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امروزه در شهرهای بزرگ جهان ،ترافیک یکی از معضالت اصلی محسوب می شود که در اثر رشد جمعیت و عدم رشد متناسب ظرفیت خیابانها
و سیستم حملونقل عمومی به وجود میآید .وقوع حوادث رانندگی یا ازدحام جمعیت در منطقهای خاص به دلیل رویدادی مختلف ،میتواند
سبب وخامت وضعیت ترافیکی شود .اینگونه مشکالت ترافیکی نیاز به دخالت مستقیم پلیس راهنمایی و رانندگی دارد .غیر از مراکز پلیس
راهنمایی و رانندگی موجود در محیط های شهری ،احداث کانکس های راهنمایی و رانندگی با تعداد محدودی نیرو ،در محلهایی که امکان
تأسیس مراکز راهنمایی و رانندگی وجود ندارد ،یکی از رویکردهایی بوده که برای تسریع خدمترسانی مورداستفاده قرارگرفته است .یافتن
مکانی مناسب برای احداث این کانکسها یک مسأله مکانیابی به شمار میآید که میتوان از تجزیه و تحلیلهای سیستم اطالعات مکانی برای
حل آن استفاده کرد .در این مقاله ،مکانیابی کانکس های پلیس راهنمایی و رانندگی با توجه به تعداد آنها و سرعت دسترسی به مکانهای
حادثهخیز ،با استفاده از الگوریتم ذرات ازدحامی گسسته مورد بررسی قرارگرفته است .این الگوریتم که از دسته الگوریتمهای جمعیت مبنای
هوش مصنوعی بوده ،سرعت باالیی در حل مسائل از خود نشان داده است .به همین دلیل امکان استفاده از این الگوریتم با اعمال یک سری
تغییرات بر روی این مسأله ترکیبی آزمایششده است  .بدین منظور عملگرهای تلفیق و جهش از الگوریتم ژنتیک در این الگوریتم مدل شدهاند.
پس از استخراج شبکه راه قسمتی از شهر تهران و اجرای الگوریتم بهبودیافته ،نتایج این الگوریتم بهبودیافته با الگوریتم کلونی زنبورعسل ،مورد
ارزیابی قرارگرفته است .نتایج این تحقیق بیان میکند که عملگرهای انتخابشده برای بهبود الگوریتم  PSOبهخوبی عمل میکنند .الگوریتم
 PSOبهبودیافته در مکانیابی  2و  1کانکس همانند الگوریتم  ABCعمل کرده است اما زمانی که مکانیابی برای  15کانکس و بر روی محیط
بزرگتری صورت میگیرد ،نتایج الگوریتم  PSOبهبودیافته از نظر دقت ،صحت و تکرارپذیری بسیار بهتر از الگوریتم  ABCاست.
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مسأله ترافیک از مسائلی است که باگذشت سالها هنوز
موضوع بسیاری از مطالعات و پژوهشهاست [ .]1امروزه
با افزایش جمعیت و گسترش شهرها ،ترافیک تبدیل بهه
یکی از مهمترین معضالت در کالنشهرها شهده اسهت و
گریبههان گیههر بسههیاری از شهههرهای بههزرگ دنیهها اسههت.
ترافیک می تواند نقش بسیار مخربی از لحاظ اقتصهادی،
سالمتی و محیط زیستی در ایهن کهالن شههرها داشهته
باشد .افزایش آلودگی ههوا ،ههدر رفهتن زمهان ،افهزایش
مصههرس سههوخت و آلههودگی صههوتی تنههها بخشههی از
مشکالتی هستند کهه در نتیجهه ترافیهک سهنگین ،بهه
وجود میآیند [.]2
برای حل مسأله ترافیک تهاکنون رویکردههای مختلفهی
همچون توسعه معابر ،تشویق مردم با استفاده از وسهایل
نقلیه عمهومی ،هوشهمند کهردن غهرا ههای راهنمهایی
تقاطعها ،مسیریابی و هدایت هوشمند خودروها و غیهره
پیشنهاد شهده اسهت و بسهیاری از آنهها مورداسهتفاده
قرارگرفتهههانههد .بهها ایههن حههال ،دالیلههی همچههون وقههوع
تصادفات ،وجود مراکز خرید ،برگزاری رویدادها و غیهره
سبب ایجهاد ترافیهک شهده و تهردد عهادی خودروهها را
مختل میسازد .در این وقایع ،حضور به موقع پلیسهای
راهنمایی و رانندگی نقش بسیار مهمی دارد .پلیسهای
راهنمایی و رانندگی معموالً در مراکهز یها کهانکسههای
راهنمایی و رانندگی مستقر مهیشهوند و در صهورت بهه
وجود آمدن اختاللی در وضعیت ترافیک ،به محل اعهزام
میشوند .ساخت مراکز راهنمهایی و راننهدگی اصهلی در
بسیاری از مناطق میسهر و مقهرونبههصهرفه نیسهت .از
طرس دیگر ،به دلیل هزینه ساخت کانکسههای پلهیس
راهنمایی ،امکان ساخت این کانکسها به تعهداد بسهیار
زیاد وجود ندارد .بنابراین با مشخص بودن بودجه ،تعداد
این کانکسها مشخص میشود ،اما اینکه این کانکسهها
در غههه مکههانهههایی نصههب و اجههرا شههوند وابسههته بههه
معیارهای مختلفی است .از ایهن معیارهها مهیتهوان بهه
نزدیک بودن موقعیت کانکس به مکانهای حادثهه خیهز
اشاره کرد [.]3
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مسأله مکانیابی ،یکی از مسائل مهم مکانی است که در
بسیاری از حوزهها و زمینهها موردمطالعه قرار میگیهرد.
این مسأله قدمتی  155ساله دارد اما هنهوز کاربردههای
آن توجه بسیاری از محققین را به خود جلب مهیکنهد.
کتابی که آلفرد وبر 1در سال  1151از خود منتشر کرده
است نقطه شروع بحث در رابطه بها مسهأله مکهانیهابی
است [ .]1مسأله مکانیابی را از مهیتهوان بهه دودسهته
مسأله مکانیابی پیوسته و مسهأله مکهانیهابی گسسهته
تقسیمبندی کرد .در دسته اول ،به دنبهال یهافتن مکهان
بهینه در فضای پیوسته هستیم .یعنی مکان بهینه مهی-
تواند در هر نقطهای در فضهای مهدنظر قهرار بگیهرد .در
دسته دوم ،مجموعهای گسسته از نقها کاندیهد وجهود
دارند که هدس یافتن بهترین نقطه از بین آنهاسهت [0
و  .]6هر دو این مسهائل زمهانی کهه در شهرایط واقعهی
مورد بررسی قرار میگیرند تبدیل بهه یهک مسهأله NP-
 hardمیشوند که با افهزایش ابعهاد مسهأله ،پیچیهدگی
محاسباتی روشهای دقیق برای حل آنها بیشهتر مهی-
شههود .در بسههیاری از مههوارد ایههن افههزایش پیچیههدگی
محاسباتی منجر به ناکارآمدی این روشها میشود [.]0
یکی از این روشهایی که بهرای حهل ایهن نهوع مسهائل
وجود دارد ،استفاده از الگوریتمهای ههوش مصهنوعی و
فرا ابتکاری است [ .]7از جمله این الگوریتمها میتهوان
بههه الگههوریتم ژنتیههک ،کلههونی مورغگههان ،زنبورعسههل
( ،)ABC2ذرات ازدحامی ( )PSO3و الگوریتم جستجوی
ممنوعههه اشههاره کههرد .الگههوریتم  PSOاز الگههوریتمهههای
هوش ازدحامی 1است کهه دریهافتن جهوابههای بهینهه
بسیار خوب عمل میکند .ایهن الگهوریتم در بسهیاری از
مسائل مکانیابی مورداستفاده قرارگرفته است .بهه طهور
مثال ،از این الگوریتم در مکانیابی مراکز اورژانسی با در

الگوووریتم بهینووهسووا ی ذرات ا دحووامی تعوودیل شووده ...
سینا ابوالحسینی و همکاران
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نظر گرفتن فاصله هر مرکز تا بیمارسهتانهها و بیشهینه
موارد اورژانسی که هر بیمارستان میتوان مدیریت کند،
استفاده شده است [ .]1الزم به ذکهر اسهت کهه در ایهن
پژوهش موقعیهت مراکهز نسهبت بهه شهبکه راه در نظهر
گرفته نشده است .همینطور در تحقیقی دیگهر ،ههدس
یافتن مکان مناسب برای تعدادی تولیدی است که بایهد
فاصلهای مناسب بها خهردهفروشهان مدنظرشهان داشهته
باشند .در این تحقیق نیهز ،فاصهله بهین خهردهفهروش و
تولیدی فاصله اقلیدسی در نظر گرفتههشهده اسهت [.]1
الگوریتم  PSOدر پژوهشهای بسیاری در زمینه مکان-
یابی مورداستفاده قرارگرفته است که نتایج آن حاکی از
عملکرد خوب این الگوریتم بوده اسهت [ 11 ،15و .]12
ایههن الگههوریتم تعههداد پارامترهههای کمتههری نسههبت بههه
الگوریتمهای موجود ،همچون الگهوریتم ،ژنتیهک دارد و
همچنین درک آن راحتتر از الگهوریتمههایی همچهون
کلونی مورغگان است [.]12
در سال  2510از این الگوریتم  PSOبهمنظور تخصیص
پناهگاه های زلزله در غین استفادهشهده اسهت .در ایهن
مقالههه بههه دلیههل همگرایههی سههریع و پایههداری بههاال ،از
الگوریتم  PSOاستفادهشهده اسهت .فضهای ایهن مسهأله
فضایی گسسته اسهت .همهانطهور کهه ادامهه نیهز ذکهر
خواهههد شههد ،الگههوریتم  PSOرا نمههیتههوان بههه صههورت
مستقیم در غنین مسائلی بکار برد و نیهاز بهه تغییراتهی
در نحوه حرکت ذرات دارد .در این مقاله به حلقههههای
ابتدایی ،سهاختار  von Neumannاضهافهشهده اسهت تها
تمامی فضا مورد جسهتجو قهرار بگیهرد و یهک سهاختار
جستجو نیز به حلقههای انتهایی افزودهشده تا استخراج
بهترین جواب بهتهر صهورت بگیهرد [ .]13در پژوهشهی
دیگر در سال  ،2511تخصهیص پناهگهاههها بهه صهورت
غند معیاره توسط الگهوریتم  PSOمهورد بررسهی قهرار
گرفت کهه از الگهوریتم  PSOبهبودیافتهه اسهتفاده شهد
[.]13
در سال  2511مسأله مکهان یهابی و تخصهیص پناهگهاه
زلزله توسهط دو الگهوریتم  PSOو  ACOمهورد بررسهی
قرار گرفت .در این پژوهش نتایج حاصل از حهل مسهأله

] [ DOI: 10.52547/jgit.8.3.1

توسط هر دو الگوریتم بها یکهدیگر مقایسهه شهد کهه در
نهایت الگهوریتم  PSOدر مقهدار بهینگهی تهابع ،شهیب
نمهههودار همگرایهههی ،سهههرعت همگرایهههی ،پایهههداری،
تکرارپذیری و زمان اجرا بهتهر از الگهوریتم  ACOعمهل
کرده بود [ .]11به همین دلیل در این مقالهه نیهز بهرای
حل مسأله مکانیابی بر روی شبکه راه نیز ،سهعی شهده
است تا با بهبود الگوریتم  PSOبه جواب بهینه برسیم.
در پژوهشهایی که تاکنون مورد بررسی نگارندگان ایهن
مقاله قرارگرفته است ،این الگوریتم بهه صهورت محهدود
برای مکانیابی بر روی شبکه راه مورداستفاده قرارگرفته
است .ویژگی ای که در مسأله مکانیابی بهر روی شهبکه
راه وجود دارد ،عدم امکهان اسهتفاده از فرمهول سهرعت
موجود در الگوریتم  PSOبه منظور برروز رسهانی مکهان
ذرات است .همهانطهور کهه ذکهر شهد ،الگهوریتم PSO
بهمنظور بهینهسازی در فضاهای پیوسهته طراحهیشهده
است [ 12و  ،]10حالآنکه در مسأله پیشرو ،با فضهایی
ترکیبی (پیوسته-گسسته) روبرو هستیم که در ادامه به
شرح آن خواهیم پرداخت.
هدس این مقاله ،بهبهود الگهوریتم  PSOبههمنظهور حهل
مسأله مکانیابی بر روی شبکه راههای شهری است .این
الگوریتم به دلیل عملکهرد بسهیار خهوبی کهه در یهافتن
بهترین جواب ،سرعت همگرایی ،پایداری و تکرارپذیری
داشته است ،به منظور بررسی های بیشهتر انتخهابشهده
اسههت .مههورد مطالعههاتی ایههن پههژوهش ،مکههانیههابی
کانکسهای پلیس راهنمایی و رانندگی بهگونهای اسهت
که سریع ترین دسترسی را به نقا حادثههخیهز داشهته
باشند .الگوریتم  PSOبا توجهه بهه اینکهه بهرای مسهائل
پیوسته توسعهیافته اسهت ،نیازمنهد تغییراتهی اسهت تها
عملکرد خوب خود در حل مسائل پیچیده را ،در شرایط
این مسأله حفظ کند [ .]13تاکنون روشههای بسهیاری
برای این موضوع ارائه شده انهد ،امها همچنهان بسهته بهه
پیچیدگی و ماهیت مسأله ،میتهوان روشههای بهتهری
ارائه داد.
تفاوت این مقاله با مقاله مرجهع [ ،]12در مهدل کهردن
حرکت بر روی یالها به صورت پیوسهته اسهت .ایهن در
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حالی است که در مقاله مذکور یالهها بهه صهورت یهک
فضای گسسته از اعداد صحیح در نظر گرفتهشهده و بهه
صورت باینری حل میشود .همچنهین مطالعهه مهوردی
مسأله نیز از مقاله مرجع [ ]3الهام گرفتههشهده کهه در
این مقاله تنها با گرد کردن اعداد مربو به شماره گره-
های شبکه ،سعی در حل مسأله به صورت ترکیبی شده
است .این در حالی است که مقاله پیشرو سعی دارد بها
تلفیق عملگرههای الگهوریتم ژنتیهک (عملگهر تلفیهق و
جهش) در معادله سرعت الگوریتم  PSOایهن مسهأله را
به شکل بهتری حل نماید.
ادامه مقاله در پنج بخش به شرح زیر تدوین شده اسهت:
در بخش دوم مهروری کلهی بهر الگهوریتم  PSOو رونهد
استاندارد پیادهسازی آن انجام میشود .در بخهش سهوم
مدل مورداستفاده در حل مسأله مکانیابی کانکسههای
پلیس توضیح داده میشود .بخش غههارم بهه تغییراتهی
که در الگوریتم  PSOاعمالشده اسهت اختصهاص دارد.
بخش پنجم به معرفی دادههای مورداسهتفاده و منطقهه
موردمطالعه ،تنظهیم پارامترهها ،پیهادهسهازی و ارزیهابی
الگوریتم  PSOبا استفاده از الگوریتم  ABCمهیپهردازد.
درنهایت نتیجهگیری در بخش ششم ارائهشده است.

)) Vi (t  1)  (t )Vi (t )  c1r1 ( X ip (t )  X i (t ))  c2r2 ( X g (t )  X i (t

رابطه()2

)X i (t  1)  X i (t )  Vi (t  1

 -2الگوریتم  PSOاستاندارد
الگوریتم  PSOیک الگوریتم هوش ازدحامی الههامیافتهه
از حرکت جمعی پرندگان یها مهاهیهها در رسهیدن بهه
هدفی خاص است .این الگوریتم اولین بار توسط کنهدی
و ابرهارت در سال  1110ارائه شهد [ .]16در  PSOههر
ذره یک جواب برای مسألهای است که قصد حل کهردن
آن را داریم و بهینگی آن توسط یک تابع هدس صهورت
میگیرد که وابسته به مسأله است .برای هر ذره سرعتی
تعریف میشود کهه متهأثر از سهرعت قبلهی خهود ذره و
سرعت ذرات دیگر است .این الگوریتم با یهک جمعیهت
اولیه تصادفی شروع به جستجوی فضای مسأله میکند.
در هر تکرار موقعیت هر ذره به سمت بهترین موقعیهت

Global Best

2
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4

Local Best

1
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)  X ip (tنماینده بهترین موقعیت ثبتشده از ذره  iتا
زمان  tاست و )  X g (tبهترین موقعیت ثبتشده بین
تمامی ذرات تا زمان  tاست .پارامترهای  c1و  c2ضرایب
یادگیری و  r1و  r2اعدادی تصادفی میان  1و  5هستند.
)   (tنیز ضریب اینرسی نامیده میشود .در رابطه (،)1
قسمت اول رابطه ،حرکت ذره در جهت مسیر قبلی
خود را نشان میدهد؛ قسمت دوم حرکت به سمت
بهترین موقعیت قبلی خود ذره را شامل میشود و
قسمت سوم حرکت به سمت بهترین موقعیت میان
ذرات .در حقیقت قسمت دوم تفکر مستقل برای هر
ذره قائل میشود درحالیکه قسمت سوم تفکر جمعی و
همکاری بین ذرات را در حل مسأله دخیل میکند.
به طورمعمول ،یک مقدار حداکثر (مرز باال) برای سرعت
هر ذره در نظر گرفتهه مهیشهود .ایهن کهار بهه منظهور
جلوگیری از حرکت ذره به سمت خارج از فضای مسأله
انجام میشود [ .]17همچنین ضریب انقباض نیهز بهرای
محدود کردن سرعت هر ذره ارائهشده است [ .]11شبه
کد الگهوریتم  PSOرا مهیتهوان در شهکل ( )1مشهاهده
کرد.
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خود ذره از ابتدای بهینهسازی 1و بهترین موقعیهت کهل
ذرات از شروع بهینهسازی 2حرکت میکند تا در نهایهت
به جواب بهینه همگرا شوند.
هر ذره ( )iیک موقعیت ) Xi(tدارد که بها سهرعت )Vi(t
در حال حرکت ،در زمان  tاست .موقعیت و سهرعت ههر
ذره طبق روابهط ( )1و ( )2در ههر تکهرار بههروزرسهانی
میشوند.
رابطه()1

الگوووریتم بهینووهسووا ی ذرات ا دحووامی تعوودیل شووده ...
سینا ابوالحسینی و همکاران

 -3مدل مکانیابی بر روی معابر شهر

رابطه()3
رابطه()1

Y   y1 , y2 ,..., ym 
y j  a, b, c

مجموعه تقاطعها نیز با  Xطبق درابطه( )0نمهایش داده

5
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مکانیابی کانکسهای پلهیس راهنمهایی و راننهدگی در
معابر شهری از مسائلی است که نهه مهیتوانهد بهه طهور
کامل در دسهته مسهائل پیوسهته جهای بگیهرد و نهه در
دسته مسائل گسسته؛ بهدیهی اسهت کهه کهانکسههای
پلیس را بایهد بهر روی معهابر در نظهر گرفهت .بنهابراین
فضاهای میان معابر که بلوکهای شهری را شامل مهی-
شوند بهعنوان فضای مسأله در نظر گرفتهه نمهیشهوند.
هنگامیکه مکان یک کهانکس را مهیخهواهیم مشهخص
کنیم ،امکان انتخاب تمامی نقا موجود در طهول یهک
معبر وجود دارد .بنابراین میتوان دیهد کهه در حقیقهت
مکانیابی باید بر روی گراس انجام بگیرد که گرههای آن
تقاطعهای معابر شهری را تشکیل میدهند و یهالههای
آن نماینده خیابانها هستند.
سه فرضیه زیر برای ساده سازی مسأله در نظهر گرفتهه-
شدهاند:
 -1با توجه به اینکه بیشتر تصادفات در تقاطعها صورت
میگیرند ،نقا حادثه خیز در این مسأله محهل تقهاطع-
های خیابانها فرض شدهاند .ایهن بهدین معناسهت کهه
فاصله کانکسهای پلیس راهنمایی و راننهدگی بایهد تها
تقاطع خیابانها بهینه شود.
 -2حرکت نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی مسهتقل
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از وضعیت ترافیکی و جهت خیابهان اسهت .زیهرا پلهیس
راهنمایی و رانندگی میتواند پیاده و یا سوار بهر وسهایل
نقلیه دوغهر ،،خهود را بهه تقهاطعی کهه در آن حادثهه
ر،داده است ،برساند.
 -3تعداد کانکسهایی که قصد مکانیابی آنها را داریم،
با توجه به بودجه ،از قبل تعیینشده است.
بنا بر فرضیات ذکرشده ،هدس مسأله یافتن مکهانههایی
برای تأسهیس تعهدادی مشهخص کهانکسههای پلهیس
راهنمایی و رانندگی اسهت کهه فاصهله آنهها تها محهل
تقاطع خیابانها بهینه باشد و دسترسهی سهریع نیهروی
راهنمایی را میسهر سهازد .در اینجها بهرای مهدلسهازی
ریاضی این مسأله در فضای گراس ،از مدلی استفاده شد
که در یکی از مقاله ها ارائهشده است [ .]3در ادامه ایهن
مدل به صورت کامل تشریح میشهود .در ایهن مهدلY ،
مجموعه موقعیتهای کانکس ههای پلهیس راهنمهایی و
رانندگی است (رابطه ( .))3ههر عضهوی از ( Yموقعیهت
یک کانکس) ،یک سهتایی است که بهه فهرم رابطهه ()1
نمایش داده میشود a .گره آغازی و  bگره پایانی یال را
مشخص میکنند c .هم فاصله نقطه از  aاست.
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شکل  :1شبه کد الگوریتم PSO
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میشود.
رابطه()0

صورت عمل شده است که ابتدا کوتاه تهرین فاصهله ههر
کانکس تا تمامی تقاطع ها محاسبه میشود (رابطه (.))6
) Dpp(u, wدر حقیقت کوتاهترین فاصله نقطه  uو w
است.

X  x1 , x2 ,..., xn 

یک جواب مسأله به صورت مجموعهای از این سهتاییها
که نشانگر مکان تعهداد مشخصهی کهانکس مهیباشهند،
تعریف میشود .برای محاسبه تابع بهینگی نیهز بهه ایهن
رابطه()6

Dpp( xi , y j )  min  Dpp(a, xi )  c  ,[Dpp(b, xi )  Dpp(a, b)  c]

در رابطه ( )6کوتاهترین فاصله بین تقاطع  xiو کانکس
 yjمحاسبهشده است .زمانی که میخواهیم این فاصله را
محاسبه کنیم ،هر کانکس ( )yjبا یک سهتایی (
 ) a, b, cمشخصشده است .بنابراین میتوان این
فاصله را کمینه بین دو مقدار ذکرشده در رابطه ()6
دانست .مقدار )  Dpp(a, xiعبارت است از فاصله میان گره
ابتدایی یالی که کانکس بر روی آن قرار دارد تا تقاطع
 xiو مقدار دوم )  Dpp(b, xiبرابر است با فاصله میان گره
پایانی یالی که کانکس بر روی آن قرار دارد تا نقا
مدنظر .الزم به ذکر است که در این رابطه
) Dpp(a, bهمان فاصله بین دو تقاطع  aو  bاست
که برابر با وزن یال بین این دو گره خواهد بود.
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شکل  :2کوتاهترین فاصله بین تقاطع  Xiو کانکس Yj

فاصله بین نقا تصادس را با نزدیکترین کهانکسهها بها
آنها نشان میدهد .هدس از بهینهسازی کمینهه کهردن
این مقدار است.
رابطه()1

6

) D( X , Y )  max Dps( xi , Y
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رابطه ( )7فاصله هر تقاطع را از نزدیکترین کانکس بهه
آن حساب میکنهد .سهپس در مرحلهه بعهد ،بیشهترین
فاصههله موجههود را در میههان فواصههل محاسههبهشههده در
رابطه( )7پیدا میکنیم (رابطه ( .))1این مقدار حهداکثر
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بنا بر مطالبی که توضیح داده شد Dpp(a, xi )  c ،و
 Dpp(b, xi )  Dpp(a, b)  cکوتاهترین فاصله میان
کانکس  yjو  ،xiاز دو سمت یالی که کانکس بر روی آن
قرار دارد را به دست میآورند و سپس کمینه مقدار بین
کانکس  yjو تقاطع  xiرا بهعنوان کوتاهترین فاصله لحاظ
میکند (شکل (.))2
با داشتن فاصله هر تقاطع تا تمامی کانکسها ،نزدیک-
ترین کانکس به هر تقاطع انتخاب میشود (رابطه (.))7
دلیل اینکه به اینگونه کوتاهترین مسیر پیدا میشود،
عدم تعریف شدن کانکسها به صورت گره در گراس
شبکه معابر شهری است.
رابطه()7
) Dps( xi , Y )  min Dpp( xi , y j

الگوووریتم بهینووهسووا ی ذرات ا دحووامی تعوودیل شووده ...
سینا ابوالحسینی و همکاران

حال تابع هدس را روی همین فاصله تعریهف مهیکنهیم
(رابطههه ( .))1همههانطههور کههه در رابطههه ( )1مشههاهده
میشود ،هرغه مقدار  Dدر یک ذره کمتر باشد ،آن ذره
بهتر خواهد بود.
رابطه()1
) f (Y ) : MinimizeD( X , Y
این تابع ههدس در الگهوریتم  PSOبهرای یهافتن مقهدار
کمینه مورد محاسبه قهرار مهیگیهرد .در بخهش بعهدی
نحوه تعدیل رابطه سرعت بهمنظهور اسهتفاده در مسهأله
مطرحشده ،شرح داده میشود.
 -4الگوریتم  PSOبهبودیافته
به منظور تعدیل رابطه سهرعت (رابطهه ( ،))1هرکهدام از
سههه بخههش ذکرشههده در رابطههه بههه نحههوی ابتکههاری
پیادهسازی شدهاند .برای فرمولهه کهردن رابطهه سهرعت

شکل  :3ساختار هر ذره در مسأله مکانیابی کانکس

) F1 ( yi
) r 2 ( t
1 ( t )( ci ( t ) ci ( t 1)) else



Vi self (t  1) 

از طرفی دیگر ،هر ذره شهامل مجموعههای از سههتهایی
هاست که مکان کانکسها را بر روی یالها نشهان مهی-
دهنههد .بههرای هههر ذره بهتههرین موقعیههت آن در لیسههتی
جداگانه ذخیرهشده است .همانطور که ذکهر شهد ،ایهن
مکان  pbestخوانده میشهود .بهرای حرکهت بهه سهمت
 ،pbestدرصورتیکه یالهای متناظر بین موقعیت فعلهی
ذره و موقعیت  pbestمشترک نباشند و مقدار تصهادفی
 rاز مقههدار  c1بیشههتر باشههد ،عملگههر تلفیههق طبههق
رابطه( )11ر ،میدهد و موقعیت آن کانکس با موقعیت
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به منظور بهبود رابطه سرعت برای حل مسأله مکانیابی
بر روی شبکه راه ،از دو عملگر معروس الگوریتم ژنتیهک
استفاده شده است (تلفیق و جههش) .در رابطهه سهرعت
بهبودیافته ،هر کانکس در هر ذره و در هر تکرار با توجه
به جهت سرعت قبلی خود ،اما با مقداری متفاوت تغییر
میکند .در رابطه ( )15مقهدار متفهاوت سهرعت در ههر
تکرار ناشهی از عهدد تصهادفی)𝒕( 𝟏𝝎 در رابطهه سهرعت
است .اگر  cدر رابطه ( )1در تکرار قبهل رو بهه افهزایش
بههوده اسههت ،در تکههرار بعههدی نیههز افههزایش مههییابههد و
بالعکس .این تغییهر موقعیهت بهر روی پهارامتر  cسهبب
حفظ پیوستگی فضای مسهأله در هنگهام یهافتن مکهان
مناسب بر روی یالها میشود .اما بهمنظهور جسهتجوی
فضهای بهتههر ،از الگهوریتم جهههش نیهز در ایههن حرکههت
استفاده شده است .این عملگر از هیچ قاعهدهای پیهروی
نمیکند و به صورت کامالً تصادفی بهه جسهتجوی فضها
میپردازد .در حل ایهن مسهأله ،درصهورتیکهه مقهدار r
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بیشتر از مقدار )𝒕(𝟐𝝎 باشد ،جهش اتفاق مهیافتهد و در
غیر این صورت تغییهر در مقهدار  cرا خهواهیم داسهت
(رابطه ( .))15تابع  F1عملگر جهش را مشخص میکند،
که موقعیت کانکس  yiرا به صورت کامالً تصادفی تغییر
میدهد.
رابطه()15

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

بهبودیافته از سادهسازیهای انجامشهده در مقالهه []12
الهام گرفتههشهده اسهت .در ادامهه توضهیحات بهتهرین
موقعیههت ذره تهها تکههرار کنههونی بهها اسههتفاده از  pbestو
بهترین موقعیت میان تمامی ذرات تها تکهرار کنهونی بها
اسههتفاده از  gbestنمههایش دادهشههدهانههد .بهها توجههه بههه
توضیحاتی که در بخش  3داده شد ،ساختار ههر ذره در
الگوریتم  PSOبرای حل مسأله مکانیابی کانکسها ،بهه
صورت شکل ( )3است .همهانطهور کهه در ایهن شهکل
مشخص است ،هر جواب (ذره) مجموعهای از سههتهایی
های رابطه ( )1است که تعداد این سهتهاییهها برابهر بها
تعداد کانکسهایی است کهه قصهد مکهانیهابی آنهها را
داریم.
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متناظر آن در ذره  pbestتعویض مهیشهود .ایهن عمهل
الهههام گرفتهههشههده از عملگههر تلفیههق ( ) Crossoverدر
الگوریتم ژنتیک است که سبب حرکت جمعیت اولیه به
سمت جواب بهینه میشود .درصورتیکه  rکوغکتهر از
𝟏𝒄 باشد ،موقعیت کانکس به سمت  pbestتغییهر نمهی-
کند.
رابطه()11

بر
بزرگتهر از 𝟐𝒄 باشهد ،عمهل تلفیهق اتفهاق مهیافتهد و
موقعیت کانکس از یالی که بر روی آن قهرار داشهته بهه
یالی که در  gbestوجود دارد تعویض می شود .پارامتر c
در یال تعویض شده ،بهصورت تصادفی تعریف مهیشهود
تا با حرکت ذره در تکرار بعدی بهه سهمت بهتهرین ذره،
فضای روی یال نیز جستجو شود .در رابطهه ( ،)13تهابع
 F2همان نماینده عملگر تلفیق است.
رابطه()13

Vi pbest (t  1) 

در حرکت به سمت  pbestدر حقیقت هر ذره به دنبال
حرکت بر اساس تجربیات قبلی خود و تفکر بهه صهورت
مستقل است .با انجام این عمل ،ذره به موقعیهت pbest
خود نزدیکتر میشود (رابطه ( .))12رابطه ( )11بهرای
سادگی به صورت رابطه ( )12نشان مهیدههیم .در ایهن
رابطه تابع  F2نمایانگر عملگر تلفیق است.
رابطه()12

)) Vi gbest (t  1)  c2  F2 ( yigbest (t ), yi (t

این روش به روزرسانی موقعیت برای حل مسأله ترکیبی
در فضای پیوسته-گسسته به غند دلیل مناسهب اسهت.
اول اینکه موقعیت هر ذره با اعهدادی صهحیح مشهخص
میشوند که در کل پروسه بهروزرسانی موقعیت صهحیح
باقی میماند .دوم اینکه عملگر تلفیهق و جههش سهبب
پراکندگی ذرات میشوند کهه جسهتجوی بهتهر فضهای
مسأله را در پی دارد .همچنین جههت تکامهل ذرات بهه
سمت  pbestو  gbestحفظ میشود که در نهایت سبب
همگرایی ذرات به بهترین جواب میشود .رابطه ( )11را
مههیتههوان بههه عنههوان رابطههه سههرعت الگههوریتم PSO
بهبودیافته در نظر گرفت.

)) Vi pbest (t  1)  c1  F2 ( yipbest (t ), yi (t
در حرکت به سمت  ،gbestهماننهد حرکهت بهه سهمت

رابطههه()11





) Vi (t  1)  c2  F2 c1  F2 w2 (t )  F1 ( yi (t )), yipbest (t ), yigbest (t

کوتاه ترین فاصله میان تمامی زوج گرهها محاسبه شوند
و در رابطه ( )7محاسبات سریعتر انجام شود [.]25
 -5نتایج و بحث
در این بخش ابتدا خصوصیات دادههای مورداستفاده در
بخههش  1-0توضههیح دادهشههده و سههپس پارامترهههای
الگههوریتم  PSOدر بخههش  2-0تنظههیم و گههزارششههده
است .معیارهای ارزیهابی الگهوریتم  PSOبهبودیافتهه بها
اسهههتفاده از الگهههوریتم  ABCدر بخهههش  3-0توضهههیح
دادهشههده و در نهایههت در بخههش  0-1نتههایج عههددی
گزارششدهاند.

8
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توضیح دیگری که بیان آن ضهروری اسهت ،اسهتفاده از
الگوریتم فلوید-وارشال در محاسبات تابع بهینگی است.
در این تحقیق تمامی فواصل ،فواصل شبکه است .بهرای
محاسبه کوتاهترین فاصله میان کهانکسهها و تقهاطعهها
(رابطه ( ،))0بهمنظهور افهزایش سهرعت اجهرا الگهوریتم
 ،PSOاز الگههوریتم فلویههد-وارشههال بههرای محاسهههبه
کوتاهترین فاصله استفاده شد .الگوریتم فلویهد-وارشهال،
الگوریتمی است که کوتاه ترین فاصله را بین تمامی زوج
گرههای گراس محاسبه میکند [ .]11ایهن الگهوریتم در
ابتدای محاسهبات بهر روی شهبکه اعمهال مهیشهود تها

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.3.1.5

 ،pbestاعمهال تغییههرات بههر روی خهود یههالههها صههورت
میگیرد .در این حرکت که بر اسهاس اطالعهات جمعهی
ناشههی از حرکههت تمههامی ذرات اسههت ،درصههورتیکههه
کانکسهای متناظر بین دو ذره موقعیت کنونی و gbest

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

F2 ( yi ( t ), yipbest ( t )) r c1
) yi ( t
else



روی یالههای متفهاوتی قهرار داشهته باشهند و اگهر r

الگوووریتم بهینووهسووا ی ذرات ا دحووامی تعوودیل شووده ...
سینا ابوالحسینی و همکاران

بعدی ماتریس مجاورت گراس خیابانها توسط نرم افهزار
جی آی اس استخراج شد (شکل ( )1و ( .))0همچنهین
مشخصههات دادههههای مههورد اسههتفاده در جههدول()1
گزارششده است.

 -1-5دادههای مورداستفاده
بههرای ارزیههابی نتههایج الگههوریتم  PSOو مقایسههه آن بهها
الگوریتم  ،ABCاز میان خیابانهای شهر تههران ،گهراس
قسمتی از منطقه  3تهران استخراج شد .ایهن دادههها از
سایت  OpenStreetMapبرداشت شد و برای تحلیلههای

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

شکل  :4بخشی از منطقه  3شهر تهران که دادههای آزمون از آن استخراجشده است

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.3.1.5

شکل  :5گراف منطقه مطالعاتی استخراجشده از دادههای OSM

] [ DOI: 10.52547/jgit.8.3.1
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جدول  :1مشخصات دادههای مورداستفاده

پارامتر

مقدار

تعداد گره

371

تعداد یال

101

کمینه طول یالها (متر)

1/167

میانگین طول یالها (متر)

117

بیشینه طول یالها (متر)

712/016

پارامترهایی کهه در الگهوریتم  PSOبایهد تنظهیم شهوند
عبارتاند از تعداد جمعیت ذرات ،تعداد تکرار الگهوریتم،
پارامتر 𝟐𝝎 c1 ،و  c2که در  PSOبهبودیافته به ترتیب با
احتمههال جهههش ،احتمههال تلفیههق در  pbestو احتمههال
تلفیق در  gbestبرابر هستند.
جمعیت اولیه ذرات تأثیر بسهیار زیهادی در همگرایهی و
محاسبات الگوریتم  PSOدارد .اگر تعداد جمعیت ذرات
زیاد باشد ،برای محاسبات الگوریتم مهدتزمهان زیهادی
صرس میشود؛ در نقطه مقابل اگر تعداد جمعیهت ذرات
خیلی کم باشد ،عمالً تنوع جواب کم شهده و الگهوریتم
به راحتی به بهینهه محلهی دغهار مهیشهود .در مسهائل
بهینهسازی به صورت معمول جمعیت اولیهای بهین 35
تا  05ذره در نظهر گرفتهه مهیشهود [ .]16ازنقطههنظهر
جامعهشناسی ،سرعت یهادگیری ههر فهرد بهه دو عامهل
شناخت فردی و تعامل اجتماعی فرد بازمیگهردد [.]21

جدول  :2پارامترهای تنظیمشده برای الگوریتم PSO

مقدار

پارامتر
𝟐𝝎

5/1

𝟏𝒄

5/1

𝟐𝒄

5/1
تعداد تکرارها

1555

جمعیت اولیه

05
] [ DOI: 10.52547/jgit.8.3.1
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 -2-5تنظیم پارامترها

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.3.1.5

احتمههال تلفیههق در  PSOبهبودیافتههه معههادل ضههرایب
یادگیری در الگوریتم  PSOاستاندارد هستند که میهزان
تأثیر تفکهر مسهتقل خهود ذره و تفکهر جمعهی ذرات را
نشههان مههیدهنههد .در ایههن تحقیههق مقههادیر 𝟏𝒄 و 𝟐𝒄 در
رابطه( )11برابر با مقادیر ثابت  5/1و 5/1در نظر گرفته-
شدهاند .همچنین مقدار 𝟐𝝎 برابر با  5/1قرار داده شد.
تعداد تکرارها مشخص میکنند که الگوریتم غه زمهانی
دست از محاسبات بردارد و جواب نهایی را گزارش کند.
این مقدار معموالً به صورت سعی و خطا تعیین میشود
و معموالً آزمایشهای بین  155تکرار تا  1555بها بهازه
 05تکرار میشوند [ .]17سایر پارامترها نیز در یک بازه
مشخص و با گامهای مشخص مورد بررسی قرارگرفتهه-
اند .پارامترهای تنظیمشده الگوریتم  PSOبهبودیافته در
این مقاله به صورت خالصه در جدول( )2گهزارششهده
است.

الگوووریتم بهینووهسووا ی ذرات ا دحووامی تعوودیل شووده ...
سینا ابوالحسینی و همکاران

 -3-5معیارهای ارزیابی
ارزیابی نتایج حاصل از این الگهوریتم بها مقایسهه آن بها
الگوریتم  ABCانجام شد .این دو الگوریتم از نظر مقهدار
میانگین در غند آزمایش؛ انحراس معیهار و همهین طهور
کمترین مقدار به دست آمده با یکهدیگر مقایسهه شهدند.
همین طور نمودار همگرایی دو الگهوریتم بهرای مقایسهه
سرعت همگرایی آنها بها یکهدیگر مقایسهه شهد .زمهان
محاسبات یکی دیگر از معیارهای مقایسهه دو الگهوریتم
است .به طورمعمول الگوریتمهای فرا ابتکاری را میتوان
با استفاده از روشهای جستجوی محلی بهبود بخشهید،
اما در بیشتر مواقع جستجوی محلهی زمهانبهر اسهت و
برای اسهتفاده در شهرایط واقعهی مناسهب نیسهتند .بهه
همین دلیل زمان محاسبات برای مقایسهه دو الگهوریتم
به عنوان یک معیار مؤثر در نظهر گرفتههشهده اسهت تها
ببینیم مقدار زمان محاسبات دستخوش غهه تغییراتهی
میشود.
 -1-3-5الگوریتم ABC

الگوریتم  ABCاز دسته الگوریتمههای ههوش ازدحهامی
است که با الهام گرفتن از شیوه یافتن غذا در زنبورهای
عسل سعی در حل مسهائل پیچیهده بهینههسهازی دارد
[ .]22در ایهههن مقالهههه الگهههوریتم  PSOبهبودیافتهههه
توسعه یافته است و برای ارزیابی عملکرد آن از الگوریتم
 ABCکه هردو از الگوریتمهای هوش ازدحامی هسهتند،
استفادهشده است .هدس اصلی این مقاله مقایسه این دو
الگوریتم نیست ،و به دلیل اینکه از الگوریتم  PSOاصلی
نمی توان برای حل این مسأله استفاده کرد ،از الگهوریتم
 ABCاستفاده شهده اسهت .ایهن الگهوریتم در تحقیقهات
بسیاری برای مکانیابی بهکاررفته اسهت و نتهایج بسهیار
خوبی داشته است [ 21 ،23و  .]20الگهوریتم  ABCبهه
دو دلیل برای مقایسه انتخابشده است:
 )1این الگوریتم از همخانوادههای الگوریتم  PSOاسهت
و رفتار مشابه الگهوریتم  PSOدارد .پهس بهرای بررسهی
نتایج الگوریتم  PSOبهبودیافته گزینه مناسبی است.
 )2قرابت ذاتی خوبی با مسأله دارد .به این معنا که ایهن
الگوریتم برای حهل مسهأله پهیشرو ،نیهاز بهه تغییهرات
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ساختاری ندارد .پس بدون اسهتفاده از ههر روش اضهافه
ای ،جواب بهینه را مییابد.
برای حل این مسأله با الگهوریتم  ،ABCابتهدا  05زنبهور
بهعنوان جمعیت اولیه در فضای شبکه پخش میشهوند.
هر زنبور یک جواب برای مسأله است ،بهدین معنها کهه
بهعنوان مثال در مکانیهابی غههار کهانکس ،ههر زنبهور
شامل غهار سهتاییست که در برگیرنده محل هر غههار
کانکس است .از میان این  05زنبور ،تعداد  6زنبور نخبه
به عنوان بهترین جوابها پذیرفته میشوند .این  6زنبور
در حقیقت محل جستجوی محلی را مشخص میکننهد
[ .]26در مرحله بعدی زنبورها بهه صهورت تصهادفی در
همسایگی این زنبورهای نخبه تولید میشوند تا فضهای
اطههراس زنبورهههای نخبههه بررسههی شههود .همسههایگی
زنبورهای نخبه به معنای این است که زنبورهای جدیهد
بر روی همان یالهایی تولید مهیشهوند کهه زنبورههای
نخبه بر روی آنهها قرارگرفتههانهد .در نهایهت تعهداد 3
زنبور پیشاهنگ نیز تولید میشهوند کهه وظیفهه دارنهد
فضای مسأله را به صهورت تصهادفی جسهتجو کننهد .بها
تعیین مقهدار بهینگهی ههر زنبهور و انتخهاب زنبورههای
نخبه ،این روند تا  1555تکرار ادامه پیدا میکند.
 -4-5معیارهای ارزیابی
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بهبودیافته و مقایسه آن با الگوریتم  ،ABCمکانیابی دو
و غهار کانکس پلیس راهنمایی و رانندگی بر روی داده-
هایی که در بخش  1-0توضیح داده شهد ،انجهام شهد و
مورد بررسی قرار میگیرد .الگوریتمهای فرا ابتکاری بهه
دلیل اینکه فضا را به صورت کامل مهورد جسهتجو قهرار
نمیدهند ،ممکن است به تقریبی از جواب بهینه دسهت
پیدا کنند [ .]11بهه همهین دلیهل بهرای ارزیهابی بهتهر
نتایج ،هر الگوریتم  25مرتبه مورد آزمهایش قهرار مهی-
گیرد .سپس مقدار میهانگین ،انحهراس معیهار ،کمینهه و
بیشینه مقادیر گزارش میشود.
در مکانیابی دو کانکس پلیس راهنمایی و راننهدگی در
شبکه راه مدنظر ،با توجه به پارامترهای گزارششهده در
جههدول( ،)2در  25اجههرای مسههتقل ،نتههایج جههدول()3

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.3.1.5

بههه منظههور ارزیههابی نتههایج حاصههل از الگههوریتم PSO
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بهدستآمد .همانطور که در این جدول مشخص اسهت،
هههر دو الگههوریتم بههه مقههدار کمینهههای یکسههان دسههت
پیداکرده اند .مقدار تفهاوت در میهانگین کهه معیهاری از
صحت الگوریتمهاست ،تنها  1متر با یکدیگر تفاوت دارد
ولی الگوریتم  ABCبا دقت بیشتری نتهایج را ارائهه داده
است .بهتر بودن دقت الگوریتم  ABCبا مقایسهه مقهدار
انحراس معیار دو الگوریتم قابهلتشهخیص اسهت .مقهدار
بیشینه تابع نهایی در  25اجرای الگوریتمها بها یکهدیگر
تفههاوت  1متههری دارد کههه در ایههن کههاربرد خههاص
قابلغشمپوشی است.
بهمنظور بررسی بهتر نتایج حاصل از مکانیهابی ایهن دو
الگوریتم ،مکانهای بهینه انتخابشده توسهط الگهوریتم
 PSOبهبودیافته و الگوریتم  ABCدر شهکل( )6بهر روی

جدول  :3مقایسه بزرگترین فاصله موجود بین تقاطعها و کانکسها در مکانیابی دو کانکس با استفاده از الگوریتم PSO
بهبودیافته و الگوریتم ABC

کمینه(متر)

1712/1

1712/1

میانگین(متر)

1713/6

1712/0

انحراس معیار(متر)

5/20

5/11

بیشینه(متر)

1713/3

1712/1

میانگین زمان اجرا (ثانیه)

0/3

6/1

همچنین نمودار همگرایی ههر دو الگهوریتم در نمهودار
شکل ( )7ترسیمشده است .همهان طهور کهه مشهخص
است شیب نمودار همگرایی ههر دو الگهوریتم و میهزان
همواری 1آنها تقریباً بها یکهدیگر برابهر اسهت .ههر دو
تقریباً از جمعیت اولیهای مشابه شروع مهیکننهد و در
تکرار 15ام به تقریبی از جواب بهینه دست پیهدا مهی-
کننههد .رونههد هههر دو الگههوریتم نشههاندهنههده سههرعت
همگرایی قابل توجه و مشابه است .همچنهین میهانگین
زمههان اجههرا در الگههوریتم  PSOبهبودیافتههه تقریبهاً %1
بیشتر از میانگین زمان اجهرا در الگهوریتم  ABCاسهت
1

12
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Smoothness

که تفاوت اندک زمان محاسبات را در این دو الگهوریتم
نشان میدهد.
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معیار

 PSOبهبودیافته

ABC
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نقشه ترسیم شدهاند .مکانهای بهینه الگوریتم  PSOبها
عالمت قرمز و مکانهای بهینهه الگهوریتم  ABCتوسهط
عالمت سبزرنگ مشهخصشهده اسهت .همهان طهور کهه
مشخص است در هر دو مورد ،مکانهایی نزدیک به ههم
بهدستآمده است .الزم به ذکر است کهه ایهن اتفهاق در
حالی ر،داده است که مقدار بیشینه فاصله در مجموعهه
نزدیکترین کانکس به هر تقهاطع ،در ههر دو الگهوریتم
 ABSو  PSOبهبودیافتههه نزدیههک بههه هههم و برابههر بهها
 1712/11متر است .یعنهی مقهدار تهابع نههایی ایهن دو
تقریباً باهم برابر است و تنها در غند میلیمتر با یکدیگر
تفاوت دارد .مورد دیگری که از تحلیل نقشه شهکل ()1
میتوان دریافت ،پراکندگی مناسب ههر دو الگهوریتم در
منطقه مطالعاتی است.

الگوووریتم بهینووهسووا ی ذرات ا دحووامی تعوودیل شووده ...
سینا ابوالحسینی و همکاران
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شکل  :6مکان بهینه دو کانکس بهدستآمده از الگوریتم  PSOبهبودیافته و ABC

1975

ABC

Modified PSO

1935

1855

مقدار تابع بهینگی

1895

1775
181

161

141

121

101
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شکل  :7نمودار همگرایی دو الگوریتم  PSOبهبودیافته و  ABCدر مکانیابی دو کانکس پلیس راهنمایی و رانندگی

مکانیابی غهار کانکس پلیس راهنمهایی و راننهدگی در
شبکه راه مدنظر نیز توسط الگوریتم  PSOبهبودیافتهه و
الگوریتم  ABCانجام شد .نتایج به شرح جدول  1اسهت.
همانطور که در جدول  1گهزارششهده ،مقهدار کمینهه
بهدستآمده توسط هر دو الگوریتم حدود  20سانتیمتر
با یکدیگر تفاوت دارند .مقهدار میهانگین الگهوریتم ABC
حدود  0/0متر بهتر است و مقدار انحهراس معیهار ههردو
الگهوریتم نشههاندهنههده وجههود ثبههات نسههبی در هههر دو

13

] [ DOI: 10.52547/jgit.8.3.1

الگوریتم به هنگام بدستآوردن جواب نهایی است ،زیهرا
نسبت انحراس معیار بر میانگین هر دو الگهوریتم تقریبهاً
برابر با  5/551است.
مکانهای بهینهه انتخهاب شهده توسهط الگهوریتم PSO
بهبودیافته و الگوریتم  ABCدر شهکل  1بهر روی نقشهه
ترسیمشدهاند .مکانهای بهینه الگوریتم  PSOبا عالمت
قرمز و مکانهای بهینه الگهوریتم  ABCتوسهط عالمهت
سبزرنگ مشخصشده اسهت .همهانطهور کهه در نقشهه

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.3.1.5
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بهعبارتدیگر علیرغم اینکه ههردو الگهوریتم بهه مقهادیر
خوبی همگرا شدهاند ولی جوابهای آنها لزومهاً تطهابق
ندارند .مورد دیگری که از تحلیل نقشه شکل  1میتوان
دریافت ،پراکندگی مناسب ههر دو الگهوریتم در منطقهه
مطالعاتی است.

شکل ( )1مشخص است ،با اینکه مقدار تابع نههایی ههر
دو الگوریتم برابر با  1215متر بوده است ،اما تنها در دو
مکان یافته شده توسهط دو الگهوریتم مهیتهوان تطهابق
نسبی را مشاهده کرد .این امر گسهتردگی و تنهوع زیهاد
در حههاالت مختلههف جههوابههها را نشههان مههیدهههد.

جدول  :4مقایسه بزرگترین فاصله موجود بین تقاطعها و کانکسها در مکانیابی چهار کانکس با استفاده از الگوریتم PSO

معیار

 PSOبهبودیافته

ABC

کمینه(متر)

1211/0

1222/3

میانگین(متر)

1233

1277/3

انحراس معیار(متر)

12/1

31/7

بیشینه(متر)

1200/3

1311/1

میانگین زمان اجرا (ثانیه)

1/ 1

11/3

همچنین نمودار همگرایهی ههر دو الگهوریتم در نمهودار
شکل( )1ترسهیمشهده اسهت و واضهح اسهت کهه ههردو
الگوریتم هم با شیبی یکسان و هم بها همهواری نمهودار
تقریباً مشابه از جمعیت اولیه تصادفی خهود بهه سهمت
بهترین جوابها حرکت میکنند .سهرعت همگرایهی در
دو الگوریتم تقریبهاً بها یکهدیگر برابهر اسهت و ایهن امهر

14
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نشاندهنده عملکرد مناسب عملگرهای انتخابشده برای
الگوریتم  PSOبهبودیافته است .همچنین میانگین زمان
اجرا در الگوریتم  PSOبهبودیافته تقریبهاً  %1بیشهتر از
میانگین زمان اجرا در الگوریتم  ABCاسهت کهه تفهاوت
انههدک زمههان محاسههبات را در ایههن دو الگههوریتم نشههان
میدهد.

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.3.1.5

شکل  :8مکان بهینه چهار کانکس بهدستآمده از الگوریتم  PSOبهبودیافته و ABC
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بهبودیافته و الگوریتم ABC
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2000

ABC

Modified PSO

1800
مقدار تابع بهینگی

1600

1200
181

161

141

121

81

101

61
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همین مقایسه برای مکانیابی  15کانکس نیز انجام شد.
همچنین به منظور اینکه بررسی بهتهری در ایهن مهورد
انجام شود ،کل منطقه  3شهر تهران بهه عنهوان ورودی
در محاسبات وارد شد .این داده شامل  1131خیابهان و
 1311تقاطع است .در جدول  0میتوان مقادیر مختلف
بهدستآمهده توسهط ههر الگهوریتم را بهرای معیارههای
مختلف مشهاهده نمهود .بها اینکهه در دو آزمهایش قبهل
(مکانیابی  2و  1کانکس) الگوریتم  PSOتفاوت زیهادی
بهها الگههوریتم  ABCاز خههود نشههان نههداده بههود ،امهها در
مکانیابی  15کانکس ،در یافتن مقدار بهینهه ،میهانگین
مقادیر یافته شده ،بیشینه مقادیر یافته شهده و انحهراس
مقادیر بهتر از الگهوریتم  ABCعمهل کهرده اسهت .ایهن
مقایسه نشان دهنهده عملکهرد بهتهر الگهوریتم  PSOدر
دقت و صحت و پایداری مقادیر است.
بهمنظور بررسهی بیشهتر عملکهرد الگهوریتمهها ،نمهودار
مقادیر نهایی هر الگوریتم در  25اجرای آنها در شهکل
 15ترسیم شده است .همهان طهور کهه مشهخص اسهت،

] [ DOI: 10.52547/jgit.8.3.1
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الگوریتم  PSOهم به لحاظ مقادیر ،هم به لحهاظ دامنهه
تغییرات مقهادیر ،بسهیار بهتهر از الگهوریتم  ABCعمهل
کرده است .می توان نتیجه گرفت که این الگهوریتم ههم
دریافتن بهترین جواب و ههم در تکهرار بهتهرین جهواب
عملکرد بهتری داشته است.
مکانهای بهینهه انتخهاب شهده توسهط الگهوریتم PSO
بهبودیافته و الگوریتم  ABCدر شکل( )11بر روی نقشه
ترسیمشدهاند .مکانهای بهینه الگوریتم  PSOبا عالمت
قرمز و مکانهای بهینه الگهوریتم  ABCتوسهط عالمهت
سبزرنگ مشخصشده است.
همان طور که در شکل( )11مشخص است 15 ،کانکسی
که الگوریتم  PSOبهبودیافته مکانیابی کرده اسهت ،بهه
لحاظ مکانی ،پراکندگی بسیار بهتری و پوشهش بهتهری
دارنههد و تأییدکننههده مقههدار کمینهههای اسههت کههه ایههن
الگوریتم در جدول( )0یافتهه اسهت .پراکنهدگی جهواب
بهینه الگوریتم  ABCکم اسهت و بیشهتر کهانکسهها در
جوار یکدیگر و یا بر روی یک خیابان مکانیابی شدهاند.
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جدول  :5مقایسه بزرگترین فاصله موجود بین تقاطعها و کانکسها در مکانیابی ده کانکس با استفاده از الگوریتم PSO
بهبودیافته و الگوریتم ABC

کمینه(متر)

2113

2316/1

میانگین(متر)

2271/7

2610/1

انحراس معیار(متر)

115/1

135/2

بیشینه(متر)

2012/7

2151/1

میانگین زمان اجرا (ثانیه)

167

111/6

16
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شکل  :11مکان بهینه ده کانکس بهدستآمده از الگوریتم  PSOبهبودیافته و ABC

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.3.1.5
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 -6نتایج و پیشنهادها

exploitation

2
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در این مقاله راهحلی بهرای مکهانیهابی بهر روی شهبکه
معابر شهری با استفاده از الگوریتم  PSOارائهه شهد .بهه
طور خاص مکانیابی کهانکسههای پلهیس راهنمهایی و
رانندگی در بخشی از سطح شهر تههران مهورد بررسهی
قرار گرفت .الگوریتم  PSOبه طور ذاتی در حل مسهائل
پیوسته کاربرد دارد ،درحالیکه این مسأله به دلیل لزوم
قرارگیری کانکسها بر روی شبکه راه و همچنین آزادی
انتخاب در طول خیابانها ،مسألهای ترکیبهی بهه شهمار
میرود .لذا برای حل این مسهأله ،معادلهه سهرعت PSO
بایستی دستخوش تغییراتی شود .در این تغییرات از دو
عملگر معروس الگوریتم ژنتیک تحهت عنهاوین تلفیهق و
جهههش اسههتفاده شههد .بههرای ارزیههابی الگههوریتم PSO
بهبودیافته ،نتایج آن با الگوریتم  ABCمقایسه شد که از
خانواده الگوریتمهای هوش ازدحامی است و قرابت ذاتی
بیشتری با این مسأله دارد.
بر اساس نتایج عددی که در مقایسه بین الگوریتم PSO
بهبودیافته و الگوریتم  ABCگزارش شد ،در مکهانیهابی
 2و  1کانکس ،الگوریتم  PSOبهبودیافته بسیار نزدیهک
به الگوریتم  ،ABCاز نظر لحهاظ دقهت و صهحت ،عمهل
میکند .اما زمانی که برای مکانیهابی  15کهانکس و بهر
روی منطقه مطالعاتی بزرگتری (منطقه  3تهران) نتهایج
بررسههی شههد ،مشههاهدات نشههاندهنههده عملکههرد بهتههر
الگوریتم  PSOبهبودیافته در مقایسه با الگهوریتم ABC
بود .الگهوریتم  PSOبهبودیافتهه از نظهر دقهت ،صهحت،
پایداری و تکرارپذیری ،بهتر از الگوریتم  ABCبهود .الزم
بههه ذکههر اسههت کههه در ایههن الگههوریتمههها از هههیچگونههه
جستجوی محلی استفادهنشده است؛ بنابراین مهیتهوان
با اعمال روشههای جسهتجوی محلهی معهروس ،از ایهن
الگوریتم در مسائلی که نیاز بهه دقهت بیشهتری دارنهد،
استفاده کرد .نکته مهمی که در این تحقیق تجربه شهد
این است که الگوریتم بهبودیافته  PSOعلیهرغم مفههوم
ذاتی حرکت در  PSOکهه خهاص محهیطههای پیوسهته
است ،با اعمال تغییرات الزم از آن میتوان بههخهوبی در
مسائل گسسته هم استفاده کرد؛ بهگونه ای که عملکهرد

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.3.1.5

آن حتی از الگوریتم  ABCکه بهه لحهاظ ذاتهی توانهایی
حل این مسأله را دارد بهتهر عمهل مهیکنهد .همچنهین
نتایج نشاندهنده این بود که عملگرههای اسهتفادهشهده
در این تحقیهق بهرای گسسهته سهازی معادلهه سهرعت
الگههوریتم  PSOبسههیار خههوب عمههل کههرده و الگههوریتم
بهبودیافته توانسته است هم فضای مسهأله را بههخهوبی
جستجو کند و هم به خوبی مقهادیر بهینهه را اسهتخراج
کند .الزم به ذکر است که با ایهن حهال الگهوریتم ABC
سرعت بهتری در یهافتن بهتهرین جهواب داشهته اسهت.
الگوریتم  ABCبا توجه به تحقیقهات مختلفهی کهه روی
آن انجامشده ،اثباتشده که در مسأله گسسته بهخهوبی
پاسخگو بوده و با توجه به المانهای اصهلی آن ،ههم در
کشههف 1و هههم در اسههتخراج بهتههرین جههواب 2فضههای
جستجو ،بسیار قوی عمل میکند.
یکی از محدودیتهایی که در مدل مسأله مشاهده شهد،
رسیدن ههر دو الگهوریتم بهه جهوابههای بهینهه اسهت
درحالیکه جوابها لزوماً بر یکدیگر انطباق ندارند .ایهن
نتیجه میتوانهد ناشهی از ضهعف تهابع ههدس در یهافتن
بهترین جواب باشد .به نظر مهیرسهد کهه اگهر مجمهوع
فاصله تقاطعها به نزدیکترین کانکس را به عنوان تهابع
هدس در نظهر بگیهریم ،بتهوان جهوابههای منطبهق بهر
یکدیگر یافت .همچنین در غنین مسهائلی معمهوالً ههر
گره ،دارای وزنی به خصوص است .به طور مثهال ،میهزان
حادثه خیزی ههر تقهاطع بها تقهاطع ههای دیگهر حتمه ًا
متفاوت خواهد بود .بنابراین بهتر است در تحقیقات آتی
این مسأله در نظر گرفته شود .همچنین میتوان بهجای
تعریف تنها یک تابع هدس ،با دستهای از اهداس ،مسهأله
را به صورت غندمعیاره حل کرد .البته پیشنهاد میشود
الگههوریتم  PSOتوسههعه داده شههده در ایههن تحقیههق در
سناریوهای متفاوتی مورد ارزیابی قهرار گیهرد تها نقها
ضعف احتمالی و نقا قوت آن بیشتر مشخص شود.
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Abstract

Nowadays, traffic congestion is a big problem in metropolises all around the world. Traffic problems rise with
the rise of population and slow growth of urban transportation systems. Car accidents or population
concentration in particular places due to urban events can cause traffic congestions. Such traffic problems
require the direct involvement of the traffic police, and it is urgent for them to be present at the scene as soon as
possible. Due to the shortage of space, constructing traffic police centers in all areas is not possible. As a result,
building traffic police kiosks with limited number of personnel and small cabins is a solution to solve this
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problem. Finding suitable places to build kiosks is a location optimization problem that can be solved by
geospatial analyses. Artificial intelligent algorithms are suitable approaches to solve such problems. Particle
Swarm Optimization (PSO) algorithm proved to be a fast and exact algorithm in solving continuous space
problems. However, this algorithm cannot be used for discrete space problems without any modifications. In this

paper, we modified PSO to solve problems in combinatorial space. Crossover and mutation operators from
Genetic Algorithm were used to modify the behavior of particles. After conducting experiments on a part of
Tehran’s transportation network, results were compared to the results of Artificial Bee Colony algorithm. In
experiments with 2 and 4 kiosks, both algorithms are performing the same in accuracy, stability, convergence
trend, and computation time. But in experiments with 10 kiosks on a bigger environment, results are in favor of
the modified PSO algorithm in obtaining the optimum value; stability and better distribution in the area of
interest. Results indicate that the proposed algorithm, is capable of solving combinatorial problems in a fast and
accurate manner.
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