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برنامهریزی برای پیشگیری از وقوع حوادث از یک سو و تصمیمگیریهای درست برای کاهش آثار ناشی از وقوع بحران از سوی دیگر
 مسئلهی مکانیابی و مسیریابی تسهیالت اضطراری با در نظر گرفتن احتمال خرابی، در این تحقیق.اهداف کلیدی مدیریت بحراناند
 یک مدل برنامهریزی ریاضی دوهدفه،مسیرهای ارتباطی و ازدحام تسهیالت اورژانسی در زمان وقوع بحران بررسی میگردد؛ بدین منظور
، در مدل ریاضی ارائهشده. تخصیص تسهیالت به مصدومان و تعیین مسیرهای ارتباطی ارائه میشود،برای انتخاب مکان استقرار تسهیالت
ّ فرد مصدوم در صورتی میتواند خدمات اورژانسی را دریافت کند که
 مستقر و مسیر ارتباطی از تسهیل،حداقل یک سرور آزاد در تسهیل متناظر
 توابع هدف مدل ارائهشده شامل کمینه کردن مجموع نرخ مصدومان پوششنیافته و کمینه کردن میانگین.تا مکان وی تخریب نشده باشد
 دو الگوریتم حل شامل الگوریتم دقیق محدودیت اپسیلون و الگوریتم، برای حل مسئلهی مورد بررسی.زمانهای سفر در واحد زمان است
 صحت مدل ریاضی و کارایی الگوریتمهای ارائهشده از طریق ارائـهی مثالی عددی ارزیابی.فراابتکاری ژنتیک چندهدفه ارائه میگردد
.میشود
 روش محدودیت اپسیلون، سیستمهای صف،) تسهیالت اورژانسی (اضطراری، مکانیابی ـ مسیریابی، مدیریت بحران:واژههای کلیدی

Location-routing for emergency facilities
considering destruction probabilities for
communication paths in crises

مکانیابی و مسیریابی تسهیالت اورژانسی با فرض احتمال
خرابی مسیرهای ارتباطی در زمان بحران

Jamal Arkat*1,Shokoufeh Zamani2,Parak Qods3

Abstract

P

lanning to prevent and respond to disasters are two key aims of the crisis management. This paper tries to
location-routing facilities considering destruction probabilities for communication paths and congestion in
facilities, due to the crises. Thus, a bi-objective model is developed to determine the location emergency facilities, assignment of injuries and routing of emergency vehicles. An injury can receive emergency service if there
is at least a free server in corresponding facility and also, the route between its location and related facility is not
destructed. The objective functions of the proposed model are the minimization of the rate of injuries not being
covered and the minimization of the average travelling times per a time unit. The proposed model was solved
using two solution procedures, including ɛ-constraint method and a multi-objective genetic algorithm. The accuracy of the proposed model and the performance of the proposed algorithms are evaluated using a case study.
Keywords: Crisis management, Location-routing, Emergency facilities, Queueing systems, ɛ-constraint method
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امروزه مدیریت و برنامهریزی برای کاهش آثار مخرب ناشی از
وقوع بحرانها به یکی از چالشهای اصلی دولتها تبدیل شده
اســت .مدیریت بحران به مجموعه اقداماتی اطــاق میشود که
برای پیشگیری از وقوع حوادث یا برنامهریزی ،اجرا و مدیریت مؤثر
برای کاهش آثار مخرب ناشی از وقوع بحران انجام میشوند .چنین
اقداماتی نقش مؤثری در سرعت بخشیدن به تصمیمگیریها و
کاهش صدمات مالی و جانی در زمــان وقــوع بحران دارنــد .کشور
ایران جزو ده کشور بالخیز نخست جهان است .آثار مخرب ناشی
از وقوع بحران از یک سو و فراوانی وقوع چنین حوادثی در ایران از
سوی دیگر اهمیت بررسیها در زمینهی مدیریت بحران را نشان
میدهد.
انتخاب مکان مناسب بــرای استقرار تسهیالت ام ــدادی یا
اضطراری (اورژانسی) مانند ایستگاههای آمبوالنس و آتشنشانی از
جمله تصمیمگیریهای مهم در مدیریت آثار مخرب ناشی از وقوع
بحران است .در سالهای اخیر ،محققان بسیاری به مطالعه و بررسی
مسئلهی مکانیابی تسهیالت پرداختهاند .مسائل مکانیابی در
یک بخشبندی کلی به دو دستهی مسائل مکانیابی تسهیالت
ثابت و مکانیابی تسهیالت متحرک تقسیم میشوند .در مسائل
مکانیابی تسهیالت ثابت ،فرض میشود که مشتری برای دریافت
خدمت به مکان استقرار تسهیل مراجعه و خدمات مورد نیاز خود را
دریافت میکند .مکانیابی دستگاههای خودپرداز بانک (،)ATM
بیمارستانها و ایستگاههای سوخترسانی از جمله کاربردهای
چنین مدلهایی هستند .در مسائل مکانیابی تسهیالت متحرک،
در هر یک از تسهیالت ،یک یا چند خدمتدهنده مستقرند و برای
ارائهی خدمات به محل مشتریان مراجعه و خدمت مربوطه را ارائه
میکنند .مکانیابی ایستگاههای آمبوالنس ،پلیس و آتشنشانی از
این نوع مسائلاند.
در مدلهای اولیه ،که به بررسی مسئلهی مکانیابی تسهیالت
متحرک پرداختهاند ،تأثیر در دسترس (آزاد) نبودن تسهیالت
لحاظ نشده است .تورگاس و همکاران [ ]1مدل پوشش کامل 1و
چارچ و رول [ ]2مدل حداکثر پوشش 2را با در نظر گرفتن چنین
تأثیری ارائه نمودهاند .محمود و ایندریاساری [ ]3نیز ،بر پایهی
فــرض نامحدود بــودن ظرفیتهای خدمتدهی در هر تسهیل،
مدلی با عنوان حدا کثر مناطق تحت پوشش 3ارائــه کردهاند .در
این مدل ،که شکل تعمیمیافته از مدل حداکثر پوشش محسوب
میشود ،بهجای بیشینه نمودن مجموعه نقاط پوششدادهشده،
بیشینهسازی مناطق تحت پوشش انــجــام مـیشــود .مدلهای
پــوشــش ظرفیت مــحــدود نیز از جمله مــدلهــایــی هستند کــه در
آنهــا از فــرض در دسترس نبودن خدمتدهندگان چشمپوشی
شده است ،اما در مقابل ،در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت برای
تسهیالت به کارایی این دسته از مدلها افــزوده اســت .چانگ و
همکاران [ ]4اولین مدل حداکثر پوشش ظرفیت محدود 4را ارائه
کردهاند .محدودیتهای این مدل تضمین میکنند که مجموع
تقاضای تخصیصیافته بــه هر یک از تسهیالت از ظرفیت هر

تسهیل تجاوز نکند .در مدل پیشنهادی پیرکال و اسچیلینگ [،]5
هر مشتری حداقل به یکی از تسهیالت دست مییابد و بنابراین
تسهیالت باید به گونهای مستقر گردند که ،در فاصلهی زمانی
یا مکانی استاندارد از هر مشتری ،حداقل یک تسهیل قرار داشته
باشد .ین و مو [ ]6دو مدل حداکثر پوشش چندظرفیتی 5را ارائه
نمودهاند .در این مدلها ،ظرفیت هر تسهیل با توجه به تعداد
خدمتدهندگان موجود در آن مشخص میشود .در مدل نخست،
تعداد خدمتدهندگان از قبل مشخص بــوده و در محدودیتها
اعمال میگردد .در مدل دوم ،عالوه بر اعمال محدودیت بر روی
تعداد خدمتدهندگان ،تعداد ایستگاههای احداث تسهیالت نیز
محدود شد ه است.
بــر خــاف مــدلهــای قطعی اول ـیــه ،در مــدلهــای مکانیابی
تسهیالت پ ــرازدح ــام ،6نقش وق ــوع ازدحـ ــام (ص ــف) نــاشــی از در
دسترس نبودن تسهیالت بررسی میگردد .مدلهای مکانیابی
تــســهــیــات مـتـحــرک مستعد ازدح ـ ــام بــه دو دســتــهی مــدلهــای
پوشش احتمالی مبتنی بر قابلیت اطمینان و مدلهای مبتنی بر
سیستمهای صف تقسیم میشوند .در مدلهای پوشش احتمالی،
ابــتــدا درصــد مشغول بــودن هــر خدمتدهنده محاسبه میشود
و سپس قابلیت اطمینان پوشش هر مشتری با توجه به حجم
کــاری خدمتدهندگان ب ــرآورد مـ 
یگــردد .داسکین [ ]7نخستین
مدل پوشش احتمالی مبتنی بر قابلیت اطمینان را ،با عنوان مدل
حداکثر پوشش مــورد انتظار ،7ارائــه نموده اســت .در ایــن مدل،
حجم کــاری تمامی خدمتدهندگان یکسان در نظر گرفته شده
است و هر یک از خدمتدهندگان به صــورت مستقل به ارائـهی
خدمت میپردازند؛ بدین معنی که مشغول یا بیکار بودن هر یک
از خدمتدهندگان در مشغول یا بیکار بودن دیگر خدمتدهندگان
تأثیری ن ــدارد .رول و هوگان [ ]8نیز مدلی را با عنوان حداکثر
دسترسیپذیری 8ارائه کردهاند که در آن ،هر خدمتدهنده فقط
میتواند به نواحی محلی مشخصی امدادرسانی کند و بنابراین
حجم کاری هر خدمتدهنده با توجه به حجم تقاضای موجود
در آن ناحیه تعیین میشود .تابع هدف مدل ارائـهشــده مجموع
تقاضای پوششیافته را بیشینه میسازد .سورنسن و چارچ [ ،]9با
تلفیق دو مدل قبل ،یک مدل حداکثر پوشش مورد انتظار مبتنی بر
قابلیت اطمینان محلی ارائه کردهاند .در این مدل ،همانند مدل
حدا کثر دسترسیپذیری ،از نواحی خدمتدهی محلی برای تعیین
حجم کاری خدمتدهندگان استفاده شده است .تابع هدف این
مدل ،همانند مدل حداکثر پوشش مورد انتظار ،قابلیت اطمینان
پوشش مشتریان را حداکثر مینماید .رپد و برناردو [ ]10یک مدل
حدا کثر پوشش مــورد انتظار چ ـنــددورهای را ارائــه کــردهانــد که در
آن ،مقادیر تقاضا و زمانهای سفر وابسته به زمان در نظر گرفته
شدهاند .تابع هدف مدل پوشش مورد انتظار در مقاطع مختلف
زمانی را بیشینه میسازد.
دســتــهی دوم م ــدله ــای مــکــانیــابــی تـسـهـیــات متحرک
مستعد ازدحــام بر پایهی تحلیل گونههای مختلف سیستمهای
صــف شکل گــرفـتـهانــد .بــرمــن و هـمــکــاران [ ]11از سیستم صف
( M/G/1وروده ــای پــواســان ،خدمتدهی بــر اســاس توزیع کلی

بیان مسئله و ارائهی مدل ریاضی
بیان کلی مسئلهی مورد بررسی بدین شرح است :شبکهای
از گرهها و کمانها از قبل مشخص است و طول کوتاهترین مسیر
ارتباطی بین هر جفت گره طول مسافت بین آنها تلقی میشود.
مشتریان (مصدومان) در برخی از نقاط شبکه مستقرند و فاصله
زمانی بین تقاضاهای متوالی برای هر مشتری یک متغیر تصادفی
است .تعدادی از گرههای شبکه به منزلهی سایتهای کاندیدا
بــرای استقرار تسهیالت اورژانـســی در نظر گرفته میشوند .در هر
تسهیل ،تــعــدادی خدمتدهنده (وسیلهی نقلیهی اورژان ـســی)
مستقر میگردد و زمــانهــای خدمتدهی توسط هر یک از آنها
از توزیع آماری مشخصی پیروی میکند .در هنگام وقوع بحران،
خــدمـتدهــنــدگــان مستقر در تسهیالت ب ــرای خــدمـترســانــی به
آسیبدیدگان به محل آنها اعزام میشوند .خدمتدهندگان تا
زمانی که برای ارائهی خدمت اعزام شدهاند ،در دسترس نخواهند
بود و بنابراین ،در هر تسهیل ،احتمال مشخصی را میتوان برای
بلوکه شدن (حضور نداشتن خدمتدهنده در تسهیل) محاسبه
کرد .عالوه بر این ،هر یک از کمانهای شبکه با احتمال مشخصی
در زمــان وقــوع بحران مسدود یا خــراب میشوند .این احتمال را
میتوان با توجه به عواملی همچون نوع مصالح و زیرسازیها،
وجود تونلها و پلها در کمان ،گذر از مسیر گسلها و جریانهای
سیالبی و یا نزدیکی به پرتگاهها و مسیرهای کوهستانی بــرآورد
و مشخص کــرد .هر یک از مسیرهای ارتباطی از یک یا چندین
کمان تشکیل شــده اســت و بنابراین ،در صــورت انـســداد هر یک
از کمانهای شبکه ،کلیهی مسیرهای ارتباطی که کمان مذکور
بخشی از آنهــاســت ،مـســدود خــواهــد شــد و امــکــان تــردد از آنهــا
ممکن نخواهد بود .بنابراین ،عالوه بر احتمال در دسترس نبودن
خدمتدهندگان به سبب ازدحام در تسهیالت ،تخریب مسیرهای
ارتباطی نیز بــه مثابهی عامل دیگر از دســت رفتن تقاضا عمل
میکند .مشتری فقط زمانی قــادر به دریــافــت خدمت از تسهیل
متناظر است که حداقل یک خدمتدهنده در آن تسهیل مستقر
باشد و مسیر ارتباطی از تسهیل تا مکان مشتری مسدود نباشد.
بنابراین ،استقرار تسهیالت در مکانهای مناسب و مسیریابی
خدمتدهندگان از طریق مسیرهای قابل اطمینان ،برای دستیابی
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و یک خدمتدهنده) بــرای تعیین مکان بهینهی استقرار یک
خدمتدهنده در شبکهای از گرهها و کمانهای واصل استفاده
کــردهانــد .تابع هدف مدل ارائـهشــده از نوع کمینهسازی مجموع
هزینههاست و عالوه بر هزینههای سفر ،هزینههای انتظار در صف
را نیز در نظر میگیرد .ماریانوف و رول [ ]12شکل تعمیمیافتهای
از م ــدل حــدا کــثــر دســتــرس ـیپــذیــری را ب ــا ع ــن ــوان م ــدل حــدا کــثــر
دسترسیپذیری مبتنی بر صــف 9ارائــه کــردهانــد .آنهــا به منظور
برآورد حجم کاری هر خدمتدهنده از نتایج تحلیلی سیستم صف
( M/G/C/Cورودهای پواسان ،خدمتدهی بر اساس توزیع کلی،
 Cخدمتدهنده و ظرفیت سیستم  )Cبهره بردهاند .تابع هدف
مدل ریاضی ارائهشده ،مجموع تقاضاهایی را که در شعاع پوشش
استاندارد از خدمتدهندگان قرار دارند ،بیشینه مینماید .تیموری
و همکاران [ ]13به مطالعهی مسئلهی مکانیابی دو تسهیل
متحرک با در نظر گرفتن یک صف نامحدود پرداختهاند .در این
مسئله ،فــرض شــده اســت که هر تسهیل با احتمالی متناسب با
فاصله از مشتریان ،برای ارائهی خدمت اعزام میشود .تابع هدف
مدل ارائهشده هزینههای ثابت استقرار دو تسهیل و هزینههای
اع ــزام خدمتدهندگان را کمینه م ـیســازد .الرس ــون [ ]14بــرای
نخستین بار فرض وجود تسهیل پشتیبان را در مسئلهی مکانیابی
تسهیالت اورژانسی در نظر گرفته است .وی برای تحلیل سیستم
صف موجود در تسهیالت از تعریف وضعیتهای صفر و یک ،معرف
بیکار و مشغول به کار بودن تسهیالت استفاده کرده است .چنین
سیستمهای صفی کــه در آنهــا وضعیتهای تمامی تسهیالت
به صــورت هـمزمــان در نظر گرفته میشوند ،سیستمهای صف
فوقمکعبی 10نامیده مـیشــونــد .در سیستم صــف فوقمکعبی،
که آتکینسون و همکاران [ ]15از آن استفاده کــردهانــد ،بــرای هر
خدمتدهنده دو نرخ خدمت در نظر گرفته شده است و وضعیت
هر تسهیل به صورت صفر ،یک یا دو نمایش داده میشود؛ بدین
معنی کــه وضعیت صفر نمایندهی بیکار ب ــودن تسهیل اســت،
وضعیت یک نشان میدهد که تسهیل در حــال ارائ ـهی خدمت
به یکی از مشتریان درون محدودهی پوششی است و وضعیت دو
معرف خدمتدهی به یک مشتری در خارج از محدودهی پوشش
است .از جمله مطالعات دیگری که در آنها از سیستمهای صف
فوقمکعبی در مکانیابی تسهیالت اورژانسی با فرض وجود تسهیل
پشتیبان استفاده کردهاند میتوان به تحقیقات براندو و الرسون
[ ]16و بورول و همکاران [ ]17اشاره کرد.
در این مقاله ،مسئلهی مکانیابی تسهیالت اورژانسی مستعد
ازدحــام در زمــان وقــوع بحران بررسی میشود .تخریب و انسداد
مسیرهای ارتباطی در زمان وقوع حوادثی همچون زلزله ،سیل و
جنگها از جمله مهمترین دالیل عدم پوشش مصدومان است.
بنابراین ،در این تحقیق فرض میشود که هر یک از کمانهای
شبکهی ارتباطی با احتمال مشخصی در زمان وقوع بحران تخریب
میشود .بر اساس این مفروضات ،یک مدل ریاضی ارائه میشود
که ضمن تعیین مکانهای بهینهی استقرار تسهیالت اورژانسی و
تخصیص آنها به مصدومان ،مسیرهای حرکت سرورها (وسایل
نقلیهی اورژانــســی) از هر تسهیل تا مکان مصدومان را مشخص

میکند .ساختار مقاله بدین صورت تنظیم شده است :در بخش
آتی ،ابتدا تعریف مسئله ارائه میشود و بر اساس مفروضات درنظر
یگــردد .در بخش ســوم،
گــرفــتـهشــده ،یــک مــدل ریــاضــی ارائ ــه م ـ 
ساختار روش محدودیت اپسیلون 11به منزلهی روشی کارآمد جهت
به دســت آوردن مجموعهی کامل راهح ـلهــای مؤثر (پارتویی)
تشریح میگردد .از آنجا که مسئلهی مورد بررسی از جمله مسائل
ناچندجملهای سخت است ،در بخش چهارم مقاله ،یک الگوریتم
ژنتیک چندهدفه ،برای حل مسئله در ابعاد بزرگ ،ارائه میگردد.
در بخش پنجم ،صحت مدل ریاضی و کارایی الگوریتمهای حل
ارائهشده از طریق مثالی عددی ارزیابی میشود .بخش انتهایی
مقاله بــه جمعبندی ،نتیجهگیری و ارائـ ـهی پیشنهادها بــرای
مطالعات آتی میپردازد.

به حدا کثر نرخ مشتریان پوششدادهشده (یا به عبارتی حداقل نرخ
مشتریان ازدسترفته) هدف نخست منظور میشود .از سویی ،با
توجه به ماهیت اضطراری مسئله ،کاهش زمانهای پاسخگویی
در قالب کمینه کردن میانگین زمانهای سفر در واحد زمان هدف
دوم در نظر گرفته میشود .مفروضات زیر در مدلسازی مسئله مد
نظر قرار میگیرند:
•مختصات گرههای شبکه و ،در نتیجه ،طول کوتاهترین مسیر
بین هر جفت گره از قبل مشخص است.
•مشتریان در گرههایی از شبکه مستقرند و فواصل زمانی
بین تقاضاهای متوالی هر مشتری از یک توزیع نمایی با نرخ
مشخص پیروی میکند.
•تعدادی سایت کاندیدا برای استقرار تعداد مشخصی تسهیل
در نظر گرفته شدهاند.
•تعداد خدمتدهندگان در هر یک از تسهیالت از قبل مشخص
و یکسان است.
•زمانهای خدمتدهی برای هر خدمتدهنده از توزیعی کلی با
میانگین مشخص پیروی میکند.
•در زمان وقوع بحران ،هر یک از کمانهای شبکه با احتمال
مشخصی مسدود میگردند.
•نظام خدمتدهی در هر تسهیل از نوع نوبتی است و صفها در
حالت پایدار بررسی میشوند.
نمادگذاری بهکاررفته در مدل ریاضی به شرح زیر است:
مجموعهیاندیسها
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ی نقاط شبکه (  nو  mاندیس نقاط شبکه).
 Vمجموعه 
 Aمجموعهی کمانهای شبکه ( )  ( n, mکمان واصل
میان جفت گره  nو .) m
 I ⊂ Vمجموعهی مشتریان (  iاندیس مشتریان).
 J ⊂ Vمجموعهی سایتهای کاندیدا (  jاندیس سایت).
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 µنرخ خدمتدهی برای هر خدمتدهنده.
 cتعداد خدمتدهندگان مستقر در هر یک از تسهیالت.
 tnmزمان طی کردن کمان ) . ( n, m
 f nmاحتمال خرابی کمان ) . ( n, m
 Sتعداد تسهیالت.
متغیرهایتصمیم

 xijا گر مشتری  iبه تسهیل مستقر در سایت  jتخصیص
یابد ،برابر  1و در غیر این صورت  0است.
 y jاگر تسهیلی در سایت  jمستقر گردد ،برابر  1و در غیر
این صورت  0است.
ij
مشتری
تقاضای
انتقال
مسیر
در
کمان
 znmاگر
i
) ( n, m
به تسهیل مستقر در سایت  jقرار داشته باشد ،برابر  1و در غیر این
صورت  0است.
 qijاحتمال سالم بودن مسیر تسهیل مستقر در سایت  jتا
مشتری . i

 p jاحتمال حدی حضور نداشتن خدمتدهنده در تسهیل
مستقر در سایت . j
 λ jمجموع نــرخ تقاضا بــرای دریــافــت خدمت از تسهیل
مستقر در سایت . j
 ρ jنسبت نرخ تقاضا به نرخ خدمتدهی در تسهیل مستقر
در سایت . j
پیش از ارائهی مدل ریاضی ،الزم است سیستم صف موجود
در تسهیالت بررسی و تحلیل گردد .فواصل زمانی بین تقاضاهای
متوالی در هــر گــره مشتری از یــک تــوزیــع نمایی پـیــروی میکند؛
بنابراین ،ورودی هر تسهیل یک فرآیند پواسان است .همچنین،
در هــر تسهیل ،ت ـعــداد مشخصی خــدمـتدهـنــده مستقر اســت و
زمــانهــای خدمتدهی توسط هر یک از آنهــا از توزیعی کلی با
میانگین مشخص پـیــروی میکند .بــه علت ماهیت اضـطــراری
مسئله ،ظرفیت هر تسهیل برابر با تعداد خدمتدهندگان موجود در
تسهیل در نظر گرفته میشود .به عبارتی ،هر تسهیل تا زمانی قادر
به ارائهی خدمت به مشتریان است که حداقل یک خدمتدهنده
در آن حضور داشته باشد؛ بنابراین ،در صورتی که در زمان اعالم
نیاز مشتری تسهیل خالی از خدمتدهنده باشد ،مشتری قادر به
دریــافــت خدمت نخواهند بــود و تقاضای وی ازدسترفته تلقی
میشود .با ایــن اوصــاف ،سیستم صف هر یک از تسهیالت یک
سیستم  M/G/c/cاست .با توجه به سیستم صف موجود در هر
تسهیل ،مدل ریاضی مسئله در قالب یک مدل دوهدفه به صورت
زیر ارائه میشود:

رابطهی  :1
= min w1
 di − ∑di xij qij (1 − p j ) 
∑
i∈I 
j∈ J

ij
tnm znm

رابطهی :2

∑∑ = min w2

∑

i∈I j∈J ( n , m )∈ A

c
j

رابطهی :3

∀j ∈ J

r
j

ρ

!c
c

!r

رابطهی :4

r =0

رابطهی ∀i ∈ I , j ∈ J :6

) f nm

i ij

i≠ j

رابطهی i ≠ j :9

∀i ∈ I , j ∈ J ,
∀i ∈ I , j ∈ J ,

ρj
=
=
λj

i∈I

∏ (1 − z

=
qij

( n , m )∈ A

∀i ∈ I

رابطهی :7

∑

∑d x

∀j ∈ J
ij
nm

=
pj

λj
µ

∀j ∈ J

رابطهی :5

رابطهی :8

ρ

1
xij

=∑x
ij

j∈ J

z
=∑
ij
in

ij
=
zmj
xij

n|( i , n )∈ A

∑

m|( m , j )∈ A

رابطهی :10

=
0

ij
mn

∑z

−

n |n ≠ i

ij
nm

∑z
n

∀i ∈ I , j ∈ J , m ∈V i ≠ j , m ≠ i , j
رابطهی ∀i ∈ I , j ∈ J , ( n, m ) ∈ A :11

∀i ∈ I , j ∈ J

رابطهی :12

رابطهی :15

xij ≤ y j

=S

رابطهی :13
رابطهی :14

ij
znm
≤ xij

j

∑y
j∈ J

ij
x ij , y j , z nm
}∈ {0, 1

∀i ∈ I , j ∈ J , ( n , m ) ∈ A

∀i ∈ I , j ∈ J

p j , ρ j , λ j , qij ≥ 0

روش محدودیت اپسیلون
بــه طــور کــلــی ،مــســئــلـهی بــهــیــن ـهســازی دوه ــدف ــه در حــالــت
کمینهسازی را میتوان به صورت زیر نشان داد:

2

1

که در آن )  X = ( x1 , x2 , .., xnبرداری از متغیرهای تصمیم
و  Dفضای شدنی مسئله اســت .مقایسهی دو راهح ــل مختلف
در یک مسئلهی دو یا چندهدفه بهمراتب پیچیدهتر از مسائل
یکهدفه اســت .مسائل دو یا چندهدفه اغلب فاقد یک جواب
بهینهی واحدند و بنابراین مجموعهای از راهحلهای بهینهی
پارتویی به عنوان مجموعهی راهح ـلهــای مــؤثــر 13مسئله ارائــه
میگردد .در یک مسئلهی کمینهسازی با  . mتابع هدف ،راهحل
 u ∈ Dرا بر راهحل  v ∈ Dغالب پارتویی 14میگویند اگر و فقط
اگر راهحل  uدر تمامی توابع هدف معادل یا بهتر از راهحل  vباشد و
ً
حداقل به ازای یکی از توابع هدف ،اکیدا بهتر از آن باشد .روابط زیر
این شرایط را نشان میدهند:

}∀i ∈ {1, 2, …, m
)  f ( u ) ≤ fi ( v
رابطهی :17
u  i
}∃ j ∈ {1, 2, …, m
)  f j ( u ) < f j ( v
همچنین ،راهحل  uرا راهحل بهینهی پارتویی 15مینامند اگر و
فقط ا گر هیچ راهحلی همچون  vبر آن غالب نباشد .به عبارت
دیگر ،راهحــل بهینهی پارتویی راهحلی اســت که در آن ،با بهتر
شدن مقدار یکی از توابع هدف ،برای حداقل یکی دیگر از توابع
هدف ،مقداری بدتر به دست میآید .راهحل بهینهی پارتویی را
راهحل مؤثر یا راهحل نامغلوب 16نیز مینامند .مجموعهی مؤثر به
مجموعهی تمامی راهحلهای مؤثر مسئله گفته میشود .در ادامه،
ساختار روش محدودیت اپسیلون برای حل مدل ریاضی ارائهشده
تشریح میگردد.
روش محدودیت اپسیلون یکی از معروفترین روشهای حل
مسائل بهینهسازی چندهدفه است .در این روش ،بهجای ترکیب
کردن توابع هدف در قالب یک تابع ،بهینهسازی یک هدف مد نظر
قرار میگیرد و دیگر توابع هدف به محدودیتهایی که «اپسیلون»
نامیده میشوند ،تبدیل میگردند [ .]19این روش نخستین بار
به کوشش هیمز و همکاران [ ]20توسعه داده شد و جزئیات آن در
تحقیق چانکونگ و هیمز [ ]21تشریح شده است .در حالتی که مدل
ریاضی دارای دو تابع هدف و مسئله از نوع ترکیباتی باشد ،روش کار
الگوریتم ساده و سرراست است و در این حالت ،مجموعهی دقیق
و کامل نقاط مؤثر به دست میآیند [.]22
با فرض آنکه مدل ریاضی دارای شکل کلی رابطهی  16باشد،
مراحل الگوریتم با انتخاب یکی از توابع هدف به عنوان تابع اصلی
شروع میشود .فرض کنید که تابع هدف )  f1 ( Xبه عنوان تابع
هدف اصلی انتخاب شده باشد؛ در این صورت ،برنامهریزی ریاضی
یکهدفهی زیر به منزلهی اولین مدل ریاضی حل میگردد:

رابطهی :18

) min f1 ( X
s.t. X ∈ D

با فرض آنکه  X 1راهحــل بهینهی برنامهی فوق باشد ،مقادیر
عــددی )  f1 ( X 1و )  f 2 ( X 1محاسبه میگردند .در صورتی که
راهحــل  X 1یکتا باشد و برنامهی  18فاقد راهحـلهــای بهینهی
چندگانه بــاشــد ،مقادیر )  f1 ( X 1و )  f 2 ( X 1بــه ترتیب مقدار
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رابــط ـهی  ،1بــه عــنــوان تــابــع ه ــدف نــخــســت ،مــجــمــوع نــرخ
مشتریان ازدسـترفــتـهی ناشی از ازدح ــام در تسهیالت و انسداد
مسیرهای ارتباطی را کمینه مینماید که این مقدار از کم کردن نرخ
تقاضای پوششیافته از کل نرخ تقاضا به دست میآید .رابطهی
 ،2به عنوان تابع هدف دوم ،میانگین زمانهای سفر در واحد زمان
را کمینه میسازد .رابطهی  ،3که در واقع رابطهی ارلنگ  Cبرای
سیستم صف  M/G/c/cاست ،احتمال حدی بلوکه شدن (مشغول
بودن تمامی خدمتدهندگان) را برای هر یک از تسهیالت محاسبه
میکند .این احتمال برابر با درصد زمانهایی است که مشتریان
با تسهیل خالی مواجه میشوند و قادر به دریافت خدمت نیستند.
رابطهی  4ضریب بهرهوری (نسبت نرخ مراجعهی مشتریان به
نرخ خدمتدهی) برای هر تسهیل را محاسبه میکند .رابطهی 5
مجموع نرخ مراجعهی مشتریان به هر تسهیل را محاسبه میکند.
احتمال سالم بودن هر یک از مسیرهای ارتباطی بین تسهیالت و
مشتریان با رابطهی  6محاسبه میشود .هر مسیر ارتباطی فقط
زمانی سالم و قابل تردد است که تمامی کمانهای موجود در آن
مسیر سالم باشند .بنابراین ،احتمال سالم بودن هر مسیر با توجه
به احتمال خرابی در هر یک از کمانهای موجود در امتداد آن مسیر
محاسبه میشود .رابطهی  7تضمین میکند که هر مشتری به
12
یکی از تسهیالت تخصیص یابد .روابط  8تا  10پیوستگی جریان
در کمانهای شبکه را تضمین مینمایند [ .]18رابطهی  11تضمین
ً
میکند کــه متغیرهای تعیین مسیر صــرفــا بــرای سایتهایی که
در آنهــا تسهیل مستقر گردیده اســت ،فعال گردند .رابطهی 12
تضمین میکند که مشتریان فقط از سایتهای فعالشده خدمت
دریافت کنند .محدودیت  13تعداد کل تسهیالت احداثشده را
محدود مینماید .روابــط  14و  15دامنهی متغیرهای تصمیم را
نشان میدهند.

رابطهی :16

)) ( f ( X ) , f ( X

= ) min f ( X
s.t. X ∈ D

ایــدهآل 17تابع هدف اول و بدترین مقدار (حضیض )18تابع هدف
دوماند و راهحل  X 1اولین راهحل مؤثر خواهد بود .در صورتی که
برنامهی  18راهحــل بهینهی چندگانه داشته باشد ،ممکن است
راهح ــل  X 1راهح ــل مؤثر نباشد؛ زیــرا ایــن امــکــان وجــود دارد که
راهحل بهینهی دیگری مانند  X 2برای برنامهی  18به گونهای
باشد که مقدار تابع هدف دوم به ازای آن از )  f 2 ( X 1کمتر باشد
و بنابراین  X 1به واسطهی  X 2مغلوب خواهد بــود .به منظور
حصول اطمینان از به دست آوردن اولین نقطهی مؤثر و رفع مشکل
بهینههای چندگانه برای تابع اول ،مدل ریاضی زیر به عنوان مدل
دوم حل میگردد:
) min f 2 ( X

رابطهی :19

X ∈D

s.t.

) f1 ( X ) ≤ f1 ( X 1
از آنجا که مقدار بهینهی تابع هدف )  f1 ( Xبرابر با ) f1 ( X 1

است ،مدل ریاضی فوق بهترین مقدار تابع هدف دوم را ،به شرط
آنکه مقدار تابع هدف اول از مقدار ایدهآل خود بدتر نشود ،به دست
مــیآورد X 2 .به عنوان راهحــل بهینهی برنامهی فــوق بهترین
راهحــل بهینهی چندگانهی مــدل  18از منظر تابع هــدف دوم و
بنابراین اولین راهحــل مؤثر مسئله اســت .مدل زیر سومین مدل
ریاضی است که باید حل شود:
) min f1 ( X

رابطهی :20
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X ∈D

)≤ε

s.t.

f 2 (X

که در آن  εبرابر با مقدار ∆  f 2 ( X 2 ) −در نظر گرفته میشود
و ∆ یک عدد مثبت کوچک است .در مدل فوق ،سعی شده است
مقدار تابع هدف دوم بهبود یابد که ،به علت وجود تعارض بین
توابع هدف ،چنین بهبودی باعث بدتر شدن تابع هدف اول خواهد
شد .فرض کنید  X 3راهحل بهینهی برنامهی فوق باشد؛ در این
صــورت ،همانند استداللی که در مورد  X 1مطرح شد ،الزم است
بهترین راهحل بهینهی چندگانهی برنامهی فوق (ا گر راهحلهای
بهینهی چندگانه وجــود داشته باشند) از منظر تابع هــدف دوم
به دست آید .بنابراین ،مدل ریاضی زیر به عنوان چهارمین مدل
حل میگردد:
) min f 2 ( X
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رابطهی :21

X ∈D

s.t.

) f1 ( X ) ≤ f1 ( X 3

از حل مدل فوق X 4 ،به دست میآید که ،بر اساس استدالل
مطر حشده در مورد  ، X 2دومین راهحل مؤثر مسئله است .مراحل
فوق (یعنی حل کردن مدلهای ریاضی یکهدفه بهترتیب با توابع
هدف اول و دوم) تا جایی ادامه مییابد که یکی از مدلهای ریاضی
فاقد راهحل شدنی باشد .کلیهی راهحلهایی که در مراحل زوج این
رویه به دست میآیند ،راهحلهای مؤثر مسئلهاند.
انتخاب مقدار عددی ∆ در انجام مراحل فوق اهمیت بسیاری
دارد .هر اندازه این مقدار کوچکتر انتخاب شود ،احتمال آنکه یکی

از راهحلهای مؤثر در روند اجرای الگوریتم به دست نیاید  ،کمتر
خواهد بود .در صورتی که مقدار عددی تابع هدف دوم به ازای هر
راهحل شدنی ،عدد صحیح باشد ،آنگاه میتوان مقدار ∆ را برابر با
عدد  1در نظر گرفت [ .]22در این حالت ،روش محدودیت اپسیلون
به دست آوردن کلیهی راهحلهای مؤثر مسئله را تضمین میکند.
در مدل ریاضی ارائهشده ،مقادیر عددی تابع هدف اول ،به سبب
وجود عبارتهای احتمالی ،ممکن است عدد صحیح نباشد .در
مقابل ،تابع هدف دوم از مجموع حاصلضرب طول کمانها در
متغیرهای دودویــی به دست میآید .واضــح است که اگر مقادیر
طول کمانها به صورت عدد صحیح در نظر گرفته شوند ،مقدار
تابع هدف دوم همواره عدد صحیح مثبت خواهد بود .در صورتی
که در دادههای مسئله طول برخی از کمانها دارای ارقام اعشاری
باشند ،میتوان با ضرب کردن طول تمامی کمانها در توانهای
متوالی ،تــوان مناسبی از عــدد  ،10بــدون آنکه راهح ـلهــای مؤثر
مسئله تغییر کنند ،طول کلیهی کمانها را به عدد صحیح تبدیل
کرد .با این اوصــاف ،برای استفاده از روش محدودیت اپسیلون،
تابع هدف اول (کمینهسازی نرخ تقاضای ازدسترفته) به عنوان
تابع اصلی و تابع هدف دوم (کمینهسازی میانگین زمانهای سفر
در واحد زمان) تابع فرعی در نظر گرفته میشوند.

الگوریتم ژنتیک دوهدفه
هالند [ ]23الگوریتم ژنتیک را یک روش جستوجوی مؤثر و
نشئتگرفته از فرآیند تکامل طبیعی معرفی کرد .این رویهی تکامل
ً
با تولید نسل اول ،که معموال به صورت تصادفی تولید میشود،
آغاز میگردد .بعد از تولید نسل اولیه ،کروموزومهایی که شرایط
همگذری 19و جهش 20را دارند انتخاب میشوند و به منظور تولید
کروموزومهای جدید ،فرآیند همگذری و جهش بر روی آنها اعمال
میگردد .کروموزومهای جدید (فرزندان )21همراه با کروموزومهای
اولیه (والــدیــن )22در داخــل یک استخر 23قــرار میگیرند .انــدازهی
استخر مذکور از انــدازهی نسل بزرگتر است؛ بنابراین ،تعدادی از
کروموزومهای موجود در استخر توسط عملگر انتخاب 24تعیین
ً
میشوند و نسل بعد را تشکیل میدهند .معموال جمعیت جدید
برازندگی 25بیشتری در مقایسه با نسل پیشین خود دارد؛ این بدان
معناست کــه ،از نسلی بــه نسل دیـگــر ،جمعیت تکامل مییابد.
جستوجو هنگامی نتیجهبخش خواهد بود که همگرایی حاصل
شود و یا معیارهای توقف برآورده گردند.
الگوریتمهای تکاملی و بهویژه الگوریتم ژنتیک بــرای حل
مسائل بهینهسازی چندهدفه نیز توسعه یافته و در تحقیقات
بسیاری مورد استفاده قرار گرفتهاند .یکی از رایجترین الگوریتمهای
فراابتکاری چندهدفه نسخهی دوم الگوریتم ژنتیک مبتنی بر
مرتبسازی نامغلوب 26یا بهاختصار  NSGAIIاســت .نسخهی
اولیهی  NSGAبه کوشش سرینیواس و دب [ ]24توسعه داده شده
است .مهمترین ویژگی این الگوریتم ،که آن را در مقابل الگوریتم
ژنتیک متعارف (برای مسائل یکهدفه) قرار میدهد ،مرتب کردن
راهحـلهــا بــر اســاس معیار غلبگی (بـهجــای شایستگی) اســت .در
هر نسل ،کروموزومهایی که در برابر هیچ یک از کروموزومهای

نمایش راهحل

یکی از مهمترین بخشهای طراحی هر الگوریتم فراابتکاری
تعیین شیوهی نمایش راهحل است .این نحوهی نمایش با تصویر
کــردن خصوصیات راهحــل در رشتهای از نمادها ارتباطی منطقی
بین فضای اصلی مسئله و فضای جستوجو با الگوریتم حل برقرار
میکند .در الگوریتمهای تکاملی ،به هر راهحل رمزنگاریشده یک
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تصویر  :1مثالی از نحوهی نمایش راهحل

سطر تا جایی ادامــه مییابد که شمارهی یکی از تسهیالتی که در
سطر اول کروموزوم قرار دارد ،رؤیت شود .شایان ذکر است از آنجا که
ً
مسیرهای ارتباطی به صورت کامال تصادفی تولید میشوند ،این
امکان وجود دارد که در یک مسیر ،زیرحلقه تشکیل شود .پیش
از آنکه هر یک از کروموزومهای تولیدشده به جمعیت نسل اول

101

شمـاره هشتم
پاییز و زمستان

۱۳۹۴

دوفصلنامه
علمی و پژوهشی

مکانیابی و مسیریابی تسهیالت اورژانسی با فرض احتمال
خرابی مسیرهای ارتباطی در زمان بحران

موجود در نسل فعلی مغلوب نیستند ،سطح اول غلبگی را تشکیل
میدهند .با حذف موقتی کروموزومهای سطح اول ،به طریقی
مشابه ،کروموزومهای سطح دوم غلبگی مشخص میشوند .روند
تشکیل یک سطح غلبگی ،حــذف موقتی کــرومــوزومهــای سطح
فعلی و جستوجو برای یافتن کروموزومهای نامغلوب تا زمانی که
تمامی راهحلها سطحبندی شوند  ،ادامه مییابد .نسخهی دوم
 NSGAرا دب و همکاران [ ]25برای رفع نواقص نسخهی اولیه
توسعه دادند .مهمترین ویژگیهایی که باعث برتری NSGAII
بر  NSGAشدهاند ،استفاده از روشی سریعتر برای تشکیل سطوح
غلبگی ،استفاده از معیار فاصلهی ازدحــامــی 27بــرای مرتبسازی
کــرومــوزومهــای موجود در یک سطح غلبگی ،استفاده از عملگر
انتخاب رقابت دودویی 28و انتخاب مبتنی بر نخبهگرایی 29است.
ساختار کلی  NSGAIIبه این صورت است :نخست بر اساس
ً
شیوهای کامال تصادفی یا نظاممند ،جمعیت نسل اول تولید میشود.
در هر نسل ،بر اساس روش انتخاب رقابت دودویی ،والدین برای
شرکت در عملگرهای همگذری و جهش انتخاب میشوند .در این
نوع انتخاب ،هر بار دو کــرومــوزوم به صــورت تصادفی انتخاب و
بهترتیب ،نخست بر مبنای رتبه (سطح غلبگی) و سپس فاصلهی
ازدحامی ،با یکدیگر مقایسه میشوند .با تکرار این عملگر ،تعداد
مشخصی از کروموزومهای نسل فعلی برای تولید فرزندان انتخاب
میشوند .والدین انتخابشده به دو دسته جهت انجام عملیات
جهش و همگذری تقسیم میشوند .این دستهبندی به گونهای
انجام میگیرد که تعداد فرزندان تولیدشده با اندازهی جمعیت هر
نسل برابر گردد.
آخرین مرحله از حلقهی تکرار الگوریتم انتخاب کروموزومهای
نسل آتی از مجموعه کروموزومهای نسل فعلی و فرزندان تولیدشده
اســت .راهبرد انتخاب در  NSGAIIراهبردی نخبهگراست .در
این راهبرد ،نخست کروموزومهای موجود در استخر ،بر مبنای
سطح غلبگی و سپس فاصلهی ازدحامی ،مرتبسازی میشوند.
ایجاد نسل آتی با انتقال کروموزومهای موجود در سطح غلبگی
اول آغــاز میگردد .سپس ،کروموزومهای سطح دوم و به همین
ترتیب کروموزومهای دیگر سطوح به نسل آتی منتقل میشوند.
این رویه تا جایی ادامه مییابد که کروموزومهای موجود در سطح
غلبگی فعلی از تعداد کروموزومهای الزم بــرای تکمیل نسل آتی
بیشتر گردد .در این حالت ،از معیار فاصلهی ازدحامی برای انتخاب
کروموزومهای سطح غلبگی مذکور استفاده میشود .حلقهی بهبود
الگوریتم تا رسیدن به معیار توقف ادامه مییابد و در آخرین نسل،
کــرومــوزومهــای سطح اول غلبگی به منزلهی خروجی الگوریتم
گزارش میشوند .در ادامه ،اجزای اصلی  NSGAIIبرای کاربرد در
مسئلهی مورد بررسی تشریح میشوند.

کروموزوم گفته میشود .نحوهی نمایش باید چنان باشد که بتواند
تمامی راهحلهای ممکن را نمایش دهد و از سوی دیگر با تغییر
مقادیر مربوط به یک راهحل بتوان راهحلهای دیگر مسئله را تولید
کرد .در مسئلهی مورد بررسی ،هر راهحل به کمک یک آرایه با n + 1
(  : nتعداد مشتریان) سطر نمایش داده میشود .سطر نخست
هر راهحل شمارهی سایتهایی را نشان میدهد که تسهیالت در
آنها مستقر میگردند .بنابراین ،این سطر به صورت رشتهای به
طول  : m ( mتعداد تسهیالت) در نظر گرفته میشود که در هر
آرایــهی آن ،شــمــارهی یکی از سایتهای منتخب ذکــر میگردد.
هر یک از  nسطر بعدی ،مسیرهای انتقال تقاضا میان مشتریان و
تسهیالت را مشخص مینماید؛ بنابراین ،هر یک از سطرهای دوم
تا  n + 1بهترتیب مسیرهای انتقال تقاضای مشتریان اول تا  nام
را تعیین میکنند .مسیر انتقال تقاضا از هر مشتری تا تسهیل متناظر
به کمک شمارهی گرههایی که در آن مسیر قرار دارنــد ،مشخص
میشود .بنابراین ،اولین عنصر هر سطر شمارهی مشتری و آخرین
عنصر شمارهی تسهیلی را که مشتری به آن تخصیص یافته است
مشخص میسازد .تصویر  1شیوهی نمایش راهحل را در مسئلهای
بــا  3تسهیل و  5مـشـتــری نــشــان م ـیدهــد .بــا تــوجــه بــه شیوهی
نمادگذاری مسئله ،تسهیالت در سایتهای  2و  4مستقر میگردند.
همچنین ،در راهحــل نــشــاندادهشــده ،تقاضای مشتری اول به
تسهیل مستقر در سایت  4تخصیص مییابد و در مسیر انتقال،
ابتدا از گره  3و سپس از گره  5عبور میکند .دیگر سطرها بهترتیب
مسیرهای انتقال تقاضای مشتریان  2تا  5را نشان میدهند.
کروموزومهای نسل اول به صورت تصادفی تولید میشوند.
برای تولید هر کروموزوم ،ابتدا  mشماره سایت کاندیدا به صورت
تصادفی انتخاب و در سطر اول کروموزوم قرار داده میشود .برای
تولید دیگر سطرهای کروموزوم ،که مسیرهای ارتباطی مشتری تا
تسهیل متناظر را نشان میدهند ،شمارهی مشتری متناظر در ژن
اول قرار میگیرد .برای مشخص شدن ژن دوم ،یکی از گرههایی
که به صورت مستقیم با گره ژن اول مرتبطاند به صورت تصادفی
انتخاب و شمارهی آن در ژن دوم قرار داده میشود .دیگر ژنهای
سطر مذکور به شیوهای مشابه تکمیل میگردند .افزودن گره به هر

منتقل شــود ،با روی ـهای ســاده ،زیرحلقههای تشکیلشده در هر
مسیر حذف میگردند .کلیهی کروموزومهایی که به این شیوه
تولید میشوند ،کروموزومهای شدنی هستند.
عملگرهمگذری

102

شمـاره هشتم
پاییز و زمستان

۱۳۹۴

دوفصلنامه
علمی وپژوهشی

عملگر همگذری بر روی دو کروموزوم انتخابشده از جمعیت
اعــمــال مـیشــود و اطــاعــات ایــن دو کــرومــوزوم را بــه منظور تولید
دو کــرومــوزوم جدید ترکیب میکند .در ایــن تحقیق ،با توجه به
شــیــوهی نمایش راهح ـلهــا ،عملگر همگذری بــر روی سطر اول
از ب ــردار نمایش والــدیــن اعــمــال مـیشــود .بدین منظور ،نخست
سطرهای اول از دو کروموزوم والد با استفاده از عملگر همگذری
جایگشتی که نخستین بار دیویس [ ]26ارائه کرده است ،ترکیب
و ســطــرهــای نخست دو ک ــروم ــوزوم فــرزنــد تولید مـیشــونــد .پس
از مشخص شــدن سطرهای نخست فــرزنــدان ،دیگر سطرهای
کروموزوم والد اول و دوم بهترتیب به کروموزومهای فرزند اول و
دوم منتقل میشوند .واضح است که برخی از مسیرهای ارتباطی
مربوط به فرزندان باید اصــاح شوند؛ زیــرا تسهیالتی که در سطر
اول یک فرزند وجود دارد ممکن است با تسهیالت موجود در سطر
اول والد متناظر یکسان نباشند .برای هر یک از سطرهای دوم به
بعد ،از هر یک از کروموزومهای فرزند ،مسیر ارتباطی هر مشتری
از مقصد (شــمــارهی مشتری) بــه سمت مــبــدأ (تسهیل متناظر)
کنترل مـیگــردد؛ در ایــن پیمایش ،در صــورت رسیدن به یکی از
شماره تسهیالت مشخصشده در سطر اول کروموزوم ،مسیر کامل
میشود و دیگر اعــداد موجود در سمت راســت ایــن شماره حذف
میگردند .در صورتی که هیچ یک از شماره تسهیالت مشخصشده
در سطر اول در مسیر وجود نداشته باشند ،مسیر ناقص است و باید
با افــزودن تعدادی گره (به صورت تصادفی) به یک مسیر کامل
تبدیل گــردد .تصویر  2نمونهای از همگذری را در مسئلهای با
سه تسهیل و پنج مشتری نشان میدهد .در این تصویر ،دو آرایهی
سمت چپ و دو آرایهی سمت راست بهترتیب والدین و فرزندان را
نشان میدهند .سطرهای اول کروموزومهای فرزند با استفاده از
همگذری جایگشتی به دست آمدهاند .در فرزند اول ،گرههای  2و
 5به منظور احداث تسهیالت در نظر گرفته شدهاند .پس از انتقال
سطرهای دوم تا ششم والد اول به این فرزند  ،رویهی اصالح به این
صورت انجام میشود :مشتری مستقر در گرهی  1مسیر 1-3-5-4

را طی میکند .از آنجا که در کروموزوم فرزند اول گره  5برای احداث
تسهیل انتخاب شده است ،گرههای پس از این گره از مسیر مشتری
اول حذف میشوند و در نتیجه مسیر این مشتری به  1-3-5تغییر
مییابد .برای گرهی  ،2چون یک تسهیل در این گره مستقر شده
است ،مسیر مشتری گرهی  2تغییر نمیکند .سطر چهارم ،که مسیر
مشتری گرهی  3را نشان میدهد ،مسیری صحیح است و نیازی به
اصالح ندارد .از آنجا که در والد اول گرهی  4برای احداث تسهیل
ً
انتخاب شده است ،مسیر این مشتری صرفا یک گره دارد .از طرفی،
چون در فرزند اول ،بهجای گرهی  ، 4گرهی  5برای احداث تسهیل
انتخاب شده است ،الزم است مسیر متناظر این مشتری اصالح شود
که این تغییر با توجه به شکل شبکه و با انتخاب تصادفی گرههای
مسیر به صورت  4-5تغییر یافته است .در نهایت ،با توجه به آنکه
در گــرهی  5یک تسهیل احــداث شده اســت ،مسیر  5-3-1-4در
والد اول به مسیر  5در فرزند اول تغییر داده میشود .رویهی اصالح
مسیرهای مربوط به کروموزوم فرزند دوم نیز به گونهای مشابه
انجام میشود.
عملگرجهش

این عملگر به منظور اعمال تغییرات جزئی در ساختار ژنتیکی
کــرومــوزوم به کار مــیرود .جهش از طریق تولید اطــاعــات جدید
موجب ایجاد تنوع در جمعیت میشود .برای اجرای عملگر جهش،
نخست یکی از سطرهای کروموزم والد به صورت تصادفی انتخاب
میشود .در صورتی که سطر نخست کروموزوم ،که نشاندهندهی
سایتهای فعال است ،انتخاب شود ،یکی از ژنهای این سطر به
صورت تصادفی انتخاب و عدد موجود در آن به عددی دیگر که در
سطر اول وجود ندارد ،تغییر داده میشود .این نوع جهش معادل
تغییر مکان یکی از تسهیالت است .با تغییر سطر نخست کروموزوم،
الزم است دیگر سطرها نیز در صورت نیاز به همان شیوهای که در
عملگر همگذری گفته شــد ،تغییر داده شوند .در صورتی که در
مرحلهی اول جهش یکی از سطرهای غیر از سطر اول (که معادل
مسیرهای ارتباطی هستند) انتخاب شود ،کل مسیر فعلی حذف
و ،به صــورت تصادفی ،مسیری دیگر بــرای مشتری مذکور تولید
میشود .از آنجا که انتخاب سطر اول ممکن است سبب تغییراتی
عمده در کروموزوم گردد ،احتمال انتخاب این سطر در مقایسه با
دیگر سطرها باید کمتر در نظر گرفته شود.
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کلیهی کروموزومهایی که از عملگرهای همگذری و جهش
تولید میشوند  ،کروموزومهای شدنی هستند و بنابراین نیازی به
جریمه ،اصالح یا غربال راهحلها نیست.
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جدول مقادیر نرخ تقاضا در واحد زمان را برای هر یک از گرههای
مشتری نشان میدهد.
مثال عــددی بــا اسـتــفــاده از روش مـحــدودیــت اپسیلون و با
بهکارگیری نرمافزار بهینهساز  GAMSو حلکنندهی BARON
حل شده است .در تکرارهای متوالی روش محدودیت اپسیلون،
 11نقطهی مؤثر برای مسئله به دست آمده است که مشخصات
آنها در جدول  2نشان داده شدهاند .در این جدول ،ستونهای
دوم و سوم بهترتیب مقادیر توابع هدف اول و دوم و ستونهای
سوم و چهارم بهترتیب زمانهای اجرای الگوریتم برای بهینهسازی
توابع هدف اول و دوم را برای هر یک از نقاط مؤثر نشان میدهند.
مــدتزمــان کل بــرای اجــرای روش محدودیت اپسیلون در مثال
ع ــددی ارائــهش ــده ح ــدود  17ســاعــت اس ــت .مــقــادیــر تــوابــع هدف
ارائهشده در سطر اول و آخر این جدول مقادیر ایدهآل و حضیض را
برای دو تابع هدف نشان میدهد؛ سطر اول (دوم) مقادیر ایدهآل
و حضیض را بهترتیب برای توابع هدف اول (دوم) و دوم (اول)
نشان میدهد .همچنین ،تصویر  4نمودار پراکندگی این نقاط را
نشان میدهد .در این تصویر ،خطوطی که نقاط مؤثر را به یکدیگر
ً
متصل کردهاند ،صرفا به منظور نشان دادن نحوهی حرکت از یک
راهحل مؤثر به راهحلی دیگر ترسیم شدهاند و جزو مرز مؤثر مسئله
ً
محسوب نمیشوند؛ در واقع ،صرفا  11نقطهای که مشخصات آنها
در جدول  2آمده است نقاط مؤثر مسئلهاند.
بــرای اجــرای الگوریتم ژنتیک ارائ ـ هشــده بر روی مثالهای
عــددی ،الزم اســت نخست پارامترهای ورودی الگوریتم تنظیم
شــونــد .بــرای تنظیم پــارامـتــرهــای نــرخ هـمـگــذری ،نــرخ جهش و
انـ ــدازهی جمعیت از طــراحــی آزمــایــش فاکتوریل کامل استفاده
شده است .سطوح مربوط به نرخ همگذری از  30تا  90درصــد (و
در مقابل نرخ جهش از  10تا  70درصــد) در نظر گرفته شده است؛
به گونهای که مجموع نر خهای همگذری و جهش برابر  100درصد
گـ ــردد .همچنین ،س ـطــوح  10n ، 5nو  20nب ــرای انـ ــدازهی
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در ایـ ــن ب ــخ ــش ،ب ـ ــرای ارزیـ ــابـ ــی صــحــت مـ ــدل و ک ــارای ــی
الگوریتمهای حل ارائهشده ،مثالی عددی ارائه میگردد .تصویر 3
شبکهی مربوط به مثال عددی را با  10گره و کمانهای واصل میان
آنها نشان میدهد.
مشتریان در گرههای شبکه مستقرند و تقاضای هر یک با نرخ
مشخصی ایجاد میشود .هر یک از گرههای شبکه به صورت یک
سایت کاندیدا بــرای استقرار یک تسهیل اورژانسی در نظر گرفته
شده است .هدف تعیین مکان استقرار دو تسهیل در شبکه است که
در هر یک از آنها سه خدمتدهنده به ارائهی خدمت میپردازند.
نــرخ خدمتدهی هر خدمتدهنده معادل  70مشتری در واحد
زم ــان اس ــت .هــر یــک از کــمــانهــای شبکه بــا احــتــمــال مشخصی
مستعد خرابی در زمان وقوع بحراناند .جدول  1اطالعات مربوط
به مثال عددی را نشان میدهد .در این جدول ،اعداد باالی قطر
اصلی مقادیر احتماالت خرابی کمان و اعداد پایین قطر اصلی طول
هر یک از کمانها را نشان میدهند .همچنین ،آخرین سطر از
1
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تصویر  :4نمودار پرا کندگی نقاط مؤثر بهدستآمده برای مثال عددی
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جمعیت در نظر گرفته شــده اســت که در آن  nتعداد مشتریان
است .پس از انجام آزمایشها ،مقادیر  90درصد 10 ،درصد و 10n
بهترتیب به منزلهی سطوح مناسب بــرای نــرخ همگذری ،نرخ
جهش و اندازهی جمعیت انتخاب شدهاند .معیار توقف الگوریتم
بر مبنای همگرا شدن و عدم تغییر کروموزومهای سطح اول غلبگی
تنظیم شده است؛ بدین معنی که در صورتی که در  20تکرار آخر
الگوریتم هیچ راهحل نامغلوب جدیدی به مجموعهی راهحلهای
سطح اول غلبگی افزوده نشود ،الگوریتم متوقف و کروموزومهای
سطح اول غلبگی به مثابهی خروجی الگوریتم گزارش میشوند.
بــا در نــظــر گــرفــتــن پــارامــتــرهــای ورودی عــنــوانشــده ،الگوریتم
ژنتیک ده ب ــار اج ــرا شــده اس ــت .شــایــان ذکــر اســت کــه الگوریتم
طــراح ـیشــده در محیط برنامهنویسی  MATLABکدنویسی
و کلیهی محاسبات بر روی یک رایانه با پــردازنــدهی مرکزی به
مشخصات  Intel-corei3 3.2Ghzو  RAM 4GBانجام شده
است .ده ستون آخر جدول  2نتایج اجرای الگوریتم ژنتیک را نشان
میدهند .در این ستونها ،دوایر موجود در هر سطر نشاندهندهی
نقاط مؤثری هستند که در هر بار اجرای الگوریتم ژنتیک به دست
آمدهاند .مجموع زمان اجرای الگوریتم ارائهشده برای ده بار اجرا
حــدود  150ثانیه بــوده اســت .نتایج نشان میدهد که الگوریتم
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ژنتیک توانسته اســت در سه اجرا از ده اجــرا تمامی نقاط مؤثر را
به دست آورد و در مابقی اجراها نیز الگوریتم همواره  9یا  10نقطه
از  11نقطهی مؤثر را به دست آورده است .زمان اجرای بسیار کوتاه
الگوریتم ژنتیک (در مقابل زمان حل الگوریتم دقیق) و توانایی آن
در به دست آوردن مجموعهی کامل نقاط مؤثر حاکی از کارایی
مطلوب الگوریتم ژنتیک است.

نتیجهگیری
وقوع حوادث ناگهانی همانند بالیای طبیعی و یا بروز جنگها
و حمالت نظامی خسارات مالی و جانی بسیاری را به دنبال دارد.
با وجود آنکه در مطالعات بسیاری به بررسی ابعاد گوناگون مسائل
مرتبط با مدیریت بحران پرداخته شده است ،به سبب اهمیت و
تأثیر برنامهریزی در پیشگیری از چنین وقایعی و یا مدیریت آنها،
مدیریت بحران همچنان به صورت یک حوزهی جذاب مطالعاتی
مطرح بوده است .در تحقیق حاضر ،به مسئلهی مکانیابی مراکز
خدمات اورژانسی و مسیریابی وسایل نقلیهی اورژانسی با فرض
وقــوع ازدحــام در تسهیالت و همچنین امکان تخریب مسیرهای
ارتباطی پرداخته شد .در هر تسهیل ،تعداد مشخصی خدمتدهنده
وج ــود دارد کــه در زم ــان وق ــوع حــادثــه ب ــرای ارائ ـ ـهی خــدمــت به

جدول  :2مشخصات مجموعهی نقاط مؤثر بهدستآمده برای مثال عددی
ɛ-constraint method
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). Set Covering Location Problem (SCLP
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دوفصلنامه
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مکانیابی و مسیریابی تسهیالت اورژانسی با فرض احتمال
خرابی مسیرهای ارتباطی در زمان بحران

مشتریان اعزام میشوند .هر یک از کمانهای شبکه که مسیرهای
ارتباطی را شکل میدهند ،با احتمال مشخصی در زمــان وقوع
بحران خراب و مسدود میشوند .این احتمال با توجه به عوامل
جغرافیایی و یا نوع زیرسازیها و مصالح بهکاررفته در ساخت کمان
تعیین میگردد .تخریب مسیرهای ارتباطی و ازدحام در تسهیالت
به منزلهی دو منبع از دســت رفتن تقاضا در زمــان وقــوع بحران
در نظر گرفته شده است .هر مشتری فقط در صورتی قادر به دریافت
خدمت خواهد بود که حداقل یک خدمتدهنده در تسهیل متناظر
در دسترس باشد و مسیر ارتباطی از تسهیل تا مکان وی سالم
باشد .بــرای بررسی این مسئله ،نخست سیستم صف تسهیالت
تحلیل شد و احتماالت حدی در دسترس نبودن خدمتدهندگان
بر مبنای نتایج سیستم صف  M/G/c/cمحاسبه گردید .سپس،
مدل ریاضی مسئله بر پایهی سیستم صف و محاسبهی قابلیت
اطمینان مسیرهای ارتباطی ارائه گردید .مدل ریاضی ارائهشده،
ضمن تعیین مکان استقرار تسهیالت و تعیین شیوهی تخصیص
مشتریان به آنها ،مسیرهای بهینهی خدمترسانی را به گونهای
تعیین میکند که نرخ تعداد مشتریان پوششدادهنشده و میانگین
زمــانهــای سفر در واحــد زمــان ،به مثابهی دو تــابــع هــدف مدل،
کمینه گردند .از آنجا که مدل ارائهشده دوهدفه است ،برای حل
آن از روش محدودیت اپسیلون در حکم یکی از پرکاربردترین
روشهــای حل مدلهای چندهدفه استفاده شد .همچنین ،به
علت ناچندجملهای سخت بودن مسئلهی مورد بررسی ،برای حل
مسئله در ابعاد بزرگ ،یک الگوریتم ژنتیک دوهدفه ارائه گردید .در
نهایت ،صحت مدل و کارایی الگوریتمهای حل ارائهشده ،از طریق
حل مثالی عددی ،مورد ارزیابی قرار گرفت.
در مدل ریاضی ارائهشده ،برای مشتریانی که در تسهیل متناظر
خود موفق به دریافت خدمت نمیگردند ،تسهیل پشتیبانی در نظر
گرفته نشده اســت .در نظر گرفتن تسهیل پشتیبان بــرای چنین
مشتریانی ،مفروضات مسئله را به وضعیت دنیای واقعی نزدیک
میکند ،اما از سویی پیچیدگی مدل ریاضی را نیز بهشدت افزایش
میدهد .توسعهی مدل ارائهشده در این مقاله با در نظر گرفتن
تسهیالت پشتیبان برای هر مشتری شرایط آن را دارد که زمینهی
مناسبی بــرای ادام ـهی مطالعات در ایــن حــوزه باشد .همچنین،
توسعهی دیگر الگوریتمهای فراابتکاری چندهدفه بــرای حل
مسئله در ابعاد بزرگ از دیگر زمینههایی است که برای مطالعات
آتی پیشنهاد میشود.

. Queueing Maximal Availability Location Problem
)(QMALP
. hypercube queue systems
. ɛ-constraint method
. network flow conservation
. efficient solution
. Pareto dominance
. Pareto optimal solution
. non-dominated solution
. ideal
. nadir
. crossover
. mutation
. offspring
. parents
. pool
. selection
. fitness
. Non-dominated Sorting Genetic Algorithm
. crowding-distance
. binary tournament
. Elitist-preserving
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