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چکیده :یکی از م سائل بهینه سازی مهم در حوزه الگوریتمهای ترکیباتی ،م سئله فرو شنده دورهگرد ا ست .با توجه به کاربردهای فراوان ،حل این م سئله
مورد توجه پژوهشگران است و بهطور خاص بهعنوان یک مسئله مهم تحلیل شبکه در فناوریهای اطالعات مکانی کاربرد دارد .علیرغم صورت ساده ،حل
کلی این م سئله از درجه پیچیدگی  -NPسخت ا ست .بههمین جهت روشها ی ابتکاری زیادی در کاربردهای عملی پی شنهاد شده ا ست .در این مقاله از
روش ت صویر سازی نق شه برای تبدیل ف ضا از ن سخهای از م سئله فرو شنده دورهگرد با معیار فا صله جغرافیایی به ن سخه سادهتر با معیار فا صله اقلید سی
استتااده شتده استت .در ادامه مقاله یکی از روشها ی ابتکاری حل این مستئله بهبود داده شتده استت .نتایج تجربی بر روی مجموعه دادههای واقعی در
مقایسه با روشهای مشابه ،نشاندهنده برتری روش پیشنهادی بهلحاظ کیایت پاسخ و زمان دستیابی به آن است.
واژههای کلیدی :مسئله فروشنده دورهگرد ،تبدیل فضا ،تصویرسازی نقشه ،فاصله غیر اقلیدسی ،بهینهسازی.

Solving Geographic Travelling Salesman Problem Based on
Space Transformation
R. Mortazavi, Assistant Professor1
1- School of Engineering, Damghan University, Damghan, Iran, r_mortazavi@du.ac.ir
Abstract: One of the most important optimization problem in combinatorial algorithms is Travelling Salesman Problem. This is due to its
practical usages, especially in geospatial information technology. It is proved that the problem complexity is NP-Hard, but many heuristic
methods are presented for practical applications. In this paper, the space transformation method is used to transform a geographic instance
of travelling salesman problem into a simpler Euclidean one, such that traditional heuristics can be applied more successfully. Additionally,
a heuristic technique to solve the transformed instance is introduced. The results confirm the superiority of the proposed method in terms
of both the tour length and running time of the method in comparison with similar techniques.
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 -1مقدمه
مستتئله فروشتتنده دورهگرد ( )TSPیکی از مستتائل معرو الگوریتمهای
ترکیباتی 1ا ست .هد این م سئله در بیانی تمثیلی بدین صورت ا ست که
فرو شندهای باید تعداد م شخ صی شهر را با شروع از یکی از آنها مالقات
کند و به نقطه شروع برگردد ،بهطوریکه هر شهر دقیقًا یکبار م شاهده
شود و طول مسیر طیشده کمینه باشد.
این مسئله اولین بار در  6395بهصورت ریاضی بیان شده است [ ]6و
در حوزههای مختلف مانند مستتتیریابی ،شتتتبکههای کامپیوتری ،طراحی
مدارات الکترونیکی و مدلستتتازی بهکمک کامپیوتر [ ]8-7کاربرد دارد.
مستتئله  TSPدارای قدمت و کاربردهای زیادی استتت .ولی در حالت کلی
دارای راهحل دقیق و کارآمد در زمان چندجملهای برح سب تعداد شهرها
) (nنی ست و در د سته م سائل  -NPسخت تق سیمبندی می شود [.]0
بنابراین با توجه به اهمیت حل آن در کاربردهای عملی ،روشهای ابتکاری
مختلای برای حل تقریبی آن پی شنهاد شده ا ست که سعی میکنند در
زمان قابلقبولی جواب نزدیک به بهینه را بیابند [.]1
با استااده از روشهای بهینه سازی مبتنی بر تقسیم و حل با شروع از
جواب های نزد یک به بهی نه میتوان راحتتر به جواب های بهی نه رستتت ید
[ .]6یکی از معرو ترین ابزارها در این بخش  2Concordeاستتت که برای
دستتتیابی به حل بهینه از روش شتتاخه و برش استتتااده میکند .این ابزار
میتواند م سائلی به بزرگی  20355شهر را در مدت  691پردازنده -سال
حل کند [ ]4و برای نستتتخههایی با چند میلیون شتتتهر نیز جواب آن در
نزدیکی جواب بهینه استتت [ .]1دستتتیابی به جواب اولیه نزدیک به بهینه
در زمان معقول ،از اهمیت باالیی در حل این مسئله برخوردار است.
یکی از روشهای موفق برای حل مستتئله فروشتتنده دورهگرد با عنوان
الگوریتم ابتکاری پسانداز شتتناخته میشتتود [ .]2اما نستتخه اولیه از این
الگوریتم برای مجموعه دادههای بزرگ قابل استااده نی ست و با محدودیت
حافظه و زمان اجرا مواجه استتت .بهبودهایی از این الگوریتم برای حل این
مشکالت پی شنهاد شده است که مبتنی بر استااده از ساختمان دادهای با
نام  ]3[ kd-treeاست [ .]65ولی این بهبودها برای نمونههایی از مسئله با
معیار فاصله اقلیدسی ارائه شدهاند [.]65-68
نسخههایی از مسئله فروشنده دورهگرد در فضای غیر اقلیدسی تعریف
میشتتتوند .بهبیاندیگر با توجه به کاربرد ،از توابعی خاص برای محاستتتبه
فاصله بین گرهها استااده میشود [ .]69-60برای مثال Faigl ،و همکاران
برای محا سبه فا صله بین دو گره بهدلیل وجود موانع میانی ،طولی بیش از
مستتتافت مستتتتقیم بین آن گره ها تعریف کردهاند و از نقشتتتههای خود
سازمانده برای حل مسئله استااده کردهاند [ .]69بهعنوان مثالی دیگر ،در
م سئله فرو شنده دورهگرد با معیار فا صله جغرافیایی ( ،)GEOTSPبا فرض
قرار گرفتن شتتهرها بر روی کره زمین ،فاصتتله جغرافیایی آنها بر استتا
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طول و عرض جغرافیایی آنها محاستتبه و منظور میشتتود Curtin .ضتتمن
اشتتاره به کاربردهای گستتترده  GEOTSPدر مستتائل تحلیل شتتبکه ،به
استااده از روشهای برنامهریزی عدد صحیح برای حل نسخههای با اندازه
متوست این مستتئله (برحستتب تعداد شتتهرها) در ستتیستتتمهای اطالعات
جغرافیایی 3ا شاره کرده ا ست [ .]67علیرغم اینکه ن سخههای اقلید سی
 TSPنیز برای حل م شکل ه ستند ،اما راهحلهای ابتکاری برای مواجهه با
آنها موفقتر هستتتند [ .]61با توجه به ویژگیهای نامتعار در فضتتاهای
غیر اقل یدستتتی معموالً نمیتوان از روش های ابت کاری رایج در فضتتتای
اقل یدستتتی مانند الگوریتم ابتکاری پسانداز برای تستتتریع یا بهبود حل
استتتتااده کرد .بنابراین حل این نستتتخه ها بهدل یل ن یاز به استتتتااده از
حلکنندههای عمومیتر نیاز به صتتتر منابع بیشتری دارد [ .]67برای
مثال حل ن سخه  GEOTSPدر سطح جهان با عنوان  World TSPبهروش
تقریبی به  801روز زمان نیاز داشته است [.]7
در این مقاله برای حل م شکل فا صله غیر اقلید سی برای نمونههای با
معیار فاصله جغرافیایی ،از روش تصویرسازی نقشه 4استااده شده است تا
ف ضای م سئله را از جغرافیایی (روی کره) به اقلید سی (در صاحه) تقریب
بز ند .این روش برای حل نمو نه هایی در حد یک کشتتتور با حداکثر
 n  71009شتتهر بهکار رفته استتت .5در حد اطالع نویستتنده مطالعه این
روش در قالب چارچوب ارائه شده در این مقاله و در گستره جغرافیایی کل
زمین صورت نگرفته ا ست .در ادامه بهبودی در الگوریتم ابتکاری پسانداز
[ ]2همراه با پیشپرداز شی ا ضافی ن سبت به [ ]64ارائه شده ا ست که به
بهبود کیا یت جواب ن هایی منجر میشتتتود .ن های تًا این روش بر روی
نمونه هایی از مستتتئله  GEOTSPبا اندازه های متااوت و نیز نمونه های
اقلید سی ارزیابی شده ا ست و نتایج بهلحاظ کیایت جواب نهایی و زمان
اجرا ارائه و مقایسه شده است.
ادامه این مقاله بهصتتتورت زیر بخشبندی شتتتده استتتت :در بخش 8
مااهیم پایه بیان میشوند .این مااهیم شامل بیان رسمی  GEOTSPاست
که در این مقاله بررسی شده است .همچنین روشهای ابتکاری حل TSP
که در بخش مقای سه به آنها ا شاره شده ا ست ،معرفی می شوند .در ادامه
ن سخه اولیه روش ابتکاری پسانداز ت شریح می شود که برای حل  TSPدر
ف ضای اقلید سی در این مطالعه بهبود داده شده ا ست .در بخش  9روش
پی شنهادی ارائه شده ا ست و در ادامه در بخش  7نتایج تجربی حا صل از
ارزیابی روش ارائه میشتتود .بخش  0نیز به نتیجهگیری و پیشتتنهادهایی
برای ادامه کار اختصاص دارد.

 -2مفاهیم پایه
در این بخش ابتدا مستتئله فروشتتنده دورهگرد با معیار فاصتتله جغرافیایی
بهصورت رسمی بیان میشود .سپس روشهای ابتکاری حل  TSPبهاجمال
مرور می شود .در ادامه روش ابتکاری پسانداز توضیح داده می شود که در
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این مقاله از نستتتخه بهبودیافته آن برای حل  TSPدر فضتتتای اقلیدستتتی
استتتااده کردهایم .همانطور که در بخش مقدمه بیان شتتد ،در این مقاله
برای اینکه بتوان در حل  GEOTSPاز ابتکارات مختص فضتتای اقلیدستتی
استااده کرد ،از تصویرسازی نقشه استااده می شود .در پاسخ به این سوال
که کدام روشهای تصتتویرستتازی نقشتته برای حل  GEOTSPمناستتب
هستند ،در این بخش توضیح داده میشود.
 -1-2معرفی مسئله فروشنده دورهگرد با معیار فاصله جغرافیایی
فرض کنید شتتبکهای از مکانهای جغرافیایی (شتتهرها) بهصتتورت گرا
کامل )  G  (V , Eدر اختیار استتتت که } V  {v1, v2 ,..., vnنشتتتاندهنده
شهرها و  E  V  Vیالهای بین آنهاست .وزن هر یال بین دو گره  viو
 v jبهصتتورت )  c(vi , v jنشتتان داده میشتتود .هد مستتئله فروشتتنده
دورهگرد کمینه کردن دوری روی این گرا استتت که از همه گرهها دقیقًا
یکبار میگذرد (و به مکان شروع برمیگردد) .به صورت ر سمیتر ،هد
یافتن ترتیبی از شهرهاست که تابع هد رابطه ( )6کمینه شود.
n

)min c(v(i 1) , vi )  c(vn , v1

()6

i 2

ن سخهای از م سئله که در این مقاله به آن پرداخته شده ا ست فوا صل
بین شهرها را به صورت متقارن تعریف میکند ،یعنی ) . c(vi , v j )  c(v j , vi
برای نمونه هایی از  TSPبا مع یار فاصتتتله جغراف یایی و در گستتتترهای به
وستتتعت کره زمین در مجموعه داده استتتتاندارد  TSPLibمعیار فاصتتتله
جغرافیایی بین دو شتتهر  viو  v jیعنی )  c(vi , v jبرحستتب متر بر روی
کرهای به شتتعاع  R  6378388متر بهکمک تابع )  GEOM (i, jمحاستتبه
می شود .فرض کنید طول و عرض جغرافیایی شهر  viدر ارائههای متناظر
به ترتیب بهصتتورت ]  long[iو ] lat[iو برحستتب رادیان ذخیره ش تدهاند.
محاسبه فاصله در شکل  6نشان داده شده است.
{ )GEOM(i,j
R = 6378388
)]q1 = cos(lat[j])*sin(long[i] – long[j
)q3 = sin((long[i] – long[j]) / 2.0
)q4 = cos((long[i] – long[j]) / 2.0
q2 = sin(lat[i] + lat[j])*q3*q3 - sin(lat[i] – lat[j])*q4*q4
q5 = cos(lat[i] – lat[j])*q4*q4 - cos(lat[i] + lat[j])*q3 * q3
)return (int)(R * atan(sqrt(q1 * q1 + q2 * q2), q5) + 1.0
}

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

شکل  :1محاسبه فاصله جغرافیایی بین دو شهر  viو  v jبرحسب متر

در شتتتکل  ،6توابع  sqrt ،atanو  intبهترتیب نشتتتاندهنده معکو
تانژانت ،جذر و جزء صحیح هستند.
 -2-2روشهای ابتکاری حل TSP

روشهای ابتکاری برای حل  TSPشتتامل روشهای ستتاختنی و روشهای
بهبود تدریجی میشتتتوند .در روشهای ستتتاختنی ،بر استتتا قاعدهای
تعریف شده دور ساخته می شود و بعد از ساختن (بخ شی از) آن ،تال شی
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برای بهبود آن انجام نمیشتتود و یالها بدون تغییر میمانند .در روشهای
بهبود تدریجی ،با شتتروع از یک جواب اولیه (مثالً با استتتااده از روشهای
ستتاختنی) به دفعات با تغییر یالها ستتعی میشتتود دور نهایی بهبود یابد.
بهطورکلی روشهای ساختنی خیلی سریعتر از روشهای بهبود تدریجی
هستتتند ولی معموالً کیایت جواب پایینتری نستتبت به روشهای بهبود
تکراری دارند [.]62
روشهای ستتاختنی شتتامل ابتکارات مبتنی بر نزدیکترین همستتایه
( ،)NNابتکارهای درج یال [ ،]4ابتکارهای مبتنی بر درخت های پوشتتتا،
ابتکار حریصتتانه ( ]68[ MTS ،]63[ )GHو ابتکار پسانداز میشتتود .در
روش  ،NNبا شتتروع از یک گره ،نزدیکترین همستتایه بعدی از گره جاری
که هنوز مشاهده نشده به انتهای دور کنونی اضافه میشود .در روش ،GH
همواره کوتاهترین یال به دور ناکامل جاری افزوده می شوند ،به شرط اینکه
این افزودن باعث ای جاد زیردور نشتتتود و درجه هر دو گره این کوتاهترین
یال در دور نا کا مل کمتر از  8باشتتتد [ .]63بهبود هایی از این روش با
ا ستااده از صف اولویت پی شنهاد شده ا ست [ .]85روش برووکای سریع6
( )QBتوستتعهای از روش  GHو مبتنی بر درخت پوشتتاستتت که بهجای
ا ستااده از صفهای اولویت ،از مرتب سازی دادهها ا ستااده میکند [.]85
روش  ]68[ MTSمبتنی بر ت طابق ع مل میک ند .در این روش اب تدا
دورهای کوچکتر ساخته میشوند و با استااده از نسخه مناسبسازیشده
از مسئله تطابق ،دور نهایی بهدست میآید.
{ )𝑉(function 𝑡𝑜𝑢𝑟 = savings
𝑉 ℎ𝑢𝑏 ← index of the most centeral city in
𝑏𝑢𝑉ℎ ← {1, … , 𝑛} − ℎ
foreach 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉ℎ , 𝑖 < 𝑗 do
)𝑗 𝑆[𝑖, 𝑗] ← 𝐷(ℎ𝑢𝑏, 𝑖) + 𝐷(ℎ𝑢𝑏, 𝑗) − 𝐷(𝑖,
while |𝑉ℎ | > 2 do
add (𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 ) with the best 𝑆[𝑖, 𝑗] to 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑢𝑟 provided that no
subtour is created
if degree of 𝑣𝑖 is 2, remove 𝑖 from 𝑉ℎ
if degree of 𝑣𝑗 is 2, remove 𝑗 from 𝑉ℎ
stitch remaining two cities in 𝑉ℎ through the ℎ𝑢𝑏 node
𝑟𝑢𝑜𝑡 return
}

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

شکل  :2روش ابتکاری پسانداز برای حل  –TSPنسخه اولیه

روشهای بهبود تدریجی شامل روش  ]86[ opt-8و روشهای تکاملی
مانند شبیه سازی ذوب فلزات [ ]88و الگوریتم ژنتیک [ ]89می شود .در
روش  opt-8بهعنوان یک روش جستتتتجوی محلی ،جای گرههای انتهایی
دو یال از دور داده شده به صورت ضربدری تغییر میکند تا طول کلی دور
کاهش یا بد .توستتت عه هایی نیز از این روش برای در نظر گرفتن ت عداد
بیشتری یال ارائه شده ا ست [ .]87در روش تکاملی ذوب فلزات تغییرات
محدودی در دور داده شده پی شنهاد داده می شود .در صورتیکه این تغییر
منجر به بهبود شود ،تغییر پذیرفته می شود و در صورتیکه منجر به بهبود
ن شود ،با احتمالی این تغییر پذیرفته می شود .این احتمال در طول اجرای
الگوریتم بهمرور کاهش مییابد .در روش تکاملی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
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برای حل  TSPچندین جواب کاند ید در قالب یک نستتتل در نظر گرفته
می شود و عالوهبر تغییرات مخت صر بر روی اع ضای یک ن سل برای بهبود
آن ها ،از ترک یب جواب های خوب نیز برای تول ید جواب جد ید استتتتااده
می شود .بهطورکلی ا ستااده از روشهای تکاملی بر روی نمونههای بزرگ
 TSPبهعلت سرعت پایین آنها ،بهعنوان اولویت اول مطرح نمیشود.
 -3-2روش ابتکاری پسانداز و بهبودهای آن
یکی از روشهای ابتکاری موفق برای حل  TSPابتکار پسانداز استتت [.]2
این روش در اصتتل برای حل مستتائلی در مستتیریابی پیشتتنهاد شتتده و
نسخههای متنوعی دارد .شکل  8نسخه اولیه این روش را نشان میدهد.
در شکل  ،8در خ  8مرکزیترین شهر از مجموعه  Vبا عنوان گره
قطب انتخاب می شود و اندیس آن در متغیر ذخیره می شود .اندیس همه
شتتتهرها بهجز  hubدر خ  9در  Vhذخیره میشتتتود .در خطوط  7و ،0
برای همه جات شتتتهرها در  Vhمقداری بهعنوان پسانداز محاستتتبه و در
متغیر مت ناظر یعنی ]  S [i, jذخیره میشتتتود .در خ  ،0تابع ) D(i, j
ن شاندهنده فا صله بین  viو  v jا ست .در حلقه ا صلی این روش ،یعنی
خطوط  1تا  3تا زمانی که تعداد عناصتتتر  Vhبیشتر از دو استتتت ،یال
متصتتتلکننده شتتتهرهای - iام و - jام یعنی )  (vi , v jکه مقدار پسانداز
مربوط به آن از همه بیشتر استتتت ،درصتتتورتیکه به ای جاد دوری منجر
ن شود ،به مجموعه یالهای دور ناکامل ا ضافه می شود (خ  .)4در خ 2
و  ،3اندیس مربوط به شهرهای  viو  v jدر صورتیکه بهطور کامل از دو
طر در  tourمتصل شده باشند ،از  Vhحذ می شود .در پایان و در خ
 ،65گره قطب با اندیس  hubبه دو گره باقیمانده که اندیسهایشتتتان در
 Vhقرار دارد ،متصتتل شتتده و دور را تکمیل میکند .دور تکمیلشتتده در
خ  66برگشت داده میشود.
پیاده سازی این الگوریتم اولیه آ سان ا ست .ولی مرتبه زمان اجرای آن
) O(n2 log nاستتت و همچنین فضتتای موردنیاز برای ذخیرهکردن مقادیر
پسانداز از مرتبه )  O(n2ا ست .این بدان معنا ست که اجرای این الگوریتم
برای مقادیر بزرگ  nمیستتر نیستتت .بهبودهایی برای رفع این مشتتکالت
پی شنهاد شده است Golden .و همکاران نشان دادهاند که کافی است فق
برخی جات گرههای خاص را در ضتتمن ستتاخت دور در نظر بگیریم و بر
این ا سا روالی برای مرتب سازی پساندازها را با ا ستااده از ساختمان
داده کپه 7پیشنهاد کردهاند [.]80
بهعالوه Paessens ،روشتتی با عنوان «یافتن تدریجی بیشترین مقدار
پسانداز» ارائه کرده است [ .]65در این روش ابتدا همه رکوردها بر اسا
فاصتتله تا گره قطب مرتب میشتتوند و تنها آن دستتته از جات گرهها در
محاستتبه پسانداز وارد میشتتوند که فاصتتله هر دو گره آنها تا گره قطب
حداقل بهاندازه نصتتف بیشترین پسانداز موجود باشتتد ،زیرا در فضتتای
اقلیدستتی حداکثر مقدار پسانداز برای یک جات گره همواره مستتاوی یا
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کمتر از  8برابر حداقل فاصلههای آن گرهها تا گره قطب است .بهبیاندیگر
بتترای دو جتتاتتت گتتره بتتا انتتدیتت س  iو  jهتتمتتواره نتتامستتتتاوی
}) S i, j  min{D i, hub , D( j, hubبرقرار استتت [ .]65بنابراین نیازی
نیست که همه جات گرهها را در ضمن ساخت دور در نظر گرفت .بهعالوه
مرتضتتتوی و جلیلی روشتتتی برای بهبود این ابت کار ارا ئه کردها ند که از
ستاختمان داده  kd-treeبه همراه ماهومی بنام گره فعال استتااده میکند
[ .]64در این روش برای م حاستتت به پسا نداز بهصتتتورت تدریجی تن ها
نزدیکترین همستتایه فعال یک گره (یعنی همستتایهای با درجه کمتر از 8
در دور ناکامل) ،برای جات شتتدن مورد بررستی قرار میگیرد ،زیرا اصتتوالً
احتمال جات شتتتدن دو گره نزدیک به هم در دور با طول کمینه بیشتر
ا ست .تمامی این بهبودها با فرض این قابلا ستااده ه ستند که فا صله بین
 hubگرهها در فضای اقلیدسی محاسبه میشود.

 -4-2روشهای تبدیل فضا در مختصات جغرافیایی
به روشهای تبدیل ف ضا در مخت صات جغرافیایی ا صطالحًا ت صویر سازی
نقشه میگویند .به بیان دقیقتر بهروش قاعدهمندی که برای تبدیل نقاطی
بر روی سطح کره یا بی ضی برح سب طول و عرض جغرافیایی به نقاطی بر
روی کاغذ ا ستااده می شود ،ت صویر سازی نق شه میگویند [ .]81همواره
چنین تبدیلی همراه با نوعی اعوجاج در م ساحت ،شکل ،جهت ،فا صله یا
مقیا خواهد بود .همچنین نحوه مدل کردن زمین (به صورت کره ،بی ضی
یا  )...نیز در ویژگیهای نقشه نهایی تأثیر خواهد داشت.
به صورت طبیعی شباهت فواصل بین شهرها در تصویر ساخته شده در
نق شه با اطالعات ا صلی قبل از ت صویر سازی منجر به نتایج دقیقتری در
حل  GEOTSPمیشود .به روشهای تصویرسازی نقشه که (تا حد امکان)
فواصتتل بین گرهها را پس از تصتتویرستتازی حاظ میکنند ،به اصتتطالح
همفا صله 8میگویند .در ادامه این مقاله و با توجه به نحوه محا سبه فا صله
در مجمو عه داده های موردنظر در مستتتئ له ( TSPبخش  ،)6-8بهدن بال
روشهای تصویرسازی نقشه همفاصله و با فرض کرویبودن زمین هستیم.
در این مقاله از روشهای ت صویر سازی نق شه همفا صله Azimuthal
 Equidistant Conic ،equidistantو  Cassiniاستااده شده است .در روش
 Azimuthal equidistantکه توستتت ابوری حان بیرونی در ستتتال 6555
میالدی ارائه شده ا ست ،از نقطهای مرکزی ا ستااده می شود که فواصل تا
این نقطه حاظ می شوند .روش  Equidistant Conicدر سال  655میالدی
پیشتتنهاد شتتده استتت و فواصتتل را بر روی نصتتفالنهارها (همان فاصتتله
مدارهای استتتتاندارد عرضهای جغرافیایی) ،حاظ میکند .روش Cassini
که در سال  6470تو س  César-François Cassini de Thuryارائه شده
ا ست از نوع ت صویر سازی نق شه ا ستوانهای ا ست و مقیا ها را در طول
نصفالنهار و خطوط موازی با آن حاظ میکند.
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 -3روش پیشنهادی
ایده اصتتتلی این مقاله برای حل  TSPبا معیار فاصتتتله جغرافیایی بر پایه
تبدیل فضتتا هستتت .بدین منظور از روشهای ترستتیم نقشتته که بهنوعی
فاصتتلهها را حاظ میکنند ،برای تبدیل مختصتتات جغرافیایی شتتهرها به
مخت صات کارتزین در دو بعد ا ستااده می شود .برای حل ن سخه دوبعدی،
نسخه بهبودیافتهای از روش ابتکاری پسانداز استااده میشود که میتواند
با سرعت و کیایت باال ن سخههایی تا چند میلیون شهر از م سئله  TSPرا
حل کند .در پا یان میتوان جواب نمونه های دوبعدی را به نستتتخه اول یه
مستتئله در فضتتای اصتتلی اعمال کرد تا طول مس تیر جواب پیشتتنهادی به
دست آید.
همانطور که در بخش  9-8بیان شتتتد ،نستتتخه اولیه روش ابتکاری
پسانداز برای حل  TSPدارای مشتتکالتی هستتت .به همین دلیل در این
مقاله برای بهبود زمان و حافظه مصتتترفی این الگوریتم ،بهبودهایی در آن
داده شده ا ست .فرض کنید }𝑛  𝑘𝑛𝑛(𝑖, 𝑘) ∈ {1, … ,ن شاندهنده اندیس
- kامین نزدیکترین هم سایه قابل ات صال گره  viدر ( Vالبته بهجز خود
 ) viباشتتد .شتتکل  9در قالب تابع  savings2روش پیشتتنهادی را با عنوان
 savings2ارائه میدهد.
{ )𝑉(function 𝑡𝑜𝑢𝑟=savings2
𝑉 ℎ𝑢𝑏 ← index of the most central city in
)𝑏𝑢𝑉 ← sort(𝑉, ℎ
𝑉 𝐾𝐷 ← kd-tree on
𝐻 ← empty Max Heap
}𝑛 𝑉ℎ ← {2, … ,
if 𝑘𝑛𝑛(𝑖, 1) = 𝑗 ∀𝑖 ∈ 𝑉ℎ
𝑖 // decreasing loop on
if 𝑘𝑛𝑛(𝑗, 1) = 𝑖 or (𝑖 < 𝑗 and degree of 𝒗𝒋 is 0 and
𝑟𝑢𝑜𝑡 𝑘𝑛𝑛(𝑗, 2) = 𝑖), add (𝑖, 𝑗) to partial
𝑛 ← 𝑥𝑑𝑖
while |𝑉ℎ | > 2 do
while 𝐻 is empty or 𝐷(𝑖𝑑𝑥, ℎ𝑢𝑏) ≥ 𝐻. 𝑡𝑜𝑝/2 and 𝑖𝑑𝑥 > 1 do
)𝑁𝑁 ← 𝑘𝑛𝑛(𝑖𝑑𝑥, 1
)𝑁𝑁 𝑆 ← 𝐷(ℎ𝑢𝑏, 𝑖𝑑𝑥) + 𝐷(ℎ𝑢𝑏, 𝑁𝑁) − 𝐷(𝑖𝑑𝑥,
)𝑆(𝐻. 𝑝𝑢𝑠ℎ
𝑖𝑑𝑥 ← 𝑖𝑑𝑥 − 1
𝑝𝑜𝑝 (𝑖, 𝑗) ← 𝐻.
if 𝑖 ∉ 𝑉ℎ continue
if 𝑗 ∈ 𝑉ℎ and adding(𝑖, 𝑗) to partial 𝑡𝑜𝑢𝑟 does not create a
subtour
𝑟𝑢𝑜𝑡 add(𝑖, 𝑗) to partial
if degree of 𝑣𝑗 is 2, remove 𝑗 from 𝑉ℎ
if degree of 𝑣𝑖 is 2, remove 𝑖 from 𝑉ℎ , and continue
)𝑁𝑁 ← 𝑘𝑛𝑛(𝑖, 1
)𝑁𝑁 𝑆 ← 𝐷(ℎ𝑢𝑏, 𝑖) + 𝐷(ℎ𝑢𝑏, 𝑁𝑁) − 𝐷(𝑖,
)𝑆(𝐻. 𝑝𝑢𝑠ℎ
stitch remaining two cities in 𝑉ℎ through the ℎ𝑢𝑏 node
𝑟𝑢𝑜𝑡 return
}

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

شکل  :3نسخه بهبودیافته و کامل ابتکار پسانداز برای حل TSP

در خ  6مختصتتتات گره ها به تابع تحو یل میشتتتود .در خ 8
مرکزیترین گره بنام قطب انتخاب میشتتتود .در خ  ،9همه گره ها در
مجموعه  Vبرحسب فاصله از گره قطب به صورت صعودی مرتب می شوند
بهنحویکه گره قطب با اندیس  6در  Vشناخته میشود .در خطوط  7و 0
به ترتیب ساختمان دادههای  kd-treeو کپه ساخته می شوند .در خ 1
اندیس همه گرهها بهجز گره قطب (با اندیس  )6در  Vhذخیره میشتتتود.

Serial no. 82

استااده از تبدیل فضا برای حل . . .

پس از انجام این مقدمات ،فاز پیشپردازش شروع میشود که تااوت اصلی
روش پی شنهادی با روش ارائه شده در  ]64[ FDMمح سوب می شود .این
فاز پیشپردازش بر روی گرهها به ترتیب عکس فاصله آنها تا گره قطب و
در خطوط  4و  2انجام میشتتود .در این فاز ،ستتعی میشتتود حتیاالمکان
بهترین انتخاب برای گرهها به صورت یک انتخاب محلی صورت بگیرد :اگر
 knn i,1  jو  ، knn  j ,1  iدر این صتتورت یال )  (vi , v jقبل از شتتروع
حلقه ا صلی به یکدیگر مت صل می شوند .همچنین در مورد گرههای  viو
 v jکه  ، j  iچنانچه  knn i,1  jو  knn  j , 2  iباشتتتد و در مرحله
این صورت یال ) (vi , v j

قبلی گره  jبه گره دیگری متصل نشده باشد ،در
بهعنوان جزئی از دور نهایی افزوده میشتتتود .درواقع این مراحل بهنوعی
تضتتمین میکنند که بهترین انتخاب برای گره  viانجام شتتده استتت ،زیرا
بهطور طبیعی ات صال به نزدیکترین هم سایه  viبهعنوان ت صمیمی محلی
بهترین انتخاب حریصتتتانه برای  viمحستتتوب میشتتتود .استتتتااده از این
پیش پردازش با عث کاهش بار م حاستتت باتی در مرا حل ب عدی الگوریتم
میشتتتود ،زیرا زودتر همستتتایه های ن هایی گره 𝑖𝑣 در دور نهایی تعیین
می شوند .در خ  3ا شارهگر گره جاری برای محا سبه پسانداز به آخرین
گره در با اندیس  nتنظیم میشتتود .حلقه اصتتلی برنامه در خطوط  65تا
 87به اضتتتافهکردن یال ها تا زمانی که اندازه  Vhبیشتر از  8هستتتت،
میپردازد .اب تدا در حل قهای داخلی تا ز مانی که ام کان بهبود بهترین
پسانداز باشتتتد (خ  ،)66اطالعات پساندازها در کپه بهروز میشتتتود.
دیس نزدیکترین همستتتایه قابل اتصتتتال به گره جاری با اندیس  idxدر
متغیر  NNذخیره میشتتتود (خ  )68و م قدار پسا نداز مربوط به یال
)  (vidx , vNNدر  Sذخیره میشتتتود (خ  .)69این اطالعات در کپه ذخیره
می شوند (خ  )67و مقدار  idxبرای ا شاره به گره بعدی بهروز می شود
(خ  .)60در خ  61بهترین یال کاندید برای اضافه شدن به دور ناکامل
در )  (i, jذخیره میشتتود و اطالعات آن از باالی کپه حذ میشتتود .اگر
 viکامالً مت صل شده با شد و اندیس آن در  Vhنبا شد ،ادامه حلقه نادیده
گرفته می شود و مورد بعدی برر سی می شود (خ  .)64در صورتیکه v j
بهطور کامل متصل نشده باشد و افزودن یال )  (i, jباعث ایجاد دور نشود،
این یال به دور ناکامل اضتتتافه میشتتتود (خ  .)63در خ  85و 86
اطالعات  Vhدر صتتتورت لزوم بهروز میشتتتود .در خطوط  88تا  87نیز
اطالعات مربوط به هم سایگی گره  viمحا سبه و کپه بهروز می شود .پس
از پایان حلقه اصتتلی ،خ  80وظیاه کامل کردن دور ناکامل را با افزودن
یالهایی بین گره قطب و گرههای با اندیس ذکرشده در  Vhبه عهده دارد.
نهایتًا خ  81دور کامل شده را برمیگرداند.

 -4نتایج تجربی
در این بخش ن تایج اجرای نستتت خه بهبود یاف ته ابت کار پسا نداز بر روی
نمونههای  TSPبا معیار فاصتتله جغرافیایی ارائه میشتتود .این  65نمونه از
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شتتتده در مرجع [ ،]64نتایج طول دور بدون در نظر گرفتن پیشپردازش
در الگوریتم پی شنهادی (خطوط  4و  2از شکل  )9با عنوان نسخه ساده و
با در نظر گرفتن پیشپردازش با عنوان نسخه کامل نشان داده شده است.
این طول دورها با نتایج طول دور مربوط به روشهای  NN ،GHو  QBبر
روی نمونه ا صلی (بدون ت صویر سازی نق شه) ،مقای سه شدهاند .پیاده سازی
این روشها در برنامهای با عنوان  10linkernارائه شتده استت .زمان اجرای
روشهای فوق (بدون در نظر گرفتن زمان کار با دیستتک) نیز در جدول 8
ارائه شتتتده استتتت .زمان اجرای  savings2بهازای هر نمونه با اندازه ثابت،
برای نسخههای ساده و کامل بسیار کم و تقریبًا یکسان است .بنابراین تنها
یک زمان اعمال تصویرسازی نقشه (  ) t projectionهمراه با زمان اجرای ابتکار

 65555تا  655555موقعیت جغرافیایی شهرهای کره زمین را دربر دارند
و از اب تدای نمو نه  TSPجغراف یایی با عنوان  World TSPبا 6357466
شتتتهر انتخاب شتتتدهاند .9اطالعات این شتتتهرها در قالب طول و عرض
جغرافیایی ارائه شده ا ست .کلیه محا سبات بر روی کامپیوتری شخ صی با
پردازنده  ،Core i7 - 1.60 GHzستتیستتتمعامل ویندوز  65و  2گیگابایت
حافظه ا صلی انجام شده ا ست .برای اعمال ت صویر سازی نق شه از نرمافزار
 ArcMap 10.3.1و جعبهابزار تصتتویرستتازی نقشتته نرمافزار MATLAB
استتتااده شتتده استتت .در این مورد از مقادیر پیشفرض پارامترهای این
نرمافزارها برای تصویرسازی نقشه استااده شده است.
نتایج ارائه شده در این بخش مربوط به سه نوع ت صویر سازی نق شه
معرفیشتتده در بخش  7-8یعنی  Cassini ،Azimuthalو  Conicاستتت.
نتایج این روشها بهترتیب با  CA ،AZو  COدر جدول  6ارائه شده است.
برای م شاهده اثر پیشپردازش پی شنهادی و مقای سه دقیقتر با روش ارائه

پسانداز بهبودیافته (  ) tsavings 2در جدول  8ارائه شده است.

جدول  :1طول دور روش  savings2مبتنی بر تصویرسازی نقشه (نسخه ساده بدون پیشپردازش و نسخه کامل با پیشپردازش) در مقایسه با سایر
روشهای ابتکاری بدون استفاده از تصویرسازی نقشه (همه فاصلهها برحسب متر هستند).
اندازه
()6555
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Serial no. 82

نسخه
savings2

مبتنی بر تصویرسازی نقشه
AZ

CA

بدون تصویرسازی نقشه
CO

ساده

154603635 158401524

کامل

154322549 154215540 158281491

ساده

247594621

کامل

248332621 243424989

153053532

247511466 251564445
251807762

ساده

346492023 352436203 349171428

کامل

343408153

345906836

346691379

ساده

416815504

414876772 419354089

کامل

414873239 415886187 412192229

ساده

476329596 481505621 480927407

کامل

475761250

479051743 476339812

ساده

540904652 545439808 543815997

کامل

537804288 540171370 538482304

ساده

605049084

606297563

606367935

کامل

599260964

600637579

597647880

ساده

673776788

674901108 674279938

کامل

665445658

667987116

668613328

ساده

734760353

737649343 734723833

کامل

730106640

731454936

ساده

791783937 789347298 793322820

کامل

787281352 789772252

786225479

728367225

GH

NN

160602050 167798939

QB

170807717

275286238 249779885 258088592
366515952

370228416

372195772

460366293

447764563

456496921

517164975 547009803

512961941

616420820

608549632 593745905

675021880

675295724

658941843

730406887

739568970 745315190

806901217 814415321
886372418

807254604

885426540 872993140
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جدول  :2زمان اجرای روش مبتنی بر تصویرسازی نقشه در مقایسه با سایر روشهای ابتکاری بدون استفاده از تصویرسازی نقشه
(همه زمانها برحسب ثانیه هستند).
اندازه
()6555

𝒏𝒐𝒊𝒕𝒄𝒆𝒋𝒐𝒓𝒑𝒕

𝟐𝒔𝒈𝒏𝒊𝒗𝒂𝒔𝒕

مبتنی بر سیستم تصویر

65

5/56

5/67

5/84

85

5/56

5/62

5/24

𝑯𝑮𝒕

𝑵𝑵𝒕

99/23

5/49

682/41

8/39

95

5/56

5/89

6/20

627/87

1/86

75

5/58

5/80

9/86

934/40

65/12

05

5/58

5/99

7/36

038/80

61/93

15

5/58

5/94

1/41

382/43

89/79

45

5/58

5/76

3/57

6804/70

95/37

25

5/58

5/79

66/16

6174/01

75/39

35

5/59

5/08

67/30

6173/51

73/08

655

5/59

5/02

62/84

8916/86

15/14

نتایج جدول  6نشتتتان میدهد که همواره بهترین جواب روش های
مبتنی بر تصویرسازی نقشه از بهترین جواب سایر روشها بهتر بوده است.
این بهبود بهطور م یانگین بیش از  %3بوده استتتت .برای مثال طول دور
نهایی روش مبتنی بر ت صویر سازی نق شه  Azimuthalبهازای n 10000
نسبت به ابتکار  QBبدون تصویرسازی نقشه بهبود  %69را نشان میدهد.
در بین ابتکارهای  NN ،QBو  GHاکثرًا کوتاهترین دورها توستتت روش
 NNبه دستتت آمدهاند .البته با توجه به زمان اجرای ثبتشتتده برای این
روش در جدول  8در مقایستتته با زمان روش های  QBو  ،GHاین روش
ابتکاری کندترین روش استتت .در هر صتتورت برتری مطلق بهلحاظ زمان
اجرا نیز با روشهای مبتنی بر ت صویر سازی نق شه ا ست .درواقع این زمان
اجرا (شامل تصویرسازی نقشه و اعمال روش ابتکاری پسانداز بهبودیافته)
همواره کمتر از  6ثانیه بوده که برتری مطلق روش پیشتتنهادی را نشتتان
میدهد.
برای انجام مقایستتهای عادالنه و کامل ،نتایج روش ابتکاری ستتاختنی
 11QBو  ]68[ MTSبر روی نستتخه تصتتویرستتازیشتتده از مجموعه داده
پیشتتنهادی اعمال شتتده استتت .برای این منظور مانند آزمایش قبلی ابتدا
انواع تص ویرسازی نقشه انجام شده و روش ابتکاری بر روی آن اعمال شده
ا ست .سپس نتایج مربوط به دور نهایی بر روی مجموعه داده ا صلی (قبل
از تبدیل فضتا) اعمال شتده استت .بهترین نتایج مربوط به انواع روشهای
ت صویر سازی نق شه در این آزمایش در جدول  9آمده ا ست .در این آزمون
از تنظیمات پیشفرض  MTSکه مبتنی بر ساخت درخت پوشای کمینه12
ه ست ،ا ستااده شده ا ست .ازآنجاکه روش  MTSبرای نمونههای با تعداد
شهر بزرگتر از  15555ب سیار کند (بیش از  65دقیقه) عمل میکند ،در
جدول  8فق بهترین نتایج طول دور برای نمونه های کوچک برای MTS
گزارش شده ا ست .13نتایج جدول  9مؤید برتری مطلق روش پی شنهادی
بهلحاظ طول دور نهایی است.

Serial no. 82

بدون سیستم تصویر
𝑩𝑸𝒕

جدول  :3بهترین نتایج طول دور مربوط به  MTS ،QBو  savings2در مورد
مجموعه دادههای جغرافیایی مبتنی بر تصویرسازی نقشه
اندازه ()6555

QB

MTS

savings2

65

855034988

833719938

609509098

85

997299210

083084852

879787323

95

060632321

420537344

979752609

75

029889495

Error

768638883

05

130012657

6896333333

740416805

15

276774212

6710830796

094257822

45

397416742

-

034174225

25

342062888

-

110770102

35

6545292995

-

482914880

655

6622293388

-

421880743

برای مثال در آزمایشهای انجامشتتده در این جدول ،نتایج
همواره کمتر از نصتتف طول دور بهدستتت آمده از  MTSاستتت .همچنین
طول دور روش  QBهمواره حتتداق تل  %95بیش تر از طول دور روش
 savings2ا ست .نکته قابل توجه دیگر روند تقریبی بهبود ن سبی طول دور
روش  savings2به طول دور روش  QBاست که بهصورت صعودی میباشد
و روش پی شنهادی را بهعنوان گزینه منا سبی برای نمونههای بزرگ TSP
معرفی میکند.
بهمنظور نشتتان دادن توانایی روش پیشتتنهادی در مقایستته با ستتایر
ابتکارهای ستتاختنی حل  ،TSPالگوریتم پیشتتنهادی روی  0نمونه از TSP
مربوط به نقاط جغرافیایی کشورها در فضای اقلیدسی دوبعدی اعمال شد.
این نمونهها از مجموعه داده  1TSPLIBبهعنوان مجموعه ا ستاندارد گرفته
شده ا ست و در مراجع جدید مانند [ ]68به آنها ا شاره شده ا ست .نتایج
طول دور  savings2در مقای سه با  QBدر جدول  7ن شان داده شده ا ست.
ز مان اجرا برای  savings2همواره کمتر از  QBبود .چون این ز مان ها
savings2
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 مجددًا. مقدار آنها ذکر نشتتده استتت، ثانیه بوده استتت6 همواره حدود
مشتتاهده میشتتود روش پیشتتنهادی نستتبت به یکی از بهترین روشهای
، ا ستااده شده ا ستlinkern  که در ابزارQB ابتکار ساختنی موجود یعنی
.بهلحاظ طول دور نهایی برتری مطلق دارد
 برای نمونههایی از کشورهاQB  وsavings2  مقایسه روشهای:4 جدول
QB

savings2

اندازه

نام کشور

مجموعه داده

89762740

86107355

69053

آمریکا

usa13509

070925

058319

67506

آلمان

brd14051

6437622

6128995

60668

آلمان

d15112

490810

135849

62068

آلمان

d18512

0830162

7367075

46553

چین

ch71009

 نتایج و پیشنهادها-5
در این مقاله روش تی برای حل مستتئله فروشتتنده دورهگرد با معیار فاصتتله
 این روش در ابتدا دادههای مکانی.جغرافیایی بر روی کره زمین ارائه شتتد
را با استااده از تصویرسازی نقشه از فضای جغرافیایی به فضای اقلیدسی
منتقل میکند و سپس نسخه بهبودیافتهای از روش ابتکاری پسانداز را بر
 نتایج تجربی نشتتتاندهنده برتری.روی این نمونه جد ید اعمال میکند
 مربوط بهروش پیشتتتنهادی بهلحاظ کیایت جواب نهایی%65 نستتتبی
 همچنین روش پیشنهادی در. استQB برحسب طول دور نسبت بهروش
مقای سه با سایر روشهای ابتکاری ساختنی ب سیار سریعتر ه ست و برای
.] مناستتب بهنظر میرستتد82 ,84[ کاربردهای نزدیک به بالدرنگ و پویا
نتیجه اینکه این مطالعه ن شان داد ا ستااده از روش تبدیل ف ضا برای حل
 مبتنی بر ت صویر سازی نق شه ن سبت به تالش برای حل آن درGEOTSP
ف ضای اولیه در صورت انتخاب منا سب روش ت صویر سازی مورد ا ستااده
موفقیت قابلتوجهی بهلحاظ کیایت و زمان دستتتتیابی به پاستتتخ خواهد
) برای تبدیل فضتتایMDS(  استتتااده از مقیا گذاری چندبعدی.داشتتت
مستتئله فروشتتنده دورهگرد با معیار فاصتتله جغرافیایی یکی از روشهای
.توستتعه ایده این مقاله استتت که در کارهای آتی به آن توجه خواهد شتتد
.ایده دیگر استااده از روش پیشنهادی برای کاربردهای دنیای واقعی است
] در مورد بر نا مهریزی مستتتیر برای83[ نمو نهای از این کاربرد ها در
 ترکیب روش پیشنهادی با یکی.هواپیمای بدون سرنشین ارائه شده است
] نیز95[ از الگوریتمهای تکاملی جدید مانند الگوریتم بهینهستتازی فاخته
.ازجمله ایدههای ادامه کار جاری محسوب میشود
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زیرنویسها
 بهعنوان معیار ارزیابی در مسابقات اشاره شدهTSPLIB  به این مجموعه داده در9
.است

1 Combinatorial
2

10http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/concorde/downloads/

http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/concorde/downloads/
codes/cygwin/linkern.exe.gz

3 Geographic

codes/cygwin/linkern.exe.gz
11

algorithms

Information System (GIS)

 جدیدتر است و به مصالحه بهتری بینQB در بین روشهای ابتکاری روش
 بنابراین در ادامه.زمان اجرا و کیایت جواب نهایی برحسب طول دور دست مییابد
.این بخش این روش برای سایر مقایسهها انتخاب شد

4

Map projection

5

http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/world/countries.html

6

Quick Boruvka (QB)

12

7

Heap

8

Equidistant

Minimum Spanning Tree (MST)

. بهدلیل نامعلومی با خطا مواجه شدMTS  برنامه75555 برای اندازه
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