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چکیده

داده پوشش مشتریان تعداد تا است چندسطحی تسهیالت موقعیت کردن پیدا برای مسئله یک کالسیک مراتبی سلسله پوشش مکان یابی مسأله
این¬صورت غیر در و شوند واقع تسهیالت از خاصی فاصله ی در اگر شده اند داده پوشش مشتریان می شود فرض مسئله، این در شوند. حداکثر شده
محدوده از بزرگتر فاصله این که دارد وجود جزئی پوشش فاصله یک تعمیم یافته مراتبی سلسله پوشش مکان یابی مسأله در نمی شوند. داده پوشش
قرار پوشش تحت گره باشد، جزئی پوشش تحت و خاص محدوده از بزرگتر منبع از مشتری گره فاصله اگر است. کالسیک پوشش در پوشش
آن حل روش و مختلط صحیح عدد مدلسازی برنامه و تعمیم یافته مراتبی سلسله پوشش مسألهمکان یابی یک بررسی به مقاله این در می گیرد.
منطقی محاسباتی زمان و باال کیفیت مثال چندین از استفاده با و شده ارائه ژنتیک فراابتکاری الگوریتم بر مبتنی حلی روش  و است شده پرداخته

است. گردیده بررسی حل روش این
تعمیم یافته؛ مراتبی سلسله پوشش مکان یابی ژنتیک؛ الگوریتم مکان یابی؛ کلیدی کلمات

پیش گفتار ١

تعداد که است به گونه ای تسهیالت مکان تعیین به مربوط شد، معرفی ریول و چارچ توسط ١٩٧۴ سال در که پوشش حداکثر مکان یابی مسأله
گرفته قرار تسهیل نزدیکترین از معینی فاصله ی در اگر می شود داده پوشش مشتری یک مسأله، این در گردد. پیشینه شده داده پوشش مشتریان
ارائه مدارس شبکه های مانند عمومی تسهیالت طراحی برای را محض مراتبی سلسله مکان یابی مدل یک ٢٠٠٨ سال در آنتونس و تکزیرا باشد.
آنجا از .[١] دادند ارائه کامپیوتر شبکه های در را دوسطحی سلسله مراتبی مکان یابی مسأله یک ٢٠٠٨ سال در همکارانش و ایگناسیو .[۴] نمود
ارائه مسائل این حل برای موضوع ادبیات در مختلفی الگوریتم های ،[٣] می باشند NP-Hard نوع از تعمیم یافته مراتبی سلسله پوشش مسائل که

.[٢] برد نام را است شده ارائه همکارانش و لی توسط ٢٠١٠ سال در که را ممنوعه جستجوی الگوریتم می توان میان این در که شده است

پژوهش دست آورد های ٢

اولیه حل روش ٢ . ١

و کاندیدها میان از تسهیالت موقعیت های کردن انتخاب توسط اولیه حل روش است. مناسب اولیه جواب ایجاد برای ابتکاری ابتدایی حل روش
است. شده ساخته شده، انتخاب تسهیالت به مشتریان گره تخصیص
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ژنتیک الگوریتم اساس بر ابتکاری فرا روش بهبود ٢ . ٢

(P٠) اولیه جمعیت تولید ٢ . ٢ . ١

کروموزوم ها اولیه جمعیت عنوان به مجموعه، این از مختلف جایگشت ١٠٠ تعداد به اولیه الگـوریتم در شده ایـجاد I∗ ی مجموعه از استفاده با ابتدا
پوشش اولیه، جمعیت در موجود باز موقعیت های همه ی برای سپس است. شده داده نمایش (١) در tn نماد با کروموزوم هر و است شده ایجاد
به است، شده محاسبه واقعی کل پوشش از استفاده با برازش تابع واقع در است. شده داده نشان AC عنوان تحت و حساب (٢) در کل واقعی

است. بوده کروموزوم آن باز موقعیت های AC مقدار جمع حاصل جمعیت، کروموزوم های از کدام هر برازش تابع مقدار که نحوی

ftn =
∑
i∈tn

ACi, ∀ tn (١)

ACi =
∑
j∈J∗

il

∑
k

Cijkfjk, ∀ i ∈ I∗l (٢)

والدین انتخاب شیوه ی ٢ . ٢ . ٢

نماد با تعداد این کنند. می شرکت پیوند عملیات در و شده انتخاب والدین بعنوان مشخص تعداد به کروموزوم ها، بهترین اولیه، جمعیت بین از
است. شده داده نمایش می شود، مشاهده (٣) در آن آمدن بدست روش که Nc

NC = ٢× round (P٠ ×
Pc
٢
) (٣)

پیوند روش از فرزند تولید ٢ . ٢ . ٣

کروموزوم و انتخاب والدین جمعیت بین از والد دو تصادفی صورت به ابتدا است. شده تولید پیوند روش فرزنداز ،NC٢ تعداد به مرحله این در
اند. گردیده تشکیل والدین کروموزوم های از گام به گام روند یک طبق فرزند کروموزوم ژنهای تک تک سپس است. گرفته شکل فرزند

جهش عملگر ۴ . ٢ . ٢

آن ها انتخاب از پس می باشد. جهش احتمال با برابر درصد این که شده اند انتخاب تصادفی صورت به را اولیه جمعیت کل از درصدی جهش، برای
شده تشکیل I مجموعه ی در موجود موقعیت های بین از طوری که به شده اند، داده جهش تصادفی صورت به ژن ها از ٪١۵ انتخابی، کروموزم هر در
باشد، نداشته وجود بررسی، مورد را کروموزم در شده انتخاب موقعیت که صورتی در و انتخاب موقعیت یک تصادفی صورت به اولیه، الگوریتم در

می شود. انتخاب تصادفی صورت به دیگر موقعیتی این صورت غیر در است. گردیده جایگزین کروموزم در موقعیت این

توقف شرط ۵ . ٢ . ٢

این گردیده اند. حذف بدترین ها اولیه، جمعیت کل از جدید کروموزم های تعداد به سپس و اضافه شده اند اولیه جمعیت به شده تولید کروموزم های
است شده تکرار می شود)، گرفته کاربر از سیستم ظرفیت به توجه با مقدار (این ننماید تغییر مسأله خروجی معینی تکرار تعداد به که زمانی تا روند

شود. حاصل جواب بهینه ترین تا
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