نشرهی علمی مهندسی فناوري اطالعات م كانی
سال نهم ،شماره دوم ،تابستان 1400
Vol.9, No.2, Summer 2021

29 -49
مقاله پژوهشی
DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.2.4.3

مکانیابی و تخصیص همزمان انواع مراکز خدماتی با استفاده از الگوریتم تکاملی
] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

چندهدفه مبتنی بر تجزیه

سارا بهشتی فر

*1

 -1استادیار دانشکده عمران ،دانشگاه تبریز

تاریخ دریافت مقاله1011/11/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1011/10/82 :

چکیده

کلید واژهها  :مکانیابی و تخصیص ،سیستم اطالعات مکانی ،بهینهسازی چندهدفه ، MOEA/D ،مدل میانه.

تلفن12211311011 :
Email: Sara_Beheshtifar@yahoo.com

] [ DOI: 10.52547/jgit.9.2.29

*

نویسنده مکاتبه کننده :تبریز ،بلوار  82بهمن -خ امام خمینی – دانشگاه تبریز -دانشکده عمران -ساختمان شماره  -1گروه نقشه برداری.

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.2.4.3

انتخاب مکان مناسب برای مراکز خدماتی جدید میتواند نقش مهمی در کاهش هزینههای سفر برای متقاضیان خدمات ،استفاده مطلوب از
زمین و هماهنگسازی اثرات متقابل کاربریهای مختلف برهم داشته باشد .زمانی که مکانیابی و تخصیص هر نوع مرکز خدماتی جدید بطور
مستقل انجام میشود ،تنها اثرات کاربریهای موجود مد نظر قرار میگیرد؛ درحالیکه استقرار یک نوع مرکز ،به دلیل تأثیر بر فضای پیرامون،
ممکن است محدودیتهایی را برای استقرار سایر مراکز مورد نیاز بهوجود آورد .با مکانیابی کلیه مراکز مورد نیاز بطور همزمان میتوان نتایج
بهتری در خصوص چیدمان مراکز مختلف در یک منطقه بهدست آورد .هدف اصلی این پژوهش ،حل مسأله مکانیابی و تخصیص برای چند
مرکز خدماتی با خدمات همسان و غیرهمسان بهصورت همزمان در محیط سیستم اطالعات مکانی ( )GISمیباشد .برای این منظور از الگوریتم
تکاملی چندهدفه مبتنی برتجزیه( )MOEA/Dبرای بهینهسازی سه تابع هدف شامل کمینهسازی هزینه سفر ،بیشینهسازی مطلوبیت و تناسب
سایتهای انتخابی و بیشینهسازی سازگاری بین مراکز جدید استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داد که با بهکارگیری این روش ،پاسخهای
قابل قبولی برای چیدمان مراکز مختلف با توجه به اهداف تعیین شده ،به دست آمده است .مقایسه نتایج این روش با الگوریتم ژنتیک چندهدفه
با مرتبسازی نامغلوب ( ،)NSGA_IIبهعنوان یکی از رایجترین روشهای بهینه سازی ،بر اساس معیارهای مختلف ،نشان داد که روش MOEA/D
در یافتن پاسخهای بهینه عملکرد مناسبی داشته است؛ بطوریکه ب ر اساس معیار پوشش مجموعه ،هیچ یک از پاسخهای این روش توسط
پاسخهای روش  NSGA_IIمغلوب نشده اند در حالیکه برعکس آن صادق نبوده است .همچنین براساس معیار نزدیکی پاسخها به نقطه ایدهآل،
این روش با مقدار  ،1/11نتایج بهتری داشته و زمان سپری شده نیز حدود  1/82روش  NSGA_IIبوده است.
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با رشد روزافزون جمعیت و توسعه مناطق شهری ،میزان
نیاز به انواع خدمات شهههری نیز افزایش مییابد .برآورده
ساختن این نیازها مستلزم استقرار مراکز خدماتی جدید
می باشد .یکی از عوامل اساسی در استقرار مراکز جدید،
انتخاب مکان مناسهب برای آنهاسهت؛ زیرا مکان مناسب
برای یههک مرکز ،عالوه بر اینکههه نقش مهمی در ارا ههه
خهدمهات بهتر توسهههط خود آن مرکز دارد ،میتواند در
بهبود اثرات متقابل مراکز و کاربریهای مختلف بر روی
هم نیز مؤثر باشههد .همچنین اسههتقرار مراکز مختلف در
مکانی متناسهههب با شهههرایط فیزیکی ،امکان اسهههتفاده
مطلوب از زمین را که یکی از اهداف توسعه پایدار است،
فراهم میآورد [.]1
به این ترتیب ،مکانیابی برای یک مرکز خدماتی ،مستلزم
توجهه بهه عوامل و معیارهای متعددی اسهههت .به دلیل
ماهیت مکانی اکثر این عوامل ،در حل مسهها ل مکانیابی،
معموالً بهنحوی از قابلیتهای سهههیسهههتمهای اطالعات
مکانی ( )GIS1اسههتفاده میشههود .تاکنون  GISدر حالت
کلی به دو صههورت آنالیز تناسههب و مدلهای مکانی در
مسا ل مکانیابی بهکار رفته است[ .]8در مطالعات مربوط
به آنالیز تناسهههب ،اغلب مکانیابی صهههرف مطر بوده و
اغلب از روشهای تصههمیمگیری چندشههاخصههه نظیر
تاپسهیس  8و فرایند تحلیل سهلسله مراتبی ( )AHP3در
تعیین تناسههب هر یک از مکانهای کاندید بهره گرفته
میشههود [3و .]0در حالیکه در روش مدل مکانی ،عالوه
بر مکان مراکز ،نحوه تخصههیص مراکز به متقاضههیان نیز
مد نظر قرار میگیرد .آنالیز تناسهههب ،برای تعیین مکان
استههههقرار یک مرکز منفرد روش مناسبی است ،اما اگر
الزم بهاشهههد بیش از یک مرکز با خدمات همسهههان در
منطقه مسههتقر شههوند ،این روش مناسههب نیسههت زیرا
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گزینهههای مکانی مختلف در آن مسهههتقل از هم فرض
میشههوند و نمیتوان در هنگام مکانیابی ،تأثیر اسههتقرار
مرکز جهدیهد در یهک مکهان را روی گزینهههای مکانی
دیگر ،بهه لحا تخصهههیص متقاضهههیان خدمات ،مورد
بررسههی قرار داد .در حالیکه در مدلهای مکانی ،انتخاب
مکهان اغلب با بهینهسهههازی یک هدف بخصهههوص مثالً
کمینهسهازی هزینه سهفر انجام میشود و تأثیر استقرار
یهک مرکز در یهک مکان بر روی سهههایر مراکز در حین
مکانیابی ،بصههورت ضههمنی ،لحا میشههود .لذا تمرکز
اصهلی تحقیق پیش رو ،بر روی مدلهای مکانی است و
عالوه بر تعیین مکان ،به مسههأله تخصههیص نیز پرداخته
میشهود .تاکنون مدلهای مکانی مختلفی از جمله مدل
مرکز ،پوشههش مجموعه و مدل پراکندگی ارا ه شههدهاند.
یکی از رایجترین این مدلها برای مکانیابی و تخصههیص
مراکز خدماتی ،مدل میانه 0اسههت که جزو مسهها ل زمان
چندجملهای غیرقطعی سهخت 2دستهبندی میشود[.]2
از این رو محققان اغلب روشهای ابتکاری و فرا ابتکاری
را برای حهل آن بههکار بردهاند [ 1و  .]7بهعنوان نمونه،
بلوری و همکاران ( )8181برای حل مسههأل تخصههیص
ایسههتگاههای آتشههنشههانی در منطق  88تهران ،از روش
ترتیبی مههدل میههانههه تخصهههیص برداری و الگوریتم
جسههتجوی ممنوعه اسههتفاده کردند [ .]2در این میان،
نتههایج تحقیقههات متعههددی نشههههان داده اسههههت کههه
الگوریتم هههای تکههاملی نظیر الگوریتم ژنتیههک قههادرنههد
پاسهخهای مناسبی را برای حل مسأله میانه ارا ه نمایند
[ 11 ،11 ،2و  .]18لکن اکثر این تحقیقات با اسهههتفاده
از الگوریتم ههای تک هدفه به حل مسهههأله پرداختهاند
[10 ،13و  .]12بهها اینحههال در برخی از مطههالعههات از
الگوریتمههای چنهدههدفهه از جمله  NSGA_II1در حل
مسهها ل مربوط به مکان مراکز اسههتفاده شههده اسههت .به
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ادامه مقاله شههامل چهار بخش میباشههد .در بخش دوم
مقاله ،روش تحقیق و مفاهیم پایه تحقیق شههامل مسأله
مکانیابی و تخصهههیص ،بهینهسهههازی چندهدفه و روش
 MOEA/Dبیان میشود .در بخش سوم به پیادهسازی و
اجرای مدل برای حل مسههأله پرداخته میشههود .بخش
چهههارم مربوط بههه ارا ههه نتههایج اجرای روش MOEA/D
برای مسهههألهه  MTFLAو مقایسهههه آنها با نتایج روش
معروف  NSGA_IIبر اسهاس سنجههای مختلف ارزیابی
کیفیت پاسههخها میباشهههد و در نهایت در بخش پنجم،
نتیجهگیری کلی پژوهش ارا ه شدهاست.
 -2روش تحقیق و مبانی نظری مربوط
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چنانکه ذکر شههد ،هدف از انجام این تحقیق ،مکانیابی و
تخصهههیص همزمهان مراکز مختلف بها توجهه به اهداف
متعهدد اسهههت .برای این منظور ،ابتدا از بین نقاطی که
امکان اسهتقرار مرکز جدید در آنها وجود دارد ،بر اساس
شههرایط منطقه ،تعدادی بهعنوان سههایت کاندید انتخاب
می شوند و سپس میزان تناسب و مطلوبیت هریک برای
هر نوع مرکز مشهههخص میگردد .همچنین مکهان نقاط

MOEA/D2
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برای کمینهسازی هزینه و بیشینهسازی پوشش در حل
مسههأله مکانیابی و تخصههیص مراکز با ترفیت نامحدود
استفاده کردند[ .]11شی 8و همکاران ( )8181نیز روش
 NSGA_IIو ههمهچنین یههک روش ترکیبی را برای
بهینهسهازی همزمان دو هدف شهامل دستیابی به سط
پوشهههش بیشهههتر خدمات و صهههرف هزینه کمتر ،برای
جمع آوری زبههالههه ههها در ونکوور مورد اسهههتفههاده قرار
دادند[ .]17خاویر 3و همکاران ( ،)8181در راسهههتای
گسترش سیستم آموزش عالی در ایالت آمازوناس کشور
برزیل ،مکانهای بهینه برای دانشگاههای جدید را با در
نظر گرفتن سهههه هدف مختلف با روشهههی مبتنی بر
الگوریتم ژنتیهک مشهههخص نمودند[ .]12در مطالعات
مهذکور ،از الگوریتم ههای بهینه سهههازی چندهدفه برای
تعیین مکان بهینه تعیین مکان مناسهههب برای یک نوع
مرکز استفاده شده است.
به دلیل اینکه توسههعه مناطق شهههری معموالً بصههورت
تدریجی انجام میشهههود ،در مطالعات پیشهههین اغلب به
مکانیابی مراکز مختلف بصهورت متوالی و مستقل از هم
پرداخته شههده و مکانیابی چندین مرکز مختلف خدمات
شههههری در یک مدل یکپارچه چندان مورد توجه واقع
نشهده اسهت .درحالیکه اسههتقرار یک نوع مرکز ،تناسب
فضای پیرامون را برای استقرار مراکز دیگر تغییر میدهد
و ممکن اسهت باع تقویت یا تضعیف شرایط مورد نیاز
برای احداث مراکز جدید در آن منطقه شود.
توجه به مطالب فوق ،ضرورت مکانیابی مراکز مختلف در
یک چارچوب واحد بطور همزمان را آشهههکار میسهههازد.
برهمین اسهاس در پژوهش حاضهر سهعی شده که مدل
جامعی برای مسهأله مکانیابی و تخصهیص مراکز مختلف
( )MTFLAP0ارا ه شهههود و اثرات متقابل مراکز مختلف
اعم از همسهههان و غیرهمسهههان بر روی هم در هنگههام
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مکهانیابی مد نظر قرار گیرند .قابلیت الگوریتم ژنتیک در
حل مسههأله میانه از یک سههو و وجود اهداف متعدد در
تحقیق حاضهر از سوی دیگر موجب شد که نسخهای از
الگوریتم ژنتیهک چند هدفه مورد اسهههتفاده قرار گیرد.
وجهه تمهایز این پژوهش با تحقیقات مشهههابه پیشهههین
عبارتنداز:
 ارا هه چهارچوبی واحد برای مکانیابی و تخصهههیص
همزمههان مراکز مختلف کههه این مراکز می تواننههد
اثرات مثبهت ،خنثی یها منفی بر روی هم داشهههته
باشند.
 حهل مسهههألهه  MTFLAPبصهههورت چند هدفه با
اسهههتفهاده از مهدل میهانه تعمیم یافته و الگوریتم
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پاسههخهای بهینه بهدسههت میآید .در این پژوهش تأکید
بر پیههاده سهههازی الگوریتم  MOEA/Dبوده ولی جهههت
مقایسه نتایج ،الگوریتم متداول  NSGA_IIنیز اجرا شد.
شکل( )1فلوچارت روش پژوهش را نشان میدهد.
در ادامه مبانی تئوری تحقیق شههامل مسههأله مکانیابی و
تخصیص ،بهینهسازی چند هدفه و مفاهیم مربوط به آن
و در نهایت  MOEA/Dو روند اجرای آن ارا ه میگردد.

• تهیه دادههای مورد نیاز برای تهیه نقشه تناسب سایتها برای هر نوع مرکز در محیط  ArcGISو تولید نقشه تناسب
•
•

تعیین محل سایتهای کاندید برای استقرار مراکز و موقعیت نقاط تقاضا و تولید نقشه فاصله شبکهای در محیط

تعیین میزان سازگاری برای هر زو مرکز بر اساس فاصله و کمیسازی آن بر اساس تابع پیشنهادی

• تنظیم پارامترهای الگوریتمهای  MOEA/DوNSGA_II

• تعریف توابع هدف مسأله بهینهسازی
• تولید جمعیت اولیه و ارزیابی آن
•بازتولید جمعیت توسط عملگرهای مناسب

ArcGIS
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تقاضا تعیین و فاصله شبکهای بین آنها و مراکز خدماتی
محاسههبه میشههود تا در حل مسههأله تخصههیص مورد
اسهههتفاده قرار گیرد .عالوه بر آن ،بهمنظور لحا نمودن
اثرات متقههابههل مراکز بر روی همههدیگر ،برای هر زو از
مراکز ،میزان سهازگاری بهصورت کمی تعیین میگردد.
بهه این ترتیهب امکهان تولیهد اطالعات ورودی مسهههأله
بهینه سهههازی فراهم میشهههود .در ادامه با تعریف توابع
هدف مسأله بهینه سازی و پارامترهای مربوط ،چارچوب
بهینهسهازی چندهدفه مشخص و پیادهسازی میشود و

• بررسی شرایط خاتمه و تولید پاسخهای نهایی در صورت برآورده شدن شرایط
•تعیین پاسخهای بهینه پارتو برای چیدمان مراکز

• انتخاب پاسخ نمونه ،نمایش پاسخ انتخابی و تخصیص مربوط بهصورت نقشه

شکل :1فلوچارت روش پژوهش
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• مقایسه دو الگوریتم NSGA_IIو  MOEA/Dبر اساس سنجههای ارزیابی کیفیت مجموعه بهینه

مکااانبااابی و تخصااااب

همزمااان انواع مراکز خاادماااتی...

سارا بهشتی فر

 -1-2مسأله مکانیابی و

تخصیص1





 -1-1-2اجزاء اصلللی مسا ل مکانیابی و تخصیص
()L.A.

-2-1-2رابطه بین اجزاء اصلی مسأله LA

1
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Weber
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ReVelle
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در خصوص ارتباط بین اجزاء ،رابطه مرکز-مرکز و رابطه
مشهتری -مرکز در ادامه بیان شههده است .بین دو مرکز
خهدمهاتی کهه یک نوع کاال یا خدمت ارا ه میکنند ،دو
نوع رابطه میتوان در نظرگرفت :رابطه همکاری و رابطه
رقابتی .در حالت اول امکان ارسهههال کاالها یا خدمات از
یهک مرکز بهه مرکز دیگر وجود دارد ولی در حالت دوم
که متداولتر اسههت ،مراکز در ارسههال کاالها و خدمات با
یکدیگر رقابت میکنند .رابطه مشهههتری با مرکز ،بیانگر
نحوه تأمین نیاز مشهتریان توسههط مراکز خدماتی است.
در برخی از مسها ل هر مشتری مجاز است تنها به یک
مرکز مراجعه نماید(مسهها ل چند-منبعی)؛ در حالیکه در
برخی دیگر از مسهها ل نیاز یک مشههتری توسههط چندین
مرکز تأمین میگردد (مسا ل چند-منبعی).
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ریول 3و ایسهههلهت ،)8112( 0چهار جزء برای مسهههأله
مکانیابی در نظر گرفتهاند که شامل موارد زیر میباشند:
مراکزخهدمهاتی ،مشهههتریان ،فضههها و یک متریک برای
مشخص کردن فاصله یا زمان[.]81
 مراکز خهدمهاتی :2مراکزی هسهههتنهد که کاالها یا
خدماتی را به مشتریان ارا ه میکنند و مکان بهینه
آنها به کمک مدل تعیین میشههود .برای این مراکز
میتوان خصوصیاتی نظیر تعداد ،نوع ،ترفیت ،سود
و هزینه را برای آنها مد نظر قرار داد.
 تقاضهها یا مشههتری :1دومین جزء اصههلی در مسهها ل
 ،LAتقاضها است که در برخی از منابع تحت عنوان
مشتری تعریف می شود [ .]81مشتری کسی است
کهه می خواههد کهاالیی را دریهافهت نمهاید و یا به
خدمات خاصههی دسههترسههی پیدا کند .جهت تأمین
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مسها ل مکانی از صدها سال پیش ،توجه محقههههقان را
بخود معطههههوف داشهههههته اند .با اینحال اساس مسا ل
مکانیابی کالسههیک را به وبر 8نسههبت میدهند و وی را
بهعنوان پدر مسهأله  LAمی شهناسند[ .]12هدف اصلی
این مهدل ،تعیین مکان مناسهههب برای تعدادی از مراکز
خدماترسهههانی در یک منطقه و مشهههخص کردن نحوه
تخصهیص مشتریان به آنهاست .انتخاب مکانهای مراکز
خدماتی ،بر اسهههاس معیارهای متنوعی همچون کمینه
کردن فاصله بین مراکز خدماتی تا مشتریان و یا بیشینه
کردن میزان پوشههش مشههتریان توسههط مراکز صههورت
میگیرد .با توجه به این معیارها ،تابعی موسهههوم به تابع
ههدف تعریف می گردد کهه در طی حل مسهههأله ،بهینه
میشود.

نیاز مشتریان ،داشتن اطالعاتی در مورد نوع تقاضا،
توزیع مکهانی ،مقهدار نیاز و رفتار آنها حا ز اهمیت
است.
7
فضا یا مکان :سومین جزء اصلی ،فضایی است که
مشهتریان و مراکز روی آن قرار دارند .فضا میتواند
با مدلهای صهفحهای و شهبکهای مشخصشود که
هر یهک از این مهدلهها را میتوان به دو صهههورت
پیوسهته و گسهسته در نظر گرفت[ .]81در مسا ل
پیوسته نقاط میتوانند در هر مکانی روی صفحه یا
شهبکه قرار بگیرند[ .]88در مسا ل گسسته ،مراکز
فقط روی تعهداد محهدودی از نقهاط مجهاز بر روی
صفحه یا شبکه میتوانند مستقر شوند[.]83
متریک فاصله :فاصله بین نقاط در مسا ل مکانی را
میتوان بصهورت های مختلف شهامل فاصههله بلو
شهری ،فاصله اقلیدسی ،فاصله چبیشف و یا فاصله
شبکهای تعریف کرد.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره دوم  تابستان 1400

 -3-1-2مسا ل پایه در مکانیابی و تخصیص



مسأله

-Pمرکز1

P-Center Problem

 -2-2مسأله بهینهسازی چند هدفه
در حالت کلی ،منظور از حل یک مسهههأله بهینهسهههازی
چند هدفه ،یافتن بردارهایی از متغیرهای تصههمیمگیری
است بهگونهای  kتابع هدف بهطور همزمان بهینه شوند.
در صههورتیکه این مسههأله بصههورت کمینهسههازی تعریف
گردد ،بیهان ریهاضهههی آن طبق روابط( )1تا ( )3خواهد
بود[:]31
})min f (x)= {f1(x), f2(x),…,fk(x
رابطه()1

𝑛𝑅 ∈ x
s.t.
gi (x)≤0 i= 1,…,m

رابطه()8
hj (x)= 0 j= 1,…p
رابطه()3
در روابط ( )1تا ( x ،)3بردار متغیرهای تصمیم و محدود

1

Church
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8
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در مدل میانه روی میانگین (یا مجموع) فواصههل وزندار
تمرکز میشهود .در حالیکه در بسیاری از موارد مجموع
فواصههل نمیتواند معیار مناسههبی برای سههنجش کیفیت
یک راه حل باشهههد؛ مثالً زمانی که اسهههتقرار خدمات
اورژانسهی نظیر آتشنشانی ،آمبوالنس و مراکز پلیس مد
نظر باشهد ،از مسأله -Pمرکز استفاده میگردد که هدف
آن بهبود ضعیفترین خدمات به مشتریان میباشد[.]82
به عبارت سههادهتر در طی حل مسههأله ،مکان  Pمرکز به
نحوی تعیین میگردد که بیشهههترین فاصهههله بین نقطه
تقاضا و نزدیکترین مرکز خدماتی کمینه شود [.]81
 مسأله پوشش
مسهههأله تعیین تعداد و مکان مراکز خدماتی میباشهههد
بطوریکه بتوان از نقاط تقاضههها با طی فاصهههله یا زمانی
معلوم به مرکز خدماتی رسههید .مسهها ل پوشههشههی را
می توان به دو دسهته پوشههش مجموعه (پوشش کل) و
حداکثر پوشش (پوشش جز ی) تقسیم کرد[87و .]82
مسهأله پوشش کلی عبارت از تعیین حداقل تعداد مراکز
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مسها ل کالسهیک مکانیابی و تخصههیص منابع بر اساس
هدف مسههأله به انواع مختلف تقسههیم میشههوند که در
ادامه بطور مختصر به آنها اشاره میشود.
 مسأله -Pمیانه
این مسههأله یکی از مسهها ل عمومی ،سههاده و پرکاربرد
مسا ل  LAاست و هدف آن مکانیابی برای Pمرکز در P
مکان میباشهههد .در حالت سهههاده یک مرکز خدماتی در
نظر گرفته میشههود و تنها هدف مسههأله این اسههت که
فاصههله اقلیدسههی مرکز خدماتی از تعدادی نقطه تقاضهها
کمینه گردد (همان مسههأله وبر) .در صههورتیکه برای هر
نقطه تقاضا وزن بخصوص وجود داشته باشد ،مسأله -P
میانه موزون نامیده میشود[ .]80این مسأله اغلب برای
خدمات عمومی نظیر مدرسه و بیمارستان مورد استفاده
قرار میگیرد.
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مورد نیاز برای پوشههش دادن به کل مشههتریان اسههت.
بعبهارتی تعداد مراکز از قبل معلوم نیسهههت .در این نوع
مسهها ل ،نقطه تقاضههای  iزمانی میتواند توسههط مرکز j
خدماترسههانی شههود که فاصههله بین آنها ( )dijکمتر از
فاصله تعیین شده  DCباشد.
در حالتهای خاصهههی ممکن اسهههت ،بدلیل محدودیت
بودجهه ،نتوان مراکز خدماتی را به تعداد مورد نیاز برای
پوشهش همه مشهتریان فراهم نمود .در چنین وضعیتی
مطلوب اسهههت کهه تعداد معینی از مراکز به سهههایتها
تخصههیص یابند .از طرفی مدل پوشههش کل بین نقاط با
تقاضهای کم و نقاط با تقاضهای زیاد ،تفاوتی قایل نشده؛
زمانیکه پوشهههش کل تقاضهههاها ،در فاصهههله ای معین و
اسهتادندارد برای خدمات رسهانی ،امکانپذیر نباشد ،بهتر
اسهههت نقاط پر تقاضههها در اولویت قرار گیرند .زیرا برای
پوشهش نقاط دور با تقاضههای کم ،نسبت هزینه به سود
بهاال میرود .برای فها ق آمهدن بهه محهدودیتهای مدل
پوشههش کل تقاضههاها ،چر  8و ریول ( ،)1270مسههأله
بیشهترین پوشش را مطر نمودند[ .]82هدف این مدل
که پوشش جز ی نام دارد ،آن است که با تعداد ثابتی از
مراکز خدماتی ،تقاضاهای پوشش داده شده در فاصلهای
معین از آنها بیشینه شود.

مکااانبااابی و تخصااااب

همزمااان انواع مراکز خاادماااتی...

سارا بهشتی فر

به فضای تصمیمگیری  Ωاست؛ بطوریکه  Ω: x ∈Rnو
یهک مجموعهه از اههداف میبهاشهههد کهه باید کمینه
گردند(رابطه ( .))1توابع  gو ( hروابط ( )8و ( ))3بیانگر
مجموعهای از قیدهای ناتسههاوی و تسههاویاند که ناحیه
های امکانپذیر از فضهههای جواب  nبعدی  xرا تعریف
میکنند .اگر مقدار کمینه برای کلیه توابع هدف مطلوب
باشد ،بردار * xیک جواب بهینه خواهد بود در صورتیکه
بتواند  kتابع هدف شههامل })*،f(x*) = {𝑓1 (x*),…,𝑓𝑘 (x
را کمینه نماید .معموالً بعلت تعارضهههات موجود در بین
اهداف مختلف چنین پاسههخی غیرقابل حصههول اسههت و
بههجهای یک پاسهههخ ،مجموعهای از پاسهههخهای بهینه
بهدست میآیند[.]31

در فقهدان اطالعهات در مورد اهمیهت هر یک از اهداف،
غیرممکن اسهت .در این مسها ل ،رتبه بندی پاسخ ها بر
اسهاس غالب بودن پارتو صورت میگیرد .مفهوم غلبه را
می توان بصهههورت زیر تعریف کرد .اگر الزم باشهههد که
تمام توابع هدف مسأله حداقل شوند ،یک جواب مانند x
بر جواب دیگری نظیر  yغالب اسهههت ) ،(x≺yاگر و تنها
اگر در هیچ یههک از توابع هههدف بههدتر از  yنبههاشههههد

f

از توابع بهتر از  yباشهد () .)fj(x) <fj(yجوابی که توسط
جوابهای دیگر در فضهههای جواب مغلوب نشهههود ،جزو
جوابهای بهینه پارتو خواهد بود .شهههکل ( ،)8حالتی را
نشههان میدهد که مسههأله بهینهسههازی شههامل دو هدف
برای کمینهسهازی میباشهد .در شهکل ( ،)8پاسهخ  Aبر
پاسهخ  Cغالب است؛ زیرا بهازای هر دو تابع هدف مقدار
کمتری بهدست آورده است .اما در مورد پاسخ های  Aو
 Bمیتوان گفهت که هیچ یک بر دیگری غالب نیسهههت.
پاسههخهای  Bو  Cنیز بدون حضههور پاسههخ  Aمیتوانند
نامغلوب باشند.

 -3-2بهینگی پارتو
در یک مسههأله کمینهسههازی یک هدفه ،با مرتب کردن
پاسهخها به ازای مقدار تابع هدف ،میتوان پاسخی را که
کمترین مقهدار را دارد بهه عنوان پاسهههخ بهینه معرفی
نمود .در حالیکه در مسههها ل بهینه سهههازی چند هدفه،
مقدار هر یک از پاسههخها به ازای توابع هدف ،بجای یک
اسههکالر ،یک بردار  kبعدی اسههت و مرتب کردن بردارها

کلیه پاسههخهای غیرمغلوب در  ،Xمجموعه بهینه پارتو و
مقهادیر توابع ههدف بهه ازاء یهک مجموعهه بهینه پارتو،
جبهه پارتو 1نامیده میشههوند .هدف اصههلی در حل یک
مسهههأله چندهدفه در واقع ،تعیین مجموعه بهینه پارتو
میبهاشهههد[ .]31مجموعهه جواب بهینهه پارتو شهههامل

 -4-2سللنجه های ارزیابی کیفیت مجموعه بهینه
پارتو
کیفیت مجموعه پاسهههخهای بهینه پارتو بهدسهههت آمده

1

03
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Pareto front

پاسخهایی است که با توجه به پارامترها و شرایط مسأله،
امکان بهبود آنها وجود ندارد.
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شکل :2نمونه ای از پاسخ های مغلوب و نامغلوب
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( )fi(x) ≤fi(y) ،i = 1, …, Kو همچنین حداقل در یکی

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره دوم  تابستان 1400

j=1, ..., N

الگوریتم  MOEA/Dتمههام این  mتههابع هههدف را بطور
همزمههان و در یههک بههار اجرا بهینههه می کنههد .در این
الگوریتم ،هر زیر مسههأله تنها با اسههتفاده از اطالعات زیر
مسههألههای همسههایگیاش بهینه میگردد .روند اجرای
الگوریتم  MOEA/Dبصورت زیر است:
الف -مقداردهی اولیه
 تعیین بردار وزن برای هر یک از اعضههای جمعیت،
محاسههبه فاصههله اقلیدسههی بین هر دو بردار وزن و
استخرا  Tبردار از نزدیکترین بردارهای وزن به هر
بردار (همسایگی) .برای هر  ،i=1,… , Nقرار دهید:

 -5-2الگوریتم تکاملی چندهدفه مبتنی برتجزیه
()MOEA/D

𝑇𝑖

03
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1

𝜆 , ….
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}B(i)={i1, …, iT؛ بههطههوریههکههه 𝜆
نزدیکترین  Tبردار وزن به  λiهستند.
 تولید جمعیت اولیه  x1, …, x Nبصهورت تصادفی
یا با روش خاص مسأله و محاسبه ).FVi =F(xi
 محهاسهههبهه مقدار اولیه برای  z*=(z1 ,…, zm)Tبه
روش خاص هر مسأله.
1
 جهمعیههت خههارجی (  ،)EPتهی در نظر گرفتههه
میشود.
ب -بروزرسانی
برای هر i= 1, … , N
 تولید مجدد ،محاسبه پاسخ (های) جدید y
 بروزرسههانی * ،zبرای هر  j=1, …,mاگر <)fj (y
 z* jباشد ،در اینصورت قرار دهید ).z*j=fj(y
 بروزرسهانی پاسهخ های همسایگی ،برای هر اندیس
)𝑖(𝐵 ∈ jاگر )* gt(y| λj, z*) ≤ gt(xj| λj, zآنگاه
 xj=yو ).FVj=F(y
 بروزرسههانی جمعیت خارجی ( ،)EPتمام بردارهایی
که توسط ) F(yمغلوب شده اند ،از  EPخار گردد.
اگر هیچ برداری در  EPبر ) F(yغلبههه نمی کنههد،
) F(yبه جمعیت خارجی اضافه شود.
 معیار توقفاگر معیار توقف برآورده گردد ،در اینصورت اجرا متوقف

الگوریتم  MOEA/Dدر سهههال  8117توسهههط ژانگ و
ههمکههارش ارا ههه گردیههد [ .]38این الگوریتم برنههده
رقابتهای محاسههبات تکاملی سههال  8112بوده و دارای
سههرعت همگرایی باالیی می باشههد .الگوریتم MOEA/D
یک مسههأله بهینهسههازی چندهدفه را به تعههههدادی زیر
مسأله بهینهسازی تکهدفه تبهدیل کرده و آنها را بطور
همزمان بهینه میکند .این الگوریتم نیز همچون سهههایر
الگوریتمههای بهینههسهههازی چنهدهدفه ،بهدنبال یافتن
تعدادی از بردارهای بهینه پارتو اسهت که بطور مناسبی
در جبهه پارتو توزیع شههده اند .در واقع ،مسههأله تخمین
جبهه پارتو ،به تعدادی زیرمسأله بهینه سازی تک هدفه
تجزیه میگردد و هر پاسههخ بهینه پارتو در مسههأله چند
هدفه ،یک پاسههخ بهینه از یک مسههأله بهینهسههازی تک
ههدفهه در نظر گرفتهه می شهههود که هدف آن شهههامل
مجموعه ای از همه  fkها اسهههت .برای ایجاد تابع تجمع
روش هههای مختلفی وجود دارد کههه یکی از آنههها روش
چبی شهههف اسهههت .در این روش ،با در نظر گرفتن N
زیرمسههأله بهینهسههازی اسههکالر λ1, … , λN ،به عنوان
مجموعه ای از بردارهای وزن با گستردگی مناسب و *z
بهه عنوان نقطهه مرجع (آرمهانی) ،تابع هدف  jمین زیر
مسأله به صورت رابطه ( )0تعریف میشود.
𝑗
}|*gt(x| λj, z*)= max{ 𝜆𝑖 | fi(x)- z
رابطه()0
External Population

𝑖1
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توسهههط الگوریتم هههای مختلف را می توان براسههههاس
معیارهای زیر مشخص نمود.
 همگرایی ،کهه به معنی نزدیک بودن پاسهههخ های
بهدست آمده از الگوریتم به پاسخهای بهینه واقعی
است.
 گسهتردگی ،یعنی اینکه پاسهخ های حاصله قسمت
وسیعی از پاسخهای بهینه واقعی را پوشش دهند.
 نظم ،بدین معنی که پاسههخ های بهدسههت آمده با
فاصله منظمی روی جبهه پارتو توزیع شده باشند.

مکااانبااابی و تخصااااب

همزمااان انواع مراکز خاادماااتی...

سارا بهشتی فر

شههده و  EPبعنوان خروجی در نظر گرفته می شههود .در
غیر اینصهههورت مراحههل از مرحلههه بروزرسهههانی تکرار
میگردد.
یک تصهههمیم گیرنده همواره به تعداد محدودی پاسهههخ
بهینهه پارتو با توزیع مناسهههب نیاز دارد .بنابراین بهینه
کردن تعداد محدودی زیرمسههأله اسههکالر روش مناسبی
اسهههت کهه از ههدر رفتن تالش محاسهههباتی جلوگیری
میکند .در  MOEA/Dپاسهههخ های مختلف در جمعیت
کنونی وابسههته به زیرمسههأله های مختلف می باشههند.
وجود تنوع بین این زیرمسهههأله ها ،منجر به ایجاد تنوع
در جمعیههت پههاسهههخ ههها می گردد .اگر روش تجزیههه و
بردارهای وزن بطور مناسههبی انتخاب گردند پاسههخ های
بهینهه بطور منهاسهههبی در طول جبهه پارتو گسهههترده
میشهوند .در  T ،MOEA/Dاندازه همسایگی میباشد و
تنها پاسهخهای نزدیکترین  Tهمسایگی زیرمسأله ،برای
بهینهسازی آن مورد استفاده قرار میگیرند .در واقع ،دو
پاسهههخ تنها زمانی شهههانس ترکیب شهههدن دارند که در
همسهایگی یکدیگر قرار داشته باشند .بنابراین تنظیم T
بسهیار مهم اسهت .اگر  Tبسهیار کوچک باشد ،دو پاسخ
انتخاب شده  xjو  xkبرای اعمال عملگر ژنتیک ،ممکن
اسههت بسههیار شههبیه هم باشههند چرا که مربوط به دو
زیرمسههأله بسههیار مشههابهند و در نتیجه ’ yپاسههخ تولید
شهههده بسهههیهار نزدیک والدینش خواهد بود و الگوریتم
تواناییش را در جسههتجوی ناحیه های جدید از دسههت
خواههد داد .از طرف دیگر اگر  Tبسهههیار بزرگ باشهههد،
ممکن اسهت  xjو  xkبرای زیرمسأله مورد نظر نامناسب
باشند و حجم محاسبات نیز افزایش خواهد یافت.
پیچیدگی محاسههباتی روش  MOEA/Dنسههبت به روش
 NSGA_IIاز مرتبه ) 𝑻 𝑵( Oاست که  Tاندازه همسایگی

 -1-3مطالعه موردی و آمادهسازی دادهها

در این قسمت نحوه اجرا و پیادهسازی روش پیشنهادی
برای مکهانیهابی و تخصهههیص چنهد مرکز در یک نمونه
واقعی ارا ه شده است.
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 -3پیادهسازی و اجرا
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𝒑𝒐𝒑

در  MOEA/Dو 𝑝𝑜𝑝𝑁 انههدازه جهمعیههت اصهههلی در
 NSGA_IIاست.
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در این پژوهش ،به عنوان نمونه ،به تعیین مکان مناسب
برای اسههتقرار سههه نوع مرکز شههامل دبسههتان ،پار و
درمانگاه پرداخته شهده است .بهینهسازی مکانی با توجه
به معیارهای هزینه کل سهههفر به انواع مراکز ،شهههرایط
فیزیکی زمین ،دسهترسی ،سازگاری مراکز با یکدیگر در
منطقههه مورد مطههالعههه و همچنین محههدودیههت ههها و
اولویهت ههای همجواری مراکز صهههورت گرفتهه که این
معیارها در قالب پنج تابع هدف مد نظر قرار گرفتهاند.
منطقهه مورد مطهالعهه ،بخشهههی از منطقه  17تهران با
جمعیت حدود  01111نفر می باشهد .در این قسمت از
منطقههه ،در زمههان جمع آوری دادهههها ،مراکز خههدمههاتی
مذکور وجود نداشتند .برای اجتناب از خطای تجمیع در
محاسبات مربوط به تخصیص ،اطالعات مکانی متقاضیان
خدمات ،از نقشهههه مربوط به قطعات ملکی اسهههتخرا و
وارد مدل شههد .اطالعات توصههیفی هر قطعه شههامل نوع
کاربری و اطالعات جمعیتی مورد نیاز مسهأله یعنی سن
و جنسهیت افراد میباشهد .میزان تقاضا برای دبستان ،با
توجه به سن و جنسیت مشخص شد .اما در مورد پار
و درمانگاه ،میزان تقاضههها در هر قطعه ملکی برابر با کل
جمعیهت آن قطعهه در نظر گرفته شهههد .تعداد مراکز با
توجهه به مجموع نیاز به هر یک از خدمات در منطقه و
اطالعات به دسهههت آمده از مطالعات پیشهههین در مورد
پوشهش تقاضهاها توسهط هر یک از مراکز تعیین گردید.
بههعنوان نمونهه ،هر درمهانگهاه حداکثر  0111خانوار را
پوشش می دهد[ ]1که با توجه به سکونت حدود 2111
خانوار در منطقه مورد مطالعه ،حداقل دو درمانگاه مورد
نیاز است .به این ترتیب تعداد دبستان و پار به ترتیب
برابر شش و دو بهدست آمدند.
پس از تعیین عوامههل مؤثر در تنههاسهههب مکههانی مراکز
انتخابی (دبسههتان ،پار و درمانگاه) [،31 ،32 ،30 ،33
 32 ،37و  ،]32الیههههای اطالعهاتی مربوطه تهیه و در
محیط نرمافزار  ArcGISآمادهسههازی شههدند .این عوامل
شامل مراکز صنعتی ،فرهنگی ،تجاری ،ورزشی ،فضاهای
سبز و خیابان ها بودند .با توجه به کاربری فعلی قطعات

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره دوم  تابستان 1400

ملکی ،سایتهای اولیه که امکان استقرار مرکز جدید در
آنهها وجود دارد ،مشهههخص شهههدند .سهههپس الیه های
اطالعههاتی مربوط بههه عوامههل محههدودکننههده ترکیههب و
سهههایهت ههای واقع در منهاطق دارای محدودیت حذف
گردیهدنهد .بهه این ترتیهب بها غربالگری اولیه ،فضهههای
جسههتجو کاهش یافت و سههایتهای کاندید مشههخص
شهدند .سهپس نقشههای فاکتور تهیه و تلفیق گردیدند.
به این ترتیب که بر اسهههاس اهمیت نسهههبی هر یک از
عوامهل مؤثر در مکانیابی مرکز مورد نظر ،وزنی برای هر
عامل تعیین شهد .سپس نقشههای مربوط به این عوامل
با دخالت دادن وزنشهههان با یکدیگر ترکیب شهههدند .در
پهایهان این مرحلهه ،هر یهک از مکانهای کاندید ،دارای
یک مقدار تنههاسب برای استقرار هر یهک از انواع مراکز
شههدند .بعنوان نمونه ،برای سههایت شههماره یک ،میزان
تناسهب برحسهب درصهد برای استقرار دبستان ،پار و
درمهانگاه به ترتیب برابر  1/21 ،1/18و  1/33به دسهههت
آمد.

∀i ∑j Yijs = 1

رابطه()1

s. t.

∀i ; j Yijs − Xjs ≤ 0

رابطه()7
اگر در سایت  jدبستان مستقر شود

𝟏
{= 𝒔𝒋 𝐗
𝟎

در غیر این صورت

 -2-3تعریف توابع هدف و شروط مسأله

اگر تقاضای نقطه  iتوسط دبستان در سایت j

در این قسهههمت از مقاله ،جز یات تعریف پنج تابع هدف
بهینهسههازی و روابط ریاضههی مربوط به آنها و همچنین
شههروط مسههأله ارا ه شههدهاند .سههه تابع هدف اول برای
کمینه سازی هزینه سفر به مراکز مورد نظر ،تابع چهارم
برای بیشهینه سهازی تناسب سایتهای انتخابی با توجه
بهه وضهههع موجود و تابع پنجم برای بیشهههینه سهههازی
سهههازگههاری و اولویههت همجواری مراکز جههدیههد تعریف
شدهاند.

تامین شود
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اقلیدسی در مدل میانه شده است .تعداد متقاضیان برای
هر یهک از خدمات در هر نقطه تقاضههها بعنوان وزن آن
نقطه در مدل مربوط در نظر گرفته شهده است .بهعنوان
نمونههه ،در رابطههه ( ،)2تعههداد دانش آموزان در نقطههه i
( 𝒊𝑠𝑝𝑜𝑝) نشاندهنده وزن آن نقطه در مدل میانه مربوط
بهه دبسهههتانها می باشهههد .تابع هدف اول ( )OF1برای
کمینه سهههازی هزینه سهههفر دانش آموزان تا نزدیکترین
دبستان در نظر گرفته شده است.
Minimize OF1 = ∑i ∑j popsi Yijs dij
رابطه()2

𝟏
{= 𝐬𝐣𝐢𝒀
𝟎

در غیر ا ین صورت
] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.2.4.3

بهها چینش هههای مختلف برای انواع مراکز خههدمههاتی،
هزینههههای سهههفر متفاوتی برای کاربران آنها حاصهههل
میشههود .برای هر یک از انواع مراکز خدماتی (دبسههتان،
پههار و درمههانگههاه) ،یههک تههابع هههدف مجزا جهههت
کمینهسازی هزینه سفر کل تعریف شده است .برای این
منظور ،مدل میانه مورد اسهههتفاده قرار گرفته و مجموع
وزندار فواصهههل بین کاربران و مراکز محاسهههبه گردیده
اسهت .در این پژوهش ،فاصهله شبکهای جایگزین فاصله

= Minimize OF2
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 -1-2-3کمینهسازی هزینه سفر

در کمینهسههازی تابع هدف ( )OF1الزم اسههت شههرایط
موجود در روابط ( )1و ( )7رعایت شهههوند .رابطه ( )1به
این معنی اسههت که مجموع خدماتی که توسههط مراکز
(در اینجا دبستانها) به نقطه تقاضای  iام ارا ه میشود،
باید برابر کل تقاضهای این نقطه باشههد .رابطه ( )7نشان
میدههد نقطهه تقاضهههای  iزمانی میتواند به سهههایت j
مراجعه کند که دبستانی در آن مستقر شده باشد.
توابع هدف دوم ( )OF2و سوم ( )OF3نیز بطور مشابه به
ترتیب برای کمینه سازی هزینه سفر تا پار و درمانگاه
تعریف شههدهاند که تحت شههرایطی مشههابه با شههرایط
رابطه( )1و ( )7بهینه میشوند.
رابطه()2
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سارا بهشتی فر

اگر در سایت  jپار

1
0

رابطه()2

∑i ∑j popi Yijc dij

𝐢𝐩𝐨𝐩  :جمعیت ساکن در نقطه
اگر در سایت  jدرمانگاه مستقر شود

1
0

{= 𝑐𝑗X

در غیر این صورت

 -2-2-3بیشللینله سللازی مطلوبیت و تناسلل
سایتهای انتخابی
اسهههتقرار هر نوع مرکز در مکانی مناسه هب برای آن نوع
مرکز ،از اهمیت ویژهای برخوردار اسههت .چنانکه پیشههتر
اشهاره شد ،میزان تناسب هر سایت کاندید برای هر نوع
مرکز بها توجه به عوارض موجود و ویژگی های زمین در
آن سهههایهت تعیین گردیده و بر اسهههاس آن تابع هدف
چهارم ( )OF4بمنظور بیشینه کردن مجموع مطلوبیت و
تناسب سایتهای انتخابی در پاسخ مربوطه تعریف شده
اسهههت .در واقع موارد مربوط بهه مطلوبیهت مکان و نیز
سازگاری و اولویتهای همجواری مراکز موجود با مراکز
جدید ،در محاسهبه تناسهب سایت مد نظر قرار گرفته و
در قالب این تابع هدف گنجانده شدهاند.
جهت تسهههیل پیادهسههازی الگوریتم بهینهسههازی چند
هدفه ،کلیه اهداف به تابع کمینهسههازی تبدیل شههدهاند؛
لذا تابع بیشههینهسههازی تناسههب بهصههورت رابطه ()11
پیشنهاد و تعریف گردید:
رابطه()11
= Minimize OF4

C1 − ∑ Xjs ∗ Sjs − ∑ Xjp ∗ Sjp − ∑ Xjc ∗ Sjc

در رابطه( Sjp ،Sjs ،)11و  Sjcبه ترتیب تناسهب سایت  jرا
برای اسهتقرار دبستان ،پار و درمانگاه نشان میدهند.
همچنین  np ،nsو  ncبه ترتیب بیانگر تعداد دبسههتانها،
پار ها و درمانگاههای مورد نیاز میباشند که، ∑Xjs=ns
 ∑XjP =nPو  ∑XjC =nCو نیز  C1مقدار ثابت اسهههت .با
توجه به اینکه حداکثر تناسب یک سایت برای یک مرکز
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توجهه بهه اثرات متقابل مراکز مختلف بر روی همدیگر،
در هنگام تعیین مکان اسهههتقرار آنها ،میتواند به بهبود
عملکرد هر یهک و نیز کهاهش اثرات منفی آنهها بر روی
هم کمک کند .لذا مراکز باید به گونهای توزیع شوند که
بین مراکز مجهاور ،سهههازگاری وجود داشهههته باشهههد و
بهعبارتی ،مراکزی که دارای اولویت همجواری با یکدیگر
هسهتند ،در نزدیکی هم مستقر شوند .باید توجه داشت
کههه در حههالههت کلی ،بههه دلیههل تعههداد و تنوع بههاالی
کاربریهای شهری ،ارزیابی دقیق سازگاری یا ناسازگاری
بین آنها کار دشواری است [ .]01اغلب میزان سازگاری
یا ناسازگاری بین کاربریها بهصورت کیفی و با استفاده
از ماتریس سهازگاری مشخص میگردد .در حالیکه برای
حل مسهههأله بهینهسهههازی پیشرو ،نیاز به کمیسهههازی
سههههازگههاری وجهود دارد .تهعیین مقههدار دقیق برای
پارامترهایی نظیر شعاع تأثیر و یا حریم برای مراکز ،کار
سهههادهای نیسهههت .در این پژوهش ،برای تعیین مقادیر
کمی مورد نظر ،تا حد ممکن از منابع موجود اسهههتفاده
شهد .بهعنوان نمونه ،سهازمان نوسازی و تجهیز مدارس،
در سال  ،1322در مکانیابی مدارس ،رعایت حریم 121
متر را برای مراکز درمانی پیشههنهاد نموده اسههت که در
پژوهش حاضر نیز ،در تعیین مقادیر کمی مربوط به این
دو نوع مرکز مورد استفاده قرار گرفت.
در این راسهههتها ،تابع هدفی بهمنظور بیشهههینهسهههازی
سازگاری و اولویت همجواری بین مراکز جدید در حال
مکهانیابی ،تعریف شهههده اسهههت .بهمنظور کمّی کردن
سهههازگاری و وابسهههتگی بین مراکز و وارد کردن آنها به
مسههأله بهینهسههازی ،با توجه به فاصههله بین هر زو از
مراکز و میزان سازگاری آنها با یکدیگر ،یک مقدار کمّی
بین صهفر و یک تعیین و در محاسههبه تابع استفاده شد
( .)comرابطه پیشهنهادی پژوهش حاضر ،برای محاسبه
این مقههدار ،در رابطههه ( )11برای زو مرکز  tو  rبهها

در غیر این صورت
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= Minimize OF3

 -3-2-3بیشینهسازی سازگاری بین مراکز جدید

مستقر شود.
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{= 𝑝𝑗X

برابر یک می باشد ،مقدار  C1برابر تعداد سایتها خواهد
بود ( .)C1= nS+nP+nCبهه این ترتیهب مقدار تابع OF4
همواره مقدار مثبتی بهدست میآید.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره دوم  تابستان 1400

جدید در جدول ( )1نشان داده شده که در این پژوهش،
زو پار  -دبسهتان کامالً سازگار و سایر زو ها نسبتاً
ناسازگار در نظر گرفته شدهاند.
بهعنوان نمونه ،برای زو مرکز دبستان –پار (،)Sc-P
یک تابع پیوسهته بصهورت خطی چند تکه تعریف شده،
در نتیجه در تمام فواصل میتوان مقدار مربوط  comدر
رابطه ( )8را بهصورت کمی بهدست آورد( .شکل(.))3

 comtrنشههان داده شههده اسههت m .تعداد انواع مراکزP ،

تعداد مرکز نوع  iو  Qتعداد مرکز نوع  jمیباشد.
در رابطه( C2 ،)11یک مقدار ثابت است و طوری تعیین
گردیده که مقدار  F5همواره مثبت باشههد .برای سهولت
پیادهسازی و مقایسه پاسخها ،این تابع نیز بهصورت یک
تابع کمینهسازی تعریف شده است .انواع توابع سازگاری
و اولویت همجواری تعریف شهههده برای دوبهدوی مراکز
رابطه()11

𝑃
∑𝑃−1
𝑟𝑡𝑚𝑜𝐶 𝑡=1 ∑𝑟=𝑡+1
𝑟𝑡𝑚𝑜𝐶 ∑𝑃𝑡=1 ∑𝑄𝑟=1

𝑗=𝑖
𝑗≠𝑖

{ = 𝑗𝑖𝐶

جدول :1حاالت مورد بررسی زوج مراکز در تعیین سازگاری

درمانگاه)(C

پار )(P

دبستان)( Sc

Sc-C

Sc-P

Sc-Sc

دبستان)( Sc

P-C

P-P

Sc-P

پار )(P

C-C

P-C

Sc-C

درمانگاه)(C
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Minimize F5=C2- ∑ Cij
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شکل  : 3مقدار تابع سازگاری و اولویت همجواری بین پارک و دبستان بر حس

نظر از حهد معینی تجاوز میکند ،اثرشهههان برهم خنثی
میگردد و مقدار تابع صههفر میشههود .کاهش مقدار تابع
مذکور در فواصهههل باالتر به معنی کاهش سهههازگاری و
وابسهههتگی بین مراکز مورد نظر نیسهههت ،بلکه فقط اثر
مثبهت مربوط بهه نزدیکی آنهها کهاهش مییهابد .به این
ترتیب پاسههخهایی که در آنها سههایتهای انتخابی برای
پار و دبسههتان بههم نزدیکتر باشههند ،بهازای این تابع

40

] [ DOI: 10.52547/jgit.9.2.29

مجاورت دبسهههتانها و پار ها وضهههعیت ایدهآل برای
اسههتقرار این دو نوع مرکز محسههوب میشههود .با فرض
اینکه تا فاصله معینی ،این دو نوع مرکز اثر کامل برروی
هم خواهند داشت ،به تابع مورد نظر در این فاصله مقدار
یک اختصاص داده شده است .با افزایش فاصله بین این
دو نوع مرکز ،مقهدار تهابع بهتدریج کاهش مییابد .با در
نظر گرفتن شهعاع اثر ،زمانیکه فاصله بین دو مرکز مورد

فاصله

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.2.4.3

1/

مکااانبااابی و تخصااااب

همزمااان انواع مراکز خاادماااتی...

سارا بهشتی فر

نظر گرفته شد.

هدف مقدار مناسبتری بهدست میآورند.
 -3-3تطبیق و پیادهسللازی  MOAE/Dبرای حل
مسأله

 -2-3-3بهروزرسانی


MTFLA

 -1-3-3مقداردهی اولیه






 -3-3-3بررسی شرط خاتمه
در این مرحله شرط خاتمه الگوریتم بررسی میشود .در
صههورتیکه این شههرط محقق شههده باشههد ،پاسههخهای
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به تعداد اعضای جمعیت ،بردارهای وزنی تولید شد
و بر اسهههاس فاصهههله اقلیدسهههی بین هر جفت از
بردارهای وزنی ،همسایههای هر بردار وزن به تعداد
مشخص تعیین شدند.
در این مرحله ،جمعیت اولیه برای الگوریتم تکاملی
تولید و مقدار تابع برای هر عضههو محاسههبه گردید.
در این پژوهش ،طول کروموزوم برابر تعههداد کههل
مراکز در هر پاسهههخ در نظر گرفته شهههده ،به این
ترتیب هر کروموزوم متشهکل از ده ژن میباشد که
ژنهای یک تا شههش مکان اسههتقرار دبسههتانها،
ژنهای هفت و هشت مکان پار ها و ژنهای نه و
ده مکان درمانگاهها را مشههخص میکنند .مقدار هر
ژن یک عدد صهحی بین  1تا ( nتعداد سایتهای
کاندید) انتخاب میشود.
در این پژوهش برای تعیین نقطهه آرمانی (ایدهآل)
در محاسهههبات ،بهینهسهههازی برای هر هدف بطور
مسههتقل و مجزا با اسههتفاده از الگوریتم ژنتیک یک
ههدفه انجام شهههد .در نهایت ،نقطه ای که کمترین
مقدار را برای هر یک از اهداف داشت ،بعنوان نقطه
ایده آل معرفی شهههد .برای اجرای الگوریتم ژنتیک
تهکههدفه ،پس از بررسهههی حاالت مختلف ،تعداد
جمعیهت اولیهه برابر  211و تعداد تکرار برابر 111
در نظر گرفته شد.
مجموعه آرشهههیو پارتو در ابتدای الگوریتم تهی در
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در این قسمت از مقاله نحوه پیادهسازی الگوریتم تکاملی
مبتنی بر تجزیه برای حل مسههأله  MTFLAارا ه شههده
است .برای این منظور ،کلیه مراحل الگوریتم ،با توجه به
شهههرایط خاص مسهههأله مورد نظر اجرا شهههده اسهههت.
پیهاده سهههازی و اجرای الگوریتم در محیط متلهب انجام
شهههده و نتهایج خروجی در محیط نرمافزار  ArcGISبههه
صورت نقشه ارا ه شده است.

بازتولید جمعیت :برای تولید پاسهههخهای جدید ،در
هر زیرمسهأله ،دو اندیس  kو  lبصههورت تصادفی از
بین مجموعه همسایهها انتخاب و پاسخ جدید  yاز
دو پهاسهههخ  xkو  xlبها اسهههتفاده از عملگر تقاطع
الگوریتم ژنتیک ایجاد شهههد .در این پژوهش فرض
شهههده در هر سهههایت که در واقع یک قطعه ملکی
میباشههد ،تنها یک مرکز میتواند مسههتقر شههود.
بنهابراین برخالف حهالهت معمول ،مقادیر ژنها در
یک کروموزوم نمیتوانند تکراری باشههند .به همین
دلیل عملگر تقاطع بهگونهای خاص در این مسههأله
بهکارگرفته شهد .در روش پیشنهادی ابتدا برای هر
کروموزوم والد ،یک بردار جابجایی ایجاد میشههود.
بهه این ترتیهب کهه در هر والد اگر ژن مفروض ،در
والد بعدی وجود نداشههته باشههد ،در بردار جابجایی
آن والهد قرار میگیرد .سهههپس تعدادی از ژنهای
موجود در بردارهای جابجایی بصههورت تصههادفی در
کروموزومهای والد جابهجا میشههوند .در نهایت دو
فرزند باهم مقایسههه و فرزند بهتر بهعنوان  yدر نظر
گرفته میشود.
بها توجهه بهه روش بههکار رفته برای تعیین مقدار
آرمهانی در پژوهش حاضهههر ،احتمال بهبود آن در
طول فرایند بسهیار کم است با اینحال در صورتیکه
پاسهههخ  yبه ازای هر یک از اهداف ،مقدار بهتری از
مقهدار آرمانی داشهههته باشهههد fj(y) ،جایگزین z* j
میشود.
برای بهروزرسهانی جمعیت خارجی ،چنانکه پیشتر
اشهاره شهد ،تمام بردارهایی که توسط ) f(yمغلوب
شهههده انههد ،از مجموعههه حههذف می گردنههد و اگر
)f(yتوسهههط هیچ یک از اعضهههای مجموعه مغلوب
نشود ،به این مجموعه اضافه میگردد.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره دوم  تابستان 1400

جمعیهت خهارجی بهه عنوان پهاسهههخ های نهایی معرفی
می گردنههد و در غیر اینصهههورت مجههدداً بههه مرحلههه
بهروزرسانی بر میگردد و آن مراحل تکرار میشوند.
 -4نتایج
در این قسمت ،ابتدا نتایج اجرای روش  MOEA/Dبرای
حل مسهأله  MTFLAارا ه شهده و سهپس نتایج حاصل
بررسی گردیده و با نتایج روش  NSGA_IIمورد مقایسه
قرار گرفته است.
 -1-4نتلایج اجرای روش  MOEA/Dبرای مسللأله
MTFLA

در ایهن بهخهش نتههایج اجرای روش  MOEA/Dبرای
بهینه سهازی پنج تابع هدف ارا ه شده است .برای تعیین
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پهارامترهای جمعیت اولیه و تعداد تکرار ،الگوریتم بارها
اجرا شهههد .برای این منظور ،برای جمعیت اولیه ،مقادیر
 211 ،811 ،111 ،21 ،82و  1111و بهرای تهعههداد
نسهههلههها ،مقههادیر  811 ،121 ،111 ،21و  211مورد
آزمهایش قرار گرفتنهد .در نههایهت ،بها توجهه به مقادیر
بههدسهههت آمهده برای هر یک از توابع هدف با الگوریتم
ژنتیهک تهکههدفهه و ثهابهت بهاقی ماندن آنها با ادامه
نسهههلها ،تعداد نسهههلها و جمعیت اولیه برای الگوریتم
بهترتیب ،برابر  811و  211انتخاب گردیدند .پاسههخهای
بهینه پارتو بهدست با مقادیر مذکور ،بهعنوان پاسخهای
نهایی در نظر گرفته شههدند .مقادیر توابع هدف در نسههل
 811در شکل ( )0نشان داده شده است.
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شکل :4

پاسخ های بهینه پارتو با جمعیت اولیه  555در نسل  255با روش MOEA/D

مکااانبااابی و تخصااااب

همزمااان انواع مراکز خاادماااتی...

سارا بهشتی فر

شههود .از طرفی ،مکان هیچ یک از درمانگاهها در نزدیکی
دبستانها قرار نگرفته است.
پس از تعیین مکان هر مرکز ،تخصههیص متقاضههیان به
آنها نیز مشهخص میگردد .نحوه تخصیص به دبستانها
و پهار هها در پهاسهههخ نمونه مربوط به شهههکل( ،)2در
شکل( )1نشان داده شده است.
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نحوه توزیع سهههایت های انتخابی برای مراکز مختلف در
یکی از پاسهخها ،بهعنوان نمونه ،در شکل( )2نشان داده
شهده اسهت .چنانکه در شکل نیز مشاهده میشود هیچ
دو مراکز همسهههانی در مجهاورت یکدیگر قرار نگرفته و
توزیع مراکز همسان در سط منطقه بهگونهای بوده که
مجموع وزندار فوصهل شهبکهای سهفر از محل سکونت
متقاضهههیان خدمات تا نزدیکترین مرکز خدماتی کمینه

الف

ب
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شکل :6تخصیص متقاضیان به الف)دبستانها ،ب) پارکها
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شکل  :5توزیع سایتهای انتخابی برای مراکز مختلف در یک پاسخ نمونه پارتو

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره دوم  تابستان 1400

نتایج حاصهههل از روش پرکاربرد  NSGA_IIبا شهههرایط
مشهههابهه مورد مقایسهههه قرار گرفتهاند .به عنوان نمونه،
موقعیت پاسهخهای حاصل از دو روش ،در فضای هدف،
برای سهه تابع هدف اول ،دوم و سوم در شکل( )7نشان
داده است.

 -2-4بررسللی نتایج و مقایسه آنها با نتایج روش
NSGA_II

در این قسهمت به بررسهی نتایج و ارزیابی آنها بر اساس
سههنجههای مختلف ارزیابی کیفیت مجموعه بهینه پارتو
پرداخته شههده اسههت .همچنین نتایج به دسههت آمده با

مجموعهه  Aمغلوب میشهههونهد را محهاسهههبه مینماید
(رابطه(.]01[))10

 -1-2-4ارزیابی بر اساس فاصله از نقطه ایدهآل

𝑛∑
𝑖𝑐 𝑖=1

رابطه()10

|𝐵|

بر اسههاس این معیار  11/8درصههد از پاسههخهای روش
 NSGA_IIتوسهههط پاسهههخهای روش MOEA/Dمغلوب
شههههده انههد .در حههالیکههه هیچ یههک از پههاسهههخ هههای
روش  MOEA/Dتوسهههط پاسهههخهای روش NSGA_II
مغلوب نشدهاند.

رابطه()18
∗ 2
𝑀∑√ =ci
رابطه()13
) 𝑚𝑓 𝑚=1(𝑓𝑚𝑖 −
در رابطهه ( )13منظور از 𝒊𝒎𝒇 مقدار  mامین تابع هدف
در جواب  iام می باشههد .برای مجموعه های بهینه پارتو
مورد مقایسهههه ،هرچه مقدار این معیار کوچکتر باشهههد،
مطلوبیت آن مجموعه بیشتر خواهد بود .این مقدار برای
روش  MOEA/Dبرابر  1/11بهدست آمده که در مقایسه
با مقدار 1/81در روش  NSGA_IIنتیجه بهتری را نشان
میدهد.
𝑛

|}𝑏 ≤ 𝑎 ∈ 𝐵 |∃ 𝑎 ∈ 𝐴:

𝑏{|

= )C (A, B

= MID

 -3-2-4ارزیلابی بر اسللاس معیلار بیشللترین
گسترش

 -2-2-4ارزیابی بر اساس معیار پوشش مجموعه
معیار پوشههش مجموعه ) ،C(A,Bنسههبت جواب هایی از
مجموعه  Bکه بصههورت ضههعیف توسههط جواب هایی از
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برای ارزیابی نتایج با این معیار ،طول قطر مکعب فضایی
که توسهههط مقادیر انتهایی مجموعه جوابهای نامغلوب
در فضای هدف ساخته میشود ،طبق رابطه ( )12اندازه
گیری شهد .هرچه این معیار بزرگتر باشههد ،نشههاندهنده
گسترش بیشتر جوابهای آرشیو پارتو است.

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.2.4.3

برای ارزیابی پاسخهای بهینه حاصل از اجرای الگوریتم،
فهاصهههلهه هر یهک از نقهاط پارتو از نقطه آرمانی ،طبق
رابطه( )18محاسههبه گردید که در آن n ،تعداد جوابها
در مجموعهه بهینهه پهارتو و ( ciرابطهه ( ))13فهاصهههله
اقلیدسی هر عضو از مجموعه پارتو از نقطه آرمانی است.

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

شکل :7

پاسخ های پارتو در دو روش  NSGA_IIو MOEA/D

مکااانبااابی و تخصااااب

همزمااان انواع مراکز خاادماااتی...

سارا بهشتی فر

رابطه()12
𝑖
𝑖 2
𝑀∑√=D
) 𝑚𝑓 |𝑄|𝑚=1( 𝑚𝑎𝑥𝑖=1:|𝑄| 𝑓𝑚 −𝑚𝑖𝑛𝑖=1:

رابطه()12

 -4-2-4ارزیابی بر اساس معیار فاصلهگذاری
این معیهار کهه از جملهه معیهارهای اندازه گیری چگالی
اسههت ،فاصههله نسههبی جواب های متوالی را محاسههبه
می کند (رابطه(:))11
2
1
|𝑄|
) ̅𝑑 S=√|𝑄| ∑𝑖=1(𝑑𝑖 −

در رابطه ( )11مقادیر 𝒊𝒅 و ̅
𝒅 را می توان از روابط ()17
و ( )12بدست آورد:
رابطه()17
𝑖
𝑘
𝑀∑ 𝑖≠𝑘 & 𝑄∈𝑘 𝑛𝑖𝑚 = 𝑖𝑑
| 𝑚𝑓 𝑚=1|𝑓𝑚 −

شاخص

MOEA/D

NSGA_II

فاصله از نقطه ایدهآل

1/11

1/81

پوشش مجموعه

1

11/8

بیشترین گسترش

11/1

81/0

فاصلهگذاری

1/2

1/2

 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش روشهههی برای مکههانیهابی و تخصهههیص
همزمهان مراکز مختلف خدماتی در یک چارچوب واحد
ارا ه شهههد .برای این منظور الگوریتم تکاملی چندهدفه
مبتنی برتجزیه ( )MOEA/Dجهت بهینهسازی اهداف و
معیارهای مربوط مورد اسههتفاده قرار گرفت .توابع هدف
بهمنظور کمینهسهههازی هزینه سهههفر ،بیشه هینهسهههازی
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مطلوبیت و تناسهب سهایتهای انتخابی و بیشینهسازی
سهازگاری بین مراکز جدید تعریف شدند .از قابلیتهای
سهههیسهههتم اطالعات مکانی برای تولید دادههای ورودی
الگوریتم تکهاملی چندهدفه و همچنین نمایش خروجی
بهصهورت نقشهه در حاالت مختلف اسهتفاده شد .تعیین
میزان مطلوبیت و تناسههب سههایتها برای انواع مراکز با
توجه به معیارهای مختلف به کمک این سیستم صورت

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.2.4.3

جدول:2

مقایسه نتایج دو روش  MOEA/Dو NSGA_II

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

در واقع معیهار فهاصهههلهه گهذاری ،انحراف معیار مقادیر
مختلف 𝒊𝒅 را انهدازه گیری می کند .زمانی که جواب ها
بطور یکنواخهت در کنهار هم قرار گرفته باشهههند ،آنگاه
مقهدار فهاصهههلهه گهذاری نیز کوچهک خواهد بود[.]03
الگوریتمی کههه جوابههای غیر مغلوب نهههایی آن دارای
مقدار فاصههلهگذاری کوچکی باشههد ،مطلوبتر خواهد بود.
بهر اسههههاس این معیههار برای دو روش  MOEA/Dو
 ، NSGA_IIمقادیر نزدیک به هم و حدود  1/2بهدسههت
آمد.
نتیجه مقایسه پاسخهای حاصل از دو روش با سنجههای
مختلف ارزیهابی کیفیهت مجموعه بهینه پارتو در جدول
( )8بطور خالصه ارا ه شده است.
شهایان ذکر است زمان اجرای الگوریتم دو  MOEA/Dو
 NSGA_IIبرای حل مسههأله مورد بررسههی در شههرایط
مشهابه و سهیستم یکسان بسیار متفاوت بوده؛ به نحوی
که زمان صههرف شههده در روش  NSGA_IIحدود چهار
برابر روش  MOEA/Dمیباشد.

در رابهطههه ( |𝑸| ،)12مهعرف انههدازه آرشهههیو پههارتو
میباشهد[ .]08طبق این معیار ،بیشترین گسترش برای
دو روش  MOEA/Dو  NSGA_IIبه ترتیب  11/1و 81/0
بهه دسهههت آمهد کهه نشهههان می دهد روش NSGA_II
گسترش بیشتری داشته است.

رابطه()11

𝑖𝑑 |𝑄|
𝑑̅ =∑𝑖=1
|𝑄|
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2002.
J. Malczewski, “GIS-based land-use
suitability
analysis:
a
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Overview”, Progress in Planning,
Vol.62, pp. 3–65, 2004.
R. Z. Farahani and M. Hekmatfar,
“Facility Location: Concepts, Models,

M. R. Pour-Mohammadi, “Urban
Land-use Planning” (In Persian), 9
ed.: samt, 2013.
R.
L.
Church,
“Geographical
information systems and location
science”, Computers and Operations
Research, Vol. 29 (6), pp. 541–562,
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گرفهت .همچنین از آنالیز شهههبکه در  GISبرای تعیین
فواصل بین نقاط تقاضا و مراکز خدماتی استفاده گردید.
با بهکارگیری روش پیشهنهادی ،پاسخهای بهینه متعدد
جههت چیهدمهان انواع مراکز جدید اعم از همسهههان و
غیرهمسهان در یک منطقه بهدست آمدند که طبق نظر
کارشهناسهان و تصمیمگیران میتوان پاسخ مناسب را از
میهان آنهها برای پیادهسهههازی انتخاب کرد .بهینه بودن
پاسهخهای حاصهل از مدلسهازی ،انتخاب پاسخ نهایی و
تصههمیمگیری صههحی را تسهههیل مینماید .الزم به ذکر
اسهههت این امکهان وجود دارد که برخی از پاسهههخهای
متفاوت در فضهههای نقشهههه ،از نظر توابع هدف ،مقادیر
مشهابهی داشته باشند و به همین دلیل در فضای هدف،
در نزدیکی یکدیگر واقع شههوند .لکن در پژوهش حاضهر،
چنین موردی مشاهده نگردید.
مقایسه نتایج دو روش MOEA/Dو  NSGA_IIبر اساس
سههنجههای مختلف ارزیابی کیفیت مجموعه بهینه پارتو
نشان داد که روش  MOEA/Dدر یافتن پاسخهای بهینه
عملکرد مناسهبی داشهته است؛ بطوریکه بر اساس معیار
پوشش مجموعه ،هیچ یک از پاسخهای این روش توسط
پاسهخهای روش  NSGA_IIمغلوب نشدهاند؛ در حالیکه
برعکس آن صهههادق نبوده اسهههت .علت این امر میتواند
اسهتفاده از جمعیت خارجی در روش  MOEA/Dباشد
که منجر به حذف پاسخهای مغلوب میگردد .همچنین
براسهههاس معیهار نزدیکی پاسهههخها به نقطه ایدهآل نیز
روش  MOEA/Dبها مقهدار  1/11نتایج بهتری داشهههته
اسهههت .اسهههتفاده از نقطه مرجع در روند بهینهسهههازی
روش  ،MOEA/Dممکن اسهههت بهه برتری این روش بر
اسهاس معیار نزدیکی به نقطه ایده آل کمک کرده باشد.
نتایج دو روش بر اسهاس معیار فاصلهگذاری مشابه بوده

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.2.4.3

ولی در روش  NSGA_IIگسهترش پاسخها برابر  81/0و
بیشههتر از روش  MOEA/Dبوده اسههت .دلیل گسههترش
کمتر پاسهخها در روش  MOEA/Dممکن اسههت بهدلیل
وابسههتگی کیفیت پاسههخهای جدید به وزنها در تولید
همسهایهها باشد .هرچند ماهیت تصادفی و احتمالی هر
دو روش نیز بر روی تفاوت نتایج تأثیرگذار است.
نکته قابل توجه در خصههوص زمان صههرف شههده جهت
دسههتیابی به پاسههخهای بهینه پارتو این اسههت که زمان
الزم برای اجرای روش  MOEA/Dدر مسهههألههه پیشرو،
حدود  1/82روش  NSGA_IIبوده است.
بها توجهه بهه اینکهه برخی از مکههانهها بههه دلیهل وجود
دسهترسی و شرایط فیزیکی مناسب ،برای استقرار کلیه
مراکز خدماتی در مقایسههه با سههایر سههایتها در اولویت
قرار میگیرند و در انتخاب آنها بین مراکز مختلف رقابت
به وجود میآید ،مکانیابی همزمان مراکز مختلف در یک
چارچوب واحد میتواند زمینه اسههتفاده مطلوب از زمین
را که در راسههتای تأمین اهداف توسههعه پایدار قراردارد،
فراهم آورد .در پژوهش حهاضهههر ،مسهههأله تعیین مکان
مناسههب برای اسههتقرار انواع مراکز خدمات اجتماعی ،با
دیدی کلیتر و در راسههتای تأمین اهداف توسههعه پایدار
مورد بررسهههی قرار گرفتهه که در ادامه کار میتوان این
روش را برای مکانیابی و تخصیص انواع بیشتری از مراکز
خهدمهاتی بههکهار برد .مقایسهههه دو روش  MOEA/Dو
 NSGA_IIبا سههنجههای مختلف نشههان داد که در حل
مسهههألهه مورد بررسهههی ،هیچ یک از روشها بر دیگری
برتری ندارد .لذا در ادامه میتوان یک چارچوب ترکیبی
را ایجههاد نمود و در هر نسهههل ،جمعیتی متشهههکههل از
پاسهههخهای بهینه پارتو حاصهههل از هر دو روش را مورد
استفاده قرار داد و از مزایای هر دو بهره برد.
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Abstract

Choosing the proper location for service centers can play an important role in reducing travel costs for users,
desirable use of the land, and regulation of interactions among different facilities. When Location-Allocation
(L.A.) problem of any new service centers is solved for multiple facilities independently, only the effects of
existing land uses are taken into consideration , while the establishment of one facility, due to its impact on the
surrounding space, may cause limitations for the establishment of other required facilities. By locating all the
required centers simultaneously, better results can be obtained for the arrangement of the centers in an area.
The main objective of this study is to solve the L.A. problem for several service centers with similar or
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dissimilar services in GIS environment simultaneously. For this purpose, the Multi-Objective Evolutionary
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Algorithm based on Decomposition (MOEA/D) algorithm has been used to optimize the three objective
functions including minimizing travel costs, maximizing the suitability of selected sites, and maximizing the
compatibility among the new service centers. The results showed that by using this method, acceptable
solutions for the arrangement of different service centers in the study area have been obtained according to
the defined objectives. The comparison of the results with Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II
(NSGA_II), as one of the most common optimization algorithms, based on various criteria, showed that
MOEA/D method has performed well in finding optimized answers so that none of the solutions of this method
were dominated by the solutions of the NSGA_II, while the reverse was not true. Besides, from the point of
view of the closeness of the answers to the ideal point, MOEA/D has generated better solutions (0.16) and the
covered time has been 25% of NSGA_ II method.
Key words: Location-Allocation, GIS, Multi-objective optimization, MOEA/D, P-median model.
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