
با یکدیگر متفاوتاند و بعضی از وسایل ممکن اسـت امکانـات
زم برای سفر به مکان یک یا چند مشتری را نداشته باشـند.
وسایل نقلیه ممکن است در طول مسیر ،برای تعویض تیم هـا
به مرکز برگردند .از این رو ،برای حل مسئله ،عالوهبر مشخص
کردن تـیمهـای خـدمتدهنـده بـه هریـک از مشـتریهـا و
همین طور مسیریابی وسایل جابهجاکننـدة آن هـا ،بایـد بـین
ادامة مسیر یک وسیله یا یک تیم بـهسـمت مشـتری بعـدی
به صورت مستقیم یا بازگشت به مرکـز و سـپس انتقـال تـیم
جدیــد از مرکــز بــه مشــتری بعــدی (حرکــت غیرمســتقیم)
تصمیمگیری شود .انتخابهای بهینه ،بـه ایجـاد تعـادل بـین
هزینههای جابهجایی وسایل ،هزینههای خدمتدهی تیمهـا و
همین طور هزینههای دیرکرد منجـر مـیشـود .بـهطـورکلی،
فرضیههای زیر برای مسئله درنظر گرفته شده است:
 تیمها و وسایل نقلیه ،از یک مرکز پخش ،کـار خـود را آغـاز
می کنند و پـس از ارائـة خـدمت ،در انتهـای مسـیر بـه آن
بازمی گردند .موقعیت جغرافیایی مرکز و مشتری ها مشخص
است و فواصل بهصورت مستقیم محاسبه میشوند.
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 هریک از مشتریان به دریافت یک خدمت نیـاز دارنـد و
برای هریک از آن هـا موعـد تحویـل و جریمـة دیرکـرد
درنظر گرفته شده است .درصورتیکه خدمتدهی بعد از
این موعد انجام شود ،هزینه ای به صورت جریمة دیرکرد
درنظر گرفته میشود که میـزان آن بـرای هـر مشـتری
متفاوت است.
 چند وسیلة نقلیه از هر نوع تـیم در مرکـز وجـود دارد.
هریک از تیمها مهارتهای متفـاوتی در انجـام کارهـای
مشتریان دارند و ممکن اسـت امکـان خـدمتدهـی بـه
بعضــی از مشــتریان را نداشــته باشــند .همچنــین هــر
مشتری ،تنها توسط یک تیم خدمترسانی میشود.
 وسایل نقلیه ،از نظر سرعت جابهجایی و هزینـة انتقـال
با یکدیگر متفاوت اند و هریـک در هـر زمـان ،قـادر بـه
جابهجایی یک تیم هستند.
برای درک مسئله می توان یک شـرکت نصـب و تعمیـر
تجهیزات سنگین را درنظر گرفت که تیمهایی فنـی در سـه
ردة حرفهای ،متوسط و تـازهکـار دارد و تـیمهـای ردههـای
مختلف ،از نظـر تـوان و دسـتمزد بـا یکـدیگر متفـاوتانـد.
همچنین جابهجایی این تیم ها ،از طریق سه دسـته وسـیلة
نقلیة سواری ،وانت و کـامیون انجـام مـی شـود کـه از نظـر
سرعت و هزینة جابهجایی با یکدیگر تفـاوت دارنـد .هـدف،
ارائة خدمات به مشتریان بـا توجـه بـه درخواسـت و موعـد
تحویل ،با کمترین هزینه است .یکی از مهمترین فرضیههای
این پژوهش آن است که با توجه به کمبود نیروهای انسـانی
متخصـــص در حـــوزة خـــدمتدهـــی بـــه مشـــتریان،
چندمهارتهبودن آن ها و نیز تجهیزات و امکانـات زم بـرای
اجــرای هریــک از خــدمات مــورد تقاضــای مشــتریان کــه
حملونقل آنها تنها با وسایل نقلیة مخصوص که به میـزان
محدود (بهعلت محـدودیت مـالی و فنـی شـرکت خـدمت-
دهنده) در سازمان امکانپـذیر اسـت ،نیروهـای متخصـص،
پس از تکمیل هریک از خدمات و بازگشت به مرکـز توزیـع
باید با توجه به اولویت مشتریان و میزان تخصص و مهـارت
آنها برای مشتریان دیگر فرستاده شوند.
شکل  1نحوة نمـایش گرافیکـی یـک جـواب بـا هفـت
مشتری ،سه وسیلة نقلیه و سه نوع تیم را نشـان مـی دهـد.
تور حرکت وسایل نقلیه به این صورت است که وسیلة نقلیة
اول ،از مرکــز بــههمــراه تــیم نــوع  1بــهترتیــب بــهســمت
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بازمیگردد .وسیلة نقلیه سوم نیز ابتدا تیم نوع  3را به مکان
مشتری  1می برد .پس از آن به مرکز بازمیگردد ،تـیم نـوع
 3را با تیم نوع  1تعویض می کند و سپس بههمراه تیم نـوع
 1به مشتریان  2سفر میکند.

مشتری های  5و  6سفر می کنـد و بـه مرکـز بـازمی گـردد.
وسیلة نقلیة دوم نیز ،ابتدا تیم نوع  2را به مکان مشـتری 7
می برد .سپس به مرکز بازمیگردد و تیم نوع  2را با تیم نوع
 1تعویض می کند .پس از آن بههمراه تیم نوع  1بـهترتیـب
بهسمت مشتریان  3و  4سفر مـی کنـد و سـپس بـه مرکـز
1
2

4

تیم 3
تیم 1

تیم 3

تیم 1

تیم 1

مرکز
5

تیم 1

تیم 1
تیم 2

تیم 1

3

تیم 2

تیم 1

7

6

مسیر وسیلة نقلیة اول
مسیر وسیلة نقلیة دوم
مسیر وسیلة نقلیة سوم
شکل  .1نمایش گرافیکی جواب

ارائة مدل ریاضی
خصوصیت مدل
برای مدل پیشنهادی ،دو متغیر تصـمیمگیـری بیـانگر نـوع
حرکت وسایل تعریف شده است :متغیر اول  X_ij^mkاست
که جابهجاییهای مستقیم بین مکانها را نشان مـیدهـد و
درصورتی مقدار یک میگیرد که تیم نوع  mاز طریق وسیلة
نقلیــة  kاز مکــان  iبــه مکــان  jمنتقــل شــود .متغیــر دوم
 Y_ij^mm'kاست که بیانگر جابهجاییهای غیرمستقیم بین
مکان هاست و درصورتی مقدار یک میگیـرد کـه وسـیلة ،k
تیم  mرا از مکان  iبه مرکز ببرد و پس از تعویض تیم  mبا
تیم ' ،mتیم ' mرا از مرکز به مکان  jمنتقل سـازد .مهـارت
هریک از انواع تیم ها برای خدمت به هر مشـتری ،از طریـق

ماتریس  Pنشان داده مـی شـود .ایـن مـاتریس دارای ابعـاد
 R*Nاست که  Nتعداد مشتریان و  Rتعداد انواع تـیمهـا را
نشان میدهد .همان طورکه پیش تر توضیح داده شد ،وسایل
نقلیه از نظر سرعت جابهجایی و هزینة انتقال ،انواع متفاوتی
دارند و برای سفر هریک از وسایل نقلیه به مکان مشـتریان
نیز محدودیت هایی وجود دارد که با ماتریس  Gنشـان داده
می شود .این ماتریس دارای ابعاد  V*Nاست کـه در آنV ،
تعداد وسایل نقلیه را نشان میدهـد .در مـدل پیشـنهادی،
باید به تمام مشتریان سیستم خدمترسـانی شـود و بـرای
هریک از مشتریان ،موعدی برای ارائة خدمت درنظر گرفتـه
شده است .درصورتی که زمـان اتمـام خـدمتدهـی بـه هـر
مشتری ،بعد از این موعد باشد ،هزینهای به صـورت جریمـة
دیرکرد به سیستم تحمیل میشود.

یک الگوریتم ژنتیک کارا برای مسئلة مسیریابی وسایل نقلیه با درنظرگرفتن مهارت تیمهای کاری
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𝑚𝑖𝐴 :توانایی تیم نوع  mبرای خدمتدهی به مشـتری i

اندیسها

که بهصورت ماتریسی با اعداد بین صفر و یک نمـایش داده
میشود
𝑖𝑘𝐺 :قابلیت وسیلة نقلیة  kبرای سفر به مشـتری  iکـه
ماتریسی با اعداد صـفر و یـک اسـت .مقـدار یـک بـه ایـن
معناست که وسـیلة  kقابلیـت سـفر بـه مشـتری  iرا دارد
درغیراینصورت ،مقدار آن برابر صفر است
𝑖𝐷 :موعد انجام خدمت به مشتری i
𝑖𝑊 :جریمة دیرکرد خدمتدهی به مشتری i
 :Mیک عدد دلخواه بزر

𝑁 :تعداد مشتریان سیستم
 :Vحداکثر تعداد وسیلة نقلیة سیستم
 :Rحداکثر تعداد انواع تیمهای سیستم
 :i, jشاخصهای نشاندهندة مکان (مشتریهـا و مرکـز
پخش)
بهطوریکه در 𝑁  ،𝑖, 𝑗 = 0,1,2, … ,مقدار صـفر مربـوط
به مرکز است
' :m, mشاخصهای نشاندهندة نوع تیم بهطوریکه:
m, m' =1,2,3,…,R
 : kشاخص نشـاندهنـدة وسـیلة نقلیـه بـهطـوریکـه:

متغیرهای تصمیم

k=1,2,3,…,V

𝑘𝑚𝑗𝑖𝑋 :درصورتیکه تیم نوع 𝑚 با وسیلة نقلیة 𝑘 از مکـان 𝑖

پارامترهای ورودی

به مکان 𝑗 منتقل شود ،مقدار یک میگیرد
𝑘 :𝑌𝑖𝑗𝑚𝑚′درصورتیکه وسیلة  ،kتیم  mرا از مکـان  iبـه
مرکز ببرد و پس از تعویض این تیم بـا تـیم' ،mتـیم' mرا از
مرکز به مکان  jمنتقل کند ،مقدار یک میگیرد
𝑖𝐹 :زمان اتمام خدمتدهی به مشتری  iام
𝑖𝐿 :میزان تأخیر در برآوردهسازی خدمت مشتری  iام.

𝑘𝑗𝑖𝑇 :زمان زم برای جابهجایی بین مکانهـای  iو jتوسـط
وسیلة k
𝑘𝑉𝐶 :هزینة جابهجایی وسیلة  kدر واحد زمان
𝑚𝑖𝑃 :زمان انجام خدمت مشتری  iام توسط تیم m
𝑚𝑇𝐶 :هزینة خدمتدهی تیم  mدر واحد زمان

مدل ریاضی

𝑁

𝑁

𝑅

𝑉

) 𝑚𝑇𝐶 × 𝑚𝑖𝑃 Min 𝑧 = ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑚𝑘 × (𝑇𝑖𝑗𝑘 × 𝐶𝑉𝑘 +
𝑘=1 𝑚=1 𝑖=0 𝑗=0
′

𝑁
𝑘 𝑚𝑚
𝑁∑ + ∑𝑉𝑘=1 ∑𝑅𝑚=1 ∑𝑅𝑚′ =1
𝑁∑ × ((𝑇𝑖0𝑘 + 𝑇0𝑗𝑘 ) × 𝐶𝑉𝑘 + 𝑃𝑖𝑚′ × 𝐶𝑇𝑚′ ) +
𝑗𝑖𝑌 𝑖=0 ∑𝑗=0
𝑖𝐿 × 𝑖𝑊 𝑖=0

()1

𝑆. 𝑡.
𝑘𝑚
𝑁∑ ∑𝑅𝑚=1
𝑗=1 𝑋0𝑗 = 1
𝑘𝑚
𝑁∑ ∑𝑅𝑚=1
𝑖=1 𝑋𝑖0 = 1

𝑘 ∀
𝑘 ∀

()2
()3
∀𝑖 ≠0

′

𝑘𝑚
𝑘 𝑚𝑚
𝑁∑ ∑𝑉𝑘=1 ∑𝑅𝑚=1
𝑁∑ 𝑚≠+ ∑𝑉𝑘=1 ∑𝑅𝑚=1 ∑𝑅𝑚′ =1,
=1
𝑗𝑖𝑋 𝑖≠𝑗=0,
𝑗𝑖𝑌 𝑖≠𝑗=1,

()4
∀𝑗 ≠0

=1

𝑘 𝑚𝑚′
𝑁∑ 𝑚≠∑𝑉𝑘=1 ∑𝑅𝑚=1 ∑𝑅𝑚′ =1,
𝑗𝑖𝑌 𝑗≠𝑖=1,

()5

𝑅

𝑘"𝑚𝑌𝑗ℎ𝑚′
()6

𝑘 ∀ 𝑗 ≠ 0, 𝑚,

𝑗 ≠ 𝑖 ) ∀𝑖 ≠ 0, 𝑗 ≠ 0,
()7
()8

∑

𝑁

+

𝑘𝑚
𝑁∑ ∑𝑉𝑘=1 ∑𝑅𝑚=1
𝑗𝑖𝑋 𝑗≠𝑖=1,

𝑁
′

𝑅
′

𝑘 𝑚
𝑌𝑖𝑗𝑚𝑚 𝑘 = ∑ 𝑋𝑗ℎ
∑ +

ℎ=1,≠𝑗 𝑚"=1,≠𝑚′

𝑗≠ℎ=0,

∑

𝑁

𝑁

∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑚𝑘 +

𝑚≠𝑖=1,≠𝑗 𝑚′ =1,

𝑗≠𝑖=0,

𝑘 𝑚𝑚′

𝑗𝑖𝑌 𝑠𝑗 ≥ 𝑠𝑖 + 1 − 𝑀 × (1 − ∑𝑉𝑘=1 ∑𝑅𝑚=1 𝑋𝑖𝑗𝑚𝑘 − ∑𝑉𝑘=1 ∑𝑅𝑚′ =1 ∑𝑅𝑚=1

𝑘 ∀ 𝑖, 𝑗 ≠ 0, 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑚,

)𝐹𝑗 ≥ 𝐹𝑖 + 𝑇𝑖𝑗𝑘 + 𝑃𝑗𝑚 + 𝑀 × (𝑋𝑖𝑗𝑚𝑘 − 1
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()9

𝑘 ∀ 𝑖, 𝑗 ≠ 0, 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑚, 𝑚′ ,

)𝐹𝑗 ≥ 𝐹𝑖 + 𝑇𝑖0𝑘 + 𝑇0𝑗𝑘 + 𝑃𝑗𝑚′ + 𝑀 × (𝑌𝑖𝑗𝑚𝑚′𝑘 − 1

()10

𝑘 ∀ 𝑖, 𝑗, 𝑚, 𝑚′ ,

𝑗𝑘𝐺 ≤

𝑘 𝑚𝑚′

()11
()12
()13
()14

𝑘 ∀ 𝑖, 𝑗, 𝑚, 𝑚′ ,
𝑖∀

𝑚𝑗𝐴 ≤

𝑘𝑚 𝑚′

𝑗𝑖𝑌 𝑋𝑖𝑗𝑚𝑘 +

𝑗𝑖𝑌 𝑋𝑖𝑗𝑚𝑘 +
𝑖𝐷 𝐿𝑖 ≥ 𝐹𝑖 −

𝑖∀

معادلة  1نشان دهندة تابع هدف مدل اسـت کـه شـامل
هزینه های خدمتدهی تیمهـا بـه مشـتریان و هزینـههـای
جابهجایی از طریق وسایل نقلیه و هزینههای دیرکـرد مـی-
شود .محدودیت هـای  2و  3تضـمین مـی کننـد کـه تمـام
وسایل نقلیه از مرکز پخش ،مسیر خـود را آغـاز کننـد و در
انتهای مسیرشان به مرکز پخش بازگردند .محدودیتهای 4
و  5نشان میدهند که برای هر مشتری ،تنها یک وسـیله و
یک تیم وارد و از آن خارج میشود .محدودیت  6بیانکنندة
آن است که همـان وسـیله و تـیم ورودی بـه محـدودة هـر
مشتری ،باید از آن خارج شود .محدودیت  7برای جلوگیری
از ایجاد زیرتور اسـت .محـدودیتهـای  8و  9ارتبـاط بـین
زمان خدمتدهی مشـتریان متـوالی در یـک تـور را نشـان
مــیدهنــد .محــدودیتهــای  10و  ،11محــدودیتهــای
امکانپذیربودن مسئلهاند و بهترتیب ،به توانایی وسیلة نقلیه
و توانایی تیم برای خـدمتدهـی بـه یـک مشـتری مربـوط
میشوند .محدودیتهای  12و  ،13ارتباط بین زمـان اتمـام
خدمتدهی به هر مشتری و موعد تعریفشـده بـرای آن را
نشان میدهند.

الگوریتمهای پیشنهادی
الگوریتم ژنتیک
قواعد اساسی الگوریتم ژنتیک را نخستینبار هالند [ ]16در
سال  1975معرفی کرد که تاکنون کاربردهـای فراوانـی در
بهینه سازی انـواع توابـع خطـی ،غیرخطـی ،مشـتقناپـذیر،
گسســته و ...داشــته اســت .الگــوریتم ژنتیــک ،تکنیــک
جستوجوی فراگیر هدفمندی است کـه بـر عمـل ژنتیـک
طبیعی استوار شده و بدینمعناست که تنهـا گونـههـایی از
یک جمعیت ادامة نسل میدهند کـه بهتـرین ویژگـیهـا را
داشته باشند و آنهایی کـه ایـن صـفات را نداشـته باشـند،
بهتدریج و طی زمان از بـین مـیرونـد .اجـزای زیرسـاختی

𝐿𝑖 ≥ 0
∈ {0,1} 𝑠𝑖 , 𝐿𝑖 , 𝐹𝑖 ≥ 0

′
𝑘 𝑚𝑚𝑗𝑖𝑌 𝑋𝑖𝑗𝑚𝑘 ,

فرایند تکاملی ،عملگر تقـاطع ،3جهـش ،4رقابـت و انتخـاب
هستند .روش متداول پیادهسازی الگـوریتم ژنتیـک بـدین-
ترتیب است که مجموعه ای از جواب ها (کرومـوزومهـا) کـه
جمعیــت نامیــده مـیشــوند ،تولیــد و بــهطــور متنــاوب بــا
جوابهای جدیـدی جـایگزین مـیشـوند .در هربـار تکـرار،
تمامی جوابهـا بـا اسـتفاده از یـک تـابع تناسـب ارزیـابی
میشوند .آنگاه تعدادی از بهترین جـوابهـا بـا اسـتفاده از
یک تابع احتمـال انتخـاب مـیشـوند و جمعیـت جدیـد را
تشکیل میدهند .تعدادی از این جوابها بههمـانصـورت و
باقی آنها با استفاده از اپراتورهای ژنتیکـی نظیـر تقـاطع و
جهش برای تولید فرزندان 5بهکار میروند [.]17

نحوة نمایش جوابها
برای نمایش جواب ،از یک مـاتریس بـا دو سـطر و N+V-1

ستون استفاده شده است بهطوریکه  Nنشاندهندة تعـداد
مشتریان و  Vنشانگر تعداد وسـایل نقلیـه اسـت .عـددهای
سطر اول ،شمارة مشتریان و عددهای سطر دوم ،انواع تیمها
را نشان میدهند .برای تفکیک مسیرهای هر وسیلة نقلیـه،
از عالمت * استفاده شده است بنابراین ،بـرای تولیـد یـک
جواب امکانپذیر V-1 ،سـتاره مـورد نیـاز اسـت .شـکل 2
نمایش ماتریسی جواب گرافیکی شکل  1است .همانطورکه
در شکل مشخص است ،مشتریان  5و  6در تور وسیلة نقلیة
اول ،مشتریان  4 ،3و  7در تور وسیلة نقلیة دوم و مشتریان
 1و  2در تور وسـیلة نقلیـة سـوم قـرار دارنـد .همـینطـور
خدمت مشتریان  1 ،4 ،3 ،7 ،5 ،6و  2بهترتیـب بـهدسـت
تیم های  3 ،1 ،1 ،2 ،1 ،1و  1انجام می شود .متفاوتبـودن
تیم های مربوط به دو مشـتری متـوالی از تـور یـک وسـیلة
نقلیه ،به این معناست که آن وسیله باید برای تعـویض تـیم
به مرکز بازگردد .درغیراینصورت ،بهمعنای حرکت مستقیم
بین دو مشتری متوالی است.
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شکل  .2نمایش ماتریسی جواب

عملگر تقاطع
در عملیات تقاطع ،ابتدا مکان ستاره ها -که تعیین کننـدة تـور
وسایل نقلیه هستند -از والد اول ( )p1گرفتـه مـیشـوند و در
مکان متنـاظر خـود در مـاتریس نمـایش دهنـدة فرزنـد قـرار
م ـیگیرنــد .ســپس مکــانهــای باقیمانــده از ســطر اول -کــه
نشان دهندة ترتیب مشتریان مالقـاتشـدة هـر وسـیلة نقلیـه
است -از والد دوم ( )p2گرفته می شوند و در مکانهای متناظر
قرار می گیرند .پس از آن ،مکان های مربوط به سطر دوم -کـه
نشاندهندة تیمهای خـدمتدهنـده بـه هـر مشـتری اسـت-
بهصورت یکدرمیان ،از والد اول و دوم انتخاب مـیشـوند و در
جای خود قرار میگیرند .شکل  3این رویکرد را نشان میدهد.

عملگر جهش
عملگر جهش در الگوریتم پیشنهادی به این صورت اسـت کـه
ترتیــب مالقــات مشــتریان در یــک مســیر عــوض م ـیشــود.
بدینمنظور پس از انتخاب یک کروموزوم ،تور یکـی از وسـایل
نقلیه -که در آن ،بیش از یک مشـتری مالقـات شـده اسـت-
انتخاب و سپس بخشی از این مسیر بهصورت تصادفی معکوس
میشود .شکل  4عملگر جهش را نشان میدهد.

شکل  .3نمایش عملگر تقاطع

شکل  .4عملگر جهش

ینهسازیتجمعذرات
الگوریتمبه 
الگــوریتم بهینــهســازی تجمــع ذرات ( )PSOاز روشهــای
محاسبات تکاملی است و با تقلید از پرواز پرندگان و تبـادل
اطالعات میان آن ها ابداع شده است .در  PSOهـر راه حـل،
تنها یک پرنده در فضـای جسـتوجوسـت و عضـو 6نامیـده
می شود .تمام پرندگان ،یک مقدار شایسـتگی دارنـد کـه از
طریق تابع شایستگی -که باید بهینه شود -ارزیابی میشود
عالوهبراین ،هـر پرنـدة  iدارای یـک موقعیـت در فضـای D
بعدی مسئله است که در تکرار  tام ،با یک بردار بـه صـورت
زیر نمایش داده میشود :
t
t
t
t
)  X i  ( x i1 , x i 2 ,..., x iD
همچنین این پرنـده سـرعتی دارد کـه پـروازش را هـدایت
میکند و در تکرار  tام با بردار زیر نشان داده میشود :
t
t
t
t
)  Vi  (v i1, v i2 ,..., v iD
و این پرنده نیز در هر تکرار یک حافظه از بهترین موقعیـت
قبلی خودش را دارد که با بردار  Pنمایش داده میشود :
t
t
t
t
)  Pi  ( p i1, p i2 ,..., p iD
در هر تکرار جستوجو ،هـر عضـو بـا درنظرداشـتن دو
مقدار بهترین بروزرسـانی مـی شـود .مـورد اول مربـوط بـه
بهترین راهحلی است که پرنده تـاکنون آن را تجربـه کـرده
است (مقدار شایستگی بهترین راهحل نیز ذخیره میشـود).
این مقدار را بهترین  pیا دراصطالح  P_bestمی نامند .مورد
دوم ،بهترین راهحلی است که با  PSOدنبال میشـود و نیـز
بهترین موقعیتی که تاکنون در جمعیت بهدست آمده است.
این مقدار بهینة عمومی است و دراصطالح G_best ،نامیـده
می شود .زمانیکه یک عضو ،بخشی از جمعیت را بـه عنـوان
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توپولوژی همسایگانش درنظر میگیرد ،بهترین مقـدار ،یـک
بهترین محلی است و  L_bestنامیده میشود .پس از اینکـه
دو مقدار بهترین پیدا شدند ،موقعیت و سرعت هـر عضـو از
طریق فرمولهای زیر بروزرسانی میشود:
()15
()16





Vit 1  w  Vit  C1  r1t  G best  Xit 

×t



Pbest  Xit

Wmax −Wmin
tmax





C2  r2t

بهطور شایانتوجهی تعداد آزمایشهای ضروری برای بررسی را
با حفظ اطالعات مورد نیاز ،کاهش می دهد .در ایـن پـژوهش،
فاکتورهای کنترلی روش تاگوچی ،شامل پارامترهای الگـوریتم
ژنتیک است .این پارامترهـا عبـارت انـد از :نـرخ تقـاطع ،نـرخ
جهش ،ترکیب انـدازة جمعیـت اولیـه و تعـداد نسـل .سـطوح
مختلف این فاکتورها در جدولهای  1و  2مشاهده میشود.

W = Wmax −

 Vit 1

Xit



جدول  .1فاکتورهای الگوریتم ژنتیک بههمراه سطوحشان

Xit 1

()17
در فرمــولهــای فــوق t ،بیــانگر شــمارة تکــرار اســت و
متغیرهای  c1و  c2فاکتورهای یادگیری هسـتند کـه اغلـب
برابر  2هستند و میزان جابهجایی یک پرنده را در یـک بـار
تکرار کنترل می کنند r1 .و  r2دو عدد تصـادفی یکنواخـت
در بازة [ ]0،1هستند w .یک وزن جبری است که به صورت
نوعی در بازة [ ]0،1مقداردهی اولیه مـیشـود .وزن جبـری
بــزر تــر ،استکشــاف عمــومی و وزن جبــری کوچــکتــر،
استکشاف محلی را تسهیل می سازد t_max .و  tبـهترتیـب،
ماکزیمم تعداد تکرارهـا و نسـل جـاری هسـتند .همچنـین
𝑛𝑖𝑚𝑊 و 𝑥𝑎𝑚𝑊 حداقل و حداکثر مقداری هستند که هریک
از وزن های خارجی دریافـت مـی کننـد .در الگـوریتم PSO
استاندارد ،جمعیت با راهحل های تصادفی ،مقداردهی اولیـه
میشود و تا رسیدن به شـرط خاتمـه ،شایسـتگی جمعیـت
بهصورت تکراری از طریـق مقـادیر 𝑡𝑠𝑒𝑏𝑃 و 𝑡𝑠𝑒𝑏𝐺 محاسـبه
میشود .سـپس سـرعت و موقعیـت بـهترتیـب بروزرسـانی
م ـیشــوند .در آخــر هــم  G_bestو مقــدار شایســتگیاش،
بهعنوان خروجی بیان میشوند .شرط خاتمـه ممکـن اسـت
رسیدن به ماکزیمم تعداد نسلها یا رسیدن به مقدار خـاص
شایستگی در  G_bestباشد.

تنظیم پارامترها بهروش تاگوچی
کارایی الگوریتمهای فراابتکاری ،ارتباط مستقیمی با تنظـیم
پارامترهای آن دارد بهطـوریکـه انتخـاب صـحیح مقـادیر
پارامترها ،سبب افزایش کارایی الگوریتم میشود .روشهـای
آماری متنوعی برای طراحی آزمایشها مطـرح شـده اسـت،
اما در استفاده از رویکرد جامعی مانند آزمایش هـای عـاملی
کامل بـا افـزایش تعـداد عامـل هـای مـورد بررسـی ،انجـام
محاسبات ،پیچیده و بسیار زمانبر میشـود .تـاگوچی []18
دستهای از آزمایشهای عاملی کسـری را معرفـی کـرد کـه

سطوح

شاخص سطوح

نماد

عاملها

0/6

1

A

نرخ تقاطع

0/7

2

0/8

3

0/5

1

0/15

2

0/25

3

80×150

1

100×200

2

150×300

3

نرخ جهش

B

تعداد جمعیت و نسل

C

جدول  .2فاکتورهای الگوریتم تجمع ذرات بههمراه سطوحشان
عاملها
شاخص سطوح نماد
سطوح
حداکثر مقدار وزن داخلی
1
0/8
D
2
0/85
3
0/9
حداقل مقداروزن داخلی
E
1
0/01
2
0/03
3
0/05
تعداد ذرات و نسل
F
1
80×150
2
120×200
3
150×250


جدول  .3آرایة معامد ) 𝟑𝟒( L9
سطوح عوامل کنترلی

آزمایش

L3

L2

L1

1

1

1

1

2

3

2

2

3

2

3

3

3

3

1

4

1

2

2

5

2

1

3

6

2

2

1

7

3

1

2

8

1

3

3

9
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(𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛)2

= −10 × 𝐿𝑜𝑔10

برای عوامل درنظرگرفتهشده ،از جـدولهـای اسـتاندارد
آرایههای متعامد ،مناسبترین آرایه  L9است که در جـدول
 3مشاهده میشود .مقادیر عدد صحیح داخـل هـر سـتون،
نشاندهندة سطح آن در هر آزمایش است.
هدف در این روش ،یافتن سطوح بهینة عامل های مهـم
قابل کنترل و کمینهکردن اثر فاکتورهـای اغتشـاش اسـت.
ویژگی های کیفی مقادیر اندازه گیریشده از آزمـایشهـا بـه
نسبت سیگنال به نویز ( )S/Nتبـدیل مـی شـود .ایـن نـرخ،
نشان دهندة میزان انحرافهای نمـایشدادهشـده در متغیـر
پاسخ است .مقدار تابع هدف این مسئله (مجموع هزینههـا)
از جنس «هرچه کمتر بهتر» هستند و بههمیندلیل ،نسبت
 S/Nدارای ویژگی «هرچه بزر تـر بهتـر» اسـت .در روش
تاگوچی ،این شاخص بهصورت زیر تعریف میشود:

()18
برای اجرای آزمایشها ،پنج مسئلة نمونه درنظر گرفتـه
شده است .هریک از نه آزمـایش مختلـف طراحـیشـده در
آرایة متعامد ،برای هریک از مسائل ،پنج بار اجرا شده است.
در شکل های  5و  6مقادیر  S/Nبـرای سـطوح مختلـف
الگــوریتمهــای پیشــنهادی نمــایش داده شــده اســت.
همانطورکه مشاهده میشود ،کاهش انحرافهای الگوریتم،
زمــانی اســت کــه پارامترهــای مســئله ،بــرای هریــک از
الگوریتم ها به مقادیر زیر تنظیم شوند :نرخ تقـاطعی سـطح
 ،1نرخ جهشی سطح  ،3ترکیب تعداد جمعیت اولیه و نسل
سطح  ،3حداقل مقدار وزن خارجی سطح  ،2حداکثر مقدار
وزن خارجی سطح  2و ترکیب تعداد ذرات و نسل سطح .3

Main Effects Plot (data means) for SN ratios
A

B

5.4
5.2

3

2

3

2

1

C

5.4

Mean of SN ratios

5.0
1

5.2
5.0
3

2

1

))Signal-to-noise: Nominal is best (10*Log(Ybar**2/s**2

ش ل  .5نرخ  S/Nبرای ا گوریتم ژنتی

پیشنهادی در سطوح مختلف عاملها

Main Effects Plot for SN ratios
Data Means

D

E

8.50
8.25

7.75
7.50
3

2

3

2
F

1

3

2

1

8.50

Mean of SN ratios

8.00

1

𝑆

8.25
8.00
7.75
7.50

))Signal-to-noise: Nominal is best (10*Log10(Ybar**2/s**2

ش ل  .6نمودار نرخ  S/Nبرای ا گوریتم ت م ذرات پیشنهادی در سطوح مختلف عاملها

𝑁
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نتایج محاسباتی
اکنون که سطوح بهینـة پارامترهـای الگـوریتم پیشـنهادی
برای مدل مسئله با استفاده از روش تاگوچی تنظـیم شـده
است ،میتوان نتایج اجرای الگـوریتم پیشـنهادی را بـا راه-
حلهای دقیق برنامة  ،CPLEXاز نظر مقـدار تـابع هـدف و
همین طور زمان حل مقایسه کـرد .در ایـن پـژوهش ،بـرای
تعیین تعداد گرهها و موقعیـت مکـانی آنهـا و همـینطـور
زمان خدمت دهی به هر مشتری ،از نمونهمسائل تولیدشـده
در مقالة [ ]19استفاده شده است .همچنین سطوح مختلفی
برای کارکرد و هزینههای وسایل نقلیه و تـیمهـا بـهصـورت
تابع تصادفی بهشکل جدول  4ایجاد شده است.
جدول  .4سطوح فاکتورهای مسئله
سطوح

پارامترها

]U[10,20

سرعت وسایل نقلیه
توانایی تیمها
هزینة استفاده از وسایل
هزینة تیمها
جریمة دیرکرد

]U[0.4,1
]U[2,8
]U[10,20
]U[1,3

در جدول  5نتایج الگوریتم های پیشـنهادی نشـان داده
شده است .همچنین بهترتیـب ،مقـادیر میـانگین و بهتـرین
جواب حاصل از پنج بار اجرای الگوریتمهای پیشـنهادی ،در
ســتونهــای  Meanو  Bestمشــاهده مــیشــود .در ســتون

 ،)CPU(sمتوســـط زمـــان حاصـــل از پـــنج بـــار اجـــرای
الگوریتم های پیشـنهادی (بـه ثانیـه) آمـده اسـت .متوسـط
شاخص  RPDبرای هریک از الگوریتم های مورد بررسـی در
جدول  5بهصورت زیر محاسبه میشود:
()19

× 100

𝑙𝑜𝑠𝑛𝑖𝑀(𝐴𝑙𝑔𝑠𝑜𝑙 )−
𝑙𝑜𝑠𝑛𝑖𝑀

= 𝐷𝑃𝑅

که 𝑙𝑜𝑠𝑔𝑙𝐴 ارزش هدفی است کـه بـهازای یـک آزمـایش از
طریق یک الگوریتم بهدست می آیـد و 𝑙𝑜𝑠𝑛𝑖𝑀نیـز بهتـرین
مقداری اسـت کـه بـهازای هـر آزمـایش ،از طریـق تمـامی
الگوریتمهای پیشنهادشده محاسبه میشود.
برنامة  CPLEXبرای مسائل  19به بعد ،قـادر بـه ارائـة
هیچ جوابی در زمان تعیینشده نیست و این موضوع با خط
تیره نمایش داده شده است .الگوریتم ژنتیک و تجمع ذرات
ارائهشده 7برای مسائل تا شـمارة  12در زمـان کوتـاهی بـه
جوابهایی با انحراف بهترتیب به طور میانگین  0/65درصـد
و  0/99درصد دست مییابـد .همچنـین در مسـائل  15بـه
بعد ،الگوریتمهای ارائهشده ،در مقایسه بـا برنامـة ،CPLEX
در زمان بسیار کوتاهتر به جوابهای بهتر دسـت مـی یابنـد
(در این مسائل CPLEX ،در جوابهای محلی میماند یا در
زمان تعیینشده به هیچ جوابی نمیرسد) .همچنین اختالف
مقادیر بهینه و میانگین الگوریتم های پیشـنهادی ژنتیـک و
تجمع ذرات ،بهترتیـب  0/68درصـد و  1/17درصـد اسـت.
شــکل  7بــه مقایســة مقــدار انحــرافهــای الگــوریتمهــای
پیشنهادی و الگوریتم دقیق میپردازد.

شکل  .7مقایسة الگوریتمهای پیشنهادی از طریق شاخص RPD

یک الگوریتم ژنتیک کارا برای مسئلة مسیریابی وسایل نقلیه با درنظرگرفتن مهارت تیمهای کاری
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شکل  .8مقایسة الگوریتمهای پیشنهادی بهازای تغییر تعداد وسایل نقلیه

شکل  .9مقایسة الگوریتمهای پیشنهادی بهازای تغییر تعداد تیمهای کاری

شکل .10مقایسة الگوریتمهای پیشنهادی بهازای تغییر تعداد مراکز کاری

یک الگوریتم ژنتیک کارا برای مسئلة مسیریابی وسایل نقلیه با درنظرگرفتن مهارت تیمهای کاری

شکل هـای  8الـی ،10بـهترتیـب نتـایج الگـوریتم هـای
پیشنهادی را بـهازای افـزایش تعـداد ماشـینهـا ،تـیمهـای
خدمترسانی و مراکز نمایش میدهند.
شکل  11بـه مقایسـة زمـانهـای حـل الگـوریتم هـای
پیشــنهادی مــیپــردازد .ایــن شــکل نشــانگر افــزایش
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پیچیدگی های حل مسئله با افـزایش تعـداد مراکـز ،تعـداد
ماشین ها و تیم های کاری است و نیز نشان میدهد  GAدر
مقایسه با به ،PSOدر زمان محاسباتی ،محـدودیت کمتـری
دارد.

شکل  .11زمان محاسباتی الگوریتمهای پیشنهادی

آزمایشها نشان میدهد الگوریتم پیشنهادشده در زمان
محاسباتی کمتر ،به جوابهایی با کیفیـت بهتـر مـی رسـد.
برای مقایسة دقیقتـر الگـوریتم هـای مزبـور بـا اسـتفاده از

آزمون  ،tفرضهای آماری زیـر را در سـطح اطمینـان 0/95
آزمایش میکنیم.

H0  The average error of GA  The average error of PSO
H 1  The average error of GA  The average error of PSO

فرض صفر برای تمامی ترکیـب هـای مـورد بررسـی در
سطح اطمینان  0/95رد میشود بنابراین ،متوسط شـاخص
 RPDدر الگوریتم  GAبه صورت آماری از  PSOکمتر است.
بهعبارت دیگر GA ،در بیشـتر مسـائل از  PSOبهتـر عمـل
میکند.

نتیجهگیری
در این پژوهش ،مدل ارائهشـده بـا درنظرگـرفتن تـیمهـای
کاری به عنوان عوامل خدمتدهنده ،کمینه سازی هزینهها با
برنامهریزی برای مسیریابی وسایل حمل ونقل و جابـهجـایی
تیمها بهصورتی انجام میشود که خـدمات مربـوط بـه هـر
مشتری ،در زمان مناسب و بـا توجـه بـه موعـد مـورد نظـر
مشتری صورت پذیرد .برای حـل مسـائل ،از الگـوریتمهـای

ژنتیک و تجمع ذرات استفاده شده و تنظیم پارامترهای آن
بهروش تاگوچی انجام شـده اسـت .نتـایج نشـان مـیدهـد
الگــوریتم ژنتیــک پیشــنهادی ،در زمــان مناســب قــادر بــه
دستیابی به جوابهایی با کیفیت مطلوب است .برای بسـط
این مدل میتوان تیمها و وسایل نقلیـه را بـه صـورت سـیار
فرض کرد که در مکانهای مختلـف مسـتقرند و از یـک یـا
چند مرکز اطالعاتی کنترل میشوند .ممکن است مشتریان
به دریافت بیش از یک خدمت توسط تیمهـای مختلـف در
بازه های زمانی متفاوت و بهترتیب نیازمند باشند .همچنـین
اگر امکان بهنگامکردن موقعیت تـیمهـا و وسـایل نقلیـه در
مدل پیشبینی شود ،میتوان به جامعیت بیشتری رسـید و
در الگوریتمهای ابتکاری از آن استفاده کرد.
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واژههای انگلیسی به ترتیب استفاده در متن
1. Manpower Vehicle Routing Problem
2. Genetic Algorithm
3. Cross Over
4. Mutation
5. Offsprings
6. Particle
7. Particle Swarm Optimization

