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میتوان مسائل این حل تقریب روشهای از است. برش یالهای ظرفیت کردن مینیمم هدف مینیمم برش مسئله در یده: چ
تبریدی شبیه�سازی از مقاله این .در ند می استفاده تصادف صورت به ها لبه تلفیق از که کرد. اشاره کارگر وریتم ال به
روش برتری آزمایشات نتایج است. شده مقایسه کارگر روش با آن نتایج و است شده استفاده مسئله این حل برای

است. داده نشان خطا ین میان و رای هم نرخ اجرا، سرعت منظر از کارگر روش به نسبت را پیشنهادی
تبریدی،� سازی شبیه کارگر، وریتم ال کمینه، برش گراف، کلیدی: کلمات

جمله از که تبریدی شبیه�سازی وریتم ال تاکنون
است بهینه�سازی مسائل حل اری فراابت وریتم�های ال
در است. نشده گرفته ار ب کمینه برش مسئله حل برای
برای مسئله حل شیوه�ی این ارگیری ب ون چ مقاله این
آن مزایای و شده بیان کمینه برش مسئله�ی با مواجهه
در است. شده بیان مختلف مثالهای اجرای قالب در
تبریدی شبیه�سازی روش بر مختصری بسیار مرور ادامه
مسئله این حل روش بیان از پس و داشت خواهیم
آزمایشات نتایج ذکر به تبریدی شبیه�سازی وریتم ال با

پرداخت. خواهیم

تبریدی سازی شبیه وریتم ال

شروع اولیه جواب ی با تبریدی سازی شبیه وریتم ال
انتخاب نقطه ی جواب این های همسای در میشود
نقطه عنوان به شد م هدف تابع بهبود اگرباعث میشود
احتمال با صورت این غیر در �شود، م پذیرفته جدید
T و هدف تابع اختالف ∆E میشود. پذیرفته e(−∆E)/T )

را T تعادل حالت به رسیدن از پس است کنترل پارامتر
ادامه خاتمه شرط به تارسیدن روند این میدهیم کاهش

.[۴] میابد

مقدمه

دو به رئوسگراف تقسیم برش، از منظور گراف نظریه در
یالهای باشد. م (v−s) و s هم از جدا ناته زیرمجموعه
مجموعه در که گویند یال�های به برش ی از ”برش“
هدف گراف کمینه�ی برش مسئله در باشند. آن برش
ظرفیت که است نحوی به مجموعه زیر دو این یافتن
به مینیمم برش ریاض مدل شود. مینیمم برش یالهای

است: زیر صورت

min
∑

i∈S,j∈(V−S)

Cij (١)

S, (V − S) ̸= ∅ نحوی�که به
کمینه برش کردن پیدا برای مشهور روشهای از ی
مرحله هر در روش این در است، واگنر و استور روش
دو فقط که زمان تا میشود تلفیق باالتر ظرفیت با یال
تلفیق برای یالها کارگر روش در .[١] بماند باق V|)راس |

۲
)−۱ احتمال با و میشوند انتخاب تصادف صورت به

را کارگر وریتم ال اگر .[٢] رداند برمی را مینیمم برش
کمتر آن خطای احتمال کنیم رار ت بار |V |(|V | − ۱)
زمانبر بسیار باال رئوس تعداد برای که است. ۰٫۱۴ از
با گراف برای است آمده نتایج دربخش که است.همانطور
١٠٠ثانیه تقریبا کارگر وریتم ال اجرای بار هر راس ۵٠٠

.[٣] شد می طول
١
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خطا ین میان (ج)
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اجرا زمان (ب)
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رای هم نرخ (آ)

کارگر وریتم ال با (Simulated Annealing) پیشنهادی روش نتایج مقایسه :١ ل ش

رای هم فرکانس و اجرا زمان ین میان جواب، بهترین و
است. آمده ١ ل ش در آزمایشات نتایج گردید. محاسبه
که است اجراهای درصد ، رای هم فرکانس از منظور
ی از مسئله اصل جواب و آمده بدست جواب اختالف

است. بوده کمتر اصل جواب درصد
آزمایشات تمام در �شود، م مشاهده که ونه همان
نرخ و است رسیده جواب به تبریدی شبیه�سازی روش
اجرای زمان است. بوده درصد ١٠٠ آن رای هم
بسیار مقدار به مسئله اندازه افزایش با تبریدی شبیه�سازی
اجرای زمان ه درحالی است، کرده پیدا افزایش کم
نمای صورت به مسئله اندازه افزایش با کارگر وریتم ال

هر زمان رأس، ۵٠٠ برای �که صورت به است شده زیاد
١٠٠ از بیش که است شده ثانیه ١٠٠ تقریبا آن اجرای

است. تبریدی شبیه�سازی روش اجرای زمان برابر
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وريتمهای ال زاده. کاظم اخوان م و یقین م [۴]
امیرکبیر، اه دانش جهاد اری. فراابت سازی بهينه

.١٣٩٠ اول، ویرایش

از استفاده با کمینه برش حل
تبریدی شبیه�سازی

نحوه تبریدی، شبیه�سازی بر مبتن روش هر اصل بخش
نقطه ی همسای تعریف و ن مم جواب ی نمایش
نقطه هر پیشنهادی شیوه�ی در است. جواب فضای در
با برابر عناصر تعداد با آرایه ی با جواب فضای در
عنصر اگر که �شود م داده نمایش گراف رئوس تعداد
اگر و اول دسته�ی به تعلق معن به باشد، ی برابر iام
خواهد دوم گروه به تعلق معن به باشد صفر با برابر
برای �شود. م ایجاد تصادف صورت به اولیه جواب بود.
قرار بررس مورد مختلف روشهای همسایه، نقطه ایجاد
زیر شرح به داشت را نتایج بهترین که روش که گرفت
صورت به گروه ی مفروض، جواب ی برای است:
رأس سپس اول)، گروه (مثال �شود م انتخاب تصادف

گروه این اعضای سایر و آن بین لبه�های وزن مجموع که
گروه رئوس و رأس این بین لبه�های وزن مجموع از کمتر
رأس انتقال عمل �شود. م منتقل دوم گروه به باشد، دوم
ته گروه دو از ی هیچ که �شود م انجام شرط به

نشوند.

پیاده�سازی نتایج

MATLAB نرم�افزار در پیشنهادی شیوه�ی و کارگر روش
مورد مختلف جنبه�های از اجرا نتایج و شده پیاده�سازی
با گراف�های روی روش دو هر است. گرفته قرار بررس
جواب با و رأس ۵٠٠ و ٢٠٠ ،١٠٠ ،۵٠ ،٢٠ ،١٠ تعداد
تصادف ماهیت لحاظ به شدند. اجرا مشخص قبل از

شد اجرا بار ٢٠ مسئله هر روی روش هر روش، دو ٢هر


