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کردن کمینه هدف نامحدود، ظرفیت با سرویس�دهنده مراکز مکان�یابی مسأله در چکیده.
فراابتکاری روش�های و بوده NP-hard نوع از مسأله� این می�باشد. سرویس�دهی هزینه�های
روش سه مقاله، این در می�نمایند. ارائه مسائل این برای معقول زمان در خوبی، راه�حل�های
پیاده�سازی یکسان شرایط تحت پرندگان الگوریتم و ژنتیک الگوریتم ممنوع، جست�وجوی
به که است داده نشان آزمایشات نتایج گرفته�اند. قرار مقایسه مورد آمده به�دست نتایج و شده

است. مسأله این حل برای بهتری روش ژنتیک الگوریتم کلی طور

پیش�گفتار .١

Uncapacitated Facility Location) نامحدود ظرفیت با مراکز مکان�یابی مسأله
کمینه برای نامحدود ظرفیت با سرویس�دهنده مراکز از تعدادی مکان�یابی شامل ،(Problem
به می�باشد. تقاضاها محل به اماکن این از سرویس�دهی متغیر و ثابت هزینه�های مجموع کردن
در مسائل این برای بهینه راه�حل�های محاسبه ،(NP-hard) مسائل این باالی پیچیدگی�های دلیل
کیفیت با جواب�های فراابتکاری، الگوریتم�های است. دشوار و سخت کاری کاربردی زمینه�های
مسأله این حل برای مطالعاتی نمایند. می ارائه پیچیده مسائل برای کوتاهی زمان در را باال
روش یک از (٢٠٠۴) Hentenryk و Michel است: شده انجام فراابتکاری روش�های با
حل برای باارزشی روش مجموع در روش این معتقدند و نمودند استفاده ساده ممنوع جستجوی
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است شده پیشنهاد (٢٠٠١) Kratica توسط همچنین ژنتیک، الگوریتم می�باشد[۴]، مسأله این
حرکت الگوریتم (٢٠٠۶) Guner .[٣] می�کند تولید باال کیفیت با جواب�هایی روش این که

.[٢] است برده کار به را پرندگان

سرویس�دهنده عنوان به مکان n و mمشتری شامل مسأله فرضکنید .UFLP مدل معرفی .١.١
مکان از i مشتری سرویس�دهی هزینه�ی cij ≥ 0 ،j = 1, ..., n و i = 1, ...,m برای باشد.
باز j سرویس�دهنده یعنی ،yj = 1 اگر می�باشد. j سرویس�دهنده شدن باز هزینه fj > 0 و j

:[۵] می�شود داده سرویس j مکان توسط i مشتری آنگاه xij = 1 اگر و شد خواهد
min f(y, x) =

∑m
i=1

∑n
j=1 cijxij +

∑n
j=1 fjyj ,s.t.∑n

j=1 xij = 1, i = 1, ...,m

0 ≤ xij ≤ yj, yj ∈ {0, 1}, i = 1, ...,m, j = 1, ..., n

پرندگان. الگوریتم و ژنتیک الگوریتم ممنوع، جست�وجوی روش: سه بر مروری .٢.١
جست�وجوی به آن اطراف در و می�کند تولید تصادفی اولیه یکجواب ممنوع جست�وجوی الگوریتم
الگوریتم می�نماید. حرکت آن طرف به و انتخاب را بهترین همسایه�ها، بین در می�پردازد. همسایگی
هر در می�کند. استفاده ممنوع لیست نام به ابزاری از محلی، بهینه در افتادن از جلوگیری برای
ثبت ممنوع لیست در را حرکت از مشخصاتی دیگر، جواب به جوابی از حرکت هنگام در مرحله،
جمعیت عنوان به مسأله جواب�های از مجموعه�ای گرفتن نظر در با نیز ژنتیک الگوریتم . می�کند
تکرار هر در می�کند. جست�وجو را جواب فضای مختلف نواحی مؤثری نحو به تکرار هر در اولیه،
محاسبه برازندگی- مقدار عنوان -به جمعیت از کروموزوم هر برای هدف تابع مقدار الگوریتم، از
گرفته نظر در والدین عنوان به کروموزوم�ها از مجموعه�ای برازندگی مقدار اساس بر می�شود.
الگوریتم می�شود. تولید جدیدی جمعیت آن�ها، روی بر جهش یا ترکیب عمل اعمال با و می�شوند
هر برازندگی مقدار تکرار هر در می�شود. شروع ذرات از تصادفی اولیه جمعیت با پرندگان حرکت
خود تجربه اساس بر سرعتش و موقعیت تغییر با جواب فضای در ذره هر و می�شود محاسبه ذره

شود. مراجعه مذکور مراجع به بیشتر توضیح برای می�کند. حرکت همسایگانش و

پژوهش دست�آورد�های .٢

به است. بوده یکسان محیط یک در فوق�الذکر فراابتکاری روش سه مقایسه مقاله اصلی هدف
منظرهای از آن�ها نتایج و گردیدند پیاده�سازی MATLAB افزار نرم در فوق روش سه منظور این
زیر شرح به روش سه از یک هر در شده استفاده پارامترهای گردید. واقع مقایسه مورد مختلف
مقدار این و است تکرار ١٠ تا حرکت هر بودن ممنوع مدت ممنوع جست�وجوی روش در است:
می�باشد. باینری کروموزوم ۵٠ ژنتیک الگوریتم در اولیه جمعیت می�یابد. تغییر جواب هر برای
ضرایب سرویس�دهنده، اماکن تعداد با برابر مثال هر برای نیز پرندگان الگوریتم اولیه جمعیت

است. شده گرفته نظر در ٢/٠۵ برابر C2 و C1

گزارش بهینه جواب به رسیدن درصد و اجرا زمان مقایسه، منظور به عموماً مشابه مقاالت در
تعریف دیگری صورت به قبلی موارد همگرایی، پیشنهادی معیار اساس بر مقاله این در می�شود.
است، روش خروجی خطای میزان ساده مقایسه یک پیشنهادی معیار شده�اند. انجام مقایسات و
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نظر به و است نشده انجام ترتیب این به قبلی مقایسات است، شده بررسی که آنجا تا لیکن
می�کند. ارائه را الگوریتم�ها کارایی از روشن�تری دید مقایسه شیوه�ی این مؤلفان،

err ≤ ϵ هرگاه: است، شده همگرا الگوریتم یک گوییم همگرایی؛ معیار .١.٢ تعریف

حد یک ϵ و بهینه) جواب با شده تولید جواب (اختالف الگوریتم خطای میزان err آن در که
می�کنیم: تعریف را زیر معیارهای فوق، تعریف از استفاده با است. مناسب آستانه

الگوریتم. شدن همگرا تا الگوریتم اجرای ابتدای از شده سپری زمان همگرایی؛ زمان .٢.٢ تعریف

است. شده همگرا الگوریتم که اجراهایی درصد همگرایی؛ فرکانس .٣.٢ تعریف

همگرایی. تا الگوریتم اصلی حلقه�ی تکرار دفعات تعداد همگرایی؛ تا تکرار تعداد .۴.٢ تعریف

است، آمده ١ جدول در آن�ها مشخصات که [١] OR-Library از مثال� ١٢ روی روش هر
شکل هر در افقی محور است. شده داده نشان ۴ تا ١ شکل�های در نتایج شد، اجرا بار ١٠٠
است. شده داده نشان نیز روش هر کلی میانگین راهنما، کادر در می�دهد. نشان را مثال�ها شماره
به تکرارها تعداد رسیدن (ب) شدن، همگرا (الف) شرط: سه از یکی وقتی الگوریتم هر اجرای هر
می�یابد. خاتمه شوند صادق شده، مشخص قبل از زمان حداکثر (ج) یا شده تعیین پیش از مقدار
الگوریتم سه هر تکرار تعداد حداکثر و اجرا زمان همگرایی،�حداکثر آستانه�ی حد ،ϵآزمایش هر در

است. بوده شده گرفته درنظر مدنظر آزمایش مناسب و یکسان
ثانیه). حسب (بر می�دهد نشان را الگوریتم هر شدن همگرا تا زمان میانگین (١) شکل
زمان دارند. را محاسباتی زمان بیشترین PSO و کمترین GA می�شود، مشاهده که همان�گونه
،ϵ آزمایش، این در است. کرده پیدا افزایش سرعت به مسأله، اندازه افزایش با PSO همگرایی
گرفته درنظر بزرگ اندازه�ای به تکرار تعداد حداکثر و اجرا زمان همگرایی،�حداکثر آستانه�ی حد

شوند. همگرا الگوریتم سه هر حتماً که شده�اند
مختلف مقادیر برای آزمایش این در می�دهد. نشان را روش سه خطای میانگین (٢) شکل
بیشترین PSO و کمترین GA تکرار، تعداد حداکثر و اجرا زمان همگرایی،�حداکثر آستانه�ی حد

است. داشته را خطا
همگرایی،�حداکثر آستانه�ی حد آزمایش، این در می�دهد. نشان را همگرایی فرکانس (٣) شکل
همگرا همیشه الگوریتم�ها که شده�اند گرفته درنظر اندازه�ای به تکرار تعداد حداکثر و اجرا زمان
بیشترین GA الگوریتم می�شود مشاهده که همان�گونه کرد. مقایسه بهتر را آن�ها بتوان و نشوند

دارد. را همگرایی نرخ کمترین PSO الگوریتم و همگرایی نرخ
کمترین GA نمودار، این مطابق می�دهد. نشان را همگرایی تا تکرار تعداد میانگین (۴) شکل
در افزایش نرخ کمترین GA الگوریتم عالوه به اشت. داشته را تکرار تعداد بیشترین PSO و

است. داشته را مسأله اندازه افزایش با شدن، همگرا تا نیاز مورد تکرار تعداد
کارایی ژنتیک الگوریتم� مؤلفین، توسط شده پیاده�سازی فرم با حداقل فوق�الذکر، نتایج به نظر
مقایسه مورد فوق الگوریتم�های ساده�ی فرم مقاله این در دارد. UFL مسأله�ی حل در بیشتری

دهد. قرار تاثیر تحت را نتایج می�تواند آن�ها از یک هر در تغییراتی بی�شک و گرفتند قرار
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١٢ تا ١ شماره مثال�های مشخصات :١ جدول

شماره مثال اندازه شماره مثال اندازه شماره مثال اندازه
١ cap٧١ ١۶×۵٠ ۵ cap١٠١ ٢۵×۵٠ ٩ cap١٣١ ۵٠×۵٠
٢ cap٧٢ ١۶×۵٠ ۶ cap١٠٢ ٢۵×۵٠ ١٠ cap١٣٢ ۵٠×۵٠
٣ cap٧٣ ١۶×۵٠ ٧ cap١٠٣ ٢۵×۵٠ ١١ cap١٣٣ ۵٠×۵٠
۴ cap٧۴ ١۶×۵٠ ٨ cap١٠۴ ٢۵×۵٠ ١٢ cap١٣۴ ۵٠×۵٠

خطا میانگین :٢ شکل همگرایی تا زمان میانگین :١ شکل

همگرایی تا تکرار تعداد میانگین :۴ شکل همگرایی فرکانس :٣ شکل
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