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 هقدهه

ٍ    Optimal solution ثُیىٍمحبغجٍ زاٌ حل  ی َهب  ثسای اکثس مػبیل ثُیىٍ غبشی کهٍ رز یییها اش شمیىه

ی یهًة کهٍ اش   َب اغت. رز ػمل، مؼمًال ثٍ زاٌ حل اسرود، کبز رؾًاز ي غختگ ماکبزثسری ي ػمیا مؿبَدٌ 

یهد،  آ مها ثدغت  Metaheuristic(فسااثتکبزی)َمبن  کیػتیًزیمتبَیب  Heuristic کیػتیًزیَی َب الگًزیتم

 Approximate optimizationمدمًػٍ ای اش فىًن ثُیىٍ غهبشی تمسیجها    َب کیػتیًزیمتبَسرر. گ مااکتفب 

techniques   یَهب  یسوهد. زيؼ گ مها ، رز ثهس  ؾهُس  ییهدا کهسرٌ اوهد     ٍزا کٍ ػمدتب رز عًل ري رَهٍ گرؾهت 

ی مُىدغا ي َب ی لبثل لجًل رز شمبن مؼمًل زا ثسای مػبیل ییچیدٌ ي غخت، رز شمیىٍَب فسااثتکبزی زاٌ حل

،  Exact optimization algorithmsی ثُیىهٍ غهبشی رلیهك   َهب  ازایٍ ما ومبیىد. ثسیالف الگهًزیتم  یبیٍ ػیًم

 ی ثدغت آمدٌ زا ضمبوت وما ومبیىد.َب ثُیىٍ ثًرن خًاةَب   فسااثتکبزی

ثٍ مؼىبی َىس کؿف لًاػد خدید ثسای حل مػهبیل   ”Heuriskein“اش کیمٍ یًوبوا  کیػتیًزیمتبَکیمٍ 

غغح ثبال گسفتٍ ؾهدٌ اغهت.    "متديلًضی"ویص اش یک کیمٍ یًوبوا ثٍ مؼىبی  "متب"گسفتٍ ؾدٌ اغت. ییؿًود 

 کیػتیًزیمتبَی ازایٍ گسرید. زيؼ خػتدً 1986غبل  ايلیه ثبز تًغظ گیًيز رز " کیػتیًزیمتبَ "ياضٌ 

ی ػمًما غغح ثبالیا کٍ ما تًاوىد ثٍ ػىًان یهک اغهتساتطی زاَىمهب رز    َب زا ما تًان ثٍ قًز  متديلًضی

 ی ایتكبقا ثسای حل مػبیل ثُیىٍ غبشی تخككا ثٍ کبز زيود، تؼسیف کسر.َب عساحا َیًزغتیک

ًاز ی ثصزگ کبزثسر رؾَب ثسای مػبیل ثب اوداشٌ َب(  )فسااثتکبزی َب کیػتیًزیمتبَی رلیك، َب ثسیالف زيؼ

، َیچ گًوٍ ضمبوتا َب یا زاضا کىىدٌ ای رز شمبن مؼمًلا ازایٍ ما ومبیىد. رز ایه الگًزیتمَب ي زاٌ حل رازر

رز عهًل   َهب(   )فسااثتکهبزی  َب يخًر ودازر. متبَیًزیػتیکآن  ثسای یبفته خًاة ثُیىٍ غساغسی یب حديری اش

رز یییا اش مػبیل، کهبزایا ي ارهس   َب  آن . کبزثسر ي اغتفبرٌ اششیبری ییدا کسرٌ اودثیػت غبل گرؾتٍ ؾُس  

اش لجیهل   َهب  رز یییا اش شمیىٍ َب فسااثتکبزیزا ثسای حل مػبیل ییچیدٌ ي ثصزگ وؿبن ما رَد. َب  آن ثخؿا

 مًازر شیس کبزثسر رازود:

         ،عساحا مُىدغا، ثُیىٍ غهبشی تًیًلهًضی، ثُیىهٍ غهبشی مػهبیل الکتسيویهک، آاسيریىبمیهک

 زثبتیکریىبمک غیبال ، مخبثسا ، 
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 ٌَب یبرگیسی مبؾیه ي کبيؼ رار 

 ؾجیٍ غبشی ي تحمیك رز ؾیما، فیصیک، ثیًلًضی، کىتهسل، غهیگىبل، ي   َب مدل غبشی غیػتم ،

 یسراشؼ تكًیس

   مػبیل مػیسرَا ي ثسوبمٍ زیصی، ثسوبمٍ زیصی زثب ، مػبیل تًلید ي شمبن ثىدی، حمل ي ومهل ي

 لدػتیک، مدیسیت شودیسٌ تبمیه

کٍ ثٍ قًز   تب ثٍ حبل ییؿىُبر ؾدٌ اغت کیػتیًزیمتبَی فسااثتکبزی یب َب گًزیتمی مختیف الَب زيؼ

 شیس اغت:

 ثُیىٍ غبشی کیًوا مًزچگبن Ant colony optimization 

 ثُیىٍ غبشی کیًوا شوجًزان Bee colony 

 ی تستیجاَب الگًزیتم cultural algorithms  

 ی ثب َم تکبمیاَب الگًزیتم Co-evolutionary algorithms 

 الگًزیتم ضوتیک Genetic algorithm 

 خػتدًی محیا تکسازی Iterated local search 

  ثُیىٍ غبشی تًرٌ ذزا particle swarm intelligent 

 اودمبر تدزیدا Simulated Annealing 

 خػتدًی ممىًع Taboo search  

  خػتدًی َمػبیگا متغیسVariable neighboar search 

ي رز فضههبی خػههتدً  (Exploration)کههبيؼ ، ري مؼیههبز متىههبلم ؾههبمل  فسااثتکههبزیرز عساحهها یههک 

ی ییدا ؾدٌ، ثبید رز وظس گسفتهٍ ؾهًود. رز   َب ( اش ثُتسیه زاٌ حلExploitation)تجؼیت )گًوبگًوا ي تىًع( ي 

ثهٍ  ی امید ثخهؽ کهٍ تهب    َب یسر. رز تجؼیت، رز وبحیٍگ مای خػتدً وؿدٌ ثسزغا قًز  َب کبيؼ رز وبحیٍ

یهسر. رز قهًزتیکٍ ثهٍ کهبيؼ     گ مها وبحیٍ یک خًاة یًة ییدا ؾدٌ اغت ثسزغا ثیؿتس قًز  آن  حبل رز

اَمیت ثیؿتسی رارٌ ؾًر، الگًزیتم زفتبز تكبرفا ثیؿتسی یًاَد راؾت ي ثٍ غمت زفتبز تكبرفا میل مها  
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یسر ي خػتدً گ مافبقیٍ کىد ي رز قًزتا کٍ ثٍ زفتبز تجؼیت تًخٍ ثیؿتسی ؾًر، الگًزیتم اش زفتبز تكبرفا 

 ی یًة ثٍ خػتدً ما یسراشر.َب تىُب رز محديرٌ زاٌ حل

اغتفبرٌ ؾهًر کهٍ رز شیهس ثهٍ     َب   فسااثتکبزیی عجمٍ ثىدی شیبری ممکه اغت ثسای عجمٍ ثىدی َب مؼیبز

 ًر:ؾ مااؾبزٌ َب  آن ثؼضا اش

 ؼت رز ممبثل ػدم الُبم اش عجیؼتالُبم گسفتٍ اش عجی

 یَهب  ی عجیؼا الُبم گسفتٍ ؾهدٌ اوهد: اش لجیهل الگهًزیتم    َب ی فسااثتکبزی اش فسایىدٌَب یییا اش الگًزیتم

اغهتفبرٌ مها   ی مختیف مًزچگهبن ي شوجهًزان   َب شوجًز ػػل کٍ اش ًَؼ تًرٌ ای اش گًوٍ اختمبع مًزچگبن ي

 کىىد.

 وحًٌ اغتفبرٌ اش حبفظٍ

ی لجیا زا رز َب ن حبفظٍ َػتىد ي حسکتثدي ل اودمبر تدزیدایی فسااثتکبزی اش لجَب ثؼضا اش الگًزیتم

اودمبر تدزیدا اش یک حبفظٍ کٍ ثؼضا اش اعالػهب  زا رز عهًل   خبیا ذییسٌ وما کىىد. رز ممبثل الگًزیتم 

 يزر، ذییسٌ ما کىد.آ ماخػتدً ثدغت 

 لغؼا رز ممبثل احتمبلا

ومبید)ثسای مثهبل   یک الگًزیتم لغؼا، یک مػئیٍ ثُیىٍ غبشی زا اش عسیك تكمیم گیسی لغؼا حل ما

ی فسااثتکهبزی احتمهبلا، ثؼضها اش لًاػهد     َهب  الگًزیتم خػتدًی محیا ي خػهتدًی ممىهًع(. رز الگهًزیتم   

یسر کٍ ما تًان ثٍ الگًزیتم اودمبر تهدزیدا ي الگهًزیتم   گ مااحتمبلا رز فسایىد خػتدً مًزر اغتفبرٌ لساز 

ٌ حل ايلیٍ ي اخساَبی متفبي ، تىُهب یهک خهًاة    ی لغؼا، ثب راؾته یک زاَب رز الگًزیتم ضوتیک اؾبزٌ کسر.

ی متفبي ، َب ی تكبرفا، ثب راؾته یک زاٌ حل ايلیٍ ي اخساَب ید ي رز حبلا کٍ رز الگًزیتمآ ماوُبیا ثدغت 

 ی وُبیا متفبيتا ثدغت آید.َب ممکه اغت کٍ خًاة



 www.behinehyab.com        نخستین مرجع تخصصی آموزش تحقیق در عملیات

5 

 

 تکسازی رز ممبثل حسیكبوٍ

 َهب  کبمل ؾسيع ؾدٌ ي رز َس تکساز زاٌ حل یب زاٌ حهل ی تکسازی، الگًزیتم ثب یک زاٌ حل َب رز الگًزیتم

ی حسیكبوٍ یک زاٌ حل کبمل رز ایتیبز وجًرٌ ثیکٍ ثب یک زاٌ حل غبیتٍ َب تغییس ییدا ما کىىد. رز الگًزیتم

وؿدٌ ؾسيع ؾدٌ ي رز َس مسحیٍ، یک متغیس تكمیم اش مػئیٍ یهک لػهمت اش زاٌ حهل زا مها غهبشر. ا یهت       

 ی تکسازی َػتىد.َب زی، الگًزیتمی فسااثتکبَب الگًزیتم

کهٍ اش عجیؼهت الُهبم گسفتهٍ اغهت ي رز زرٌ       ما اغهت کهٍ الگهًزیت  خػتدً ممىهًع  رز ارامٍ الگًزیتم 

 ًر.ؾ مایسر قحجت گ مای لغؼا، ي تکسازی ثب حبفظٍ لساز َب الگًزیتم

 الگوریتن جستجوی هونوع

 1986ايلیه ثبز تًغظ فسر گیًيز رز ممبلٍ ای کهٍ رز غهبل    Taboo searchیب  الگوریتن جستجو هونوع

ي  1989ی َب رز غبل "ممىًع خػتدً" ثؼدا ري ممبلٍ اش ایؿبن ثب وبم غبرٌمىتؿس گسرید، ازایٍ ؾد. َمچىیه 

 .مىتؿس گسرید کٍ رز آن، یییا اش کبزثسرَبی خػتدً ممىًع زا مؼسفا کسر 1991

ایهه لیػهت    ما ثبؾهد. Tabu listاش لیػتا ثٍ وبم لیػت ممىًع آن  اغبظ وبمگرازی ایه زيؼ، اغتفبرٌ

ی محیا عساحا ؾدٌ اغت. ثٍ عًز یالقٍ، ایه زيؼ ثٍ َب ثسای خیًگیسی اش افتبرن الگًزیتم رز ومغٍ ثُیىٍ

ومغهٍ، ثهٍ   آن  اعهساف ًر. ایه الگًزیتم اش یک ومغهٍ یهب زاٌ حهل ؾهسيع کهسرٌ ي رز      ؾ ماقًز  ممبثل ثیبن 

ومغٍ حسکت ما ومبیهد. ایهه   آن  ، ثُتسیه زا اوتخبة ي ثٍَب ا یسراشر. رز ثیه َمػبیٍا مخػتدًی َمػبیگ

خػتدًی زا تب شمبوا ارامٍ ما رَد کٍ یک مؼیبز تًلف ثسآيزرٌ گسرر. رز یبیبن خػتدً، ومغٍ ثُیىٍ گصازؼ 

ًتبٌ مد  اغتفبرٌ ایه الگًزیتم فسااثتکبزی ثسای خیًگیسی اش افتبرن رز ثُیىٍ محیا، اش یک حبفظٍ ک ًر.ؾ ما

محهدير ؾهدٌ   َهب   آن کهٍ تؼهدار   اغت َب ایه حبفظٍ کًتبٌ مد  وگُدازی اش آیسیه حسکت يظیفٍما ومبید. 

ًود. رز َس حسکت، رز قًزتا کٍ حسکت رز ؾ مارز یک لیػت )لیػت ممىًع( وگُدازی  َب اغت. ایه حسکت

سکت ممىًع رازای ؾسایظ یبقا س آوکٍ حسرر مگگ مااوتمبل خیًگیسی آن  لیػت ممىًع لساز گسفتٍ ثبؾد، اش

 ثبؾد.
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 اصول کلی الگوریتن جستجوی هونوع

الگًزیتم فسااثتکبزی خػتدًی ممىًع زا ما تًان ثٍ ػىًان یهک اغهتساتطی خػهتدًی محیها رز وظهس      

) َمبن خًاة یب ومغٍ( ثهٍ زاٌ حهل ریگهسی رز َمػهبیگا اي      ؾبمل حسکت اش یک محل گسفت. ایه خػتدً

زيی  F(x)اش لًاػد تؼسیف ؾدٌ ما ثبؾد. ثسای مثبل، مػئیٍ حدالل غبشی یک تبثغ َمچهًن   مغبثك ثب ثؼضا

ش یهک مػهبلٍ ثُیىهٍ غهبشی تسکیجها رز وظهس       ا مازا ثٍ ػىًان یک حبلت ػمً X مدمًع محدير اش ومبط یک

1xثگیسید. زيؼ خػتدًی ممىًع اش یک زاٌ حل ایتیبزی  X    ؾسيع ؾدٌ ي رز َس مسحیٍ، ثهٍ خػهتدًی

xَمػبیگا ما یسراشر. رز ایه خػتدً َمػبیگا، ثٍ َس  X  ٍیک شیس مدمًػ( )V x X   ایتكهبـ

1nx، یک زاٌ حل خدیهد  nًر. رز مسحیٍ ؾ ماوبمیدٌ  xًر کٍ َمػبیٍ ؾ مارارٌ    یگا رز َمػهب( )nV x  اش

ثًرٌ ي رازای  َب زا اوتخبة ما ومبید. مؼمًال ایه زاٌ حل ثُتسیه زاٌ حل رز ثیه َمػبیٍ nxزاٌ حل خبزی 

 .ؾسط شیس ما ثبؾد

1( ) ( ) ( )n nF x F x x V x      

1nxالگًزیتم، ثؼد اش اوتخبة زاٌ حل    ٍاش ومغnx  ٍ1ثnx   1حسکت ما ومبید ي آوگبٌ زاٌ حلnx    ٍثه

ًر. ایه خػتدً تب شمبوا ارامٍ ما یبثد کٍ یک ؾسط تًلف تؼسیهف  ؾ ماػىًان زاٌ حل خبزی ثؼدی ؾىبیتٍ 

 ؾدٌ ثسآيزرٌ ؾًر.

افتهبرن رز ثُیىهٍ   کٍ ثٍ وهبم   ییؽ آید حسکت اش یک ومغٍ ثٍ ومغٍ ریگس مؿکیاممکه اغت ثٍ َىگبم 

 ؾکل شیس زا رز وظس ثگیسید. اغت. فيمحیا مؼس
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ًر، فضبی خًاة مػبلٍ رازای ري ومغٍ میىیم یب ثُیىٍ ما ثبؾهد.  ؾ ماَمبن عًز کٍ رز ایه ؾکل ریدٌ 

مغٍ رز تمبما ومبط اعساف یًر ثبؾد. ثٍ ػجهبز   مغٍ ثُتسیه ووآن  ًر کٍؾ ماومغٍ ثُیىٍ، ومغٍ ای تؼسیف 

ثبؾهىد. رز ایهه ؾهکل، یهک     آن  ثدتس اش یهًر آن  ی اعسافَب اٌ حلز  ماریگس، ومغٍ ای میىیمم اغت کٍ تمب

 ٍ ثُیىٍ محیا ي یک ومغٍ ثُیىٍ غساغسی ومبیؽ رارٌ ؾدٌ اغت.ومغ

غد. رز ایهه  ز مافتد کٍ الگًزیتم ثٍ ومغٍ ثُیىٍ محیا ا مااتفبق  مؿکل افتبرن رز ثُیىٍ محیا، شمبوا

ا یسرایتٍ ي یک َمػبیٍ زا اوتخبة ما ومبید. الشم ثٍ تًضیح اغت کٍ ػتدًی َمػبیگومغٍ، الگًزیتم ثٍ خ

ٍ  دي  یس اش یًر اوتخبة کىه  الگًزیتم رز خػتدًی َمػبیگا، حتمب ثبید یک ومغٍ زا اش ثیه َمػبیگبن  ي ثه

کٍ الگهًزیتم رز ثُیىهٍ محیها لهساز      اومغٍ یبییه تس ثبؾد. شمبوآن  ، حتا اگس کیفیتومغٍ حسکت ومبیدآن 

رازر، ومبط َمػبیٍ اي رازای ممداز تبثغ یب کیفیت ثدتس اش یًر ومغٍ ثُیىٍ محیا مها ثبؾهىد. اش زيی اخجهبز،    

ثٍ خػتدًی َمػبیگا ومغٍ، ريثبزٌ آن  سکت ثٍح. ثؼد اش اوتمبل ما یبثدَب  آن ومغٍ ثیه یکا اشالگًزیتم ثٍ 

ي اش ومغهٍ فؼیها    ما یسراشر ي ثب تًخٍ ثٍ ایىکٍ ومغٍ ثُیىٍ محیا لجیا رز َمػبیگا ومغٍ خدید لهساز رازر 

آن  افتهبرٌ ي اش  یهب غهیکل   سرر. رز ایه حبلت الگهًزیتم رز یهک ريز  گ مامددرا ثٍ ثُیىٍ محیا ثس  ثُتس اغت

 ًر.ؾ ماا مؼسيف ما ثبؾد کٍ رز ؾکل شیس وؿبن رارٌ ثٍ افتبرن رز ثُیىٍ محی ایه يضؼیت سرر.گ مایبزج و
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ما  2ومبیؽ رارٌ ؾدٌ ي َمػبیٍ اوتخبة ؾدٌ ثسای حسکت، ومغٍ  1رز ایه ؾکل ثُیىٍ محیا ثب ومغٍ 

سرر. ایه زيود گ ماثس آن  ما ثبؾد ي ثٍ 1، ثُتسیه ومغٍ رز َمػبیگا اي، ومغٍ 2ثبؾد. ثؼد اش حسکت ثٍ ومغٍ 

 سرر.گ ماالگًزیتم اش ایه ريز یب غیکل یبزج و َمًازٌ تکساز ؾدٌ ي

اش اثصاز لیػت ممىًع اغتفبرٌ ما کىهد. رز َهس    مؿکلالگًزیتم خػتدًی ممىًع ثسای خیًگیسی اش ایه 

، رز َىگبم حسکت اش یک ومغٍ ثٍ ومغٍ ریگس، مؿخكبتا اش حسکت )ثسای مثبل فبقیٍ ي خُهت( زا ثهٍ   ٍمسحی

ثهٍ   ًر یًررازی ما کىد.ؾ ماودبم حسکتا کٍ مىدس ثٍ ثسگؿت ثٍ ػمت حبفظٍ غپسرٌ ي رز ومغٍ خدید اش ا

َهب   آن ی لجیا زا ثٍ حبفظٍ غپسرٌ يَب مىظًز کبزایا ثیؿتس، ثٍ خبی یک حسکت لجیا، مدمًػٍ ای اش حسکت

سرر. گ ماییسٌ ما ومبید. ایه لیػت یًیب ثًرٌ ي رز عًل الگًزیتم ثٍ َىگبم رز لیػتا ثٍ وبم لیػت ممىًع ذ

ش ا مای لهدی َهب  ػجبز  ریگس، رز َس حسکت، مؿخكٍ حسکت خدید يازر لیػت ؾهدٌ ي مؿخكهٍ حسکهت   ثٍ 

سرر. یک لبػدٌ غبرٌ ایه اغت کٍ لیػت عًل محديری راؾتٍ ي شمبن يزير یک حسکت ثٍ گ مالیػت حرف 

 یبزج گسرر.آن  لیػت، لدیما تسیه حسکت اش

ٍ  رز َس مسحیٍ، ثُتسیه ومغٍ زا رز ثیه َم َب الگًزیتم ومغهٍ  آن  ػبیگبن خػتدً ومًرٌ ي رز قهًزتا ثه

حسکت ممىًع وجبؾد. ثٍ ػجبز  ریگس، حسکت مهدوظس زا ثهب لیػهت ممىهًع ممبیػهٍ      آن  حسکت ما ومبید کٍ

س ومًرٌ ي ثُتسیه حسکت ثؼدی زا رز ثیه حسکت قسفٍ وظآن  کٍ حسکت ممىًع ثبؾد، اش قًزتاومًرٌ ي رز 

 سرر.گ مااوتخبة ؾدٌ ویص ثب لیػت ممىًع ممبیػٍ  ػبیگبن اوتخبة ما ومبید. ومغٍ ثؼدیمَ
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يزر. رز عًل خػهتدً  آ مایا زا ثسای الگًزیتم ثٍ يخًر َب لیػت ممىًع ثب يخًر ممید ثًرن، محديریت

سکت ثب يخًر ممىًع ثًرن تبریس ثبالیا رز ثُجًر یک حسکت ممىًع ثبؾد، يلا اودبم حالگًزیتم، ممکه اغت 

مبوا آزالگًزیتم اش یک مؼیبز ثٍ وبم مؼیبز  . ثسای ایه مىظًز،رازرالگًزیتم  ي کیفیت خًاة َبی کتسخُت ح

ثسای زَبیا اش ایه محديریت رز مًالغ لصيم اغتفبرٌ مها ومبیهد. یهک مؼیهبز آزمهبوا غهبرٌ ایهه اغهت کهٍ          

ثدغهت آمهدٌ اغهت     گسرر کٍ اش تمبما ومبعا کٍ تهبکىًن زغیدن ثٍ ومغٍ ای  مًختممىًػیت حسکتا کٍ 

 ًر.ؾ ماؾد، رز وظس گسفتٍ وثُتس ثب

یبیبن الگًزتیم خػتدً زا تؼییه ما کىد. یک لبػدٌ غبرٌ ما تًان ثٍ قهًز  محهديریتا   لبػدٌ تًلف 

ثٍ ػدر یبقا زغید الگهًزیتم متًلهف    َب ثبؾد. ثٍ ػجبز  ریگس، يلتا تؼدار حسکت َب ثسای کل تؼدار حسکت

 گسرر.

 هراحل الگوریتن جستجوی هونوع

ومغٍ، آن  ال ؾسح رارٌ ؾد، ایه الگًزیتم اش یک ومغٍ یب زاٌ حل ؾسيع کسرٌ ي رز اعسافَمبن عًز کٍ لج

ومغٍ حسکت ما ومبید. ایه آن  ، ثُتسیه زا اوتخبة ي ثٍَب ثٍ خػتدًی َمػبیگا ما یسراشر. رز ثیه َمػبیٍ

غٍ ثُیىهٍ گهصازؼ   خػتدً، وم بز تًلف ثسايزرٌ گسرر. رز یبیبنخػتدً زا تب شمبوا ارامٍ ما رَد کٍ یک مؼی

محیا اش یک حبفظٍ کًتبٌ مد  اغهتفبرٌ مها ومبیهد.     کمیىٍسرر. الگًزیتم ثسای خیًگیسی اش افتبرن رز گ ما

رز یهک لیػهت ممىهًع     َهب  سکتما ثبؾد. ایه ح َب يظیفٍ ایه حبفظٍ کًتبٌ مد  وگُدازی اش ایسیه حسکت

حسکهت  آن  ممىًع لهساز گسفتهٍ ثبؾهد، اش   ًود. رز َس حسکت، رز قًزتا کٍ حسکت رز لیػت ؾ ماوگُدازی 

رز ارامهٍ فسایىهد ایهه الگهًزیتم ثهٍ       کٍ حسکت ممىًع رازای ؾسط آزمبوا ثبؾد.آن  سرر مگسگ ماخیًگیسی 

 ًر.ؾ ماقًز  خصیا ثیبن 

 لدم ايل: تىظیمب  الگًزیتم

یهبش ثهٍ   م خػتدً ممىًع، رز َىگبم اغتفبرٌ ثسای حل یک مػئیٍ ثُیىهٍ غهبشی، و  غبیتبز غبرٌ الگًزیت

تىظیمب  یبقا رازر. رز قًزتا کٍ ایه تىظیمب  ثٍ قًز  یًثا اودبم ؾًر، الگًزیتم رازای کیفیت ثبالیا 

یکها اش ایهه    یًاَد ثًر ي رز  یس ایه قًز  کیفیت الگهًزیتم رز یهبفته خهًاة ثُیىهٍ کهبَؽ مها یبثهد.       
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ساحا گسرر کٍ لبثل ثسوبمٍ وًیػا ما ثبؾد. کد ثبید ثٍ وًحا ع َب کسرن خًاة یب زاٌ حل زرتىظیمب ، وحًٌ 

ی َهب  ثب کبمپیًتس ثًرٌ ي ضمىب رز قًز  اغتفبرٌ رز الگًزیتم، کبزایا یًثا َم راؾتٍ ثبؾد. َمچىیه، خًاة

امکبن یریس زا مؼسفا ومبید. یکا اش ریگس تىظیمبتا کٍ ثبید اودبم گسرر، تؼسیف غبیتبز َمػبیگا ما ثبؾهد.  

 زا ثسای َس زاٌ حل مؿخف ما ومبید.َب  آن ي تؼدار َب َمػبیٍ غبیتبز َمػبیگا وحًٌ ثدغت آيزرن

 لدم ريم: تؿکیل یک زاٌ حل ايلیٍ

ًر. رز یییها اش مًالهغ، زاٌ حهل ايلیهٍ ثهٍ      ؾه  ماالگًزیتم خػتدًی ممىًع ثب یک زاٌ حل ايلیٍ ؾسيع 

ًر امب ؾ ماودبم ًر. رز قًزتا کٍ غبیتبز خًاة غبرٌ ثبؾد ایه کبز ثٍ غبرگا اؾ ماقًز  تكبرفا اوتخبة 

ثٍ رلیل ییچیدگا فضبی خًاة ي وحًٌ کدگرازی آن، ایدبر یک خًاة ايلیٍ امکبن یریس  َب رز یییا اش مػئیٍ

ی کىبزی ثسای یبفته خًاة ايلیٍ َب ثٍ قًز  تكبرفا ، کبز غبرٌ ای ویػت ي رز ثسیا ايلب  ویبش ثٍ الگًزیتم

 مىبغت ي امکبن یریس اغت.

 تبثغ َدف لدم غًم: محبغجٍ ممداز

رز ایه مسحیٍ، ممداز تبثغ َدف یب تبثغ ثساشودگا ثهسای زاٌ حهل ايلیهٍ رز وظهس گسفتهٍ ؾهدٌ، محبغهجٍ        

ٍ ىًان ممهداز ثُیىهٍ ویهص رز وظهس گسفته     سرر. رز ؾسيع الگًزیتم ممداز ثٍ رغت آمدٌ اش خًاة ايلیٍ ثٍ ػگ ما

سرر. َمچىیه، ومغٍ ايلیٍ ثٍ ػىًان زاٌ حهل خهبزی ویهص    گ ماًر. ایه ممداز رز عًل الگًزیتم ثٍ َىگبم ؾ ما

 یسر.گ مامدوظس لساز 

 لدم چُبزم: خػتدًی َمػبیگا

ی خًاة خبزی ما یسراشر. رز ایه َب رز َس مسحیٍ الگًزیتم، خػتدًی َمػبیگا ثٍ خػتدًی َمػبیٍ

ی مهًزر ثسزغها لهساز    ی زاٌ حل خبزَب مسحیٍ، ثب تًخٍ ثٍ غبیتبز مؼسفا ؾدٌ ثسای َمػبیگا، کییٍ َمػبیٍ

 یسود.گ ما
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 لدم یىدم: یبفته ثُتسیه َمػبیٍ 

، ثُتهسیه َمػهبیٍ اوتخهبة    َهب  سرر. رز ثیه َمػبیٍگ مارز خػتدًی َمػبیگا، کییٍ َمػبیٍ ثسزغا 

 سرر.گ ما

 ؾؿم: ازشیبثا ممىًػیت حسکتلدم 

رر. رز قهًزتا کهٍ   سگ مازاٌ حل یب لیػت ممىًع ممبیػٍ آن  ثؼد اش اوتخبة ثُتسیه َمػبیٍ، حسکت ثٍ

زفتٍ ي رز قًزتا کٍ حسکت ممىًع وجبؾهد، الگهًزیتم ثهٍ     قدم هفتنلیػت ممىًع ثبؾد، ثٍ  ایه حسکت خص

 یًاَد زفت قدم هشتن

 لدم َفتم: مؼیبز آزمبوا

سرر. رز قًزتا کٍ مؼیهبز ازمهبوا ثهسايزرٌ    گ مارز ایه لدم، حسکت ممىًع ؾدٌ ثب مؼیبز ازمبوا ممبیػٍ 

سرر ي گه  ماثس  قدم پنجنودبم ؾدٌ ي رز قًزتا مؼیبز ازمبوا ثسايزرٌ وؿًر، الگًزیتم ثٍ ؾدٌ ثبؾد، حسکت ا

 زاٌ حل ثؼدی زا اوتخبة ما کىد. ثُتسیه

 لدم َؿتم: اودبم حسکت

ًر. ثٍ ػجبز  ریگهس، اش زاٌ  ؾ مارز ایه لدم، زاٌ حل خبزی خدید ثٍ ػىًان زاٌ حل خبزی رز وظس گسفتٍ 

 ًر.ؾ ماًر ي زاٌ حل خدید ثٍ ػىًان زاٌ خبزی ؾىبیتٍ ؾ ماحل خبزی ثٍ زاٌ حل خدید حسکت 

 لدم وُم: ثُىگبم غبشی ثُتسیه خًاة

، ثٍ ػىًان ثُتسیه خهًاة  ومغٍ ايلیٍسرر. رز اثتدا گ ماالگًزیتم، َمًازٌ ثُتسیه خًاة ذییسٌ  فسایىدرز 

ٍ ثٍ لحظآن  دید ثب ثُتسیه خًاثا کٍ تبسرر، خًاة خگ ماي َس شمبن کٍ حسکتا اودبم  ًرؾ ما گسفتٍرز وظس 

کٍ زاٌ حل خدید زاٌ حل ثُتسی ثبؾد، زاٌ حل خدید ثٍ ػىًان  سرر. رز قًزتاگ مارغت امدٌ اغت، ممبیػٍ 

 ًر ي رز  یس ایه قًز ، ثُتسیه زاٌ حل تغییس وما کىد.ؾ ماثُتسیه زاٌ حل ذییسٌ 
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 ؾسط تًلف:لدم رَم: 

یسر. رز قهًزتا کهٍ ؾهسط تًلهف ثهسايزرٌ ؾهًر،       گ ماثؼد اش َس حسکت، ؾسط تًلف مًزر ازشیبثا لساز 

 مىتمل یًاَد ؾد. قدم یازدهقًز ، ثٍ  هًر ي رز  یس ایؾ ماگصازؼ آن  الگًزیتم یبیبن یبفتٍ ي وتبیح

 لدم یبشرَم: ثُىگبم غبشی لیػت ممىًع

سرر ي غپع لیػت ممىًع ثهٍ َىگهبم   گ ماثؼد اش َس حسکت، مؿخكٍ حسکت خدید يازر لیػت ممىًع 

ایه لبػدٌ، رز شمبن اوتمبل یک حسکت ثٍ لیػت ممىًع، ممکه اغت یک یب چىهد حسکهت    سرر. ثساغبظگ ما

تٍ ي ثهٍ  زف قدم چهارمرف گسرر. ثؼد اش ثُىگبم غبشی لیػت ممىًع، الگًزیتم ثٍ اش لیػت ممىًع ح مالدی

 خػتدًی َمػبیگا رز اعساف زاٌ حل خدید ما یسراشر.

 ًر.ؾ مارز ؾکل شیس مساحل ایه الگًزیتم ثٍ قًز  فیًچبز  ثیبن 
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 .فبرٌ اش الگًزیتم خػتدًی ممىًع ثیبثیدزا ثب اغتثسای ؾجکٍ شیس رزیت یًؾبی کمیىٍ تمسیه: 

 

مػئیٍ يخًر وداؾتٍ ثبؾد ثهٍ قهًز  شیهس مها     رزیت یًؾبی کمیىٍ رز قًزتا کٍ محديریتا رز ایه 

 ؾًر.

 

 رز ایه مػئیٍ ري محديریت شیس رز وظس گسفتٍ ما ؾًر.

َم يخًر راؾهتٍ   DEشمبوا ما تًاود رز خًاة ثُیىٍ حضًز راؾتٍ ثبؾد کٍ یبل  ADیبل  :5هحدودیت 

 ثبؾد.

 ٍ ثبؾد.ما تًاود رز ؾجکٍ وُبیا حضًز راؾت ABي  AD ،CDیکا اش غٍ یبل : 2هحدودیت 
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ؾجکٍ ای کٍ اشالگًزیتم رزیت یًؾبی کمیىٍ ثدين محديریت ثدغت امهدٌ اغهت ري محهديریت فهًق     

 الرکس زا ثسآيزرٌ وما کىد.

زيؼ َبی مختیفا ثسای رز وظس گسفته ایه ري محديریت رز مػئیٍ يخًر رازر. یکا اش زيؼ َبی غبرٌ 

، َصیىٍ یىهبلتا ثهٍ قهًز  شیهس     2ي  1ت َبی ي زایح، اغتفبرٌ اش زيؼ یىبلتا اغت. رز قًز  ومم محديری

 محبغجٍ ما ؾًر.

 ومم ؾًر. 1اگس محديریت  111ایدبر َصیىٍ یىبلتا : 5هحدودیت 

يخًر راؾتٍ  رز خًاة  ABي  AD ،CDرز قًزتا کٍ اش غٍ یبل  111ایدبر َصیىٍ یىبلتا  :2هحدودیت 

 ما ؾًر. 211غٍ کمبن رز خًاة حضًز راؾتٍ ثبؾد، َصیىٍ خسیمٍ ثساثس  ثبؾد ي رز قًزیتکٍ َس

 مًازر شیس رز وظس گسفتٍ وؿًر.ثسای حل ایه مػئیٍ ثب اغتفبرٌ اش زيؼ خػتدً ممىًع ثبید 

رز ایه حبلت، ثٍ خًاثا حسکت ما کىیم کٍ ثُتسیه خًاة کىبزی اغت  جستجوی هحلی:فرایند  -1

 کىد.ثٍ ؾسعا کٍ محديریت َب زا ومم و

رز ایه لػمت، کمبن اوتخبة ؾدٌ ثٍ ؾجکٍ اضبفٍ ما ؾًر ي کمبوا کٍ ثبػث  :حرکت به هوسایگی-2

 رز ؾجکٍ ما ؾًر زا حرف ما کىیم. cycleريز یب 

 رز ایه حبلت کمبن َبیا کٍ وجبید حرف ؾًود لساز گیسر. :لیست هونوعه-3

يلتا رز یک مسحیٍ یک یبل ثٍ ؾجکٍ اضبفٍ ما ؾً ایهه لیىهک يازر   به هنگام سازی لیست تابو : -4

 لیػت تبثً ما ؾًر. 

 رز وظس گسفتٍ ما ؾًر.)ري(  2اوداشٌ ایه لیػت ثساثس ثب  حداکثر اندازه لیست:-5

تکساز تغییسی رز ثُتسیه تبثغ  (غٍ) 3تًلف رز الگًزیتم شمبوا زخ ما رَد کٍ یع اش  ف:قاعده توق -6

 َدف زخ ودَد.



 www.behinehyab.com        نخستین مرجع تخصصی آموزش تحقیق در عملیات

16 

 

 :1تکرار 

رز اثتدای حل مػئیٍ ویبش اغت کٍ ثب یک خًاة ايلیٍ کبز زا آ بش کىیم. خًاة ايلیٍ شیس اوتخبة ما ؾًر 

 اغت. 7درس کٍ َمبن خًاة زيؼ ازایٍ ؾدٌ اش زيؼ ثُیىٍ غبشی رزیت یًؾبی ازایٍ ؾدٌ رز 

 

 BE. اگهس لیىهک   BE/CD/DEغٍ گصیىٍ ثسای اضبفٍ کسرن لیىک ثٍ ؾجکٍ ثبال يخًر رازر کهٍ ػجبزتىهد اش   

، CEاش غهٍ لیىهک    ایدبر ما ؾًر ي ثسای خیًگیسی اش ایه ريز ما تًان یکا BE-CE-AC-ABاضبفٍ ؾًر ريز 

ACي ،AB .)زا حرف کسر)تب حبال رز لیػت تبثً لیىکا اضبفٍ وؿدٌ اغت 

ي (، 31-5;25ياحد افصایؽ مها یبثهد )   25اضبفٍ ؾًر، َصیىٍ کل  BEحرف ؾًر ي لیىک  CEاگس لیىک 

 افصایؽ ما یبثد. 275ثٍ  251ياحد ثبلا ما مبود ي لرا کل َصیىٍ اش  211َصیىٍ یىبلتا 

 111ثهٍ   211تغییهس کهسرٌ ي َصیىهٍ یىهبلتا اش      31-21;11حرف ؾًر َصیىٍ لیىک َهب   ABاگس لیىک 

 یًاَد ؾد.  51+11+111;161کبَؽ ما یبثد ي لرا َصیىٍ کل ثساثس ثب 

 ما ؾًر. 271ومم ما ؾًود ي کل َصیىٍ ثساثس ثب  2ي  1حرف ؾًر، محديریت َبی  ACاگس لیىک 

ایدهبر مها ؾهًر ي     CD-AD-ACاوتخبة ؾًر کٍ ثبید ثٍ ؾجکٍ اضبفٍ ؾًر، رز ایه قًز   CDاگس لیىک 

ي  1حهرف ؾهًر، محهديریت     ACخص گصیىٍ َبی حرف یًاَد ثًر. رز قًزیتکٍ لیىک  ACي  ADلیىک َبی 
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ياحد َصیىٍ ثٍ ياغغٍ  211ي  1ياحد َصیىٍ ثٍ ياغغٍ ومم محديریت  111یًاَد ؾد ي  ومم 2 محديریت

ي فمهظ   ثهسايزرٌ مها ؾهًر    1محهديریت   ADيازر ما ؾًر. يلا رز قًز  حرف کسرن  2ومم محديریت 

 ياحد َصیىٍ یىبلتا ما ؾًر. 111ثبػث  2محديریت 

یدبر ما ؾهًر ي مها تهًان لیىهک َهبی      ا DE-CE-AC-ADثٍ ؾجکٍ اضبفٍ ؾًر آوگبٌ ريز  DEاگس لیىک 

CE،AC  يAD  یًاَد ؾد يلا حرف  1زا حرف کسر. حرف َس یکا اش ایه غٍ لیىک ثبػث ثسلسازی محديریت

خديل شیهس   ما ؾًر. 75(;41-15+)51زا َم ثسلسازکىد ي َصیىٍ کل ؾجکٍ ثساثس ثب  2، محديریت ADلیىک 

 اثتدای ایه تکساز لیػت تبثً تُا اغت. رز یالقٍ یبفته ثُتسیه َمػبیگا زا وؿبن ما رَد.



 www.behinehyab.com        نخستین مرجع تخصصی آموزش تحقیق در عملیات

18 

 

 

ثٍ لیػهت تهبثً    DEثب تًخٍ ثٍ خديل فًق، خًاة فؼیا ثٍ خًاة َمػبیگا شیس حسکت ما کىد ي لیىک 

 { ما ؾًر.DEاضبفٍ ما ؾًر ي لرا لیػت تبثً ثٍ قًز  }
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 2تکزار 

ثٍ ؾجکٍ اضبفٍ ما ؾًر ي ایه کمبن ثٍ  BEػمل ما کىیم ي رز تکساز لیىک  1رز ایه تکساز مؿبثٍ تکساز 

 هیثُتهس  بفتهیه یالقهٍ   سیه رز خهديل ش  اش ؾجکٍ حهرف مها ؾهًر.    ABلیػت تبثیً اضبفٍ ما ؾًر ي لیىک 

 { ما ؾًر.DEرز اثتدای ایه تکساز لیػت تبثً ثساثس } رَد. ازا وؿبن م اگیَمػب
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 آيزر.*: شمبوا لحبػ ما ؾًر کٍ ثتًان خًاة ثُتسی اش خًاة فؼیا ثدغت 
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، ثدتس اغت ي لرا ثٍ ػىًان یک خًاة محیا ثُیىٍ ثٍ حػهبة  75**: ایه خًاة اش ثُتسیه خًاة فؼیا ،

 { ما ؾًر.DE,BEرز اوتُبی ایه تکساز لیػت تبثً ثٍ قًز  } ما آید.

 3تکزار 

ثٍ ؾجکٍ اضبفٍ ما ؾًر ي ایه لیىک ثٍ لیػت تبثً اضبفٍ مها ؾهًر ي لیىهک اش     CDرز ایه تکساز لیىک 

 { ما ؾًر.DE,BEایه تکساز لیػت تبثً ثٍ قًز  } اثتدایرز  لیػت تبثً حرف ما ؾًر.
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 ؼیها فيلا چًن مىدس ثٍ خًاثا ؾدٌ اغت کٍ اش خهًاة   ػضً لیػت تبثًاغت، DEثب يخًر ایىکٍ لیىک 

س ثا ایه امکبن يخًر رازر کٍ اش لیػت تبثً اوتخبة ؾهًر. اش عسفها چهًن حهداک    ( لر75>71ثُتس اغت)یؼىا 
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ثبید لدیما تسیه لیىک یبزج ؾًر کٍ رز ایه قًز   ،CDاغت ي ثب اضبفٍ کسرن لیىک  2اػضبی لیػت تبثً 

اش لیػت یبزج ؾًر ي ما تًان مًزر ثسغا لساز ما گیسر ي رز حبل حبضس لیػت تبثً ثهٍ قهًز     DEلیىک 

{BE,CD}  .ما ؾًر 

 4تکزار 

 اغت. {BE,CD}رز اثتدای ایه تکساز لیػت تبثً ثٍ قًز  
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مشاهده می شود که بهبودی در این تکزار رخ نداده و بهبودی در جواب رخ نداده و به جواب 

می رسیم. لذا به جواب بهینه رسییدیم و ایین    3رسیدیم و در صورت ادامه دوباره به تکزار  2تکزار 

 سیز است. جواب به صورت
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بییه وب سییایت مییا بییه نشییانی     یهه   بهینهه  ی آموسشییی وییزوه هییا بییزای دریا ییت ب یی ه  

www.behinehyab.com .مزاجعه کنید 

بیا  و ییا   behinehyab@gmail.comدر صورت هز وونه سوال اس طزیق ایمیل بیه نشیانی   

 در تماس باشید. ی   بهین  وزوه با 90927779090شماره 

 با تشکز اس توجه شما

 ی   بهین  وزوه آموسشی

 

http://www.behinehyab.com/
http://www.behinehyab.com/

