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چكيده

وجود مراکز بهداشتی و بيمارستانها در تمام جوامع ضروری است و مكانیابی و تخصيص جمعيت به آنها یک مسئله

بهينهسازی مهم در برنامهریزی شهری میباشد .هدف از این پژوهش ،مقایسه و ارزیابی عملكرد الگوریتم ژنتيک و الگوریتم

بهينهسازی ازدحام ذرات ترکيبی برای تعيين مكان بهينه مراکز بيمارستان و تخصيص نقاط جمعيتی به آنها میباشد .به منظور
محدود کردن فضای جستجو ،از قابليتهای تجزیه و تحليل سيستم اطالعات جغرافيایی ( )GISبه همراه تحليل سلسله مراتبی

برای انتخاب سایتهای نامزد استفاده شده است .سپس الگوریتمهای نام برده برای تعيين شش مكان بهينه و تخصيص بلوکهای

نظير به آنها پيادهسازی شدهاند .در این تحقيق هدف به حداقل رساندن مجموع تمام فاصلههای بين مراکز بيمارستانی و

بلوکهای جمعيتی میباشد که برای این منظور از توسعه الگوریتم بهينهسازی ازدحام ذرات با تعریف جستجوی همسایگی
برای ذره نخبه ،استفاده شده است .برای کاليبره کردن پارامترهای هر یک از الگوریتمها ،مجموعهای از دادههای شبيهسازی
منظم بهکار رفته است .با در دست داشتن مقادیر مناسب برای پارامترها ،الگوریتمها بر روی دادههای واقعی از منطقه مطالعاتی

مورد آزمایش قرار گرفتند .نتایج نشان داده است که الگوریتم بهينهسازی ازدحام ذرات ترکيبی دارای عملكرد بهتری نسبت به

الگوریتم ژنتيک میباشد .روند همگرایی الگوریتم ازدحام ذرات ترکيبی ،سریعتر از الگوریتم ژنتيک میباشد .هر دو الگوریتم
سطوح باالیی از تكرارپذیری را نشان دادهاند؛ اما الگوریتم بهينهسازی ازدحام ذرات ترکيبی دارای ثبات بيشتری است .همچنين

برای هر دو نوع داده شبيهسازی و واقعی ،الگوریتم بهينهسازی ازدحام ذرات ترکيبی سریعتر از الگوریتم ژنتيک عمل میکند.

سادگی و تكرارپذیری الگوریتمها از عوامل مهمی میباشند که از نقطه نظر کاربر بسيار مهم است .بنابراین با توجه به این
معيارها ،بهينهسازی ازدحام ذرات ترکيبی مطلوبتر از ژنتيک بوده است.

واژههای کليدی :مكانیابی بيمارستان ،الگوریتم ژنتيک ،الگوریتم بهينهسازی ازدحام ذرات ترکيبی ،سيستم اطالعات مكانی

و تحليل سلسله مراتبی.
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 -1مقدمه

با توجه به افزایش تقاضا تولیدشده توسط رشد جمعیت،
مدت زیادی است که برنامهریزان شهری بر روی مسئله
مکانیابی و تخصیص امکانات بهداشتی و درمانی از جمله
بیمارستان کار میکنند .اساس ًا مکانیابی و تخصیص بیمارستان،
برای اطمینان از خدمات بهداشتی مناسب و جامع و همچنین
کاهش هزینههای استقرار برنامهریزی میشود و عدم انتخاب
محل بهینه برای تأسیس مراکز درمانی مشکالتی را ایجاد
خواهد کرد که در سالهای اخیر در شهرهای توسعهیافته
مشاهده شده است ).(Zhang et al, 2016, 220-230
مسئله مکانیابی و تخصیص با توجه به تئوری پیچیدگی
محاسباتی در طبقه مسائل  NP-Hard1قرار میگیرد و یک
مسئله بهینهسازی پیچیده با اهداف و جنبههای متعدد و
گاه ًا متضاد است) . (Khehra et al, 2016, 1-14در اینگونه مسائل
با افزایش اندک حجم دادههای ورودی ،فضای مسئله و
درنتیجه نرخ رشد زمان حل مسئله افزایش مییابد .منابع
مختلفی از پیچیدگی مسائل مکانیابی و تخصیص توسط
محققان گزارش شده است (Saeidian et al, 2016, 94-107; Zheng
) .et al, 2013, 1301-1314در این مسائل بهکارگیری روشها
و الگوریتمهای قطعی به دلیل زمان محاسباتی طوالنی،
ناکارآمد خواهد بود .بنابراین روشهایی باید ارائه شوند
که در مدت زمان معقول بتوانند راهحل مطلوب را پیدا
کنند و در فضاهای بزرگتر مسئله را حل نمایند .یکی از
این روشها ،استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری و هوش
جمعی میباشد ).(Arnaout et al, 2013, 45
در این مقاله ،از الگوریتمهای ژنتیک 2و بهینهسازی
4
ازدحام ذرات ترکیبی 3همراه با سیستم اطالعات جغرافیایی
و تحلیل سلسله مراتبی 5برای انتخاب سایتهای مناسب
بیمارستان و تخصیص نقاط تقاضا به این مراکز ،در منطقه
دو تهران استفاده شده است .هدف اصلی این تحقیق
1- Non-deterministic Polynomial-time hard
)2- Genetic Algorithm (GA
)3- Hybrid Particle Swarm Optimization (HPSO
)4- Geospatial Information System (GIS
)5- Analytic Hierarchy Process (AHP

مقایسه و ارزیابی عملکرد الگوریتمهای  GAو  HPSOبرای
مسئله مکانیابی و تخصیص میباشد .همچنین نحوه تأثیر
جستجوی همسایگی برای الگوریتم  ،HPSOاز انگیزههای
دیگر این تحقیق میباشد .برای رسیدن به اهداف فوق ،ابتدا
مراکز نامزد که شرایط اولیه برای ایجاد مراکز بیمارستان را
دارند ،با استفاده از قابلیتهای تجزیه و تحلیل  GISو روش
تحلیل سلسله مراتبی به دست آمدهاند .سپس الگوریتمهای
فراابتکاری  GAو  HPSOبرای انتخاب مراکز نهایی میان
مراکز نامزد و تخصیص بلوکهای جمعیتی به آن مراکز
استفاده شدهاند .در این تحقیق پارامترهای الگوریتمها با
استفاده از یک مجموعه داده شبیهسازی منظم کالیبره شده
است .پس از آن ،هر دو الگوریتم با استفاده از دادههای
واقعی از منطقه مورد مطالعه ،مقایسه و ارزیابی شدهاند.
بخشهای دیگر این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده
است :در ادامه تاریخچهای از کارهای انجام شده در زمینه
مکانیابی و تخصیص و دالیل اصلی انگیزههای این تحقیق
بررسی میشود .بخش دوم در ارتباط با روش انجام تحقیق
و فرمولهسازی مسئله میباشد .در بخش سوم نحوه انتخاب
مراکز کاندید و ویژگیهای شهر تهران ازجمله جمعیت و
منابع داده مورد استفاده در این پژوهش توضیح داده میشود.
بخش چهارم شامل نتایج ،مقایسه و ارزیابی الگوریتمها بر
روی دو مجموعه داده شبیهسازی و واقعی میباشد؛ و در
بخش پنجم نتیجهگیری و پیشنهادهای این تحقیق ارائه شده
است.
چنانچه بخواهیم مروری بر ادبیات پژوهش داشته باشیم،
باید گفت که اولین بار کوپر مسئله مکانیابی و تخصیص
را فرموله کرده است) . (Cooper, 1963, 331-343تحقیقات زیادی
در استفاده از بهینهسازی در زمینه مکانیابی و تخصیص
برای مسائل مختلف انجام شده است .لی و همکاران با
استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبودیافته ،مسئله بهینهسازی
چندهدفه تخصیص کاربری اراضی در کانادا را مدلسازی
کردهاند ) .(Li et al, 2016, 184-194قادری و همکاران با استفاده
از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ترکیبی ،مسئله
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مکانیابی و تخصیص پیوسته را فرموله کردهاند و نتایج صحت باالتر از روش
را با  PSOکالسیک مقایسه کردهاند که بهمراتب بهتر بوده استفاده شده است.
در بسیاری از مطالعات مانند(Shariff et al, 2010, 1000-
است) . (Ghaderi et al, 2012, 421-439در زمینه بهینهسازی برای
مکانیابی و تخصیص مراکز بهداشتی و بیمارستانها ،بسیاری 1010; Zhang et al, 2016, 220-230; Li et al, 2016, 184-194; Steiner et
از الگوریتمها و روشها مورد استفاده قرار گرفته است .ژانگ ) al, 2015, 53-64; ElKady et al, 2016, 117-133قابلیتهای  GAو
و همکاران الگوریتم ژنتیک چندهدفهای را برای بهینه کردن  PSOبرای مسائل مکانیابی و تخصیص مورد مطالعه قرار
مراکز مراقبتهای بهداشتی و درمانی جدید در هنگکنگ گرفته است .در هیچ کدام از متون ذکرشده ،دو الگوریتم
پیادهسازی کردهاند .آنها چهار هدف بیشترین دسترسی و مقایسه نمیشوند .مقایسه و ارزیابی دو الگوریتم در(Khehra
دسترسی کلی ،بیشترین عدالت اجتماعی و کمترین هزینه et al, 2016, 1-14; Clarke et al, 2014, 81-90; Mahar et al, 2012, 284-
ساخت مراکز را مدلسازی کردهاند ) 294; Ramli et al, 2016, 652-662; Wong et al, 2013, 1391-1399 ) .(Zhang et al, 2016, 220-230برای
شریف و همکاران با استفاده از یک راهحل جدید بر اساس مسائل مختلف صورت گرفته است .نتایج گاهی اوقات
الگوریتم ژنتیک ،مسئله مکانیابی حداکثر پوشش 1برای مختلف و حتی متناقض است.
بهعنوانمثال(Mahar et al, 2012, 284-294; Wong et al, 2013, ،
امکانات بهداشتی و درمانی در مالزی را مدلسازی کردهاند.
نتایج الگوریتم ژنتیک با نتایج بهدست آمده از  CPLEXمقایسه ) 1391-139بر برتری نتایج  GAبر  PSOداللت دارد ،درحالیکه
نتایج حاصل از(Khehra et al, 2016, 1-14; Clarke et al, 2014, 81-
شده که به مراتب بهتر بوده است ).(Shariff et al, 2010, 1000-1010
اشتاینر و همکاران یک الگوریتم ژنتیک چندهدفه را ) 90برتری  PSOنسبت به  GAرا نشان میدهد .از سوی
برای بهبود سیستم مراقبتهای بهداشتی و درمانی موجود دیگر ،هیچ یک از این مقایسهها به مکانیابی و تخصیص و
در پارانای برزیل بهکار بردهاند) . (Steiner et al, 2015, 53-64مدیریت مراکز بهداشتی ازجمله بیمارستان مربوط نمیباشد.
الکیدی و همکاران از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات در واقع مقایسه قابلیتهای این دو الگوریتم برای مسئله
بهبودیافته برای مسئله مکانیابی حداکثر پوشش استفاده مکانیابی و تخصیص بیمارستان در کار محققان قبلی دیده
کردهاند و نتایج آن را با نرمافزار  GAMSمقایسه کردهاند که نشده است.
بسیار بهتر بوده است ).(ElKady et al, 2016, 117-133
منبع دیگر کنجکاوی این است که این دو الگوریتم از
همچنین مطالعات زیادی در زمینهی مکانیابی لحاظ مفهومی مشابه و قابل مقایسه میباشند .به این معنا
بیمارستان از ترکیب سیستم اطالعات جغرافیایی با روش -که هر دو فناوری هوشمند ،روشهای جستجوی مبتنی بر
های تصمیمگیری چند معیاره انجام شده است  (Vahidniaجمعیت میباشند؛ یعنی در یک تکرار از یک جمعیت اولیه
 et al, 2009, 3048-3056; Senvar et al, 2016, 1140-1145; Önüt et al,به مجموعهای از جمعیت دیگر ،با استفاده از ترکیبی از
) .2010, 1973-1980بهکارگیری آنالیزهای مختلف برای تعیین قوانین قطعی و احتمالی حرکت میکنند .مفهوم اکتشاف
مکانهای اولیه بهعنوان مراکز کاندید برای ورود به بخش توسط اپراتور جهش در  GAو حرکت اینرسی در الگوریتم
بهینهسازی از اهمیت باالیی برخوردار است .بهطوریکه  PSOکه مشابه هم هستند ،اجرا شده است .عالوه بر این ،هر
دقت و صحت خروجی اصلی برنامه پیشنهادی ،به این دو الگوریتم از مفهوم نخبهگرایی استفاده میکنند .در GA
نخبگان شانس بیشتری برای والد شدن دارند و بهطور مشابه
بخش مربوط میباشد.
از این رو در این مطالعه برای یک برآورد با دقت و تمامی ذرات در  PSOبه سمت ذرات نخبه حرکت میکنند
).(Hassan et al, 2005, 1897
AHP

1- Maximal Covering Location Problem

برای انتخاب مراکز اولیه
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 -2روش انجام تحقيق

در یک مسئله بهینهسازی ،هدف پیدا کردن یک راهحل
در فضای جستجو میباشد که یک یا چند تابع هزینه را
بهینه نماید .حل مسائل بهینهسازی پیچیده با استفاده از روش
مستقیم و ریاضی غیرممکن یا بسیار وقتگیر است .روشهای
فراابتکاری در مدت زمان معقول میتوانند جواب نزدیک به
راهحل مطلوب را پیدا کنند). (Saeidian et al, 2016, 94-107
در این بخش ،مفاهیم اولیه الگوریتمهای  GAو  HPSOو
نحوه فرموله سازی آنها ،توضیح داده خواهد شد.

 -1-2الگوریتم ژنتيک ()GA

ژنتیک ازجمله روشهای بهینهسازي است که اولین بار
در سال  1975بهوسیله هولند مطرح شده است و در واقع
1
یک شبیهسازي مجازي از نظریه تکامل تدریجي داروین
میباشد). (Holland, 1992
این الگوریتم در هر تکرار محاسباتي روي جمعیتي از
کروموزومها عمل کرده و تغییرات تصادفي بر روي آنها
از طریق اعمال عملگرهاي انتخاب ،ادغام و جهش ایجاد
میکند .به این صورت که ابتدا کروموزومهای والد برای
تولیدمثل انتخاب میشوند و سپس با استفاده از عملگر
ترکیب فرزندانی بهوجود میآیند و برای جستجوی کامل
فضای مسئله ،عملگر جهش بر روی آنها بهکار برده
میشود .در نهایت جوابهاي مختلف بهدست آمده از نظر
عملکرد بر اساس تابع هدف ارزیابي میشوند و بهترین
کروموزوم بهعنوان جواب مسئله ذخیره خواهد شد (Saeidian
).et al, 2016, 94-107

 -1-1-2فرمولهسازی مسئله در الگوریتم ژنتيک

مراکز بیمارستانی موردنیاز الزم است بر اساس تحلیل
عواملی مانند جمعیت ،مساحت و میزان بودجه و تجهیزات
تعریف شود .در این تحقیق بدون انجام چنین مطالعاتی،
تعداد شش مرکز جدید در نظر گرفته شده است .بنابراین
یک کروموزوم بهعنوان یک آرایه ششتایی متشکل از مراکز
نامزد بدون هیچ تکراری تعریف شده است (نگاره  .)1برای
تولید جمعیت اولیه ،تعدادی از کروموزومها بهصورت
تصادفی تولید میشوند .در موارد زیر ،مراحل اصلی در
طراحی الگوریتم  GAتوصیف میشود.
12
56
6
66
87
45
نگاره  : 1کدگذاری یک جواب مسئله در قالب کروموزوم

 -1-1-1-2تعریف تابع بهينگی

هدف از این بهینهسازی ،پیدا کردن ترکیبی از شش مرکز
در میان  675سایتهای نامزد با بهترین پوشش بلوکها در
منطقه مورد مطالعه است .تابع بهینگی بهعنوان مجموع تمام
فاصلههای بین بلوکها و نزدیکترین مراکز به آنها در نظر
گرفته شده است .تعداد  10بیمارستان در منطقه مطالعاتی
وجود دارد و تعداد  6مرکز جدید برای تخصیص بهتر نقاط
جمعیتی مکانیابی میشود .در رابطه ( )1تابع بهینگی مسئله
ارائه شده است که هدف کمینه کردن آن است.

که در آن j ،شماره یک مرکز و  iبلوک اختصاص
دادهشده به آن Dij ،فاصله بین مراکز و بلوکهای اختصاص
داده شده به آنها میباشد.

تعریف یک راهحل در قالب کروموزوم یکی از مراحل  -2-1-1-2انتخاب والد

اصلی در بهینهسازی با استفاده از روش  GAمیباشد .در
برای انتخاب والدین از روش چرخ رولت استفاده شده
این تحقیق ،تعداد ژن در هر کروموزوم ،بیانگر تعداد مراکز است .در این روش ،کروموزومی که تابع بهینگی بهتری
مورد نیاز بوده و هر ژن مبین یک مرکز میباشد .تعداد دارد ،شانس بیشتری برای انتخاب دارد .احتمال انتخاب با
 1- Darwinاستفاده از رابطه ( )2محاسبه میشود.
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که در آن Pr ،احتمال انتخاب کروموزوم  F(xr) ، rتابع
بهینگی کروموزوم  rو  nتعداد کل کروموزومها میباشد.

 -3-1-1-2عملگر ترکيب

در این مسئله از ترکیب تکنقطهای استفاده شده است.
پس از انتخاب دو والد ،ابتدا بر اساس نرخ ترکیب ،احتمال
اجرای آن بررسی میشود و سپس با تعیین نقطه تقاطع،
فرایند ترکیب همانند نگاره  2صورت میگیرد.
والد اول

45

87

66

6

56

12

والد دوم

13

98

24

54

69

1

فرزند اول

13

98

24

6

56

12

فرزند دوم

45

87

66

54

69

1

نگاره  : 2ترکيب تکنقطهای

 -4-1-1-2عملگر جهش

برای هر کروموزوم حاصل از یک تقاطع ،یک عدد
تصادفی بین صفر و یک تولید شده و اگر این عدد کوچکتر
از نرخ جهش باشد ،یکی از ژنها در کروموزوم بهصورت
تصادفی انتخاب میشود و با یک مرکز از مراکز کاندید که
در کروموزوم مربوطه نیست ،تعویض خواهد شد .در نگاره
 3نمونهای از فرایند جهش نشان داده شده است.
کروموزوم

45

87

66

6

56

12

جهشیافته

45

87

66

98

56

12

نگاره  : 3عملگر جهش

 -5-1-1-2مرتب کردن راهحلها بر اساس تابع
بهينگی ،انتخاب نخبگان و شرط خاتمه

تکمیل مراحل فوق ،یک اجرای کامل از الگوریتم

میباشد و نسل جدیدی از کروموزومها ایجاد شده است.
تمامی جوابها به ترتیب اهمیت تابع بهینگی مرتب
میشوند .کروموزوم با بهترین تابع بهینگی بهعنوان جواب
مسئله ذخیره میشود .همچنین تعدادی کروموزوم بهعنوان
جوابهای نخبه وارد نسل بعدی میشوند .شرط پایان حلقه
الگوریتم میتواند رسیدن به یک مقدار از پیش تعریف شده،
ثبات در تابع بهینگی ،تعدادی اجرای مشخص ،زمان اجرای
خاص و یا ترکیبی از اینها باشد .در اینجا ،تعداد اجرای
مشخص برای پایان الگوریتم استفاده شده است.

 -2-2الگوریتم بهينهسازی ازدحام ذرات ترکيبی

الگوریتم  PSOیک روش بهینهسازی سراسري است که
اولین بار در سال  1995توسط راسل ابرهارت و جیمز
کندی بر اساس رفتار جمعی پرندگان و ماهیها مطرح شده
است). (Hassan et al, 2005, 1897
 PSOهمانند الگوریتمهای هوش جمعی ،مبتنی بر
جمعیت میباشد که میتواند مسائلی که جواب آنها در
یک فضای  nبعدی است را حل کند .در چنین فضایی،
فرضیاتی مطرح میشود و یک سرعت 1ابتدایی به ذرات
اختصاص داده میشود .ذرات در فضاي پاسخ حرکت
میکنند و نتایج حاصل بر مبناي یک «مالک شایستگی» پس
از هر بازهی زمانی محاسبه میشوند .سرعت ذرات طبق
رابطه ( )3بهروزرسانی میشود.

ضریب
که در آن Vid(t) ،سرعت فعلی ذره در بعد
یک عدد تصادفی بین صفر و
اینرسی،
بهترین تجربه شخصی ذره،
یک عدد
بهترین تجربه همسایههای
تصادفی بین صفر و
موقعیت فعلی ذره در بعد  dو
ذره،
سرعت
جدید ذره در بعد  dمیباشد.
1- Velocity
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 -1-2-2فرمولهسازی مسئله در HPSO

درنهایت موقعیت جدید ذره طبق رابطه ( )4بهروزرسانی
موقعیت جدید ذره میباشد(Wong et
میشود که
تعریف یک ذره در الگوریتم  HPSOهمانند تعریف
).al, 2013, 1391-1399
کروموزوم در الگوریتم  GAمیباشد .همچنین تعریف
تابع بهینگی ،تولید جمعیت اولیه و شرط خاتمه نیز همانند
الگوریتم  GAاعمال شده است.
در این تحقیق از یک جستجوی همسایگی برای ارتقای
بهترین تجربه جهانی ذرات در الگوریتم  PSOاستفاده شده  -1-1-2-2بهروزرسانی حرکت
است .به این شکل که پس از تعیین بهترین ذره در نسل
این مرحله خود از چهار زیر بخش تشکیل شده است
و قبل از مدلسازی حرکت ذرات به سمت بهترین تجربه که عبارتند از :درصدی از ادامه حرکت قبلی ،حرکت به
جهانی ،ابتدا یک جستجوی همسایگی برای ارتقای بهترین سمت بهترین تجربه شخصی ،حرکت به سمت بهترین
ذره جهانی اعمال شده و سپس حرکت تمام ذرات در نسل تجربه عمومی و جستجوی همسایگی برای ذره نخبه.
بعدی انجام میشود.
پس از تولید جمعیت اولیه بهترین تجربه شخصی ذرات
هدف اصلی از این جستجوی همسایگی این است که خودشان میباشند .همچنین بهترین ذره در کل جمعیت با
سرعت همگرایی الگوریتم افزایش پیدا کند بدون آنکه توجه به تابع بهینگی ذرات تعیین میشود .سپس جستجوی
جستجوی تصادفی را کم نماید .از آنجاییکه جستجوی همسایگی برای بهترین ذره انجام میگیرد .قابل ذکر است
همسایگی متناسب با هر مسئله تعریف خاصی دارد و مسئله که به دلیل تعریف نوع ذره و فضای جستجوی گسسته
مکانیابی و تخصیص مورد تحقیق هم یک مسئله مکانی در این مسئله ،الگوریتم در یک تکرار از حرکت به سمت
میباشد ،لذا برای تعریف جستجوی همسایگی از اصل بهترین تجربه شخصی و در تکراری دیگر از حرکت به
جغرافیایی توزیع مناسب مراکز در فضا استفاده شده است سمت بهترین تجربه عمومی الهام گرفته است .در برخی از
(فاصله بین مراکز نباید از یک حدی کمتر باشد).
تکرارها هم از هر دو نوع حرکت استفاده شده است.
بهعبارتی دیگر ،در این تحقیق جستجوی همسایگی
یعنی مرکزی که کمترین فاصله را با مراکز دیگر دارد حذف  -1-1-1-2-2جستجوی همسایگی برای ذره نخبه
شده و مرکزی دیگر جایگزین آن میشود و اگر تابع بهینگی
پس برای تعیین بهترین ذره در هر نسل و قبل از حرکت
ذره جدید بهتر شده باشد ،جایگزین ذره نخبه میشود .تمام ذرات ،ابتدا جستجوی همسایگی اجرا میشود .در این
همچنین به دلیل آنکه در این مسئله درصدی از حرکت تحقیق جستجوی همسایگی به این معنا میباشد که موقعیت
قبلی در فضای گسسته قابل مدل کردن نمیباشد ،از اپراتور مکانی یک مرکز که کمترین فاصله را با مراکز دیگر دارد،
جهش الگوریتم ژنتیک در اینجا استفاده شده است .ادامه حذفشده و یک مرکز دیگر جایگزین آن شود و اگر تابع
حرکت قبلی (و نه موقعیت قبلی) بخش تصادفی الگوریتم بهینگی بهتر شده باشد ،جایگزین ذره نخبه خواهد شد.
 PSOمیباشد؛ زیرا هیچ الزامی بر خوب بودن و بد بودن
حرکت ندارد .در واقع جدا از موقعیت ذره ،این حرکت  -2-1-1-2-2ادامه حرکت قبلی (حرکت اینرسی)
کام ً
ال تصادفی و بدون منطق قطعی است .به همین دلیل از
در اینجا برای مدلسازی این حرکت از عملگر جهش
اپراتور جهش الگوریتم ژنتیک بهعنوان ادامه حرکت قبلی الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.
استفاده شده است.
تأثیر این حرکت هم متناسب با ضریب اینرسی خواهد
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بود که در بخش کالیبراسیون پارامترهای الگوریتمها  -2-1-2-2به هنگام سازی بهترین تجربه شخصی
مشخص میشود.
و جهانی
 -3-1-1-2-2حرکت به سمت بهترین تجربه شخصی

برای اعمال این حرکت ،بهصورت کام ً
ال تصادفی تعدادی
پارامتر تصمیم از بهترین تجربه ذره ،داخل آن جایگزین
میشود .یعنی هر ذره در هر تکرار بخشی از پارامترهای
تصمیم بهترین تجربه شخصی را وارد موقعیت خود میکند.
نگاره  4نمونهای از حرکت به سمت بهترین تجربه شخصی
میباشد.
ذره

بهترین تجربه شخصی
بروز رسانی ذره

66 87 45

6

12 56

68 30 18 33 90
66 33 45

6

4

12 68

نگاره  : 4حرکت به سمت بهترین تجربه شخصی

 -4-1-1-2-2حرکت ذره به سمت بهترین تجربه عمومی

در این حرکت از بهترین ذره نسل ،برای جایگزین
کردن استفاده میشود .منتهی این حرکت بهگونهای است
که اثر حرکت قبلی از بین نرود .یعنی پارامترهایی از ذره
با پارامترهایی از بهترین ذره عمومی جایگزین میشوند
که حاصل جایگزینی از بهترین تجربه شخصی نمیباشند.
تعداد پارامترهای تصمیم جایگزین شده بستگی به اهمیت
این بردارها دارد که میزان آن در بخش کالیبراسیون توسط
کاربر مشخص میشود .نمونهای از این حرکت در نگاره 5
نشان داده شده است.
ذره
بهترین تجربه عمومی

66 87 45

6

تکمیل مراحل فوق یک اجرای کامل از الگوریتم
میباشد و نسل جدیدی از ذرهها ایجاد میشوند .در هر
لحظه از اجرا ،موقعیت جدید ذره با بهترین تجربه خود
مقایسه میشود و اگر بهتر باشد بهعنوان تجربه شخصی
ذخیره میشود .همچنین در هر نسل ،ذره با بهترین تابع
بهینگی بهعنوان بهترین ذره عمومی و جواب مسئله انتخاب
میشود و در نهایت جستجوی همسایگی بر روی ذره نخبه
انجام میپذیرد.

 -3آمادهسازی دادهها و تعيين مكانهای اوليه برای
احداث بيمارستان

منطقه دو تهران یکی از مناطق پرجمعیت شمال پایتخت
ایران میباشد که مساحت آن در حدود  47/6کیلومترمربع
است .طبق سرشماری سال  1390سالنامه آماری ایران ،تراکم
جمعیت در این منطقه در حدود  624244نفر در کل منطقه
و  6364نفر در هر کیلومتر مربع میباشد که نسبت ًا باال است
و بخش اعظم جمعیت شامل ساکنان مسن میباشد .نگاره
 6توزیع فضایی جمعیت در این منطقه را نشان میدهد .در
حال حاضر این منطقه دارای  10بیمارستان میباشد.

12 56

23 44 11 89 75

5

بروز رسانی ذره
12 68 44 11 33 45
نگاره  : 5حرکت به سمت بهترین جهانی

نگاره : 6
نقشه تراکم
جمعيت منطقه
دو تهران
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بهمنظور تعیین مکانهای مستعد برای احداث بیمارستان
با روش  ،AHPاز  7معیار فاصله از بیمارستانهای موجود
(به منظور رعایت استانداردهای فاصلهای) ،فاصله از
ایستگاههای آتشنشانی (جهت اخذ کمک در هنگام
آتشسوزی) ،فاصله از مراکز جمعیتی (به منظور پوشش
نقاط تقاضا) ،فاصله از شبکه راه (برای دسترسی مناسب
بلوکها به بیمارستانها) ،فاصله از فضاهای سبز (به دلیل
وجود فضای مناسب اطراف بیمارستانها) ،فاصله از خطوط
برق فشار قوی (جهت احتراز از اثرات مخرب این خطوط)
و فاصله از گسل (جلوگیری از تخریب ساختمانها در
هنگام وقوع) استفاده شده است.
پس از مشخص شدن درجه اهمیت هر یک از معیارها نسبت
به یکدیگر با بهرهگیری از نظرات دو متخصص و همچنین
مقاالت متعدد در این زمینه ،وزن هرکدام از معیارها در
 Expert choiceبهدست آمده است (مطابق با جدول  .)1نرخ
ناسازگاری نیز برابر  0/07نتیجه داده است که قابل قبول

میباشد .نقشههای معیار با استفاده از توابع و آنالیزهای GIS

در نرمافزار  ArcGIS10.4آماده شدهاند (نگاره  .)7سپس از
وزنهای بهدست آمده در  ،AHPبرای همپوشانی الیهها
استفاده شده است.
جدول  : 1وزن معيارهای بهدست آمده از
معيار
فاصله از پارکها و فضاهای سبز
فاصله از شبکه راهها
فاصله از بلوکهای جمعیتی
فاصله از ایستگاه آتشنشانی
فاصله از بیمارستانهای موجود
فاصله از خطوط فشار قوی برق
فاصله از گسل

Expert Choice

وزن معيار
0/240
0/237
0/191
0/140
0/088
0/071
0/032

نگاره  8نقشهی خروجی  AHPرا نشان میدهد که در شش
کالس طبقهبندی شده است .برای پیدا کردن نقاط کاندید برای
ورود به بخش بهینهسازی ،از سه کالس بسیار مناسب ،مناسب

نگاره  : 7نقشههای معيار مورداستفاده در

AHP
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و کمی مناسب استفاده شده است .به این شکل که  675مکان
بهعنوان مراکز کاندید وارد بخش بهینهسازی میشوند.

 -4بحث و نتایج

همانطور که در بخش معرفی ذکر شده است ،برای
مقایسه الگوریتمها و مهمتر از آن پیدا کردن بهترین مقادیر
برای پارامترهای الگوریتمها ،مجموعهای از دادههای
شبیهسازی منظم استفاده شده است .این دادهها شامل 600
بلوک با توزیع منظم بر روی یک شبکه با فاصله سازگار
میباشند که در نگاره  9نشان داده شده است .هدف پیدا
کردن شش مرکز و تخصیص تمام بلوکها به نزدیکترین
مرکز خود به طوریکه مجموع تمام فاصلههای بین بلوکها
و مراکز مرتبط با آنها به حداقل برسد .اگر منطقه به شش
بخش با شکلها و مساحت برابر تقسیم شود و مرکز ثقل
این بخشهای تقسیم شده در میان مراکز نامزد اولیه بهعنوان
بهترین مرکز باشد ،پس از آن الگوریتم باید قادر به پیدا کردن
این شش مرکز بهعنوان جوابهای مطلوب باشد.
جدول  : 2کاليبره کردن پارامترهای  GAبا روش سعی و خطا

تعداد اجرا

تعداد تكرار

جمعيت اوليه

درصد نخبهگرایی

نرخ جهش

نرخ ترکيب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
10
40
100
120
150

50
50
50
50
50
50
50
70
100
130
150
100
100
100
100
100

16
16
16
3
75
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

0/2
0/60
0/06
0/2
0/2
0/2
0/1
0/1
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2

0/84
0/84
0/84
0/84
0/84
0/50
0/70
0/84
0/84
0/84
0/84
0/84
0/84
0/84
0/84
0/84

زمان اجرا
(ثانيه)

تابع بهينگی
(متر)

3/68
3/54
3/86
3/66
4/12
3/93
3/57
4/38
5/58
6/76
7/56
1/67
4/73
9/01
10/79
13/36

2298/434
2409/213
2307/459
2309/145
2439/654
2319/717
2308/356
2295/390
2293/447
2291/651
2289/891
2410/170
2298/952
2287/7612
2287/1685
2287/1685
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نگاره  : 8نقشه کالسهبندی شده برای مكانیابی بيمارستان

برای مجموعه دادههای شبیهسازی شناخته شده است،
بعد از نتایج حاصل از اجراها میتوان با تغییر پارامترها در
اجراهای مختلف ،بهترین ترکیب پارامترها را بهدست آورد
و پارامترهای سه الگوریتم را کالیبره کرد.

 -1-4اجرای  GAبر روی دادههای شبيهسازی

نتایج حاصل از اجرای  GAدر مجموعه دادههای
شبیهسازی با استفاده از پارامترهای مختلف ،در جدول 2
ارائه شده است .برای پیدا کردن بهترین ارزش برای هر یک
از پارامترها ،پارامترهای دیگر را ثابت نگه داشته و الگوریتم
با مقادیر مختلف پارامترها اجرا شده است .تغییرات در
نگاره  : 9دادههای شبيهسازی و مراکز بهينه
مقادیر سه پارامتر درصد نخبهگرایی ،نرخ جهش و نرخ
تقاطع تحت تأثیر زمان اجرا از الگوریتم نمیباشد .بنابراین
بنابراین ،این دادهها را میتوان برای ارزیابی و صحت
فاصله بلوکها از مراکز به عنوان معیارهای اصلی برای
مدلسازی الگوریتمها استفاده کرد .مسئله مهم در هنگام
اندازهگیری و کالیبراسیون پارامترهای الگوریتمها در نظر
استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری انتخاب مقادیر مناسب
گرفته شده است .نرخ جهش  0/2بهترین نتایج را تولید
برای پارامترهای الگوریتم است .از آنجا که راهحل بهینه
جدول  : 3کاليبره کردن پارامترهای الگوریتم  HPSOبا روش سعی و خطا

تعداد اجرا

تعداد تكرار

جمعيت اوليه

درصد حرکت
اینرسی

تعداد ژن از
تجربه شخصی

تعداد ژن از
تجربه جهانی

زمان اجرا
(ثانيه)

تابع بهينگی
(متر)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
15
50
80
100
120

50
50
50
50
50
50
50
70
100
130
150
100
100
100
100
100

12
2
36
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

2
2
2
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2/16
3/01
2/94
2/99
2/84
2/83
2/53
3/67
4/01
4/26
1/02
1/99
3/63
6/83
8/63
11/15

2299/612
2413/170
2307/459
2305/240
2306/564
2319/717
2346/876
2294/932
2291/279
2290/212
2288/976
2365/148
2301/390
2287/7125
2287/1685
2287/1685
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نگاره  : 10نتایج پيادهسازی  GAبر روی دادههای شبيهسازی :الف) سطر  16از جدول  2و ب) سطر 18

کرده است .مقادیر بزرگتر از آن فواصل کمی بزرگتر  -2-4اجرای  HPSOبر روی دادههای شبيهسازی

را نتیجه میدهد (تابع بهینگی بدتر میشود) .سطح پایین
نخبهگرایی ازجمله سه درصد ،سرعت همگرایی الگوریتم
را کاهش میدهد .در مقابل ،سطوح باالتر آن ازجمله 75
درصد ،باعث میشود الگوریتم در بهینه محلی قرار بگیرد.
بهترین حالت نخبهگرایی  16درصد بوده است .همچنین نرخ
تقاطع بهینه در  0/84نتیجه داده است .تغییر تعداد جمعیت
از  100به  130و سپس به  150چندان تأثیر نمیگذارد.
بنابراین جمعیت اولیه برابر با  100کروموزوم که منجر به
یک پیادهسازی سریعتر میباشد ،انتخاب شده است .تعداد
تکرار کم مانند  10تکرار ،نتایج خوبی تولید نمیکند.
با افزایش تعداد تکرار ،الگوریتم بهبود یافته است که میزان
این بهبود بهطور تدریجی کاهش مییابد و بعد از یک حدی
از تکرار بهبود چندانی را نتیجه نمیدهد .در اینجا تعداد 150
تکرار انتخاب شده است .در نگاره  10مراکز انتخاب شده و
بلوکها به آنها اختصاص داده شدهاند .با توجه به پارامترهای
ردیف  14و  16از جدول  ،2پنج مرکز توسط الگوریتم در
تکرار  100پیدا شده است که در موقعیت مطلوبی هستند
و مرکز ششم تا بهترین موقعیت آن بسیار نزدیک است .در
تکرار  150الگوریتم موقعیت مطلوب مراکز را پیدا کرده است
و بلوکها بهدرستی به آنها اختصاص داده شدهاند.

نتایج حاصل از اجرای  HPSOدر مجموعه دادههای
شبیهسازی با استفاده از پارامترهای مختلف ،در جدول 3
ارائه شده است.
تغییرات در مقادیر تعداد پارامتر تصمیم برداشته شده از
تجربه شخصی ،تعداد پارامتر تصمیم برداشته شده از تجربه
عمومی و نرخ حرکت اینرسی (نرخ جهش) تحت تأثیر
زمان اجرا از الگوریتم نمیباشد.
بنابراین فاصله بلوکها از مراکز بهعنوان معیارهای اصلی
برای اندازهگیری و کالیبراسیون پارامترهای الگوریتم در نظر
گرفته شده است .نرخ حرکت اینرسی برابر با  0/2بهترین
نتایج را تولید کرده است.
تعداد پارامتر تصمیم الهام گرفته شده از تجربه شخصی
و جهانی هرکدام دو مورد بوده است .جمعیت اولیه برابر
با  100ذره انتخاب شده است .همچنین تعداد  120تکرار
به عنوان شرط خاتمه انتخاب شده است .در نگاره  11پنج
مرکز توسط الگوریتم در تکرار  80پیدا شده است که در
موقعیت مطلوبی هستند و مرکز ششم تا بهترین موقعیت
آن بسیار نزدیک است .در تکرار  120الگوریتم موقعیت
مطلوب مراکز را پیدا کرده است و بلوکها به درستی به
آنها اختصاص داده شدهاند.
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نگاره  : 11نتایج پيادهسازی  HPSOبر روی دادههای شبيهسازی :الف) سطر  16از جدول  3و ب) سطر 18

 -3-4پيادهسازی الگوریتمها بر روی دادههای واقعی

همانطور که در بخش معرفی ذکر شده است ،هدف
از این مطالعه تعیین مکان مناسب برای احداث بیمارستان
و تخصیص بلوکهای شهری به این مراکز در منطقه دو
تهران میباشد .برای این منظور از نرمافزار  ArcGISو توابع
تجزیه و تحلیلهای فضایی آن برای آمادهسازی دادههای
مکانی و تبدیل دادهها به فرمتهای مورد نیاز توسط
الگوریتمها استفاده شده است .همچنین الگوریتمها در
محیط  MATLABپیادهسازی شدهاند .از آنجاییکه پیچیدگی
دادههای واقعی بیشتر از دادههای شبیهسازی میباشد ،لذا
زمان اجرای الگوریتم افزایش مییابد .اما اینکه نرخ افزایش
زمان اجرای یک الگوریتم چگونه تغییر میکند ،به طراحی
و مدلسازی آن الگوریتم بر میگردد .بنابراین برای مدیریت
زمان اجرا ،دو کمیت تعداد تکرار و جمعیت اولیه مورد
بررسی قرار گرفته شدهاند و بقیه پارامترها مطابق با نتیجه
کالیبراسیون دادههای شبیهسازی میباشند .با توجه به نتایج
الگوریتمها بر روی دادههای واقعی ،میتوان گفت هر دو
الگوریتم بسیار وابسته به جمعیت اولیه میباشند .در واقع در
تکرارهای کم و جمعیت بیشتر نتایج بهتری را در زمان کمتر
ارائه دادهاند .همچنین در تکرارهای باال ولی جمعیت کمتر
نتایج ضعیفتری را در زمان اجرای باالتر بهدست آوردهاند.
این مسئله در مورد الگوریتم  HPSOمشهودتر است و

نسبت به الگوریتم ژنتیک عملکرد بهتری را ارائه داده است.
نگاره  12ترکیب بهینه مراکز و تخصیص آنها به بلوکهای
جمعیتی را نشان میدهد که بهطور یکسان توسط هر دو
الگوریتم یافت شده است .همانطور که در نگاره مشخص
است ،تعداد  6مرکز بهینه در کنار  10مرکز قبلی پیدا شدهاند
که مجموع فواصل نقاط جمعیتی از آنها کمترین مقدار
میباشد .بهترین مقدار تابع برازندگی درمجموع فواصل بین
مراکز و بلوکهای اختصاص داده شده به آنها توسط هر
دو الگوریتم برابر با  169337متر بوده است.

نگاره  : 12مراکز بهينه بيمارستان و تخصيص بلوکهای
جمعيتی به آنها بر روی دادههای واقعی
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نگاره  : 13روند همگرایی
الگوریتمها بر روی:
الف) دادههای شبيهسازی شده و
ب) دادههای واقعی

 -4-4مقایسه و ارزیابی الگوریتمها

برای مقایسه و ارزیابی دو الگوریتم ،معیارهای مختلفی
ازجمله روند همگرایی ،تکرارپذیری و زمان اجرا استفاده
شده است.

 -1-4-5روند همگرایی

نگاره  13سرعت همگرایی دو الگوریتم را برای هر دو
دادهی شبیهسازی و واقعی نشان میدهد .سرعت همگرایی
الگوریتم  HPSOبیشتر از الگوریتم ژنتیک است که علت آن
میتواند نحوه تعریف حرکت ذره به سمت بهترین تجربه
شخصی و عمومی باشد .همچنین مدل کردن جستجوی
همسایگی توسط ذره نخبه ،سبب شده است تا الگوریتم
زودتر همگرا شود .در مقابل ،عملیات تقاطع و مهاجرت
از الگوریتم  GAبه ایجاد کروموزومهای بهتر از پدر و مادر
را تضمین نمیکند .اغلب کروموزومهای فرزند در بخشی
از فضای مسئله شروع به جستجو میکنند که متفاوت از
والدین خود میباشند .بااینحال ،کروموزومهای بسیار بهتر
نسبت به والدین خود در ادامه اجرا بهصورت مکرر به وجود
میآیند .به همین دلیل در برخی از بخشهای نمودارهای
 ،GAبهبود قابل مالحظه و ناگهانی ایجاد شده است.

برای بحثهای مدیریتی ،بسیار مهمتر از معیارهایی چون
همگرایی و زمان اجرا است .برای ارزیابی تکرارپذیری
الگوریتمها ،آنها  40بار برای هر دو دادهی شبیهسازی و
واقعی اجرا شدهاند .در نگاره  14تکرارپذیری هر دو الگوریتم
نشان داده شده است HPSO .در اغلب موارد جواب بهینه را
پیدا کرده است .در مقایسه ،الگوریتم  GAبر روی دادههای
واقعی بهترین راهحل خود را در مواقع کمتری پیدا کرده است
و اختالف بین برخی از اجراها زیاد میباشد .الگوریتم HPSO
در هر دو نوع داده ثبات و تکرارپذیری بیشتری را نشان داده
است و با باالتر رفتن حجم دادهها بازهم نتایج بهتری را
در تکرارهای کمتر و با جمعیت اولیه کمتر ارائه داده است.
بااینحال ،الگوریتم  GAدر دادههای شبیهسازی با ثبات و
پایداری بیشتری نسبت به دادههای واقعی میباشد.

 -3-4-4زمان اجرای الگوریتم

در این بخش ،زمان اجرای الگوریتمها مورد بررسی
قرار میگیرد .شرط خاتمه برای الگوریتمها ،رسیدن به یک
مقدار مشخص از تابع بهینگی در برخی اجراهای پیدرپی
از الگوریتمها میباشد .در نگاره  15زمان اجرای الگوریتمها
بر روی دادههای مسئله آمده است که نشان میدهد ،متوسط
زمان اجرای  HPSOاز  GAکمتر است؛ همچنین با افزایش
حجم دادهها و ابعاد منطقه GA ،به زمان بیشتری برای رسیدن
 -2-4-4تكرارپذیری
رسیدن به نتایج یکسان در تکرارهای مختلف ،نشانهای از به جواب بهینه نیاز دارد .بخش اصلی این زمان در محاسبه و
پایداری و تکرارپذیری آن الگوریتم است .معیار تکرارپذیری مقایسه مقادیر تابع بهینگی برای تمام کروموزومها میباشد.
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نگاره  :14تكرارپذیری الگوریتمها:
 GA )1در داده شبيهسازی،
 GA )2در داده واقعی،
 HPSO )3در داده شبيهسازی و
 HPSO )4در داده واقعی

نگاره  :15زمان اجرای الگوریتمها:
الف) دادههای شبيهسازی شده و
ب) دادههای واقعی

برای محاسبه مقدار تابع بهینگی یک ذره ،تمام بلوکها باید در شهرهای توسعهیافته ،بخش مهمی از مدیریت و
به مراکز بیمارستانی اختصاص داده شوند و به این دلیل یک برنامهریزی شهری میباشد .اغلب مراکز بهینه با روشهای
دقیق و اهداف متفاوت تعیین میشوند .با این حال بودجه
فرایند وقتگیر میباشد.
و تجهیزات برای ایجاد سایتهای جدید معموالً محدود
 -5نتيجهگيری و پيشنهادات
میباشد .بنابراین تعدادی مکانهای بهینه از پیش تعریفشده
انتخاب مکان مناسب برای مراکز بهداشتی و بیمارستانها با توزیع فضایی مناسب باید انتخاب شوند .روشهای
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الگوریتم  HPSOبرای این مسئله ارجح است .در این تحقیق
از فاصله اقلیدسی برای محاسبه فاصله بین مراکز بیمارستانی
و بلوکهای اختصاص داده شده به آنها ،استفاده شده
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