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چکیده

آنگاه می شود. معرفی فازی چندهدفه ریاضی مدل یک صورت به آتش نشانی ایستگاه های مکان یابی مساله خطر، مناطق اهمیت درجه پایه بر ابتدا
الزم پارامترهای شیراز، شهر در موجود واقعیت های پایه بر می گردد. تبدیل min-max نوع از مساله یک به مساله فازی تصمیم یک از استفاده با
مساله پاسخ های یافتن برای آنگاه می آید. دست به جهانی استاندارهای از آن ها بهینه تعداد هم چنین می شود؛ تعیین پیشنهادی مکان های و مساله

می گردد. استفاده ژنتیک الگوریتم از
فازی. ریاضیات ژنتیک؛ الگوریتم چندهدفه؛ برنامه ریزی آتش نشانی؛ ایستگاه مکان یابی؛ کلیدی کلمات

پیش گفتار ١
هدف که گونه ای به است، موجود محدودیت های و مراکز سایر گرفتن نظر در با مرکز، چند یا یک برای مناسب مکان گزینش بهینه، مکان یابی
به که آنجا از باشد. غیره و بازار بزرگترین گرفتن دست در مشتریان، به بهتر خدمات ارایه ونقل، حمل هزینه می تواند هدف این شود؛ بهینه ویژه ای
و ترکیب جمع آوری، باید گوناگون مکان های معرفی برای جزیی اطالعات از بزرگی حجم همواره دارد، زیادی اطالعات به نیاز مکان یابی لزوم طور

پذیرد. صورت باشند، داشته تاثیر گزینش در است ممکن که عواملی از درستی ارزیابی تا شوند تحلیل
تصمیم، این نتایج زیرا است؛ خدمات ارایه و ایستگاه تاسیس گام های کلیدی ترین از یکی آتش نشانی، ایستگاه های ویژه به ایستگاه ها، محل تعیین
ایستگاه هایی چنین محل تعیین نمونه، عنوان به دارد. غیره و اجتماعی محیطی، زیست اقتصادی، بعد از سزایی به اثرات و شده ظاهر مدت دراز در
در خطا یا اشتباه گونه هر دارد. را آتی خدمات ارایه توانایی همچنین و تاسیس هنگام به اولیه سرمایه گذاری میزان در مهم نقشی اقتصادی نظر از
و موجود شرایط به توجه (با بهینه حالت به همواره ایستگاه ها، مکان گزینش که دارد ضرورت بنابراین نیست. پیش گیری قابل دیگر مرحله این

پذیرد. صورت آتی) پیش بینی های

مساله مدل بندی ٢
می شود: تعریف زیر صورت به بهینه سازی مساله یک ابتدا

min (f١(sij), f٢(sij), ..., fm(sij))
T

s.t.
gl(sij) ≤ ٠, l = ١, ..., p;
sij ∈ {٠, ١}.

(١)

باشد، داشته را (i, j) مختصات ایستگاه اگر باشد. شده بیان (x, y) مختصات دستگاه پایه بر آتش نشانی ایستگاه هر مختصات که می شود فرض
.sij = ٠ باشد، نداشته را (i, j) مختصات اگر و sij = ١

می شود. بیان تصمیم گیرنده یک وسیله به هدف رویداد، محل به آتش نشانی ایستگاه یک از زمانی فاصله کردن کمینه مانند کمینه سازی، مساله یک در
:[٣] می شود تعریف زیر صورت به فازی تابع یک نظر، مورد هدف تابع به پاسخ گویی برای

µk(fk(sij)) =


١, fk(sij) ≤ f+k ;

١− fk(sij)−f+
k

f−
k −f+

k

, f+k ≤ fk(sij) ≤ f
−
k ;

٠, fk(sij) ≥ f−k ;
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خوش بینانه آمده بدست هدف اگر است. بد بینانه مقدار یک از کم کننده مطمین ترین f−k و خوش بینانه مقدار یک از کم کننده بهترین f+k آن در که
است. ١ و ٠ بین خطی قسمت و بوده صفر آن مقدار آمد، بدست بد بینانه مقدار اگر اما است؛ ١ kام عضویت تابع باشد،

دودویی برنامه ریزی مساله است. متناقض اهداف از محدودیت هایی بین موفقیت سطح بیشترین کردن پیدا چندهدفه بهینه سازی پایه ای مفهوم
نوشت: زیر صورت به می توان را شد داده نشان (١) معادله در که چندهدفه

min min
k=١,٢,...,M

{µ(fk(sij))}

s.t.
gl(sij) ≤ ٠, l = ١, ..., p;
sij ∈ {٠, ١}.

(٢)

نشان را رویداد محل به رسیدن برای زمانی محدودیت ١ جدول حادثه، محل و آتش نشانی ایستگاه های بین فاصله طوالنی ترین کردن کمینه برای
می دهد.

حادثه محل به رسیدن سرعت :١ جدول
(مایل) فاصله محدوده (دقیقه) زمان محدوده پمپ ها شمار خطر رده بندی

۴ − ۵ ۴ − ۵ ٣ A
۵ − ٨ ۵ − ٨ ٢ B
٨ − ١٠ ٨ − ١٠ ١ C
١٠ − ٢٠ ١٠ − ٢٠ ١ D

محدودیت مناطق این می سازند. مشخص را هدف چهار آتش، خطرپذیری رسته های با مناطق بین آتش خدمات درخواست کامل گرفتن نظر در
زیر معادالت با و هستند متفاوت خطرپذیری رسته های با مناطق این برای اهداف بنابراین، دارند. را رویداد محل به رسیدن برای متفاوت زمانی

می شوند: داده نمایش
min f١(sij) = max

(x,y)|rxy=A
{ min
(i,j)|sij=١

((x− i)٢ + (y − j)١/٢(٢},

min f٢(sij) = max
(x,y)|rxy=B

{ min
(i,j)|sij=١

((x− i)٢ + (y − j)١/٢(٢},

min f٣(sij) = max
(x,y)|rxy=C

{ min
(i,j)|sij=١

((x− i)٢ + (y − j)١/٢(٢},

min f۴(sij) = max
(x,y)|rxy=D

{ min
(i,j)|sij=١

((x− i)٢ + (y − j)١/٢(٢}.

برپا آن در آتش نشانی ایستگاه است ممکن که است مکانی مختصات (i, j) و رویداد محل مختصات (x, y) تصمیم، متغیر sij باال، معادالت در
هستند. D و C ، B ، A رده های از ارزش هایی با (x, y) مختصات با مکان هایی برای آتش خطرپذیری رده rxy شود؛

ایستگاه همسایه b ایستگاه گوییم باشد، ایستگاه ها دیگر و a آتش نشانی ایستگاه بین فاصله از کوتاه تر b و a آتش نشانی ایستگاه دو بین فاصله اگر
می شود: داده شرح زیر معادله در همسایه ایستگاه دو ریاضی تعریف و است a

((ia − ib)٢ + (ja − jb)١/٢(٢ < ((ia − i)٢ + (ja − j)١/٢(٢

∀ (i, j), (i, j) ̸= (ia, ja), (i, j) ̸= (ib, jb), (ia, ja) ̸= (ib, jb).

زیر صورت به معادله سادگی برای پس کردند. استفاده می کنند، ایجاد را فازی محدودیت های که dsab و dlab و drab عبارات از [۴] چن و تی ژنگ
می شود: داده نشان

dsab ≤ ((ia − ib)٢ + (ja − jb)١/٢(٢ ≤ dlab, (٣)

است. b ایستگاه مختصات (ib, jb) و a ایستگاه مختصات (ia, ja) آن در که
نشان زیر معادله در موانع این گیرد. قرار نظر مورد مکان در شده، رزرو مناطق و آبی راه های مانند مانعی هیچ بدون باید آتش نشانی ایستگاه یک

است: شده داده
sij = ٠ ∀(i, j) ∈ Ω;

۴٨
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است. موانع مختصات از مجموعه ای نشان دهنده Ω که جایی
معادالت در که f۴ تا f١ اهداف برای فازی عضویت توابع از کاربردی هم چنین و f۴ تا f١ اهداف برای وبدبینانه خوش بینانه مقادیر به توجه با

:[۵] شود جایگزین زیر معادله با می تواند (٣) چندهدفه دودویی برنامه ریزی مساله است، شده داده نمایش پیشین

min min {µ١(f١(sij)), ..., µ۴(f۴(sij))}
s.t.∑
i

∑
j

sij = N,

sij ∈ {٠, ١},
sij = ٠, ∀(i, j) ∈ Ω,
dsab ≤ ((ia − ib)٢ + (ja − jb)١/٢(٢ ≤ dlab, ∀ a, b,

(۴)

از بهینه کلی تعداد N و آتش نشانی ایستگاه های بین فاصله کوتاه ترین dsab و طوالنی ترین dlab و هستند کنارهم ایستگاه دو b و a آن در که
مختصات از مجموعه ای Ω هم چنین می شود. گرفته نظر در ایستگاه یک تن ۵٠٠٠٠ هر برای جهانی استانداردهای پایه بر و هستند ایستگاه ها

است. آمده ٢ درجدول f۴ تا f١ توابع از بدبینانه و خوش بینانه مقادیر می دهد. نشان را موانع

توابع بدبینانه و خوش بینانه مقادیر :٢ جدول
( f− بدبینانه( مقادیر ( f+ خوش بینانه( مقادیر توابع خطر رده بندی

۵ ۴ f١ A
٨ ۵ f٢ B
١٠ ٨ f٣ C
٢٠ ١٠ f۴ D

داریم: برازش تابع و (کروموزوم) معرف پارامتر دو به نیاز آن در که کرد استفاده ژنتیک الگوریتم از می توان (١٠) مساله حل برای
شود: داده نشان زیر صورت به می تواند کروموزوم یک شود، گزینش کروموزوم برای معرف عنوان به [٣] تار دو )اگر

(x١, y١) (x٢, y٢) ... (xK , yL)
S١١ S١٢ ... SKL

)
;

مکان یابی آتش نشانی ایستگاه کروموزوم ها، توسط ابتدا می شود. کامل تصمیم متغیر ردیف فقط و شود، نگهداری تغییر بدون باید نخست ردیف
می گردد: تشکیل زیر متناهی دنباله بنابراین می یابد تکامل آتش نشانی ایستگاه های مختصات سپس و می شود

[(i١, j١), (i٢, j٢), ..., (iN , jN )],

و است آتش نشانی ایستگاه i-امین مختصات (ia, ja) جایی که

siaja = ١(a = ١, ..., N), ia ∈ {x١, ..., xk}, ja ∈ {y١, ..., yk}.

:[۵ ،١] می آید در زیر صورت به (١٠) معادله ژنتیک الگوریتم عملگرهای به توجه با

max min {µ١(f١(I, J)), ..., µ۴(f۴(I, J))}
s.t.
(ia, ja) /∈ Ω, a = ١, ..., N,

dsab ≤ ((ia − ib)٢ + (ja − jb)١/٢(٢ ≤ dlab. ∀ a, b,

هستند. J = (j١, ..., jN ) و I = (i١, ..., iN ) و هم کنار ایستگاه های b و a
می شود: داده نمایش زیر صورت به که می آورد پدید را χF (I, J) مشخصه تابع (٨) معادله در شده داده نشان محدودیت های

χF (I, J) =

{
١, dsab ≤ ((ia − ib)٢ + (ja − jb)١/٢(٢ ≤ dlab ;
٠, صورت. این غیر در

:[۵] است زیر صورت به برازش تابع بنابراین و

ffitness(I, J) = min {µ١(f١(I, J)), µ٢(f٢(I, J)),

µ٣(f٣(I, J)), µ۴(f۴(I, J)), χF (I, J)};

۴٩
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مساله پیاده سازی ٣

تاریخی قدمت کشور، سطح در هوایی و آب و جغرافیایی مناسب موقعیت بر افزون می باشد. کشور جنوبی نیمه در جمعیتی نقطه بزرگ ترین شیراز
این که به توجه با همچنین می باشد. شهر این همیشگی گردشگری رونق عوامل از که است واقعیتی شهر این در تاریخی بافت های و بناها وجود و
خود در را معمول جمعیت بر افزون توجهی قابل جمعیت همیشه است، کشور جنوبی ناحیه در ویژه به کشور، پزشکی قطب های از یکی شیراز شهر

می دهد. جای
هستند مربع کیلومتر ١٫٣ × ١٫٣ سلول ها این که کرده بخش بندی سلول ١۴ × ١۵ به را شهر این شیراز، شهر جغرافیایی ویژگی های به توجه با
بافت شامل مناطق شدند، رده بندی رده، ۴ در مناطق این آتش خطر نظر از ٢ جدول مطابق مناطق این مورد در موجود اولویت های هم چنین و
اهمیت؛ نخست درجه در ورزشگاه ها مسافربری، پایانه های ترافیک، پر مراکز آموزشی، مراکز اجتماعی، مراکز بیمارستان ها، اقتصادی، و تاریخی
در شهر کمربندی در واقع مناطق شده اند؛ داده قرار اهمیت سوم درجه در تفریحی مناطق دوم؛ درجه در مسکونی مناطق و هتل ها شامل مناطق

می گیرند. صفر مقدار نیستند، برخوردار زیادی اهمیت از که شهر از بیرون مناطق عالوه به می گیرند. قرار اهمیت چهارم درجه
شد. خواهد بیان همایش در آتش نشانی ایستگاه های بهینه مکان تعیین جهت باال روش از حاصل نتایج و شیوه
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