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چکیده
می رود. به شمار عملیات در تحقیق شاخه مسائل کاربردی ترین از تسهیالت، و تأسیسات مکان یابی مسائل
نجات، و امداد ایستگاه های بیمارستان ها، انبارها، مکان یابی به می توان مسأله این معروف کاربردهای از
استقرار جهت مناسبی مکان تعیین مسائل این حل از هدف کرد. اشاره ... و نظامی تأسیسات بانک ها،
خدمات و کارایی حداکثر مراکز این که گونه ای به است، مشتریان به رسانی خدمات مراکز و تسهیالت
و مطالعه مورد نیز معکوس رویکرد با مکان یابی مسائل اخیرا باشند. داشته مشتریان سایر به را رسانی
که مکان یابی هدف توابع کاربردی ترین و معروف ترین از یکی است. گرفته قرار محققین از بسیاری بررسی
متنوعی کالسیک الگوریتم های همچنین می باشد. ١-میانه هدف تابع می گیرد، نظر در نیز را تجمع پارامتر
و نادقیق مسأله پارامترهای واقعی دنیای در که جا آن از اما است. شده معرفی مسأله این معکوس برای
قرار مطالعه مورد درخت ها روی فازی حالت در را ١-میانه مسأله معکوس مقاله این در هستند، غیرقطعی
عددی مثالی نیز انتها در می پردازیم. آن حل به فازی برنامه ریزی حل روش های از استفاده با و می دهیم

می نماییم. ارائه حل الگوریتم اثبات برای
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مقدمه ١
است. گرفته قرار فراوانی محققین توجه مورد نیز آنها معکوس اخیراً که است بهینه سازی مسائل مهم ترین از تسهیالت، و تأسیسات موقعیت تحلیل و مکان یابی مسائل
استقرار آتش نشانی، ایستگاه های استقرار و شهری برنامه ریزی آموزشی، نظامی، اداری، درمانی، بخش در تسهیالت استقرار زمینه در زیادی کاربردهای دارای مسائل این
این که گونه ای به می باشد، تسهیالت استقرار و خدمات  رسانی مراکز احداث جهت مناسب مکانی تعیین مسائل، نوع این حل از هدف است. ... و برق نیروگاه های
توابع به توجه با جدید تسهیالت استقرار جهت بهینه مکان های کالسیک، مکان یابی مسائل در باشند. داشته مشتریان سایر به را رسانی خدمات و کارایی حداکثر مراکز
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گراف از رئوسی یا رأس میانه، می باشد. مرکز تابع و میانه تابع گیرد قرار استفاده مورد است ممکن معمول طور به که معروف هدف تابع دو می شوند. مشخص هدف،
است. مینیمم گره ها سایر تا آنها از فاصله طوالنی ترین که است گراف از رئوسی یا رأس نیز مرکز باشد. مینیمم رئوس سایر تا آنها وزنی فاصله های همه مجموع که است
به است، رئوس وزن مانند مسأله پارامترهای برخی تغییر مسأله، این حل از هدف داد. خواهیم قرار بررسی مورد را درخت روی میانه -١ مسأله معکوس مقاله، این در
زمان در داد، ارائه (۵) که الگوریتمی توسط مسأله این شود. تبدیل ١-میانه رأس یک به یافته، تغییر پارامترهای به توجه با شده ای مشخص پیش از رأس که گونه ای
تا فازی نظریه تحت قطعی غیر پارامترهای با ١-میانه مسأله معکوس که جا آن از راستا، این در ما مطالعات به توجه با است. حل قابل O(n logn) جمله ای چند
میزان گره، هر وزن اگر بپردازیم. قطعی غیر رئوس وزن و اصالحات هزینه با مسأله این بررسی به مقاله این در که شد انگیزه ای است، نگرفته قرار بررسی مورد حال به
به است، کراندار اصالحات تحت هزینه حداقل با مشتریان تقاضای میزان اصالح درخت ها، روی میانه - ١ مسأله معکوس حل از هدف دهد، نشان را مشتریان تقاضای
تسهیالت و رسانی خدمات مراکز به مشتریان تقاضای میزان مسأله این در که آنجا از اما شود. (١-میانه) بهینه مکان شده ای، مشخص پیش از (رأس) مکان که گونه ای
مقاله این در ما منظور بدین بود. خواهد واقعیت از دور به تسهیالت مراکز به مشتریان بهینه تقاضای دقیق میزان آوردن بدست بنابراین می باشد، رو روبه قطعیت عدم با
فازی محیط در گیری تصمیم (٣) شد. (١۵)معرفی توسط ابتدا در فازی مجموعه های کنیم. می استفاده مسأله حل برای فازی روشهای از قطعیت، عدم رفع منظور به
فازی، تصمیم گیری کاربردهای مهم ترین از یکی شد. کارگرفته به ریاضی برنامه ریزی حوزه در ،(١۴) توسط بار اولین برای تصمیم گیری در زاده و بلمن ایده کردند. بیان را
هدف تابع تغییر با خطی برنامه ریزی مسأله فازی جواب کردن پیدا برای را روشی (۴) است. شده انجام زمینه این در زیادی کارهای که می باشد فازی خطی برنامه ریزی
حل برای سازی غیرفازی پایه بر را روشی نیز (١) دادند. پیشنهاد فازی هدف ضرایب با LP مسائل برای را حلی روش (١٣) کردند. معرفی را هدفه چند مسأله یک به
در کردند. ارائه FFLP حل برای نوین روشی L-R فازی اعداد و RANK تابع از استفاده با (١٠) دادند. پیشنهاد (FFLP ) فازی تماما خطی برنامه ریزی مسأله
نظر در را فازی طول های وزن با مکان یابی مسائل (١٧) است. شده انجام زیادی کارهای فازی منطق از استفاده با نیز غیرقطعی داده های با مکان یابی مدل سازی زمینه
p مسأله حل به نیز (١٣) داده اند. ارائه فازی محیط در میانه - p مسأله بهینه جواب یافتن برای فرمول بندی یک نیز (١٢) داده اند. ارائه آن حل برای روشی و گرفته اند

باشد: می زیر بصورت مقاله سازماندهی بنابراین اند. پرداخته Crisp حالت به تبدیل با میانه -
مسأله این چهارم بخش در و می کنیم بیان را ١-میانه مسأله معکوس سوم بخش در می پردازیم. فازی مجموعه نظریه اولیه مفاهیم و تعاریف از برخی ارائه به دوم بخش در

می کنیم. ارائه عددی مثال یک مدل، بهتر فهم جهت نیز آخر در می کنیم. استفاده فازی خطی برنامه ریزی روش های از آنها حل برای و می کنیم بیان فازی حالت در را

اولیه تعاریف ٢
شود. می بیان مقاله نیاز مورد فازی مجموعه نظریه خواص و پایه ای مفاهیم برخی بخش دراین

آنجا از نماید. صدق تحدّب و بودن نرمال شرط دو در که است حقیقی اعداد خط روی فازی مجموعه یک ،A فازی عدد آن. های ویژگی و ١ فازی اعداد .٢ . ١ تعریف
انواع دارای فازی اعداد می باشند. فازی مجموعه های نوع ترین مرسوم فازی اعداد بنابراین سازند، می برآورده را تحدّب و بودن نرمال شرایط فازی مجموعه های اکثر که

می گیرند. قرار بحث مورد آن ویژگی های ادامه در که باشد می مثلثی فازی عدد آنها از یکی می باشند. مختلفی
فازی عدد یک باشد. می آن راست شاخه c و میانه b چپ، شاخه a که است مثلثی فازی عدد یک Ã = (a, b, c) فازی عدد یک مثلثی. فازی عدد .٢ . ٢ تعریف

.a ⩾ ۰ اگر وفقط اگر است مثبت مثلثی
باشد. c = g و b = f و a = e اگر وفقط اگر معادلند B̃ = (e, f, g) و Ã = (a, b, c) مثلثی فازی عدد دو .٢ . ٣ گزاره

تابع یک R : F (R) −→ R صورت این در باشد. حقیقی اعداد مجموعه روی شده تعریف فازی اعداد از مجموعه یک F (R) کنید فرض رتبه. تابع .۴ . ٢ تعریف
می کند. نگاشت است) موجود آن در ترتیب حقیقی(که محور به را فازی عدد هر که است رتبه

می باشد. R(Ã) =
a+ ۲b+ c

۴
صورت به فازی عدد این رتبه تابع اینصورت در باشد، مثلثی فازی عدد یک Ã = (a, b, c) اگر

١Fuzzy Numbers
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بررسی باشد می R حقیقی اعداد از کلی مجموعه یک روی که مثلثی فازی عدد دو بین حسابی عملگرهای قسمت این در مثلثی. اعداد حسابی های عملگر .۵ . ٢ تعریف
داریم: صورت این در باشند، مثلثی فازی عدد دو B̃ = (e, f, g) و Ã = (a, b, c) کنید فرض است. شده

۱. Ã⊕ B̃ = (a, b, c)⊕ (e, f, g) = (a+ e, b+ f, c+ g)

۲. − Ã = −(a, b, c) = (−a,−b,−c)

۳. Ã⊖ B̃ = (a, b, c)⊖ (e, f, g) = (a− e, b− f, c− g)

۴. Ã⊗ B̃ =





(ae, bf, cg) a ⩾ ۰

(ag, bf, cg) a < ۰, c ⩾ ۰

(ag, bf, ce) c < ۰

کوچکتراز نسبتا ũ صورت این در باشند. دلخواه مثلثی فازی عدد دو ṽ = (x۲, y۲, z۲) و ũ = (x۱, y۱, z۱) کنید فرض لکسیکوگرافی. بندی رتبه .۶ . ٢ تعریف
اگر: وفقط اگر دهیم می نمایش ũ < ṽ با ṽو

۱. y۱ < y۲

۲. y۱ = y۲ و (z۱ − x۱) > (z۲ − x۲)

۳. y۱ = y۲ و (z۱ − x۱) = (z۲ − x۲) و (z۱ + x۱) < (z۲ + x۲)

. ũ = ṽ اگر وفقط اگر ، (z۱ + x۱) = (z۲ + x۲) و (z۱ − x۱) = (z۲ − x۲) و y۱ = y۲ که است واضح کنید توجه

میانه -١ مسأله معکوس بیان ٣
یال های مجموعه E = {e۱, ..., em} و رئوس از متناهی مجموعه V = {v۱, ..., vn} طوریکه بگیرید، به نظر در را T = (V,E) صورت به درخت شبکه یک
با ،u, v ∈ V گره دو بین مسیر کوتاه ترین طول است. wj ∈ R

که+ wj وزن دارای vj ∈ V رأس هر و li مثبت طول دارای ei ∈ E یال هر است. T درخت
با میانه -١ مسأله معکوس حل از هدف .W (T ) :=

∑n

j=۱ wj یعنی باشد، درخت رئوس همه وزن مجموع W (T ) کنید فرض شود. می داده نمایش d(u, v)
نسبت که vs شده مشخص پیش از رأس ای که گونه به است، کراندار تغییرات تحت ،w∗ صورت به هزینه کمترین با رئوس وزن اصالح درخت ها، روی رئوس وزن تغییر
نشان qj و pj با ترتیب به را vj ∈ V رأس هر وزن کاهش و افزایش اگر شود. تبدیل میانه -١ رأس یک به نیست، میانه -١ ،w شده داده رئوس وزن مجموعه به
جواب که دادند نشان (٩) بعد سال یک و (١١) می شود. اصالح (j = ۱, ..., n (برای w∗

j = wj + pj − qj صورت به شده داده درخت از رأس هر وزن دهیم،آنگاه
است. وابسته رأسی وزن های به فقط و بوده مستقل یالی طول های از کامال درخت ها روی ١-میانه مسأله

است، T درخت ١-میانه یک ،k درجه از vs ∈ V رأس بگیرید. نظر در را T = (V,E) درخت :(( رأس یک بودن (١-میانه بهینگی (شرط (١١) (٩)و .٣ . ١ لم
است. T − vs از حاصل ماکسیمال زیردرخت هر وزن W (Ti) :=

∑
vj∈Ti

wj که طوری به i = ۱, ..., k برای ،W (Ti) ⩽
W (T )

۲
اگر فقط و اگر

نسبت T درخت ١-میانه یک vs ∈ V رأس صورت، این در W (Tk) >
W (T )

۲
و W (T۱) ⩽

W (T )

۲
, ...,W (Tk−۱) ⩽

W (T )

۲
کنید فرض (٨) .٣ . ٢ لم

اگر: فقط و اگر است شده اصالح وزن های به
D := W (Tk)−

W (T )

۲
= ۰

است: زیر صورت به است، شده ارائه (٨) و (۵) توسط که مسأله این ریاضی مدل بنابراین
min

n∑

j=۱

cjxj (١)
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s.t

n∑

j=۱

xj = b (٢)
۰ ⩽ xj ⩽ xj ∀ j = ۱, ..., n (٣)

xj :=





pj اگر xj = pj

qj اگر xj = qj

و xj :=





qj vj ∈ Tk

pj vj /∈ Tk

و هستند مثبت b := ۲D = ۲W (Tk)−W (T ) و cj که

دهد. می نشان را رئوس وزن تغییرات باالی کران xj طوریکه به
وزن تغییر امکان با درخت روی ١-میانه مسأله معکوس بنابراین است. حل قابل خطی زمان در (٢) الگوریتم توسط که است پیوسته پشتی کوله مسأله یک باال مسأله

است. حل قابل O(n) زمان در ،( مثبت وزن های با رئوس(

آن حل الگوریتم و فازی ١-میانه مسأله معکوس مدل سازی ۴
می شود: فرمول بندی زیر صورت به هدف تابع فازی ضرایب با و فازی متغیر n و فازی محدودیت m با خطی ریزی برنامه مسأله یک

Max(Min)C̃T ⊗ X̃ (۴)
Ã⊗ X̃ = B̃ (۵)

X̃ ∈ F+ (۶)
C̃T =

[
c̃j

]

۱×n
, X̃ =

[
x̃j

]

n×۱
, Ã =

[
ãij

]

m×n
B̃ =

[
b̃i

]

m×۱
طوریکه به

از استفاده با را آن سپس و کرده تبدیل فازی مدل به را میانه -١ مسأله معکوس ابتدا هستند، فازی رئوس وزن چنین هم و رئوس وزن اصالح هزینه اینکه فرض با
،X̃ =

[
x̃j

]

n×۱
،C̃T =

[
c̃j

]

۱×n
دادن قرار با صورت این در می پردازیم. آن حل به معمول روشهای از استفاده با و کرده تبدیل CRISP حالت به Rank تابع

شود: می فرموله زیر صورت به فازی تماما خطی ریزی برنامه مسأله به ١-میانه معکوس کالسیک مسأله ،۶-۴ مدل در B̃ =
[
b̃
]

۱×۱
و Ã = Ĩ =

[
۱̃

]

۱×n

min

n∑

j=۱

c̃j x̃j (٧)
s.t

n∑

j=۱

x̃j = b̃ (٨)
۰ ⩽ x̃j ⩽ x̃j ∀ j = ۱, ..., n (٩)

x̃j , b̃, c̃j x̃j ∈ Triangle fuzzy number(TF+) (١٠)
کنیم: می ارائه را زیر الگوریتم ٧-١٠ فازی مدل حل برای اکنون

است: زیر گام های دارای الگوریتم این .١ الگوریتم
باشند. مثلثی فازی اعداد مدل در شده گرفته نظر در فازی اعداد طوریکه به بگیرید. نظر در را ٧-١٠ فازی تماما خطی ریزی برنامه مدل .١ گام •

فازی اعداد با ترتیب به را x̃j و x̃j ، c̃j ،̃b فازی های پارامتر صورت این در ،x̃j , x̃j , c̃j , b̃ ∈ TF+ که گرفتیم نظر در ١ گام در اینکه به توجه با .٢ گام •
شود: می فرموله زیر صورت به گام١ در شده اشاره FFLP مسأله سپس دهیم. می نشان (xj , yj , zj) و (xj , yj , zj) ، (aj , bj , cj) ، (f, g, h) مثلثی

min
n∑

j=۱

(aj , bj , cj)⊗ (xj , yj , zj) (١١)
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s.t
n∑

j=۱

(xj , yj , zj) = (f, g, h) (١٢)

(xj , yj , zj) ⩽ (xj , yj , zj) ∀ j = ۱, ..., n (١٣)

(xj , yj , zj) ∈ TF+ ∀ j = ۱, ..., n (١۴)

کالسیک خطی ریزی برنامه مسأله شکل به ٢ گام در شده اشاره FFLP مسأله مثلثی فازی اعداد روی بر شده تعریف حسابی عملگرهای از استفاده با .٣ گام •
شود: می تبدیل زیر (CLP )

min R

( n∑

j=۱

(aj , bj , cj)⊗ (xj , yj , zj)

)
(١۵)

s.t
n∑

j=۱

xj = f (١۶)
n∑

j=۱

yj = g (١٧)
n∑

j=۱

zj = h (١٨)

(xj , yj , zj) ⩽ (xj , yj , zj) ∀ j = ۱, ..., n (١٩)
yj − xj ⩾ ۰, zj − yj ⩾ ۰ ∀ j = ۱, ..., n. (٢٠)

آید. می بدست ٣ گام در شده اشاره کالسیک خطی ریزی برنامه مسأله حل از استفاده با x∗

j , y
∗

j , z
∗

j بهینه جواب .۴ گام •
آید. می بدست x̃j = (xj , yj , zj)در x∗

j , y
∗

j , z
∗

j دادن قرار با فازی بهینه جواب .۵ گام •
آید. می بدست ∑n

j=۱ c̃j x̃
∗

j در دادن قرار با فازی بهینه مقدار گام۶. •

عددی مثال ۵
باشند. قطعی مقادیری ها هزینه ضرایب بردار که ایم کرده فرض مدل این در پردازیم. می زیر عددی مثال حل به الگوریتم بهتر فهم برای

MinZ = ۶٫۳۲۵× x̃۱ + ۵٫۶۵۶× x̃۲ + ۱۰٫۸۱۶× x̃۳

S.T (x̃۱۱, x̃۱۲, x̃۱۳)⊕ (x̃۲۱, x̃۲۲, x̃۲۳)⊕ (x̃۳۱, x̃۳۲, x̃۳۳) = (۱۴,۱۵,۱۵٫۵)

(x̃۱۱, x̃۱۲, x̃۱۳) ⩽ (۴,۵,۶)

(x̃۲۱, x̃۲۲, x̃۲۳) ⩽ (۶٫۵,۸,۱۰)

(x̃۳۱, x̃۳۲, x̃۳۳) ⩽ (۱۱٫۵,۱۲,۱۳)

x̃۱, x̃۲, x̃۳ ∈ TF+

هدف تابع بهینه جواب مقدار و x̃۳ = (۲,۲,۲) و x̃۲ = (۸,۸,۸) ،x̃۱ = (۴,۵,۵) با است برابر باال مسأله بهینه جواب پیشنهادی الگوریتم روند به توجه با
می باشد. ۹۷٫۶۳۰۷۵ برابر

۵١



نتیجه گیری
یعنی مکان یابی در مهم مسائل از یکی ابتدا مقاله این در گیرد. قرار تحقیقات در مهم زمینه ای عنوان به میتواند که می باشد جدید مسائل از یکی فازی مکان یابی مسائل
و ها داده با را مسأله شوند می روبرو قطعیت عدم با معموال و بوده ابهام دارای واقعی دنیای محیط در ها داده اینکه به توجه با و کردیم بیان را ١-میانه معکوس مسأله

نماییم. می حل را آن و کرده تبدیل Crisp مساله به فازی خطی ریزی برنامه بر مبتنی تکنیک هایی با را آمده بدست مدل سپس و کرده مدلسازی فازی متغیرهای
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