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دریافت – 1394/09/06 :پذیرش1395/01/25 :
چکیده
مسئله مسیریابی وسیله نقلیه همراه با پنجرههای زمانی ( )VRPTWیکی از مشهورترین مسائل بهینهسازی ترکیباتی
در حوزه حمل و نقل است .چون این مسئله متعلق به مسائل  -NPسخت است ،بسیاری از دانشمندان و محققین
روشهای فراابتکاری برای حل آن ارایه دادهاند .در این مقاله ،به علت ضعفهای موجود در الگوریتم سیستم
مورچگان ( ،)ACSنسخهای اصالحی از این الگوریتم به نام  HACSبرای حل مسئله  VRPTWارایه میگردد .به منظور
افزایش کارایی الگوریتم ،دو روش جستجوی همسایه به نامهای درج و جابجایی مورد استفاده قرار گرفته شده
است .این اصالحات سبب میشود که الگوریتم جدید از همگرایی زودرس اجتناب کند و به جوابهای بسیار خوبی
دست پیدا کند .در نهایت برای تست کارایی الگوریتم ،تعدادی از مجموعه مثال  56تایی ساالمان در نظر گرفته و
نتایج این الگوریتم با دیگر روشها در ادبیات موضوع مقایسه شده است .نتایج نشان میدهد که نه تنها الگوریتم
پیشنهادی توانسته جوابهای بسیار خوبی را به دست آورد بلکه هفت عدد از بهترین جوابهای تاکنون به دست
آمده به وسیله الگوریتم  HACSحاصل میگردد.

کلمات کلیدی :مسئله مسیریابی وسیله نقلیه همراه با پنجرههای زمانی ،الگوریتم سیستم مورچگان ،حرکت درج ،حرکت جابجایی،
مسائل بهینهسازی ترکیباتی

 -1مقدمه
مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیتدار )CVRP( 1یکی از
مسائل استراتژیک در لجستیک و زنجیره تأمین است .در این

که  Qدر نظر گرفته میشود ،تجاوز نکند (ظفری ،تشکری
هاشمی ،یوسفی خوشبخت.)1389 ،

مسئله تعدادی مشتری در یک منطقه جغرافیایی به همراه یک

از طرف دیگر به وجود آمدن مسائل جدید در دنیای واقعی

انبار وجود دارند به طوری که هر یک از مشتریها به میزان

سبب شده است که محدودیتهای دیگری به مسئله CVRP

خاصی کاال نیاز دارند که باید توسط ناوگانی ثابت از وسائل

تحمیل شود و نسخههای دیگری از آن مانند مسئله مسیریابی

نقلیه به آنها تحویل گردد .هدف تعیین مجموعهای از تورها

وسیله نقلیه باز (وسائل نقلیه بعد از انجام مأموریت خود به انبار

برای وسائل نقلیه با کمترین هزینه است به شرط آنکه :هر

بازنگردند و مسیر خود را در همان گرههای انتهایی به پایان

وسیله نقلیه از انبار شروع به حرکت کرده و در انتها به آن

برسانند) (یوسفی خوشبخت ،دیدهور ،رحمتی و صدیقپور،

بازگردد ،هر مشتری دقیقاً یکبار توسط یک وسیله نقلیه بازدید

 ،)1391مسئله مسیریابی وسیله نقلیه همراه با دریافت و تحویل

شود و کل تقاضای مشتریهای هر تور از ظرفیت وسیله نقلیه،

کاال (هر مشتری میتواند عالوه بر درخواست دریافت کاال،

درخواست تحویل کاال نیز داشته باشد و میتواند این

مراکز توزیع غذا یا خدمات و غیره مورد استفاده قرار میگیرد.

درخواستها را در یکبار و یا بیشتر توسط وسایل نقلیه برطرف

باید توجه کرد که اگر بازه زمانی ارضای تقاضای هر مشتری

سازد) (یوسفی خوشبخت و رحمتی ،)1390 ،مسئله مسیریابی

محدودیت نداشته باشد آنگاه این مسئله تبدیل به مسئله

وسیله نقلیه ناهمگن (وسایل نقلیه میتوانند با یکدیگر مشابه

 CVRPمیشود که یک مسئله –NPسخت 3است [ Laporte,

نبوده و از نظر ظرفیت با یکدیگر متفاوت باشند) (یوسفی

 .]2009بنابراین مسئله  VRPTWنیز یک مسئله –NPسخت

خوشبخت ،دیدهور ،رحمتی و سعادتی اسکندری )1391 ،و

است .پیچیدگی این مسئله سبب میشود که نه تنها حل دقیق

مسئله مسیریابی وسیله نقلیه همراه با حمل در بازگشت (بعضی

مسائل آن با اندازه بزرگ در زمانی قابل قبول امکانپذیر نباشد

از گرهها باید قبل از برخی گرههای دیگر مورد مالقات قرار

بلکه حل دقیق مسائل کوچک آن نیز به زمانی بسیار زیاد احتیاج

گیرند) ( سپهری و ستاك )1383 ،به وجود آید.

دارد .از طرف دیگر الگوریتم سیستم مورچگان )ACS( 4یکی از

یکی دیگر از گسترشهای مسئله  ،CVRPمسئله مسیریابی

مشهورترین روشهای فراابتکاری است که تاکنون بر روی

وسیله نقلیه با پنجره زمانی )VRPTW( 2است که با ناوگانی از

تعدادی از مسائل بهینهسازی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج

وسایل نقلیه سروکار دارد که از انبار مسیرهای خود را آغاز

نسبتاً خوبی را به دست آورده است .باید توجه کرد که این

میکنند و میبایست به تعدادی از مشتریان با تقاضاهای متفاوت

الگوریتم در مقایسه با الگوریتم مورچگان )ACO( 5به علت

در یک بازه زمانی مشخص سرویسدهی کنند .در این مسئله

اصالحات صورت گرفته دارای کارایی بسیار بهتری است .به

هزینه  cijو زمان  tijبرای پیمایش کمانها و مقدار تقاضای

علت ساختار سخت مسئله  ،VRPTWدر این مقاله یک روش

کاالی  piبرای هر مشتری  iاز قبل تعریف شده است .به عالوه

ترکیبی-اصالحی  MACSبرای حل این مسئله ارایه میگردد که
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هر مشتری باید در پنجره زمانی که از قبل تعریف شده است و

با الگوریتمهای جستجوی محلی درج و جابجایی ترکیب شده

محدود به زودترین زمان شروع  eiو دیرترین زمان سرویس li

است .به عالوه برای افزایش کارایی الگوریتم از یک قانون

است ،مورد مالقات قرار گیرد .وسایل نقلیهای که زودتر از زمان

تصمیم جدید ،تبدیل پارامتر  q0الگوریتم سیستم مورچگان به

شروع به یک مشتری میرسند متحمل یک زمان انتظار اضافی

یک متغیر و بروزرسانی فرمون بر روی بهترین جواب تاکنون

میگردند اما این وسایل نقلیه باید مسیرهای خود را در حداکثر

پیدا شده ،استفاده میگردد .نتایج نشان میدهد که این اصالحات

زمان سفر مجاز به اتمام برسانند .هدف در این مسئله یافتن

سبب ایجاد یک روش کارای فراابتکاری برای حل مسئله

مسیرهایی برای وسایل نقلیه با حداقل هزینه است که در آن

 VRPTWشده است.

تمام محدودیتها شامل ظرفیت ،زمان سفر و محدودیت پنجره

در این مقاله و در بخش دوم تاریخچه مسئله شرح داده

زمانی برای وسایل نقلیه برقرار باشند .باید توجه کرد که مسئله

میشود در حالی که در بخش سوم ابتدا روش  ACSمورد

 VRPTWخود به دو دسته پنجرههای زمانی سخت و نرم

بررسی قرار میگیرد و سپس روش پیشنهادی با جزئیات بیشتر

تقسیمبندی میشود .در نسخه سخت اگر وسیله نقلیهای زودتر

شرح داده میشود .در بخش چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج

از موعد ابتدایی بازه زمانی به یک مشتری برسد باید صبر کند

الگوریتم پیشنهادی و الگوریتمهای دیگر فراابتکاری بر روی

اما نمیتواند به هیچ وجه دیرتر از بازه زمانی هر مشتری به آن

مثالهای استاندارد پرداخته میشود و سرانجام در بخش پنجم

سرویسدهی کند .در نسخه نرم ،این مسئله طوری دیگر تعریف

جمعبندی و نتیجهگیری ارایه میگردد.

میشود .در این نسخه سرویسدهی خارج از هر بازه به هر
مشتری امکانپذیر است اما چه در رسیدن زودتر از موعد و چه
دیرتر از موعد ،یک هزینه جریمهای به تابع هدف مسئله تحمیل
میشود.
مسئله  VRPTWکه برای اولین بار در دهه  80میالدی
معرفی شد ،امروز در مشاغل بسیاری مانند تحویل نامه و
روزنامه ،تحویل پول از بانکها ،مسیریابی اتوبوس مدرسه،

 -2تاريخچه مسئله
یکی از پرکاربردترین مسائل در بهینهسازی ترکیباتی ،مسئله
 CVRPو گسترشهای آن است .تنوع اینگونه از مسائل آنقدر
زیاد است که دستهبندی آنها و بیان حالتهای مختلفی که در
آن رخ میدهد ،بسیار مشکل و زمان گیر است .از زمانی که
مسئله مسیریابی وسیله نقلیه بدون ظرفیت )VRP( 8در سال

 1959به وسیله دانتزیک 9و همکاران برای اولین بار معرفی

کار میکرد که مسئله را تبدیل به یک مسئله اصلی و چندین زیر

شد ،حالتهای بسیاری از آن بر اساس کاربردهای متفاوتی که

مسئله شامل فروشنده دورهگرد به همراه پنجرههای زمانی

در دنیای واقعی داشتند ،از آن مشتق شدند [ Eksioglo et al.,

میکرد .سپس از روش ژنتیک برای حل مسئله اصلی و یک

 .]2009آنها در این مقاله یک فرمولبندی و الگوریتم ریاضی

روش ساده ابتکاری برای حل زیر مسائل فروشنده دورهگرد با

برای  VRPارایه دادند .به عالوه در مسئله ظرفیت وسایل نقلیه

پنجرههای زمانی استفاده میکرد .به عالوه جواب مسئله با یک

به طور یکسان و برابر با بینهایت و مدت زمان توقف در گرهها

تعامل تکراری بین مسئله اصلی و زیر مسائل به دست میآمد.

صفر در نظر گرفته شده بود .هدف تعیین مسیرهایی برای

نتایج نشان داد که این روش از کارایی مناسبی در مقایسه با

خودروها بود که باید هر یک دستهای از مشتریان را در یک

روشهای ابتکاری ورودی برخوردار است .به عالوه توکلیمقدم

گستره جغرافیایی مورد مالقات قرار دهند .باید توجه داشت که

و همکاران این مسئله را مورد بررسی قرار دادند و گسترشی از

این مسئله همان مسئله چندین فروشنده دورهگرد)MTSP( 10

این مسئله که عالوه بر کمینهسازی هزینه مسافرت سبب میشود

است که در آن محدودیتی برای بازدید از یک مشتری وجود

که میزان فروش بیشینه گردد ،را ارایه دادند [Tavakkoli-

ندارد [.]Yousefikhoshbakht et al., 2012

 .]Moghaddam et al., 2011باید توجه داشت که افزایش

برای اولین بار در سال  1987کولن 11و همکاران اولین

فروش به علت کارایی و ارایه خدمات مناسب به مشتریها قبل

روش بهینهسازی را برای مسئله  VRPTWارایه کردند .روش

از سایر رقبا اتفاق میافتاد .همچنین بعد از آنکه آنها یک مدل

پیشنهادی آنها یک کران پایین را با استفاده از روش برنامهریزی

جدید برای این مسئله ارایه دادند ،از روش شبیهسازی آنیلی و

پویا و تخفیف فضای حالت ،ارایه کرد .به عالوه این روش از

لینگو  8برای حل مسئله استفاده کردند .در این مقاله روش

تصمیمات شاخهای روش تخصیص مسیر-مشتری استفاده

شبیهسازی آنیلی بر روی مثالهای ساالمان نیز مورد استفاده قرار

میکرد و توانست مثالهایی با  15مشتری را حل کند

گرفت.
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[.]Kolen, Rinnooy Kan, and Trienkens, 1987

یک روش همسایگی تطابقی بزرگ توسط لی

کهل 12و همکارش یک روش بر اساس تخفیفسازی الکرانژ

همکارانش برای گسترشی از مسئله  VRPTWبه نام مسئله

برای این مسئله ارایه کردند .در روش پیشنهادی آنها با تخفیف

مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت دار با پنجرههای زمانی و

محدودیتی که سبب میگردد هر مشتری سرویسدهی شود،

تقاضاهای احتمالی ارایه شد [ Lei, Laporte, and Guo,

مسئله  VRPTWتبدیل به زیر مسئلههایی مانند مسئله

 .]2011به عالوه آنها یک مدل برای این مسئله ارایه دادند و

کوتاهترین مسیر با محدودیت ظرفیتی و پنجرههای زمانی

سپس مثالهایی اصالحی را از مثالهای استاندارد ساالمان برای

میشد .برای تست کارایی روش مربوطه ،تعدادی از مسائل

این مسئله ایجاد کردند و کارایی روش خود را در مقابل یک

مشهور در ادبیات موضوع مورد استفاده قرار گرفت.

روش جستجوی تکراری مورد بررسی قرار دادند .یو
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برای نمونه از روشهای ابتکاری برای حل مسئله

همکارانش این مسئله را مورد بررسی قرار داده و یک روش

 VRPTWمیتوان به روش اصالحی جستجوی ممنوع چن 13و

بهبودیافته مورچگان را برای گسترشی از این مسئله ارایه کردند

همکارانش اشاره کرد که از کارایی بسیار خوبی برخوردار بود

[ .]Yu, and Yang, 2011در مسئله آنها  VRPTWبرای

[ .]Chen et al., 2007هدف ارایه شده در این مسئله عالوه

تعدادی از روزها در نظر گرفته شده بود .بهعبارت دیگر

بر کمینهسازی هزینه مسیریابی وسایل نقلیه ،کاهش تعداد وسایل

مشتریان باید در طی روزهایی متوالی و در یک بازه زمانی مورد

نقلیه مورد استفاده نیز بود .الگوریتم بر روی مثالهای ساالمان

بازدید قرار بگیرند .به همین منظور یک ماتریس فرمون چند

مورد استفاده قرار گرفت و با [ Kohl, and Madsen,

بعدی برای انباشتن و بروزرسانی فرمون در نظر گرفته شد.

 ]1997مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج نشان داد که الگوریتم

همچنین دو عملگر برای بهبود الگوریتم مورد استفاده قرار

پیشنهادی دارای کارایی بیشتری نسبت به الگوریتم یاد شده

گرفت .در نهایت این روش بر روی مثالهای استاندارد این

است .در [ ]Cheng, and Wang, 2009برای حل مسئله

مسئله بکار گرفته و نتایج الگوریتم گزارش شد .آزمایشات نشان

 VRPTWاز روش تجزیه استفاده شد .این روش با این روال

داد که الگوریتم از کارایی بسیار مناسبی برخوردار است به

طوری که چندین بهترین جواب تاکنون پیدا شده توسط این
الگوریتم به دست آمد .همچنین یو و همکاران یک روش
ترکیبی فراابتکاری شامل روش مورچگان ،جستجوی ممنوع و
یک الگوریتم جستجوی همسایگی جدید را برای مسئله
 VRPTWارایه دادند [ .]Yu, Yang, and Yao, 2011در
این روش ،ابتدا الگوریتم مورچگان مورد استفاده قرار گرفت و
سپس از الگوریتم جستجوی محلی برای ارتقای جوابها
استفاده شد .هر موقع که کارایی روش رو به نزول میرفت و
الگوریتم نمیتوانست جوابها را ارتقا بخشد ،الگوریتم
جستجوی ممنوع مورد استفاده قرار میگرفت .بهکارگیری این
الگوریتم کارا سبب میشود که الگوریتم بتواند مناطق دیگری را
از فضای شدنی مسئله مورد جستجو قرار دهد و بتواند به
جوابهای بهتری دست یابد .این الگوریتم بر روی مثالهای
ساالمان  56مورد استفاده قرار گرفت .نتایج این الگوریتم در
مقایسه با سایر روشهای مشهور فراابتکاری ،کارایی این روش
در به دستآوردن جوابهای باکیفیت در زمانهای قابل قبول را
اثبات کردBalseiro, Loiseau, and Ramonet, [ .
 ]2011گسترشی دیگری از مسئله  VRPTWرا ارایه کرد که
در آن نوع وابسته به زمان مسئله در نظر گرفته شد .این نسخه
در مسائل شهری بسیار استفاده میشود زیرا مقدار هزینه پیمایش
هر یال وابسته به زمانی است که وسیله نقلیه شروع به حرکت
میکند .نویسندگان این مقاله بالسیرو 17و همکاران یک روش
ترکیبی مورچگان و ابتکاری ورودی را برای این مسئله ارایه
کردند که توانست چندین بهترین جواب تاکنون به دستآمده را
ارتقا دهد .باید توجه کرد که الگوریتم ابتکاری ورودی در
انتهای الگوریتم بکار گرفته میشود که الگوریتم مورچگان شاید
جوابهای نشدنی تولید کرده است .ویدال 18و همکاران این
مسئله را برای اندازههای بزرگ در نظر گرفتند تا بتوانند
الگوریتم کارایی را برای آن ارایه کنند [.]Vidal et al., 2012
روش آنها استفاده از الگوریتم تجزیه به منظور کوچککردن
مسئله به مسائل کوچک بود و سپس از الگوریتم ژنتیک ترکیبی
با کنترل پراکندگی پیشرفته برای حل آنها استفاده میشد.
همچنین حرکتهای تکاملی جدید و یک روش اصالحی برای
تبدیل جوابهای نشدنی در پنجرههای زمانی به جوابهای
شدنی در این روش ارایه شد .سرانجام الگوریتم برای
گسترشهای خاصی از این مسئله شامل حالت دورهای ،چند
انباره و غیره مورد آزمایش قرار گرفت.

 -3روش تحقیق
الگوریتم سیستم مورچگان
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( )ASکه توسط دوریگو
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ارایه شد یکی از اولین نسخههای الگوریتم  ACOمیباشد که از
غذایابی کلونی مورچههای واقعی الهام گرفته شده است
[ .]Dorigo, 1992طبق آزمایشی ماده غذایی و النه به وسیله
فقط دو راه به هم وصل گردید .مشاهدات نشان داد که هر چه
از شروع آزمایش میگذرد ،مورچههای بیشتری راه کوتاهتر را
انتخاب میکنند .در حقیقت علت اینکه مورچهها بعد از یک
مدت کم به سمت راه کوتاهتر مایل میشوند این است که آنان
در ابتدا که از النه شروع به حرکت میکنند راه خود را به
صورت تصادفی انتخاب میکنند و در حین حرکت مادهای
شیمیایی ،به نام فرمون که تبخیر پذیر است ،از خود ترشح
میکنند .باید توجه کرد که در یک زمان معین تعداد مورچههایی
که از راه کوتاهتر به منبع غذایی میرسند و برمیگردند بیشتر از
راه بلندتر است و این سبب میشود که فرمون بیشتری بر روی
راه کوتاهتر انباشته شود .در نتیجه بعد از یک مدت کم ،وقتی
مورچههای دیگر به محل تقاطع دو مسیر میرسند دیگر راه را
نه به صورت تصادفی بلکه براساس میزان انباشتگی فرمون
انتخاب میکنند و مسیر دارای فرمون بیشتر با احتمال باالتری
انتخاب میشود .این آزمایش نشان داد که عمل سادهای که
مورچهها به طور مستقل انجام میدهند چگونه سبب میشود که
مورچهها بتوانند راه کوتاهتر به منبع غذایی را بیابند .دوریگو این
عمل مورچهها را شبیهسازی کرد و الگوریتم مورچگان را ارایه
داد .باید توجه کرد که در این الگوریتم ،وظیفه اصلی هر مورچه
مصنوعی مانند همتای طبیعی خود ،یافتن کوتاهترین مسیر بین
یک جفت گره در یک گراف است.
در سال  1997دوریگو و گامباردال
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سیستم جمعیت

مورچگان را معرفی کردند [ Dorigo, and Ganbardella,
 ]1997که تا حد زیادی از  ASالهام گرفته شده بود .این
الگوریتم به دلیل معرفی مکانیسمهایی جدید ،نسبت به  ASاز
لحاظ کارآیی به بهبودهایی دست یافته است .در این روش در
هر مرحله مورچههای مصنوعی وظیفه دارند که انتخاب گره
بعدی  jرا از گره جاری  iبر اساس فرمون ریخته شده روی
یال ) ) t ij ( (i,jو عکس فاصله یال ) ،) hij ( (i,jانجام دهند.
قانون تصمیم برای مورچه  kواقع در گره  ،iکه میخواهد یکی
از گرهها را از مجموعه گرههای مالقات نشده  N ikانتخاب کند
از فرمول ( )1به دست میآید .باید توجه کرد که این قانون

انتقال جدید به هر دو مورد استخراج و اکتشاف توجه دارد.

رسیدن زودتر وسیله نقلیه از زمان e j

ìï 1
if q £ q0 & j = j k
ïï
ïï
ïï
ï0
if q £ q0 & j ¹ j k
k
()1
Pij = ïí
ïï t a h b
ij
ij
ïï
q > q0
ïï
a
b
ïï å t ij hij
ïïî j Î N ik
در این فرمول ،به وسیله پارامترهایی  aو  bمیتوان میزان

اهمیت  t ijرا نسبت به  hijتغییر داد .به عالوه  j kگرهای

 : s jزمان سرویس در مشتری j
 : t j 0زمان سفر از مشتری  jبه انبار
 : l 0کران باالی زمان برای بازگشت وسایل نقلیه به انبار
به عالوه همان طور که مورچهها بین گره  iو  jحرکت
میکنند ،مقدار فرمون روی آن را با استفاده از فرمول ( )2بروز
میکنند .که در آن  ،  0مقدار اولیه فرمون است که به وسیلهی

فرمول   0  (nC i ) 1محاسبه میشود .در این فرمول n

است برای مورچه kام که دارای ماکزیمم مقدار   ijij در بین

نشاندهنده تعداد گرهها و  Ciهزینه تور اولیه است که به

تمام اعضای مجموعه  N ikاست و  qیک متغیر تصادفی است

وسیلهی یک روش ابتکاری سازنده ،مانند روش نزدیکترین

که به طور یکنواخت در ] [0،1توزیع شده است .همچنین q0

همسایه ،تولید میشود .همچنین در این فرمول و فرمول (،)3

یک پارامتر آستانه ثابت در ] [0،1است که نسبت اهمیت

 و  نرخ تبخیر و پارامتری در دامنه ] [0،1میباشد که

استخراج به اکتشاف را تعیین میکند .بنابراین موقعی که  qکمتر

کاهش فرمون روی یالها را تنظیم میکند .باید توجه کرد که

یا مساوی  q 0باشد مورچهها اکتشاف را به کار میگیرند و

نتیجه بروز رسانی محلی این است که اگر در هر زمان یک

گره  j kرا به عنوان گره بعدی در تورشان انتخاب میکنند در

مورچه یال )  (i , jرا پیمود ،آنگاه ردپای فرمونش کاهش

حالی که اگر  qبزرگتر از  q 0باشد مورچهها از استخراج بر

مییابد تا این یال برای مورچههای بعدی در تکرارهای آینده

پایه احتمال ،برای انتخاب گره بعدی استفاده میکنند.

کمتر مطلوب باشند .این مطلب موجب تشویق بیشتر استخراج

باید توجه کرد که در مسئله فروشنده دورهگرد مجموعه

برای یالهایی که هنوز مالقات نشدهاند ،میشود .باید توجه کرد

 N kنامیده میشود ،در هر

که بروز رسانی محلی به اجتناب از موقعیتهای رکود ضعیف

گرههای مالقات نشده  N ikکه

) i (T SP

مرحله با تمام گرههایی که تاکنون توسط مورچه kام مورد
مالقات واقع نشدهاند ،برابر است در حالی که برای مسئله
 CVRPاین مجموعه  N ikکوچکتر میشود و به

Nk
) i (CV R P

تبدیل میشود که عبارت است از تمام مشتریهایی که تاکنون
توسط مورچه kام مالقات نشدهاند و اضافه شدن تقاضای آنها
به ظرفیت مورچه kام ،که نقش وسیله نقلیه را بازی میکند ،از
مقدار ظرفیت مورچه بیشتر نمیشود .در نهایت برای مسئله
 VRPTWمجموعه  N ikدوباره کوچکتر میشود و ) N i (V R PT W

نامیده میشود .بنابراین مشتریان عالوه بر صادق بودن در
محدودیت ظرفیت که در

CVRP

شرح داده شد باید دو

محدودیت دیگر  a j + g j + s j + t j 0 £ l0و a j £ l j

نیز صدق کنند که در آن:
 : a jزمان رسیدن وسیله نقلیه به مشتری ( jچون فقط در
هر تکرار یک وسیله نقلیه هر مشتری را مالقات میکند بنابراین
این زمان یکتا است).

کمک میکند.
 ij (t  1)  (1   ). ij (t )   0

()2

همچنین وقتی مورچهها تورشان را تولید کردند ،یالهای
متعلق به بهترین تور بر اساس فرمول ( )3بروز میشوند
(فرمونریزی سراسری) که در آن  Cbهزینه بهترین تور Tb

پیدا شده از زمان شروع الگوریتم است .مهم است که توجه شود
که بروز رسانی سراسری فقط فرمون را روی یالهای متعلق به
بهترین تور تنظیم میکند .این مطلب موجب تشویق مورچهها
برای جستجوی همسایگیهای بهترین تور در تکرارهای بعدی
میشود.
()3

)  ij (t  1)  (1   ). ij (t )   (1 / C b

برای بهکارگیری روش  ACSبرای مسئله VRPTW
چندین اصالح در نظر گرفته شد تا بتوان کارایی این الگوریتم را
افزایش داد و بدین وسیله جوابهای خوبی را برای مثالهای
استاندارد مسئله یافت .این اصالحات به شرح زیر میباشند.
 .1همان طور که گفته شد انتخاب هر مشتری مانند j

 : l jکران باالی پنجره زمانی مشتری j

هنگامیکه مورچه kام در گره  iقرار دهد طبق فرمول ()1

 : g jزمان انتظار هر وسیله نقلیه در مشتری  jدر صورت

صورت میگیرد که در آن مشتریهای کاندید ،مجموعه

مشتریهای مالقات نشده )  N i (V R PT Wهستند .به علت

افزایش کارایی استفاده میکند .ده عدد همسایگی از هر

اینکه در مسئله  VRPTWطول بازه زمانی مالقات هر

کدام از این چهار روش تولید میشود و در این چهل

مشتری نیز نقش بسیار مهمی را بازی میکند و هر مشتری

همسایگی هر کدام از جوابهای شدنی که بهبود بیشتری

که طول پنجره زمانی کوتاهتری دارد بهتر است که زودتر

را در الگوریتم ایجاد کند ،انتخاب میگردد.

مالقات شود ،بنابراین متغیر  w jنیز در فرمول ( )1بکار
گرفته میشود که با  (l j  e j )1برابر است .بنابراین در
مسئله  VRPTWاز تابع تصمیمگیری که در فرمول ()4
آمده به جای فرمول ( )1استفاده میشود.
if q £ q0 & j = j k

()4

if q £ q0 & j ¹ j k
q > q0
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شکل  .2حرکت درج (برداشتن يك مشتری از يك مسیر و ارسال
آن به مسیر ديگر)

 .2پارامتر  q0یکی از مهمترین پارامترها در الگوریتم ACS
است که نقش اساسی در یافتن جواب برای مسئله بازی
میکند به طوری که مقدار نزدیک به یک آن سبب میشود

شکل  .3حرکت درج (برداشتن يك مشتری از يك مسیر و ارسال
آن به همان مسیر)

که در بیشتر مواقع ،الگوریتم بهترین مشتری دارای
ماکزیمم مقدار   ijij  wjرا انتخاب کند .این عمل
سبب میشود که ناحیه جستجو محدود گردد و الگوریتم
در بهینههای محلی گیر بیفتند اما از طرف دیگر مقدار
نزدیک به صفر آن سبب میگردد که قانون تصمیم آن
همانند الگوریتم  ASعمل کند و دایرهای وسیع از
جوابهای شدنی را در هر انتخاب در نظر بگیرد .این

شکل  .4حرکت جابجايی (جابجا کردن يك مشتری در يك مسیر با
يك مشتری ديگر از مسیر ديگر)

عمل سبب جستجوی تصادفی میشود و الگوریتم
نمیتواند به جستجوی همسایگیهای جوابهای خوب
بپردازد .در الگوریتم پیشنهادی مقدار  q0نه یک پارامتر
بلکه یک متغیر در نظر گرفته میشود .به نحوی که اگر
الگوریتم پیشنهادی نتواند در سه تکرار متوالی بهترین
جواب را بهبود بخشد آنگاه مقدار  q0نصف میگردد.
سپس این مقدار در طی الگوریتم ثابت میماند تا اینکه

شکل  .5حرکت جابجايی (جابجا کردن يك مشتری در يك مسیر با
يك مشتری ديگر از همان مسیر)

مقدار بهترین جواب الگوریتم بهبود بخشد .در آن صورت
دوباره مقدار  q0به مقدار اولیه بازمیگردد.

.4

اساس الگوریتم ژنتیک بر آن است که موجوداتی که

 .3دو روش درج و جابجایی از بهترین الگوریتمهای ابتکاری

دارای بیشترین تطبیق با محیط هستند بتوانند به حیات

همسایه هستند که در بیشتر روشهای کارا از آنها

خود ادامه دهند .به عبارت دیگر موجودات قویتر و

استفاده شده است .الگوریتم پیشنهادی از این دو روش،

سازگارتر توانایی بیشتری در گذشتن از خطرات داشته

که در شکلهای  4 ،3 ،2و  5نشان داده شده است ،برای

و میتوانند نسل خودشان را حفظ کنند .در الگوریتم

پیشنهادی عالوه بر فرمونریزی سراسری برای بهترین

جواب در تکرار جاری همانند روش معمولی ،ACS
بهترین جواب تاکنون پیدا شده نیز مورد توجه قرار
میگیرد و بر روی این جواب نیز فرمونریزی سراسری
انجام میگیرد .این عمل سبب افزایش فرمون بر روی
یالهای متعلق به این دو بهترین مسیر جاری و بهترین
مسیر تاکنون پیدا شده میشود و سبب میگردد که
همسایگیهای این یالها با احتمال بیشتری در
تکرارهای بعدی انتخاب شوند.

همانند سایر روشهای فراابتکاری الگوریتم پیشننهادی
دارای پارامترهای زیادی است که باید به وسیله کناربر قبنل
از شننروع الگننوریتم تنظننیم شننود .باینند توجننه داشننت کننه
چگونگی مقدار دهی به این پارامترها بسیار مهنم و حیناتی
در کارایی الگوریتم میباشد .بنا توجنه بنه رفتنار تصنادفی
الگوریتم و تنظیم بهتر این پارامترهنا ،ممکنن اسنت نتنایج
بهتری به دست آید .بدین منظور مقنادیر منورد آزمنایش و
بهترین مقادیر پیدا شده برای پننج پنارامتر   ,  ,  , و
 q0در جدول  1نشان داده شده است .در این جدول با در

نظر گرفتن  4پنارمتر  ,  , و  q0بنا کمتنرین مقندار،

بهترین مقدار  به دستمیآید که در اینجنا  2بنه دسنت
آمده است .سپس با در نظر گرفته شدن  بنه مقندار  2و
  , و  q0با کمترین مقدار مورد آزمایش بهتنرین مقندار

 به دستمیآید و به همین ترتیب بهترین مقنادیر  , 

و  q0نیز به یافتمیگردد .باید توجنه داشنت کنه در انتهنای
الگوریتم همانند سایر الگوریتمهای فراابتکاری شرط پایانی حلقه
در نظر گرفته میشود و در صورتی که این شنرط برقنرار باشند
الگوریتم به پایان میرسد .این شرط تکرار متوالی بهترین جواب
تاکنون به دستآمده به تعداد  15بار است.

 -4تجزيه و تحلیل
الگوریتم حل به زبان  Matlab7نوشته شده و روی
کامپیوتری  7هستهای با  8گیگا حافظه و  3500 Mhzقدرت
پردازشگر اجرا گردیده است .در این کد ،ورودیهای ابتدایی
مسئله شامل مختصات انبار و مشتریها ،مقدار تقاضای هر
مشتری ،پنجرههای زمانی برای همه مشتریها ،مقدار زمان
بارگیری مورد نیاز برای هر مشتری و مقدار زمان پیمایش هر
کمان را وارد کرده و بهترین جواب و مقدار را به دست آورد.
برای مقایسه کاملتر الگوریتم پیشنهادی ،مسائل معروف ساالمان
که در ادبیات موضوع به آن اشاره شد و در آدرس اینترنتی زیر
وجود دارند در نظر گرفته شده است.
http://w.cba.neu.edu/~msolomon/problems.htm

این مسائل براساس ویژگیها و خصوصیاتی که دارا
میباشند در سه گروه کلی  R ،Cو  RCدستهبندی شدهاند .هر
گروه دارای  8تا  12مسئله میباشند که دارای اختالفات جزئی
در مختصات نقاط ،میزان تقاضا ،زمان سرویسدهی و پنجرههای
زمانی هستند .به عالوه حداکثر تعداد مشتریها در این مثالها
 100میباشد .در این مثالها مجموعه  Cنشاندهنده مشتریانی
هستند که پنجرههای زمانی آن بر این اساس طراحی شده که
جواب از قبل مشخص فرض شده است .در مجموعه R
مشتریان به صورت تصادفی در داخل یک مربع توزیع شدهاند.
در نهایت در مجموعه  RCترکیبی از مشتریان در دو دسته  Rو
 Cوجود دارند .به عالوه هر یک از این سه نوع به دو دسته
فرعی  1و  2تقسیم میشوند .در مسائل نوع  1پنجرههای زمانی
کوتاه میباشند و ظرفیت وسایل نقلیه کوچک هستند در حالی
که در نوع  2این شرایط کامالً برعکس است .به عبارت دیگر در
نوع  2پنجرههای زمانی بلند میباشند و ظرفیت وسایل نقلیه
بزرگ هستند .بنابراین جوابهای مثالهای نوع  2دارای
مسیرهای کم و تعداد مشتریهای زیاد اختصاص داده شده به
هر مسیر میباشد .باید توجه کرد که در این بخش از هر شش

جدول .1تحلیل حساسیت پارامترها

دسته ،دو مثال که همگی دارای  100مشتری هستند ،انتخاب

پارامتر

مقادیر در نظر گرفته شده

بهترین مقدار



[]2/5 ،2 ،1/5 ،1 ،0/5

2



[]5 ،4 ،3 ،2 ،1

5

هستند و ثانیاً الگوریتمهای زیادی بر روی این مثالها مورد



[]5 ،4 ،3 ،2 ،1

3

آزمایش قرار گرفته شده است و بدین جهت میتوان مقایسه



[]0/9 ،0/7 ،0/5 ،0/3 ،0/1

0/4

مناسبی بین الگوریتم پیشنهادی  HACSو الگوریتمهای دیگر

q0

[]0/99 ،0/95 ،0/90 ،0/85 ،0/80

0/90

انجام داد تا بدین وسیله کارایی الگوریتم با دقت بیشتری مورد

شدهاند زیرا اوالً دارای ترکیبی مناسب از شش دسته از مسائل

بررسی قرار گیرد.

در جدول  2الگوریتم پیشنهادی  HACSبا الگوریتمهای

ترتیب مورد بررسی قرار میگیرند .با بررسی این نتایج میتوان

فراابتکاری مشهوری که تاکنون برای حل این مسئله مورد

نتیجه گرفت که الگوریتم دارای جوابهای بهتر نسبت به

استفاده قرار گرفته شدهاند ،مقایسه شده است .در این جدول و

الگوریتم  SATabuاست زیرا این الگوریتم در شش مثال

در ستونهای دوم تا پنجم نتایج چهار روش مهم فراابتکاری

توانسته است که به بهترین جوابها دست پیدا کند در حالی که

شامل الگوریتم جستجوی ممنوع (Tan, Lee, [ )SATabu

الگوریتم  HACSدر هفت مثال توانسته به بهترین جوابها

 ،]and Ou, 2001روش ژنتیک (Thangiah, [ )GenSAT

برسد .همچنین باید توجه داشت که الگوریتم پیشنهادی در دو

 ،]Osman, and Sun, 1994روش مورچگان ترکیب شده

مثال  R1-01و  RC1-01توانسته که کیفیت جوابها را بهبود

با الگوریتم ابتکاری ورودی (Balseiro, [ )MACS-IH

بخشد و به جوابهای بسیار خوبی دست یابد .از طرف دیگر

 ]Loiseau, and Ramonet, 2011و الگوریتم مورچگان

میتوان مشاهده کرد که الگوریتم  GenSATضعیفترین نتایج

ترکیبی ( ]Chen, and Ting, 2005[ )IACS-SAرا نشان

را در این جدول به دستآورده و فقط در چهار مثال توانسته که

میدهد .بعالوه در ستون ششم نتایج الگوریتم پیشنهادی

به بهترین جوابها نائل گردد .دو الگوریتم دیگر در جدول 1

 HACSو در ستون هفتم بهترین جوابهایی که تاکنون به

توانستهاند که از این لحاظ جوابهای یکسانی را به یافته و در

وسیله سایر الگوریتمها به دستآمده است ( ،)BKSارایه شده

پنج مثال بهترین جوابها را به دست آورند .بنابراین در کل

است.

میتوان به این نتیجه دست یافت که الگوریتم پیشنهادی در بین

برای تجزیه و تحلیل جوابهای به دست آمده سه روش

الگوریتمها توانسته که به بهترین جوابها دست یابد و

مقایسه تعداد بهترین جوابهای تاکنون به دست آمده ،میانگین

همانطور که در شکل  5نشان داده شده است ،قویترین

جوابهای به دستآمده برای  12مثال و مقایسه با بهترین

الگوریتم محسوب میشود.

جوابهای تاکنون به دستآمده در نظر گرفته میشود و به
جدول  .2مقايسه الگوريتم با بهترين الگوريتمهای فراابتکاری
مثال

SATabu

GenSAT

MACS-IH

IACS-SA

ACS

HACS

BKS

R1-01
R1-11
C1-05
C1-07
RC1-01
RC1-03
R2-02
R2-05
C2-01
C2-06
RC2-05
RC2-08

1655
1091
829
829
1678
1196
1078
1049
592
654
1426
943

1677
1151
829
829
1669
1207
1176
1128
592
588
1389
919

1651
1097
829
829
1697
1262
1192
994
592
588
1298
829

1671
1112
829
829
1653
1285
1102
1033
592
588
1344
848

1655
1097
838
829
1697
1207
1102
1049
605
588
1298
943

1625

1646
1091
829
829
1653
1196
1078
994
592
588
1297
828

1091
829
829

1638
1196
1130
994
592
588
1346
839

شکل  .6تعداد بهترين جوابهای به دستآمده توسط هر الگوريتم

برای مقایسه این الگوریتمها در مرحله دوم از میانگین

دیگر روش  SATabuکه از روشهای کارا در به دست آوردن

جوابهای به دستآمده در  12مثال مربوطه استفاده شده است.

بهترین جواب تاکنون پیدا شده بود ،نمیتواند کارایی خود را از

باید توجه کرد که این معیار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار

در این محک نیز اثبات کند و با میانگین  1085بعد از الگوریتم

است زیرا به این نکته اشاره میکند که رفتار الگوریتم به طور

 ،GenSATضعیفترین الگوریتم است .بعد از این دو

متوسط در بین مثالهای استاندارد چگونه است .به عالوه با این

الگوریتم ،به ترتیب روشهای  IACS-SA ،ACSو

روش میتوان دید که هر الگوریتم دارای چقدر پایداری است و

 MACS-IHقرار دارند که به ترتیب با میانگین 1074 ،1076

آیا میتواند به طور کلی برای این دسته از مثالها جوابهای

و  1072به ترتیب در رده چهارم ،سوم و دوم مقایسه

مناسبی به دست آورد یا خیر .با توجه به جوابهای به دست

الگوریتمها قرار دارند .در نهایت الگوریتم پیشنهادی HACS

آمده در شکل  7میتوان دید که الگوریتم  GenSATدارای

است که توانسته از این نظر نیز کارایی خود را اثبات کند و

ضعیفتری جواب است و دارای میانگین  1096است و همانند

همان طور که در شکل  7نشان داده شده است با میانگین

معیار نخستین در انتهای ردهبندی الگوریتمها قرار دارد .از طرف

 1058بهترین جواب را به دست آورد.

شکل  .7میانگین جوابهای به دست آمده توسط هر الگوريتم

جدول .3مقايسه الگوريتم با بهترين جوابهای پیدا شده

مثال

C1-05 R1-11 R1-01

C2-01 R2-05 R2-02 RC1-03 RC1-01 C1-07

زمان روش 44.12 73.11 48.12 53.22 ACS

55.26

RC2-08 RC2-05 C2-06

68.27 63.01 73.52 69.53 57.92

73.42

74.82

زمان روش 115.03 120.56 121.84 104.75 93.92 89.04 79.64 102.93 101.45 102.56 78.83 95.68 HACS
نتايج HACS
BKS
Gap

1091 1625
1091 1646
1.28
0

829
829
0

829
829
0

1638
1653
0.90

994 1130

1196
994 1078 1196
0 -4.82
0

592
592
0

588
588
0

1346
1297
-3.78

839
828
-1.33

در جدول  3زمان اجرای الگوریتم  ACSو  HACSبه ثانیه

الگوریتم ژنتیک و تبدیل کردن یک پارامتر الگوریتم به یک متغیر

نشان داده شده است .همچنین برای نشان دادن کارایی الگوریتم

بود .برای تست کارایی الگوریتم چندین مسئله استاندارد از ادبیات

 ،HACSدرصد انحراف نسب به بهترین جواب تاکنون به دست

موضوع در نظر گرفته شد و نتایج الگوریتم با چندین روش

آمده ( )Gapبرای هر مثال در این جدول ارایه گردیده است .این

فراابتکاری مشهور بر روی این مثالها مورد مقایسه قرار گرفت.

درصد از فرمول ( )5به دست میآید .در این فرمول )  f ( sنشان

نتایج نشان داد که الگوریتم پیشنهادی کارایی بسیار خوبی از خود

دهنده مقدار به دست آمده به وسیله الگوریتم مورد بحث است در

نشان میدهد و به جوابهای بسیار خوبی دست مییابد .استفاده از

حالی که ) * f ( sنشان دهنده بهترین مقدار است که تاکنون برای

الگوریتم جستجوی ممنوع برای ترکیب با این روش میتواند نتایج

آن مسئله بهدست آمده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اگر

بهتری را برای الگوریتم در بر داشته باشد .به عالوه میتوان این

مقدار درصد انحراف برای یک الگوریتم دلخواه در یک مسئله

الگوریتم را برای مسائلی مانند مسیریابی وسیله نقلیه همراه با

کمینهسازی مثبت به دستآید ،آنگاه مقدار به دست آمده از بهترین

دریافت و تحویل کاال و سایر نسخههای  VRPTWگسترش داد که

مقدار تاکنون بهدست آمده دارای کیفیت بیشتری است .اما اگر این

به مقالههای بعدی موکول میگردد.

مقدار منفی بهدست آید یعنی آنکه الگوریتم نتوانسته است که مقدار
کیفیت جواب را افزایش دهد.
)f ( s*) - f ( s
´ 100
)*f ( s

()5

= Gap

نتایج بر این نکته اشاره دارد که روش پیشنهادی توانسته است
که جوابهای بسیار خوبی برای مسائل استاندارد VRPTW

 -6سپاسگزاری
این مقاله نتیجه اجرای طرح پژوهشی تحت عننوان "ینک روش
مورچگان ترکیب شده با الگوریتمهای ابتکاری درج و جابجایی برای
مسئله برنامهریزی توزیع همراه با پنجرههای زمانی" است که توسط
دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند مورد حمایت مادی و معننوی قنرار

به دست آورد .به خصوص همانطور که گفته شد الگوریتم توانسته

گرفته است.

تاکنون به دستآمده است ،برسد .به عالوه در دو مثال توانسته که

-7پینوشتها

که در هفت مثال از دوازده مثال مربوط به بهترین جوابهایی که
کیفیت جوابها را افزایش دهد و در سه مثال دیگر نیز الگوریتم با
خطای قابل قبولی به جوابهایی با کیفیت دست یافته است.
همچنین اگر الگوریتم پیشنهادی از نظر به دستآوردن میانگین
درصد انحراف در نظر گرفته شود ،میتوان نتیجه گرفت که الگوریتم
 HACSدارای میانگین  -0/65درصد انحراف است که کمتر از یک
درصد میباشد.
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مسئله  VRPTWارایه شد .این روش دارای اصالحاتی شامل قانون
تصمیم ،استفاده از الگوریتمهای کارای ابتکاری ،استفاده از ایده

)1. Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP
2.Vehicle Routing Problem with Time Window
)(VRPTW
3. NP-Complete Problems
)4. Ant Colony System (ACS
)5. Ant Colony Optimization (ACO
6. Insert Move
7. Swap Move
)8. Vehicle Routing Problem (VRP
9. Dantzig
)10. Multiple Traveling Salesmen Problem (MTSP
11. Kolen
12. Kohl
13. Chen
14. Lingo 8.0
15. Lei
16. Yu

salesman problem. IEEE Transactions on Evolutionary
Computation, Vol. 1, No. 1, pp. 53–66.
- Eksioglu, B., Vural, A. V. and Reisman, A. (2009) “The
vehicle routing problem: A taxonomic review”,
Computers. & Industrial Engineering, Vol. 57,
pp. 1472–1483.
- Kolen, A. W. J., Rinnooy Kan, A. H. G. and Trienkens,
H. W. J. M. (1987) “Vehicle routing and scheduling
with time windows”, Operations Research, Vol. 35, No.
2, pp. 266-273.
- Laporte, G. (2009). Fifty years of vehicle routing.
Transportation Science, Vol. 43, pp. 408–416.
- Lei, H., Laporte, G. and Guo, B. (2011) “The capacitated
vehicle routing problem with stochastic demands and
time windows”, Computers & Operations Research, Vol.
38, No. 12, pp. 1775-1783.
- Pesant, M. and Gendreau, M. (1999) “A constraint
programming framework for local search methods”,
Journal of Heuristics, Vol. 5, No. 3, pp. 255-279.
- Solomon, M. M. (1987) “Algorithms for the vehicle
routing and scheduling problems with time window
constraints”, Operations Research, Vol. 35, No. 2,
pp. 254-265.
- Tan, K. C. Lee, L. H. and Ou, K. (2001) “Artificial
intelligence heuristics in solving vehicle routing
problems with time window constraints”, Eng. Appl.
Artif. Intell, Vol. 14, pp. 825–837.
-Tavakkoli-Moghaddam, R., Gazanfari, M., Alinaghian,
M., Salamatbakhsh, A. and Norouzi, N. (2011) “A new
mathematical model for a competitive vehicle routing
problem with time windows solved by simulated
annealing”, Journal of Manufacturing Systems, Vol. 30,
No. 2, pp. 83-92.
- Thangiah, S. R., Osman, I. H. and Sun, T. (1994) “Hybrid
Genetic Algorithm, Simulated Annealing and Tabu
Search Methods for Vehicle Routing Problems with
Time Windows”, Technical Report UKC/OR94/4,
Institute of Mathematics and Statistics, University of
Kent, Canterbury, UK.
- Vidal, T., Crainic, T. G., Gendreau, M. and Prins, C.
(2012) “A hybrid genetic algorithm with adaptive
diversity management for a large class of vehicle routing
problems with time-windows”, Computers & Operations
Research, In Press.
- YousefiKhoshbakht, F., Sedighpour, M. (2012) “A
Combination of Sweep Algorithm and Elite Ant Colony
Optimization for Solving the Multiple Traveling
Salesman Problem”, accepted paper in Proceedings of the
Romanian Academy, Vol. 13, No. 1, pp. 295-301.
- Yu, B. and Yang, Z. Z., (2011) “An ant colony
optimization model: The period vehicle routing problem
with time windows”, Transportation Research Part E:
Logistics and Transportation Review, Vol. 47, No. 2, pp.
166-181.
- Yu, B., Yang, Z. Z. and Yao, B. Z. (2011) “A hybrid
algorithm for vehicle routing problem with time
windows”, Expert Systems with Applications, Vol. 38,
No. 1, pp. 435-441.

17. Balseiro
18. Vidal
19. Ant System (AS)
20. Dorigo
21. Ganbardella

 مراجع-8
) "ارایه روشهای ابتکاری و حل1383( ،. م، ستاك،.م. م، سپهری"مسیریابی وسایل نقلیه با حمل در بازگشت در حالت غیر همگن
اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین اولین کنفرانس لجستیک
.13-1  ص،و زنجیره تامین
. م، و یوسفی خوشبخت. م. س، تشکری هاشمی،. ع، ظفری) "الگوریتم ترکیبی موثر ژنتیک برای حل مسئله مسیریابی1389(
 شماره،21  جلد، مهندسی صنایع و مدیریت تولید،"وسیله نقلیه
.63-76  ص،2
) "یک الگوریتم1390( . ف، و رحمتی. م، یوسفی خوشبختبهبود یافته جمعیت مورچگان برای حل مسئله مسیریابی وسیله
 پژوهشنامه حمل و،" نقلیه همراه با دریافت و تحویل همزمان کاال
.183-198  ص،2  شماره،8  جلد،نقل
،. م، و صدیقپور. ف، رحمتی،. ف، دیدهور،. م، یوسفی خوشبخت) "الگوریتم موثر رقابتی فراگیر برای حل مسئله مسیریابی1391(
.95-83 ،)1( 9  پژوهشنامه حمل و نقل، “وسیله نقلیه باز
 ف و سعادتی، رحمتی،. ف، دیدهور،. م، یوسفی خوشبخت) "یک روش جمعیت مورچگان ترکیبی1391( ،. ز،اسکندری
،"برای مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با ناوگان ناهمگن ثابت
.207-191  ص،1391 ،)2( 9 پژوهشنامه حمل و نقل
- Balseiro, S. R., Loiseau, I. and Ramonet, J. (2011) “An
Ant Colony algorithm hybridized with insertion
heuristics for the Time Dependent Vehicle Routing
Problem with Time Windows”, Computers & Operations
Research, Vol. 38, No. 6, pp. 954-966.
- Chen, C. H. and Ting, C. J. (2005) “A hybrid ant colony
system for vehicle routing problem with time windows”,
J. East. Asia Soc. Transp. Stud, Vol. 6, pp. 2822–2836.
- Chen, J. C., Chiang, C. S., Chen, B. B. and Chen, C. W.
(2007) “Solving Vehicle Routing Problem with Time
Window Constraints”, 1-4244-0885-7/07/$20.00 ©2007
IEEE.
- Cheng, C. B. and Wang, K. P. (2009) “Solving a vehicle
routing problem with time windows by a decomposition
technique and a genetic algorithm”, Expert Systems with
Applications, Vol. 36, No. 4, pp. 7758-7763.
- Dorigo M. (1992) “optimization, Learning and natural
algorithms”,
Ph.D
Thesis,
Dip.Electtronica
Informazion, Politecnico di Milano Italy.

- Dorigo, M., & Gambardella, L. M. (1997a). Ant colony
system: A cooperative learning approach to the traveling

A Modified Ant Colony System Hybridized with Insert and Swap
Heuristic Algorithms for the Vehicle Routing Problem
with Time Windows
Sh. Azami, Assistant Professor, Parand Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
P. Bassiri, Lecturer, Department of Mathematics, Payame Noor University, Tehran, Iran.
F. Didehvar, Assistant Professor, Department of Mathematics and Computer Science, Amirkabir
University of Technology, Tehran, Iran.
F. Rahmati, Associate Professor, Department of Mathematics and Computer Science, Amirkabir
University of Technology, Tehran, Iran.
M. Yousefikhoshbakht, Assistant Professor, Young Researchers & Elite Club, Hamedan Branch,
Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
E-mail: khoshbakht@iauh.ac.ir
ABSTRACT

The vehicle routing problem with time windows (VRPTW) is one of the most well-known
combinatorial problems in the transportation domain. Because this problem belongs to NP-Hard
problems, many researchers have presented meta-heuristics for it. In this paper, aimed at the
disadvantages existed in the current Ant Colony System (ACS), a modification of this algorithm
called HACS is proposed for solving VRPTW. To improve the performance of ACS, two
neighborhood search in the name of insert and swap algorithms are used. This new algorithm can
avoid premature convergence and exploit more strong solutions. Finally, the effectiveness of the
HACS on solving a number of the Solomon’s 56 VRPTW is validated by comparing the
computational results with those previously presented in the literature. The results show that not
only the proposed HACS algorithm can find good solutions but also seven best known solutions of
the benchmark problem are also found by the proposed method.
Keywords: Vehicle Routing Problem with Time Windows, Ant Colony System, Insert Move, Swap
Move, Combinatorial Optimization Problems
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