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چکیده 

 بازار در محصوالت نآ در که است مواجه آینده تولیدی هایمحیط هایچالش با جهانی تأمین زنجیره و تولید گذشته، دهه در چند

ها های تولیدی همواره به کمک سازمانپیشرفت تکنولوژی .باشندمی کوتاه بسیار عمر چرخه یک با گرا خدمات و سفارشی شدتبه

در نظر ا این پژوهش ب کوتاه وارد بازار کنند. در درزمانیآمده تا بتوانند محصوالتی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه و آلودگی را 

ریزی عملیاتی باشند، مسأله یکپارچه طراحی و برنامههای بارز انقالب صنعتی چهارم میکه از شاخص پذیریانعطافتن مفاهیم گرف

ی یک پذیری زنجیره تأمین، فرآیند، محصول و طراحیک زنجیره تأمین تولید هوشمند مورد توجه قرار گرفته است. با مالحظه انعطاف

های زیست محیطی ارائه شده صحیح دو هدفه با هدف حداکثر نمودن سود و حداقل نمودن آلودگی ریزی عددمدل ریاضی برنامه

اند که ادهداست. به منظور حل مدل دو هدفه پیشنهادی از روش محدویت اپسیلون استفاده شده است. نتایج محاسبات عددی نشان 

 های عملیاتی دارد.نامهمدل پیشنهادی قابلیت مناسبی در طراحی زنجیره تأمین و ارائه بر

.پذیری؛ انعطاف 4.0تولید هوشمند؛ صنعت  تأمین؛ زنجیره تأمینزنجیره  کلمات کلیدی:

مقدمه -1

 ، دوم صنعتی انقالب طول در. شد ایجاد بخار و آب قدرت کمک با مکانیکی تولید امکانات ، صنعتی انقالب اولین طول در

 شدند معرفی اطالعاتی و الکترونیکی هایفناوری ، سوم صنعتی انقالب در. یافت تحقق الکتریکی انرژی کمک با انبوه تولید

 از یکی میان در ، 2013 سال در. هست صنعتی چهارم انقالب آستانه در جهان امروزه، .شدند تولید در اتوماسیون باعث که

 پروژه ، شد مشخص 2020 پیشرفته استراتژی اقدام برنامه از بخشی عنوانبه آلمان دولت توسط که "آینده پروژه" 10

 شدهگرفته نظر در یکپارچه صنعت رهبر عنوانبه خود انتصاب جهت آلمان برای بزرگ تالش یک عنوانبه 4.0 صنعت

 آن در که است مواجه آینده تولیدی هایمحیط هایچالش با جهانی تأمین زنجیره و تولید گذشته، دهه . در[1]است

 با تولید جدید تکنولوژی و ندباشمی  کوتاه بسیار عمر چرخه یک با گرا خدمات و سفارشی شدتبه بازار در محصوالت

 حتی .شودمی گفته( آوریفنو  تولید ، ارتباطات اطالعات،)  1ICPTآن به که شده همگام تکنولوژی ارتباطات و اطالعات

 مثال،عنوانبه. است متفاوت صنعت در متولی هر دیدگاه از بدانند، ذاتی طوربه را "هوشمندانه" معنای مردم بیشتر اگر

 خودکار، طوربه کارخانه شده، متصل کارخانه کارخانه مانند مختلف از یک مفاهیم از بسیاری عنوانبه "هوشمند" کارخانه

 ویژگی سه ،"هوشمندانه" تأمین زنجیره ایجاد منظوربه. شودمی گرفته نظر در AM2 تولید افزایشی یا یکپارچه کارخانه

 مفهومی جهت دهندهنشان هاویژگی این. سازیسفارشی و همکاری اتصال،: شوددر نظر گرفته می اصل عنوانبه

 مطالعات در بیشتر .است غیره و ،AM مصنوعی، هوش سیم،بیهای سیستم ها،روبات مانند آینده مختلف هایآوریفن

از  استفاده با بازار برای محصول سازیسفارشی و اجزا همکاری و داده اتصال بر هوشمند هایکارخانه روی بر شدهانجام

ICPT پویا تأمین زنجیره عملیات و طراحی در را نوآوری یک [3]. کیم و همکاران در پژوهش خود [2]است شده تأکید 

 کهشده هنگامیبیان [4]مانیکا و همکاران  مطالعه دردادند.  ارائه افزایشی تولید با هوشمند متصل هایکارخانه برای

1Information, Communication, Production, Technology 
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 از وب یک یا و متصل هوشمند هایکارخانه تبدیل به هاآن شوند،می گذاشته اشتراک به و متصل چندگانه هایکارخانه

 باشد؛ دشوار امکانات و هاپروسه گذاریاشتراک به است ممکن سنتی، تولید سیستم یک در. شوندمی هوشمند هایکارخانه

 هایمدل و گذاشت اشتراک به واقعی زمان در را هاکارخانه توانمی متصل، هوشمند هایکارخانه محیط در حال،بااین

 پیدا برای تأثیرگذار و سودآور عامل تاکتیکی ریزیبرنامه مدل یک [2]جیونگ و همکاران کرد.  ایجاد را وکارکسب جدید

 تأمین زنجیره در ریزیبرنامه هایمدل بیشتر .است کرده ارائه کار انجام زمان و سود بین مطلوب تجارت یک کردن

. [10-6] هست محیطی عوامل و هاهزینه رساندن حداقل به ، و[5] تأمین تولید زنجیره هزینه کلنمودن  حداقل منظوربه

در این  .هوشمند محسوس است تأمینی انقالب صنعتی چهارم و زنجیره همسو باعدم وجود مدل منسجم ر حال حاضر د

 گرفتهها در نظر ای از کارخانه، مجموعهمحیطیزیستآلودگی  سازی حداقلو همچنین  آوریافزایش سود باهدفمقاله 

مشتری را شناسایی و سپس با همکاری یکدیگر  موردنیازمحصول  ،شبکه ابری یک طاتصال توس واسطهبهکه  است شده

 ،باشدمحصوالت در این سیستم مطابق با نیاز مشتری می تنهانه درواقعکنند. می شدهخواستهاقدام به تولید آن در مقیاس 

تحویل و با  و زمان ها، فرآیندی با کمترین هزینههای مختلف در این کارخانهی فرآیندشود با مقایسهبلکه تالش می

در این سیستم مقدار مشخصی مشوق  تولیدشدههر واحد کاالی  ازای بهاز طرفی دولت هم  انتخاب شود. بیشترین کیفیت

 مدل دهد.محیطی تخصیص میهای آلودگی زیستمالی در راستای حمایت از تکنولوژی جدید و همچنین رعایت شاخص

همچنین به دلیل توجه  پردازد.ریزی عملیاتی آن میرنامهو سپس به ب نموده طراحی تولید را تأمینابتدا زنجیره  شدهارائه

تبدیل به یک  تأمینسازی و تحویل سریع به مشتری زنجیره های هوشمندی مانند اتصال، همکاری، سفارشیبه ویژگی

هوشمند با  هایکارخانهمرتبط با یک شبکه از  پذیریانعطافدر این مقاله شش نوع  د.شوتولید هوشمند می تأمینزنجیره 

در این مقاله استفاده از  است. شدهتعریفت اشیا شناسایی و ، محاسبات ابری و اینترنبعدیسهاستفاده از چاپگرهای 

 این امکان را فراهم همکاری پذیریانعطاف و تأمینزنجیره  پذیریانعطاففرایند،  پذیریانعطافمحصول،  پذیریانعطاف

پویا که قابلیت تغییر با توجه به  تأمینمتفاوت در یک زنجیره  باکیفیتهایی کرده تا محصوالتی با طراحی مختلف با فرآیند

 های مختلف در ساخت و تحویل هر نوع از کاال، تولید شود.نوع محصول را دارد، با همکاری کارخانه

ها و کند و سپس با تعریف نمادمی بحثو فرضیات آن  رد مسئلهودر م 2این مقاله به این شرح است، بخش  ساختار

محاسبات عددی  4بخش  دردهد، روش حل را توضیح می 3کند. بخش مسئله را بیان می سازیمدل، های مدلپارامتر

 .گرددمطالعات آتی تشریح می هایپیشنهادو گیری نتیجه 5بخش  درنهایت، شودارائه می

سازی ریاضیبیان مسئله و مدل -2

 نیستند. شدهشناختهو محصوالت  هاسفارش زیرا است ترسخت بینیپیشبرخالف سیستم تولید انبوه، نظر در سیستم مورد

 موردنیازمحصول و فرآیندهای تولید  هایویژگیقادر به شناخت  ،محصوالت سفارشی تولید تأمینزنجیره  این اعضا در

در این سیستم بسیار  پذیریانعطاف. بنابراین، است محصول متفاوتنوع  اساس برکه  باشندمیپس از دریافت سفارش 

در این مسئله فرض بر این است که تعدادی کارخانه از طریق یک سیستم ابری به هم متصل هستند، مشتری  است.مهم 

 تائیدت شود. در صوریا رد می تأییدکند و پس از بررسی درخواست او خود را وارد این سیستم می موردنیازکاالی 

ها، بهترین ترکیب از فرآیند شدهارائهو با استفاده از مدل  شدهمشخص موردنیازهای درخواست مشتری مواد و فرآیند

ترین تحویل به مشتری محیطی و سریعآلودگی زیست کمترین،ها و وسایل نقلیه که منتج به بیشترین سودآوری کیفیت

های های جدید مشوقهمچنین به جهت ایجاد آلودگی کمتر و استفاده از تکنولوژی گردد.ریزی میانتخاب و برنامه دنشو

به سودآوری بیشتر شده است. در این سیستم  شود که منجرها پرداخت میمالی از جانب دولت برای تولید هر واحد از کاال
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های مشابه توانند فرآیندها میارخانهبیشتر، هر کارخانه دارای چندین فرآیند است و ک پذیریانعطافدر راستای اعمال 

سازد که در صورت کمبود مواد اولیه و یا اشکال در داشته باشند. همچنین وجود چند سطح کیفیت سیستم را قادر می

در زمان تحویل به مشتری دیرکرد رخ بگیرد تا  را آنتر جای پایین باکیفیتیباال، فرآیندی  باکیفیتانجام یک فرآیند 

 محصولو تعدادی از یک  است محصولیتک شدهتعریفتولید هوشمند  تأمینالزم به ذکر است که زنجیره  نهایتدرندهد. 

       دهد:را نشان می شدهارائههای تصمیم مدل و متغیرها ها، پارامترجداول زیر اندیسکند. تولید می را

های مدل. اندیس1جدول

Iهاها یا گرهمجموعه فرآیند(,i j I)

K هامجموعه کارخانه (,k l K)

T های زمانیدوره (t T)

S هاسطوح کیفیت فرآیند (,s s S )

R  مجموعه وسایل نقلیه (r R)

dT نقل وجود داردودر ساعات کاری کارخانه که امکان حمل های زمانیدوره(
dT T)

V کندهای متفاوت به هم متصل مییک جفت گره که دو فرآیند متوالی را در کارخانه

های مدل. پارامتر2جدول

D تقاضا برای کاال

iskCap  برای فرآیند  هرروزمیانگین زمان در دسترس درiدر کارخانهkباکیفیتsافق زمانی tدر

isku برداری از فرآیندنرخ بهرهi در کارخانهk  باکیفیتs

kFC هزینه ثابت برای انتخاب کارخانهk

iskSC  اندازی فرآیندهزینه راه i باکیفیتs در کارخانهk

iskPC هزینه فرآیند به ازای واحد برای فرآیندi باکیفیتs در کارخانهk

iskPT زمان فرآیند به ازای واحد برای فرآیندi باکیفیتsدر کارخانهk

klrTC  ونقل از کارخانههزینه حملk   به کارخانهl با وسیله نقلیهr 

iska بین فرآیندماتریس مجموعه پوششی که ارتباطi کیفیتs و کارخانهk دهدرا نشان می

tP  هزینه جریمه در صورت داشتن تابع افزایشی برای زمان

itc ظرفیت در دسترس گرهi  دورهدرt

ijLT نقل از گرهومان حملزiگره jبه

iskpr  فرآیندقیمتi کارخانهدرkباکیفیتs

kldi  کارخانهفاصله بینkو کارخانهl
rpo  نقلیهمیزان آلودگی وسیلهr

iskppفرآیند میزان آلودگیi  کارخانهدرkباکیفیتs

iskmo با فرآیند شدهساختهمشوق مالی دولت برای کاالیiو کیفیتsکارخانه kدر

ijaa  دهدها را نشان میمجاورت که روابط بین فرآیندماتریس

isk دهدرا نشان می هاا فرآیندب هاروابط کارخانهماتریس پوششی

های تصمیم مدل. متغیر3جدول
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iskq تعداد محصول از  فرآیندi باکیفیتs در کارخانهk
ijstxx شده از گرهتعداد محصول فرستادهiگره tدورهدر sباکیفیتjبه

istyyتعداد محصول فرآیند شده در گرهi باکیفیتs  دورهدرt

itII سطح موجودی اولیه گرهi  دورهدرt

istIO  سطح موجودی محصول تولیدشده در گرهi باکیفیتs  دورهدرt
kx  ،اگر کارخانه 1انتخاب کارخانهk صورتاین  انتخاب شود، صفر در غیر

isky  ،اگر فرآیند 1انتخاب فرآیندiیفیتباکsکارخانه صورتاینانتخاب شود، صفر در غیر kبرای

/isks lr
 اگر محصولی از  فرآیند 1نقل،وانتخاب حملiباکیفیتsکارخانه کارخانهدرs/باکیفیتفرآیندی  برای kدر

lنقلیهوسیلهباrغیر صفر در شود، صورتاینارسال

به شرح زیر است: شدهارائهمدل ریاضی 

(1)  

/
/

1max

( )

isk isk
i I s S k K

isk isk
k k isk isk isk isk klr isks lr

k K i I s S k K i I s S k K l K r Rs S isk
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i I s S k K

Z pr q
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(2)  /
/

2min kl r isk iskisks lr
i I s S k K l K r R i I s S k Ks S

Z di po pp q
       

    

Subject to:

(3)
i

isk
k s

q d 

(4)  ,i kisk isk isk isk isk isku CAP y y pt q  

(5)  , ,i s kisk ky x 

(6)  /, , , , &i s k s l k l 
/ '1iskisks lr i s l

r
y y


  

(7)  ,i tist it
s

yy c 

(8)  
,i t1 jiit it ji jist lt ist

j s s
aa xx yy        

(9)  
, ,i s t1ist ist ist ij ijst

j
yy aa xx     

(10)  
jij ijst

i s t
aa xx d 

(11)  
,i s ist isk

t k
yy q  

(21)  ( , ) , \ di j V t T T  
ijstxx  

(31)/, , , , ,i s k s l r/ii rsk s lk sk
x y   

(41)  , , ,i j s t , , 0ist ijt ist it istq xx yy IO    

های حاصل از فروش های تولید را از مجموع درآمدکه هزینه است شدهبیانسودآوری  سازی حداکثر باهدف( 1) عبارت

های آلودگی سازی حداقلهدف دوم است که برای  ع( تاب2) عبارت، کندهای مالی دولت کم میکاال و مشوق

رای ( ب3) معادله. است های ساخت و تولیدها و فرآیندهای نیمه ساخته بین کارخانهنقل کاالوناشی از حمل محیطیزیست
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کند که تا زمانی که مدل ( اطمینان حاصل می4محدودیت ). مجموعه است شدهطرحبرآورده نمودن تقاضای مشتری 

مجموعه  .کندنشد از باالترین کیفیت استفاده می به دلیل محدودیت ظرفیت زمانی ترمجبور به استفاده از کیفیت پایین

 شدهانتخابفرآیند در آن است ای که شود که کارخانهانتخاب می( بیانگر این است که زمانی یک فرآیند 5محدودیت )

مجموعه  .کندمی تعیین نه یا است ضروری هاکارخانه بین ونقلحمل آیا که را مسئله این( 6) محدودیتمجموعه باشد. 

( 9( و )8های )محدودیت . مجموعهکندمی محدود زمانی دوره هر در فرآیند ظرفیت به بسته را تولید مقدار (7محدودیت )

 که است محدودیتی( 10) عبارت .دهندمی نشان را فرایند هر در تولیدی محصوالت و خام مواد به مربوط موجودی تعادل

در یک کارخانه با  تولیدشدههای ( بیانگر این موضوع است که تعداد کاال11معادله ) .کندمی بیان را محصول تقاضای

معادله  .برابر است های زمانی مختلفهای متفاوت در افقها و کیفیتدر آن کارخانه با فرآیند تولیدشدههای مجموع کاال

 t که زمانی ، یعنیباشد دسترس در ونقلحمل که است پذیرامکان زمانی تنها کارخانه بین حرکت که دهدمی ( نشان12)

های محدودیت. مجموعه شود ارسال هاکارخانه سایر به تواندمی کارخانه یک در تولیدشده محصول باشد dT به متعلق

کنند.های تصمیم را بیان می( هم متغیر14( و )13)

مدل سازی خطی -1.2

متغیر مثبت  خطی در تابع هدف اول،عبارت غیر باشد، برای خطی سازیخطی میردر قسمت قبل غی شدهبیانمدل 

/isks lr
wهدف اول به شکل زیر تغییر میاستشدهتعریف کند:و تابع

(15)
/

/

1max

( )

isk isk
i I s S k K

isk
k k isk isk isk isk klr isks lr

k K i I s S k K i I s S k K l K r Rs S isk

isk isk
i I s S k K

Z pr q

PTFC x SC y PC q TC w
CAP

mo q

  

        

  

 

  





   



گردد.( به مدل اضافه می18) -(16های )همچنین عبارت

(16)/, , , , ,i s k s l r/ iskisks lr
w q 

(17)/, , , , ,i s k s l r/ /*
isks lr isks lr

w M  

(18)/, , , , ,i s k s l r/ /*(1iskisks lr isks lr
w q M    

 ست.اشده  جایگزین (20و ) (19) خطی های( مجموعه محدودیت6) خطیغیر برای مجموعه محدودیت

(19)/, , , , ,i s k s l k l / /1
2 0isk i s l isks lr

r
y y 


   

(20)/, , , , ,i s k s l k l / /1
1isk i s l isks lr

r
y y 


   

روش حل -3

 شدهارائهمدل  است. بر اساس این روش شدهاستفادهε -برای حل مدل دو هدفه پیشنهادی، از روش کالسیک محدودیت

عنوان هدف و با در نظر گرفتن توابع دیگر به عنوان یک تابعترین تابع بهمهم تبدیل به یک مدل تک هدفه شده  و با حفظ

مجموعه  ول و انتقال تابع دوم بها. در این مقاله از رویکرد حفظ تابع هدف [11] شودساخته می ε های مبتنی برمحدودیت

صورتبهها محدودیت
2Z  با انتخاب مقادیر است شدهاستفاده .ε یدر بازه   

min max
2 2Z Z  چیره ناهای جواب 

کهذکرشایانخواهد آمد.دستبه است 
min

2Z و 
max

2Z.هستند دوم هدف به ترتیب بهترین و بدترین مقدار تابع

محاسبات عددی  -4
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های فرآیند را در نظر بگیرید. مقادیر پارامترها بر اساس بازه 4کارخانه و  6ای با برای بررسی مدل پیشنهادی، زنجیره

 دست بهادیر  زیر مق [3] با توجه به پژوهش کیم و همکاران . اندتولیدشدهتصادفی  صورتبهدر جداول زیر  شدهتعریف

 آمد.

هاها و اندیس. مقادیر پارامتر4جدول

.اندتولیدشدهبا مقادیر عدد صحیح نیز به شکل تصادفی  iskوijaaوiskaهای همچنین ماتریس

 آمدهدستبه( 8ساس جدول )دو جواب پارتو بر ا ،ε -استفاده از روش محدودیتافزار گمز با پس از اجرای مدل در نرم

 .است

های پارتو. جواب8جدول 

که از جواب پارتوی دوم  انتخاب شدند 6و  5، 3، 2های کارخانه هایی ازحل مدل نشان داده است که فرآیند

 روز تولید گردید. 7عدد کاالی تقاضا شده در مدت  200و تمامی  اندآمدهدستبه

. مجموعه جواب نهایی مدل9جدول

سطح کیفیتکارخانهفرآیند

عالی16

عالی25

متوسط32

خوب43

گیرینتیجه -5

پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ابزارآالت  .ی گذشته جهان دستخوش تغییرات مثبت و منفی بسیاری بوده استدر سده

ها امکان تولید کاال .ها کمک کرد تا محصوالتی باکیفیت بهتر و در زمان کمتر تولید کنندتر به سازمانتر و سریعدقیق

ترین اصل در موفقیت است. بردند که رضایت مشتری از محصول مهم های مشتریان فراهم شد و همگی پیطبق سفارش

جا گذاشته است که بدون محیطی بهها در مقیاس بزرگ تأثیرات مخرب زیستی دیگر استفاده از این تکنولوژیاز طرف

پذیری که با در نظر گرفتن مفاهیم انعطافدر این مقاله،  باشد.سر دنیا قابل جبران نمیتاها در سرهمکاری تمامی سازمان

ریزی عملیاتی یک زنجیره تأمین تولید مسأله یکپارچه طراحی و برنامه باشند،های بارز انقالب صنعتی چهارم میاز شاخص

پذیری زنجیره تأمین، فرآیند، محصول و طراحی یک مدل ریاضی هوشمند مورد توجه قرار گرفت. با مالحظه انعطاف

. به گردیدائه های زیست محیطی ارریزی عدد صحیح دو هدفه با هدف حداکثر نمودن سود و حداقل نمودن آلودگیبرنامه

پارامتر و مجموعهمقادیرپارامتر و مجموعهمقادیرپارامتر و مجموعهمقادیر

1,…,7T1,…,6K1,…,4I
200D1,…,3R1,…,3S

[1000,2000]iskSC[0.8,1]
isku[144000,1800000]iskCap

[30,50]iskPC[5000,10000]kFC[500,1000]iskPT
0ijLT[1000,1500]

itc[5,10]
tP

[40,100]iskmo[200,700]
kldi[5000,10000]iskpr

10000M[40,100]rpo[4,10]iskpp
[2000,5000]klrTC

 جواب پارتو
1Z2Z

15202760020158.375

27236610084062.780
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اند که مدل منظور حل مدل دو هدفه پیشنهادی از روش محدویت اپسیلون استفاده شد. نتایج محاسبات عددی نشان داده

، کنندهتوزیعسطح در نظر گرفتن  های عملیاتی دارد.پیشنهادی قابلیت مناسبی در طراحی زنجیره تأمین و ارائه برنامه

ای حل فراابتکاری از جمله پیشنهادات مطالعه آتی هاز پارامترها، بکارگیری روش لحاظ نمودن عدم قطعیت برای برخی

 اشد. بتحقیق حاضر می
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 هزلزلبه آسیب دیدگان امداد رسانی برای در شرایط عدم قطعیت لجستیک ریزی برنامه
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چكیده

در طی  زلزلهای را برای حمل و نقل کاالهای اولیه حیاتی برای نواحی تحت تأثیر ریزی تصادفی دو مرحلهاین مطالعه یک مدل برنامه
ی حمل و نقل ی چندکاالیی و چندحالته برای شرح جریان مواد در شبکهجریان شبکه بندیکند. فرمولاضطراری بیان می پاسخ

 وک منابع تدار آن بر روی سیستم شهری دشوار است و تأثیرزلزله شود. از آنجایی که پیش بینی زمان و شدت جاد میای
های حمل و پذیری سیستمطعیت ناشی از آسیبعدم قهمچنین شوند. میمنظور ی تصادفپارامترهای های منابع به صورت نیازمندی

 برای ظرفیت پذیری امکانناریوهابررسی سا و مقدار عرضه هم تصادفی باشند. تصادفی بودن با شود که ظرفیت مسیرهمی باعثنقل 
  شود.میمسیرها، عرضه و تقاضای کاالها تحلیل 

.ی برگشتیشبکه ؛مطالعات شهری ؛تصادفیریزی برنامه ؛برنامه ریزی زلزله ؛امداد رسانی لیدی:کلمات ک

مقدمه -1

 یاز دست رفتن زندگ ،یکیاختالالت اکولوژ ،یرانیو باعثکه  رخدادیفاجعه را به عنوان هر  ،یسازمان بهداشت جهان

 ازمندیقابل توجه شود که ن اسیمق کیدر  یکاهش سالمت و خدمات بهداشت ،ش موجودات زندهها، رنجانسان

فشان، آتش آتش یهاها، گردبادها، فورانها، طوفانلرزه نی. زمستکرده ا فیباشد تعر ریتحت تأث یبه نواحامدادرسانی 

و جانی  هایآسیباز نظر  یاگسترده اریبس ریاز فاجعه هستند و تأث ییهامثال ،یکوالک، و خشکسال ل،یس ،یسوز

گفته  یطراراض طیشرا نیاز ا یابتدای ریتأث یانجام شده در ط یهاتیاز فعال یاپاسخ به مجموعه .[1]دارند یمال هایزیان

 دیبا زانیر. برنامهشودیم دگانیدبیآسکمک رسانی به و  شتریب یمال هایزیاناز  گریز ها،یکه شامل نجات زندگ شودیم

 طیشرا نیدر ا. داشته باشند یو امدادرسان یدهپاسخ بهبود یبرا ییهااستوار و مدل یریگمیتصم یابزارها

 نیقبل از وقوع فاجعه دارند. بنابرا  هایازمندیمحدوده، زمان و ن یدرباره یاطالعات مبهم و تصادف اغلب رندگانیگمیتصم

 کیحمل و نقل در  یشبکهاست.  یادهیچیپ یتصادف یریگمیتصم یهال، مسکمک رسانیمؤثر  یهاو طرح عیپاسخ سر

. این شودیداده م شیکمان و گره، نما یادیبزرگ با تعداد ز یشبکه کیمتراکم به صورت  تیبا جمع یشهر هیناح

 کهنیا لی. به دل[2]شودیم سازیمدل یتصادف ییچند حالته و چند کاال یشبکه انیجر یلهامس کیبه صورت موضوع 

 اریاز قبل بس ازیو منابع مورد ن هایخراب قیدق برآورد ،نیست پذیرحاضر انجامدر حال دانستن زمان و شدت هر زلزله 

از  برآمدهبودن  یبرخورد شود که تصادف یتصادف یلهامس کیبه عنوان  دیبا یزیربرنامه یلهابا مس نیدشوار است. بنابرا

ان یرجحمل و نقل که ممکن است از  یدر شبکه نیمعهای راه یاحتمال فروپاشها می باشد. راه تیتقاضا، عرضه و ظرف

 کنندگان کهنیتأم زیانهمچنین . شودیکمان م تیبودن ظرف یتصادف باعث کند یریجلوگ یبحران ینواح یکاالها برا

و  کندیم یو استفاده از کاالها را تصادف یدسترس تیقابل طور طبیعیبه زلزله هستند، راتیدر معرض تأث  طور مستقیمبه

از  یاریبسشود.  یاتیعمل ریبوده و ممکن است غ ریپذبیو نقل آس لحم ستمیدر نظر داشت که کل س دیبا جهیدر نت

 یزیرها برنامهآن نیتوسعه داده شده اند که از ب یاضیر یزیربرنامه یهادر مدل تیکار با عدم قطع یبرا هاکیتکن
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از  کیهر  تیبا عدم قطع تواندیکه م ردیگیمورد استفاده قرار م یعموم کیتکن کیبه عنوان  ،یبرگشت یتصادف

دو  یخط یزیمدل برنامه ر کیبه عنوان  یحمل و نقل امدادرسان یلها. مس[3]کندرا پشتیبانی مدل  یپارامترها

 یاصل لیشود. دل یم یبندزلزله فرمول ریاز شدت و تأث یبودن ناش یتصادف تحلیل یبرا ویبر سنار یمبتن یامرحله

می باشد. ویسنار یادیتعداد ز فیو تعر کیلجست ندیفرآ یسازمدل یآن برا یریپذانعطاف کرد،یرو نیانتخاب ا

شرح مساله -2

 درشود. می دهیکش ریزلزله به تصو یخراب یوهایسنار یبرا یآمادگ قیفاجعه بار از طر یهازلزله ریثأت ،یدر مراکز شهر

 ییوهایسنار نیجزء از چن نیاولآورند. بوجود می یزیربرنامه یالزم را برا یهامؤلفه نانه،یبواقع یوهایسنار قتیحق

 یو توپولوژ یشناس نیزم ،یلرزه نگار ک،یزیژئوف، نیزم یحرکت یهاداده یابیبه ارز ازین هخطرات زلزله است ک یابیارز

 یوهایبرآورد سنار، دومی مولفه مرکز و شدت زلزله است. نییتعاول، : مؤلفه شوندیم میبه دو مؤلفه تقس وهایدارد. سنار

از  آسانیمکان و شدت زلزله به  یدرباره حیزلزله، اطالعات صح گنالیس افتیپس از در یکوتاه یدوره در .است ریتأث

 ریتأث یدرباره قیاطالعات دقشود. می تیعدم قطعباعث کاهش موضوع،  نیدر دسترس است. ا یارتباط یهاکانال قیطر

 یواقع یازهاین نیتأم یبرا دیدر دست اقدام با یهاتیو فعال شودیزمان، کسب م یطکمک رسانی در  یازهایزلزله و ن

 یتصادف یزیساختار برنامه رمی شوند.  پذیر در نظر گرفتهی امکانوهایو سنار میبهنگام شود. پاسخ به دو مرحله تقس

 شده است. نشان 1در شکل  مسأله

زلزله: ساختار برنامه ریزی تصادفی در پاسخ به 1شكل

1در فضای احتمالی اول له مرحلهتصادفی مساارامترهای پ 1( , )Pکهشودتعریف می 1 1 2, ,..., Tw w w 

1Tفضای نمونه مقادیر تصادفی با     وtwیکES  1در 1,2ی برای همه,...,t T  است. احتمال مربوط به

عنوانESهر )به )tp wکهیف میتعر شود
1

( ) 1
T

t
t

p w


پارامترهای تصادفی مسا دوم براییله مرحلهاست.

/2فضای شرطی  2/( , )t tPهر 𝐸𝑆𝑤𝑡برای
می کهتعریف شود 2/ 1/ 2/ /, ,...,

tt t t s tw w w فضای نمونه مقادیر
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t/2تصادفی با  tS   و/s twیکIS  2در/t 1,2برای همه ی,..., ts S است. احتمال شرطی هرIS  به

) صورت  / )s tp w wکهعریف میت شود
1

( ) 1/
tS

s t
s

p w w


.بردارهای تصادفی مانندهمچنیناست

 1( ) (1, ), (1, )v k
t ij t i tw K w U w  و /2 / /), (2,2 )( ) ( , k

s t i s t
v

s t ijw K w D w عنوان تحقق مشترک به

ی مشخص است: یک ای برگشتی شامل دو مؤلفههای تصادفی دو مرحلهریزیپارامترهای تصادفی تعریف می شوند. برنامه

ی کنترلی )مرحله دوم( که تحت تأثیر و از هر عدم قطعیتی آزاد است و مؤلفهثابت ی ساختاری )مرحله اول( که مؤلفه

که مقادیر ی تصمیماتی است که باید قبل از اینی اول نشان دهندهیرهای مرحلهاست. متغهای ورودی م قطعیت دادهعد

ی دوم، نشان رهای کنترل مرحلهشوند و بر اساس این تصمیمات متغیقطعی مشاهده شوند ایجاد غیرپارامترهای 

 د. نهده شوتواند بعد از شناخت پارامترهای غیر قطعی مشاهای برگشتی است که میی فعالیتدهنده

ند کاالییچله جریان شبكه چند حالته و ریزی تصادفی دو مرحله ای برای مسابرنامه  -3

گویی در شرایط اضطراری به روشی موثر جهت حداقل نمودن از دست رفتن ی پاسخلهاین برنامه ریزی باید به مسا

جایی تعدادی ی لجستیکی، جابلهباشد و مساشته وجو و نجات، توجه داها و حداکثر نمودن کارایی عملیات جستزندگی

های مختلف حمل و نقل در اسرع زمان برای نواحی بحرانی است. هدف، حمل کاال از یک از کاالها با استفاده از حالت

ها با ظرفیت تصادفی مجموعه ای از کمان Aمجموعه ای از گره ها و  Nاست که  G(N,A)دیگر در شبکه مکان مکان به 

ر شبکه ها دی بیان شده، ممکن است گرهبا حداقل هزینه است. در خصوص مساله هارای تأمین نیازمندیو محدود ب

تصادفی باشد. هر گره ممکن است ناحیه یا یک گره فاجعه با تقاضای ی منابع در یک کنندهی مراکز تأمیننشان دهنده

حمل و نقل که فقط برای ی یهابر وجود برخی گره عالوهباشد.  کاالهاچند ی عرضه یا تقاضا برای یک یا یک نقطه

عمل گره حمل و نقل برای دیگر کاالهای دیگر نیز  یک کاال به عنوان یکبرای  یک گره عرضه یا تقاضااستفاده می شوند 

کاالیی است که  Kی مسیرهای اتصال بین مراکز فیزیکی است. مدل شامل های شبکه اصلی نشان دهندهکند. کمانمی

 های تصادفی برای هر حالت روی هر کماندر طول شبکه ای با چندین گره منبع و مقصد حمل شوند. ظرفیت باید

هر حالت در طی ر حمل و نقل به عنوان یک تابع خطی از مقادیر حمل شده توسط ی متغیشود و یک هزینهتعریف می

با یک هزینه اضافی که قابلیت دسترسی گره  بهبودها برای های داخلی در گرهشود. جابجایی حالتهر کمان، تعریف می

توانند می وسایل حمل و نقلی مشخصی از یا مجموعهی حمل و نقل وسیلهبا یک  مجاز است. کاالهاشود ثابت فرض می

تعریف  mبه گره تقاضای l های شامل مسیر از گره عرضه ای از کمانبه عنوان مجموعه (l,m)شوند. یک مسیر  جابجا

 vبا استفاده از حالت  kبرای هر کاالی  (l,m)در هر مسیر  (i,j)ود و متغیرهای تصمیم جریان هم برای هر کمان شمی
های حمل و نقلی هستند که در ی اول و دوم، مدلکند که مسائل مرحلهمدل شرایطی را ارائه میشوند. میتعریف 

ها تنها احتماالت کمان ی اول و ظرفیتتدارکات مرحلهچند که  دهند. هرانی مختلف روی شبکه روی میفازهای زم

ی اول شناخته شده در فاز پیش اضطرار هستند به محض دریافت سیگنال زلزله با شدت و مکان زلزله، اطالعات مرحله

خص ستخراج و برای مرحله اول مشعملیاتی از سناریوی زلزله ا هایهای کمانی تدارکات قابل استفاده و ظرفیتدرباره

، اند. در مرحله اولهنوز به صورت احتمالی شناخته شدههای کمان مرحله دوم و تقاضا، شود، در حالیکه ظرفیتمی

های دارای اولویت برای درک تقاضا در مرحله دوم، تخصیص یابد. های تأمین به دیگر گرهمقادیر عرضه اولیه باید از گره

ی مجاز نیست. های خارجی اضافکنند که عرضهحله دوم را فراهم میشروع مرهای مرحله اول، تدارکات جا، جریاندر این

حل شود. بنابراین، یک ها کمان له حمل و نقل دوم باید برای درک مشخص از تقاضاها و ظرفیتدر مرحله دوم یک مسا

و حله اول مری هایمتصممیان کند برای برقراری ارتباط می مشخصتم را بعد از مرحله اول سیس وضعیتمتغیر حالت که 

مرحله اول ممکن است برای یک تحقق مفروض، موجه نباشند. این  هایتصمیمشود. های مرحله دوم، تعریف میتصمیم
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شود. تابع ریزی آرمانی اجرا میی دوم درون چارچوب برنامهمرحله یلهه به مقادیر مازاد و کمبود در مساوضعیت با اجاز

ست که شامل هزینه جریمه تقاضای های مرحله دوم امرحله اول و امید ریاضی هزینهیم های تصمل هزینههدف شام

 مین نشده نیز می باشد. تأ

های قطعی به شرح زیرهستند:داده
Nهامجموعه گره

Aهامجموعه کمان

Kمجموعه کاالها

V وسایل حمل و نقلمجموعه

𝑆𝑀ij
k در دسترس برای کاالی وسایل مجموعهk  روی کمان(i,j)

𝑆𝑂kهای مبدا برای کاالی مجموعه گرهk

𝑆𝐷kهای مقصد برای کاالی مجموعه گرهk
𝑆k 𝑆𝑂k ∪ 𝑆𝐷k

𝐶v هزینه نگهداری موجودی

𝐶wهزینه کمبود

𝐶msهزینه ثابت انتقال حالت یک واحد از هر کاال

𝐶ij
kv هزینه حمل یک واحد از کاالیk   از گرهi  به گرهj توسط حالت v

ها به شرح زیر است:های تصادفی مورد استفاده در مدلداده
𝑈i
k(1) مقدار عرضه تصادفی کاالیk  در گرهi  در مرحله اول

Ui
k(1, 𝑤𝑡)  یک تحقق ازŨi

k(1)

𝐾ij
v(1)  ظرفیت تصادفی از حالتv  روی کمان(i,j) در مرحله اول

Kij
v(1, 𝑤𝑡)  یک تحقق از𝐾ij

v(1)

𝐾ij
v(2)  ظرفیت تصادفی حالتv  از کمان(i,j) در مرحله دوم

Kij
v(2, 𝑤𝑠 𝑡⁄ 𝐾ijیک تحقق از (

v(2)

�̃�i
k(2) تقاضای تصادفی کاالیk  در گرهi  در مرحله دوم

Di
k(2, 𝑤𝑠 𝑡⁄ D̃iیک تحقق از  (

k(2)

شوند:میرهای تصمیم به صورت زیر تعریف متغی

Ri
k(1, 𝑤𝑡)

گرفته شده در مرحله اول با توجه به  هایاز تصمیمحاصل در مرحله دوم،  iدر گره  kمقدار عرضه داخلی از کاالی 

ES𝑤𝑡
)متغیر حالت(  

Xlmij
kv (1, 𝑤𝑡)  مقدار کاالیk شده روی کمان ارسال(i,j)  توسط حالتv  از گره منبعl  به گره مقصدm  در مرحله اول درES𝑤𝑡

Xlmij
kv (1, 𝑤𝑠 𝑡⁄ )

در مرحله دوم در  mبه گره مقصد  lاز گره منبع  vتوسط حالت  (i,j)شده روی کمان ارسال kمقدار کاالی 

𝑤𝑠سناریوی حرکت زمینی 𝑡⁄

Plmi
kv (1, 𝑤𝑡)  مقدار کاالیk  در مسیر(l,m)  انتقال یافته از هرحالت دیگر به حالتv  در گرهi  در مرحله اول درES𝑤𝑡

Plmi
kv (2, 𝑤𝑠 𝑡⁄ ) 

در مرحله دوم در  iدر گره  vها به حالت انتقال یافته از دیگر حالت (l,m)ارسال شده در مسیر  kمقدار کاالی 

𝑤𝑠مرحله دوم در سناریوی حرکت زمینی 𝑡⁄

𝑄lmi
kv (1,𝑤𝑡) مقدار کاالیk  در مسیر(l,m)  انتقال یافته از حالتv های دیگر در گره به حالتi  در مرحله اول درES𝑤𝑡

Qlmi
kv (2, 𝑤𝑠 𝑡⁄ )

در مرحله دوم در سناریوی حرکتی  iبه حالت دیگر در گره  vانتقال یافته از حالت  (l,m)در مسیر  kمقدار کاالی 

𝑤𝑠 𝑡⁄

Vi
k(2, 𝑤𝑠 𝑡⁄ 𝑤𝑠در سناریوی حرکت زمینی  iدر گره تقاضای  kمقدار مازاد کاالی  ( 𝑡⁄

𝑊i
k(2, 𝑤𝑠 𝑡⁄ 𝑤𝑠در سناریوی حرکت زمینی  iدر گره تقاضای  kمقدار کمبود از کاالی  ( 𝑡⁄
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مدل ریاضی به صورت زیر است:
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ES𝑤𝑡(، هزینه کل حمل و نقل مرحله اول و هزینه مورد انتظار برگشتی برای 2) ( و رابطه1)تابع هدف
مشخص را  

حالت هستند.  جابجاییجریان  و کنترل  حفظ، های ظرفیت( محدودیت5( و )4(، )3های )د. محدودیتنکنمی

ی کند که به یک گره( با همدیگر منابع موجود در هر گره عرضه برای هر محصول را مجبور می7( و )6های )محدودیت

حالت  ر گره منبع ذخیره شوند  که متغیردهد که دعرضه یا تقاضای دیگر برای آن کاال حمل شوند یا اجازه می

(1, )k
i tR w ،دوم انبار میاطالعات حمل و نقل ج را برای مرحله اطالعاتریان که است این تنها متغیری کند. چون

ی کاال در جا ذخیرهاند را انبار کند. در اینبع ذخیره شدههای منباید مقادیری که در گره ارتباطاتی به مرحله دوم دارد
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مورد انتظار  منفی هستند. تابع برگشتیهای غیر( محدودیت9( و )8مجاز نیست. محدودیت های ) های خالص آنگره

2های برگشتی شخصی (، انتظار هزینه10) 2 /( (1, ), ( ))t s tQ R w wمی حل مسانامیده با که دوم برایشوند له مرحله

s/هر سناریوی  tw  1)مطابق با عرضه مرحله دوم, )k
i tR wاول تعیین میدست میهب مرحله که در و تحققشودآید

مشترک پارامترهای تصادفی 2 / / /( ) (2, ), (2, )v k
s t ij s t i s tw K w D w دوم برای یک سناریویلهاست. مسا مرحله

s/مشخص tw :به صورت زیر است
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های نگهداری موجودی و های جابجایی حالت و هزینههزینه های کل جریان،سازی هزینه(، حداقل11تابع برگشتی )

های کنترل ( ظرفیت، نگهداری جریان و محدودیت14( و )13( و )12های )کمبود در مرحله دوم است. محدودیت

تأمین نیاز یا  دهند که  برایدگان عرضه  اجازه میکننبه تأمین( 16( و )15های )محدودیتحالت هستند.  جابجایی
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کند و ( مقادیر مازاد و کمبود تقاضا را تعیین می16شوند. محدودیت ) جابجاداری در گره منبع به عنوان موجودی، نگه

کند. ی بودن متغیرها را بیان می( غیر منف17) -(19های )محدودیت

فزار حل کننده کد نویسی و با استفاده از نرم اقابل  GAMSسیستم جامع مدلسازی جبری این مدل با استفاده از 

OSL  قابل حل می باشد. نیز

ینتیجه گیر -3

ه بد. مساله شارائه  رسانی پس از وقوع زلزلهامدادیک مدل برنامه ریزی تصادفی مبتنی بر سناریو برای  در این مطالعه

الن ، واکنش و آگاهی مسؤودلماین در نظر گرفته شد. چند حالته و  ی چند کاالییشبکهشکل یه یک مساله جریان در 

.دهدبهبود مین زلزله، ابرای کمک رسانی موثرتر به آسیب دیدگمدیریت بحران را 
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های پیچیدهارائه الگویی برای تحلیل بازارهای مالی بر مبنای شبکه

2، معین احمدی1مریم احسانی
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چکیده

شود. نوسانات قیمت سهام و تحوالت بازارهای مالی تحت در بازار مالی عملکرد شرکت ها با شاخص قیمت سهام تعیین می
بینی لیل و پیشرو در حوزه تحپذیرد. از اینها و نهادهای مالی صورت میای از ارتباط و تعامل شرکتتاثیر شبکه پیچیده

فته است. در های متعددی صورت پذیر های پیچیده پژوهشبا رویکرد شبکه به ویژه بازار سهام ، بازارهای مالیتحوالت 
رود. این شی جدید به شمار میدار از موضوعات پژوههای مالی به عنوان گراف عالمتسازی و تحلیل شبکهعین حال مدل

دار به تحلیل ساختار شبکه از بازارهای سهام به صورت گراف عالمت هاییسازی دادهمقاله ضمن ارائه این دیدگاه نو و مدل
ساختاری دهد که ساختار شبکه به وضعیت تعادل پردازد. نتایج حاصل نشان میحاصل بر مبنای نظریه تعادل ساختاری می

متناظر با وضعیت گذرا  های زمانیرههای مربوط به دوتعداد پیوندهای خطا در افراز متعادل در شبکهنزدیک بوده و  کامل
. گرددمیایدار شبکه مطرح میزان فاصله با وضعیت تعادل به عنوان شاخصی در ارزیابی رفتار پرو از این و ناپایدار، باالتر است.

ینی را مطرح رفتار شبکه الگوهای نوو کنترل بینی در تحلیل ساختاری شبکه مالی در ارزیابی و پیشرویکرد پیشنهادی 
های اصلی هر خوشه ها و شرکتبندی شبکه با روش افراز متعادل و تعیین نحوه ارتباط بین خوشهخوشهز جمله کند. امی

 یابد.به عنوان مراکز کنترل سیستم کاربرد می

.بازارهای مالی ؛تعادل ساختاری ؛دارگراف عالمت ؛شبکه های پیچیده :كلمات كلیدی

مقدمه -1

تعامالت بین اجزاء در رفتار و پویایی سیستم های پیچیده از اهمیت اساسی برخوردار است. تاثیر ساختار و روابط و 

تحوالت بازارهای مالی به عنوان یک سیستم پیچیده  تحت تاثیر اندر کنش های گوناگون عوامل مختلف صورت می 

و نوسانات قیمت سهام شرکت  پذیرد. به ویژه در بازارهای سهام وضعیت هر شرکت با قیمت سهام مربوطه متناظر است

گیرد. از این رو رویکرد شبکه ای از ابزارهای قدرتمند در های مختلف در یک شبکه پیچیده تحت تاثیر یکدیگر قرار می

توسط  1رود. از اولین مدل های مطرح در این حوزه می توان به تعریف گراف داراییتحلیل بازارهای سهام به شمار می

. مدل سازی، تحلیل و [1] اشاره نمود بستگی قیمت سهام شرکت های مختلف در یک بازار سهاممنتگنا بر مبنای هم

های متعددی مورد بررسی قرار ای در حوزه شبکه های پیچیده در پژوهشپیش بینی بازارهای مالی با رویکرد شبکه

شبکه  ها و مفاهیمها مبتنی بر تکنیکشانواع روتوان به اشاره کرد. همچنین می [6-2] توان بهگرفته است. از جمله می

. ]7,8[ اشاره کرد  6و میانداری5درجه گره مانند  4و معیارهای مرکزیت 3 ، کوتاهترین مسیر2مانند درخت پوشای حداکثر

در عین حال تحلیل شبکه های مالی به عنوان شبکه عالمت دار از موضوعات پژوهشی جدیدتر به شمار می رود که هنوز 

1. asset graph
2. minimum spanning tree
3. shortest path
4. centrality degree
5. node degree
6. betweenness
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کمتر بدان پرداخته شده است و موضوعات پژوهشی بسیاری در این زمینه قابل طرح است. از جمله نقش پیوندهای مثبت 

و منفی در انتشار اطالعات در شبکه، الگوی ساختاری و خوشه ها و اجزاء اصلی شبکه با مالحظه عالمت پیوندها و 

 بکه قابل بررسی است. ارتباطات بین آنها و نقش آنها در کارکرد و رفتارکلی ش
های زمانی قیمت سهام و روش هایی های مالی که بر مبنای همبستگی سریهای دیگری از شبکهگراف دارایی یا مدل

ها با عالمت مثبت یا منفی تعریف است که پیوندهای بین گره 7شوند در اصل از نوع گراف عالمت دارمانند آن ساخته می

دار عموما مبتنی های عالمتهایی با گرافصلی در زمینه تحلیل پویایی و ساختار سیستمهای امی شود. مفاهیم و روش

 . 8بر نظریه تعادل ساختاری است

ه های می این مقاله ضمن مدل سازی بازار سهام به عنوان یک شبکه عالمت دار به بررسی تعادل ساختاری این شبک

 پاسخی برای آن ها بیابد.  پردازد تا ضمن طرح پرسش های زیر

ساختار شبکه های بازار بورس تا چه حد به تعادل ساختاری کامل نزدیک است؟ میزان فاصله از تعادل ساختاری با 

وضعیت سیستم چه ارتباطی دارد؟ نقش پیوندهای مثبت و منفی در ارتباطات و رفتار کلی شبکه چیست؟ مشخصات 

 الی و سایر خصوصیات ساختاری چگونه است؟ به لحاظ چگ 9بخش ها در افراز متعادل
رجوبی جدید در به این ترتیب این مقاله ضمن ارائه دیدگاه های نوین در تحلیل ساختار و پویایی شبکه های مالی، چا

اهم می آورد. های مالی از دیدگاه خرد و کالن فرها و روشهای جدید در تحلیل، پیش بینی و کنترل سیستمارائه شاخص

اصل نشان حنتایج صورت گرفته است،  98تا  94های ژوهش عمدتا بر مبنای داده های بورس تهران در فاصله سالاین پ

که متناظر می دهد که تشکیل مولفه همبند اصلی در شبکه مزبور مطابق نظریه گراف تصادفی رخ می دهد. ساختار شب

وبخش است ا عمدتا از نوع پیوندهای مثبت بین دبه الگوی کلی تعادل ساختاری دو بخشی نزدیک است، پیوندهای خط

شبکه از  که نقش این پیوندها را در ارتباط اطالعاتی کل شبکه و پیوستگی کلی آن نشان می دهد. همچنین فاصله

 ساختارتعادل کامل به عنوان شاخص پایداری پیشنهاد می گردد.

لی تحقیق بیان لگوریتم های مورد استفاده، نتایج اصمعرفی روش ساخت مدل و امرور مفاهیم پایه و در متن اصلی ضمن 

 .های بعدی ارائه می گرددمی شود و در آخر خالصه نکات تحلیلی نتایج و پیشنهاداتی برای پژوهش

متن اصلی -2

مرور مفاهیم پایه -1. 2

ثبت یا مها ارتباط بین عناصر سیستم به نحوی ارتباط : در بسیاری از سیستمگراف عالمت دار و تعادل ساختاری

است یا در شبکه  منفی را بیان می کند. به عنوان مثال در یک سیستم بارهای الکتریکی ارتباط از نوع جاذبه یا دافعه

الیت یکدیگر ها در یک شبکه تنظیم ژنی فععصبی ارتباط سیناپسی از نوع فعال سازی یا بازدارندگی است. همچنین ژن

ندهای مثبت و هایی با گراف عالمت دار قابل مدل سازی اند که در آن پیو را تقویت یا تضعیف می کنند. چنین سیستم

 منفی بین گره های گراف تعریف می شود. 

دار با عنوان تعادل ساختاری به عنوان یک نظریه مبنایی در حوزه نظریه گراف توسط نظریه ریاضی ساختار گراف عالمت

 [9].های متناظر را ارائه می کند تحلیل ساختار و پویایی سیستم هراری و کارترایت ارائه شد که زیربنای نظری برای

یده اولیه در طرح مفهوم تعادل ساختاری در گراف عالمت دار از مطالعات هایدر در روانشناسی نشات می گیرد: هر ا

7. signed graph
8. structural balance
9. balanced partitioning
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سیستم به  دار که حاصلضرب عالمت های سه پیوند منفی باشد، منشا چالش و عدم تعادل دردر گراف عالمت 10تاییسه

های فیزیکی، زیستی و اجتماعی موید ها مانند سیستممطالعات بعدی در انواع دیگری از سیستم .[10] د روشمار می

هایی که روابط بین عناصر آن ها با گراف عالمت دار مدل می شود، در جهت دستیابی این فرضیه است که پویایی سیستم

متناظر با تغییرات ساختاری و تنظیم ارتباطات عناصر در راستای کاهش سه تایی به تعادل بیشتر و سطح پایداری باالتر، 

.های منفی است که منبع چالش و عدم تعادل سیستم به شمار می روند

ای با تعداد دارای تعادل ساختاری است اگر هیچ حلقه 11دار با پیوندهای مثبت و منفیدر نظریه گراف، یک گراف عالمت

در آن وجود نداشته باشد. ثابت می شود که در این صورت گراف به دو بخش قابل افراز است به نحوی فرد پیوند منفی 

 .[9] که تمام پیوندهای درون هر بخش از نوع مثبت و تمام پیوندهای بین دو بخش از نوع منفی باشد

 : افراز متعادل دوبخشی در حالت تعادل ساختاری كامل( 1) کلش
برای گراف عالمت  12کمتر پیش می آید، تعادل ساختاری ضعیف کامل های واقعی تعادل ساختاری از آنجا که در شبکه

دار چنین تعریف می شود: گرافی دارای تعادل ساختاری ضعیف است که هیچ حلقه ای با دقیقا یک پیوند منفی در آن 

انکه پیوندهای درون هر بخش از نوع بخش قابل افراز است چن kموجود نباشد. در این صورت ثابت می شود که گراف به 

. چنین [11]د شومتعادل نامیده می kمثبت و تمام پیوندهای بین هر دو بخش از نوع منفی باشد. چنین گرافی اصطالحا 

( 2و 1)شکل های افرازی، افراز متعادل نامیده می شود.  

افراز چندبخشی در حالت تعادل ساختاری ضعیف (:2)شکل

ام شرکت در بازار سهام، وضعیت هر شرکت با قیمت سهام سنجیده می شود و تغییرات قیمت سه دارایی:ساخت گراف 

های شبکه متناظر با ای را تصویر می کند. برای ساخت مدل شبکه بازار سهام، گرهها درارتباط با یکدیگر شبکه پیچیده

رکت در قیمت سهام متناظر با آن دو شازده بسری زمانی خطی هر شرکت و پیوند بین دو شرکت با ضریب همبستگی 

نی مورد نظر تلف در فواصل زماخروزهای مدر قیمت سهام بازده نظر گرفته شده است. سری زمانی مربوط به هر شرکت، 

بوده است.

r = ∑ (𝑋𝑖 − �̅� ) ( 𝑌𝑖− �̅� )𝑛
𝑖=1

√∑  ( 𝑋𝑖− �̅� )2 𝑛
𝑖=1  √∑ ( 𝑌𝑖− �̅� )2𝑛

𝑖=1

(1)

م شرکت دوم ا  iقیمت سهام روزبازده  Yiام شرکت اول و  iقیمت سهام روز بازده  Xi، منظور از 1در محاسبه فرمول 

بیانگر قیمت پایانی  i(t)pکه در آن   شده استمحاسبه  ti(t)/pi(t)=ln(pir)-1(( بازده قیمت سهام از رابطهاست. 

 ام است. iسهام در روز 

1 0. triad 
1 1. positive and negative ties 
1 2. weak structural balance 
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ود بخواهد  1تا  -1ره بین گاست، وزن پیوندهای بین دو  [1 ,1-]از آنجا که ضریب همبستگی عددی حقیقی در فاصله 

و شرکت دو به این ترتیب یک گراف وزندار عالمت دار حاصل می شود. ارتباط مستقیم نوسانات متغیر قیمت سهام 

ت متناظر با معکوس نوسانات متغیر قیمت سهام دو شرک متناظر با ضریب همبستگی مثبت، با یک پیوند مثبت و ارتباط

به دست ار دضریب همبستگی منفی، با یک پیوند منفی در شبکه مدل می گردد. به این ترتیب یک گراف وزندار عالمت 

فی را نشان قابل ذکر است که ضریب همبستگی مورد استفاده به نوعی ارتباط خطی آماری بین دو متغیر تصاد آید.می

 در نظر گرفته شده است.  0.7دهد. در ساخت مدل تنها ضریب همبستگی با قدر مطلق بیش از آستانه می

های برای استخراج و پیش پردازش داده ها و ساخت شبکه از داده رم افزارهای مورد استفاده: نداده ها و   -2-2

در هر مورد مولفه  ،های مورد نظرمنظور تحلیل شبکهبه نویسی پایتون استفاده شده است. برنامهزبان بازار بورس تهران از 

رتیب تهای حاصل به این ها روی گراف حاصل انجام شده است. شبکههمبند اصلی گراف را استخراج کرده و تحلیل

ورس تهران در فاصله بشبکه بازار  ،net 94-96: 96تا  94نامگذاری شده است: شبکه بازار بورس تهران در فاصله زمانی 

  net 94-98: 98تا  94، شبکه بازار بورس تهران در فاصله زمانی  net 96-98: 98تا  96انی زم

تحلیل های شبکه از جمله استخراج مولفه های همبند، خوشه بندی و افراز متعادل شبکه اغلب با استفاده از نرم افزار 

یتم های خاص از زبان برنامه نویسی پایتون انجام شده است. در بعضی موارد برای محاسبات و الگور13 5.07پاژک نسخه 

 مواردی از متلب استفاده شده است.و در 

 نتایج اصلی:  -2-3

ه با در نظر در نظر گرفته شده است. شبکه اولی 0.7در ساخت مدل تنها ضریب همبستگی با قدر مطلق بیش از آستانه 

ه حاصل یک پیوندهای زیر حد آستانه مذکور شبک گرفتن تمام ضرایب همبستگی البته یک گراف کامل است اما با حذف

ستانه مذکور آصحت انتخاب حد های شبکه می شود. گراف ناهمبند است که البته مولفه اصلی آن شامل تقریبا تمام گره

 شود.  برمبنای الگوریتم تشخیص نقطه زانویی برای منحنی تابع تعداد مولفه های گراف نیز تایید می
، 5.07در نرم افزار پاژک نسخه  14مارور-ضعیت تعادل ساختاری هر شبکه، با استفاده از الگوریتم دورینبه منظور بررسی و

انجام شد. این الگوریتم با شروع از یک افراز تصادفی، در جستجوی  k=2, k=3, k=4متعادل شبکه به ازای  kافراز 

بخش چنان افراز نمایند که تا حد امکان به تعادل ساختاری ضعیف نزدیک باشد و فاصله   kافرازهایی است که گراف را به

منظور از تعداد خطا مجموع پیوندهای منفی درون بخش ها و ی دهد. بخش متعادل را با تعداد خطا نشان م kبا طرح 

  تعداد پیوندهای مثبت بین بخش ها است که در واقع تعادل ساختاری را نقض می کنند.

بازار سهام به  حداقل گردید که نشان می دهد شبکه k=2تعداد خطا در طرح افراز متعادل برای تمام شبکه ها به ازای 

نان کم یک شبکه دو بخشی نزدیک است. در واقع تعداد خطا به نسبت یک توزیع تصادفی پیوندهای مثبت و منفی چ

 را تایید می کند. های بازار سهام است که فرضیه تعادل ساختاری در شبکه

. دهندیت عمومی هر بخش را نشان مخالصه نتایج افراز متعادل دو بخشی برای هر شبکه و خصوصیا 3تا  1جداول 

ثبت بین دو دار، تعداد پیوندهای منفی درون هر بخش و پیوندهای ممنظور از تعداد خطای کل در افراز گراف عالمت

 ز مورد نظر از تعادل ساختاری کامل است.بخش است که به نوعی نشانگر فاصله افرا

پیوند مثبت بین دو بخش و  35اد پیوند خطا است که نشان دهنده تعد 37برابر  net94-96 تعداد خطا در افراز متعادل 

 دو پیوند منفی دربخش اول است. در عین حال پیوندهای درون هر دو بخش تقریبا تماما مثبت است.

پیوند مثبت بین دو بخش  53پیوند خطا است که نشان دهنده تعداد  54برابر  net94-98تعداد خطا در افراز متعادل  

                                                           
1 3 Pajek 5.07 
1 4 -Dorian Mrvar algorithm 
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پیوند مثبت بین دو بخش و  46پیوند است که معادل تعداد  131برابر  net96-98است. در حالی که تعداد خطا در افراز 

 اول است. پیوند منفی در بخش دوم و یک پیوند منفی در بخش 84

 (37تعداد خطای كل:)  net 94-96نتایج افراز متعادل دو بخشی شبکه  -1جدول 

 نماینده گروه چگالی متوسط تعداد پیوند های منفی تعداد پیوند های مثبت تعداد گره شماره پارتیشن

 بیمه آسیا 0.23 2 1059 95 1

 موتوژن 0.17 0 1738 141 2

 (131تعداد خطای كل: )  net 96-98نتایج افراز متعادل شبکه  -2جدول 

 نماینده گروه چگالی متوسط تعداد پیوند های منفی تعداد پیوند های مثبت تعداد گره شماره پارتیشن

 بیمه آسیا 0.21 1 5 8 1

 تراکتور سازی ایران 0.26 84 7905 246 2

 (54تعداد خطای كل: ) net 94-98نتایج افراز متعادل شبکه  -3جدول 

 نماینده گروه چگالی متوسط تعداد پیوندهای منفی تعداد پیوندهای مثبت تعداد گره شماره پارتیشن

 بیمه آسیا 0.29 0 1414 99 1

 بیمه البرز 0.12 1 1265 144 2

ساختار متعادل را تایید می کند. عالوه بر این مشاهده می شود که  نتایج به طور کلی نزدیکی طرح کلی ساختار به

 [12]چنانکه در مقاله در طرح افراز متعادل دو بخشی است. بخش مثبت بین دو های پیوند پیوندهای خطا اکثرا از نوع

یل ارتباط بین وجود پیوندهای مثبت بین دو بخش نقش مهمی در الگوهای انتشار اطالعات و تسهنشان داده شده است، 

در فاصله زمانی می شود که تعداد خطا و به عبارتی فاصله شبکه از تعادل ساختاری همچنین مالحظه دو بخش دارد. 

از آنجا که تعادل ساختاری به نحوی پایداری  یک سیستم را نشان می دهد، از طرفی است. افزایش یافته   96 -98

ت اقتصادی شرکت ها مانند روند تحریم ها و تعلیق برجام، افزایش قیمت ارز و تحوالت بحران زا در اقتصاد ایران و فعالی

توان افزایش فاصله شبکه از مانند آن در این فاصله به عنوان یک گسست در ارتباط پویای شرکت ها تلقی شده و می

انی دستخوش تغییرات حالت تعادل ساختاری را با این موضوع مرتبط دانست. در واقع ارتباطات شبکه در شرایط بحر

 شده و تا رسیدن به تعادل جدید و باز تعریف دوباره روابط در شرایط جدید، فاصله از تعادل ساختاری بیشتر شده است. 

 نتیجه گیری و پیشنهادها -3

با طرح رویکرد جدیدی در بررسی ساختار شبکه های مالی و ارتباطات اصلی بر مبنای گراف عالمت دار  در این پژوهش 

بررسی وضعیت تعادل ساختاری در شبکه های مالی با تمرکز بر شبکه های بازار سهام بر مبنای داده های بازار سهام  به

های زمانی ها در بازههای قیمت سهام شرکتهای مورد نظر بر مبنای ضریب همبستگی دادهتهران پرداخته شد. شبکه

است. بکه ها به الگوی کلی تعادل ساختاری قوی نزدیک ساخته شده است. نتایج نشان می دهد که ساختار این ش

تحلیل خصوصیت کاربردهای متعددی بر این رویکرد قابل ذکر است از جمله با خوشه بندی شبکه بر مبنای افراز متعادل و 

سایی می توان شرکت های مهم و تاثیر گذار را شناساختاری هر بخش از جمله معیارهای مرکزیت و تعیین گره های اصلی 
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به عنوان شاخصی برای وضعیت پایداری شبکه می توان میزان فاصله تا وضعیت تعادل را به عالوه نشان داده شد که کرد. 

ارتباطات  مشاهده شد که تغییرات این شاخص را در پیش بینی تحوالت و بحران های مرتبط مطرح نمود. همچنین

بر نامتعادل در شبکه عمدتا از نوع پیوندهای مثبت بین دو بخش در طرح افراز متعادل دو بخشی است و این واقعیت 

  تاکید دارد. نقش مهم این پیوندها را در دینامیسم و پیوستگی کلی شبکه 

با توجه به اینکه تعریف پیوندها در مدل شبکه ای برمبنای ضرایب همبستگی خطی که بر مبنای پژوهش های پیشین 

ساخت تلویحا بر فرض استقالل متغیرها استوار است برای حل این مشکل منطقی،  صورت پذیرفت،  [1]از جمله متنگنا 

بر مبنای آنتروپی شرطی تعریف شده است، برای  [13]قاله گراف بر مبنای ضریب وایستگی بین گره ها مطابق آنچه در م

متعادل با الگوی خوشه بندی بر مبنای  kمقایسه الگوی بخش بندی پژوهش های بعدی پیشنهاد می گردد. همچنین 

تواند محور پژوهش های بعدی باشد. تحلیل خصوصیت است که میچگالی و تاثیر آن در رفتار کلی شبکه از مواردی 

ی هر بخش از جمله معیارهای مرکزیت و تعیین گره های اصلی به عنوان مراکز کنترلی شبکه، همچنین بررسی ساختار

الگوی ساختاری شبکه ها در بازه های زمانی متوالی به منظور بررسی رفتار پویای شبکه و ارتباط وضعیت کلی بازار سهام 

زن پیوندها و عالمت آن ها از مواردی است که در کشف با شاخص پیشنهادی از مطالعات بعدی است. همچنین رابطه و

یابد و به عنوان یکی از محورهای بعدی پژوهش الگوهای ساختاری و نقش انواع پیوندها در رفتار کلی شبکه اهمیت می

 توان مطرح نمود.ها می
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 کیدهچ

ها نمودارهای کنترل آنترین کیفیت فرآیند است. یکی از متداولهای آماری برای پایش نمودار کنترل یکی از مهمترین روش
های کوچک و متوسط در پارامترهای فرآیند شوهارت است. نقطه ضعف نمودارهای کنترل شوهارت در شناسایی سریع شیفت

باشد. نمودار کنترل برطرف کردن این نقطه ضعف می CUSUMو  EWMAباشد. یکی از دالیل طراحی نمودارهای کنترل می
MEWMA شود که دارای بیش از یکی از نمودارهای کنترل چند متغیره است که برای پایش محصول یا فرایندی استفاده می

یک مشخصه کیفی است. بهبود عملکرد نمودارهای کنترل همیشه مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این مقاله نمودار کنترل 
MEWMA سازی به دو قانون حساسR2/3  وR2/4 سازی است. برای ارزیابی عملکرد قوانین حساسنهادی مجهز شدهپیش

های صورت گرفته و همچنین مقادیر متوسط طول سازیاست. نتایج شبیهپیشنهادی از معیار متوسط طول دنباله استفاده شده
متوسط بهبود  های کوچک ورا در کشف شیفت MEWMAدهند که قوانین پیشنهادی عملکرد نمودار کنترل دنباله نشان می

دهند. همچنین بروی مقادیر همبستگی بین متغیرها تحلیل داده و در شیفتهای بزرگ عملکرد قابل قبولی از خود نشان می
های سازی پیشنهادی با استفاده از یک مطالعه موردی در حوزه تکنیکدر پایان نیز عملکرد قوانین حساس است.حساسیت انجام شده

 ررسی قرار گرفته است.پردازش تصویر، مورد ب

 نمایی چند متغیره.سازی؛ متوسط طول دنباله؛ نمودار کنترل میانگین متحرک موزون قوانین حساس کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

 های تولیدی، الزم است که کیفیت محصول به طور همه جانبـه در نظـر گرفتـه شدن محصول تـربـا پیچیـدهامروزه 

 های کیفیی مشخصهـراین، همهنابش از یک مشخصه خواهد بـود. بی کیفیت تحت کنترل، بیاز این رو، مشخصه .شود

محصول به درستی صورت گیرد. کنترل آماری چندمتغیره  باید هـمزمـان بـا هـم مطالعـه شـوند تـا کنتـرل کیفیـت آن

آمـاره ] 1[هتلینـگ فـت. اولـین بـار جهانی دوم و بعد از آن مورد توجـه قـرار گر ی فرآیند در طی سـال هـای جنـگ

𝑇2 آزمـون فـرض  عنوان مبنایی بـرای نمـایش کیفیـت در نظـر گرفـت و توزیـع آمـاری آن را بـرای سـاختن به را

در نظر وابستگی وجود داشته باشـد،  الزم ارائـه داد. در صـورتیکـه بـین چنـد مشخـص هی کیفیـت تحـت کنتـرل،

تواند بـه تجزیـه ها، میمشخصه اسـتفاده از نمـودارهـای کنتـرل منفـرد بـرای هـر یـک ازها و بین آن نگرفتن وابستگی

 هـای نادرسـت منجـر شود.و تحلیـل

در نمودار های کنترل گاهی ممکن است تمامی نقاط بین حدود کنترل باال و پایین قرار گیرند، اما به علت وجود یک 

هایی سیستماتیک در مشاهدات، فرآیند از نظر آماری خارج از کنترل باشد. بنابراین نیازمند روشتصادفی و  روند غیر

یک ] 2[کتاب راهنمای وسترن الکتریک  چنین روندهایی را در نمودارهای کنترل تشخیص داد. هست تا بتوان وجود

وسترن "یشنهاد می کند که به قوانین پ سری از قوانین را برای شناسایی روندهای غیرتصادفی در نمودارهای کنتترل

واقعیت است که فرآیند در حالت  مشهورند. بر اساس مطالب این کتاب مشاهده هر یک از موارد زیر بیانگر این "الکتریک

 برد.خارج از کنترل به سر می
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 قطه خارج از حدود سه انحراف معیاریک ن -1

 نحراف معیار و داخل حدود کنترلو از سه نقطه متوالی خارج از حدود هشدار دو اد -2

 هار از پنج نقطه متوالی خارج از حدود یک انحراف معیار و داخل حدود کنترلچ -3
 سم هشت نقطه متوالی در یک طرف خط مرکزر -4      

ک طرف خط نکته مهم در استفاده از قوانین حساس سازی وسترن الکتریک، این است که در هر لحظه از زمان در ی

شدار پایین قرار گیرد، هکاربرد دارند. یعنی اگر مثال یک نقطه باالتر از حد هشدار باال و نقطه بعدی پایینتر از حد  مرکز

 نمی توان نتیجه گرفت که فرایند از کنترل خارج شده است. طبق این قوانین،

ده شنقطه ترسیم  یکی از مشکالت نمودار کنترل شوهارت تصمیم گیری تنها براساس اطالعات حاصل از آخرین

یتا به عدم توانایی اطالعاتی که مجموعه نقاط با هم به دست می دهند نادیده گرفته می شود که نها باشد، به نحوی کهمی

ن نمودارها متوسط می شود. یکی از راه هایی که جهت تقویت عملکرد ای این نمودار در کشف سریع شیفت های کوچک و

ت وسترن که نخستین بار توسط شرک کیب نمودار کنترل با قوانین حساس سازی استمورد استفاده قرار می گیرد تر

 معرفی شده است. 1956در کتاب راهنمای خود در سال  الکتریک

نوان مثال عباشند. به نشان دادند که برخی از قوانین وسترن الکتریک دارای ضعف اساسی می ]3[دیویس و وودال 

در تشخیص یک  ی متوالی صعودی یا نزولی اشاره کرد . این قانونهفت یا هشت( نقطهتوان به قانون چند )معموال می

ا افزایش کند ولی نرخ هشدار اشتباهی رروند که اساسا برای این کار طراحی شده است فوق العاده ضعیف عمل می

نگین فرآیند را مورد انحرافات میاروندها برای  نیز با استفاده از شبیه سازی عملکرد قوانین ]4[دیوکی و تیلور دهد. می

 قانون 15 فاده ازاست از نمودارها با ترکیب 11الگوریتم بهینه سازی جهت طراحی  یک]5[  مطالعه قرار دادند. ژانگ و وو

نین با نمودار کنترل برای پایش ضریب تغییرات از ترکیب این قوا]6[کاستاگلیوال ند. رایج وسترن الکتریک را پیشنهاد کرد

سازی مختلف که به قوانین حساس Xعملکرد نمودار کنترل ]7[همچنین محمود و همکاران  ارت استفاده کرد.شوه

را  DEWMAکنترل  نمودار ]8[نامعلوم بودند ارزیابی کردند. ادئوتی و همکاران  مجهز شده بود را زمانی که پارامترها 

 پیشنهادی بهبود دادند.سازی با دو قانون حساس

کنند، حال می با توجه به اینکه نمودارهای کنترل شوهارت با تاخیر، تغییر واقعی موجود در یک فرآیند را اعالم

کنترل  ایهنمودارتوان در اینجا به نقطه ضعف اساسی نمودارهای کنترل شوهارت اشاره کرد. یکی از نقاط ضعف می

اتی که اطالع باشد، به نحوی کهشوهارت تصمیم گیری تنها براساس اطالعات حاصل از آخرین نقطه ترسیم شده می

ر کشف سریع د هامجموعه نقاط با هم به دست می دهند نادیده گرفته می شود که نهایتا به عدم توانایی این نمودار

 EWMAو  CUSUMاز اهداف طراحی نمودار های کنترل در واقع یکی  می شود.منجر  متوسط شیفت های کوچک و

بت نس EWMAو  CUSUMی ضعف نمودارهای کنترل شوهارت بوده است. نمودارهای کنترل  ، مرتفع کردن این نقطه

نترل به تغییرات کوچک و متوسط حساسیت بیشتری نسبت به نمودارهای کنترل شوهارت دارند، ولی نمودارهای ک

 حساسیت بیشتری دارد. بعبارت دیگر EWMAو  CUSUMزرگ، نسبت به نمودارهای کنترل شوهارت در تغییرات ب

 کنند.در تغییرات بزرگ نمودارهای کنترل شوهارت عملکرد بهتری از خود ارائه می

 نمودار کنترل میانگین متحرک موزون چند متغیره -2

یکی دیگر از نمودارهایی که نسبت به نمودارهای کنترل چند متغیره شوهارت، از حساسیت بیشتری در شناسایی تغییرات 
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است.  1باشد، نمودار کنترل میانگین متحرک موزون چند متغیرهکوچک و متوسط در فرآیندهای چندمتغیره برخوردار می

 شود:ین متحرک موزون به صورت زیر تعریف میتک متغیره بیاد دارید که آماره میانگ EWMAاز روش 
(1) 

1)1(  ttt zrrxz 
 

0دارای مقدار ثابتی بین  rبطوری که  1r    0و 0Z   دانید، از آنجایی که است. میX  تخمین نااریب از

0معلوم نباشد، آنگاه  𝜇1میانگین جامعه است، لذا اگر مقدار  0Z   ها از روش شود. براساس دانستهدر نظر گرفته می

EWMA  1تک متغیره، اگر 2X ,X دارای واریانس  𝑧𝑖 باشند، آنگاه 2متغیرهای تصادفی نرمال مستقل با واریانس  ...,

 ( زیر است:2رابطه )
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1حال در یک فرآیند چند متغیره فرض کنید که بردار  2=(X ,X ,...,X )pX  1با اندازه×p  نشان دهنده مشخصات

0متغیره  pکیفی مشاهده شده از فرآیندی باشد که از یک توزیع نرمال  0( , )pN   کند. بنابراین، یک پیروی می

  ]9[در فرآیندهای چندمتغیره، روشی است که توسط لوری و همکاران  EWMAروش بدیهی برای استفاده از روش 
 شود:به صورت زیر تعریف می EWMAمعرفی شد. در این روش ابتدا بردار 

 
(3)  

                                          

بردار مشاهدات انفرادی به ازاء نمونه  iXشود. در این رابطه تعریف می EWMAمتغیر، آماره  pیعنی برای هر یک از 

i 0شود که ام است. در اینجا فرض میZ  0یعنی مقدار آغازین، برابر بردار صفر است. همینطور 1r  باشد. می

جود ندارد، وپارامتر هموارسازی  pهمانطور که مشخص است، در اینجا فرض شده است که دلیلی برای تفاوت وزنی بین 

1یعنی  2 ... pr r r    ش آماره نمودار برای پایش به صورت زیر است:باشد. در این رومی 

 
(4)  

                                                        
با توجه به مقدار  hکند. مقدار بیشتر شود، نمودار هشدار خارج از کنترل صادر می hاز مقدار تصمیم  2Tبنابراین اگر 

ARL شود. در رابطه باالتعیین می
iz ـ کوواریانس بیانگر ماتریس واریانسiZ است، و در صورتی که 

1 2 ... pr r r   شودباشد، ماتریس فوق از رابطه زیر محاسبه می 
(5)  

 
1rفنی فرآیند است. در حالتی که های نشان دهنده ماتریس واریانس ـ کوواریانس مشخصه Σدر رابطه باال    ،باشد

iآنگاه  iZ X 2، و 1t
i iT X X  باشد. شود، که دقیقًا همان نمودار شوهارت چند متغیره مربع کای میمی 

 

                                                           
1 Multivariate exponentially weighted moving average (MEWMA) 
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 سازی پیشنهادیقوانین حساس -3

. این قوانین های کوچک و متوسط ارائه شدندبرای بهبود عملکرد نمودارهای کنترل در کشف شیفتسازی قوانین حساس 

اق شدند. های کوچک الصدر ابتدا به نمودارهای کنترل شوهارت با توجه به نقطه ضعف این نمودارها در کشف شیفت

نترل باحافظه سازی را در نمودارهای کتأثیر خوب قوانین حساس ]11[و عباس و همکاران ]10[البته ریاز و همکاران 

   نیز نشان دادند. EWMAو  CUSUMنظیر 

-rد، اگر حداقل شسازی ارائه دادند که در آن فرآیند خارج از کنترل نامیده میقوانین حساس ]10[ ریاز و همکاران
w  نقطه ازr  ند متغیره در کشف چپروفایل های  2نقطه متوالی خارج از حدود تعیین شده قرار بگیرد. این قوانین در فاز

ف شیفت های های بزرگ عملکرد مناسبی ندارند، به همین دلیل این برخی از این قوانین ترکیب شدند تا در کششیفت

 بزرگ نیز عملکرد قایل قبول داشته باشند.

 شود :ین پیشنهادی حدود کنترلی و هشداری شرح داده میقبل از ارائه قوان

شود. ای باالتر از این حد قرار بگیرد فرآیند خارج از کنترل نامیده می( : حدی است که اگر آمارهCL) 2حد کنترل

مورد نظر حاصل شود. مقدار این حد بزرگتر از حد  ARL0شود که ای تعیین میاین حد در روشهای مورد بررسی به گونه

 باشد.کنترل تنظیم شده مربوط به روشهای موجود می

باشد، که اگر تعدادی از نقاط متوالی با توجه به نوع قانون از آن (: سطحی از نمودار کنترل میWL) 3حد هشدار

باشد. این حد نیز می  (CLین حد کمتر از حد کنترل )شود. مقدار اسطح باالتر باشند، فرآیند خارج از کنترل نامیده می

 مورد نظر حاصل شود. ARL0شود که مانند حد کنترل  به گونه ای تنظیم می

 (: R2/3قانون اول ) -3.1 

 شود:به ازای برقراری یکی از دو شرط زیر، فرآیند خارج از کنترل نامیده می

 قرار بگیرد. CLک نقطه از آماره مورد نظر بیرون از اگر ی -1

 قرار بگیرد. WLو  CLنقطه متوالی از آماره مورد نظر بین  3نقطه از  2گر حداقل ا -2

 (: R2/4قانون دوم ) -3.2

 شود:به ازای برقراری یکی از دو شرط زیر، فرآیند خارج از کنترل نامیده می

 قرار بگیرد. CLک نقطه از آماره مورد نظر بیرون از اگر ی -1

 قرار بگیرد. WLو  CLنقطه متوالی از آماره مورد نظر بین  4نقطه از  2گر حداقل ا -2

ها متوسط طول دنباله یا برای ارزیابی عملکرد نمودارهای کنترل معیارهای متعددی وجود دارد، که معروفترین آن

ARL یشنهاد دادند، که انحراف معیار آن باشد. با این حال برخی از محققین برای تحلیل بیشتر درباره طول دنباله پمی

اند که مقدار ای طراحی شدهگونهها بهنیز گزارش شود. برای بررسی عملکرد نمودارهای کنترل همه روش SDRLیا 

ARL  توان ازمقادیر مختلفی از البته باید توجه داشت، می باشد. 200تحت کنترل برابر باARL0  استفاده نمود. در

همانطور که در معرفی قوانین بار تکرار تخمین زده شده است. 5000به کمک   ARLسازی، هر مقدار مطالعات شبیه

تحت  ARLشوند که به نحوی تعیین میپیشنهادی اشاره شده مقادیر حد کنترل و حد هشدار از طریق شبیه سازی به

اند، ترکیبات متفاوتی از حدود به ی با توجه به اینکه دو حد تنظیم شدهشنهادکنترل خاصی منجر شود. در قوانین پی

                                                           
2 Control limit 
3 Warning limit 
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ARL اند که به صورت بهینه عمل شود. در این مقاله ترکیباتی مورد استفاده قرار گرفتهتحت کنترل مورد نظر منجر می

های را برای شیفت ARL سازی شده مقادیر شبیه 1جدول ها عملکرد بهتری داشته باشند. کنند، یعنی در تمامی شیفت

 0.2پارامتر هموارسازی دهد زمانی نشان می 1 دهد. همانطور که نتایج جدولنشان می δمتفاوت در پارامتر غیر مرکزی 

دهد. های کوچک و متوسط بهبود میرا در شیفت MEWMAهر دو قانون پیشنهادی عملکرد نمودار کنترل  باشد،می

های بزرگ قانون عملکرد بهتری دارد، ولی در شیفت R2/3در شیفتهای کوچک و متوسط نسبت به قانون  R2/4قانون 

R2/3  عملکرد بهتری دارد. همچنین با افزایش مقدار همبستگی بین متغیرهای تأثیرگذاری قوانین پیشنهادی بیشتر

  یابد. کرد همه طرح های کنترلی بهبود میشود. البته شایان ذکر است با کاهش مقدار همبستگی بین متغیرها عملمی

 (.است 200تحت کنترل برابر با  ARL) 𝛅سازی شده تحت تغییرات شبیه ARLمقادیر  -1جدول 
𝝆 = 𝟎. 𝟓       𝛿       

  0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 
 𝐫 = 𝟎. 𝟐                 cl/wl 
MEWMA 9.65 200.46 97.09 35.63 16.54 10.27 7.11 5.53 4.48 3.78 3.26 2.92 2.63 2.42 

MEWMA_R2/3 11 199.76 94.58 33.66 16.50 10.06 7.10 5.54 4.59 3.90 3.35 2.98 2.70 2.51 7.77 
MEWMA_R2/4 10.88 201.17 93.10 33.18 16.41 10.11 7.09 5.54 4.57 3.89 3.44 3.07 2.77 2.53 7.81 
r = 0.4 
MEWMA 10.29 199.86 122.85 53.72 24.11 13.00 8.25 5.77 4.37 3.52 2.94 2.56 2.26 2.04 
MEWMA_R2/3 12.10 201.15 118.98 47.59 21.94 12.01 7.72 5.58 4.32 3.57 2.98 2.66 2.39 2.15 7.41 
MEWMA_R2/4 12.05 199.50 117.29 47.53 21.56 12.04 7.70 5.49 4.30 3.55 3.06 2.68 2.39 2.20 7.50 
r = 0.6 

MEWMA 10.53 200.79 147.17 74.03 36.24 19.15 11.38 7.17 5.07 3.80 3.06 2.53 2.15 1.90 

MEWMA_R2/3 12.40 199.33 137.54 64.12 29.83 15.65 9.24 6.33 4.57 3.56 2.96 2.52 2.21 1.95 6.86 
MEWMA_R2/4 12.38 199.88 138.67 63.06 29.91 15.29 9.31 6.28 4.62 3.65 3.07 2.63 2.31 2.09 7.05 
r = 0.8 
MEWMA 10.58 199.13 162.71 95.19 51.68 28.82 16.50 10.16 6.71 4.76 3.55 2.82 2.28 1.91 
MEWMA_R2/3 13.10 199.32 153.82 82.40 41.36 21.78 12.65 7.83 5.55 4.06 3.18 2.64 2.24 1.98 6.32 
MEWMA_R2/4 13.00 201.26 151.95 80.00 40.58 21.54 12.37 7.95 5.52 4.13 3.34 2.81 2.41 2.12 6.64 

 مثال واقعی  -4

های واقعی ارائه شده توسط کیم و سازی پیشنهادی، با استفاده از دادهدر این بخش کاربرد و عملکرد قوانین حساس

در این مثال چهار بعد پیچ که نشانگر شود. باشد، تشریح میکه مربوط به صنعت تولید پیچ و مهره می ]12[همکاران  

گیرند. مشخصه کیفی باشد، با استفاده از تصاویر مورد بررسی و پایش قرار میچهار مشخصه کیفی محصول )پیچ( می

( 3X( مربوط به ارتفاع سر پیچ، مشخصه کیفی سوم )2X( مربوط به قطر سر پیچ، مشخصه کیفی دوم )1X) اول

باشد. با استفاده از تصاویر مربوط بدنه پیچ میبوط به ارتفاع ( مر4Xمربوط به قطر بدنه پیچ و مشخصه کیفی چهارم )

باشد گیرند. محصول زمانی تحت کنترل میبه هر پیچ، مقادیر مشخصه های کیفی یادداشت شده و مورد بررسی قرار می

آمده  2دول نین ماتریس کوواریانس در جکه هر چهار بعد آن تحت کنترل باشد. مقادیر میانگین و انحراف معیار و همچ

ام  میانگین مشخصه کیفی چهارم بدلیل 26نمونه تحت کنترل تولید شده، سپس از نمونه  25در این آزمایش، ابتدا  است.

 تغییر یافته است. 0./7279به  7346/0اشکال در ماشین فرزکاری از 
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تحت کنترل  ARLاند تا سازی تعیین شدهحدود کنترل و هشدار برای کلیه نمودارهای کنترل با استفاده از شبیه

 و همچنین حدود کنترل و هشدار  93/12برابر  ،MEWMAکنترل  ید. حد کنترل باال برای نموداربدست آ 200برابر با 

MEWMA-R2/3  وMEWMA-R2/3  اند تا تعیین شده71/10و  50/16، 05/11، 21/15به ترتیب برابر باARL 

 بدست آید. 200تحت کنترل 
 انحراف معیار و ماتریس کوواریانس مشخصه های کیفی ،: مقادیر میانگین2جدول 

4X 3X 2X 1X  

 میانگین 0.3673 0.2449 0.2502 0.7346
 انحراف معیار 0.0018 0.0063 0.0032 0.0075

 ماتریس کواریانس
0.2026 0.3231 -0.1853 1.0000 

1X 
-0.9511 0.1025 1.0000 -0.1853 

2X 
-0.1516 1.0000 0.1025 0.3231 

3X 
1.0000 -0.1516 -0.9511 0.2026 

4X 

کند. دهد که هر نمودار کنترل، در شناسایی تغییر در میانگین مشخصه کیفی چهارم چگونه عمل مینشان می 1 شکل

 MEWMA-R2/3دهد. نمودار کنترل هشدار می 36در نمونه  MEWMAطور که مشخص است نمودار کنترل همان

شود، همانطور که مشاهده می دهند.ام، هشدار می34در نمونه  MEWMA-R2/4ام، نمودار کنترل 35در نمونه 

 ند.کسازی پیشنهادی سریعتر شیفت رخ داده را شناسایی میمجهز به قوانین حساس MEWMAنمودارکنترل 
 

 
 R2/4 و R2/3سازی مجهز به قوانین حساس MEWMAنمودار کنترل : 1شکل 

 بندینتیجه و جمع -5

ارائه شدند. این دو قانون  MEWMAبرای بهبود عملکرد نمودار کنترل جدید  R2/4و  R2/3در این مقاله دو قانون 

یفتهای کوچک و متوسط ش شناساییهای صورت گرفته، عملکرد این نمودار را درسازیپیشنهادی با توجه به نتایج و شبیه

که هدف شایان ذکر است  باشد.های بزرگ نیز قابل قبول میشیفتشناسایی ها در همچنین عملکرد آن اند.بهبود داده

ها بهبود عملکرد این نمودارها در شناسایی سازی و مجهز کردن نمودارهای کنترل به آنپیاده کردن قوانین حساس

الزم به ذکر است اند. ی به این هدف رسیدهسازی پیشنهاداز این رو قوانین حساسباشد. شیفتهای کوچک و متوسط می

دهد با افزایش مقادیر این پارامتر ، که نشان میاستبروی مقدار همبستگی بین متغیرها تحلیل حساسیت انجام شدهکه 

 شود.سازی پیشنهادی بیشتر میقوانین حساس عملکرد
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 چكیده

ت شرایط عدم های موازی با لحاظ کردن هزینه برق مصرفی تحدر این مقاله به بررسی یک مسئله زمانبندی دو هدفه در ماشین
ایجاد شده خواهد  باشد که باعث ایجاد اختالل در زمانبندی مبنایهای ذاتی محیط میپردازیم. عدم قطعیت جزء ویژگیمی قطعیت

ها مطرح ر این زمینههمچنین بیشتر مسائلی که د شد. بنابراین زمانبندی باید از استواری در برابر این تغییرات برخوردار باشد.
کشد. ا به چالش میهای مسائل واقعی عموما کاربرد مسائل تک هدفه رباشند، اما پیچیدگیهدفه میاند، مربوط به مسائل تک شده

ینه سازی کل هزینه از این رو برای انطباق مسائل با دنیای واقعی، یک مسئله دو هدفه زمانبندی استوار سناریو محور در جهت کم
ده در فضای مسئله شبرای این منظور، ابتدا بر اساس فرضیات مطرح است. های مورد استفاده ارائه شده برق مصرفی و تعداد ماشین

ورت صبه  GAMSمدل برنامه ریزی عددصحیح مختلط بیان شده و سپس جهت اعتبارسنجی مدل یک نمونه مسئله در نرم افزار 
و  ده استشلون استفاده تک هدفه حل شده و جهت یافتن مدل به صوت دو هدفه و یافتن نقاط پارتویی از روش محدودیت اپسی

 نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 اپسیلون؛ ؛ محدودیتزمانبندی ماشین های موازی در شرایط عدم قطعیت ؛بهینه سازی استوار سناریو محور کلمات کلیدی: 

 سازی چندهدفه.بهینه

 مقدمه -1

ها در وری انرژی در بسیاری از بخشای، بهبود بهرهگلخانههای دلیل کمبود انرژی در سراسر جهان و اثر گازامروزه به

کار قرار گرفته است. صنعت تولید به عنوان یکی از مصرف کنندگان اصلی انرژی شناخته شده است و در اکثر صدر دستور

مهمی در  وری برق نقشدهد که پیشرفت در بهرهکشورها الکتریسیته منبع اصلی انرژی برای تولید است. این نشان می

 جویی در مصرف انرژی خواهد داشت.صرفه

سیدن به این کنندگان باید متعادل باشد. برای روری در مصرف برق، تقاضای برق از منظر تآمینجهت بهبود بهره

ریکی وابسته به گذاری الکتگذاری برق متناسب با زمان استفاده کرد. بر این اساس سه نوع قیمتتوان از قیمتهدف می

 ن وجود دارد:زما

 3اوج بحرانی گذاریقیمت-3  2در زمان واقعی قیمت گذاری-2 1گذاری زمان استفادهقیمت-1
 ه تقسیمروز در چند دورساعت شبانه 24شود. قیمت برق مطابق تقاضا در شبکه برق تعیین می TOUدر یک طرح 

 های اوج، دوره میانی و دوره های خارج از اوج مصرف.شود: دورهمی
باشد. قیمت دوره های اوج بیشترین و دوره های خارج از اوج کمترین های مختلف متفاوت میقیمت برق در دوره

                                                           
1 Time -of-use 
2 Real-time-pricing 
3 Critical peak pricing 
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 باشند.قیمت را دارا می

به دوره هایی با  کند تا زمان کارخود را از دوره هایی که قیمت باالیی دارندکنندگان را ترغیب میاین طرح تولید

 هزینه های گزاف جلوگیری شود.قیمت کمتر تغییر داده و از 

 مانبندی نیاز دارند.های تولید خود را تنظیم کنند که به زتولیدکنندگان باید برنامه TOUبرای سازگاری بهتر با طرح 

ر قطعی بودن های مورد استفاده با توجه به غیاین مسئله سعی بر طراحی بهینه میزان برق مصرفی و تعداد ماشین

شوند. حال بل حل میفرض قطعی بودن داده ها از قریزی ریاضی معموال مسائل با پیشدارد. در برنامهبرخی از پارامترها 

 باشیم.ها مینآباشند و ما به دنبال مبنای استوار جهت حل ها دچار عدم قطعیت میآنکه در دنیای واقعی اکثر داده

 ،4، مالوی1995یابد. اولین بار در سال رافات کاهش میتر انجام شده و انحریزی ها دقیقبا زمانبندی استوار برنامه

سازی ریزی تصادفی سناریو محور را تعریف کرد. هدف رویکرد بهینهریزی استوار مبتنی بر مدل برنامهیک روش برنامه

زمانبندی استوار ها غیرحساس باشد در این مقاله به ارائه و حل مدل استوار یافتن پاسخ هایی است که نسبت به اختالل

 .پردازیمهای موازی با لحاظ کردن هزینه برق مصرفی میسناریو محور ماشین

و در   لباتی ح، نتایج محاس3بخش، ، بیان مسئله و مدلسازی آن2ادامه مقاله به این شرح سازماندهی شده است: بخش  

 کنیم.گیری را بیان می، نتیجه4بخش

 بیان مسئله-2

 باشد.صرفی میهای موازی با لحاظ کردن هزینه برق ممدل زمانبدی استوار سناریو محور ماشین مسئله موردنظر ارائه

 مدل ریاضی-2-1

 ایم:گیری زیر را تعریف نمودهها، پارامترها و متغیرهای تصمیمبه منظور نمایش مدل ریاضی، نماد

 
 هانمادها و مجموعه

 
𝑁 تعداد کارها 
𝑀 های در دسترستعداد ماشین 
𝐾 های زمانیتعداد دوره 
𝑆 مجموعه سناریوها 
𝑖 تعداد کارها 
𝑗 تعداد ماشین ها 
𝑘 تعداد دوره ها 

 

 

 

 

 
 پارامترهای ورودی

 
𝑤𝑖𝑠  sتحت سناریو  iبارکاری هر کار  
𝑣𝑗  سرعت پردازش ماشینj 

𝑃𝑗  مصرف انرژی در هر واحد زمان برای ماشین
j 

𝑎𝑘  kزمان شروع دوره زمانی  
𝑑𝑘  kمدت زمان دوره زمانی  
𝑐𝑘  kقیمت انرژی در دوره زمانی  
𝑃𝑟𝑠  احتمال وقوع سناریوs 

𝜆1. 𝜆2 پارامتر  حساسیت پایداری پاسخ 
𝜔1. 𝜔2 پارامتر  حساسیت پایداری مدل 

 
 متغیرهای تصمیم

 
𝑁𝑂𝑀𝑠 هایی که در روند تولید تحت سناریو تعداد ماشینs گیردمورد استفاده قرار می. 

                                                           
4Mulvey 
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𝑡𝑖𝑗𝑘𝑠  زمان انجام عملیات توسط ماشینj  برای کارi  در دوره زمانیk  تحت سناریوs 

𝑥𝑖𝑗𝑘𝑠  
انجام شده است در  sتحت سناریو  kدر دوره زمانی  jتوسط ماشین  iاست اگر تمام یا بخشی از کار  1برابر با 

 غیراینصورت برابر با صفر است
𝛿1𝑖𝑗𝑘𝑠  sو تحت سناری kدوره  jماشین  iبرای کار  متغیر اضافی برای پایداری مدل در تابع هدف اول 
𝛿2𝑖𝑗𝑘𝑠   sتحت سناریو kدوره  jماشین  iبرای کار  اضافی برای پایداری مدل در تابع دوم اولمتغیر  

 

 مدل ریاضی

 

1 
𝑀𝑖𝑛 𝑂𝑏𝑗1 =  ∑ 𝑃𝑟𝑠𝑇𝐸𝐶𝑠 + 𝜆1 ∑ 𝑃𝑟𝑠 |𝑇𝐸𝐶𝑠 − ∑ 𝑃𝑟𝑠′𝑇𝐸𝐶𝑠′

𝑠′

|

𝑠

 

𝑠

+ 𝜔1 ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑃𝑟𝑠𝛿1𝑖𝑗𝑘𝑠

𝑘=1𝑗=1𝑖=1𝑠=1

 

2 
𝑀𝑖𝑛 𝑂𝑏𝑗2 =  ∑ 𝑃𝑟𝑠𝑁𝑂𝑀𝑠 + 𝜆2 ∑ 𝑃𝑟𝑠 |𝑁𝑂𝑀𝑠 − ∑ 𝑃𝑟𝑠′𝑁𝑂𝑀𝑠′

𝑠′

|

𝑠

 

𝑠

+ 𝜔2 ∑ ∑ ∑ 𝑃𝑟𝑠𝛿2𝑖𝑗𝑘𝑠 

𝑗=1𝑖=1𝑠=1

 

𝑠. 𝑡 

3  𝑇𝐸𝐶𝑠 = ∑ ∑ ∑ 𝑃𝑗 × 𝑐𝑘 × 𝑡𝑖𝑗𝑘𝑠

𝑘=1𝑗=1𝑖=1

         Ɐ 𝑆 

4 𝑓𝑜𝑟 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 ∑ ∑ 𝑡𝑖𝑗𝑘𝑠 × 𝑣𝑗

𝑘=1𝑗=1

= 𝑤𝑖𝑠 + 𝛿1𝑖𝑗𝑘𝑠 

5 𝑓𝑜𝑟 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁. 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑀. 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝐾 𝑡𝑖𝑗𝑘𝑠 ≤
𝑤𝑖𝑠 × 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑠

𝑣𝑗

+ 𝛿1𝑖𝑗𝑘𝑠 

6 𝑓𝑜𝑟 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁. 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑀. 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝐾 ∑ 𝑡𝑖𝑗𝑢𝑠

𝑘

𝑢=1

≥
𝑤𝑖𝑠 × 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑠

𝑣𝑗

+ 𝛿1𝑖𝑗𝑘𝑠 

7 𝑓𝑜𝑟 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑀. 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝐾 ∑ 𝑡𝑖𝑗𝑘𝑠

𝑖=1

≤ 𝑑𝑘 + 𝛿1𝑖𝑗𝑘𝑠 

8 𝑓𝑜𝑟 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁. 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑀. 3 ≤ 𝑙 ≤ 𝐾. 1 ≤ 𝑘
≤ 𝑙 − 2 ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑢𝑠

𝑙−1

𝑢=𝑘+1

≥ (𝑙 − 𝑘 − 1) × (𝑥𝑖𝑗𝑘𝑠 + 𝑥𝑖𝑗𝑙𝑠 − 1) 

9 𝑓𝑜𝑟 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁. 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑀. 2 ≤ 𝑘 ≤ 𝐾 − 2 
 

𝑡𝑖𝑗𝑘𝑠 ≥ (𝑥𝑖𝑗𝑘−1𝑠 + 𝑥𝑖𝑗𝑘+1𝑠 − 1)𝑑𝑘 + 𝛿1𝑖𝑗𝑘𝑠 
 

10 
𝑓𝑜𝑟 1 ≤ 𝑖. 𝑙 ≤ 𝑁. 𝑖 ≠ 1. 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑀. 1 ≤ 𝑘

≤ 𝐾 − 1 
 

𝑥𝑖𝑗𝑘𝑠 + 𝑥𝑖𝑗𝑘+1𝑠 + 𝑥𝑙𝑗𝑘𝑠 + 𝑥𝑙𝑗𝑘+1𝑠 ≤ 3 
 

11 𝑓𝑜𝑟 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁. 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑀 
∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑠

𝑘=1

≤ 𝑁𝑂𝑀𝑠 + 𝛿2𝑖𝑗𝑠 

 
12 𝑓𝑜𝑟 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁. 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑀. 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝐾 

𝑋𝑖𝑗𝑘𝑠 ∈ {0.1}. 𝑡𝑖𝑗𝑘𝑠 ≥ 0. 𝑁𝑂𝑀𝑠 ∈ {1. … . 𝑀} 
. 𝛿1𝑖𝑗𝑘𝑠 ≥ 0 ,𝛿2𝑖𝑗𝑘𝑠 ≥ 0 

 

آالت ، تعداد ماشین2پردازد. تابع هدفسازی هزینه انرژی استفاده شده جهت اجرای عملیات میبه کمینه ،1تابع هدف

محاسبه  ،4دهد. محدودیتهزینه برق مصرفی را نشان می 3نماید. محدودیت می مورد استفاده در سیستم رو کمینه

پردازد. مطابق با این محدودیت تمام کارهای انجام شده توسط هر ماشین برابر با بارکاری میزان بارکاری ماشین آالت می

-های انجام شده میها متناسب با تخصیص، به محاسبه زمان شروع فعالیت6و5های مورد درخواست است. محدودیت
کند که زمان انجام کارها در هر دوره از مدت زمان آن دوره زمانی بیشتر نشود. محدودیت ، تصمین می7پردازد. محدودیت 
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تضمین  ،10پردازد. محدودیت ها می،به محاسبه زمان اجرای فعالیت9پردازد.محدودیت ، به تنظیم انجام تخصیصات می8

آالت استفاده شده در ، تعداد ماشین11در هر بازه زمانی در هر ماشین انجام نشود. محدودیت کند بیشتر از یک کار می

 دهد.، عددصحیح و پیوسته بودن متغیرها را نشان می12نماید. محدودیتسیستم را محاسبه می

 حل دقیق و نتایج محاسباتی-3

در دوره زمانی   2کار در  5ماشین جهت اجرای  3که ، پس از مدلسازی مسئله، برای اعتبارسنجی آن یک نمونه مسئله

ایم. در واقع، به منظور و روش محدودیت اپسیلون حل نموده GAMSدر نرم افزار  سه سناریو درنظرگرفته شده است،

گیرد که هریک تحت عنوان یک سیاست معرفی بررسی دقیق رفتار مدل در حل مساله، سه حالت مختلف مدنظر قرار می

و تخصیص بهینه کارها به  282375مقدار بهینه تابع هدف برابر با که  فقط تابع هدف اول 1د. در سیاست خواهد ش

پس از حل که  ، در سیاست دوم فقط تابع هدف دومنشان داده شده است 1های زمانی در نمودار آالت در دورهماشین

و در سیاست سوم هر دو تابع نشان داده شده  2تخصیص بهینه آن در نمودارو بوده  1.3مساله مقدار تابع هدف برابر با 

 باشد.نمایان می 3و جواب های پارتو آن در نمودار  شودهدف به صورت همزمان درنظرگرفته می
 بارکاری و احتمال وقوع تحت سناریوهای مختلف: 1جدول 

 5کار  4کار  3کار  2کار  1کار  احتمال وقوع 
 200 130 80 50 20 درصد 30 1سناریو 

 150 110 60 40 30 درصد 20 2سناریو 

 180 100 50 20 40 درصد 50 3سناریو 

 

 هاماشین : سرعت پردازش و مصرف انرژی2جدول

 3ماشین  2ماشین  1ماشین  
 4 3 2 سرعت

 50 25 10 مصرف انرژی

 

 100است. قیمت مصرف انرژی نیز در دوره اول برابر با  105برابر با  2و دوره زمانی  45برابر با  1مدت زمان دوره زمانی 

 واحد است. 130و در دوره دوم برابر با 
 

 
: گانت چارت تخصیصات انجام شده در سیاست 1نمودار

 (2اول )سناریو 

شده در سیاست : گانت چارت تخصیصات انجام 2نمودار

(2دوم )سناریو 
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 : جبهه پارتویی حاصل از حل مدل دو هدفه3نمودار

 

ها و همچنین انتخاب یکی با توجه به وجود سه جبهه پارتویی مختلف برای هر سناریو، انتخاب نهایی یکی از جبهه

اما در این گزارش ین پژوهش است. از اعضای پارتویی به عنوان پاسخ نهایی به عهده مدیران سازمان استفاده کننده از ا

شود که آخرین ها، فرض میها جهت تعیین زمانبندی مناسب کارها بر روی ماشینجهت نشان دادن یکی از گانت چارت

شود. بنابراین به عنوان پاسخ نهایی درنظر گرفته می 5/1و  511875عضو جبهه با مقادیر تابع هدف اول و دوم برابر با 

 چارت تخصیصات را به صورت زیر نشان داد.توان گانت می
 

 

 (2گانت چارت تخصیصات انجام شده در آخرین عضو پارتویی )سناریو  :4نمودار

 

 توان گانت چارت مشابهی ترسیم نمود. های موجود نیز میبرای سایر پاسخ

 بندینتیجه و جمع -4

جهت زمانبندی دو هدفه در ماشین های موازی یکسان با در این مقاله به ارایه و بررسی یک مدل استوار سناریو محور 

ها به صورت غیرقطعی و تحت سناریو در نظر گرفته . در مدل ذکر شده هزینهداختیمپرلحاظ کردن هزینه برق مصرفی 

افزار باشد که این مدل درفضای  نرمهای مورد استفاده میسازی هزینه برق مصرفی و تعداد ماشینشد و هدف کمینه

GAMS که سیاست اول حل مدل به صورت تک هدفه و با  سیاست 3سیلون محدودیت با در نظر گرفتن پو روش ا

درنظر گرفتن تابع هدف اول و سیاست دوم که حل مدل به صورت تک هدفه و با درنظر گرفتن تابع هدف دوم و همچنین 

های آینده همچنین در پژوهشارتو حل گردید و پوسیله یافتن جبهه سیاست سوم حل مدل به صورت دو هدفه و به

282375, 3.3

292500, 3

307500, 2.8

308250, 2.7 323250, 2.5

345000, 2.3

360750, 2

421200, 1.8
496875, 1.7

511875, 1.5
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 های فراابتکاری استفاده نمود.توان جهت حل از الگوریتممی
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 چكیده

عنوان به هایاست و شهردار یو اقتصاد یاجتماع ،یفرهنگ یهانهیبشر متمدن درزم تیکانون تبلور فعال نیترشهرها مهمامروزه کالن
است  طیشرا نیروبرو هستند. در ا یریمتغ طیبا شرا شیپ ازشیب یزیراداره شهرها ازلحاظ برنامه یمتول یسازمان دولت نیتریاصل

. در ندینمایارائه خدمات را فراهم م یو کم یفیک یسازمان موجبات ارتقا ییاجرا یعنوان بازوبه یزیررنامهب نینو یهاستمیکه س
به  هایزیرشدن برنامه کیبا هدف نزد یمنابع مال نهیبه صیمنظور تخصبه ییها و الگوبرنامه یبندتیاولو یبرا ییپژوهش، الگو نیا

ها برنامه یبندتیاولو یها براشاخص ییاول، شناسا بخش: استشدهلیتشك یالگو از سه بخش اصل نیاست. اشده یاجرا طراح
 یشهردار یهاتیبرنامه هاو فعال رندهیاست .بخش دوم، دربرگشدههاستفاد یو دلف یاکتابخانه یهاکه با استفاده از روش باشدیم

است. بخش شدهانجام یو فاز یهگرو ارهیچندمع یریگمیبا تصم یبندتیاولو یو بوم یعلم یهامشهد است که با استفاده از روش
مشهد و مؤسسات  یشهردار 97-93یاتیمستند به برنامه عمل یهاتیها و فعالبرنامه نیدر ب یمنابع مال نهیبه عیتوز یسوم الگو

 مرتبط استفاده شد. تیدسته محدود 4کاب داگالس و  یقیقسمت از مدل تلف نیکه در ا باشدیتابعه م

 .تابع کاب داگالس ؛منابع عیتوز یالگو ؛هابرنامه یبندتیاولو :کلمات کلیدی

 
 همقدم -1
بندی، در حوزه مسائل مرنبط با مدیریت شهری، امری ضروری و اجتناب ریزی و اولیتبرنامهتوجه به کمبود منابع، با

 هایشهردار نیاز حاضر عصرهای پیچیدگی و تحوالت. [1دی در این  راستا انجام شده است ]ناپذیراست که تحقیقاتی متعد

 هماهنگی ایجاد و علمی مدیریت و گیری تصمیم صحیح، ریزی برنامه به اقدام خصوص به منطقی تدابیری اعمال جهت را

 . است ساخته مطرح جوامع هاینیازمندی به مربوط امور در
 تمام یشهردار زیرا است، سازمان حیاتی شاهرگ تابعه مؤسسات و مشهد یشهردار ساالنه برنامه در منابع عیتوز

 دهدمی انجام ساالنه و مدت انیمهای برنامه چهارچوب در متنوع و متعدد هایبرنامه اجرای برای را خود مالی هایفعالیت

 یشهردارهای فعالیت و ها برنامه همه نمای تمام آیینه  باشد؛یم زین بودجه نیتدو یمبنا که سالنه هایبرنامه بنابراین

 .نمایدمی ایفا یشهر اقتصاد درتوسعه مهمی بسیار نقش و بوده
 کارایی و بخشی اثر میزان و اعتبارات کردهزینه نتایج خصوص در کافی اطالعات کشور، در ریزی بودجه متداول روند

 صرفه کارایی، اثربخشی، چون مهمی عوامل برنامه بدون ریزی بودجه سیستم در که آنجا از. دهد نمی دست به برنامه

. روند می هدر به حتی و نشده استفاده بدرستی ازمنابع لذا شوند؛ می گرفته نادیده منابع صرف درقبال بازدهی و جویی

 و بوده آنها زنی چانه وقدرت اشخاص نفوذ اعمال و سیاسی تصمیمات تابع ها دستگاه بودجه کاهش یا افزایش طرفی از

 منابع عیتوز نهیبه مدل به دنیرس لذا. باشد می کمرنگ آنان پذیری مسئولیت میزان سنجش و مدیران پاسخگویی میزان

 .باشد یم خوردار بر یادیز تیاولو و تیاهم از یسازمان یمال
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 براساس حاضر حال در که باشدیم یمال منابع نهیبه صیتخص ،یسازمانهای برنامه یاجرا در یاساس مشكالت از یكی

 صیتخص  منظور به ییالگو و ها برنامه یبندتیاولو یبرا ییالگو پژوهش، نیا در .است ساالنه ثابت رشد و یزن چانه

 لیتشك یاصل بخش سه از الگو نیا. گرددیم ارائه و یطراح ، اجرا به ها یزیر برنامه شده کینزد هدف با یمال منابع نهیبه

 های تیفعال و ها برنامه رندهیدربرگ دوم، بخش ها،برنامه یبند تیاولو یبرا ها شاخص ییشناسا اول، بخش: است شده

 عیتوز یالگو سوم بخش و شوند یبند تیاولو یبوم و یعلم هایروش از استفاده با یستیبا که است مشهد یشهردار

 و مشهد یشهردار 97-93 یاتیعمل برنامه به مستند مشهد، یشهردار یها-تیفعال و هابرنامه نیب در یمال منابع نهیبه

 اهداف تحقیق عبارتند از:  .باشد یم تابعه مؤسسات

 نظر از استفاده و یفرادست اسناد از استفاده با ها برنامه یبند تیاولو منظور به مناسبهای مولفه و ها شاخص احصاء

 شهروندان؛ و خبرگان
 شده؛ احصاءهای شاخص از استفاده با تابعه هایسازمان و یشهردارهای برنامه یبند تیاولو

 کند؛یم دایپ لیم ممكن حداکثر به تیمطلوب یصورت چه در نكهیا انیب ت،یمطلوب هدف تابع محاسبه
 مدل یهامیپارادا و مفروضات ،ینظر یمبان -2

 آثار و بودجه و منابع صیتخص نحوه یبررس یبرا یمختلفهای پژوهش ریاخهای سال در شده انجام مطالعات بر یمرور

 گرفته صورت كایآمر مختلفهای التیا بخصوص مختلف یشهرها و کشورها در بودجه مقامات از یسنج نظر یمبنا بر آن

 كایآمرهای التیا یبرا را یمختلف یهایسنج نظر سئوال نیا به پاسخ یبرا [2] یالفبیو و ملكرز نمونه، عنوان به. است

 یهانهیزم آنها اکثر و اند بوده نهیبه یزیر بودجه الزامات یدارا ها التیا همه الت،یا سه بجز که افتندیدر و دادند انجام

 را یالتیا بودجه ییاجرا مقامات از ینظرسنج جینتا[ 3]  هكبارت و جوردن. اند کرده جادیا یالدیم 90 دهه در را یقانون

 که کردند تأیید آنها. نمودند ارائه  را، یا بودجه ماتیتصم بر منابع نهیبه عیتوز کردن ییاجرا آثار نییتع منظور به

 . رود یم کار به كایآمر در یا گسترده نحو به ها سازمان یمال منابع نهیبه عیتوز یالگوها
 موضوع به افراد نگاه و برداشت نوع به توجه با که است آمده بعمل آن از متعددی تعاریف بودجه، واژه پیدایش زمان از

 از که تعاریفی دلیل همین به. بود مطرح نویسی بودجه معنای به صرفاً بودجه امر، ابتدای در. باشد می متفاوت بودجه

 . [4] نماید می تداعی اذهان در را نویسی بودجه معنای گرفته، صورت واژه این
  قیتحق روش -3

 رانیمد از مناسب نمونه شهر، یشورا یاعضا ها، برنامه یبند تیاولو نیهمچن و ها شاخص احصاء یبرا یآمار تیجمع

 از پژوهش نیا در .باشدیم شهروندان و محالت یاجتماع یشورا یاعضا و یشهر تیریمد حوزه در خبرگان ،یشهر

 .است شده استفاده ساعت نفر 500 بایتقر زانیم به یشهردار تابعههای سازمان و معاونت 50 از شیب خبرگان نظرات
 استفاده پرسشنامه از یکمهای داده یآور جمع جهت باشد؛یم یدانیم و یا کتابخانه ،یاسناد اطالعات یآور جمع روش

 مصاحبه شهر یاسالم یشورا یاعضا ،یشهر تیریمد و اقتصاد حوزه رانیمد و ها خبره د،یاسات با یفیک قیتحق در و

 یتخصصهای افزار نرم و آموس ، متلب ،SPSS ، LINGOافزار نرم از استفاده با ها داده لیتحل و است؛ شده(  یاکتشاف)

 صورت به مصاحبه و پرسشنامه پروژه نیا در اطالعات یآور جمع یبرا استفاده مورد روش است، گرفته صورت یفیک

 .باشدیم یکم و یفیک اطالعات
 :گرفت قرار لیتحل و هیتجز و یبررس مورد و یطراح پرسشنامه دسته دو پژوهش نیا در

 SAW و سیتاپسهای روش و كرتیل فیط از استفاده با گانه 21های برنامه یبند تیاولو پرسشنامه
های روش و یزوج سهیمقا روابط از استفاده باهای برنامه هر لیذ خدمات/  اتیعمل/  تیفعال یبند تیاولو پرسشنامه

 FAHP یفاز یمراتب سلسله لیتحل
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 سپس و شد احصا ، موضوع خبرگان با مصاحبه با و یفاز یدلف و یفیک روش از ها شاخص تحقیق نیاهای پرسشنامه در

 پرسشنامه سپس و گرفت قرار یبند تیاولو و یابیارز مورد ها شاخص یفاز یگروه یریگ میتصمهای روش از استفاده با

 اندازه قیتحق یرهایمتغ و شده مجدد یطراح ونیرگرس و یعامل لیتحلهای مدل و  كرتیل فیط اسیمق از استفاده با

 . است شده یریگ
 هاداده لیتحل و هیتجز روش -4
 شده ارائه یریگ میتصم و یبند تیاولو یبرا یکارآمد و متنوعهای روش سخت، و نرم اتیعمل در قیتحقهای مدل در

 چند یریگ میتصم هایمدل. کندیم انتخاب را نظر مورد مدل آن اقتضاء و قیتحق موضوع اساس بر محقق که است

  ANP یا شبكه مدل ، یمراتب سلسلههای روش. هستند یریگ میتصمهای روش از یکل دسته دو هدفه چند و شاخصه
،SAW ، ISM نیب از نهیگز کی انتخاب ها، مدل نیا در. هستند ارهیمع چند یریگ میتصمهای مدل انواع از...  و 

 نوع از) یخاص ماتیتصم به  هدفه چند و شاخصه چند یریگ میتصم یکل فیتعر کی در. است مدنظر موجودهای نهیگز

 متضاد شاخص چند نیب دیبا گاه که)  موجود یها-نهیگز نیب از انتخاب ای و یگذار تیاولو ،یابیارز مانند( یحیترج

 روش نیا از یقیتلف از لذا. باشند-یم تریکاربرد یواقع یایدن در ها روش نیا یفاز لیتحل. گردد یم اطالق( شود انجام

 .پرداخت میخواه ها تیفعال و ها شاخص یبند تیاولو به ها
  یفاز یمراتب سلسله لیتحل
 یفیک یفضا در قیتحق که یزمان اما شوند؛یم انیب یعدد صورت به باشند، یکمّ از،ین مورد اطالعات که یتیموقع در

 ط،یشرا نیا در. شوند انیب قیدق اعداد صورت به توانند ینم اطالعات باشد؛ یسربستگ و ابهام یدارا آن دانش و شود انجام

 از که است جهت نیهم به و دهند ارائه خود نظر و دهیعق انیب یبرا را قیدق عدد کی توانند ینم زین رانیمد شتریب

 صورت به افراد توسط یکالم یابیارز که آنجا از. [5] کنندیم استفاده خاص، یعدد هایارزش یجا به یکالم یابیارز

 یثابت) باشندیم مناسب ها یابیارز نوع نیا ابهام با تقابل یبرا یا ذوزنقه و یمثلث تیعضو توابع شود،یم انجام یبیتقر

 در ییتوانا عدم لیدل به روش نیا شود، یم انیب یمراتب سلسله لیتحل ندیفرآ یبرا که ییایمزا رغم یعل(. 1388 صالح،

 شد، انیب که طور همان اما است؛ شده نقد رندگانیگمیتصم یبرخ از حاصل اطالعات بودن مبهم و تیقطع عدم به توجه

 اعداد یفاز یمراتب سلسله لیتحل ندیفرآ از استفاده رندگان،یگ میتصم یاحتمال و مبهم نظرات از استفاده یبرا مقابل در

 لیتحل ندیفرآ یبرا را یروش ک،یپدر و الرهونهای نام به یهلند محقق دو 1983 سال در . [6] است شده هیتوص یمثلث

 و محاسبات تعداد. است شده بنا یتمیلگار مجذورات حداقل روش اساس بر که کردند شنهادیپ یفاز یمراتب سلسله

 عنوان تحت یگرید روش1996 سال در. ردینگ قرار استفاده مورد چندان که است شده باعث روش، نیا مراحل یدگیچیپ

 اعداد روش، نیا در استفاده مورد اعداد. دیگرد ارائه چانگ ونگی نام به ینیچ محقق کی توسط  یا توسعه لیتحل روش

 از. [7] شودیم استفاده ینبیشیپ یبرا ایذوزنقه اعداد از و یفیتوص طیشرا در یمثلث اعداد از. هستند یفاز یمثلث

در جدیدترین تحقیقات مدیریت شهری نیز استفاده شده  [10]و منطق فازی  FAHP [9] [8تحلیل سلسه مراتبی ]

 استفاده یفاز یمثلث اعداد از نیبنابرا است، شده اخذ یفیتوص طیشرا یبرا اطالعات ق،یتحق نیا در نكهیا به توجه بااست 

 . است شده
 پژوهش نیا در شده استفاده مدل

 تابع باشد یم داگالس کاپ یاقتصاد مدل و یفاز -یگروه یریگ میتصمهای مدل نیب یقیتلف مدل که پژوهش نیا در

 :است شده ارائه ریز صورت به یخط ریغ یزیر برنامه مدل کی قالب در ها تیمحدود و هدف
 رانیمد شهر، یشورا یاعضا ، نیزائر شهروندان،)نفعانیذ یتمام تیمطلوب حداکثر دهند نشان که هدف تابع :هدف تابع

 :است شده یطراح ریز صورت به باشد یم...( و محالت یاجتماع یشورا یاعضا ،یشهردار کارکنان ،یشهر
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 خدمت( *)آن تیاهم بیضر توان به2 شماره خدمت(* )آن تیاهم بیضر توان به1 شماره خدمت) :تیمطلوب حداکثر

 (آن تیاهم بیضر توان به n شماره خدمت(* ...............*)آن تیاهم بیضر توان به3 شماره
MAXU=X1^A1*X2^A2*X3^A3*…………..*Xn^An 

 از که باشند یم خدمات از کی هر تیاهم بیضر(  i=1,2,…,n) ها  Ai و خدمات(  i=1,2,…,n) ها xi آن در 

 .است شده احصاء یفاز یگروه یریگ میتصمهای روش
 (S.TO) ها تیمحدود
 شده یطراح یشهردار ینقد بودجه کل و خدمات شده تمام متیق اساس بر تیمحدود نیا :یا بودجههای تیمحدود

 نیا.باشد شتریب یشهردار بودجه کل از دینبا خدمت هر تعداد ضربدر خدمت هر شده تمام متیق که یطور به است

 :است شده یطراح ریز شكل به تیمحدود
A1X1+A2X2+A3X3+…………….+AnXn<=R 
Ai : (i=1,2,…,n ) خدمت هر شده تمام متیق  
Xi  : (i=1,2,…,n ) خدمت هر تعداد  
R : (i=1,2,…,n ) یشهردار ینقد بودجه زانیم  

. است شده گرفته نظر در یشهردار مصوب 1397-1393 یاتیعمل برنامه اساس بر تیمحدود نیا: یا برنامه تیمحدود

 موجود وضع شكاف زانیم و خدمت هر استاندارد هایشاخص گذشته هایسال در خدمت هر انجام روند تیمحدود نیا در

 .ردگییم قرار کنكاش و یبررس مورد خدمت هر مطلوب وضع و
 هایخبره توسط که باشدیم خدمت هر یمشخصات و یفن هایتیمحدود دهنده نشان تیمحدود نیا: یفن تیمحدود

 شودیم ارائه مشخص تعداد با ییها بسته قالب در خدمات از یبعض مثال طور به است؛ شده احصاء خدمت آن متخصص

 .میده ارائه خدمت آن از تعداد، صورت به متوانیینم ما و
 دیبا که باشدیم خدمات از یبرخ به مربوط یدست باال اسناد و نیقوان به مربوط تیمحدود نیا: یقانونهای تیمحدود

 .ردیگ قرار نظر مد مدل در

 گیریهجینتبحث و  -5

 از تواندیم تابعه مؤسسات و یشهردار خدمات و هاتیفعال در منابع عیتوز یالگو و هابرنامه یبندتیاولو مدل یطراح

 یشهردار یهاتیفعال ییکارا و یوربهره شیافزا جهت در و کند یریجلوگ یسازمان و یمال منابع رفتن هدر و یسنت عیتوز

شاخص مهم در ادبیات موضوع شناسایی شد و  150شاخص اساسی از بین  4برای اولویت بندی برنامه ها  .کند حرکت

برنامه اولویت بندی شد در مرحله بعد بر اساس اهداف برنامه عملیاتی و چشم انداز فعالیت ها و  21بر اساس آن ها 

 عملیات و خدمات هر برنامه به صورت مستقل اولویت بندی شدند.

 جهت اولویت بندی برنامه ها ارائه شده است. شاخص اساسی 4زیر در 

 رویكرد جذب گردشگرمذهبی در سطح ملی و جهانی معنوی و الهام بخش با یمرکز معنویت شهری: .1

اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خدماتی، کالبدی و کاهش عوامل مزاحم های رفع هرگونه تبعیض و نابرابری عدالت: .2

 و آالینده.

شهری های بهبود، رونق اقتصاد و بسترسازی جذب سرمایه گذار و گردشگر در فعالیت: و رونق کسب و کاربهبود  .3

 از قبیل توسعه و مكان یابی زیرساخت ها و خدمات شهری و ...
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ایجاد و تقویت هرگونه عاملی که باعث نشاط و احساس رضایتمندی مادی و معنوی  نشاط شهری و اجتماعی: .4

و محیط شهری شود. این عوامل مطلوب در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی، حمل و نقل، زائرین،شهروندان 

 خدمات و عمران شهری ، معماری و شهرسازی، زیست محیطی و غیره می باشد.
 ها مولفه اساس بر ها برنامه تیاهم بیضر: 1جدول 

 عنوان برنامه
 مولفه هر در برنامه هر وزن

 نشاط اقتصاد عدالت معنویت نرمالیزه جمع
0.079 0.365 0.299 0.258 

 0.048 3.616 1.032 0.876 1.387 0.321 برنامه ریزی و توسعه شهری
 0.044 3.327 0.980 0.757 1.363 0.226 مدیریت منابع و پشتیبانی

 0.049 3.738 0.963 1.256 1.192 0.327 فناوری اطالعات و ارتباطات
 0.051 3.901 1.015 1.096 1.484 0.305 عمران شهریراهبری عملیات اجرایی 

 0.054 4.109 0.946 1.336 1.533 0.295 اقتصادی و تامین منابع مالی
 0.050 3.806 0.946 1.017 1.533 0.311 فرهنگی، هنری و اجتماعی

 0.052 3.940 1.066 1.056 1.533 0.284 تربیت بدنی همگانی
 0.049 3.756 0.946 1.196 1.314 0.300 زیارتی و گردشگری
 0.048 3.654 1.101 0.997 1.241 0.316 زیبا سازی شهری

 0.053 4.027 1.101 1.076 1.582 0.269 ناکارامد شهریهای ساماندهی بافت
 0.047 3.598 0.866 1.037 1.411 0.284 ینظارت بر ساخت و ساز شهر

 0.052 3.945 1.015 1.056 1.557 0.316 حمل و نقل عمومی
 0.046 3.477 0.843 1.136 1.304 0.195 شبكه معابر شهری

 0.033 2.490 0.636 0.678 0.949 0.226 کنترل ترافیک شهری
 0.044 3.321 0.791 0.857 1.436 0.237 فضای سبز شهری

 0.044 3.341 0.843 0.897 1.338 0.263 پسماند شهری
 0.048 3.607 0.929 1.076 1.314 0.288 شهر یمحیط زیست و بهداشت عموم

 0.044 3.376 0.826 1.056 1.241 0.253 ید شهریمشاغل و مراکز خر
 0.044 3.375 0.843 1.037 1.217 0.279 شهریهای فردوس

 0.044 3.378 0.757 0.957 1.411 0.253 سطحیهای تاسیسات شهری و هدایت آب
 0.055 4.139 0.998 1.316 1.557 0.269 ایمنی شهری

 

 نتیجه نهایی:

خروجی زیر به دست آمد  4برنامه عملیاتی شهرداری مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتن و برای هر برنامه  21هر یک از 

 ی( ارائه شده است:شهر توسعه و  یزیربرنامه ) کی شماره برنامهکه در ادامه برای نمونه 

 شده است.فعالیت ها ، عملیات و خدمات هر یک از برنامه ها مشخص  -1
 اهداف ذیل هر برنامه ، فعالیت و خدمات با توجه به چشم انداز احصا شده است. -2
به   MCDMهای خدمات ذیل برنامه با استفاده از روش و عملیات ، ها فعالیتضریب اهمیت هر یک از  -3

 دست می آید.
 قیمت تمام شده هر یک از خدمات مشخص شده است. -4
 مشخص شده است.واحد و مقیاس هر یک از خدمات  -5
 بودجه مرتبط با هر یک از برنامه ها مشخص شده است. -6
 ای( مشخص شده است) فنی ، قانونی ، بودجه ای و برنامههای دسته محدودیت 4 -7
 با استفاده از مدل تلفیقی کاب داگالس مقدار بهینه هر خدمت محاسبه شده است. -8
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 : نمودار ضریب اهمیت خدمات در فعالیت آمار و اطالعات عمومی و اختصاصی1 نمودار

 

 
 پژوهش و مطالعات تیفعال در ضریب اهمیت خدمات نمودار: 2 نمودار

 

 
 راهبری امور برنامه و بودجه تیفعال در ضریب اهمیت خدمات نمودار: 3نمودار 

 

 
 ساختار سازمانیتشکیالت و  تیفعال در ضریب اهمیت خدمات :4 نمودار
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 استادندارد سازی و بهبود فرایندها و خدمات تیفعال در ضریب اهمیت خدمات: 5نمودار 

 

 مراجع -6

 

کودکان )نمونه  تیبر خالق دیشهر دوستدار کودک با تأک یراهبرد یزیبرنامه ر(، 1396. )دهیسع، دفریمو و صدف، زاده یشهر ]1[
 .186-171 صص، 28، شماره 8دوره ریزی شهری، ، نشریه پژوهش و برنامه(زدی: شهر یمورد

[2] Melkers, J., and Willoughby K.  (1998).  The State of the States:  Performance-Based Budgeting 
Requirements in 47 Out of 50, Public Administration Review. 58(1), 66-73.  

[3] Jordan, M. M., & Hackbart, M. M. (1999). Performance Budgeting and Performance Funding in 
the States: A status Assessment. Public Budgeting and Finance, 19 (1), 68-88. 

 .اول چاپ  ،(ع) حسین امام دانشگاه ، دولتی بودجه کنترل و تنظیم اصول( 1386) علی، نژاد، یوسفی [4]

 .تهران، اجتماع، چاپ اول ،یفاز تیری(، علم مد1381حجت ) ،یآذر، عادل و فرج [5]

بكارگیری تكنیک فرآیند سلسله مراتبی فازی با هدف انتخاب کاراترین روش ارتقاء "(، 1389بری، داوود و حجازی، سید رضا )شیشه [6]
 .59-66، صص 1، شماره 43، نشریه تخصصی گروه مهندسی صنایع دانشگاه تهران، دوره "بهره وری

آنها با  تیاولو نییو تع TQM یارهایمع یبر مبنا ت،یفیموثر بر ک یهامؤلفه یابیو ارز ییشناسا(، 1389اخروی، امیرحسین ) [7]
 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد ؛یفاز -یگروه AHPاسـتفاده از 

، نشریه پژوهش و AHPبا استفاده از مدل  المیتوسعه شهر ا یهایاستراتژ لیتحل (،1396. )ببرازی، میکرو  میعظ ی،شائیعل [8]
 .186-171 صص، 28، شماره 8دوره ریزی شهری، برنامه

به لحاظ شاخص  رازیگانه شهر ش ازدهیمناطق  یابیارز(، 1397. )محمد رضا، بذرگرو  دینو ی،رضوان یدی؛ سعدرضایحم، پوردانش [9]
 .32-17 صص، 33، شماره 9دوره ریزی شهری، نشریه پژوهش و برنامه ،FAHPبا استفاده از مدل  یشهر ییشكوفا

 نییدر تع یمكان ارهیچند مع یگروه یریگمیروش تصم یریکارگبه(، 1397. )محمدرضای، ارکین یجلوخان و مهیفهی، رمحمدیم [10]
 صص، 33، شماره 9دوره ریزی شهری، ، نشریه پژوهش و برنامهشهر مشهد( کی)مورد: منطقه  ییهوا یهاپل ینهیبه یهامكان
137-148. 
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 آزمون فرض فازی با رویکردکاربرد منطق فازی در رفتار سازمانی 

 2زهرا ناجی عظیمی، 1ی اخرو نیرحسیما

 okhravi@gonabad.ac.ir؛ باد، گناباد، خراسان رضوی، ایراناستادیار گروه مدیریت، مجتمع آموزش عالی گنا1
 znajiazimi@um.ac.ir؛ رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس، یو اقتصاد یدانشکده علوم ادار ت،یریگروه مد دانشیار2

 

 چکیده 

با استفاده از  شناختی جمعیت هایویژگی بیمارستانها برحسب درمانی كادر شغلی فرسودگی میزان مقایسه این پژوهش، هدف

شده  تکمیل نفری 120 نمونه یك توسط شغلی مازالك، فرسودگی استاندارد فازی است. بدین منظور، پرسشنامهآزمون فرض 

شغلی، مورد بررسی قرار گرفته است.  موفقیت و كاهش شخصیتعاطفی، مسخ تحلیل )خستگی( در سه بعد شغلی و فرسودگی

، درآمد، نوع شغل و نوع استخدام سابقه تأهل، تحصیالت، شناختی، اطالعاتی از قبیل سن،های جمعیتهمچنین درمورد ویژگی

هایی را در توان بطور قطعی فرضیهاز افراد اخذ گردیده است. ازآنجا كه بحث درحوزه علوم انسانی، با قطعیت همراه نیست، نمی

ازآنجا كه در آزمون فرض  این حوزه رد یا تأیید نمود؛ بنابراین استفاده از آزمون فرض فازی در این حوزه، پیشنهاد شده است. 

فرضیه وجود  3888فازی دیگر تأیید یا رد یك فرضیه مطرح نیست، بلکه درجه درستی آنها مهم است؛ لذا در این تحقیق، 

ای كه بیشترین درجه تأیید را فرضیه 12درجه تأیید باالتر از صفر داشتند. از این میان درنهایت  مورد آن 350داشت كه فقط 

كادر درمانی  فرسودگی متوسط دهندهدارا بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیاتی كه دارای درجه تأیید باالیی هستند، نشان

 باشند.در این بیمارستان تخصصی می

 .شغلی یفرسودگآزمون فرض فازی؛  ؛ق فازیمنط :کلمات کلیدی

 مقدمه -1

 سالمت ریاخ دهه درچند. است یانسان یروین توسعه املوع نیمهمتریکی از  كار، طیمح یروان بهداشت یارتقا امروزه

 و استرس. [1] دانندیم سازمان یوربهره در مؤثر یعامل راآن و افتهی تیاهم هاسازمان یبرا كاركنان یفکر و یجسم

 كاهش ای شیافزا مانند) یشغل مسائل از یناش ممکن است كه دارد وجود نیشاغل همه یزندگ در یاگونه به یروان فشار

 و یآشفتگ باعث یروان فشار نیكه ا باشد یاجتماع مسائل ای و (... و یشغل عاتیترف ،یسازمان راتییتغ دستمزد، و حقوق

 هاستانسان سالمت به مربوط كه یمشاغل در یول ،دارد وجود مشاغل همه در استرس نکهیا با. [2] شودیم فرد اضطراب

 قرار استرس معرض در مداوم طوربه كه باشندیم یافراد جمله از زین هامارستانیب یدرمان كادر .شودیم دهید شتریب

 . [3] رندیگیم

 شترید بیتول. باشد توجه مورد دیبا زین كاركنان یروان و یجسم سالمت ،یوربهره و دیتول بر عالوه سالم، سازمان كی در

 حاصل كاركنان یروان و یروح سالمت به اعتقاد و توجه بدون مهم نیادستیابی به  كه است اثربخش تیریمد جهینت

 جلب خود به را روانشناسان توجه گذشته یهاسال در كه است یمیمفاه ازجمله یشغل یفرسودگ اصطالح .[4] شودینم

 ی. فرسودگ[5] است رفته كاربه آن یجابه زین رخوت و یسست ،یحالیب ،یپاافتادگ از افتادن، رمق از كلمات و است كرده

 یهانهیهز شیافزا از كار، بتیغ شیافزا ،یكار بازده كاهش)همچون  یادیز یهانهیهز و عواقب یدرمان پرسنل در یشغل

 به شده ارائه خدمات تیفیك كاهش به منجر عواقب نیكه ا [6] گذاردیم یبرجا (پرسنل و ... ییجابجا و یبهداشت
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 نیدرا یشغل یفرسودگ از یریشگیپ و شناخت نیبنابرا ،[7]شود یم یپزشک خدمات از مارانیب یتینارضا سپس و مارانیب

 كند. یم دایپ یادیز تیاهم حرفه

 نداشته یهمخوان شغل یهایژگیو با فرد اتیروح كه یهنگام و است گسترش به رو كار محل در یشغل یفرسودگ امروزه

 یتمام در. است شده ارائه یشغل یفرسودگ از یمتفاوت فی. تعار[8] سازدیم انینما شتریب را خود یشغل یفرسودگ باشد،

 از راگروهی آن و یشغل استرس معادل راآن برخی. است یشغل استرس با ارتباط در یشغل یفرسودگ ینوعبه ف،یتعار

 یاحوال و اوضاع طیشرا در فرد یوقت": از عبارتست یروان فشار ای استرس یطوركلبه. [4]دانند یم یشغل استرس جینتا

 تنش و یناكام احساس باشد، یعصب دهد، دست او به یاكننده ناراحت احساس ای شود، واقع فشار تحت كه ردیقرارگ

 از یحالت یشغل یفرسودگ"در تعریف دیگری . [9] "است یروان فشار تحت وی باشد، یفیبالتکل و تعارض در ای كند

 لحاظ از كه یطیشرا در و مردم با فرد درازمدت و میمستق مواجهه جهیدر نت كه است یروان و یعاطف ،یجسم یخستگ

  .[10]"شودیم جادیا یو در فرساست، طاقت یجانیه

هایی را در این حوزه رد یا فرضیهبطور قطعی توان از آنجا كه بحث درحوزه علوم انسانی، با قطعیت همراه نیست، نمی

بدیهی است های مبهم، پیشنهاد شده است. در این حوزه و سایر حوزهفازی  آزمون فرضبنابراین استفاده از نمود.  تأیید

و  های فازی در استدالل تقریبی باید ارتباط درجات عضویت در مجموعه هاكه برای استفاده از ابزار تئوری مجموعه

خاص علوم انسانی، محقق را از در زمینه استفاده از نظریه فازی . [11] درجات درستی در قضایای فازی را كشف نمود

منطق درست یا نادرست ارسطویی در دنیای روابط اجتماعی و انسانی به نگرش واقع بینانه تری نسبت به حقایق رهنمون 

كامل است، بنابراین نباید بر اساس منطق دو ارزشی ارسطویی قضاوت انسانی ضاوت انسانی ماهیتاً نادقیق و ناسازد. قمی

را محك زد. این نقیصه ناشی از دالیل متفاوت است كه عبارتند از: عدم دقت گفتار انسان، عدم اطمینان در قواعد مبنای 

 یمتعدد ی توان متغیرهای زبانیم كه با استفاده از مجموعه های فازی قضاوت، اطالعات مبهم، نادقیق، مفقوده و متناقض

 یبررس، حاضر در پژوهش رونیا از. [12] را به صورت كمی تبدیل نمود« بندرت»و « تقریباً»، «غالباً»، «معموالً»از جمله 

 .گرفته است قرار مطالعه استفاده از آزمون فرض فازی موردبا  هامارستانیب یدرمان كادر یشغل یفرسودگ زانیم

 روش -2

{است. این آزمون برای تعیین 1و0تعمیم آزمون فرض آماری كالسیك است كه دارای ارزش قطعی } ،فرض فازیآزمون 

های قطعی یا فازی باشد. گیرد. فرضیه ممکن است شامل دادهدرجه درستی )نادرستی( یك فرضیه مورد استفاده قرار می

های جایگزین بیانگر درجه درستی فرضیه تهی و فرضیه نماید كه[ تولید می1و0یك آزمون فرضیه فازی، ارزشی در بازه ]

( µ-1های جایگزین را به اندازه )و فرضیه µرا به اندازه  0Hباشد. آزمون فرض فازی، فرضیه های نمونه( می)برای داده

 . [13] نمایدتأیید می

 یدرمان كادر پژوهش نیا مطالعه مورد جامعه. است یشیمایپ روش و تیماه ازلحاظ و یكاربرد هدف لحاظ از پژوهش نیا

 اطالعات به یدسترس محقق كه آنجا از. است نفر 200 یبررس مورد جامعه حجم. استدر مشهد  یتخصص مارستانیبیك 

 جامعه حجم یطرف از و ،است نداشتهرا  یشناختتیجمع مختلف یهایژگیو برحسب مختلف طبقات به مرتبط یئجز

 حصول از نانیاطم یبرا كه است شده استفاده یسرشمار روش از پژوهش نیا در ،(نفر200) باشدیم كوچكنسبتاً 

 پرشده كامل پرسشنامه 120 تعداددر نهایت . شد عیتوز جامعه افراد تمام نیب هاپرسشنامه طبقه، هر در داده تیكفا

در آزمون فرض فازی، برای محاسبه میزان . گرفت قرار یبررس مورد ،نمونه عنوان به تعداد نیهم و شد داده بازگشت

در  .[13]گردد به خوب بودن نمونه می باشد، استفاده میخوب بودن نمونه، از تابع درجه رضایت، كه بیانگر میان اعتقاد 

 : است شده استفاده ریز تابع از اند،ای كه پاسخ دادهنمونه این پژوهش نیز جهت محاسبه رضایت از حجم
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(1) 
𝑓(𝑑,𝑚) =

log(
𝑑
𝑚
)

log𝑚
+ 1 =

log(
120
200

)

log 200
+ 1 = 0.90 

است كه درجه مطلوبی  0.9بنابراین درجه رضایت از حجم نمونه، برابر  .نمونه است حجم=d و جامعه = حجمmآن  در كه

 ترسیم شده است.  1نمودار این تابع درجه رضایت از اندازه نمونه، در نمودار است. 

 
 نفری 200های مختلف از جامعه برای اندازه نمونه: تابع درجه رضایت 1نمودار

شناختی كه قبالً به آنها اشاره شد، برای تدوین فرضیات های جمعیتباتوجه به تعریف متغیرهای فرسودگی شغلی و ویژگی

 .[13]های فازی در مورد این متغیرها انجام شود زارفازی، الزم است ابتدا اف

 نوع شغل
وضعیت  

 تأهل
نوع  

 استخدام
 

  سابقه  درآمد  تحصیالت  سن
فرسودگی 

 شغلی
 كم  كم  كم  پایین  جوان  رسمی  متأهل  رستارپ

 متوسط  متوسط و متوسط و باال و میانسال و قراردادی و مجرد  و پزشك
كارشناس 

 بیهوشی
 زیاد  زیاد  زیاد    بزرگسال     

كارمند 
 آزمایشگاه

              

               كمك بهیار
               ماما

 های فازی متغیرهای مورد مطالعه در پژوهشزار: اف1شکل

افرازبندی فازی صورت  ،شود، سه متغیر اول، قطعی و برای سایر متغیرهامشاهده می 1گونه كه در افرازبندی شکل همان

فرضیه را باید آزمون نمود. این عدد حاصلضرب  3888گرفته است. با توجه به قوانین استنتاج فازی، برای این افرازبندی، 

نمونه از این  چندبه از آنجا كه تعداد این فرضیات بسیار زیاد است، تنها  باشد.افرازهای متغیرهای مورد مطالعه می

 است.شده اشارهفرضیات 

0H :ِكمی هستند.  فرسودگی شغلیدرآمد و سابقه كم، دارای  ،پاییندارای تحصیالت  جوانِ رسمیِ متأهلِ  پرستاران 

1H ِرسمیِ جوانِ دارای تحصیالت پایین، درآمد و سابقه كم، دارای فرسودگی شغلی متوسط هستند. متأهلِ : پرستاران 

2H ِرسمیِ جوانِ دارای تحصیالت پایین، درآمد و سابقه كم، دارای فرسودگی شغلی زیاد هستند. متأهلِ : پرستاران 

3888H قراردادیِ بزرگسالِ دارای تحصیالت باال، درآمد و سابقه زیاد، دارای فرسودگی شغلی زیادی  مجردِ: ماماهای

 هستند. 

بسیاری از آنها دارای درجه تأیید بسیار درجه تأیید صفر و دارای آنچه مسلم است، آن است كه بسیاری از این فرضیات 

اند، تنها به فرضیاتی كه باالترین درجه اعتبار را در بین سایر فرضیات كسب نموده نهایت. بنابراین، در هستند پایینی

 اشاره شده است. 

های فازی مجموعهتعریف شود.  فازیهای مجموعهبه ازای هركدام از متغیرهایی كه دارای افراز فازی هستند، الزم است 

 باشد. می 2به شکل نمودار  "سن"زبانی متغیر در  "بزرگسال"و  "میانسال"، "جوان"
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 "سن"در متغیر زبانی  "بزرگسال"و  "میانسال"، "جوان"های فازی : مجموعه2نمودار

اعداد  باشد.می 3به شکل نمودار  "تحصیالت"در متغیر زبانی  "تحصیالت باال " و "تحصیالت پایین"های فازی مجموعه

 باشد. فوق لیسانس و باالتر( می-5لیسانس، -4فوق دیپلم، -3دیپلم، -2زیر دیپلم، -1محور افقی بیانگر سطح تحصیالت )

 
 "تحصیالت" در متغیر زبانی "تحصیالت باال "و  "تحصیالت پایین"های فازی : مجموعه3نمودار

 

باشد. می 4به شکل نمودار "درآمد"در متغیر زبانی  "درآمد زیاد"و  "درآمد متوسط "، "درآمد كم"های فازی مجموعه

 باشد.اعداد محور افقی بیانگر میزان درآمد به هزارتومان می

 
 "درآمد"ی در متغیر زبان "درآمد زیاد"و  "درآمد متوسط "، "درآمد کم"های فازی : مجموعه4نمودار

 

باشد. می 5به شکل نمودار "كار سابقه"در متغیر زبانی  "سابقه زیاد"و  "سابقه متوسط"، "سابقه كم"های فازی مجموعه

 باشد.اعداد محور افقی بیانگر میزان سابقه به سال می
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 "سابقه کار"در متغیر زبانی  "سابقه زیاد"و  "سابقه متوسط"، "سابقه کم"های فازی : مجموعه5نمودار

به  "فرسودگی شغلی"در متغیر زبانی  "فرسودگی زیاد"و  "فرسودگی متوسط"، "فرسودگی كم"های فازی مجموعه

 برای متغیر فرسودگی شغلیتعریف شده است. اعداد محور افقی بیانگر مجموع امتیازات بدست آمده  6شکل نمودار

 باشد.می

 
 "فرسودگی شغلی"در متغیر زبانی  "فرسودگی زیاد"و  "فرسودگی متوسط" ،"فرسودگی کم"های فازی : مجموعه6نمودار

 

 هایافته -3

 نشان داده شده است:  1در جدول شماره  ،دسته بندی مختصری از اطالعات توصیفی نمونه آماری
 نفری 120: اطالعات توصیفی نمونه آماری 1جدول

 ماما کمک بهیار کارمند آزمایشگاه کارشناس بیهوشی پزشک پرستار نوع شغل

 36 25 10 11 12 25 فراوانی
 - - - - مجرد متأهل وضعیت تأهل

 - - - - 36 84 فراوانی

 - - - - قراردادی رسمی وضعیت استخدام

 - - - - 63 57 فراوانی

 - - 45 < 35-45 25-35 25 > طبقات سنی )سال(
 - - 30 31 48 11 فراوانی

 - فوق لیسانس و باالتر لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم تحصیالت میزان

 - 7 82 4 20 7 فراوانی

 - 10 < 8-10 6-8 4-6 4 > درآمد )میلیون ریال(

 - 21 55 32 6 6 فراوانی

 - 21 < 14-21 7-14 1-7 1 > سابقه كار )سال(

 - 23 28 22 29 18 فراوانی
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هایی بودند كه مورد فرضیه 350فرضیه ممکن، فقط  3888ونه آماری، از مجموع مهای بدست آمده از نتوجه به دادهبا

باشد. درجه مورد( صفر می 3538ها )سایر فرضیه عبارت دیگر درجه تأییداست؛ بهرخ داده شواهدی برای آنها در واقیعت 

)فرضیه  طبق قانون آزمون فرض فازی، دیگر تأیید یا رد یك فرضیهباشد. می 0.0001تا  0.147بین  فرضیه 350تأیید 

توان فرضیاتی را كه درجه تأیید باالتری دارند، تهی( درمیان نیست، بلکه درجه درستی آنها مطرح است؛ بنابراین می

 21از ، 2. از این رو، در جدول شماره (1387 فرجی، و آذز)ها پذیرفت باتوجه به شواهد موجود، بیشتر از سایر فرضیه

برای محاسبه آمده است. فرضیه(  2فرضیه )از هر شغل  12باشد، می 0.1بیشتر از آنها ( V)كه درجه تأیید  ایفرضیه

اند تقسیم پاسخگو بودهشغل آن از افرادی كه كل بر فراوانی را درجه تأیید فرضیه، باید مجموع اعداد مقابل هر فرضیه 

 "كارشناسان بیهوشی"فرضیه مربوط به  آنجا كه این، از189شماره درجه تأیید فرضیه  ، برای محاسبهبه عنوان مثالنمود. 
 خواهیم داشت:  2جدول  5با توجه به سطر باشد، نفر می 11است، و فراوانی این افراد در نمونه آماری 

 
(2) 

𝑉 =
0.52 + 0.32

11
= 0.076 

 فرضیه تأیید شده 350: فرضیات دارای درجه تأیید باال از مجموع 2جدول

 های متناظر با هر فرضیهداده های مربوط به نمونه فرضیه شماره

درجه 
تأیید 
 فرضیه

(V) 

45 
پرستارانِ متأهلِ رسمیِ میانسال، با تحصیالت باال، درآمد 

 0.066    0.96 0.46 0.07 0.06 0.11 و سابقه زیاد، دچار فرسودگی شغلی متوسطی هستند.

پرستارانِ متأهلِ قراردادیِ جوان، با تحصیالت باال، درآمد  51
 0.058      1 0.25 0.21 متوسط، دچار فرسودگی شغلی متوسطی هستند.و سابقه 

104 
پزشکاِن متأهلِ رسمِی میانسال، با تحصیالت باال، درآمد 
زیاد و سابقه متوسط، دچار فرسودگی شغلی متوسطی 

 هستند.
0.18 0.08 0.44      0.058 

و پزشکاِن متأهلِ رسمِی میانسال، با تحصیالت باال، درآمد  106
 0.058      0.44 0.08 0.18 سابقه زیاد، دچار فرسودگی شغلی متوسطی هستند.

189 
بیهوشِی مجردِ قراردادیِ جوان، با تحصیالت  كارشناسانِ

باال، درآمد متوسط و سابقه كم، دچار فرسودگی شغلی 
 كمی هستند.

0.52 0.32       0.076 

190 
با تحصیالت بیهوشِی مجردِ قراردادیِ جوان،  كارشناسانِ

باال، درآمد متوسط و سابقه كم، دچار فرسودگی شغلی 
 متوسطی هستند.

0.96 0.48 0.18      0.147 

243 
شگاهِ مجردِ قراردادِی جوان، با تحصیالت یكارمندانِ آزما

باال، درآمد و سابقه كم، دچار فرسودگی شغلی متوسطی 
 هستند.

0.17 0.3 0.3 0.4     0.117 

246 
شگاهِ مجردِ قراردادِی جوان، با تحصیالت یآزماكارمندانِ 

باال، درآمدكم و سابقه متوسط، دچار فرسودگی شغلی 
 متوسطی هستند.

0.17 0.3 0.3 0.4     0.117 

272 
ارانِ متأهلِ قراردادیِ جوان، با تحصیالت پایین، یبهكمك

درآمد سابقه متوسط، دچار فرسودگی شغلی متوسطی 
 هستند.

0.64 0.74 0.28 0.48 0.04    0.087 

293 
ارانِ متأهلِ قراردادیِ بزرگسال، با تحصیالت یبهكمك

پایین، درآمد متوسط و سابقه زیاد، دچار فرسودگی شغلی 
 متوسطی هستند.

0.18 0.24 0.35 0.25 0.5 0.5   0.081 

318 
ماماهاِی متأهلِ رسمِی میانسال، با تحصیالت باال، 

فرسودگی شغلی متوسطی درآمد و سابقه زیاد، دچار 
 هستند.

0.31 0.59 0.68 0.4 0.14 0.3 0.44 0.75 0.105 

326 
ماماهاِی متأهلِ قراردادیِ جوان، با تحصیالت باال، 
درآمد متوسط و سابقه كم، دچار فرسودگی شغلی 

 متوسطی هستند.
0.16 0.76 1 0.44 0.48 0.72 0.5  0.113 
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 بحث -4

برخی از كادر درمانی بیمارستان تخصصی مورد مطالعه، دچار فرسودگی شغلی متوسطی نتایج این تحقیق نشان داد كه 

های قبل هستند. همان گونه كه بیان شد، تعریف میزان فرسودگی نیز بر مبنای نمودار عضویت فازی است كه در بخش

های آماری به این ه آزمونبه آن اشاره گردید. از آنجا كه تحقیقات صورت گرفته در زمینه فرسودگی شغلی، از دیدگا

، مقایسه دقیقی نخواهد بود. چرا كه در سایر تحقیقات، با تحقیقات مشابهاند، لذا مقایسه نتایج این تحقیق موضوع نگریسته

كوچکترین شواهدی برای آن وجود كه ای شوند، اما در این تحقیق، هر فرضیهگر تأیید مییبرخی از فرضیات رد و برخی د

البته در بین تحقیقات ای از اعتبار است و بنابراین هیچکدام از این فرضیات رد نخواهند شد. دارای درجه داشته باشد،

 .[14]صورت گرفته، تحقیقاتی نیز وجود دارند كه بطور كلی فرسودگی شغلی را در حد متوسط گزارش نموده اند 

از فرضیه  12فقط ای كه شواهدی برای تأیید آنها وجود داشت، فرضیه 350همانطور كه قبالً اشاره شد، از مجموع 

از آنجا  [13]یید برخوردار بودند. البته تعیین حد آستانه اعتبار فرضیات، بر عهده خود محققین است باالترین درجه تأ

فرضیات ین مبنا، طبق ابه عنوان حداقل درجه اعتبار فرضیه، مد نظر قرار گرفت، لذا  0.1كه در این تحقیق حد آستانه 

 از كل فرضیات انتخاب شدند.  2مطرح شده در جدول شماره 

 كارشناسانِ"كه بیشترین درجه اعتبار را در بین همه فرضیات داراست، بیانگر آن است كه درجه اعتبار عبارت  190فرضیه 
 ،"فرسودگی شغلی متوسطی هستندبیهوشیِ مجردِ قراردادیِ جوان، با تحصیالت باال، درآمد متوسط و سابقه كم، دچار 

باشد. به عبارت دیگر از آنجا كه مجموع اعتبار فرضیاتی كه برای كارشناسان بیهوشی وجود دارد، برابر می0.147برابر با 

باشد. الزم به ذكر است كه كل می 189% مربوط به فرضیه  7.6و  190اعتبار از آنِ فرضیه  %14.7باشد، می 1با عدد 

فرضیه است. این تعداد فرضیه حاصل تقسیم كل  648تواند وجود داشته باشد، برای كارشناسان بیهوشی میاتی كه فرضی

فرضیه دارای شواهد بودند كه دارای درجه  50فرضیه، فقط حدود  648البته از این باشد. می 6( بر عدد 3888فرضیات )

 های مشابه را بیان نمود. توان تحلیلنیز می 2ه در مورد سایر فرضیات جدول شماراعتبار باالتر از صفر هستند. 

توان در هر شغل، برای كاهش فرسودگی شغلی گروه هدف، شرایط مناسبی باتوجه به فرضیات دارای درجه تأیید باال، می

ریزی و اجرا نمود. منظور از گروه برنامه ،شغلی تیموفق و كاهش تیشخص ، مسخیل عاطفیرا جهت بهبود سه بعد تحل

فرضیه در گروه هدف  ،های جمعیت شناختی است كه در هر فرضیه مد نظر قرار گرفته است. به عنوان مثالویژگی ،هدف

كم و سابقه متوسط  جوان، با تحصیالت باال، درآمد قراردادیِ  باشد، افراد مجردِمی كارشناسانِ بیهوشیكه در مورد  190

 هستند. 

 گیرینتیجه -5

 مختلفی عوامل ط،یمحاین  در. است كار طیمح در یروان بهداشت ارتقاء، یاجتماع-یاقتصاد توسعه مهم یهابرنامه از یکی

وارد  سبب برند،یم نیب از را آنها یروین ،گذاشته یمنف آثار عملکرد آنها بر كه ،شودیم كاركنان یروان یموجب فشارها

 جهینت نیمهمتر. سازند یم مشکل دستخوش را سازمان تینها در و شوندیم آنان به یرفتار و یروان یهابیآس آمدن

 گذارد.  یم اثر سازمان مختلف ابعاد بر كه است یشغل یفرسودگ ،یروان یفشارها استرس و نیا

هایی را در این توان بطور قطعی فرضیهاز سوی دیگر، از آنجا كه بحث درحوزه علوم انسانی، با قطعیت همراه نیست، نمی

، پیشنهاد شده است. یرفتار های مبهمتأیید نمود؛ بنابراین استفاده از منطق فازی در این حوزه و سایر حوزهحوزه رد یا 

قضاوت انسانی ماهیتاً نادقیق و نا كامل است، بنابراین نباید بر اساس منطق دو ارزشی ارسطویی قضاوت انسانی را محك 

در مشهد، با رویکرد  یتخصص مارستانییك ب یدرمان كادر یشغل یفرسودگ زانیم یدر پژوهش حاضر، بررس رونیا زد. از
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 قرار مطالعه مورد معضل، نیا مخرب آثار از یریجلوگ جهت یزیربرنامه و موجود تیوضع سنجش جهتمنطق فازی، به

  .گرفته است

گیرد، قرار میفرضیات مورد بررسی درجه درستی  و فقط نبال تأیید یا رد یك فرضیه نیستبد چون آزمون فرض فازی

این تحقیق، از از این رو، در معتبر هستند. ها نابراین فرضیاتی را كه درجه تأیید باالتری دارند، بیشتر از سایر فرضیهب

ای كه باالترین درجه تأیید را به خود فرضیه 12مورد دارای شواهد بودند كه درنهایت  350فرضیه،  3888مجموع 

 داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.  صاختصا
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 چكیده

 رقابتی بازارهای در تسهیالت چیدمان و یابیمکان طراحی امکان که است ورونویی بازی مدل حاضر، تحقیق در شده ارائه مدل
باشد.  می مشتریان به تتسهیال محل بودن نزدیک تسهیالت، یابیمکان  ارزیابی معیارهای ترینمهم از یکی. سازدمی ممکن را

 معیارهای گذشته دارند، متقابل ارتباط تسهیالت، یابیمکان  با که سیستم خارجی و داخلی مسائل کلیه شناسایی با این مدل
 و بیرونی رقیب رفتار تأثیر گرفتن در نظر با نماید؛ یعنیمی استفاده قابل عملی شرایط برای و اصالح را یابیمکان  ارزیابی
 معیار رود،می شماربه تسهیالت یابی مکان بر تأثیرگذار داخلی مسأله ترین مهم که مشتریان به تسهیالت فاصله تأثیر ینهمچن

 تواندمی گروهی گیریتصمیم شرایط ها دربازی نظریه از استفاده. شودمی استفاده قابل عملی شرایط در فوق یابی مکان ارزیابی
 احداث های هزینه بین مناسبی تعادل که باشد فاصله حداقل سیستم و یابیمکان  هایطرح  به یدستیاب برای مناسبی ابزار

در این پژوهش با در نظر گرفتن دو عنصر  .کنندمی ایجاد را تقاضا حداکثری پوشش از حاصل درآمد و تسهیالت از برداری وبهره
 رسالتو مهر ایران یابی دو بانک رین فاکتورهای انتخاب مکان، مکان تعنوان اصلیها، به فاصله از مشتری و ضریب اهمیت حوزه

ها در فضای گسسته و بر روی گانه شهرستان نیشابور مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش تئوری بازی28در نواحی 
گانه شهرستان  28ای در نواحی گونهبه شعبه خود را 4ها بتوانند راند بازی بین دو بانک صورت گرفت تا هرکدام از بانک 8گراف، 

 نیشابور جایابی نمایند که اوالً حداکثر تقاضا را پوشش دهند، و ثانیاً سود خود را حداکثر نمایند.

 .بانک ؛گیریتصمیم ؛یباز یتئور ؛یابیمکانکلیدی:  کلمات

 مقدمه  -1

 طریق از ممکن، درآمد به حداکثر موجود یاسرمایه منابع بهینه و مناسب تبدیل مؤسسه، هر مدیران دغدغه اولین

 یگذارسرمایه محل و چگونگی امروز یاقتصاد شرایط در است؛ بنابراین مناسب مکان و زمان زمینه، در یگذارسرمایه

یابی در خدمات بحث مکانتوان گفت و می [1]بود  خواهد آمیزمخاطره استقرار یبرا مناسب مکان و انتخاب پیچیده یامر

 .[3و2]باشد می زاز جمله مسائل مطرح در دنیای امرو ،شهری

 بوده پژوهشگران و هاسازمان مدیران توجه مورد دیرباز از یتولید و خدماتی یواحدهااستقرار  یبرا مناسب مکان انتخاب

 اعم تولید، منابع به دسترسی امکان نیز خدماتی و یا یتولید واحد یهاهزینه یرو بر خود، یخود به مکان انتخاب. است

  .[4] دارد فراوان تأثیر کار ینیرو و اولیه مواد ونقل، حمل تسهیالت از

 طراحی و یابیمکان عمده بخش دو است، صنعتی مدیریت و صنایع مهندسی در مهم مباحث از که تسهیالت ریزیبرنامه

 ساختمان طراحی و نقل و حمل آن دیگر های بخش و جانمایی یا طراحی، استقرار بخش مهمترین که شودمی شامل را

 هاسازمان تصمیمات تریناساسی از یکی خدماتی یا تولیدی مؤسسه استقرار مکان درباره گیریتصمیم .است تأسیسات و

 در را سازمان سودآوری و نماید ایفا اساسی نقشی سازمان استراتژیک هایگیریجهت در تواندمی که رودمی شمار به

 تواندمی امر این نگیرد صورت الزم های بررسی ،مکان انتخاب هنگام در اگر که ای گونه به دهد رارق تأثیر تحت مدت بلند

 .[5]دهد  قرار تأثیر تحت بلندمدت در را سازمان حیات
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بیانگر اهمیت  دسترسیدر صرف هزینه های گزاف به منظور ایجاد بنگاه های اقتصادی و نیز توجه به ارتباطات و سهولت 

حوی که استفاده نباشد، به اقتصادی مییابی صحیح و تعیین موقعیت مکانی مناسب برای این دسته از فعاالن نموضوع مکا

ه روند افزایش کشود تر میمحسوسمیاین ضرورت هنگاها فراهم گردد. آسان و سریع برای اکثر شهروندان از این بنگاه

هر مورد شهای مختلف ز عدم پراکنش یکسان جمعیت در بخشجمعیت و به تبع آن رشد شهر و افزایش هزینه مکان و نی

د، حساسیت ویژه ای های اقتصادی که هر روزه با مردم در ارتباط هستناز بنگاه شها به عنوان بخبانکتوجه قرار گیرد. 

ی سریع سترسدمندی مشتریان از طریق بر انتخاب مکان مناسب جهت حداکثر نمودن سهم خود از بازار و افزایش رضایت

 . [6] دارند

 تابع چون اتعملی در تحقیق در که است این عملیات در تحقیق و هابازی نظریه در شده ارائه ریاضی هایمدل تفاوت

د نظر م بهینه فقط جواب و گیردمی صورت معین شرایط در سازیبهینه هستند، ثابت مسأله هایمحدودیت و هدف

 مرحله هر در عوقو امکان اما است، مشخص دهندمی انجام که عملی و بازی رفینط امکانات هابازی نظریه در اما است،

 بنابراین. است یننامع شرایط در سازیبهینه بازی، دلیل همین به(. شطرنج بازی مثل) است متفاوت بازی، دیگر مرحله با

 .[7]ود نم تعریف "(امعینن شرایط) تصادم شرایط در تصمیم بهینه نظریه ریاضی مدل" صورتبه را بازی توانمی

 مشکل آنها زوکارسا بینیپیش و تحلیل پیچیده بسیار هاسازمان و هاانسان بین هایتعامل چرایی و چگونگی که ازآنجا

 اجتماعی هایمناقشه و هاهمکاری هایریشه و مبانی درک برای طوالنی اجتماعی تالشی علوم دانشمندان است، گردیده

 نظریه .[8اند ] جسته گذارند، بهرهمی اختیار در جدید و مختلف علوم که هاییبینش و هااز روش راه این در داشته و

های ارچوبچ و دارد گوناگون هایرشته در وسیعی استفاده زمینۀ که استمیعل پیشرفتۀ هایپدیده از یکی هابازی

 نحوۀ که کندیم تحلیل را گیری کارگزارانیمتصمی نظریه، این. است آورده فراهم استراتژیک رفتارهای برایمیمستحک

 اما استفاده است، قتصادا علم نظریه این خاستگاه هرچند. دارد بستگی دیگر رقبا رفتار و تصمیم نوع به آنها گیریتصمیم

 زارهااب دهدمی هاجاز پژوهشگران به این نظریه .[9] دارد مختلف علوم در توجهی قابل کاربردهای و یافته آن گسترش از

 .[10] گیرند ارک به جوامع و انسانها سیاسی و اقتصادی اجتماعی، روابط و بررسی تحلیل در را ریاضی دقیق هایروش و

 .[11]مله مباحثی است که مورد توجه محققین قرار دارد جیابی نیز، از ها در بحث مکاناستفاده از تئوری بازی

 اوالً بانک این دو برای تحقیق این در منظور همین به ن درآمدشان است.نمود حداکثرمهر ایران  و رسالت بانک دو هدف

 مساحت منطقه، هر جمعیت همچون عواملی گرفتن نظر در با و هم از مستقل طورهب 1کلی پوشش یابیمکان طریق از

 نیشابور شهری از و در چه مناطق شعبه چند با حداقل که شودمی مشخص... و بانک هرگان خبر نظر منطقه، هر جغرافیایی

 ارائه خدمات نیشابور شهر در کنوناهم که یشعب گرفتن درنظر با) .نمایند دمناسب را ایجا پوشش توانندمی( حوزه28)

 تاشود، می مشخص بانک هر شعب چیدمان ،2نش تعادلی روشو  هابازی نظریهدهند(. برای این منظور با استفاده از یم

 نیز خود حداکثری سود به تا باشد گوپاسخ را مشتریان حداکثر تقاضای بتواند ،لفمخت مناطق پوشش ضمن بانک هر

 ترجیح مشتریان و ندارد تفاوتی هابانکهرکدام از  در حساب افتتاح مشتریان برای که است این بر فرض همچنین. برسد

 .کنند باز حساب خود سکونت محل نزدیک بانک در دهندمی

 هانظریه بازی -2

 و هابازی نظریۀ»عنوان  با کتابی در 1944سال  در وی. نمود مطرح 3نیومن فون جان بار نخستین برای ها راازیب نظریۀ

 بسط را نظریه این اولیۀ مفاهیم کرد، منتشر« استرن مورگن اسکار»نام  به اقتصاددانی همکاری با که «اقتصادی رفتار

 روانشناسی، شناسی،جامعه جمله مختلف از علوم در هابازی پس نظریه آن از نمود. تشریح اقتصاد علم در را آن کاربرد و داد

                                                           
1 - Set (total) covering location 
2 - Nash 
3 - John Von Neumann 
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 و استفاده نظریه این از مختلفی دانشمندان آن، از پس. [10] شد استفاده ...و زیست محیط و تکامل علم سیاسی، علوم

 مفهوم ارائه با 6سلتن و رنهارد 5هارسانی جان و 4نش جان بین این در که نمودند اقدام آن مفاهیم بسط به یا نسبت

. گردیدند اقتصاد نوبل جایزۀ دریافت به مفتخر 1994 سال در که نحوی به برداشتند، نظریه این در رامیمه گام موازنه،

 برندۀ نیز ها،بازی نظریۀ پویایی خصوص در جدید راهکارهای ارائه دلیل به اومن و رابرت شیلینگ توماس 2005 سال در

 را اقتصاد نوبل جایزۀ شدند موفقهورویچ  لئونید و میرسن راجر نیز 2007 سال در یعنی بعد سال ود. شدند نوبل جایزه

 . [13]شود های مختلف، از این نظریه بطور گسترده استفاده میدر تحقیقات اخیر نیز در زمینه .[12] کنند دریافت

 طرف دو تصمیم ینب آن در که( متقابل روابط) مالتیتعا" :از عبارتست شودمی اطالق بازی آن به هابازی نظریه در آنچه

 درآمد، سود، ت،مطلوبی هرگاه: گفت توانمی دیگر عبارت به ."باشد داشته وجود متقابل ارتباط و وابستگی( بیشتر یا)

( منفی یا مثبت) ثیرتأ تحت بلکه باشد او خود تصمیم و تالش از متاثر تنها نه است، آن دنبال به فرد که آنچه هر و رفاه

 که است این بازی شرایط در گیریتصمیم عمده ویژگی. شودمی اطالق بازی آن به باشد، نیز دیگر طرف تصمیم و تالش

 مورد خود تصمیم و انتخاب به نسبت را دیگران العمل عکس و واکنش باید انتخاب و گیریتصمیم از قبل بازیکن هر

 بیشترین باید وا برای دیگر تعبیر به. است بهترین برایش که کند اتخاذ را میتصمی آنگاه و دهد قرار تحلیل و تجزیه

 افراد میان لمتقاب واکنش و تأثیر چنین آن در که محیطی. باشد داشته مقابل طرف واکنش گرفتن نظر در با را عایدی

 فرض. شوندمی دهنامی یگرباز نیز استراتژیک محیط در گیران تصمیم از یک هر. گویندمی استراتژیک محیط را دارد وجود

 خود تصمیم حتمالیا تأثیر گرفتن نظر در با یعنی. کندمی رفتار عاقالنه بازیکن استراتژیک محیط در که است این اساسی

ها بازی نظریه وقف مطالب به توجه با .باشد برداشته در را منافع بیشترین که کندمی اتخاذ رامیتصمی آن دیگران، بر

ها بازی نظریه دیگر بیرتع به .پردازدمی دیگران با تعامل شرایط در افراد گیریتصمیم مطالعه به کهمیعل: از عبارتست

  .[19] است عاقل بازیکنان بین هاهمکاری و( منافع تضاد) هاتعارض مطالعه علم

 شعبه محل انتخاب در مؤثر عوامل -3

بی آن به عواملی بستگی دارد که در حین مکان یا مناسب بودن مکان خاص برای فعالیت یک خدمت، تا حد زیادی

ر تصمیمات مکان بتوان برشمرد که می. در این راستا عوامل متعدد و متنوعی را [6] شوندمیخدمت، انتخاب و ارزیابی 

یرند: گمیوجه قرار در هنگام استقرار یک شعبه بانک یا دستگاه خودپرداز، عوامل متعددی مورد ت. [21] یابی مؤثر هستند

خدمات  وو مراکز مهم شهر، امنیت، طرح های توسعه ها موقعیت مکانی، قیمت زمین، کیفیت مسیر، دسترسی به قطب

 . [22]پیرامونی 

 رقابتی تسهیالت مكانیابی در هابازی ازنظریه استفاده -4

 تسهیالت یابیانمک است، شده دهاستفا هابازی نظریه از ایگسترده طور به آنها در که یابیمکان مسائل شاخه ترینمهم

 محققین توسط مسأله این حل برای کهمیمه هایروش از یکی ،مسائل گونه این رقابتی ماهیت به توجه با. است رقابتی

 مکانیابی مسأله لح زمینه در گرفته انجام کارهای توانمی خالصه طور به. [26]هاست بازی نظریه است شده گرفته کار به

 عمده دسته دو هب تسهیالت انتخاب در مشتریان رفتار نوع به توجه با راها بازی نظریه از استفاده با بتیرقا تسهیالت

 .[27] نمود تقسیم

 :فاصله کوتاهترین اساس بر الف( انتخاب

 ریکدیگ به کامالً دیگر موارد و کاال کیفیت قیمت، دیدگاه از تسهیالت کلیه شرایط شودمی فرض ل،ئمسا گونهاین در

 و دارد مشتری از تسهیل که است ایفاصله نماید،می متمایز دیگر تسهیالت از را تسهیلی که اینکته تنها و است شبیه

                                                           
4 - John Nash 
5 - John Harsanyi 
6- Renhard Selten  
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 یا گسسته همچنین و تقاضا بودن غیریکنواخت یا یکنواخت بهبا توجه . نمایدمی انتخاب را تسهیل نزدیکترین مشتری

 مورد شوند،می شناخته7 ورونویی هایبازی عنوان تحت که نوع، این از لسائم از متفاوتی انواع بازار، فضای بودن پیوسته

 . [28] داد قرار بررسی مورد را مسأله این 1922 سال در 8هتلینگ بار اولین .است گرفته قرار بررسی
 :استراتژیک متغیرهای مبنای بر انتخابب( 

 کاال، تقیم همچون دیگری عوامل است ممکن باشد،می مهم مشتری از تسهیل فاصله که این برعالوه اوقات، گاهی

 محدودیت و گانواردشوند تعداد لیمسائ درچنین. باشد ثرؤم مشتری دید از تسهیل یک جذابیت در نیز.. .و تولید ظرفیت

 .شودمی مینهز این در متفاوتی هایمدل ارائه به منجر که استمیمه عناصر از یکی ،بازار به ورود محدودیت عدم یا

 یباز عنوان تحت که ییک باز از عموماً اندداده قرار مطالعه مورد را رقابتی یابیمکان لهأمس که موجود تحقیقات در

 هایبازی در. شده است پرداخته هابازی از نوع این به تفصیل به ادامه در که است شده استفاده شود،یم ادی از آن ورونویی

 انتخاب را سهیلت تریننزدیک مشتریان و است یکسان کامالً کاال کیفیت و قیمت نظر از بازیکن دو هر شرایط ورونویی،

  .است اختیکنو بازی ناحیه در بازیکنان پراکندگی که شودمی فرض ورونویی هایبازی در این بر عالوه. کنندمی

 رونویی(و)بازی  تحقیقات انجام گرفته بر مبنای کوتاهترین فاصله: 1جدول
  ندییک را چندراندی

 یک بعدی روی یک پاره خط [25] [25]

ی پیوسته
ضا

ف
 

 دایرهبعدی روی محیط یکیک [25] [25]
 رهییک بعدی روی چند دا [30] [30]
 یک بعدی روی چند پاره خط [31] [31]

 دوبعدی [25] -
 با ابعاد باالتر - [25]
 فضای گسسته دوبعدی - [32]

 

 روش پژوهش -5

 .است شده دهاستفا معتبر مقاالت و کتب شامل ینترنتیا و یاکتابخانه منابع از ق،یتحق نیا ینظر یمبان لیتکم در

 از پژوهش، این در پیشنهادی مدل حل منظوربه. است اعمال شده خبرگان نظر بهینه، شعب تعداد تعیین برای همچنین

 .است شده هت گردیده، استفادکه توسط محققین طراحی و ثب بیسیک ویژوال افزارنرم

 مسأله حل برای پیشنهادی الگوریتم معرفی
 ،یرقابت التیتسه یبایمکان لئمسا در موارد اکثر در ،شد بیان قبالً که گونههمان :هاگراف یرو یراند n ییورونو یباز

 منطقه توانیم ،ستین ممکن فضا از یانقطه هر در التیتسه گرفتن قرار که جاآن از و است یدوبعد ییفضا بازار هیناح

 مورد یباز ور نیا از. گرفت نظر در ،دهندیم شینما گسسته صورتبه را یباز منطقه که ییهاگراف شکل به را یباز

 هیناح کی یجا به یباز هیناح گسسته، ییورونو یباز در. دارد نام گسسته ییورونو یباز ط،یشرا نیا تحت استفاده

 گراف یرو یلخا گره کی بیترت به یمتوال راند n یط سیاه و سفید کنیباز دو آن در که است G یمتناه گراف وسته،یپ

 اشغال آن از قبل تا که است یاگره یخال گره. است یباز کننده شروع سفید شطرنج، یباز همانند. کنندیم اشغال را

 که شودیم فرض بنابراین. باشند داشته مهره گره، کی در مشترک طوربه توانندینم کنیباز دو رو نیا از. باشد نشده

 .[33و23] است شده لیتشک گره n 2از حداقل G یباز هیناح

 توسط که یگره نیترکینزد از را خود ازین مورد خدمات ،یگیهمسا نیکترینزد قاعده براساس گره، هر مذکور، گراف در

 تحت کنیباز که ییهاگره دادتع براساس کنیباز هر ازیامت. دینمایم برآورده است شده اشغال B ای W شرکت لیتسه

 برابر B و W توسط شده اشغال یهاگره از گره کی فاصله که ییجاها در. شودیم محاسبه است،داده قرار خود پوشش

                                                           
7 - Voroonoi games 
8 - Hotelling 
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( یشتریب یهاگره تعداد) یبزرگتر منطقه که یکنیباز ،یباز یانتها در. ردیگیم تعلق کنیباز دو به یبرابر ازیامت باشد،

 .[33و23] بود خواهد یباز برندهآورده باشد،  در خود تسلط تحت را

iW یا(iB )کن یاشغال شده توسط باز یهامجموعه گرهW (ا یBدر انتها )راند  یi  ن دو گره ی. اگر باستامw وv 
),(ن دو گره، یفاصله ب ،وجود داشته باشد یریمس wvdن دو گره ین ایر بین مسیترصورت کمان مربوط به کوتاه، به

),(،وجود نداشته باشد یرین مسیو اگر چنشود یف میتعر wvd ن یترکیبه نزد ،خواهد شد. چون هرگره گراف

 :شودیف میر تعریمجموعه غالب ز ،ابدییاختصاص م Bا ی Wگره اشغال شده توسط 

 ),(min),(min),( wudvudVuBAV
BwAv 

 

),(غالب  یهامجوعه ii BWV  و),( ii WBV کنان یتحت تسلط باز یهاب نشان دهنده مجموعه گرهیترتبهB,W  در

WBام است.  iراند  یانتها VV ),(ب نشان دهنده یترتبه , nn BWV  و),( nn WBV ها، از از گره ی. چون بعضهستند

است شدهاستفاده  iNاز مجموعه  یخنث یهاش گرهینما یبرا ،ک فاصله هستندی به Bو  Wاشغال شده توسط  یهاگره

),( یهاک از مجموعهیچین مجموعه به هیشود و عناصر ایش داده میر نمایصورت زکه به ii BWV  و),( ii WBV 
 .[33و23] تعلق ندارد












),(min),(min: wudvudVuN
ii BwWvi 

BWگر اگر یعبارت داست. به یبرنده باز ،ها را تحت تسلط خود درآورداز گره یشتریکه تعداد ب یکنیت بازیدر نها VV 

BWاست و اگر یبرنده باز( W)گاه بازیکن سفید آن ، VV ،  بازیکن سیاه(B )ینصورت بازیرایاست و در غ یبرنده باز 

WBازات ی، در محاسبه امتnNموجود در  یهارسد. در مدل فوق گرهیان میبه پا یوجه مسایبا نت VV  شود. یمنظور نم ,

اشغال شده  یهادهنده گرهبزرگتر نشان یهاها و مربعرهیشان داده شده است که در آن دان 15×15 یر گرافیدر شکل ز

تحت تسلط این دو بازیکن  یهادهنده گرهب نشانیترتبه کوچکتر یهاربعها و مرهیتوسط بازیکنان سفید و سیاه و دا

 هستند.

 
 محیط بازی 15×15: نمونه یک گراف 1شکل 

 یهادار است که گرهشهیر یاشاخه kک درخت ی G یه بازیکه در آن ناح شودگرفته میرا در نظر  ین بخش حالتیدر ا

ن سطح قرار دارند. در ابتدا نوع ین که در باالتریا ایسطح هستند و هم یاها بچه دارند و همه برگ kقا یاش دقیداخل

knکه در آن  VG(T,n) ییورونو یهایاز باز یاساده 2 ن ی، بازیکن سفید در اولین بازی. در اشودمطرح می ،است

11ن کار حداقل یرد و با ایگیرا م Tشه یحرکت، ر  nK
N سیاه، مهره جا که آورد و از آنیره را تحت تسلط خود در مگ

nKحداکثر 
N 1 برد  یتم استراتژیالگور ادامهاست. در  یگره را تحت تسلط خود درآورده است، بازیکن سفید برنده باز

 . [33و23] بازیکن سفید ارائه شده است

knشرط  T یه بازیکند. هرگاه ناحیشه را اشغال میر یخال یهاتم فوق، بازیکن سفید بچهیدرالگور 2  را برآورده

 برد بازیکن سفید است.  یاستراتژ ،ین استراتژید، اینما
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knبا  یشاخه ا k یک درخت بازی Gباشد که  یاگسسته ییورونو یباز VG(G,n)د یفرض کن 2 ن یاست. در ا

 است.  یشه برنده بازیسفید، هم کن اول،یصورت باز

-شاخه kدرخت  Tد یشود. فرض کنیده میفرد )زوج( باشد آن گاه درخت، فرد )زوج( نام k، یاشاخه kاگر در درخت 
 :خواهیم داشتکه  یابه گونه ،باشد Tارتفاع  Hو T یهاتعداد گره Nباشد،  یا

1
1,log~





 k
k

k
HNNH 

 ر صادق است:یه زیرد که قضتوان اثبات کیم ین بازیا یبرا

24nNبا  یشاخه ا k یدرخت Gد که در آن یریرا در نظر بگ VG(G,N)گسسته  ییورونو یه: بازیقض   است. اگر

G ن شکل عمل یکنان به بهتریکه باز یطیصورت در شرانیر ایاست و درغ یک درخت فرد باشد، بازیکن سفید برنده بازی

  .[33و23] دیان خواهد رسیبه پا یجه مساویتبا ن یکنند، باز

طور به .باشدالبته در شرایط مختلف ممکن است نتایج متفاوتی حاصل شود که هرکدام از این حاالت قابل بررسی می

در  .. که.یا مهره سفید در انتخاب حرکت اول مختار نباشد و یا ،ها برای مهره سفید و سیاه برابر نباشدnتعداد مثال اگر

بلکه باید جداگانه و موردی مورد تجزیه و تحلیل قرار  ،ها را مشخص کردتوان به طور قطعی برد مهرهین حاالت نمیا

ها از این همین دلیل در حل بسیاری از مسائل تئوری بازی؛ بهگیرد. مدل ورونویی یک مدل معروف و شناخته شده است

بعدی بعدی و دومهره سفید و سیاه در فضای تکمیه یا تعداد کحل روش ورونویی برای دو مهر .شودمدل استفاده می

و  ...آبی و ،، قرمزسفید  سیاه،های مختلف مثالًاما اگر برای تعداد بیشتری مهره با رنگ ؛باشدساده و قابل حل می نسبتاً

ن شاید ناممکسیار مشکل و حل دستی و ابتدایی ب وجود داشته باشد،مهره  3،4،5..،.تعداد بیشتری مهره مثالً از هر رنگ

ای طراحی ، برنامهویژوال بیسیکو با استفاده از نرم افزار  [19]لذا در این پژوهش با طراحی یک الگوریتم ابتکاری است، 

مهره برنده هر  قل فاصله و میزان اهمیت هر ناحیه،شده است که مانند یک ماشین حساب پیشرفته بتواند با توجه به حدا

 است.  ثبت شده یاست جمهوریرمیدر معاونت عل نیافزار توسط محققن نرمیا مشخص کند.راند بازی را 

 هایافته -6

مساحت و مناطق  تعداد جمعیت، ،در این پژوهش با استفاده از اطالعات شهرداری و استانداری شهرستان نیشابور

های های مختلف به حوزهمنطقه از دیدگاهمنطقه اصلی است و این دو  2شهرستان نیشابور دارای  شد. دریافتشهرستان 

 بندی دیگری انجام داده اند.اوقاف و... حوزه ،رانیبندی و اتوبوسشهرداری یک تقسیم مثالً ؛کوچکتری تقسیم شده است

تعداد بهینه تعیین ها باشد. برای صورتی بررسی شده است که مورد قبول نسبی تمام واحدها بهدر این پژوهش حوزه

 20با مصاحبه با  .( استفاده شدهای شهرستان نیشابورسا و کارکنان بانکؤراز نظر خبرگان ) ،ر شهرستان نیشابورشعب د

توان با شرایط فعلی قسمت زیادی از تقاضا می ،شعبه در این شهرستان 4با احداث حداقل تعیین شد که نفر از این افراد 

ه شرح داده شد قبالًصورت پذیرفت، که  ییهاو شاخص وجه به عواملبا تشعبه، تعداد  اینتعیین مکان  .دادرا پوشش 

)با حرف ض(  حوزهو ضریب اهمیت هر  )با حرف ح( های آنبندی حوزهنیشابور، تقسیمشهرستان نقشه  ،2شکل در بود. 
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 ها و ضریب اهمیت هر حوزه: نقشه شهرستان نیشابور، حوزه2شكل

 ابتكاری ییورونوله با استفاده از روش الگوریتم حل مسأ

ها کوچکتر ها تعیین شود. این نکته واضح است که هرچه حوزهها مشخص و حدود مرزی آندر ابتدا باید تعداد حوزه .1

 گیرد.تر صورت مییابی دقیقفرض شود مکان
آن  ضریب اهمیت ،اقتصادی و...های معیار شهرداری، بازار، بنا به اهمیت آن از لحاظ جمعیت، حوزهبرای هر خبرگان  .2

 .نمایندتعیین می حوزه را
ممکن است در انتخاب اولین مهره مختار ) دهدمیاولین مهره خود را در مکان مورد نظر قرار  Aدر راند اول بازیکن  .3

 داشته باشد(. یا اجبار 
 دهد.یت هر منطقه قرار میاهمضریب اساس پوشش حداکثری مناطق و اولین مهره خود را بر Bدر راند دوم بازیکن  .4
هایی نتیجه بازی جمع کل خانه های خود را چیده باشند.ها تمام مهرهکند که بازیکنبازی تا زمانی ادامه پیدا می .5

 اند.نمودهها تصاحب کدام از بازیکنهر است که
تواند تمام جوانب را دهد و میمی دوم قراربا توجه به اینکه آخرین مهره را بازیکن  ،اگر مهره های دو بازیکن برابر باشد

 .[19]بازیکن اول دارد احتمال برد بیشتری نسبت به  ،ببیند

 له پژوهش أحل مس

گونه را بیان نمود اینله أمستوان می ،شعبه احداث کرده استیک  رسالتبانک  ،در شهرستان نیشابوربا توجه به اینکه 

در . بازی را شروع نموده است( 10ض/18)ح 10و با ضریب اهمیت 18که در حوزه  ،است رسالتکه شروع بازی با بانک 

بنابراین کل امتیازی  ی ندارد.متیازامهر ایران بانک هنوز ه کیحالدر ،کندامتیاز دریافت می 160 رسالتاین مرحله بانک 

 

 1ض/1ح 2ض/2ح 9ض/3ح 1ض/4ح

 1ض/5ح 4ض/6ح 8ض/7ح 2ض/8ح

 3ض/9ح 9ض/10ح 10ض/11ح 3ض/12ح

 7ض/13ح 10ض/14ح 10ض/15ح 5ض/16ح

 9ض/17ح 10ض/18ح 10ض/19ح 5ض/20ح

 6ض/21ح 9ض/22ح 9ض/23ح 5ض/24ح

 1ض/25ح 1ض/26ح 3ض/27ح 7ض/28ح
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است؛  رسالتتیار بانک امتیاز است که در انتهای راند اول همه آن در اخ 160توانند بدست آورند، همین ها میبانککه 

 ها توسط این بانک تصاحب شده است. حوزهمیچراکه مشتریان تما

احداث ای در چه حوزهاولین شعبه خود را  ،با توجه به ضرائب اهمیتباید تصمیم بگیرد که مهر ایران بانک  در راند دوم

امتیاز دریافت  73 رسالتانک این مرحله بدر  .کنداولین شعبه خود را احداث می 19حوزه در مهر ایران نماید. بانک 

شعبه  دومین 15 حوزهدر  رسالتبانک  یدعدر راند ب کند.امتیاز در یافت می 87نیاقتصاد نوبانک حال آنکه  ،کندمی

 39مهر ایران کند حال آنکه امتیاز بانک امتیاز دریافت می 112 رسالتدر این مرحله بانک  .کندمی خود را احداث

ن به چو ،یابی کندباید شعبه خود را مکانمهر ایران در آخرین راند که بانک یابد. ازی به همین ترتیب ادامه میب شود.می

کند و بهترین ناحیه را انتخاب می )طبق فرض مسأله( شودداند که بعد از او بازی تمام میتمام جوانب احاطه دارد و می

در پایان بازی، برد. بازی را می 78.5با امتیاز  رسالتاز بانک امتیاز  81.5با ع در مجمونیاقتصاد نوبانک  ،در پایان این راند

 اند. یابی کرده گانه شهرستان نیشابور مکان28های شعبه را در حوزه 4هرکدام از دو بانک، 

در ها، بانک کسب شده توسط ها در انتهای هر راند و امتیازدر انتهای هر راند، حوزه انتخابی شعب بانک یجه بازینت

بیشتر شده است، به این دلیل است  160در برخی موارد که مجموع امتیاز هر دو بانک از ارائه شده است.  2شمارهجدول 

نمایند و بنابراین امتیاز آن ها طبق قاعده بازی، بصورت مشترک از هر دو بانک استفاده میکه مشتریان برخی حوزه

 در نظر گرفته شده است. مهر ایران برای بانک و هم  رسالتها هم برای بانک حوزه

 مرحله بازی 8: مكان و امتیاز هر بانک در 2جدول
 نیاقتصاد نوامتیاز شعب بانک  رسالتامتیاز شعب بانک  نینو اقتصادحوزه شعب بانک  رسالت حوزه شعب بانک مراحل بازی ردیف

 - 160 - 18 1راند 1
 87 73 19 - 2راند 2
 39 112 - 15 3راند 3
 89.833 70.166 9 - 4راند 4
 62.833 97.166 - 6 5راند 5
 86 74 7 - 6راند 6
 62 98 - 23 7راند 7
 81.5 78.5 17 - 8راند 8

 نتیجه گیری -7

یابی و چیدمان تسهیالت در بازارهای است که امکان طراحی مکانورونویی  مدل ارائه شده در تحقیق حاضر، مدل بازی

در دنیای واقعی نزدیکی به مشتری برای ارائه خدمات و کاال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار  سازد.میرقابتی را ممکن 

در  شود.قل مینوهای حملو به حداقل رساندن هزینهزیرا نزدیکی به مشتری باعث جذب حداکثری مشتری  ؛باشدمی

ترین فاکتورهای انتخاب عنوان اصلیبه ها،حوزهت این پژوهش با در نظر گرفتن دو عنصر فاصله از مشتری و ضریب اهمی

مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از گانه شهرستان نیشابور 28در نواحی  رسالتو مهر ایران انک یابی دو ب، مکانمکان

بتوانند  هااز بانک کدامازی بین دو بانک صورت گرفت تا هرراند ب 8 ،سسته و بر روی گرافگها در فضای روش تئوری بازی

و  ،حداکثر تقاضا را پوشش دهند گانه شهرستان نیشابور جایابی نمایند که اوالً 28ای در نواحی گونهبهشعبه خود را  4

بازیکنی که  ،ها برابر باشدتوان این گونه نتیجه گرفت که اگر تعداد شعبهنهایت میدر. سود خود را حداکثر نمایند ثانیاً 

. همان طور که که بازی را ببازد بیشتر استاحتمال این ،رساندتر بازی را به پایان میون زودکند چبازی را شروع می

 ؛نهایت بازی را واگذار کرد، درکه بازی را شروع کرده بود رسالتبانک نشان داده شد،  رسالتو مهر ایران مورد دو بانک در

اتخاذ تصمیم نهایی را  ،گرفتن تمام جوانبتواند با درنظرشتری به بازی دارد و در پایان میکه بازیکن دوم احاطه بیچرا 

امتیاز دو بازیکن برابر خواهد  ،ها به سمت بینهایت سوق پیدا کندنتیجه گرفت که اگر تعداد مهرهتوان همچنین می .نماید

ن در بینهایت باعث ای کنند وهای اشغال شده را انتخاب میها خانهدوباره مهرهها پر شود ؛ زیرا وقتی که تمام خانهشد

همچنین باتوجه به نتایج شود. های زیاد خرد میها بین تعداد مهرهعبارتی ضریب اهمیت خانهها شده یا بهبرابری امتیاز
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ت متمرکز و در کنار هم صوربههای مختلف صنعتی و خدماتی را که اصناف و واحدتوان علت اینکه این پژوهش می

کنند به رقیب  سعی میمعموالً آنان برای جذب حداکثری سود و پوشش حداکثری تقاضاً  .ودنم کنند توجیهفعالیت می

 خود تا حد امکان نزدیک شوند. 
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 چكیده

د که هر تنهس یهاجمانهکرها، سارقان و ... م ها،ستیاست. ترور یمورد توجه در حل بحران ناامن یمسئله کی روین تیمحدود
 طیاتلف در شرهداف مخابتوانند از  دیبا یتیامن یروهای. نکنندیحمله انتخاب م یبرا یشان، اهداف خاصکدام با توجه به منافع

ن ارائه مهاجما به اهداف مورد نظر یتیمنابع امن صیتخص یبرا یاضیر یکردیرو یباز یهیمحافظت کنند. نظر روین تیمحدود
 نیااشند. در داشته بطرف مقابل ن یاهداف برا تیاز اهم یقی)مدافع و مهاجم( اطالع دق کنانیاز باز کیاست هر  ی. منطقدهدیم

 د. سپسناشبشده  انیب یمثلث یفاز اعداد به صورت کنانیباز یهایدیکه در آن عا ردیگیقرار م یمورد بررس یتیامن یمقاله باز
  ی. براشودیم، ارائه منابع مواجه است تیکه مدافع با محدود یطیدر شرا ازیمورد ن یتیامن یروین یبازه یمحاسبه یبرا یروش

ها در دو پوشش زانیم یازبه ینظر دگاهیزده شده و به کمک آن و بر اساس د بیمورد انتظار تقر یبا بازه کنانیباز یدیکار، عا نیا
 ردنظر به دستاهداف مو یبرارا  روهاینر پوشش ها حداقل و حداکثبازه نیمحاسبه شده است. لذا ا نانهیو بدب نانهینگاه خوشب

  ها ارائه شده است.بازه نیا یمحاسبه یکارا برا یتمیالگور تی. در نهادندهیم

 .یفاز هینظر رو؛ین ینهیبه صیتخص ؛یتیامن یباز کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

 یهابودجه ایو  یانسان یروهاین تیمسائل بشر امروز است. امروزه با توجه به محدود نیتریاز اساس تیامن یمسئله

مورد توجه  ازی،سنهیدر به ایهیهای پااز مدل یکیبه عنوان  روین نهیبه صیدفاع، مسائل تخص یبرا ازیمورد ن ینظام

. ها اشاره کردالحسانواع  ای ینظام یروهاین نهیبه صیتوان به تخصیمسائل م نیاز ا یمحققان است. به عنوان کاربرد

 یداف برااه تیهما زانیم ،یپوشش محافظت ازمندیاهداف ن یهاتیبا در نظر گرفتن اولو دیمحدود با یتیمنابع امن

 نیاست که ا یزاراز جمله اب یباز هیمهاجمان در حمله به اهداف مختلف، مستقر شوند. نظر تیقابل زانیمهاجمان و م

 تیست. امنرفته اگصورت  یتیامن یهایحل باز هنیدر زم یکاربرد یاقدامات ریاخ ی. در سالهاکندیامکان را فراهم م

به  یمنته یهاریپاسگاه در مس جادی، ا[7] سمیترور ،[1]کیضدبالست یدفاع موشک ستمی، س[5]یوتریکامپ یهاشبکه

، [8]توندر بندر بوس قیبا قا یمنابع گشت زن صیتخص ،[6]سبا سگ در فرودگاه لس آنجل یفرودگاه و گشت زن

است که تا  یاربردک، از جمله اقدامات [3]متحده االتیا یالملل نیب یدر پروازها ییهوا یهامارشال نهیبه صیتخص

 کنون انجام شده است. 

هدف  کیکه مهاجم حداکثر به  یدر حالت یتیامن یباز یمسئله حل یکارا برا یتمیالگور [4]و همکاران نتولدیکیک

پاسخ مهاجم را در نظر  نیدر هر گام بهتر افته،یشهرت  1یگامیکه به نام اور تمیالگور نیکند ارائه داده اند. احمله 

 مدافع به حد مجاز برسد.  ازیکه تعداد منابع مورد ن یزمان تا دهدیاز منابع را به اهداف اختصاص م یگرفته و بخش
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است که برآورد ناقص هر  یدر حال نیدرنظر گرفته شده است. ا یبه صورت قطع کنانیباز یدیعا یگامیاور تمیالگور در

درنظر گرفته  یمثلث یفازاعداد  کنانیباز یدیمقاله، عا نیاست. در ا یعیطب یامر گر،یکدی ماتیاز تصم کنانیاز باز کی

و  نیتر نانهیبا درنظر گرفتن خوشب تیزده شده است. در نها بیتقر یمثلث یعدد فاز کیشده با بازه مورد انتظار 

از  کیهر  یبرا ازیمورد ن یحداقل و حداکثر پوشش محافظت یگامیاور تمیکمک الگور هحاالت ممکن، ب نیتر نانهیبدب

 .شودیاهداف محاسبه م

 مفاهیم مقدماتی -2

   .شودیمرور م یتیامن یو باز یفاز یهامجموعه هیاز نظر یبخش مقدمات نیدر ا

 های فازینظریه مجموعه -1. 2

:𝜇𝐴 آن عضویت تابع که �̃� یک عدد فازی -تعریف ℝ → یک عدد فازی مثلثی نامیده  ، به صورت زیر باشد[0,1]

�̃�شود و با می = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3) شودنشان داده می 

𝜇𝐴(𝑥) = {

𝑥 − 𝑎1 𝑎2 − 𝑎1       𝑎1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎2⁄

𝑎3 − 𝑥 𝑎3 − 𝑎2      𝑎2 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎3⁄

در غیر این صورت                        0
 

𝑎2  و𝑎3  عدد فازی  گاهابتدا و انتهای تکیهبه ترتیب�̃�  و𝑎2 باشند. می ای با درجه عضویت یک()نقطه هسته 

�̃�روی دو عدد فازی مثلثی  اعمال حسابی = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3)  و�̃� = (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3) در زیر بیان شده است. 
�̃� + �̃� = (𝑎1 + 𝑏1, 𝑎2 + 𝑏2, 𝑎3 + 𝑏3) 
�̃� − �̃� = (𝑎1 − 𝑏3, 𝑎2 − 𝑏2, 𝑎3 − 𝑏1) 

𝑘همچنین برای  ∈ ℝ کنیمتعریف می 

𝑘�̃� = {
(𝑘𝑎1, 𝑘𝑎2, 𝑘𝑎3)           𝑘 ≥ 0

(𝑘𝑎3, 𝑘𝑎2, 𝑘𝑎1)            𝑘 ≤ 0
 

𝐴𝛼 را به ترتیب با �̃�و  �̃�دو عدد فازی های برش-𝛼ی مجموعه = [𝐴𝛼
𝐿 , 𝐴𝛼

𝑅]  و𝐵𝛼 = [𝐵𝛼
𝐿 , 𝐵𝛼

𝑅] دهیم. می نمایش 

𝑘برای  ∈ ℝمثلثی ، ضرب عدد فازی �̃�  در𝑘 شودمی به صورت زیر تعریف 
(𝑘. 𝐴)𝛼 = 𝑘. 𝐴𝛼 = [𝑘𝐴𝛼

𝐿 , 𝑘𝐴𝛼
𝑅]. 

�̃� مثلثی بازه مورد انتظار عدد فازی [2]تعریف = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3)  با𝐸𝐼(�̃�) شود و به صورت زیر می نمایش داده

 شودتعریف می

𝐸𝐼(�̃�) = [
1

2
(𝑎1 + 𝑎2),

1

2
(𝑎2 + 𝑎3)]. 

 بازی امنیتی -2. 2

𝑇 گیرد که در آن مجموعه اهدافبازی امنیتی مورد بررسی قرار می پژوهش در این = {𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑛}  توسط

مهاجم به اهداف  یلهحم ازکه در اختیار دارد،  یتیمنبع امن 𝑚با  سعی دارد مورد تهدید است. مدافعمهاجمی 

مدافع و مهاجم بازیکنان این بازی بوده و هر کدام برای به دست آوردن سود بیشتر راهبردهایی برای  کند. یریجلوگ

 𝐴راهبرد مهاجم برداری مانند  به عبارتی هر انتخاب یک هدف برای حمله است.راهبرد محض مهاجم . انتخاب دارند

 شود:می است که به شکل زیر تعریف

𝐴 =  (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛), ∀𝑡 ∈ 𝑇  𝑎𝑡 ∈ {0, 1},   ∑ 𝑎𝑡

𝑡∈𝑇

= 1  . 

امکان حمله همزمان فرض بر این است که مهاجم حداکثر به یک هدف حمله خواهد کرد. مسائلی که در آن 
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𝐶مانند ی راهبرد آمیخته مدافع بردار سخت هستند.-NPد از نوع وجود داربه چند هدف م مهاج = (𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛) 

𝑐𝑡 ،𝑡است که در آن  = 1 ,2, … , 𝑛، میزان پوشش هدف 𝑡بردار  امنیتی، عدهد. با توجه به محدودیت منابمی ا نشانر ام

 شود:می راهبرد مدافع به صورت زیر تعریف

𝐶 =  (𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛), ∀𝑡 ∈ 𝑇   0 ≤ 𝑐𝑡 ≤ 1,   ∑ 𝑐𝑡

𝑡∈𝑇

≤ 𝑚 

با  𝑡هر هدف  برایپوشش  عدم وجودو  وجود پوشش محافظتیدو حالت  در عایدی دو بازیکن ،این بازی امنیتیدر

 شود. می نمایش داده 1 شکلماتریسی مشابه 
𝑐𝑡 = 0 𝑐𝑡 =  tهدف  1

𝑈𝑎
𝑢(𝑡) 𝑈𝑎

𝑐(𝑡) مهاجم 
𝑈𝑑

𝑢(𝑡) 𝑈𝑑
𝑐(𝑡) مدافع 

  یتیامن یباز یدیعا سی. ماتر1شكل

,𝑈𝑑(𝑡همچنین  𝐶) =  𝑐𝑡𝑈𝑑
𝑐(𝑡) + (1 − 𝑐𝑡)𝑈𝑑

𝑢(𝑡)  از هر پوشش عایدی مدافع𝐶  به ازای هدف𝑡  .عایدی است

,𝐶)راهبرد  جفتمدافع به ازای یک  𝐴) شودبه صورت زیر تعریف می 

𝑈𝑑(𝐶, 𝐴) =  ∑ 𝑎𝑡

𝑡∈𝑇

(𝑐𝑡𝑈𝑑
𝑐(𝑡) + (1 − 𝑐𝑡)𝑈𝑑

𝑢(𝑡)) 

 مفاهیم فوق به طور مشابه برای مهاجم قابل تعریف است. 

ای که در آن هیچ یک از بازیکنان با تغییر بازی خود ی تعادل است. نقطههدف از حل بازی به دست آوردن نقطه

در بازی امنیتی ابتدا مهاجم چینش نیروهای امنیتی را مشاهده کرده و سپس  نتوانند عایدی بیشتری به دست آورند.

دهد. لذا برای به دست آوردن نقطه تعادل باید مدافع راهبردهای بهینه مهاجم به ازای هر راهبرد مله خود را انجام میح

خود را در نظر بگیرد و سپس راهبرد بهینه خود را انتخاب کند. الگوریتم اوریگامی یک نقطه تعادل بازی را محاسبه 

 نامیم. نمایش داده و آن را مجموعه حمله می Γ(𝐶)مهاجم را با  مجموعه اهداف با بیشترین عایدی برای .کندمی

Γ(𝐶) = {𝑡: 𝑈𝑎(𝑡, 𝐶) ≥  𝑈𝑎(�́�, 𝐶)  ∀t ∈ T} 
جموعه مفی از چنانچه مهاجم عالوه بر قصد حمله به هدف، در پی وارد کردن بیشترین ضرر به مدافع باشد، هد

به  موعه حملهی در مجعایدی بهینه را از بین اهدافمدافع  حمله با بیشترین عایدی برای مدافع را انتخاب خواهد کرد.

  دست می آورد.

 کارا برای به دست آوردن حداقل و حداکثر محافظت مورد نیاز هر هدف روشی -3

ی مورد انتظار یک  شود که بازهریزی ارائه میدر این بخش ابتدا به کمک تعریف بازه مورد انتظار، دو مسئله برنامه

حاسبه ماین مقادیر به کمک الگوریتم اوریگامی به طور کارا دهد. در انتهای بخش ی تعادل را به دست مینقطه

ی مدافع و مهاجم دی بهینهتاثیری بر عایگیرند، ار نمیاهدافی که در مجموعه حمله قر پوششافزایش  شوند.می

را  مدافع )عایدی همچنین افزودن هدفی اضافی به مجموعه حمله، ضرری برای مدافع نخواهد داشتنخواهد داشت. 

ند به یک هدف تا جایی منطقی است که مهاجم همچنان عالقم افزایش میزان پوششها عالوه بر ایندهد(. کاهش نمی

 دهند. این مطالب اساس الگوریتم اوریگامی را تشکیل میبه آن هدف باشد.  حمله

 ،هر هدف یپوشش محافظت زانیابتدا مدافع راهبرد خود را انتخاب و سپس مهاجم با توجه به مدر بازی امنیتی 

برای محاسبه نقطه تعادل استاکلبرگ، چنانچه عایدی بازیکنان به صورت فازی بیان  .کندیم تخاذاا خود ر نهیراهبرد به

 شود.فرمولبندی می (𝑃1دوسطحی آمیخته )فازی برنامه ریزی ی به صورت یک مسئلهمسئله  شده باشد، این
𝑃1 :      𝑚𝑎𝑥

𝐶
        𝑈𝑑  (𝐶, 𝐴)                
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𝑠. 𝑡        ∑ 𝑐𝑡

𝑡∈𝑇

≤ 𝑚 

0 ≤  𝑐𝑡 ≤ 1 
 جواب بهینه مسئله زیر است: 𝐴 که در آن 

 𝑚𝑎𝑥
𝐴

 𝑈𝑎  (𝐶, 𝐴) 

𝑠. 𝑡 ∑ 𝑎𝑡 = 1

𝑡∈𝑇

 

𝑎𝑡 ∈ {0,1} 
,𝑈𝑑(𝑡از تعاریف  𝐶) و 𝑈𝑎(𝑡, 𝐶) مورد انتظار برای عایدی  یبازهو تعریف  1.2محاسبات فازی بخش  و با استفاده از

 آید.ی میزان پوشش مورد نیاز هر هدف از حل مسئله زیر به دست میمدافع و مهاجم، بازه

𝑃2 :   𝑚𝑎𝑥
𝐶

∑
1

2
𝑎𝑡[𝑐𝑡(𝑈𝑑

1𝑐(𝑡) + 𝑈𝑑
2𝑐(𝑡)) + (1 − 𝑐𝑡)(𝑈𝑑

1𝑢(𝑡) + 𝑈𝑑
2𝑢(𝑡))

𝑡∈𝑇

, 

                                    𝑐𝑡(𝑈𝑑
2𝑐(𝑡) + 𝑈𝑑

3𝑐(𝑡)) + (1 − 𝑐𝑡)(𝑈𝑑
2𝑢(𝑡) + 𝑈𝑑

3𝑢(𝑡))] 
𝑠. 𝑡        ∑ 𝑐𝑡

𝑡∈𝑇

≤ 𝑚                                                                    

0 ≤  𝑐𝑡 ≤ 1                                         
 جواب بهینه مسئله زیر است: 𝐴 که در آن 

             𝑚𝑎𝑥
𝐴

∑
1

2
𝑎𝑡[𝑐𝑡(𝑈𝑎

1𝑐(𝑡) + 𝑈𝑎
2𝑐(𝑡)) + (1 − 𝑐𝑡)(𝑈𝑎

1𝑢(𝑡) + 𝑈𝑎
2𝑢(𝑡)),

𝑡∈𝑇

 

                                          𝑐𝑡(𝑈𝑎
2𝑐(𝑡) + 𝑈𝑎

3𝑐(𝑡)) + (1 − 𝑐𝑡)(𝑈𝑎
2𝑢(𝑡) + 𝑈𝑎

3𝑢(𝑡)] 
𝑠. 𝑡 ∑ 𝑎𝑡 = 1

𝑡∈𝑇

 

𝑎𝑡 ∈ {0,1} 
قل گیریم. لذا باید حدابدبینانه)خوشبینانه(ترین حالت را درنظر می ،𝑐𝑡حداقل )حداکثر( مقدار برای به دست آوردن 

توان تواند کسب کند روی حداکثر )حداقل( عایدی مهاجم بهینه شود.  این مقادیر را می)حداکثر( عایدی که مدافع می

 به دست آورد. 𝑃32و  𝑃31با حل مسائل 

𝑃31 :  𝑚𝑎𝑥
𝐶

      ∑
1

2
𝑎𝑡(𝑐𝑡(𝑈𝑑

1𝑐(𝑡) + 𝑈𝑑
2𝑐(𝑡)) + (1 − 𝑐𝑡)(𝑈𝑑

1𝑢(𝑡) + 𝑈𝑑
2𝑢(𝑡))

𝑡∈𝑇

) 

𝑠. 𝑡            ∑ 𝑐𝑡

𝑡∈𝑇

≤ 𝑚                                                                               

              0 ≤  𝑐𝑡 ≤ 1                                                                            
 جواب بهینه مسئله زیر است: 𝐴 که در آن 

            𝑚𝑎𝑥
𝐴

  ∑
1

2
𝑎𝑡(

𝑡∈𝑇

𝑐𝑡(𝑈𝑎
2𝑐(𝑡) + 𝑈𝑎

3𝑐(𝑡)) + (1 − 𝑐𝑡)(𝑈𝑎
2𝑢(𝑡) + 𝑈𝑎

3𝑢(𝑡))) 

𝑠. 𝑡        ∑ 𝑎𝑡 = 1

𝑡∈𝑇

                                                                            

𝑎𝑡 ∈ {0,1}                                                  
 
 و

𝑃32:       𝑚𝑎𝑥
𝐶

     ∑
1

2
𝑎𝑡

𝑡∈𝑇

(𝑐𝑡(𝑈𝑑
2𝑐(𝑡) + 𝑈𝑑

3𝑐(𝑡)) + (1 − 𝑐𝑡)(𝑈𝑑
2𝑢(𝑡) + 𝑈𝑑

3𝑢(𝑡))) 

𝑠. 𝑡             ∑ 𝑐𝑡

𝑡∈𝑇

≤ 𝑚                                                         

0 ≤  𝑐𝑡 ≤ 1                               
 جواب بهینه مسئله زیر است: 𝐴 که در آن 
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                          𝑚𝑎𝑥
𝐴

          ∑ 𝑎𝑡(𝑐𝑡(𝑈𝑎
1𝑐(𝑡) + 𝑈𝑎

2𝑐(𝑡)) + (1 − 𝑐𝑡)(𝑈𝑎
1𝑢(𝑡) + 𝑈𝑎

2𝑢(𝑡)))

𝑡∈𝑇

 

𝑠. 𝑡             ∑ 𝑎𝑡 = 1

𝑡∈𝑇

                                                             

𝑎𝑡 ∈ {0,1}                                  
𝑈𝑎ها را به روش الگوریتم اوریگامی یکبار با در نظر گرفتن ی پوششاکنون بازه

𝑐(𝑡) =
1

2
(𝑈𝑎

1𝑐(𝑡) + 𝑈𝑎
2𝑐(𝑡))   و

𝑈𝑎
𝑢(𝑡) =

1

2
(𝑈𝑎

1𝑢(𝑡) + 𝑈𝑎
2𝑢(𝑡))  و بار دیگر با در نظر گرفتن𝑈𝑎

𝑐(𝑡) =
1

2
(𝑈𝑎

2𝑐(𝑡) + 𝑈𝑎
3𝑐(𝑡))   و𝑈𝑎

𝑢(𝑡) =

(𝑈𝑎
2𝑢(𝑡) + 𝑈𝑎

3𝑢(𝑡)) آوریم.در این الگوریتم به دست می  
𝑨𝒍𝒈𝒐𝒓𝒊𝒕𝒉𝒎: 𝑭 − 𝒐𝒓𝒊𝒈𝒂𝒎𝒊 
𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡: 𝑛 (𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠), 𝑇(𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑠)  

𝑈𝑎
𝐿𝑐(𝑡) ←

1

2
(𝑈𝑎

1𝑐(𝑡) + 𝑈𝑎
2𝑐(𝑡)) 

𝑈𝑎
𝐿𝑢(𝑡) ←

1

2
(𝑈𝑎

1𝑢(𝑡) + 𝑈𝑎
2𝑢(𝑡)) 

𝑐𝐿 , 𝛤(𝑐𝐿)  ← 𝑂𝑅𝐼𝐺𝐴𝑀𝐼(𝑇, 𝑈𝑎
𝐿𝑢 , 𝑈𝑎

𝐿𝑐  ) 

𝑈𝑎
𝑅𝑐(𝑡) ←

1

2
(𝑈𝑎

2𝑐(𝑡) + 𝑈𝑎
3𝑐(𝑡)) 

𝑈𝑎
𝑅𝑢(𝑡) ←

1

2
(𝑈𝑎

2𝑢(𝑡) + 𝑈𝑎
3𝑢(𝑡)) 

𝑐𝑅 , 𝛤(𝑐𝑅)  ← 𝑂𝑅𝐼𝐺𝐴𝑀𝐼(𝑇, 𝑈𝑎
𝑅𝑢 , 𝑈𝑎

𝑅𝑐) 
 𝑓𝑜𝑟   𝑖 ∈ 𝑇  𝑑𝑜  
      𝑖𝑓 𝑐𝑖

𝐿 < 𝑐𝑖
𝑅 

        𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛  [𝑐𝑖
𝐿 , 𝑐𝑖

𝑅] 
     𝑒𝑙𝑠𝑒  
        𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛  [𝑐𝑖

𝑅 , 𝑐𝑖
𝐿] 

 درنظر بگیرید:  ماتریس عایدی زیر را یک مدافع و ی امنیتی با. باز1مثال

  1مدافع و مهاجم مثال یدی. عا2جدول

  1هدف 2هدف 3هدف
  پوشش داده شده   پوشش داده نشد پوشش داده نشده    پوشش داده شده پوشش داده نشده    پوشش داده شده
 مدافع (2-,3-,4-)              (9,10,11) (1,0-,2-)                    (4,5,7) (2,0-,2-)                    (7,8,10)

 مهاجم (8,10,11)               (2,0-,4-) (7,9,10)                    (1,0-,3-) (6,7,8)                    (2,0-,3-)

ت زیر به ه صوربا حل الگوریتم فوق به کمک نرم افزار متلب، بازه حداکثر وحداقل مقدار پوشش محافظتی اهداف ب

 آید دست می
([𝟎. 𝟑𝟗, 𝟎. 𝟒𝟏], [𝟎. 𝟑𝟔, 𝟎. 𝟑𝟖], [𝟎. 𝟐𝟏, 𝟎. 𝟐𝟒]) 

که آید ه دست می( برای اهداف ب0.41,0.38,0.21و ) (0.39,0.36,0.24در حاالت خوشبینانه و بدبینانه به ترتیب مقادیر )

 د. ری برای اهداف یک و دو قائل شاهمیت بیشت بایدنسبت به نگاه خوشبینانه دهد در نگاه بدبینانه مینشان 

 بندینتیجه و جمع -4

ی نیرو از موضوعات مورد توجه محققان است. اهداف با اهمیت برای با توجه به اهمیت موضوع امنیت، تخصیص بهینه

د گرفت. از طرفی طبیعی است مدافعان و ند مورد حمله قرار خواهن، چنانچه فاقد پوشش محافظتی الزم باشمهاجمان

ی برآورد برا یاضیمدل ر کی قیتحق نیدر امهاجمان از میزان اهمیت اهداف برای دیگری اطالع دقیقی نداشته باشند. 

ی نیروی مورد نیاز با درنظر گرفتن محدودیت نیروی موجود ارائه گردید. این مدل در شرایط ابهام و بر اساس بازه

ها تشریح شد. به منظور بیان ابهام عایدی بازیکنان، اعداد فازی مثلثی استفاده شده است. در نهایت تحلیل نظریه بازی
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ی ی بازهبازی امنیتی است، روشی برای محاسبه یمسئله تمی کارا برای حلبه کمک الگوریتم اوریگامی که الگوری

  پوشش مورد نیاز مدافع محاسبه گردید.
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ریزی کسری درجه دوم با یک له برنامهابرای حل مسبهبودیافته  HSفرا ابتکاری روش 

   محدودیت درجه دوم

 2آرزو زارع ،1ی اشرفیلع
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 چکيده

گیریم. برای حل این دسته از مسائل، در نظر می سازی کسری درجه دوم با یک محدودیت درجه دوم رابهینهدر این مقاله، مساله 
های ا تولید تصادفی در ابعاد و چگالیب را به کار برده و با ارائه دو مجموعه مثال بهبود یافته هارمونی جویوجست فرا ابتکاری روش

تری نسبت به سایر دهد الگوریتم ارائه شده در مدت زمان کوتاهنتایج محاسباتی نشان می کنیم.را بررسی می مختلف کارایی روش
 یابد. تواند به مقدار بهینه مناسب دستها مورد مقایسه میروش

 .وجوی هارمونیجست ؛ریزی نامحدببرنامه ؛ریزی کسریبرنامه کلمات کليدی:

 مقدمه -1

 گیریمدرجه دوم با یک محدودیت درجه دوم زیر را در نظر میریزی کسری در این مقاله، مساله برنامه

(1) 
1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3

( ) 2min   :
( ) 2

s.t         ( ) : 2 0,

n

T T

T Tx R

T T

f x x A x a x
f x x A x a x
g x x A x a x









 


 

   

 

nکه در آن 
iA Sهایی متقارن،ها ماتریسn

ia R  بردارهایی از فضای حقیقی وi R  هایی حقیقی به ازای ثابت

1,2,3iهر   2کنیم که هستند. همچنین فرض می( )f x دار و در ناحیه شدنی مساله دور از صفر است، مثبت، کران

0به عبارتی    وجود دارد که به ازای هرx  ،2متعلق به ناحیه شدنی مساله ( )f x  های رایج است. از روش

رغم کارایی روش علی [2,1]. اشاره کنیم (SDO)ن سازی نیمه معیتوانیم به روش بهینهبرای حل این دسته از مسائل می

(SDO)این روش در حل مسائل در ابعاد بزرگ با مشکل کمبود حافظه جانبی و صرف زمان زیاد برای حل مساله مواجه ، 

هایی هستند که زمان های اخیر محققان در علوم رایانه به دنبال یافتن الگوریتمشود و این در حالی است که در دههمی

های ابتکاری اجرای منطقی داشته باشند و جوابی با کیفیت خوب تولید کنند. رسیدن به این اهداف انگیزه ایجاد روش

   .  [4,3]را فراهم کرد  (HS)ی مونروجوی هاو جست  (PSO)سازی حرکت ذرات همانند بهینه

پردازیم و نحوه می HS در بخش دوم به معرفی روش فرا ابتکاری .است شده سازماندهی صورت بدین مقاله این ادامه     

های مختلف را در دهیم. سپس در بخش سوم دو مجموعه مثال با تولید تصادفی در ابعاد و چگالیبهبود آن را شرح می

برای اطمینان و  کنیممقایسه می [5,4]ندارد استا HS گیریم و نتایج عددی بدست آمده از این روش را با الگوریتمنظر می

 کنیم.نیز حل می [1] کالسیک روش نیوتن تعمیم یافتههای تصادفی تولید شده را با از درستی نتایج، مثال
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 HS روش فرا ابتکاری  -2

HS  مطرح شد. این روش کاربردهای وسیعی در  [4]روشی فرا ابتکاری است که نخستین بار توسط جیم و همکارانش

های توزیع آب، مسیریابی و صرفه جویی در انتقال سازی مسائل مهندسی، طراحی شبکهسازی از جمله بهینهمسائل بهینه

ی موسیقی الهام گرفته شده است. بدین صورت که هر نوازنده از ابتکار یک دسته نوازنده HSانرژی دارد. در واقع الگوریتم 

انند یک متغیر تصمیم، رضایت شنوندگان از موسیقی نواخته شده مانند تابع هدف، درجه آالت موسیقی مثل بازه مقادیر م

وجوی سراسری و محلی، هارمونی آهنگ در یک زمان معین، مثل متغیر تصمیم، بدیهی سازی نوازنده مانند رویه جست

، (HMS)ی هارمونی برانگیز در این روش عبارتند از: اندازه حافظهبردار جواب در یک تکرار معین است. پارامترهای چالش 

های اخیر پژوهشگرها . در سال(BW) تولید  پهنای باند  ،(PAR)تنظیم صدا  ، برآمد(HMCR)ی هارمونی حافظه برآمد

اند. هدف ما نیز متعددی را ارائه کرده (IHS)بهبودیافته هارمونی وجوی های جستبا تمرکز بر روی این پارامترها روش

را به صورت زیر شرح  HSهای الگوریتم در این مقاله بکارگیری بهبودی برای این روش است. برای این منظور ابتدا گام

 .[5,4]دهیم می

 HSالگوریتم 
 پارامترهای الگوریتم را مقدار دهی کن.  .1
 حافظه هارمونی را مقدار دهی کن. .2
 هارمونی جدید بساز. .3
 حافظه هارمونی را بهنگام کن. .4
 شرایط توقف را چک کن. .5

 

 سازی به صورت زیر است:مساله بهینه 1در گام    

 
 

min    ( )    

s.t       , ,  1,2,...,
x

k k k

f x

x l u k n  
 

)که ) f x  ،مقدار تابع هدفkx  متغیر تصمیمk ام در بازه ,k kl u  وn تعداد متغیرهای تصمیم است. پارامترهای

 .گیریمدر نظر میرا نیز به صورت زیر  HSالگوریتم 

 min max min
max

HMCR=HMCR (HMCR HMCR ),Iter
Iter

  

 
max

( )BW= ,k ku l
Iter


 

باشند. الزم به ذکر است که ماکسیمم تعداد تکرار می maxIterشماره تکرار حاضر الگوریتم و  Iterهاکه در آن

HMCR  وBW همچنین  د.نشوبهنگام می ]7[و ادگر و همکارانش  ]6[مهدوی و همکارانش  های براساس کار ترتیب ب

 کنیم.با استفاده از رابطه زیر محاسبه میرا  PAR  بهبود این الگوریتم پارامتربرای 

 min max min
max

1PAR=PAR ( )(PAR PAR ),Iter
Iter




  

(0,0.5) که در آن  .ماتریس  2در گام استHM   شود.با تولید تصادفی پر میبا بردارهای جوابی 
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1 1 1 1
1 2 1
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1 2 1

HMS HMS HMS HMS
1 2 1

         

          
HM= .

                     
 

n n
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n n

x x x x
x x x x

x x x x







 
 
 
 
 
  

 

1بردار هارمونی جدید  3در گام      2( , , , )k k k k
nx x x x  براساس سه قاعده مراعات حافظه، تنظیم صدا و انتخاب

که بردار هارمونی جدید ، در صورتی4.  در گام ]5[شودتصادفی ایجاد می
~ ~ ~ ~

1 2( , , , )nx x x x  بنابه مقدار تابع هدف

را  HMدهیم و بدترین هارمونی موجود در قرار می HMبهتر باشد هارمونی جدید را در  HMاز بدترین هارمونی در 

 یابد.چه شرط توقف برقرار باشد الگوریتم خاتمه میکنیم. در گام آخر چنانحذف می

صورت مساله به  [8]ای مساله را با استفاده از روش تابع جریمه HSالگوریتم  1 ه تابع هدف در گامبرای محاسب  .1نکته 

 گیریم.نامقید زیر در نظر می

(2) 1

2

( )min   ( ),
( )nx R

f x g x
f x




 

 عددی حقیقی دلخواه است. که در آن 

 نتایج عددی -3

و  [5,4]استاندارد  HS تم شرح داده شده با الگوریتمبرای مقایسه الگوری 2000تا  100هایی با ابعاد  در این بخش مثال

 نیز  PRAو  95/0تا  85/0  از HMCR  مقادیر HSدر الگوریتم  .شوندارائه می [1] کالسیک نیوتن تعمیم یافته روش

های مختلف استانداردی یابند. به دلیل تولید تصادفی مساله در ابعاد و چگالیدر هر گام افزایش می 10-1تا     10-4  از

. گیریمدر نظر می 80و  100ها را به ترتیب کمتر از فظه وجود ندارد لذا آنبرای انتخاب ماکسیمم تعداد تکرار و اندازه حا

در نمادهای بکار رفته ها بدست آمده است و از میانگین پنج بار اجرای الگوریتم 3و  2های نتایج گزارش شده در جدول

  ها به شرح زیر است:جدول این
 3و  2های : معرفی نمادهای موجود در جدول1جدول 
 n عد مسالهبُ

 density چگالی
 approximate-min نه تقریبیمقدار بهی

 exact-min دقیق مقدار بهینه
 time(s) زمان اجرایی صرف شده توسط هر الگوریتم بر حسب ثانیه

 IHS algorithm بهبود یافته HSالگوریتم 
 HS HS algorithmالگوریتم 

 SDO  GN-SDO methodروش نیوتن تعمیم یافته با بکارگیری روش 
 * ثانیه  2000زمان حل مساله بیش از 

 

 مسائل زیر را در نظر بگیرید. . 1مثال

1 1 1

2 2 2

3 3 3

2min  
2

s.t     2 0,

n

T T

T Tx R

T T

x A x a x
x A x a x
x A x a x
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1,2,3iبه ازای هر    گزارش شده است. این نتایج  2در جدول  1هستند. نتایج عددی حاصل از بخش )الف( از مثال

ها به مقدار بهینه تقریبی ها با صرف زمان کمتری در مقایسه با سایر روشدر تمام نمونه IHSدهند که الگوریتم نشان می

ظه و صرف فنیز به دلیل کمبود حا [1]شود روش نیوتن تعمیم یافته طور که مشاهده میهمانمناسب دست یافته است. 

 1بخش )ب( از مثال  نیز نتایج عددی 3در جدول نبوده است.  2000تا  500زمان بسیار قادر به حل مساله در ابعاد 

 دارد. 2گزارش شده است که تحلیلی مشابه با جدول 
 بخش )الف( 1نتایج عددی حاصل از حل مثال  :2جدول 

GN-SDO method HS Algorithm HIS Algorithm  

time(s) exact-min time(s) approximate
-min time(s) approximate-

min density n 

1.3807 -0.071595 0.6935 -0.063771 0.6026 -0.069565 1 100 
6.9909 -0.064355 1.8977 -0.059929 1.7643 -0.063296 1 300 

* * 8.4100 0.078422 8.1412 0.076695 1 500 
* * 18.5977 -0.160739 18.1750 -0.164364 1 1000 
* * 51.1208 0.163896 49.7583 0.162542 1 2000 

1.0705 -0.432797 0.6318 -0.371638 0.5843 -0.398710 0.1 100 
5.5860 0.317434 1.7352 0.280361 1.6286 0.304426 0.1 300 

* * 7.9834 0.613311 7.6291 0.619357 0.1 500 
* * 17.5510 -0.021893 16.4817 -0.019638 0.1 1000 
* * 49.9374 0.340708 47.6457 0.348207 0.1 2000 

0.8533 -0.050140 0.5861 -0.048394 0.4247 -0.050031 0.01 100 
12.5252 0.039693 1.7511 0.042543 1.3578 0.042122 0.01 300 

* * 7.9186 -0.079073 5.4362 -0.079944 0.01 500 
* * 16.1276 -0.232543 12.9407 -0.272131 0.01 1000 
* * 47.6824 -0.481125 41.2793 -0.487308 0.01 2000 

 
 بخش )الف( 1: نتایج عددی حاصل از حل مثال 3جدول 

GN-SDO method HS Algorithm HIS Algorithm  

time(s) exact-min time(s) approximate-
min time(s) approximate-

min density n 

1.8539 -0.563184 0.7461 -0.555719 0.6143 -0.563601 1 100 
28.2960 -0.001934 1.9534 -0.002446 1.6280 -0.002102 1 300 

* * 9.0158 -0.226891 8.9627 -0.243584 1 500 
* * 18.9037 0.546218 18.7543 0.548640 1 1000 
* * 48.379 0.119573 47.1136 0.120694 1 2000 

1.5341 -0.132579 0.8023 -0.135769 0.6941 -0.134301 0.1 100 
19.4895 0.112380 1.8255 0.114236 1.4890 0.111502 0.1 300 

* * 8.7981 -0.829561 7.0446 -0.829243 0.1 500 
* * 17.8469 -0.037694 17.3321 -0.038537 0.1 1000 
* * 47.1938 -0.756731 45.8865 -0.760451 0.1 2000 

1.1847 0.017955 0.6957 0.019317 0.6033 0.017613 0.01 100 
12.8900 0.186990 1.7511 0.143976 1.3578 0.177939 0.01 300 

* * 7.9386 0.377364 5.4362 0.398137 0.01 500 
* * 16.6472 0.199937 14.9028 0.194241 0.01 1000 
* * 46.1595 -0.041235 44.2832 -0.042366 0.01 2000 

 

 نتيجه گيری -4

سازی کسری درجه دوم با یک محدودیت درجه حل مساله بهینهبهبود یافته برای  HSدر این مقاله روش فرا ابتکاری 
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ها عمل دوم بکار گرفته شد و نتایح عددی نشان داد که این روش از حیث زمان رسیدن به مقدار بهینه بهتر از سایر روش
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 چكیده

یسک یک ریی به ریسک یکی از عوامل مهم ایجاد تاخیرهای زمانی و ضررهای مالی در پروژه است. به همین دلیل پاسخگو
ای به یهوثانشود و ریسک ویی، ریسک به طور کامل برطرف نمیپاسخگبخش مهم در مدیریت پروژه است. گاهی پس از 

ود باعث ت نگیرد، خیزی شود. اگر این پاسخگویی به درستی صورربرنامهآید که باید برای پاسخگویی به آن هم وجود می
به  زی پاسخگویییربرنامهشود. در این پژوهش مدل جدیدی جهت یمها و تاخیر در اتمام زمان پروژه ینههزافزایش 

ین ده است. ابیان ش گردد. در پایان، یک  مثال عددی برای اعتبار سنجی مدل پشنهادیاولیه و ثانویه ارائه می هایریسک
 ی الی و هوانگ حل شده و نتایج نهایی آن آورده شده است.یافتهتوسعهمدل پیشنهادی با استفاده از روش 

 .ریزی ریاضی؛ روش الی و هوانگزمانی؛ پاسخگویی ریسک؛ برنامه تاخیرریسک ثانویه؛  :کلیدی لماتک

 مقدمه -1

روژه هداف پایرقطعی است که باعث ضرر مالی یا خرابی شده و به علت اینکه اثراتی بر غریسک پروژه یک رخداد 

. [1] ستا شدهرفته ی، هزینه و کیفیت داشته است، به عنوان یک تهدید در مدیریت پروژه در نظر گبندزمانهمچون 

عیف با جرای ضها بر کیفیت فرایند مدیریت پروژه تاثیر نگذارند اما در نهایت به شکل ااگرچه ممکن است ریسک

-حله است: برنامهمر 3کنند. به طور کلی مدیریت ریسک برمبنای ها و تاخیرهای زمانی نمود پیدا میافزایش هزینه
. شودها گفته مییسکرشناسایی ریسک به فرایند شناخت و مستند کردن  .ریزی، شناسایی، تحلیل و پاسخگویی

 .شوده میگفتهای شناسایی شده بندی ریسکهای شناسایی شده، اولویتی ارزیابی ریسک به بررسی ریسکمرحله

تمال  ه احدر مورد اینکه چگون وده ها استفاده کریلتحلاز  آمده به دستها از اطالعات برای پاسخگویی به ریسک

کند. پاسخگویی ریسک مربوط به یمگیری یمتصم ؛ی مناسب افزایش یابدینههزتکمیل پروژه در زمان تعیین شده با 

ء مهم در پاسخگویی ریسک پروژه یک جز[. 2] ها برای کاهش اثر ریسک استایجاد، انتخاب و اجرای استراتژی

-امل استراتژیهای پاسخگویی ریسک ش. استراتژی[3] کندیمدیریت ریسک پروژه است که موفقیت پروژه را تضمین م
ظر ا در نبها شود که مدیران پروژههایی همچون پرهیز از ریسک، کاهش ریسک، انتقال ریسک و پذیرش ریسک می

عموال به حاضر م در مقاالتکنند. ای یاد شده را انتخاب میهاز استراتژی یداشتن اهداف و شرایط مختلف پروژه یک

س از حل واقعی پ در صورتی که در دنیای ؛انددانستههای اولیه بسنده کرده و معضل را حل شده سخگویی به ریسکپا

  [.4]شود یند که ریسک ثانویه گفته میآهای دیگری به وجود میها، ریسکو پاسخگویی به ریسک

های پروژه ارائه شده است. مدل یسکرناسب برای مسازی جهت انتخاب پاسخگویی ینهبهدر این پژوهش یک مدل 

مل حداقل ی مدل شاهاهدفارائه شده دو معیار اصلی پروژه یعنی زمان و هزینه را همزمان مد نظر قرار داده است. 

موجب  هاسکهایی است که ریست که به معنای حداقل کردن تاخیرکردن هزینه کل و حداقل کردن زمان کل پروژه ا

 شوند. آن می
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خش ، در بان مسئله و ارائه مدلبخش تنظیم شده است، بخش دوم مرور ادبیات، بخش سوم بیش در شش این پژوه 

 شده است. های آتی در بخش آخر ارائه یشنهادپگیری و نتیجهدر بخش پنجم نتایج مدل و  چهارم مثال عددی،

 مرور ادبیات -2

ابتدا موثرترین اند. عمل کرده PMBOKگانه فرایند مدیریت ریسک براساس مراحل شش [5] غفاری و همکاران

سپس برای تحلیل کمی از مدل خطی فازی  ؛بندی کردهای را اولویتهای مجازی پروژهفاکتورهای ریسک در تیم

ریزی خطی از یک برنامه [4] فرد و خاکزارسوفی بودجه است.های زمان و اند. این مدل شامل محدودیتاستفاده کرده

اند. در این مطالعه چندین عنصر حیاتی همچون ی انتخاب ریسک مناسب استفاده کردهمسئلهپیوسته برای حل یک 

زمان و کیفیت ، . در این پژوهشانددر نظر گرفته شدههزینه، زمانبندی پروژه، کیفیت پروژه و دیگر اهداف پیوسته 

استفاده  برای حل مدل 1روش زیمرمناند و از ها برای هر فعالیت با عدم قطعیت ذخیره شدهگوییتوسط اجرای پاسخ

 .شده است

اند. در این مدل به هر گویی استفاده کردهیافته برای انتخاب استراتژی پاسختوسعهی از یک مدل بهینه [6]ژانگ و فن 

سه عامل اساسی )هزینه، زمان و کیفیت( توجه شده است. اگر مدیران نتوانستند از طریق مدل به حل بهینه دست 

گیرد تا به نتیجه صورت می 2یابند، با استفاده از یک الگو، برمبنای یک فرایند تکرارشونده، بین هر سه عامل موازنه

-هدف این مدل حداقل اند.سازی ارائه دادهبا توجه به ریسک ثانویه، یک مدل بهینه [7]دلخواه دست یابند. ژو و ژانگ 
گویی ریسک همراه با زودترین است. با حل مدل یک مجموعه پاسخ های زمانتحت محدودیت های ریسککردن هزینه

ریزی برای رخدادهای غیرمنتظره، یک روش برنامه [8]علی ناجی و حسینآید. ع برای هر فعالیت به دست میزمان شرو

ترین گویی موفق به ریسک برای انتخاب بهگویی ریسک و پاسخکنترل شرایط غیرقطعی، شناسایی دالیل شکست پاسخ

سازی و بهینه 3ایالگوریتم جستجوی جاذبهبرای انتخاب استراتژی مناسب ها در پژوهش آناند. استراتژی ارائه داده

 ای بهتر است. ریتم جستجوی جاذبهدهند الگوکه نتایج نشان می استفاده شده 4ازدحام ذرات

 بیان مسئله -3

ه طور بها یسکهای اولیه و ثانویه است. رمناسب به ریسکمدل اصلی این پژوهش برای تعیین استراتژی پاسخگویی 

 در این پژوهش دهد.پروژه را تحت تاثیر قرار می کلی مواردی همچون زمان، هزینه و کیفیت مورد قبول برای انجام یک

حداقل  فه با هدکای است سازی تاخیرها، خود نیازمند هزینهما حداقلسازی در نظر گرفته شده است ادو هدف حداقل

یابند. می فزایشادهیم ضررهای مالی طور که میزان تاخیرها را کاهش میهمان. کردن ضررهای مالی در تقابل هستند

 مدلین اارد. مدل پیشنهادی بر انتخاب مناسب پاسخگویی و بهینه سازی ضررهای مالی و تاخیرهای زمانی تمرکز د

یند آوجود می ی اولیه بههاای که پس از پاسخگویی به ریسکها ثانویهریسکها به فعالیت عالوه بر توجه به توالی انجام

رهای اهش ضرکمدل بهینه سازی برای شناسایی پاسخگویی بهینه، کاهش تاخیرهای زمانی بهینه و توجه دارد. این 

 است.مالی ایجاد شده است. در ادامه پارامترها و متغیرهای استفاده شده در مدل معرفی شده 

 هاریاضی و توضیحات محدودیت مدل -1. 3

 های مدل:مجموعه

                                                           
1  Zimmermann method 

off –Trade  2 

3 Gravitational Search Algorithm 
4 Particle Swarm 
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N: هافعالیت 

L: هاریسک 

K: هاپاسخگویی 

T: فعالیت انجام شروع زمان مجموعه 

 :پارامترهای مدل
𝑄𝑖𝑙

𝑐𝑜𝑠𝑡 یریسک اولیه اثر بر انتظار مورد مالی ضرر l فعالیت در ام i ام 

𝑄𝑖𝑙𝑘
𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡 یثانویه ریسک اثر بر انتظار مورد مالی ضرر l در فعالیت  امi  ام 

𝐶𝑖𝑙𝑘
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 پاسخگویی   اجرای هزینهk اولیه  ریسک به امl  ام در فعالیتi ام 

𝐶𝑖𝑙𝑘
𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 پاسخگویی اجرای هزینهk ثانویه ریسک به امl   ام در فعالیتI  ام 

𝐶𝑖
𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ سازی فعالیت  فشرده هزینهi  ام 

𝑒𝑖𝑙𝑘
𝑐𝑜𝑠𝑡 اولیه  پاسخگویی اجرای از پس هزینه تخمینی کاهشk  ام به ریسک اولیهl  ام در فعالیتi  ام 

𝑒𝑖𝑙𝑘
𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡  ام iام در فعالیت  lام به ریسک ثانویه   k ثانویه پاسخگویی اجرای از پس هزینه تخمینی کاهش 

𝑄𝑖𝑙
𝑡𝑖𝑚𝑒  ام  iام در فعالیت  l ریسک اثر بر انتظار مورد زمانی تاخیر 

𝑄𝑖𝑙𝑘
𝑠 𝑡𝑖𝑚𝑒 ریسک از پس ثانویه ریسک اثر بر انتظار مورد زمانی تاخیر l  ام به ریسک ثانویهl  ام در فعالیتi ام 

𝑒𝑖𝑙𝑘
𝑡𝑖𝑚𝑒 اولیه  پاسخگویی اجرای از پس زمان تخمینی کاهشk  ام به ریسک اولیهl  ام در فعالیتi ام 

𝑒𝑖𝑙𝑘
𝑠 𝑡𝑖𝑚𝑒 ثانویه  پاسخگویی اجرای از پس زمان تخمینی کاهشk  ام به ریسک ثانویهl  ام در فعالیتi  ام 
𝑒𝑠𝑖  ام i فعالیت شروع زمان زودترین 

𝑙𝑠𝑖  ام i فعالیت شروع زمان دیرترین 
𝑑𝑖 فعالیت  انجام زمان مدتi ام 

 متغیرهای  مدل:
𝑄𝑖

 ام iهزینه ریسک فعالیت  میزان حداکثر ∗
𝑦𝑖 فعالیت  کاهش زمان حداکثرi ام 
𝑠𝑖 فعالیت  فشردگی زمانi ام  

𝑑𝑖
𝑟𝑖𝑠𝑘 ریسک برای فعالیت  وقوع از حاصل زمانی تاخیر میزان i ام 

𝑌𝑖𝑙𝑘
𝑡𝑖𝑚𝑒  ام رخ بدهد یا خیر iام برای فعالیت  lام به ریسک اولیه  kپاسخگویی  

𝑌𝑖𝑙𝑘
𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒  خیر یا بدهد ام رخ  iام برای فعالیت  l ثانویه ریسک ام به k پاسخگویی 

𝑑𝑟𝑖𝑠𝑘𝑋𝑖𝑡  سازی متغیر خطی 
𝑆𝑋𝑖𝑡  سازی متغیر خطی 

 

 ها:توابع هدف و محدودیت

(1)  

 Min Z1= ∑ ∑ Qil
cost

l ∈Rii∈N

- ∑ ∑ ∑ eilk
cost Yilk

time

k∈Ail ∈Rii∈N

+ ∑ ∑ ∑ cilk
action Yilk

time

k∈Ail ∈Rii∈N

 

+ ∑ ∑ ∑ Qilk
scostYilk

time- ∑ ∑ ∑ eilk
scost Yilk

stime

k∈Ail ∈Rii∈Nk∈Ail ∈Ri

+
i∈N

∑ ∑ ∑ Cilk
sactionYilk

stime+ 
k∈Ail ∈Rii∈N

∑ Ci
crashQi

i∈N

 

(2)    Min Z2= ∑ tXNt
t

                

Subject to: 

∑ Xit

lsi

t=esi

=1                                  ∀𝑖 ∈ 𝑁  (3)  

 di
risk = ∑ Q

il
time

l ∈Ri

- ∑ ∑ eilk
timeYilk

time

k∈Ail ∈Ri

+ ∑ ∑ Q
ilk
stimeYilk

time

k∈Ai

- ∑ ∑ eilk
stimeYilk

stime  

k∈Ai

   

l ∈Ril ∈Ri

 

 

∀𝑖 ∈ 𝑁 (4)  
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 Qi
* ≥ ∑ Qil

cost

l ∈Ri

- ∑ ∑ eilk
costYilk

time

k∈Ail ∈Ri

+ ∑ ∑ Qilk
scostYilk

time

k∈Ai

- ∑ ∑ eilk
scostYilk

stime  

k∈Ai

  

l ∈Ril ∈Ri

 

 

∀𝑖 ∈ 𝑁 (5)  

∑ 𝑡𝑋𝑗𝑡

𝑙𝑠𝑗

𝑡=𝑒𝑠𝑗

≥ ∑ (𝑡 + 𝑑𝑖 + 𝑑𝑖
𝑟𝑖𝑠𝑘 − 𝑠𝑖)𝑋𝑖𝑡

𝑙𝑠𝑖

𝑡=𝑒𝑠𝑖

                                       ∀(𝑖, 𝑗)  ∈ 𝑝  (6)  

𝑑𝑟𝑖𝑠𝑘𝑋𝑖𝑡 ≤ 𝑀 ∗ 𝑋𝑖𝑡  (7)  
𝑑𝑟𝑖𝑠𝑘𝑋𝑖𝑡 ≤ 𝑑𝑖

𝑟𝑖𝑠𝑘  (8)  
𝑑𝑟𝑖𝑠𝑘𝑋𝑖𝑡 ≥ 𝑑𝑖

𝑟𝑖𝑠𝑘 − 𝑀 ∗ (1 − 𝑋𝑖𝑡)  (9)  
𝑆𝑋𝑖𝑡 ≤  𝑀 ∗ 𝑋𝑖𝑡  (10)  
𝑆𝑋𝑖𝑡 ≤ 𝑆𝑖  (11)  
𝑆𝑋𝑖𝑡 ≥ 𝑆𝑖 −  𝑀 ∗ (1 − 𝑋𝑖𝑡)  (12)  

𝑌𝑖𝑙𝑘
𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒  ≤ 𝑌𝑖𝑙𝑘

𝑡𝑖𝑚𝑒                             ∀𝑖 ∈ 𝑁, 𝑙 ∈ 𝑅𝑖 , 𝑘 ∈ 𝐴𝑖  (13)  

Xit ∈ {0,1}   (14)  

مالی بر  کل ضرر های کل پروژه است. در اولین بخش این تابع هدف، حداقل کردن هزینهاین مدل اولین تابع هدف

خگویی جرای پاسها بیان شده است. در دومین بخش کل کاهش تخمینی هزینه بر اثر افعالیت ریسک اولیه اثر وقوع

ر مده بر اثجود آریسک اولیه، در سومین بخش هزینه اجرای پاسخگویی ریسک اولیه در بخش چهارم نیز ضرر مالی به و

زینه بر هخمینی تر ادامه در پنجمین بخش کاهش ای که در پی پاسخگویی ریسک اولیه ارائه شده است. دریسک ثانویه

هفتم  ر بخشداثر اجرای پاسخگویی ریسک ثانویه، در بخش ششم هزینه اجرای پاسخگویی ریسک ثانویه و در نهایت 

 رده است.کها را حداقل دوم این مدل، زمان اجرای فعالیتسازی را بیان کرده است. تابع هدف هزینه فشرده

اصل از رخداد ح( میزان تاخیر زمانی 4های پروژه است. محدودیت )دهی فعالیتط به تخصیص( مربو3محدودیت ) 

ها یها و پاسخگویت( حداکثر میزان تعیین شده بیشتر از هزینه اجرای فعالی5ریسک را نشان داده است. در محدودیت )

فعالیت  ا زمان انجامبزمان شروع فعالیت  است که به معنای مجموع ها را نشان داده( توالی فعالیت6محدودیت ) باشد.

عدی فعالیت ب ن شروعآید، منهای زمان فشردگی کمتر از زمابا زمان انجام تاخیری که در اثر رخداد ریسک به وجود می

کند که ( تضمین می13محدودیت ) ( برای تبدیل مدل به مدل خطی استفاده شده است.12-7های )محدودیت است.

در نهایت  باشد. دهد که نیاز به پاسخگویی داشتهسک اولیه اتفاق نیفتد ریسک ثانویه ای رخ نمیاگر پاسخگویی ری

 شود.ده میدهد یا خیر که با صفر و یک نشان دااست که هر فعالیت یا رخ می ی ایندهنده( نشان14مورد )

 مثال عددی -4

ی است که مدت فعالیت اصل 7است. این مثال دارای در این بخش یک مثال عددی برای اعتبار سنجی مدل ارائه شده 

نوع  7و  ه شدهریسک شناخت 5هر فعالیت دارای  است و فاقد هرگونه ریسک هستند. زمان فعالیت اول و آخر آن صفر

رر و ض مانیمیزان کاهش تاخیرزها اتژی پاسخگویی مناسب به ریسکبرای انتخاب استراستراتژی پاسخگویی است. 

ها یسکری زینههعبارتند از حداکثر میزان آیند . مواردی که با استفاده از مدل به دست میده استتخمین ش مالی

 ندادن به ادن یاها، حداکثر زمان کاهش فعالیت و زمان فشردگی هر فعالیت و همینطور انتخاب پاسخ دبرای فعالیت

 شده است. ارائه 1ی این مسئله در جدول اطالعات اولیه .های فعالیت استریسک

 
 یی مثال عدداطالعات اولیه: 1جدول 
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(1،0،0،1،0،1،0) (2،3،2،4،3،2،3) (2،1،0،2،0،1،2) 

(9،7،6،5،5) 

(2،1،2،2،2،1،0) (5،6،3،2،6،4،6) (4،5،3،4،3،5،3) 

(9،10،7،12،8) 16 0 

1 

2 

(0،1،1،0،1،0،1) (3،2،4،3،2،4،2) (0،2،2،1،1،2،0) (2،0،1،1،0،2،1) (4،5،4،3،2،4،5) (5،3،4،5،5،4،5) 2 

(1،0،1،0،1،0،1) (4،3،2،4،4،2،3) (1،2،1،0،2،0،2) (1،2،0،0،1،2،1) (3،4،0،2،0،1،0) (3،4،5،4،3،5،4) 3 

(0،1،0،1،0،1،0) (2،2،3،4،2،3،4) (0،1،2،1،0،1،2) (0،1،2،0،2،1،2) (1،4،3،5،1،6،2) (4،5،3،5،3،4،5) 4 

(1،1،1،0،0،0،1) (4،3،2،3،4،2،3) (1،2،2،2،2،2،1) (2،0،0،1،2،2،0) (4،2،1،0،4،5،3) (4،3،3،5،5،3،3) 5 

(0،0،0،1،1،1،0) (4،2،2،3،2،2،3) (1،0،2،0،1،2،0) 

(5،5،9،6،7) 

(1،2،2،1،2،1،0) (6،3،3،4،6،5،4) (3،3،5،5،3،4،3) 

(8،7،10،9،7) 18 0 

1 

3 

(1،0،0،1،1،0،1) (3،2،2،4،4،3،3) (0،1،1،2،1،1،2) (0،1،2،1،2،0،2) (0،2،4،6،5،2،6) (5،4،5،3،5،5،3) 2 

(0،1،1،0،0،1،1) (2،3،4،4،2،2،3) (1،0،1،1،2،0،2) (2،0،2،1،0،0،0) (3،6،4،2،3،2،5) (3،5،3،3،3،4،5) 3 

(1،0،0،1،1،0،1) (3،2،4،2،2،3،2) (0،2،1،0،1،2،1) (1،0،2،0،1،2،0) (1،6،1،4،6،1،6) (5،3،4،3،4،5،5) 4 

(0،1،0،1،1،0،0) (2،3،3،2،4،4،3) (1،2،0،1،0،2،1) (0،2،1،1،2،0،2) (4،2،6،6،6،6،4) (4،3،6،3،6،4،5) 5 

(1،0،0،1،0،1،0) (2،4،2،2،3،2،4) (2،0،2،1،2،1،0) 

(5،6،8،9،7) 

(2،0،2،2،0،1،1) (6،5،0،2،6،3،5) (3،5،6،4،3،5،4) 

(10،7،9،8،11) 35 20 

1 

4 

(0،1،1،0،1،0،1) (3،2،4،3،4،2،3) (1،2،0،2،1،2،0) (0،1،0،1،2،1،2) (4،6،3،1،2،6،3) (4،6،5،3،5،4،3) 2 

(1،0،0،1،0،1،1) (2،3،2،2،4،3،2) (0،1،2،1،1،0،2) (1،2،2،1،1،2،1) (1،3،6،0،0،1،2) (5،3،3،5،4،6،4) 3 

(0،1،0،1،1،0،0) (4،2،3،4،2،4،3) (2،0،0،2،1،1،0) (0،0،1،2،1،2،2) (3،2،3،1،2،6،2) (4،3،5،3،6،3،6) 4 

(1،0،1،0،1،1،1) (3،4،2،3،3،3،2) (1،2،0،1،2،0،2) (2،0،2،1،2،0،1) (1،5،2،6،4،5،6) (5،4،4،6،3،5،3) 5 

(1،1،0،1،1،1،1) (4،2،3،3،4،3،2) (0،1،1،0،0،1،1) 

(9،6،8،7،5) 

(0،2،1،2،1،0،2) (3،4،3،5،2،4،4) (3،5،6،5،3،4،3) 

(7،11،10،8،9) 51 37 

1 

5 

(0،0،0،0،1،0،1) (3،2،4،2،2،3،3) (0،1،0،1،0،0،1) (1،2،1،0،0،1،2) (5،1،4،5،3،3،2) (5،6،6،6،4،3،5) 2 

(1،0،1،0،1،1،0) (2،4،3،3،2،4،3) (1،0،0،0،1،1،0) (0،1،2،2،1،2،3) (2،2،0،3،1،4،3) (6،4،3،5،5،4،3) 3 

(0،1،1،1،0،0،1) (4،3،2،2،3،3،2) (1،1،0،1،1،0،1) (1،0،2،1،2،0،2) (3،1،2،1،5،2،2) (3،4،5،3،6،5،6) 4 

(1،0،1،0،1،1،0) (4،2،2،4،2،3،2) (1،0،1،1،0،1،0) (0،2،2،1،1،2،0) (0،3،5،4،1،5،1) (3،6،5،4،3،4،6) 5 

(1،1،0،1،0،1،1) (2،4،3،3،3،2،3) (0،1،2،2،1،0،0) 

(7،5،9،8،9) 

(2،0،1،2،2،1،0) (2،5،3،1،2،3،4) (4،3،4،5،3،6،3) 

(10،8،11،12،9) 56 37 

1 

6 

(0،1،0،1،1،0،0) (3،4،3،2،2،4،3) (2،0،1،0،0،1،1) (0،1،2،1،1،2،0) (5،4،1،2،3،2،5) (5،3،6،6،4،4،5) 2 

(1،0،1،1،1،0،1) (4،3،2،3،4،2،3) (1،2،0،1،1،0،2) (2،1،0،2،0،2،1) (4،2،1،5،5،1،4) (4،5،6،4،3،5،4) 3 

(0،1،0،1،0،1،0) (2،2،4،4،3،3،2) (0،1،2،2،0،2،1) (2،1،2،1،2،1،0) (0،5،2،3،1،5،0) (6،5،4،3،5،3،6) 4 

(1،1،1،0،1،1،1) (2،4،2،3،2،4،2) (2،0،1،1،2،2،0) (2،2،1،2،0،2،2) (1،2،3،1،1،4،3) (6،5،4،3،6،5،6)  5 

 نتایج تحلیل -5

 2 جدولورت  صایج به نتیافته زیمرمن( )روش توسعهبعد از حل مدل با استفاده از نرم افزار گمز از روش الی و هوانگ 

، 29 تیب برابرتره ی دوم تا ششم بهای ریسک فعالیتحداکثر هزینهبراساس خروجی نرم افزار، به دست آمده است. 

ر زمانی به خیشد تا تاصرف پاسخگویی به ریسک می بایستای که میهزینه شده است. واحد پولی 50و  45، 29، 26

ششم  ت پنجم وهای دو فعالیریسک همین علت به به ؛است بیشتر شده معین گردیدهاز مقدار  آمده کاهش یابدوجود 

ردن کپس کم سبا جمع تمامی تاخیرهای زمانی به وجود آمده بر اثر ریسک اولیه و  پاسخگویی صورت نگرفته است.

به دست  ر ریسککل تاخیرهای زمانی بر اثر همیزان کاهش تخمینی بر اثر اجرای استراتژی پاسخگویی ریسک، میزان 

  است. واحد پولی به دست آمده 28.889میزان تابع هدف الی و هوانگ برابر با هم چنین آمده است. 
 

 و ثانویه های اولیهنتایج  مثال عددی برای ریسک: 2جدول 

تاخیر زمانی بر 
 اثر ریسک ثانویه

استراتژی انتخاب 
شده برای 

پاسخگویی به 
 ریسک ثانویه

تاخیر زمانی بر 
 اثر ریسک اولیه

استراتژی انتخاب 
شده برای 

پاسخگویی به 
 فعالیت ریسک اولیه
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 ریسک اولیه ریسک  ثانویه

7 
5 1 

28 

5 
1 

2 
6 4 7 
6 5 2 2 

- - - 6 4 
- - - 6 5 

7 
5 1 

19 

5 1 

3 
4 2 4 2 
3 3 3 3 

- - - 2 4 

4 
1 1 

18 

1 1 

4 
3 3 6 2 
7 5 3 3 

- - - 7 5 

 گیری و پیشنهادهای آتینتیجه -6

ای هر فعالیتنویه دهای اولیه و ثادر این پژوهش مسئله تاخیرهای زمانی و ضررهای مالی به وجود آمده بر اثر ریسک

دل ریاضی منویه یک های اولیه و ثامناسب به ریسک. به منظور انتخاب پاسخگویی مورد مطالعه قرار گرفته استپروژه 

با  که اددنشان  نتایج ارائه شده است.آن  و نتایج ارائه شده است که برای حل مدل از یک مثال عددی استفاده شده

ده شنتخاب اهای مناسب هایی که برای پاسخگویی به هر ریسک در نظر گرفته شده بود، پاسخگوییتوجه به هزینه

از  برخی . زیراداده شده است هایی پاسخگرفت که به چه ریسکتصمیم  توانمیبا استفاده از مدل  طوریناست. هم

د تا ریسک گیرم نمیبه همین دلیل پاسخگویی به ریسک اولیه انجاشوند ، باعث عدم تکمیل پروژه میهای ثانویهریسک

مثبت که  هاییسکها و در نظر گرفتن رلحاظ کردن ارتباط موجود بین ریسک برای مطالعات آتی ای رخ ندهد.ثانویه

  شود.پیشنهاد داده می ،ها هستندمثبت در فعالیت یرخداد
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 چكیده

امروز،  ی. در بازار رقابتآیدیبه شمار م یو خدمات یدیتول یهاها و مجموعهسازمان یهااز دغدغه یکی تأمین،یرهمناسب زنج یریتمد

است؛  آلیدها یخروج یکارائه  یزقبول کاالها و خدمات و نقابل یفیتها، کمنوط به عملکرد مطلوب سازمان یانمشتر یترضا

و ارزش  یفیتک ی،متوال یهابا گام یندفرآ یکبا محصوالت رقبا باشد. امّا در  یاسفرد در قمنحصربه هایییگیژو یکه دارا یاگونهبه

و  یاجاتاحت یتمام یهجا که تهدارد. ازآن یآنها بستگ یفیتو ک یورود یهبه مواد اوّل یمطورمستقدر هر گام، به یمحصول خروج

برخوردار  اییژهو یتاز اهمّ کنندگانینتأم ینهاست، انتخاب درست و به کنندگانینتأم هدهعبر یندفرآ یک یهاوّل یهادر گام هایورود

و مسائل  یاضیاتبر ر یمبتن یعلم یهاروش یریبه کارگ یازمندن کننده،ینمطلوب در مسأله انتخاب تأم ایینهگز یافتناست. 

حوزه،  یناطالعات از خبرگان و متخصّصان ا یآورپژوهش با پرسش و جمع ینچندگانه است. لذا در ا یارهایبا مع گیرییمتصم

و با استفاده از روش  شدند تعیین یمورد عنوان مطالعهبه یمجموعه غذاخور یک کنندگانینمربوط به انتخاب تأم یارهایابتدا مع

به  یمتلروش د یاز خروج پس. سیدندمشخّص گرد پذیریرو تأث گذاریرتأث یارهایو مع ییها شناساآن ینب یروابط درون یمتل،د

 هاینهگز بندییتاولو یتدر نهاو  به دست آمد یارهاو  اوزان مربوط به مع یداستفاده گرد یاشبکه یلتحل یندروش فرآ یعنوان ورود

و مدارک  یادار هایلیتفعا یرسایع، و توز یهدر ته یتسابقه فعال یزانم هاییارکه مع دهدینشان م یقتحق ینا یجصورت گرفت. نتا

از  ییغذا یهامجموعه کنندهیندر مورد انتخاب تأم گیرییمو ...( در تصم یمهب یستسال گذشته )مثال ل 2 یط یرودال بر ثبات ن

 برخوردارند. ییباال تیارجح

 .یاشبکه یلتحل یندفرآ یمتل؛د ؛چندگانه یارهایبا مع گیرییمتصم کننده؛ینانتخاب تأم ین؛تأم یرهزنج یریتمدکلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

 تیفیک نیبا بهتر داریخر یازهاین نیمناسب است که قادر به تأم کنندهنیتأم افتنی کننده،نیو انتخاب تأم یابیهدف ارز

کار و به وو ثبات در کسب یداریپا نی. بنابرا]1[مورد انتظار، در مکان مناسب، در حجم مناسب و در زمان مناسب باشد 

مرتبط با صنعت مورد نظر  کنندگاننیتأم نهیبه انتخاب درست و به ژهیو یسازمان، در گرو توجّه کی یشرط بقا ینوع

 یرا برا کیاستراتژ کنندگاننیها، تأمدهد چگونه سازمان یاست که نشان م یادهیچیپ ندیرآف کننده،نیاست. انتخاب تأم

و  متلید یهابر روش یمبتن یکردیپژوهش با رو نیا ن،یبنابرا .]2[ کنندیانتخاب م یرقابت یهاتیمز شیافزا

مجموعه  کیدر  کنندهنیهستند(، بر مسأله انتخاب تأم ارهیچندمع یریگمیتصم یها)که از روش یاشبکهلیتحلندیفرآ

 11 ،ییغذا یهامجموعه کنندهنیپژوهش با کمک افراد مطّلع و با تجربه در امر انتخاب تأم نیمتمرکز است. در ا ییغذا

با استفاده  انیو در پا هااریمع انیم یروابط درون متل،ینظر قرار گرفت. سپس با کمک روش دمدّ یریگمیجهت تصم اریمع

 جهینت نیمشخّص شد و به ا هانهیگز یبندتیاوزان و اولو انیو در پا هااریابتدا اوزان مع ،یاشبکهلیتحلندیاز روش فرآ

 ها در امر انتخاب، مؤثّرترند. اریکه کدام مع میدیرس
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 قیتحق اتیمرور ادب -2

 یهاپرداخته و شاخص کنندهنیمسأله تأم یابیارز به یفاز یمراتبسلسله لیتحل ندیدر مطالعه خود با استفاده از فرآ ]3[ یل

در مسأله انتخاب  ]4[و همکاران  یقرار داده است. کاظم یمسأله مورد بررس نیدر ا هاسکیو ر هانهیها، هزمنافع، فرصت

 ندینموده و با استفاده از فرآ انیب یفیتوص یساختار یبندمدل قیرا از طر ارهایرمعیز نیارتباط ب کننده،نیتأم

عملکرد  ،یرجمعیغ یروش انتگرال فاز قیو متعاقباً از طر نییرا تع اریهر مع یبرا یوزن نسب ،یفاز یتبمراسلسلهلیتحل

 یهاتیو قابل ارهایمع یفاز یهاوزن زرا با استفاده ا کنندهنیتأم نیرا محاسبه کردند. سپس بهتر اریرمعیهر ز یبیترک

با توجه به مسأله انتشار  کنندهنیجهت انتخاب تأم یکردیرو یبه معرف ]5[به دست آوردند. شاو و همکاران  یفاز یبیترک

و  وکوزکانیپرداختند. بو یفاز یمراتبسلسله لیو تحل یچندهدفه فاز یخط یزیرکربن با استفاده از برنامه

 یبه بررس TOPSISو  یاشبکهلیتحلندیو فرآ یفاز متلید یهابا استفاده از روش ]6[( 2012)همکاران

عنوان اتوزان بهکنندگان سبز شرکت فوردعرضه یابیارز یچارچوب برا کیآن در ارائه  تیو قابل سبزنیتأمرهیزنجتیریمد

 کنندهنیانتخاب تأم یرا برا یفازسیبر روش تاپس یمبتن یکردیرو ]7[( 1393)یرپناهیم پرداختند. یمطالعه مورد

محصول،  تیفیمقاله شامل ک نیدر ا یمورد بررس یهااریکرد؛ مع شنهادیپ یگروه یریگمیتصم طیمح کیمناسب در 

 قیتحق اتیبا مرور ادب ]8[( 1394) انجهان و همکاراست.  یمال ییو توانا یکیتکنولوژ ییتوانا د،یخر نهیهز ل،یزمان تحو

را  کنندهنیپر استفاده در حل مسأله انتخاب تأم یهاروش زیو ن کنندهنیانتخاب تأم یبرا ارهایمع نیترکردند مهم یسع

استفاده را در مسأله انتخاب  نیشتریب AHPو روش  تیفیک ارینشان داد که مع قیتحق نیا جیمشخّص کنند. نتا

با  یموضوعات مورد بررس نیترمهم 1394در سال  ]9[و همکاران  ییصحرا داشته اند. نیشیدر مقاالت پ کنندهنیتأم

انتخاب  مانکاران،یانتخاب پ کنندگان،نیرا انتخاب تأم نیتأمرهیدر زنج ارهیچندمع یریگمیتصم یهاروش استفاده از

 لیدلبه کنندگاننیتأمانتخاب  ن،یب نیکردند در اعنوان و مشخص نیتأمرهیدر زنج التیتسه یابیو مکان یاستراتژ

 یمدل 1395در سال  ]10[و همکاران  یظفر. مورد توجه بوده است شتریمدت، بدر بلند یرقابت تیمز جادیا تیقابل

 یهابر اساس روش سبزنیتأمرهیزنجتیریمد یهاتیعملکرد فعال یابیارز یبرا یکردیو اعمال رو یکمّ کپارچهی

 گانیارائه کردند. او یمثال عدد کیبا ذکر  شود،یم سبزکنندهنیکه باعث حل مسئله انتخاب تأم ارهیچندمع یریگمیتصم

عملکرد  یابیارز یبرا کپارچهی یفاز MCDM یهابر روش یمدل مبتن کی 2016در سال  ]11[و همکاران 

 کیسبز و لجست کیسبز، تحوالت سبز، لجست دیسبز، خر یها از نظر طراح( شرکتGSCM) سبزنیتأمرهیزنجتیریمد

 یفاز DEMATELبا استفاده از روش  GSCMابعاد  نیرا در ب تیمعکوس ارائه کردند؛ سپس ارتباط و علّت و معلول

کردند؛ سرانجام،  استفادهمرتبط  یارهایمحاسبه وزن مع یبرا یفاز ANPارتباط، از روش  نیاساس اکرده و برمشخّص

 یندبو رتبه یابیارز ،یفاز ANPآمده از روش دستبه یهابا استفاده از وزن یفاز TOPSIS یابیروش ارز قیاز طر

 متلید یهااز روش 2016در سال  ]12[را انجام دادند. کومار و همکاران  نیگزیجا یهاشرکت GSCMعملکرد 

(DEMATELو تصم )یفازارهیچندمع یریگمی (FMCDMاستفاده ) و  ینیبشیپ یبرا یشنهادیروش پ کیکرده و

 کیدر  2017در سال  ]13[کردند. کومار و همکاران ارائه سبزنیتأمرهیزنجتیریمد یشکست اجرا ای تیموفّق یریگاندازه

 یاجتماع ،یاقتصاد یداریپا یهااریبا درنظرگرفتن مع کنندگاننیمختلف تأم یهاسفارش یسازنهیبه یمطالعه، چگونگ

زمان تدارک،  ت،یفیعوامل مختلف مانند ک یدهرا جهت وزن یفاز AHPرا نشان دادند؛ در ادامه روش  یطیمحستیو ز

در  ]14[زاده و همکاران به کار گرفتند. رستم یزباله، انتشار و مشارکت اجتماع دیتول یسازنهیکم ،یمصرف انرژ نه،یهز

 داریپانیتأمرهیزنج سکیر یابیارز یبرا یچارچوب جادیبه ا CRITICو روش  TOPSISبا استفاده از روش  2018سال 

(SSCRMپرداختند.  بوتد )یهابا استفاده از روش 2019در سال  ]15[و همکاران ی AHP  وAHP براساس  یفاز

. لوپز و داختندبدنه اتوبوس پر دیتول نیتأمرهیزنج یبرا نامشخصسکیرتیریمد یسازبه مدل SCORمفهوم مدل 

( به AHP) یمراتبسلسلهلیتحلندی( و فرآFCM) یشناختیفاز یهابا استفاده از روش 2019در سال  ]16[همکاران 
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پژوهش  نیما در ا کردیپرداختند. رو نیتأمرهیزنج یریپذبر انعطاف یسپاربرون ندیفرآ ریدر ارتباط با تأث یمدل یبررس

به دست  زیرا ن هانهیوزن گز تیدر نها ارها،یوزن مع افتنی( است تا با ANP) یاشبکه لیتحل ندیاستفاده از روش فرآ زین

 .میکن یبندتیآورده و اولو

 قیروش تحق -3

 یریگمیتصم یهاکیبا تکن کپارچهی یدر قالب متلیبا استفاده از روش د کنندهنیمقاله مسأله انتخاب تأم نیدر ا

 نیانتخاب بهتر ی( براANP)یاشبکهتحلیل ندیو فرآ متلیروش د یقیمنظور از مدل تلف نی. به اشودیانجام م ارهیمعچند

 .دهدیرا نشان م قیتحق نیا یچارچوب و مراحل کلّ 1. شکل شودیکننده استفاده متأمین

 
 قیتحق ی: چارچوب و مراحل کل1شكل 

 روش دیمتل -3-1

 ارهایمع یرگذاریو تأث یریرپذیتأث انیکه به ب باشدی( مMADMشاخصه )چند یریگمیتصم یهااز روش متلیروش د

 یهاارائه شد. گام 1971توسط فونتال و گابوس در سال  کیتکن نی. اپردازدیم ارهایمع نیروابط ب نییو تع گریکدیبر 

 است: ریبه قرار ز متلید کیتکن

 (Mتشکیل ماتریس ارتباط مستقیم ) -1

 کردن ماتریس ارتباط مستقیمنرمال -2

 (T) کامل اتمحاسبه ماتریس ارتباط -3

 ایجاد نمودار علّی -4

 یاشبكه لیتحل ندیفرآ -3-2

 هانهیگز ایو  ارهایرمعیز ای ارهایشاخصه  است که در آن معچند یریگمیتصم یهااز روش یکی یاشبکه لیتحل ندیفرآ

 شنهادیپ AHPروش  میبه عنوان تعم 1996در سال  یتوماس ساعت یلهیروش به وس نیرابطه هستند. ا ای یوابستگ یدارا
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 اجرا شوند: دیبا بیترتبه ریز یهاگام ANPو انجام روش  یسازادهیشد. جهت پ

 پژوهش یاساختن نمودار شبکه -1

 یزوج ساتیمقا سیماتر لیتشک -2

 یمحاسبه نرخ ناسازگار -3

 هیاوّل سیماترسوپر لیتشک -4

 موزون سیماترسوپر جادیا -5

 یحدّ سیماترسوپر جادیا -6

 کنندهنیانتخاب تأم یهاشاخص -4

مراجعه شد و با  کننده،نیانتخاب تأم نهیدر زم نیشیپ یهاپژوهشها به آن یدیکل یهایژگیو و ارهایمع ییشناسا یبرا

( به عنوان 1جدول ) یارهایمع تی. در نهادیمختلف صنعت مورد مطالعه مشورت گرد یهاکارشناسان و خبرگان بخش

 شدند. رفتهیپذ یینها یهانهیگز
 یدانشگاه یمجموعه غذاخور کی کنندهنیانتخاب تأم یاصل یارهایمع: 1جدول 

 A یادار یهاتیفعال ریو سا یدانشگاه یغذا عیو توز هیّدر ته تیسابقه فّعال زانیم

 B ثبت شده شرکت یتخصّص یهاها و دورهاستاندارد

 C روهایگذرانده شده توسّط ن یآموزش یهادوره

 D ماه گذشته 12 یط هاروین مهیسابقه ب

 E و ...( مهیب ستیسال گذشته )مثال ل 2 یط رویمدارک دال بر ثبات ن

 F ماه گذشته 12در  روهایپرداخت حقوق ن ستیل

  G محل کار نیمفاصا حساب از آخر

  H اداره کار هیدییتأ
 I مشاغل یبندطرح طبقه یاجرا
 HSE Jاصول  تیرعا یشده در راستااقدامات انجام

 K سال گذشته 3 یط تیفعال یقبل یهااز محل نامهتیرضا

 مطالعه موردی -5

نرمال  میارتباط مستق سیماتر 2. در گام شودیم جادیا میارتباط مستق سینظرات خبرگان، ماتر عی، پس از تجم1در گام

 یینها سیماتر نی. بنابرادیآیبه دست م 0.168(، مقدار آستانه برابر با Tارتباط کل ) سی. سپس بر اساس ماترشودیم

استفاده  ANPاز آن جهت حلّ مدل با استفاده از روش  توانیکه م کندیرا مشخص م ارهایمع انیم یروابط درون متلید

اساس، ابتدا پرسشنامه  نی. بر اردیگی( ادامه حلّ مدل انجام مANP) یاشبکه لیتحل ندیحال با استفاده از روش فرآ .ردک

ANP افراد  یهابا استفاده از پاسخ ،یزوج ساتیمقا یهاسی. سپس ماترردیگیافراد خبره قرار م اریشده و در اخت هیّته

 هانهینسبت به هدف، گز هااریمع یزوج ساتیمقا ها،سیماتر نیشود. در واقع ا یم لیها، تکمپرسشنامه نینظر به اصاحب

را در نرم افزار  هاسیماتر نیا توانیهستند. حال م گریکدینسبت به  هااریمع یزوج ساتیمقا زیو ن هاارینسبت به مع

super decision و  ارهایاوزان مع توانیمدل، م یخروج ررا مشاهده کرد. د یخروج جیمدل، نتا یوارد کرده و با اجرا

 گردد.  یانجام م جینتا لیتحلوهیرا مشاهده کرده و تجز هانهیگز
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هااوزان نهایی معیارها و گزینه: 2جدول 

Name Normalized By Cluster Limiting Name Normalized By 
Cluster Limiting

1 0.19610 0.098051 E 0.50000 0.250000
2 0.39530 0.197651 F 0.00000 0.000000
3 0.40860 0.204298 G 0.00000 0.000000
A 0.50000 0.250000 H 0.00000 0.000000
B 0.00000 0.000000 I 0.00000 0.000000
C 0.00000 0.000000 J 0.00000 0.000000
D 0.00000 0.000000 K 0.00000 0.000000

goal 0.00000 0.000000
 بیترتدوم و اول به یهانهیوزن و گز نیشتریب یدارا 0.40860با وزن  3 نهیگونه که از جدول باال مشخّص است، گزهمان

 افتیدر توانیها مبا توجّه به اوزان شاخص نیکمتر هستند. همچن تیبا اولو یهانهیگز 0.19610و  0.39530 یهابا وزن

  EوAاوزان   نیها به صفر همگرا هستند. بنابراشاخص ریو اوزان سا 0.5 دبه عد  EوA  یهاکه اوزان مربوط به شاخص

ها، شاخص تیحسّاس لیبه تحل توانیم ریبا توجه به نمودار ز نیاند. همچنکرده فایا هانهیگز یبندنقش را در رتبه نیشتریب

 با توجه به هدف پرداخت.

 EایA  یهاشاخص رییتغ یبر مبنا هانهیاوزان گز تیحسّاس لینمودار تحل: 2شكل 
کند،  رییبه طور جداگانه تغ E ای A یهااز شاخص کی( مشخّص است، هرچقدر وزن هر 2گونه که در شکل )همان  

 ،یمجموعه غذاخور کیمربوط به  کنندهنیدر مسأله انتخاب تأم نی. بنابراشودیمشاهده نم هانهیدر اوزان گز یریتأث

مدارک " یعنی Eو  "یادار یهاتیفعال ریو سا یدانشگاه یغذا عیوزو ت هیّدر ته تیسابقه فعّال زانیم" یعنی A یها اریمع

اند.کرده فایا یریگمینقش را در تصم نیشتریب  "و ...( مهیب ستیسال گذشته )مثال ل 2 یط رویدال بر ثبات ن

بندینتیجه و جمع -6

محصول  تیفیک شیگذاشته و موجب افزا یخدمات ای یدیتول یهاندیفرآ یرو ییسزابه ریمناسب، تأث کنندهنیانتخاب تأم

 یرشد و تعال یاعتبار و به طور کل شیافزا ،یمال یهانهیسازمان، کاهش هز یورو بهره ستمیس ییکارا شیخدمت، افزا ای

مورد  یبه عنوان مطالعه مورد ،یمجموعه غذاخور کی یمناسب برا کنندهنیپژوهش، انتخاب تأم نی. در اشودیسازمان م

شمار به ارهیچندمع یریگمیتصم یهاشکه از جمله رو ،یاشبکه لیتحل ندیو فرآ متلید یهابحث قرار گرفت. از روش

در خصوص  یریگمیجهت تصم اریمع 11پژوهش و استفاده از نظرات خبرگان،  نهیشیاستفاده شد. ابتدا با مرور پ ند،یآیم

مجدّد از نظرات  یریگهرهو ب متلیدر نظر گرفته شد. سپس با استفاده از روش د کنندگاننیتأم یبندتیانتخاب و اولو

پرداخته شد تا از  هااریمع یبه کشف روابط درون ،یورود یهاروش به عنوان داده نیپرسشنامه ا لیخبرگان جهت تکم

 ندیها مانند روش فرآروش یاستفاده شود و ضعف برخ یاشبکه لیتحل ندیروش فرآ یروش، به عنوان ورود نیا یخروج

جهت حلّ  ژن،یافزار سوپردسندارد، جبران گردد. از نرم یتوجّه هااریمع انیم یدرون وابطکه به ر یمراتبسلسله لیتحل

 هااریاوزان مع شوند،یم لیتشک متلید جیکه بر اساس نتا یزوج ساتیمقا یهاسیماتر لیمدل استفاده شد تا با تشک نیا

 نیگردد. با توجه به ا نییموجود تع کنندهنیتأم 3 انیاز م هانهیگز یبندمشخّص شده و رتبه هانهیاوزان گز ت،یو در نها

مدل،  نیعدد خاص است، در ا کیمسأله به  یاوزان پارامترها ییهمگرا یبر مبنا ،یابکهش لیتحل ندیکه اساس روش فرآ

بر  المدارک د"و  "یادار یهاتیفعال ریو سا یدانشگاه یغذا عیو توز هیّدر ته تیسابقه فّعال زانیم" یهااریاوزان مع
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ها به صفر همگرا شدند که از شاخص ریو اوزان سا 0.5به عدد  "و ...( مهیب ستیسال گذشته )مثال ل 2 یط رویثبات ن

ها به صفر همگرا شد، از شاخص یاریوزن بس کهنیا لیدلدارد. به تینوع مسائل حکا نیدو شاخص در ا نیا تیاهمّ

جهت استفاده در  دهند،یرا بهبود م رادیا نیکه ا ANP (DANP) و متلید یبیمانند روش ترک ییهااستفاده از روش
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های خاص تحت فاصله برای مسائل کوتاهترین مسیر اصالحی روی برخی شبکه جواب بهین الگوریتم

همینگ

3، رقیه اعتماد2زادهبهروزعلی، 1مهدیه امیرپور
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 چکیده

های حمل ونقل شبکهو  تباطیار هایشبکه ،کامپیوتر علوم مختلف از جمله علمبسیار مهمی در زمینه  ، نقشمسائل کوتاهترین مسیر

داده  هامقصد-أداز جفت مب ایمجموعه با داروزن ، یک شبکه تحت فاصله همینگ مساله کوتاهترین مسیر اصالح شده رد. دندار

شده  اصالح هایکه فاصلههمینگ تغییر دهیم تا اینفاصله  صرف کمترین هزینه تحت با را هاطول یال هدف این است که شود.می

ده  تحت فاصله شبا توجه به این نکته که مساله کوتاهترین مسیر اصالح   .دشونکمتر  مفروضمقادیر از   میان مبداها و مقصدها

های زنجیری های خاص از جمله شبکهاست، در این مقاله  مساله مذکور را روی برخی شبکه سختـNPهمینگ روی شبکه های کلی 

 کنیم.ها الگوریتم حل ارائه میطالعه قرار داده و برای آنهای ریشه دار مورد مو درخت

.اریزی پویبرنامه  همینگ؛ دار؛ فاصلهمساله اصالح شبکه؛ درخت ریشه ؛مسیر نیرتکوتاه مسالهمات کلیدی: کل

 مقدمه .1
به همراه  دار های وزنبا یال یک گراف( SPIUH)به اختصار  1همینگفاصله تحت  شده اصالحمسیر  نیترکوتاه مسالهدر  

تغییر  فاصله همینگ کمترین هزینه تحت ها را بایال طول. هدف  این است که است شدهداده مقصدها-مبدااز  مجموعهیک 

وان کران باالی فواصل تجاوز از اعداد داده شده به عن ی متناظرشانداده شده تا مقصدها هایفاصله مبدا کهطوریبه، دهیم

نیز  های زنجیریحالت خاص روی شبکه های کلی و درروی شبکه SPIUHنشان دادند که  [1]ش همکاران و نگژ .دنکن

NPمسائل مورد بررسی قرار گرفت.  [2]توسط ژنگ و همکارانش در  واردرختهای روی شبکه مسالهلذا  این  است. سختـ

 ،در این مقاله. مورد مطالعه قرار گرفته است ]3[ شار توسط هی وهمکارانهمینگ اولین بفاصله  تحت اصالحی سازیبهینه

وار به طور معادل به صورت یک مدل های درختروی شبکه همینگفاصله تحت  شده مسیر اصالح نیترکوتاه ابتدا  مساله

های زنجیری الگوریتمی با زمان شود. سپس، برای یک حالت خاص مساله روی شبکهبندی میمدل 0-1ریزی برنامه

( log )O m m های ریشه دار کوتاهترین مسیر اصالحی روی درخت مساله همچنین، یک الگوریتم حل برایگردد. ارائه می 

1Shortest path improvement problem under hamming distance 
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مورد  [4]توسط ژنگ و همکاران در  مساله. این کنیمارائه میبرنامه ریزی پویا  همینگ با استفاده از فاصله تحت 

مطالعه قرار گرفت. 

 آنو فرمول بندی مساله بیان . 2
فرض کنید ,G V E دار همبند باشد، که در آنغیرجهت یک شبکهV مجموعه راسی بوده و , , mE e e e 1 2 

iwدیکن فرضهمچنین،  باشد.مجموعه یالی می 0   لایوزنieوil پایین برای وزن ، که در باشد ieیشدهاصالحکران

.آن  , ,...,i m12. مسیر میان  نیتراهکوتu وv تحت بردار وزن w را با( , )wd u v فرض کنید  .دهیمنمایش می

 ( , ) ,...,k ks t k r1شبکه-مجموعه جفت مبدا رئوس از فاصله میان جفت مبدامقصدها کوتاهترین مقصد-باشد. برای

( , )k ks tکران باال به صورت آوردنSPIUHمسالههدفباشد.مفروض میkdیک جدیدییک بردار وزن یالبه دست
*w  که دراست*l ww   های یالیوزن تحت  شدهاصالح فاصله نیرتکوتاهبه طوری که  ،کندیمصدق*w که آن را ،

*با  ( , )k kw
d s tاز کران باالی  دهیم،نمایش میkdاینکند.نتجاوز کل ،عالوه بر یالهزینه فاصلههااصالح طول تحت

:شودمی یبندصورت زیر فرمولبه SPIUH مساله . با این مفروضات،باشد حداقلهمینگ 

(1)*

*

*

( , )

( , ) , , ,...,
, , ,...,

min

s. .
m,

t

m
i ii

k k kw

i i i

H w w

d s t d k r
l w w i
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12
12

 فاصله همینگ که در آن، * ,i iH w w شود:می تعریفصورت زیر به
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*
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i i

w
H w

w
w

w w
 





1
0

ثابت کردند: SPIUHمساله  نتیجه مهم زیر را برای  [1]ژنگ  و همکاران در 

 سخت است.–NP  زنجیری هایحتی روی شبکه SPIUHمساله .  1لم 

دهیم. قرار میهای خاص مورد مطالعه را روی برخی گراف SPIUHهای خاصی از مساله با توجه به لم باال، در ادامه حالت

فرض کنیم .میکنیاستفاده مشوند، ادامه ارائه میدر ی که از نمادهای مفید، رای راحتیب |k , , , rkZ t  12مجموعه 

را به صورت wتحت kPنمایش داده و طول kPرا با  𝑡𝑘 به sاز  فرد به منحصر ریمسی مساله باشد. مقصدها

(P )
i k

k ie P
w w


کنیم.تعریف می    | ,k  , , , rj k j ktQ e e P   12عنوان مجموعه مقصدها ی مانندیرا به

kt در آن  کهkP از  𝑒𝑗  توان شدنی بودن مساله تحت مطالعه را از لم زیر نتیجه گرفت:می کنیم.تعریف می کندیم عبور

,  k( شدنی است اگر و فقط اگر برای هر 1. مساله )2لم  , ,r 12داشته باشیم. (P )k kl d
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واردرختهای روی شبکه SPIUHمساله  -3

کنیم. سپس، ارائه می 0-1ریزی عدد صحیح وار یک مدل برنامههای درختروی شبکه SPIUHبرای مساله در این قسمت، 

کنیم که در آن فقط یک جفت مطالعه می (SPIUH-CH)به اختصار  زنجیریهای روی شبکهرا  این مسالهحالت خاصی از 

)مقصد به صورت-مبدا , )s t1  وجود دارد.  1

ixدهیم تغییر نیابد قرار می ieکنیم که اگر طول به این صورت تعریف می ixیک متغیر باینری  ieبرای هر یال  1  و

ixدهیمصورت قرار میدر غیر این 0. کنیم همچنین، تعریف میo
i i iw w l   و( )o

k k kd d l P  این . با

زیر  0-1ریزی وار معادل با حل مساله برنامههای درختروی شبکه SPIUHتوان نشان داد که حل مساله مفروضات، می

 است:

min

s.t

( )

, , ,...,

, , , ,..

.

.,m.
i k

m
ii

o o
i i ke P

i

x

w x d k r

x i







 

 




1
1

12

01 12

کنیم:ارائه می SPIUH-CH در ادامه یک الگوریتم حریصانه برای 

SPIUH-CHحریصانه برای حل مساله لگوریتم ا
گراف زنجیری: یک ورودی ,G V E    ،مقصد-یک جفت مبدا( , )s t1   d1و یک مقدار  l و wدو بردار یالی  ، 1

owقرار دهید .1گام  w l  مقادیر .ow سازی مجدد کنید، یعنی، را به صورت غیر صعودی مرتب

...
m

o o o
j j jw w w  
1 2

,همچنین، قرار دهید .  ( )p W w P  10 .

Wتا زمانی که  .2گام  d کارهای زیر را انجام دهید: 1

pقرار دهید  p 1  و
p

o
jW W w .

شود، به عنوان خروجی معرفی کنید:. یک جواب بهین را که به صورت زیر تعریف می3گام 

*
,

, . .
q

q

q

j

j
j

l if q p
w

w o w

 
 


1

است، لذا پیچیدگی زمانی الگوریتم باال  owسازی مقادیر با توجه به اینکه پیچیدگی اصلی الگوریتم باال مربوط به مرتب

)برابر با  log )O m m .است 
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 دارهای ریشهروی درخت SPIUHمساله  -4

بحث ( SPIUH-RT)به اختصار با یک مبدا مشترک  دارشهیرروی درخت   SPIUHروی یک حالت خاص در این قسمت 

درخت   کنیم.می ,T V Eآن sکه ریشه V آن به صورت راسی و مجموعه بوده , ,..., nV s v v  1 است، داده  1

ی این درخت را به صورت هاالیمجموعه شده است.   , , nE e e e 1 SPIUH- مسالهدر نظر بگیرید. فرض کنید در  2
RT  راسs  .گردد:به صورت لم در ادامه بدون اثبات ارائه می مسالهاین ویژگی مهم یک به عنوان مبدا باشد

𝑣)که  𝑣  هر گره برگگره برگ و  تواندیم Z ∈ 𝑡𝑘 گره مقصد SPIUH-RT مسالهدر  .3 لم  ≠ 𝑠) به عنوانتواند می 

 یک رأس مقصد در نظر گرفته شود.

فرض کنیم deg v درجه راسv  .کنیم کهفرض می مساله تبدون از دست دادن کلی باشدdeg( )s 1 اگر .

   deg s  دارتوانیم یک درخت ریشهمی1 ,T V E  کهبسازیم به طوری V V s   و EE e  

که در آن . ,e s s  چنین همو   l e w e  0  . مسالهارز هم( 1) مسالهدر این صورت  RT-SPIUH   روی درخت

دار ریشه ,T V E     .درخت داده شده  ،یک الگوریتم پیش پردازندهبا  لذا، ابتدااستT کنیمبه درختی تبدیل می  را 

 باشد. می مسالهمجموعه مقصدهای  بوده و همچنین مجموعه کلیه برگهای آن برابر با  1برابر s مبدأ که درجه

)باشد. 𝑣 راس به 𝑠 از منحصر به فرد مسیر روی 2از  تربزرگ درجهبا  هاییتعداد رأس  α(𝑣)فرض کنید  .1تعریف  )Tab v 

  گردد:به صورت زیر تعریف می

 
   

   

,  
,  

v deg v
Tab v

v deg v




  
 

 

1 2
2 2

اگر e=(u,v)هر  برای .2 تعریف   u ab vTab T ، یال هایالیهتعدادe   را به  صورت   :L e Tab u عریف ت

 .کنیممی

ریزی الگوریتم برنامهگردد. در یک ارائه می SPIUH-RT مسالهبرای حل  (DP) پویا یزیربرنامهالگوریتم   یک، ادامهدر     

ند. سپس جواب این شومی به صورت بازگشتی حلها مسالهزیر  و شدهتقسیم های مجزا مسالهبه زیر اصلی  مساله  ،پویا

گردد.شود. ابتدا، مقدمات الگوریتم ارائه میاصلی حاصل می مسالهها جواب ها ذخیره شده و از ترکیب آنمسالهزیر

uرأس و هر 𝑠 بداأس مر برای .3تعریف V، (با نماد)که فرزندان بحرانی را  مجموعهCC(u به نمایش داده می )شود

اگر .ستا vبه  𝑠مسیری از   𝑢 کنیمفرض می کنیم.صورت زیر تعریف می deg  v  و  2   Tab v Tab u 1  ،

  آنگاه v CC u و اگر v شرط یک گره برگ با   Tab v Tab u  ،آنگاهباشد  v CC u.  

فرض کنید  * : :{ }V v V deg v  2برای هر .*v Vفرض کنید ،  , ,  . .{ . }qCC v v v v 1 مجموعه   2

باشد که در آن  vفرزندان بحرانی q deg v 1. همچنین، برای هر ,  . . . ,j p Tab v  1 و 1

, ,  . . . , , , ,  . . . , ,  . . . , , ,  . . . ,{ } { } { }p pi s i s i s  1 1 2 201 01 |، که در آن01 |j v js P E فرض کنید ،
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,  . . . ( ),v pS i i1 مجموعهjiهر الیهیال vاول در jP E  یر ریزی پویا، توابع زبا استفاده از برنامه مسالهباشد. برای حل

:کنیمرا تعریف می

sF :مساله مقدار بهینRT-SPIUH 
 , ,  . .  ( ). ,v pF i i i1 یال 2 تعداد شده در: کمترین اصالح یالزمانیvTهای ,های واقع درکه  . . . ( ),v pS i i1

v*به ازای هر V شوند، که در آناصالح میvTاز که درTزیردرختی است. در واقع،ریشه vاست دار شده

, ,  . .  ( ). ,v pF i i i1 یک زیرمسالهمقدار بهین2 که است است.مسالهمسالهزیر اصلی

*

*

*

min

s.t.

( , )

(v, ) , T
, T ,

i Tv

k

i ie

k k vw

i i i i v

H w w

d t d t
w w el





 







که در آن 

   , , , \ , , ,

 :
i v i k v p

k

p

i i
e s i e P s i

k Ld wd
   

  
01 01

}*برای هر راس }v s V هر و hv CC vفرض کنید ،, ,vh hv vh v vT P T  که در آن, hv vPبه مسیر منحصر

است. hvبه vفرد از

 , ,  . .(  ). ,
hv pG i i i1 اصالح شده در2 یالهای کمترین تعداد :, hv vTیال که های واقع درزمانی

,  . . . ( ),v pS i i1 به ازای هر*v Vو hv CC vلذا،گردند.صالح میا, ,  . .(  ). ,
hv pG i i i1 مقدار2

,اصلی روی زیردرخت مساله مسالهزیر است که یک زیر مسالهبهین  hv vTدار درریشهv  .است

,

*

*

'
,

*
,

( , )

(v, )

min

. . T

, T .

, t
i Tv v h

h

h

k

i ie

k k v vw

i i i i v v

s t

l

H w w

d t d

w w e





 





)برای هر برگ )hv CC vزیردرخت ،, hv vT یک زنجیر ازv بهhv توان مقداراست. لذا، می

, , . . .( , )      
hv pG i i i1 ارائه شده در بخش2 الگوریتم حریصانه از استفاده برای مساله3را به سادگی با

SPIUH-CH .به دست آورد

این از محاسبه  را محاسبه نمود . پس Gو Fبهینتوان مقادیر ، میsاز برگها به سمت ریشه Tداربا پیمایش درخت ریشه

از رابطه   RT-SPIUH مسالهمقدار بهین  مقادیر،
ss vF G   آیدمیبه دست.  
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SPIUH-RT مسالهپویا برای حل  یزیربرنامهالگوریتم 

مقصدهای –زوج مبدأ ، s شهیبار درخت یک: یورود , ks t ،, , ,k r 12 ،  بردار وزندوw وl هایکران و

, ,..., rdd d1 2

 .SPIUH-RT مساله بهین مقدار بهین و جواب:  خروجی

k  برای .1گام  r 1 ،مقادیر یهمه , , ,
k kptG i i i1 .یدکن محاسبه را  2

قرار دهید. 2 گام  L : :max L e e E   برای  وa L  1 ، عملیات زیر را انجام دهید:1

. گام .1 کهvمجموعه رئوسی چونaCCفرض کنید 2 باشد Tab v a 1 وv Z  بحرانی فرزند

avتا زمانی که یک راس یک راس باشد. CC  :را انجام دهید عملیات زیر وجود دارد،

.گام  . .1 1 کنید:کلیه مقادیر زیر را محاسبه 2

,

( )

{ },...,

, , . . . , , , . . . ,

, , . .

( ) ( ),

. , , . . . , , .( ) { ( ) | |}

h
h

a a

v a v a
v CC v

v a v a a a v ai s

F i i i G i i i

G i i i min F i i i s P E





   









   

1 2 1 2

1 2 1 101

        

         

.گام  . .2 1 ,های اصالح شده متناظریال2 , . . . ,( )v aF i i i
 1 2 )و      , , . . . ),

avG i i i
 1 12 را به ترتیب با    

, , . .( . ),
vF aS i i i


1 2 ,و      , . .( ). ,
vG aS i i i


1 2 دهید. به روزرسانی    1 :نمایش \a aCC CC v را

انجام دهید.

برابر   RT-SPIUH  مسالهمقدار بهین  .باشد sمبدأبحرانی غیر برگ فرزند تنها  svرأسفرض کنید  .3 گام
ss vF G 

برابر با مجموعه  اصالح شدههای مجموعه یال. است
v sGS.یالی بهینهمچنین،است به دستw*وزن را به صورت زیر

آورید: اگر
v si Ge S آنگاه ،*

i iw l صورت این غیر؛ در *
i iw w. 

فرض کنید e EL max L eالیه درخت یالTماکزیمم تعداد هر eبوده و برای Eمجموعه ،( )H eزیر به صورت

تعریف شود:

          : : ,H e e L e L e Q e Q e    

فرض کنید  .1قضیه  v VR max degv 1  و : e Ek max H e 1 لگوریتما. پیچیدگی زمانی DP برابر با  

    . LO r k k L logk R  1است.
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