
 

 
 

 

 رویکرد کاپوال مشترک باهای شانس های دو نفره با محدودیتبازیاستراتژی بهینه 

 3علی باباپورآذر ،2زهره حسینی نوده، 1 راشد خانجانی شیراز

 rashed.shiraz@gmail.com؛ دانشگاه تبریز، دانشیار1
  z.hoseininoudeh@tabrizu.ac.ir؛ دانشگاه تبریز، دانشجوی دکتری بهینه سازی2

 gmail.com96ababapor@؛ دانشگاه تبریز، دانشجوی دکتری بهینه سازی3
 

 چکیده

به طور ها و محدودیت بودهتصادفی  بازپرداختماتریس  هایدرایهکنیم که در آن را مطالعه می هیک بازی دو نفردر این مقاله  
 سطری به هم تشانس به صور هایکنیم که محدودیتفرض میما  عالوه براین، شوند.برقرار میبا یک احتمال مشخص مشترک 

مشترک را  های شانسودیتمحد، سرانجام .بردکار خواهیم توابع کاپوال را به توأم،از توزیع  جای استفادهسپس به .وابسته هستند
در   اشیهوح احتمال حد که تأثیر سطندهنتایج نشان می کنیم.تبدیل می معادل مرتبه دوم یریزی مخروطقطعی برنامه مسئلهبه 

ملکرد رویکردهای نشان دادن ع جهت مختلف، حالت چندیک مسأله تصادفی در  ،در پایان .قابل توجه است همگرایی مسئله بسیار
 .ارائه شده است به عنوان مثال عددی، پیشنهادی

  توزیع حاشیه ای. ؛نظریه بازی ؛محدودیت شانس ؛کاپوال ؛بازپرداختماتریس  کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

آن در تعامل با یکدیگر تنظیم شده  عواملگیری استراتژیک که برای رفع مشکالت تصمیم نظریه بازی ،در ریاضیات

حوزه های مختلف دیگری مانند اما در ، داردای در توصیف فرآیندهای اقتصادی تئوری بازی موفقیت فوق العاده .است

متوالی یا همزمان  هایبازیگیرد. موضوعات دیگر شامل سیاسی نیز مورد استفاده قرار می شناسی یا علومزیست

های بازی. سازی رابطه معناداری وجود داردکه بین تئوری بازی و تئوری بهینهکامالً مشخص است  . [1,2,3,4]است

ازیکن با هیچ محدودیتی محدود ، یعنی استراتژی های مختلط هر بهای نامحدودی هستندین مقاله بازیدر امورد بحث 

محدودیت شانس نیز در ادبیات مورد توجه قرار  ریزیپذیر بر اساس برنامهاخیراً، معیار بازپرداخت ریسک . شوندنمی

 سازیبه بیشینه مندبرای مواردی که بازیکنان عالقهس محدودیت شان ریزیت. معیار پرداخت مبتنی بر برنامهگرفته اس

در مورد ای از مقاالت را ناسب است. سینگ و همکاران مجموعه، مهستند یخاصبازپرداخت تصادفی با اطمینان 

، آنها این مورد را در نظر گرفتند که توزیع احتمال هر [5,6[. در ]5,6,7نوشته اند ] هایی با محدودیت شانسبازی

استفاده کرد  توأمتوان از توابع توزیع ا بیش از یک محدودیت تصادفی، میب مسائلیبرای  .ن کاماًل مشخص باشدبازیک

شانس  یتمحدود ریزیز نتایج عملی در رابطه با برنامهها دشوار است. بسیاری اآن محاسبهکه بعضًا به دلیل پیچیدگی 

کارآمد  سیکاپوالی آرشمیداست و وابستگی توسط یک  مسائلتصادفی برای  مبتنی بر فرض وابستگی سطرهای

ها به دلیل ساختار وابستگی در بین متغیرهای تصادفی کاربردهای بسیاری دارند و از این رو [. کپوال8,9شود]هدایت می

از آن  و اندشدهمعرفی  50ها در اوایل دهه های تصادفی چند متغیره بسیار قابل استفاده است. کپوالبرای ساختن مدل

نظریه مالی و  .توجه بسیاری را به خود جلب کرده اند بیمهر زمینه های مختلف ریاضی کاربردی مانند زمان به بعد د

ند. استفاده ها و انتخاب نمونه کارها هستآوری ریسک، جمعهای بازار و اعتباراسب برای مدلقابلیت اطمینان ابزاری من

مرتبط  مسائلهای حاشیه ای را به عنوان عتوزی دهدمشترک به محققان اجازه می هایسازی توزیعاز کوپالها برای مدل
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هدف این است که یک محدودیت شانس را بر اساس  .ها مجزا و متفاوت هستند، آندر حالی که در واقع کنندتوصیف 

را که توزیع احتمال  تواند مشکالتیاین روش می .روش کوپوال پیشنهاد کرده و آن را در زندگی واقعی اعمال کنیم

 .، در نظر بگیرداندهای تصادفی به وجود آمدهتغیرناشناخته م

های آن جهت به گرفته شده است به طوریکه محدودیتهای دو نفره در نظر بر اساس بازیایده اصلی این مقاله     

ه ب اند. با توجههاستفاده شد بازپرداخت در مدلحداکثر رساندن احتمال برد با توجه به وابستگی بین عناصر ماتریس 

ایم از  وانستهتهای شانس  به صورت مشترک بوده و عناصر ماتریس وابسته هستند اینکه در مدل پیشنهادی محدودیت

 مشترک استفاده کنیم . های شانسال برای کم کردن پیچیدگی محدودیتتوابع کاپو

 سازی مسئلهمدل -2

که حداقل برد های او را  دست آوردبهای به گونهرا  p* بهینه  بخواهد استراتژی )بازیکن برنده( Iفرض کنید بازیکن 

 به بیشترین مقدار ممکن برساند.

max min (1)T

qp
p Aq 

mیک ماتریس  Aکه در آن  n بازیکن  مقابلدر باشد و پرداخت میبازII  )استراتژیبه دنبال )بازیکن بازنده
*q  و  ها است. به عبارت دیگر، هدف او کمینه کردن حداکثر باختاست که کمترین زیان را برای او داشته باشدای

 مدل آن به صورت زیر است

min max (2)T

q p
p Aq 

 :صورت زیر نمایش داد ترتیب به توان به( را می2( و)1مسئله )
* *

, , ,
( ) max ( ) max

. : min ( : 1, 0) . : (3)
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 باشند.( می3( و )1های )( به ترتیب، دوگان مدل4( و )2های )توان نشان داد که مدلبه سادگی، می

 مدل محدودیت شانس -1. 2

هر بازیکن سعی دارد  .گیریمدر نظر می های بهینهتراتژیی شانس را برای تعیین اسمقاله، ما معیارهای محدود کننده در این

این رو،  شد. ازای که احتمال دستیابی به آن حداقل مقداری ارزش داده شده باراتژی خود را بهینه کند  به گونهتا است

 [10] شوندیگزین میزیر جابه ترتیب به صورت های شانس ( با محدودیت4)( و 3های )های بازی دو نفره مدلمحدودیت
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مسائل اولیه و یک جفت مسئله اصلی و دوگانه هستند و مقادیر بهینه آنها یکسان است. در این بخش، رابطه بین  LP دو مسئله 

 .کنیمدوگان را بررسی می

)ضعیف دوگانی(: فرض کنید قضیه
*xو

*y0.5( باشند. اگر 6( و )5)های بهینه مسئلهجواب ترتیبب و0.5  

پس  ،باشند
* *x y.[10] 

,( برای هر2( و )1های )با در نظر گرفتن فرض  )قوی دوگانی(: قضیه  اگر ، 1,..., 1N N 
باشد به   

1طوریکه 

N N

j j
j N j N

x x
  

  
و 

1

1 1

N N

i i
i i

x x


 

  
، دوگانی قوی بر این داللت دارد که

* *x y[10]. 

)   :1فرض )i iP A A p , 

1i    :2فرض iA A . 

 مدل بهینه با رویکرد کاپوال -3

ک مطالعه یساسی در اها یکی از سؤاالت آن توأممتغیرهای تصادفی و توزیع احتمال  ایحاشیهرابطه بین توزیع احتمال 

 های چندمتغیره غیرعادی را مدلچندمتغیره و بحث توأمهای پیشنهاد شده است تا توزیع کاپوال آماری است. رویکرد

الت وابسته در حای مربوطه های حاشیهچند متغیره کامالً با توزیع توأمدهد که توزیع تواند نشان کند. این روش می

رهای تصادفی پارامتری وابستگی برای هر جفت متغیبرای تعریف اقدامات غیر کاپوال شود. از روشمشخص میبودن 

های ی توزیعسازاست. مدل توأمهای ، یک روش مفید برای توزیعایهای حاشیهشود و با توجه به توزیعاده میاستف

ع مرتبط ان دو موضوگی را به عنوای و وابستهای حاشیهتوان توزیعپوالها بسیار مفید است زیرا میابا استفاده از ک توأم

در  دهیم پوال ارائهاس مبتنی بر کشان هایبا محدودیت بازی مدیریتخواهیم یک روش رو، ما می در نظر گرفت. از این

 .[11]استروابط همبستگی وجود  جایی که توزیع احتمال متغیرهای تصادفی دارای

[0,1]:تعریف)کاپوال(: کاپوال یک تابع توزیع  [0,1]kC  از بردار تصادفیk  بعدی است که حاشیه آن به

 .[12]توزیع شده است [0,1]صورت نرمال روی 

تعریف)کاپوالی گامبل(: کاپوالی گامبل به صورت 

1

( , ) exp( (( ln ) ( ln ) ) )uGc u v u v  
       تعریف

,1]در آن   که شودمی )   .است 

[0,1]:ته و نزولی شود اگر و تنها اگر یک تابع اکید پیوسیک کاپوال ارشمیدسی نامیده می [0, )    با

(1)وجود داشته باشد به طوریکه   Cعملگر 0  و
1

1
( ) ( ( ))n

ii
C u u


  . 

( به صورت زیر بازنویسی 6( و )5های )مدل ،با توجه به تعاریف گفته شده و به کارگیری برخی عملیات محاسباتی
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 شوند:می
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)1تابع با در نظر گرفتن تعریف کاپوالی ارشمیدسی، )jz
  به صورت تقریب خطی max{ }j s j sr a z b  

1از  1( ( ( )))jz    شود:مدل به صورت زیر نوشته میمحدودیت شانس با تغیر متغیر   .شودمحاسبه می 

1 1
, , 1,...,

, ,

( ( ( ))) max{ }

j ij
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j i j j i j i j s j s is S
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p z p p x p a z b p p x
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 بندیو جمع ایجنت -4

 9تیب ترهریک به (II)و  (I)بازیکن  در آن که θو  αازای مقادیر مختلف ین بخش، نتایج عددی برای یک مثال بهدر ا

توسط تابع  طور یکنواختبه [3,6]های ماتریس بازپرداخت به صورت تصادفی از بازه سناریو داشته و درایه 12و 

“rand” وسیله تابع به های کواریانسو ماتریس  “gallery(‘randcorr’,n)” اند.نرم افزار متلب تولید شده 
 

𝛉( به ازای 7های باال و پایین برای مدل ): مقادیر کران1جدول  = 𝛂و  𝟐 = 𝟎. 𝟕. 
تعداد نقاط  کران باال زمان کران باال کران پایین زمان کران پایین گپ

 درونیابی
4.4615 0.5309876 4.18176 0.6381363 4.37704 3 
2.8512 0.5655551 4.25228 0.6417407 4.37708 4 
0.7316 0.6274126 4.30800 0.6898968 4.33975 5 
0.3021 0.6395753 4.31605 0.7055549 4.32913 6 
0.3005 0.6380837 4.31608 0.6676933 4.32909 7 

 

𝛉( به ازای 7ال و پایین برای مدل )های با: مقادیر کران2جدول  = 𝛂و  𝟒 = 𝟎. 𝟕 
تعداد نقاط  کران باال زمان کران باال کران پایین زمان کران پایین گپ

 درونیابی
2.6223 0.5234554 4.30790 0.5853528 4.42391 3 
0.4590 0.6016059 4.38324 0.6183824 4.40345 5 
0.4028 0.7044553 4.38873 0.6535778 4.40648 7 

 

𝛉( به ازای 7های باال و پایین برای مدل ): مقادیر کران3جدول  = 𝛂و  𝟐 = 𝟎. 𝟗𝟓 
تعداد نقاط  کران باال زمان کران باال کران پایین زمان کران پایین گپ

 درونیابی
3.2774 0.4884091 3.99416 0.5822522 4.12950 3 
0.4739 0.5946036 4.08670 0.6514387 4.10616 5 
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0.1981 0.6931410 4.09113 0.7212271 4.09925 7 

 

𝛉( به ازای 7های باال و پایین برای مدل ): مقادیر کران4جدول  = 𝛂و  𝟒 = 𝟎. 𝟗𝟓 
تعداد نقاط  کران باال زمان کران باال کران پایین زمان کران پایین گپ

 درونیابی
1.7841 0.5146931 4.08319 0.6480388 4.15736 3 
0.2644 0.5877042 4.13440 0.6760748 4.14536 5 
0.1062 0.6679428 4.13693 0.6878133 4.14133 7 

 

 می باشد.]ران باال (ک-کران باال/)کران پایین100*[محاسباتی که برای گپ استفاده شده به صورت 

 
 ازای تعداد نقاط درونیابی مختلف های باال و پایین به: نمودار مقادیر کران1شکل

 
با افزایش تعداد نقاط مساله توان دریافت که فاصله بین کران باال و کران پایین می 1شکل جداول و با توجه به 

-، این فاصله افزایش میαبعالوه، با افزایش سطح اطمینان  شوند.درونیابی، کاهش یافته و به مقدار بهینه نزدیک تر می
کارگیری توابع کاپوال به جای استفاده از توابع توزیع توأم، توان نتیجه گرفت که بهمحاسبات، می زمان بنابه یابد.

 دهد.تسریع میرا پیچیدگی مسأله را کاهش داده و حل مسأله 
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 چکیده

های فراوان از جمله مهار آتش، مهار است که دارای کاربرد 1نشانسازی ترکیبیاتی مسأله آتشیکی از مسائل مورد بحث در بهینه

های واگیردار مانند وبا است. های اطالعاتی و کنترل رشد بیماریسیل، جلوگیری از انتشار ویروس )اطالعات مخرب( در دستگاه

ای انجام شده گسترده های خاص مطالعاتسخت است. برای این مسأله روی برخی گراف-𝑁𝑃های عمومی این مسأله روی گراف

که بیشترین تعداد رئوس گراف از آتش در امان بماند. ما طوریها، مهار آتش است بهنشان روی گرافهدف از مسأله آتشاست. 

پردازیم و یک الگوریتم ابتکاری برای این مسأله روی دار میهای وزندر این مقاله به بررسی مسأله آتش نشان روی گراف

 کنیم.کنیم. در پایان نیز جهت درک بهتر الگوریتم ارائه شده، مثال عددی بیان میدار ارائه میهای وزندرخت

  .یابیمکان؛ الگوریتم ابتکاری؛ نشانمساله آتشکلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

 زا است که مورد توجه محققین قرار گرفته است. سازی ترکیبیاتیبهینهنشان، یکی از مسائل مورد بحث در مسأله آتش

و  یدر شبکه اطالعات یتیامن یهامهار حمله ،یاجاده یهادر شبکه لیمهار س، آتش، مهار بردهارکا نیا نیترجمله مهم

 اشاره کرد. رداریواگ یهایماریدر ب یو باکتر روسیاز انتشار و یریجلوگ
 5صانهیحر یتمیالگور  4یهارتنل و ل 2000 در سال ]1[شد یمعرف 3نشان توسط برت هارتنل، مسأله آتش1995در سال 

 یدوبخش یهاگراف یبرا که این مسأله ثابت کردند  7و وانگ  6یلوریمک گ 2003در سال  .]2[کردندارائه   0.5  بیبا تقر

و  8نگیتوسط ک 2010در سال  یتریقو جی. نتا]3[کامل است-𝑁𝑃، شودمیرأس محافظت  کیاز  یدر هر بازه زمانکه 

بر روی  این مسأله به مطالعه 2007و همکارانش در سال  9نبویف .]4[ارائه شد مکعب یهاگراف یبرا یلوریمک گ

کامل -𝑁𝑃مسأله  کی 3درجه حداکثر ها با درخت ینشان روثابت کردند مسأله آتش و های درجه سه پرداختندگراف

باشند، قابل تعمیم  1و  0نشان داد که نتایج اخیر برای این مسأله حتی برای حالتی که وزن رئوس  10دوفی .]5[است

 .]6[باشدنمی
𝐺کنیم فرض می = (𝑉, 𝐸) با مجموعه رئوس  داریک گراف غیرجهت𝑉 های و مجموعه یال𝐸 از  رأس کیابتدا  .باشد

                                                           
1 firefighter 
3 Bert Hartnell 
4 Li 
5 Greedy 
6 MacGillivray 
7 wang 
8 King 
9 Finbow 
1 0 Duffy 
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𝑡 یدر گام زمان ،𝑣 مانند شبکه = آتش به انتشار از  موظف استنشان آتش ،بعدی یو در هر گام زمان ردیگیتش مآ  0

رئوس  یمابقآتش در  اما توجه داریم که .جلوگیری کند است، در همسایگی رأس سوخته شده قرار گرفته که رأسی

 ابدییادامه م ییجا تا ندرو نیا. دشومی ، منتشرنشان در آن مستقر استبجز رأسی که آتش شده سوختههمسایگی رأس 

نشان رئوس به سه دسته سوخته شده، محافظت شده و دست نخورده که آتش نتواند در شبکه منتشر شود. در مسأله آتش

 شوند:، که به صورت زیر تعریف میشوندیم یبرچسب گذار

 .که آتش در آن منتشر شده باشد گرددیاطالق م یرأس سوخته شده به رأس .1

 .شودیم یرأس محافظت شده برچسب گذار ،گردد مستقرنشان در آن که آتش یرأس .2

 .شوندیم یرئوس دست نخورده برچسب گذار شده باشند و نه محافظت شده،رئوسی که نه سوخته .3

آتش  یدر هر گام زمان .مانندیم یباقبدون تغییر  ،و رئوس محافظت شده تا مهارشدن آتش شده رئوس سوختهبرچسب 

اجتماع مجموعه رئوس  .یابدانتشار میشده  محافظتبه جز رئوس  ،رأس سوخته شده یگیرئوس همسا یدر تمام

 .نامیممیمجموعه رئوس حفظ شده  را ت شدهظنخوره و رئوس محافدست

 در هر گام زمانی هانشانآتش یابیمکان گرید انیبه ب است،رئوس حفظ شده  تعداد یساز نهیشیمسأله هدف ب نیدر ا

 .باشند شده سوزی حفظشبکه از آتشتعداد ممکن از رئوس  نیشتریب تا بعد از مهار آتش، ای انجام شودگونه به دیبا

و یک الگوریتم ابتکاری برای آن ارائه  پردازیممی داروزن هایدرخت نشان رویمسأله آتش ما به بررسی این مقالهدر 

 .کنیممی

 پردازیممیدار وزن هایگرافنشان روی مسأله آتش مطالعه، به مدر بخش دوشود: صورت زیر سازماندهی میاین مقاله به

 برای حل مسألهبه صورت حریصانه الگوریتم ابتکاری  ،نیز سوم بخش درکنیم. می بیان ریاضیو برای این مسأله یک مدل 

مثال عددی را درک بهتر اجرای الگوریتم ابتکاری، یک نیز جهت پایان در  .کنیمارائه می دارروی درخت وزن نشانآتش

 دهیم.مورد بررسی قرار می

 داروزنهای  سأله آتش نشان روی گرافم -2

𝐺کنیم فرض می = (𝑉, 𝐸)  با مجموعه رئوس  دارگراف غیرجهتیک𝑉 های و مجموعه یال𝐸 هر  کهطوریبه. باشد

𝑣 رأس ∈ 𝑉  داری وزن مثبت𝑤𝑣 .دودویی ریدو متغ است 𝑑𝑣,𝑡  و𝑏𝑣,𝑡 رأس  تیکه وضع𝑣 یرا در گام زمان 𝑡  مشخص

 :به صورت زیر تعریف شده اند کنند،یم

𝑑𝑣,𝑡 = {
1  اگر رأس 𝑣 در گام زمانی 𝑡 محافظت شود

0 در غیر این صورت
 

𝑏𝑣,𝑡 = {
1  اگر رأس 𝑣 در گام زمانی 𝑡 بسوزد 

0 در غیر این صورت
 

𝐵 .میدهیش مینما 𝑁(𝑣)را با  𝑣رأس  یگیمجموعه رئوس همسا ⊂  𝑉  را مجموعه رئوس سوخته شده و𝑇  را کران

  گیریم.می مهار آتش در نظر یبرا ازیمورد ن یزمان یهاتعداد گام یبرا ییباال

 :شودیم یمدل ساز ریز صورت مسأله به ، اینبا توجه به تعاریف و نماد گذاری فوق
 

𝑀𝑎𝑥 (∑ 𝑤𝑣

𝑣∈𝑉 

−  ∑ 𝑤𝑣

𝑣∈𝐵 

𝑏𝑣,𝑇)                                                                                               

  s.t      𝑑𝑣,𝑡 + 𝑏𝑣,𝑡 − 𝑏𝑣′,𝑡−1  ≥ 0                    ∀ 𝑣 ∈ 𝑉, 𝑣′ ∈ 𝑁(𝑣), 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇         (1) 
 𝑑𝑣,𝑡 − 𝑑𝑣,𝑡−1 ≥ 0                                              ∀ 𝑣 ∈ 𝑉, 1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇                                 (2) 
𝑏𝑣,𝑡 − 𝑏𝑣,𝑡−1 ≥ 0                                                ∀ 𝑣 ∈ 𝑉, 1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇                                 (3) 
𝑑𝑣,𝑡 + 𝑏𝑣,𝑡 ≤ 1                                                    ∀ 𝑣 ∈ 𝑉, 1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇                               (4) 
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∑ 𝑑𝑣,𝑡 − 𝑑𝑣,𝑡−1 ≤ 𝐷
𝑣∈𝑉

                                    ∀ 1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇                                            (5) 

𝑏𝑣,0 = 1                                                                     ∀𝑣 ∈ 𝐵                                                  (6) 
𝑏𝑣,0 = 0                                                                    ∀𝑣 ∈ 𝑉 − 𝐵                                           (7) 
𝑑𝑣,0 = 0                                                                     ∀𝑣 ∈ 𝑉                                                  (8)  
𝑏𝑣,𝑡 ∈ {0,1}                                                              ∀ 𝑣 ∈ 𝑉, 1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇                             (9) 
𝑑𝑣,𝑡 ∈ {0,1}                                                            ∀ 𝑣 ∈ 𝑉, 1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇                              (10) 

 
مجموع وزن  یدوره زمان انیدر پا کهیطوربه ،است هانشانآتش نهیبه یابیمکان توسطمهار آتش مسأله  نیا ازهدف 

 یکیاگر  ،شودیمحافظت م ایسوخته  ام𝑡در تکرار 𝑣رأس  کندیم نی( تضم1) تیمحدودشود.  نهیشیرئوس حفظ شده ب

𝑡ش در تکرار یهایگیاز همسا −  یزمان یدوره کی در که یرأس کندیم نیتضم  (2) تیسوخته شده باشد. محدود ام1

 رأس کندیم نیتضم ( 3) تیمحدود. ماندیم یظت شده باقفرأس محا زیبعد ن یزمان یهادر دوره ،باشد محافظت شده

 سوخته ای محافظت ای 𝑣رأس  ،تکرار هردر  کندیم نیتضم ( 4) تیمحدود. ماندیم یسوخته شده باق، شده سوخته

 کندیم نیتضم (5) تی. محدودبسوزد هم و شود محافظت هم زمان هم تواندینم رأس کی تکرار هر در یعنی ،شودیم

 یهاتی. محدوداست یموجود در هر گام زمان یهانشانتعداد آتش Dکه  شودیرأس محافظت م 𝐷 حداکثر تکرار هر در

رئوس جز رئوس  ی، تمامشودینم محافظت یرأس چیه صفر لحظه در که کندیم نیتضم را مسأله هیاول طیشرا (10-6)

 ییدودو 𝑏𝑣,𝑡 و 𝑑𝑣,𝑡  یرهایمتغ و رندیگیآتش در آن شروع به انتشار کرده است برچسب دست نخورده م که 𝐵مجموعه 

 .هستند

 دارهای وزننشان روی درختمسأله آتشارائه یک الگوریتم ابتکاری برای   -3

𝑇کنیم فرض می = (𝑉, 𝐸)  هر رأس  به شد کهبا درختیک𝑣 ∈ 𝑉   وزن مثبت𝑤𝑣 فرض  .اختصاص یافته است

𝑡 در زمان کنیممی = )رأس  𝑣𝑠مجموعه رئوسی که در همسایگی رأس   .کندشروع به انتشار می 𝑣𝑠 آتش از رأس  0

کنیم که در هر دوره زمانی با حفظ یکی از رئوس دهیم. یادآوری مینمایش می 𝑁(𝑣𝑠)قرار دارند را با  سوخته شده(

مهار آتش توسط  ،مسأله این ازهدف شود.  نشان، مابقی رئوس این مجموعه، سوخته میتوسط آتش 𝑁(𝑣𝑠)مجموعه 

ها در هر دوره زمانی است، به طوری که در پایان دوره زمانی مجموع وزن رئوس حفظ شده، نشانیابی بهینه آتشمکان

  بیشینه شود.

کنیم که در هر دوره زمانی به طوری حریصانه  از یک رأس که در جا الگوریتم ابتکاری برای این مسأله ارائه میما در این

های نشان روی درختالگوریتم ابتکاری برای مسأله آتشهای گام کند.گی رأس سوخته شده قرار دارد محافظت میهمسای

 باشد:دار به صورت زیر میوزن
 

 دارنشان وزنابتکاری برای حل مسأله آتش الگوریتم 

 شروع
𝑇دار درخت وزن -1  = (𝑉, 𝐸) که به هر رأس طوریرا در نظر بگیرید، به𝑣𝑖 ∈ 𝑉  وزن مثبت𝑤𝑖 .اختصاص یافته است 

 باشد. 𝑇ارتفاع درخت  𝑘فرض کنید  -2

𝑡فرض کنید در لحظه  -3 =  .ای وجود نداردو هیچ رأس محافظت شده کندشروع به انتشار می 𝑣𝑠، آتش از رأس 0

𝑡برای  -4 = 0: 𝑘 

 4.1- 𝑉𝑡  را مجموعه رئوس سوخته شده در لحظه𝑡 .قرار دهید 

 4.2- 𝐵𝑡  را مجموعه تمام رئوس در همسایگی رأس سوخته شده در لحظه𝑡 .قرار دهید 

 4.3- 𝒯𝑡 های ماکسیمال حاصل از حذف هر رأس در را خانواده تمام زیر درخت𝑉𝑡 شودکه به صورت زیر تعریف می قرار دهید 
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𝒯𝑡
= {𝑇𝑗  | 𝑣𝑗 ∈ 𝐵𝑡} , 𝑣𝑗 ≔ 𝑟𝑜𝑜𝑡 𝑇𝑗 

𝑇𝑗اکنون برای هر زیردرخت  -4.4  ∈ 𝒯𝑡 :محاسبه کنید 
𝑊(𝑇𝑗) = ∑ 𝑤𝑖𝑣𝑖∈𝑉(𝑇𝑗)  , 𝑇𝑗 = (𝑉(𝑇𝑗), 𝐸(𝑇𝑗)) 

𝑍𝑡+1محاسبه کنید  -4.5  = max
𝑇𝑗∈𝒯𝑡

𝑊(𝑇𝑗)   و𝑇∗ = arg max
𝑇𝑗∈𝒯𝑡

𝑊(𝑇𝑗).   

 4.6-  𝑋𝑡+1 = 𝑟𝑜𝑜𝑡 𝑇∗  دهید. قرارشده محافظت س أرا به عنوان ر 

𝑉𝑡+1قرار دهید  -4.7  = 𝐵𝑡\𝑋𝑡+1 . 

5- 𝑋∗ = ⋃ 𝑋𝑡𝑘
𝑡=1  و  قرار دهید به عنوان مجموعه رئوس حفظ شده در طول افق زمانیرا𝑌∗ = 𝑉\𝑋∗  را به عنوان مجموعه

 رئوس سوخته شده در طول دوره زمانی در نظر بگیرید.

6- 𝑍∗ = ∑ 𝑍𝑡𝑘
𝑡=1   محاسبه کنید به عنوان مجموع وزن کل رئوس حفظ شده در پایان دوره زمانیرا. 

 پایان

 

 عددی  مثال -4

آورده شده  2نشان در شکل سازی الگوریتم ابتکاری برای مسأله آتشگیریم. روند پیادهرا در نظر می 1در شکل Tدرخت  

زیر خالصه همچنین تمامی مراحل الگوریتم حل این مسأله که در بخش قبل به آن اشاره شده است در جدول است. 

 شده است:

     
 

        
 
 
 

 

 گیرینتیجه -5

 یهادرخت یمسأله رو نیا یبرا. میداد قرار یبررس مورد را داروزن یهاگراف یرو نشانآتش مسأله مقاله نیا در ما

وزن  نیشتریها، تا حد امکان از بنشانآتش یابیبا مکان صانهیکه به صورت حر م،یارائه نمود یابتکار تمیالگور کیدار وزن

 .کندیدرخت محافظت م
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𝐵𝑡 𝑍𝑡+1 𝑉𝑡 𝑋𝑡 t 
      {𝑣2, 𝑣3}     0 𝑣1 − 0 

{𝑣5, 𝑣6} 35 𝑣3 𝑣2 1 
{𝑣9} 11 𝑣5 𝑣6 2 

− 2 − 𝑣9 3 

− 48 {𝑣1, 𝑣3, 𝑣5} {𝑣2, 𝑣6, 𝑣9} های زمانیدر پایان دوره 

 . روند الگوریتم ابتکاری برای مسأله آتش نشان 1جدول
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 چکیده

روی رأس میانه موجود  حفظمیانه با  -1معکوس مسأله تحت عنوان  یانه،م -1معکوس مسأله حالت خاصی از  این مقالهدر 

کنیم. هدف از این مسأله تغییر وزن رئوس درخت مفروض در محدوده کران داده شده با کمترین دار را بررسی میهای وزندرخت

شرط بهینگی افته شود و رخت تغییر یمیانه د -1رأس  ،رخت مفروضدروی  که رأس از پیش مشخص شدهطوریبه ،است هزینه

کنیم و یشود. در ابتدا ما مدل ریاضی این مسأله را بیان م یانه درخت اولیه تحت تغییرات صورت گرفته حفظم -1برای رأس 

ه شده ارائکارایی الگوریتم  جهت درک بهتر مدل ونیز نهایت در  کنیم. ه میبرای این مسأله ارائترکیبیاتی یک الگوریتم سپس 

 کنیم. می بیانمثال عددی 

 زیردرخت ماکسیمال. ؛درخت ؛شرط بهینگی ؛میانه -1مسأله معکوس  کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

ن مورد توجه محققی است کهسازی ترین مسائل بهینه، از مهمموقعیت تأسیسات و تسهیالت یابی و تحلیلمکان مسائل

 ریزی، برنامهآموزشی ،، نظامی، اداریدر زمینه استقرار تسهیالت در بخش درمانی مسأله. این فراوانی قرار گرفته است

های ددارای کاربر .الکترونیکی در مدارها و .. اجزای ،های برق، استقرار نیروگاهنشانیهای آتششهری و استقرار ایستگاه

 سهیالترسانی و استقرار تجهت احداث مراکز خدمات هدف از حل این نوع مسائل، تعیین مکانی مناسب  ست.زیادی ا

د که نمی باشاز مهمترین مسائل مکان یابی  رکزم -مرکز و  میانه  -pمیانه ،  -pمرکز،  -1، میانه -1مسائل  .باشدمی

  ].1-7[ قرار گرفته استمحققین مورد توجه 
پیوسته،  یابیدر مکان د.نشویابی پیوسته و گسسته تقسیم مییابی به دو دسته مسائل مکانمسائل مکانبه طور کلی    

 که در مسائلدر حالی ،ای از فضای مورد مطالعه استقرار یابنددر هر نقطه توانندمیدر دسترس تسهیالت و امکانات 

به عنوان  د.نیرگ روی نقاط موجود در فضای گسسته مورد بحث قرار باید نظر صرفاً یابی گسسته، تسهیالت موردمکان

های ها و یا رأستوانند روی گرهتنها می ،های مشخص، تسهیالت و امکانات موجودها و یالبا گره مثال، در یک شبکه

 شبکه استقرار یابند. 
 یانهمفاده قرار گیرد تابع است مورد استکه به طور معمول ممکن یابی مسائل مکان ع هدفوابت ترینیکی از مهم   

 .باشد یمممین ها تا سایر رئوسآنهای وزنی یا رئوسی از گراف است که مجموع همه فاصله یرأسگراف، میانه  باشد.می
 .  ]9،8[ روی درخت، الگوریتمی با زمان اجرای خطی ارائه شده است میانه برای مسأله

ها، فواصل و... سعی در ها، وزنمانند هزینه مسألهبا فرض معلوم بودن پارامترهای  ،یابی کالسیکمکان مسألهدر یک    

صورت  دهی در فضای مورد مطالعه هستیم، اما در برخی موارد تسهیالت بهپیدا کردن مکان بهینه جهت سرویس

 توان با صرف هزینهصورت میاینها وجود ندارد. در جایی آناند و  به دالیل مختلف امکان جابهیابی شدهغیربهینه مکان

که برای تغییر هر جایی ، مکان غیربهینه را به یک مکان بهینه تبدیل کرد؛ اما از آنمسألهکمتر و تغییر پارامترهای 
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یابی به هدف، مجموع ای باشند که عالوه بر دستگونهشود تغییرات بهای را متحمل شویم، سعی میپارامتر، باید هزینه

 نامند.یابی معکوس میای حاصل از این تغییرات مینیمم شود. این نوع مسائل را مسائل مکانههزینه

در محدوده کران  مانند وزن رئوس مسألهمیانه، تغییر پارامترهای  -1معکوس مسأله هدف از حل  ترطور رسمیبه   

به  تغییر یافته شده، با توجه به پارامترهایکه رأس از پیش مشخص ایگونه، بهممکن استهزینه ترین با کم داده شده

 2004و همکارانش در سال  توسط الگوریتمی که بورکارد مسألهاین  تبدیل شود.شبکه تغییر یافته  میانه  -1یک رأس 

ثابت کرد که مدل  گلوی ،2010چندین سال بعد در سال . ]1[قابل حل است  O(n log n)ارائه دادند در زمان 

 یدر زمان خط مسأله نیا جهیدر نت، ]10[ت پشتی پیوسته اسکوله مسألهمعادل با مدل ریاضی  مسألهریاضی این 

O(n) نیز سپاسیان  2019در سال  .]11[ت ارائه دادند، قابل حل اس 1980که باالس و زمل در سال  یتمیتوسط الگور

 ای ارائه داد. ها، الگوریتمی با زمان چندجملهمیانه با حفظ رأس میانه موجود روی درخت 1برای مسأله وارون

ای تحت عنوان مسأله معکوس میانه با مسألهیانه و معکوس آن، م -1در هیچ یک از مطالعات فوق در زمینه مسائل 

 حفظ رأس میانه موجود در گراف مورد بررسی قرار نگرفته است.

ح با اصالأله مسواقع در این  در مدیریت شهرسازی و مسائل زنجیره تامین بیان کرد. درتوان کاربرد این مسأله را می   

ت دهی یک مرکز خدما رأس از پیش مشخص شده به عنوان خواهیممیرئوس با کمترین هزینه میزان تولید یا تقاضای 

دمات خطور شرط بهینگی برای مکان استقرار مرکز ینو همجهت خدمات رسانی شود  )میانه( یک مکان بهینه ، جدید

 موجود در شبکه اولیه حفظ شود. )رأس میانه(  رسانی

 حاضر به صورت زیر سازماندهی شده است: مقاله   

ه پردازیم. در بخش سوم نیز الگوریتم ترکیبیاتی جهت حل مسألبندی ریاضی آن میدر بخش دوم به بیان مسأله و مدل

 .کنیم. در پایان نیز جهت درک بهتر مدل و کارایی الگوریتم مثال عددی ارائه نمودیممیارائه 

 بیان مسأله -2

𝑇کنیم فرض می = (𝑉, 𝐸)  کهیطوربهی باشد، شبکه درختیک  𝑉 = {𝑣1, ⋯ , 𝑣𝑛}  و 𝐸 = {𝑒1, ⋯ , 𝑒𝑚}   به

𝑒𝑗 الی هرکنیم به میدهد. همچنین فرض ت را نشان میدرخ یهاالیمجموعه  س و مجموعه رئوترتیب  ∈ 𝐸   طول

𝑣𝑖 هر رأس به و 𝑙𝑗مثبت  ∈ 𝑉  نامنفی  وزن𝑤𝑖 ∈ ℝ+   استاختصاص یافته . 𝑤 = (𝑤1, ⋯ , 𝑤𝑛)  بردار وزن

,𝑑(𝑢 رئوس درخت، و  𝑣)  دو گره نیب ریمس نیترطول کوتاه 𝑢, 𝑣 ∈ 𝑉 دهدمی شانن را . 

𝑇کنیم فرض می .1تعریف  = (𝑉, 𝐸)  رأسی از گراف است که مجموع همه فواصل  ،باشد. میانهی شبکه درختیک

𝑣𝑝کند. بنابراین رأسی مانند وزنی تا سایر رئوس را کمینه می ∈ 𝑉 :یک رأس میانه است هرگاه 

∑ 𝑤𝑗𝑑(𝑣𝑝, 𝑣𝑗) ≤  ∑ 𝑤𝑗𝑑(𝑣𝑖 , 𝑣𝑗)            ∀𝑣𝑖 ∈ 𝑉

𝑣𝑗∈𝑉𝑣𝑗∈𝑉

 

𝑣𝑝فرض کنید     ∈ 𝑉یک رأس از پیش مشخص شده از درجه ، 𝑘  وباشد 𝑈 = {𝑢1, ⋯ , 𝑢𝑘}  مجموعه رئوسی

 های ماکسیمالزیردرخت ،𝑇از درخت  𝑣𝑝صورت با حذف رأس این درقرار دارند.  𝑣𝑝باشند که در همسایگی رأس 

𝑇1 صورت، به𝑣𝑠متناظر با  = (𝑉(𝑇1), 𝐸(𝑇1)), ⋯ , 𝑇𝑘 = (𝑉(𝑇𝑘), 𝐸(𝑇𝑘)) که به ترتیب شوند، حاصل می

𝑢1س ئودر ر ⋯ , 𝑢𝑘 و  انددار شده ریشه𝑉(𝑇𝑖)  مجموعه رئوس هر زیردرخت𝑇𝑖  برای𝑖 = 1, ⋯ , 𝑘  نمایش را

 دهد. می

در این . ]12،8[هاست هو و گلدمن نشان دادند که مسأله میانه فقط به وزن رئوس وابسته است و مستقل از طول یال   

 لم زیر را داریم: صورت

                                                           
1 reverse 
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𝑇کنیم فرض می رأس(. میانه بودن یک -1)شرط بهینگی  ]12،8[.1لم = (𝑉, 𝐸)  ی باشد. در شبکه درختیک

𝑣𝑝صورت رأس این ∈ 𝑉  از درجه𝑘 رأس میانه درخت مفروض است اگر و تنها اگر ، 

𝑊(𝑇𝑖) ≤  
𝑊(𝑇)

2
       ∀𝑖 = 1, ⋯ , 𝑘  

𝑊(𝑇)به طوری که     ≔ ∑ 𝑤𝑖𝑣𝑖∈𝑉   مجموع وزن کل درخت و𝑊(𝑇𝑖) ≔ ∑ 𝑤𝑖𝑣𝑖∈𝑉(𝑇𝑖)   مجموع وزن هر

 .ندباشمی  𝑇𝑖زیردرخت ماکسیمال 

𝑇کنیم فرض می ]12،8[ .2لم = (𝑉, 𝐸)  ی باشد. رأس شبکه درختیک𝑣𝑒 ∈ 𝑉  میانه درخت  -1را به عنوان رأس

𝑣𝑝در نظر بگیرید. همچنین فرض کنید  𝑤مفروض نسبت به بردار وزن اولیه  ∈ 𝑉  یک رأس از پیش مشخص شده از

  𝑇𝑗 ماکسیمال هایزیردرختیکی از صورت میانه درخت نیست. در این -1رأس  𝑤باشد که نسبت به بردار  𝑘درجه 

 است، اگر و تنها اگر داشته باشیم: 𝑣𝑒شامل رأس 

𝑊(𝑇𝑗) >  
𝑊(𝑇)

2
,   ∀𝑇𝑖 ≠ 𝑇𝑗      𝑊(𝑇𝑖) <  

𝑊(𝑇)

2
. 

کی از رأس میانه درخت مفروض نباشد، آنگاه دقیقا ی 𝑣𝑝اگر رأس از پیش مشخص شده  ،با توجه به لم فوق   

شرط بهینگی  ،استمیانه موجود درخت اولیه  -1که شامل رأس  𝑣𝑝  دار شده در رأسهای ماکسیمال ریشه زیردرخت

 کند.میانه بودن را نقض می -1

𝒯 فرض کنید ]12،8[ .3لم = {𝑇1, ⋯ , 𝑇𝑘}   دار شده در های ماکسیمال ریشهدرختمجموعه زیر𝑣𝑝  .باشد

𝑇𝑖همچنین فرض کنید برای هر  ≠ 𝑇𝑗    داشته باشیم𝑊∗(𝑇𝑖) <  
𝑊∗(𝑇)

2
رأس میانه درخت  𝑣𝑝صورت . در این

 اگر و تنها اگر داشته باشیم: ، تغییر یافته است

𝐷 ≔ 𝑊∗(𝑇𝑗) −
𝑊∗(𝑇)

2
= 0, 

 کل رئوس تغییریافته کل رئوس درخت و مجموع وزن یافتهتغییرهای جموع وزنبه ترتیب م 𝑊∗(𝑇𝑗)و   𝑊∗(𝑇)که

 است.  𝑇𝑗زیردرخت ماکسیمال 
رط بهینگی است. ، دقیقا زیردرختی که شامل رأس میانه موجود درخت است، ناقض ش2با توجه به لم  ]12،8[. 4تذکر 

 ردن شرط بهینگیکبرای رفع فاصله بهینگی متناظر با چنین زیردرختی و در نتیجه محقق  3بنابراین با توجه به لم 

ابد. یزایش اهش و وزن سایر رئوس افبرای رأس از پیش مشخص شده، باید وزن رئوس زیردرخت ناقض شرط بهینگی ک

زیردرخت ناقض شرط بهینگی کاهش و وزن  یانه، وزن تمامی رئوس م -1عکوس در جواب بهینه نظیر مسأله مبنابراین 

 .یابدبقیه رئوس افزایش می
𝑇در درخت میانه موجود  -1با حفظ میانه  -1مسأله معکوس    = (𝑉, 𝐸)  که|𝑉| = 𝑛،  به صورت زیر بیان

 شود: می

𝑤میانه موجود درخت مفروض نسبت به بردار وزن اولیه  -1رأس  𝑣𝑒فرض کنید    = (𝑤1, ⋯ , 𝑤𝑛) و 𝑣𝑝  یک

𝑐𝑖 فرض کنید رأس از پیش مشخص شده باشد.
𝑐𝑖و   +

یک و کاهش وزن  افزایشهزینه متحمل شده برای ب تیبه تر  −

𝑣𝑖هر رأس واحد از  ∈ 𝑉 مچنین . هباشد  𝑤  و𝑤   در به ترتیب بردار کران پایین و کران باالی تغییرات وزن رئوس

با کمترین  در محدوده کران داده شده ∗𝑤به صورت  𝑤این مسأله تغییر بردار وزن رئوس هدف از حل . نظر بگیرید

میانه  -1نیز  𝑣𝑒رأس یانه درخت تغییر یافته شود و رأس م 𝑣𝑝که رأس از پیش مشخص شده طوریاست به هزینه

 شود:با توجه به توضیحات بیان شده، مدل ریاضی این مسأله به صورت زیر فرموله میباقی بماند. 
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𝑀𝑖𝑛 ∑ 𝑐𝑖|𝑤𝑖
∗ − 𝑤𝑖| 

𝑛

𝑖=1

 

 
𝑆. 𝑡     ∑ 𝑤𝑗

∗𝑑(𝑣𝑝, 𝑣𝑗) ≤  ∑ 𝑤𝑗
∗𝑑(𝑣𝑖 , 𝑣𝑗)     ∀𝑣𝑖 ∈ 𝑉          

𝑣𝑗∈𝑉𝑣𝑗∈𝑉

 

           ∑ 𝑤𝑗
∗𝑑(𝑣𝑒 , 𝑣𝑗) ≤  ∑ 𝑤𝑗

∗𝑑(𝑣𝑖 , 𝑣𝑗)    ∀𝑣𝑖 ∈ 𝑉         

𝑣𝑗∈𝑉 𝑣𝑗∈𝑉

 

             𝑤𝑖 ≤ 𝑤𝑖
∗ ≤  𝑤𝑖      ∀𝑣𝑖 ∈ 𝑉 

 

𝑐𝑖که به طوری   = 𝑐𝑖
𝑐𝑖صورت در زیردرخت ناقض شرط بهینگی باشد، در غیر این 𝑣𝑖اگر رأس  − = 𝑐𝑖

− . 

 م داشت. زن خواهیوواب بهینه متناظر با مدل فوق برای هر رأس فقط افزایش و یا فقط کاهش قابل توجه است که در ج .5تذکر 

 ارائه الگوریتم ترکیبیاتی  -3

ول روند در واقع در طکنیم. در این بخش جهت حل مسأله بیان شده در بخش قبل یک الگوریتم ترکیبیاتی ارائه می

های ماکسیمال نظیر رأس میانه می زیردرختبهینگی برای تماکنیم در هر گام با حفظ شرط این الگوریتم سعی می

ست ارأس از پیش مشخص شده که ناقض شرط بهینگی حاصل شده از حذف زیردرخت  موجود در درخت، وزن رئوس

 کهطوریهب ،هیمدبه ترتیب کاهش و افزایش  را با کمترین هزینه در محدوده کران داده شدهو وزن بقیه رئوس درخت 

کیبیاتی الگوریتم تر هایگام رقرار شود.ب های نظیر رأس از پیش مشخص شدهختنگی برای تمامی زیردرشرط بهی

 شود:نظیر این مسأله به صورت زیر بیان می

 

 .ها. الگوریتم مسأله معکوس میانه با حفظ میانه موجود روی درخت1الگوریتم

𝑇دار درخت وزن ورودی: = (𝑉, 𝐸)  که|𝑉| = 𝑛 ،  بردار وزن اولیه𝑤 ،𝑤  و𝑤 بردار کران پایین و کران ترتیب به

 های مجموعه ،𝑘از درجه  رأس از پیش مشخص شده ، 𝑟رأس میانه موجود درخت از درجه  باالی تغییرات وزن رئوس،

𝑐+ = {𝑐1
+, ⋯ , 𝑐𝑛

−𝑐و   {+ = {𝑐1
−, ⋯ , 𝑐𝑛

واحد از به ترتیب هزینه متحمل شده برای افزایش و کاهش یک   {−

𝑣𝑖هر رأس وزن  ∈ 𝑉 .باشد 

 .دهید نمایش  𝑣𝑝 و 𝑣𝑒 با ترتیبدرخت را بهرأس از پیش مشخص شده  ورأس میانه موجود  .1مگا

𝒯دهید  قرار .2گام = {𝑇1, ⋯ , 𝑇𝑟}  متناظر با رأس  های ماکسیمالمجموعه زیردرخت𝑣𝑒 . 

′ 𝒯همچنین          = {𝑇1′, ⋯ , 𝑇𝑘′}  متناظر با رأس های ماکسیمال مجموعه زیردرخت را𝑣𝑝 قرار دهید، 

𝑇𝑖زیردرخت         ∈ 𝒯  که شامل رأس𝑣𝑝  است را با𝑇𝑝  و زیردرخت𝑇𝑗′ ∈ 𝒯 ′  که شامل رأس𝑣𝑒  است را با𝑇𝑒′  
 نمایش دهید.       

 𝑉(𝑇𝑖)  زیردرخت متعلق به را مجموعه رئوس𝑇𝑖 ∈ 𝒯  برای(𝑖 = 1, ⋯ , 𝑟 )و  𝑉(𝑇𝑗′)  مجموعه رئوس متعلق را

𝑇𝑗به زیردرخت 
′ ∈ 𝒯 ′  برای(𝑗 = 1, ⋯ , 𝑘 ) .تعریف کنید 

𝑊(𝑇)وزن کل درخت را محاسبه کنید:  .3گام = ∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 . 

 را محاسبه کنید.  ′ 𝒯و   𝒯  های ماکسیمال دروزن تمامی زیر درخت .4گام 

کوچکتر مساوی  ′ 𝒯های ماکسیمال در اگر وزن همه زیردرخت 
𝑊(𝑇)

2
                                                    مطلوب  𝑤بود، توقف کنید؛ بردار وزن اولیه  

   است.       

𝑇𝑒 وزن در غیراینصورت     
′ ∈  𝒯 ′  از

𝑊(𝑇)

2
 .است بزرگتر  
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𝐷 قرار دهید  .5گام  ≔ 𝑊(𝑇𝑒
′) − 

𝑊(𝑇)

2
 . 

𝑣𝑖اگر  .6گام  ∈ 𝑉(𝑇𝑒′)  آنگاه قرار دهید ،𝑐𝑖 = 𝑐𝑖
𝑐𝑖غیراینصورت قرار دهید ، در− = 𝑐𝑖

 و   +

𝐶مجموعه قرار دهید همچنین           = {𝑐1, ⋯ , 𝑐𝑛}. 

𝐶اگر  .7گام  ≠ 𝑐𝑖، مینیمم عنصر ∅ ∈ 𝐶  ،را پیدا کنید 

 در غیراینصورت توقف کنید؛ جواب شدنی وجود ندارد. 

δقرار دهید  .8گام  = min
𝑇𝑗∈𝒯

{2( 
𝑊(𝑇)

2
− 𝑊(𝑇𝑗)) } . 

𝑐𝑖اگر  .9گام  = 𝑐𝑖
+ 

δاگر  -9.1         =  ، آنگاه 0

𝑊(𝑇𝑝) زیردرختی باشد که  𝑇𝑝ر اگ -9.1.1             =
𝑊(𝑇)

2
 قرار دهید:، 

 𝐶′: = {𝑐𝑖 ∈ 𝐶 |𝑣𝑖 ∈ (𝑉(𝑇𝑒
′) ∩ 𝑉(𝑇𝑝))} 

′𝐶 اگر   ≠ 𝑐𝑖مینیمم عنصر  ، ∅ ∈ 𝐶′ بروید 10.1به گام  و پیدا کنید. 

 در غیر اینصورت توقف کنید؛ جواب شدنی وجود ندارد.  

𝑇𝑗ر غیر اینصورت اگر به ازای د -9.1.2           ∈ 𝒯\Tp  داشته باشیم𝑊(𝑇𝑗) =
𝑊(𝑇)

2
محاسبه       در این صورت 

 :کنید

  δ ∶= min
𝑇𝑖∈𝒯

𝑇𝑖≠𝑇𝑗

{ 2( 
𝑊(𝑇)

2
− 𝑊(𝑇𝑖))} 

𝑝𝑖قرار دهید  -9.2  ≔ 𝑚𝑖𝑛{ 2𝐷, 𝑤𝑖 − 𝑤𝑖, 𝛿} و 𝐷 ≔ 𝐷 −
𝑝𝑖

2
 . 

𝑤𝑖قرار دهید -9.3 ≔ 𝑤𝑖 + 𝑝𝑖 . 

𝑝𝑖اگر  -9.4 ≔ 𝑤𝑖 − 𝑤𝑖  آنگاه ،𝐶 = 𝐶 − 𝑐𝑖 . 

𝑐𝑖اگر  .10گام  = 𝑐𝑖
− 

δاگر  -10.1         =  ، آنگاه 0

𝑣𝑖   اگر -10.1.1             ∈ 𝑉(𝑇𝑗)  وباشد 𝑇𝑗 ∈ 𝒯  زیردرختی باشد که 𝑊(𝑇𝑗) =
𝑊(𝑇)

2
  ، آنگاه 

δ ∶= min
 𝑇𝑙∈𝒯

 𝑇𝑙≠𝑇𝑗

{2( 
𝑊(𝑇)

2
− 𝑊(𝑇𝑙)) } 

 : قرار دهید  در غیر این صورت، -10.1.2        

  𝐶′′: = {𝑐𝑖 ∈ 𝐶 |𝑣𝑖 ∈ 𝑉\𝑉(𝑇𝑒
′)} 

′′𝐶اگر   ≠ 𝑐𝑖، مینیمم عنصر  ∅ ∈ 𝐶′′  بروید،  9.1به گام  وپیدا کنید 
 در غیر اینصورت توقف کنید؛ جواب شدنی وجود ندارد.

𝑞𝑖قرار دهید  -10.2  ≔ 𝑚𝑖𝑛{ 2𝐷, 𝑤𝑖 − 𝑤𝑖, 𝛿} و 𝐷 ≔ 𝐷 −
𝑞𝑖

2
 . 

𝑤𝑖قرار دهید  -10.3 ≔ 𝑤𝑖 − 𝑞𝑖 . 

𝑞𝑖اگر  -10.4 ≔ 𝑤𝑖 − 𝑤𝑖  آنگاه ،𝐶 = 𝐶 − 𝑐𝑖 . 

𝐷اگر  .11گام  =  برگردید.  7، آنگاه توقف کنید، جواب بهینه بدست آمده است. در غیر اینصورت به گام 0

∗𝑤بردار وزن  بهینه اصالح یافته  خروجی. = (𝑤1
∗, ⋯ , 𝑤𝑛

∗) = (𝑤1, ⋯ , 𝑤𝑛) . 
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 مثال عددی -4

 ها یک فرض شده است.طول تمامی یال  ( را در نظر بگیرید.1گراف درخت شکل )

 دار. درخت وزن1شکل                                                  

 

( 1یک رأس از پیش مشخص شده باشد. پارامترهای ورودی متناظر با این مسأله در جدول ) 𝑣3فرض کنید رأس   

  لیست شده است.

 1ظر با درخت شکل . لیست پارامترهای ورودی مسأله متنا1جدول                                                            

7 6 5 4 3 2 1 𝑖 

2 3 4 5 3 4 2 𝑤𝑖 

6 7 2 1 3 4 5 𝑐𝑖
+ 

4 3 2 1 5 7 6 𝑐𝑖
− 

1 1 2 1 1 2 1 𝑤𝑖 

5 6 6 7 5 7 4 𝑤
𝑖 

 

 باشد:( به صورت زیر می1درخت شکل ) برای الگوریتم ارائه شده در این مقاله نتایج خروجی
 

 1ت شکل با درخ. لیست پارامترهای خروجی مسأله متناظر 2جدول                                                       

𝛿 𝑞𝑖𝑜𝑟 𝑝𝑖 𝐷 𝑤𝑖 تکرار الگوریتم
∗ 

1 5 𝑞4 = 4 5 𝑤4
∗ = 1 

2 1 𝑞5 = 1 0.5 𝑤5
∗ =3 

3 - - 0 - 

 نتیجه گیری  -5

یم.  ی قرار دادهای درخت را مورد مطالعه و بررسما در این مقاله مسأله معکوس میانه با حفظ میانه موجود روی شبکه

که یطوربه رئوس درخت مفروض در محدوده کران داده شده با کمترین هزینه است،هدف از این مسأله تغییر وزن 

درخت  میانه موجود -1غییر یافته شود و رأس تمیانه درخت  -1 رأس از پیش مشخص شده روی درخت مفروض، رأس

ر نهایت دو ردیم کبیان  مبتنی بر محقق کردن شرط بهینگی الگوریتم ترکیبیاتییک ، برای این مسألهما  .باقی بماند

 ارائه نمودیم.جهت فهم بهتر مدل یک مثال عددی 
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 چکیده

های نظام مند درونی و بیرونی یک شرکت است که به صورت مدون و با دیدی ی تأمین در بر گیرنده تمامی مجموعه فعالیتمدیریت زنجیره

فرایندهای کسب و کار درون زنجیره تأمین را سازمان دهی و هدایت کرده و هدف آن بهینه سازی آن فرایندها با حداقل کل نگر تمامی 

یک مدل کمینه سازی هزینه های  .ه شده استه تامین یک شرکت را در نظر گرفتدر این پژوهش زنجیر  .باشدها و حد اکثر کارایی میهزینه

و نتایجی که حاصل شد  شده استحساب  ارزش فعلی خالص و سپس با روش نظریه ی اختیارات طبیعیچند دوره ای را  ابتدا با روش 

ی کاهش هزینه های صورت گرفته به مقدار زیاد ی مدل چند دوره ای استفاده کردیمنشانگر این بود که وقتی از روش اختیارات طبیعی برا

 .یافته در نتیجه افزایش سود آوری را به همراه داشته است

 .نظریه ی اختیارات طبیعی ؛عدم قطعیت ؛تصمیم گیری ؛مدیریت زنجیره تامین: کلمات کلیدی

 مقدمه-1

کسب و کار  یندهایفرآکارآمد  تیریمد یبرا یابزار ضرور کیبه عنوان  نیتام رهیزنج یزیر برنامه ر،یاخ یدر سالها

در جهان امروزی ،تغییرات سریع اقتصادی و فشار رقابتی فزاینده ی  .شده است لیتبد یدیتولهای مختلف در  شرکت 

بازار، شرکت ها را ملزم میکند که روی لجستیک یکپارچه و زنجیره تامین تمرکز کرده و به آن روی آورند. یک شبکه 

ابتی را برای شرکت ها فراهم و آنها را در کنترل آشفتگی های فزاینده یاری زنجیره تامین دارای ساختار مناسب مزیت رق

مبحث بهینه سازی جریان مواد در شبکه یکی از مهمترین  و با ارزش ترین مباحث در زنجیره تامین است،  [1]میکند

نبال خواهد داشت. ماهیت پیچیده بگونه ای که اگر توجه کافی در این زمینه صورت گیرد منافع زیادی را برای شرکت بد

و پویای زنجیره تامین درجه ی باالیی از عدم قطعیت را بر تصمیمات برنامه ریزی زنجیره تامین تحمیل میکند و بگونه 

انعطاف  -1عدم قطعیت به دو صورت میتواند بیان گردد:  [2]ای قابل توجه بر عملکرد کل زنجیره تامین اثر میگذارد 

در حالت قطعی یک عضو یا متعلق به یک مجموعه [3]عدم قطعیت در داده ها -2پذیری در محدودیت ها و اهداف 

، در حالیکه در شرایط عدم قطعیت ، عضویت و یا عدم عضویت در یک مجموعه مشخص کامال  مشخص است و یا نه

است استفاده میشود.  [0,1]درجه عضویت که عددی در بازه ی  متفاوت با حالت قطعی است و یک مقدار عددی به نام

ن برنامه ریزی اکثر محققا [4]برای مدل کردن این نوع عدم قطعیت از رویکرد های برنامه ریزی احتمالی استفاده میشود 

زنجیره تامین با استفاده از توزیع های احتمالی ، عدم قطعیت های موجود در زنجیره تامین را مدل میکند که این توزیع 

ها معموال ازداده های گذشته استفاده میکند. از آنجاییکه داده های آماری گذشته قابل اطمینان و یا همواره در دسترس 

در این بین بحث نظریه رویکرد اختیارات طبیعی [5]الی ممکن است بهترین انتخاب نباشد نیستند، لذا مدل های احتم

 باشد. بله با عدم قطعیت زنجیره تامین مطرح میشود که میتواند گزینه ی مناسب تری نسبت به تئوری احتمالی در مقا

 برخوردارند؛ارزش باالیی اطمینان عدم با که هایی طرح و ها فعالیت در ریگذا سرمایه خصوص در گیری تصمیم 
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 هر گذاری اولویت و بندی دسته شوند؛ می ارائه مالی پذیری توجیه تحلیل قالب در که استراتژیک تصمیمات گذاری
به  توجه با گذاری سرمایه استراتژیک تصمیمات سازی بهینه کیفی؛ و کمی شاخصهای اساس بر مزبور تصمیمات از یک

 و فرصت ها مدیریت گذاری؛ سرمایه از خروج یا و ورود جهت مناسب زمان تعیین گیری؛ تصمیم مختلف مسیرهای
برای بدست . اینها شکاف هایی میباشد که ما را [6]آتی استراتژیک گیری تصمیم فرصت های توسعه و فعلی موقعیت

ما در تالش  .نظریه اختیارات طبیعی میکندملزم به استفاده از روش آوردن کمترین هزینه و انتخاب آن توسط مدیران 

ال های مناسب محصوالت به کانهستیم تا به تصمیم گیرنده ها کمک کنیم از طریق یافتن محصوالت درست و تخصیص 

 جریان مواد تصمیمات عملیاتی و تاکتیکی بهتری بگیریم.  و همچنین بهینه سازی

 مرور مقاالت مرتبط-2

 یها ستمیس یمهندس اتیموجود در ادب قاتیتحق شتریباما انجام شده است  یمهمتحقیقات در چند سال گذشته  اگرچه

که مورد  مسائلیاز  یبرخ. متمرکز شده است یمال یوجود بازارها صیشرکت بدون تشخ کی یمرزهادر داخل  یندیفرآ

 رهیزنج یطراح ،در آینده تیگسترش ظرف یبرا یزیبرنامه ر [7]مدت انیم دیتول یزیقرار گرفته شامل برنامه ر یبررس

با عدم  قابلهم یسازگارانه برا تیوضع کیمیباشد که  [9]کارخانجات  بهره برداریو  ی، طراح [8] الیه ای چند نیتأم

 قیاز طر یزیبرنامه ر مدل هایدر اکثر  درونی یریاز انعطاف پذ یبردار بهره مربوط بهمسائل  نیا توسعهاست. قطعیت

 ی/ چند مرحله ا یدو مرحله ا یتصادف یسیبرنامه نو کردیرو کیکه توسط  تیمواجهه با عدم قطع در میتصم قیتعو

برخی مطالعات گذشته در خصوص مدیریت زنجیره تامین در شرایط عدم  1در جدول  .[10]شده است یمدل ساز

 قطعیت بیان شده است. 
 

 عدم قطعیت در زنجیره تامین نهیدرزمی کلیدی محققان هاافتهبررسی ی:1جدول

 روش حل خروجی اهداف محدودیت ها نویسندگان سال

 کمینه کردن هزینه و ظرفیتتامین کل تقاضا  [11]ترابی و هسینی 2009
میزان تولید و روش 

 حمل
 دقیق

 کمینه کردن هزینه و ظرفیتتامین کل تقاضا  [3]پیشوایی و ترابی 2010
میزان حمل مواد بین 

 تسهیالت

دقیق و 

 ابتکاری

2010 
توکلی مقدم  و 

 [12]همکاران
و سطح  ظرفیت تسهیالت

 خدمت انبار ها

بیشینه کردن  

 خدمت رسانی

تخصیص تقاضا و 

 موجودی

دقیق و 

 ابتکاری

2014 
فالح تفتی و 

 [13]همکاران

تسهیالت مجاز به راه 

 اندازی
 دقیق میزان تولید رده ها تعادل بین

2016 
یاهلین و ام ال تی 

 [14]سنگ
 بیشینه  کردن سود زمان و فاصله مجاز تحویل

تخصیص تقاضا و 

 موجودی
 فراابتکاری

2017 
کی گاویندان و 

 [15]همکاران

ظرفیت تسهیالت و تامین 

 کل تقاضا

 بیشینه کردن

 سطح استواری

میزان حمل مواد بین 

 تسهیالت
 فرا ابتکاری

2018 
و فرخی 

 [16]همکاران
 کمینه کردن هزینه پنجره ی زمانی

میزان تولید و روش 

 حمل

دقیق و 

 ابتکاری

 ظرفیت تسهیالت [17]کا ژو و جی ژن 2019
بیشنه کردن 

 خدمت رسانی

میزان حمل مواد بین 

 تسهیالت
 فرا ابتکاری

        

 

 مسألهمدل -3
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انتخاب  گیرند.را در نظر می ،تقاضای قطعی، هزینه و زمانتحقیق آورده شده است مدل راهبردی زنجیره تأمین که در این

با  NPVدوره برای مقایسه ی روش  10انتخاب و همچنین  بهترین تصمیم با نظریه اختیارات طبیعی توسط مدیران

 از فرضیات مدل مسئله  میباشد.  ROVروش 

 

 سازی ریاضی مدل-3-1

 اندیس ها

{ }T t:  مجموعه ای از دوره های زمانی 
 پارامترها

setCهزینه ی ثابت تعمیرات : 
varC : ریمتغ دیتول نهیهز 

h : هزینه ی نگهداری انبار 

 مشتری: هزینه ی کمبود 

t تقاضا در نظر گرفته شده در دوره ی :t 

K:  ظرفیت تولید 
0I موجودی اولیه: 

 متغیر ها:

tY:  اگر محصول ساخته شده در دورهt  در غیر این صورت صفر     1باشد 

tP : در دوره  دیسطح تولt 

tF :  تقاضای مشتری در دوره زمانیt 

tF :   هزینه ی کمبود مشتری در دوره یt 

tI : دوره  انیدر پا یسطح موجودt 
Min    var

( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0)
set tran

t t t t tC Y C P C F F hI 

          )1( 

( 0) ( 0) ( 0) ( 1)
1 ( , , )

(1 ) t t t tQ F I
r



   


  

 محدودیت ها

( 0) ( 0)t tP KY    )2( 

( 0) ( 0)t tF     )3( 
0

( 0) ( 0) ( 0)t t tI I P F       )4( 

( 0) ( 0) ( 0)t t tF F

      )5( 

( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0), , , 0, {0,1}t t t t tP S I F Y

        )6( 
 درصورتیکه

1( , , )t t t tQ F I 

    
Min var

( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
set tran

t t t t tC Y C P C F F hI 

          )7( 

( 1) ( 1) ( 1) ( 2)
1 ( , , )

(1 ) t t t tQ F I
r
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 محدودیت ها

( 1) ( 1)t tP KY    )8( 

( 1) ( 1)t tF     )9( 
0

( 1) ( 1) ( 1)t t tI I P F       )10( 

( 1) ( 1) ( 1)t t tF F

      )11( 
    ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1), , , 0, {0,1}t t t t tP S I F Y

        )12( 
 

شناخته  قطعیتشود تقاضا با  یکه فرض م (t=0)یفعل یزمان دوره یبرا یزیبرنامه ر ندیمربوط به فرا مرحله اول مدل

 ینگهدار و ی، حمل و نقل ، کمبود مشتر تولیدریمتغ ثابت ، هزینه های یتابع هدف برا پنج اصطالح اول درشود.  یم

 تامین (2رسند )معادله یبه حداقل م دیتول تیظرف ها با توجه به نهیهز نیا  .میباشند یدر دوره فعل بیترت به یموجود

. هزینه های وارد شده در (5)معادله یکمبود مشترمحدودیت های و  ،(4)معادلهیموجود باالنس ( ،3)معادله یمشتر

1t (دوره ی زمانی آتی  (  .1به وسیله ی تابع مرجع در تابع هدف قرار دارند( , , )t t t tQ F I 

. عملکرد که از  نیا

روش  بهتشکیل شده است  نشان داده شده است 12تا  7ت تو در تو همانطور که در معادال یساز نهیبه سائلم یتعداد

 نیب وندیپمحاسبه میشود.  چند ساله یزیافق برنامه ر کیتقاضا در  تیعدم قطع ینیب شیپ رقابلیغ حلی برای بازگشت

 قیاز طر قطعیت عدمگسترش منجر به  نای .دیآ یبوجود م یو کمبود مشتر یموجود انتقال یمتوال یزمان یدوره ها

)رویکرد  2ROVکه  یدر حال کند یاستفاده م ریسکاز بازده بدون )ارزش خالص فعلی( 1NPV،ی میشود. زیافق برنامه ر

گسسته مدل  قیتقاضا از طرقطعیت عدم  کند. یانتظار استفاده ماز احتماالت هدف و نرخ بازده مورد نظریه اختیارات(

 یم مدل  ینشان دادن چگونگ یبرا شرح داده شده است یدر مرحله بعد ونهنم یزیبرنامه ر یمطالعه مورد. شود یم

محصول  کیکه  یدیشرکت تول کی .داشته باشدNPVو  ROVچارچوب  در یقابل توجه متفاوت یزیبرنامه ر جینتا توان

. است یده دوره زمانبا  یزیافق برنامه ر کیخود در  یدیتولفعالیت های  یزیکند ، در حال برنامه ر یم دیواحد را تول

 آمده است. 2عمل در جدول  نیا مشخص کننده یپارامترها

 2جدول  همانطور که در شده است. ینیب شپی ٪25 باًیسود تقر هیشرکت ، حاش یبرا موجود نهیبراساس برآورد هز

 نیا یبرا ندهیبازار آ یها ینیب شیپ. است یمحصول فعل تقاضااز  شیموجود به مراتب ب دیتول تیظرف مشخص شد

ازی کردیم و سرا در نرم افزار گمز پیاده  مدل ، این  است ٪19 باً یرشد تقاضا تقر نرخ یصعود ینیب شیمحصول با پ

 بیان شده است.  3در جدول ROVو  NPVنتایج بدست آمده از مجموع هزینه ها برای مقایسه ی دو روش 

 

 

 

 

 

 
 ارامترارزش هر پ-2جدول

 
 ROVو   NPVبر روش  یها مبتن نهیهز لیو تحل هیتجز -3جدول 

 
 NPV ROV جزئیات هزینه ها 

                                                           
1Net present value  

2 Real option valuation  
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 پارامتر مقدار
10 setC  
4 varC  
2 tranC  
3 h  
25   
500 p  
200 0  
1.3 u 
0.8 d 
0.8 p 

 
 

راتیثابت تعم ی نهیهز  51 86 

دیتول ریمتغ نهیهز  7888 8483 

حمل و نقل نهیهز  3655 4204 

یکمبود مشتر ی نهیهز  18968 5364 

انبار ینگهدار ی نهیهز  2673 1176 

 19313 33235 مجموع هزینه های مورد انتظار

 
 

 

براورد کرده و در  NPVو  ROVدوره ی افق برنامه ریزی با استفاده از دو رویکرد  10هزینه های هردوره را در 

 نشان داده شده است.  1شکل 

 

 
 

 تقسیم هزینه ها در طول افق برنامه ریزی -1شکل 
 

 نتیجه و جمع بندی -4

ا رویکرد نظریه ی اختیارات هزینه ها مدلی را ارائه دهد باین پژوهش قصد دارد با تکیه بر مدل ارائه شده مبنی بر کاهش 

در شرایط عدم قطعیت که بتواند کمکی جهت بهبود تصمیم مدیران در شرایط واقعی با کمترین هزینه  (ROV)طبیعی

باشد. به طور اختصاصی تصمیم گیری در شرایط ارائه ی کاالی جدید به بازار را در شرایطی که آیا زمان عرضه ی این 

ه به سمت بدست آوردن ارزش خالص فعلی کاال میباشد یا خیر؟ این پژوهش قصد بسط دادن مدل ساده ی ارائه شد

(NPV)  و در نهایت محاسبه ی نظریه اختیارات طبیعی(ROV)   .در شرایط معرفی کاالی جدید را دارد 
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 چکیده

 عیاز صنا یاریبس یمناسب برا یانهیعنوان گزمحصوالت به یابیموضوع باز ،یطیمحستیز یهایبه نگران با توجه ریاخ یهادر سال
 یابیباز ،افتیباز ندیآفر نیب یطوالن یفواصل زمانبه علت وجود  ،یواقع یایاست. در دنشده لیتبد یتحقق اهداف اقتصاد یدر راستا

 کردیرو کیمقاله  نیدر ا .دهدرخ می نیتأمرهیزنج مربوط به شبکه یهانهیدر هز یادیانحرافات ز از محصول و استفاده مجدد
مساله  کی تاخیر در آغاز و پایان فرآیندهایاین فواصل زمانی مربوط به در  یذات تیقطعجهت کنترل عدم استوار یسازنهیبه

 یریگاندازه یزمان و انرژ یورموثر شبکه را از نظر بهره ییاست که پاسخگوشده شنهادیحلقه بسته پ نیتأمرهیشبکه زنج یطراح
با درنظر گرفتن مدل این عملکرد  تیدرنهااست و ازی برتسیماس و سیم استفاده کردهمدل پیشنهادی از رویکرد استوارس. کندیم

که مدل  دهدیارائه شده نشان م یعدد یهاحاصل از مثال جیتا. ناستمناسب بررسی شدهافزار نرمبا  پارامتر مذکوردر  تیقطععدم
 مساله برخوردار است. نیدر ا از کارایی خوبیاستوار 

 .یانرژ یوربهره؛ میو س ماسیبرتس؛ استوار یسازنهیبسته؛ بهحلقه نیتأمرهیزنج کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

طور موثر بستتته را که از موادخام بهحلقه نیتأمرهیشتتبکه زنج کی یبه توستتعه ازین یطیمحستتتیز یهاینگران شیافزا

ستفاده نموده و م صرف انرژ زانیا ساز افتیباز ندیفرآ قیرا از طر یم شت یو باز مطرح  دهدیکاهش م یمحصوالت برگ

 پی بازیافت مراکز و بسته حلقه تامین زنجیره مدیریت وجود اهمیت به تولیدی مراکز تمام تقریبا امروزه .[1]استنموده
صوالت برای منظور همین به اند، برده  تامین زنجیره مدیریت سرنگ و خودرو باطری کاغذ، جمله از بازیافت قابل مح
امر در بحث  نیبسته احلقه نیتأم رهیاز مطالعات صورت گرفته در حوزه زنج یاریدر بس[2]. است شده ارائه بسته حلقه

بستتته بستتنده حلقه نیتأمرهیزنج یدر طراح یانهیهز راتیبه تاث شتتتریاستتت و بگرفته شتتده دهیمحصتتول ناد یابیباز

 یمورد بررس [3]و همکاران  دیها توسط گاتابلب یمدت در روند بازساز یطوالن یرهایها و تاخگلوگاه ریاست. تأثشده

سقرار گرفته شان یابیت که ارزا صول بر اثر زمانآنان ن سارات وارده بر ارزش مح مدت در  یطوالن ریتاخ یهادهنده خ

  .باشدیمعکوس م کیلجست ندیفرآ
بحث  تیاستتت که با توجه به اهمبستتته صتتورت گرفتهحلقه نیتأمرهیزنج یطراح یبر رو یمتعدد قاتیتاکنون تحق

های در شتتتبکه .گرددیم یبررستتت ریاخ یهاانجام گرفته در ستتتال یهااز پژوهش یبخش تعداد نیدر ا تیقطععدم

های تأمین تحت عدم قطعیتگرایانه، بستتیاری از مقاالت ستتعی در طراحی و توستتعه شتتبکه زنجیرهتأمین واقعزنجیره

شبکه زنجیره [5] زهیری و همکاران .[4]داخلی و خارجی مربوط به آن دارند شدنی ارائه تأمین یک مدل  سد  کاالهای فا

همچنین  .استها خرید مواد خام به عنوان تخفیف اساسی شبکه در نظر گرفته شدهنمودند که در مدل توسعه یافته آن

و برای حل مدل  ستتتازی استتتتوار استتتتفاده کردهقطعیت موجود در پارامترهای مدل از روش بهینهبرای مقابله با عدم

صمیم شنهادی از روش ت ستفاده کردند. گیریپی  ریزی برنامه مدل یک نیز [6] همکاران و فرد اللهی فتح چندهدفه ا
صادفی هدفه چند سته حلقه تامین زنجیره شبکه طراحی برای اجتماعی مالحظات درج با ایمرحله دو ت . دادند ارائه ب
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ست شده لحاظ مدل این در که اجتماعی بعد دو صت ا سیب و شغلی های فر شدمی کاری های آ  حل برای هاآن و با
ستفاده ترکیبی فراابتکاری هایالگوریتم رویکرد از مدل شبکه  یمدل طراح کی [7]و همکاران  شکوهوانیک. اندکرده ا

سته چند دورهحلقه نیتأمرهیزنج سنار هاتیقطعاز عدم یبا درنظر گرفتن انواع مختلف یاب صادف یوهایازجمله   یبرا یت

 قیارائه کرده و از طر یتقاضا و محصوالت بازگشت یبرا ییچندتا یهاتیقطعاز عدم یاعهونقل و مجموحمل یهانهیهز

دو  یک یامطرح شده، محققان  اتیبه حل آن پرداختند. در مرور ادب یتصادف-استوار یزیراز برنامه یبیترک کردیرو کی

 اند. کار گرفتهبسته را بهحلقه نیتأمرهیوط به زنجدر مسائل مرب تیقطعمقابله با عدم یهاروش از انواع روش

 مساله تعریف -2

شبکه زنجیره صل از دونوع جریان مواد در نظر میتأمین حلقهدر این مقاله،  سته را حا های مربوط ( فعالیت1گیریم : )ب

مشتتتخ   1در شتتتکل  گونه کهتأمین معکوس. همانهای مربوط به زنجیره( فعالیت2تأمین مستتتتقیم و )به زنجیره

شامل گردیده شبکه  ست،  شبکه بخش می 6ا سه بخش در جهت معکوس  ستقیم و  سه بخش در جهت م شد که  با

شامل تامین موادخام و اجزای مورد نیاز از تامینفعالیت می شبکه  صول کنند. اولویت اول  ساخت مح کنندگان برای 

شوند. در سطح به مراکز توزیع در سطح بعدی عرضه می باشد که پس از تولیدجدید در بخش تولیدکنندگان اصلی می

صوالت جدید تولیدی درنهایت وارد بازار خرده شد. فرآیندسوم، مح شی خواهند ستیک معکوس  های مربوطفرو به لج

فروشان آوری از خردهی اول، محصوالت برگشتی مشتریان توسط مراکز جمعشوند. درمرحلهمعموال از مشتری آغاز می

شده و آجمع ستفاده مجدد را دارند به مراکز تعمیر منتقل  سی اولیه، محصوالتی که قابلیت ا وری گردیده و پس از بازر

شوند. در مراکز دمونتاژ و جداسازی که در سطح دوم لجستیک معکوس محصوالت معیوب به بخش دمونتاژ هدایت می

گیرد. بر مبنای ها انجام میهای مربوطه روی آنستتازیاند، محصتتوالت برگشتتتی بازرستتی اولیه شتتده و پا واقع شتتده

شتی شده و برگ سب اتخاذ  صمیم منا صورت گرفته، ت سی  صمیم بازیابی مربوط به خود طبقهبازر سب با ت بندی ها متنا

سب، برگشتیمی صمیم بازیابی منا ساس ت سطح نهایی زنجیرهها مجدد طبقهگردند. برا شده و به  تأمین معکوس بندی 

باشتتند، اجزای های اصتتلی محصتتول بازگشتتت داده شتتده قابل بازیابی نمیجایی که تمامی هستتتهند. از آنشتتووارد می

شتوند. های غیرقابل استتفاده محصتول وارد مراکز بازتولید میکنندگان برای جایگزینی قستمتجدیدی از طرف تامین

زتولید، پس از بررستتی کیفیت و فرآیند درنهایت محصتتوالت تعمیرشتتده در مراکز تعمیر و بازستتازی شتتده در مراکز با

هایی در قیمت این محصتتوالت برای بندی جهت برطرف ستتاختن تقاضتتای مراکز توزیع با درنظر گرفتن تخفیفبستتته

 شوند.مشتریان وارد شبکه اصلی می

 
 .[8]بسته تأمین حلقه(: ساختار شبکه زنجیره1شکل )

ریزی عددصحیح بسته توضیح داده شده در باال یک مدل برنامهتأمین حلقهزنجیرهبرای شبکه  [8]کادامباال و همکاران

پردازد یها ممختلط چندهدفه در فضای حل قطعی ارائه کردند که به ارزیابی پارامترهای مربوط به تاخیر زمانی فعالیت
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اینکه در دنیای واقعی اکثر مقاله، باتوجه بههمراه دارد. در این  حداقل انرژی مورد استفاده را بهای حداکثر سود و گونهبه

قطعیت در پارامتر طور خاص عدمهای موجود در پارامترهای مساله، بهقطعیتقطعی دارند، لذا عدمپارامترها ماهیت غیر

 سازی استوارای بهینهاست و جهت مقابله با آن از رویکرد بازهشده مدت زمان تاخیر شروع و پایان یک فرآیند بررسی

 استسیماس و سیم استفاده شدهتبر

 ها، پارامترها و متغیرهای تصمیم مسالهمجموعه -2.1

 𝐏  مجموعه بالقوه کارخانجات تولیدی 𝐋 مجموعه بالقوه مراکز تعمیر  

 𝐃  مجموعه بالقوه مراکز توزیع 𝐌 مجموعه ای بالقوه از امکانات بازسازی  

 𝐂 مجموعه بالقوه مشتریان یا خرده فروشان  𝐊 مجموعه بالقوه مراکز جداسازی  

 𝐉 مجموعه بالقوه مراکز جمع آوری  i 𝑱𝒊مجموعه پارامترهای دارای عدم قطعیت در سطح  

 هاسیها و اندمجموعه( : 1)جدول 

 𝐂𝐃 هزینه دفع هر واحد محصول استفاده شده 𝐏𝐫𝐩 شده ریفروش هر واحد محصول تعم متیق 

 𝐂𝐃𝐀 هزینه دمونتاژ هر واحد محصول 𝐕𝐦𝐚𝐧𝐟 یدیهر واحد محصول تول دیتول ریمتغ نهیهز 

 𝐂𝐡 هر واحد محصول ینگهدار نهیهز 𝐕𝐫𝐦(𝐭) از زمان tمحصول در نقطه  یبازساز ریمتغ نهیهز 

 𝐂𝐈𝐒 یهر محصول بازگشت یو بازرس یجداساز نهیهز 𝐕𝐫𝐩(𝐭) از زمان tمحصول در نقطه  ریتعم ریمتغ نهیهز 

 ندیفرآ انیو پا iدر گره  ندیفرآ کیآغاز  ریزمان تاخ 
 jدر گره 

𝛚𝐢𝐣 
 کی وبیهر واحد قسمت مع دیخر نهیهز

 محصول
𝐂𝐏𝐮𝐫 

𝜔𝑚𝑑 𝛚𝐥𝐨𝐨𝐩و  𝜔𝑗𝑘 ،𝜔𝑐𝑗 ،𝜔𝑘𝑚مجموع مقادیر  
𝐫𝐞𝐩𝐚𝐢𝐫

𝐂𝐏𝐮𝐫 یهر واحد محصول بازگشت دیخر نهیهز 
𝐑  

 
 𝛃 فیفاکتور نرخ تخف

حمل هر واحد از محصول در واحد  نهیهز

 m هینقل لهیمسافت توسط وس
𝐂𝐓

𝐦 

 c 𝐃𝐞𝐦𝐜 یمشتر ای یفروشمربوط مرکز خرده یتقاضا η های برگشتیقابلیت بازسازی هسته 

 j 𝐃𝐢𝐣و  iگره  نیفاصله ب 𝑬𝒓𝒂𝒘_𝒎𝒂𝒏𝒇 انرژی مورد نیاز برای تولید هر واحد مواد خام  

 𝐏𝐦𝐚𝐧𝐟 دشدهیفروش هر واحد محصول تول متیق 𝑬𝒎𝒂𝒏𝒇 انرژی مورد نیاز در طول فرآیند تولید 

 𝐏𝐫𝐦 شده یفروش هر واحد محصول بازساز متیق 𝑬𝒓𝒆𝒎𝒂𝒏𝒇 انرژی مورد نیاز در طول فرآیند بازسازی 

 پارامترها( : 2)جدول 

 
به  d عیشده از مرکز توز ریمحصول تعم انیجر
c 𝐙𝐝𝐜 یمشتر

𝐫𝐞𝐩𝐚𝐢𝐫 
به  d عیاز مرکز توز یدیمحصول تول انیجر
 c یمشتر

𝐙𝐝𝐜
𝐧  

 jبه گره  iجریان محصوالت از گره  
𝐙𝐢𝐣 

 d عیشده از مرکز توز یمحصول بازساز انیجر
c 𝐙𝐝𝐜 یبه مشتر

𝐫𝐞𝐦𝐚𝐧𝐟 

 متغیرهای تصمیم( : 3)جدول 

 مدل ریاضی قطعی مساله -2.2

 شود:صورت زیر تعریف میبه ارائه گردیده و [8]توسط کادامباال و همکاران  کار رفته در این مقالهبه مدل قطعی
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Revenue = ∑ ∑(Pmanf

d∈Dc∈C

∗ Zdc
n + Prm(t + ωloop

remanf) ∗ Zdc
remanf + Prp(t + ωloop

remanf) ∗ Zdc
repair

)                                                             (1) 

Variable Cost = ∑ ∑ Vmanf

d∈Dp∈P

∗ Zpd + ∑ ∑ Zmd

d∈Dm∈M

∗ Vrm(t + ωcm) + ∑ ∑ Zld ∗ Vrp(t + ωcl)

d∈Dl∈L

                                                    (2) 

+ ∑ ∑ Zkn ∗ CD + ∑ ∑ Zjk

k∈Kj∈Jn∈Nk∈K

∗ CDA + ∑ ∑ (1 − η) Zmd
d∈Dm∈M

∗ CPur + ∑ ∑ Zjk

k∈Kj∈J

∗ CIS + ∑ ∑ Zcj

c∈Cj∈J

∗ CPur         
R  

Handling Cost = [∑ ∑ Zjl + ∑ ∑ Zkm + ∑ ∑ Zpd

d∈D

+ ∑ ∑ Zdc + ∑ ∑ Zjk

k∈Kj∈Jc∈Cd∈Dp∈Pk∈Km∈Ml∈Lj∈J

] ∗ CH                                                             (3) 

Transportation Cost =  [∑ ∑ Zpd ∗ Dpd

d∈Dp∈P

+ ∑ ∑(Zdc
n + Zdc

remanf + Zdc
repair

) ∗ Ddc

c∈Cd∈D

+ ∑ ∑ Zjk ∗

k∈Kj∈J

Djk 

+ ∑ ∑ Zjl ∗ Djl + ∑ ∑ Zkm ∗ Dkm

m∈Mk∈Kl∈Lj∈J

+ ∑ ∑ Zmd

d∈Dm∈M

∗ Dmd + ∑ ∑ Zld

d∈Dl∈L

∗ Dld] ∗ CT                                                                     (4) 

 
Max .  OBJ 1:    𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 = 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 − 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡 − 𝐻𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑜𝑠𝑡 − 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑠𝑡                        (5) 

Min .  OBJ 2:   Total Energy = (Eraw_manf ∗ Zpd + Emanf ∗ Zpd) + (Eremanf ∗ Zmd + (1 − η) Erawmanf
∗ Zmd) 

s.t. 
∑ Zjl

l∈L

+ ∑ Zjk =  ∑ Zcj                                                                                   ∀j ∈ J   

c∈Ck∈K

                                                                                  (6) 

∑ ∑ Zjl

j∈Jl∈L

≤ βr (∑ ∑ Zcj

c∈Cj∈J

)                                                                                                                                                                            (7)   

∑ ∑ Zjk ≤ (1 − βr)

j∈Jk∈K

∗ (∑ ∑ Zcj

c∈Cj∈J

)                                                                                                                                                          (8)  

∑ ∑ Zkm

k∈Km∈M

≤ δr (∑ ∑ Zjk

j∈Jk∈K

)                                                                                                                                                                      (9) 

∑ ∑ Zkm ≤

k∈Kn∈N

(1 − δr) ∗ (∑ ∑ Zjk

j∈Jk∈K

)                                                                                                                                                      (10) 

∑ Zpd + ∑ Zmd

m∈Mp∈P

+ ∑ Zld = ∑(Zdc
n + Zdc

remanf + Zdc
repair

)                   ∀d ∈ D                                                                                (11)

c∈Cl∈L

 

𝛼𝑚𝑖𝑛 ∗ [∑ ∑(𝑍𝑑𝑐
𝑛 + 𝑍𝑑𝑐

𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓
+ 𝑍𝑑𝑐

𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟
) 

𝑐∈𝐶𝑑∈𝐷

] ≤ ∑ ∑ 𝑍𝑐𝑗

𝑐∈𝐶𝑗∈𝐽

≤ 𝛼𝑚𝑎𝑥   ∗ [∑ ∑(𝑍𝑑𝑐
𝑛 + 𝑍𝑑𝑐

𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓
+ 𝑍𝑑𝑐

𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟
) 

𝑐∈𝐶𝑑∈𝐷

]                           (12) 

∑ 𝑍𝑝𝑑

𝑑∈𝐷

≤ 𝐶𝑎𝑝𝑝                                                                                                  ∀𝑝 ∈ 𝑃                                                                                  (13) 

∑ 𝑍𝑝𝑑 + ∑ 𝑍𝑙𝑑 + ∑ 𝑍𝑚𝑑 ≤ 𝐶𝑎𝑝𝑑                                                          ∀𝑑 ∈ 𝐷                                                                                  (14)

𝑚∈𝑀𝑙∈𝐿𝑝∈𝑃

 

∑ 𝑍𝑐𝑗

𝑐∈𝐶

≤ 𝐶𝑎𝑝𝑗                                                                                                    ∀𝑗 ∈ 𝐽                                                                                    (15) 

∑ 𝑍𝑗𝑙

𝑗∈𝐽

≤ 𝐶𝑎𝑝𝑙                                                                                                     ∀𝑙 ∈ 𝐿                                                                                    (16) 

∑ 𝑍𝑗𝑘

𝑗∈𝐽

≤ 𝐶𝑎𝑝𝑘                                                                                                    ∀𝑘 ∈ 𝐾                                                                                 (17) 

∑ 𝑍𝑘𝑚

𝑘∈𝐾

≤ 𝐶𝑎𝑝𝑚                                                                                                 ∀𝑚 ∈ 𝑀                                                                               (18) 

 ∑(𝑍𝑑𝑐
𝑛 + 𝑍𝑑𝑐

𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓
+ 𝑍𝑑𝑐

𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟
) + ∑ 𝑍𝑝𝑐

𝑝∈𝑃𝑑∈𝐷

= 𝐷𝑒𝑚𝑐                                      ∀𝑐 ∈ 𝐶                                                                                   (19) 

 𝑍𝑑𝑐
𝑛 . 𝑍𝑑𝑐

𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓
. 𝑍𝑑𝑐

𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟
. 𝑍𝑝𝑑. 𝑍𝑚𝑑. 𝑍𝑙𝑑. 𝑍𝑘𝑛 . 𝑍𝑗𝑘 . 𝑍𝑐𝑗 . 𝑍𝑗𝑙 . 𝑍𝑘𝑚   > 0                                                                                                               (20) 

هدف دوم مدل  عی. تاکندرا بیان می بستهحلقه نیتأمرهیزنج یسود کل یاول مدل  حداکثرساز هدفعیتا (5)در بخش 

( 6) یهاتی. محدودکندیرا حداقل م ریو تعم یو بازساز دیتول ندیمورد استفاده در طول فرآ یکل یانرژ (5در بخش )

از  یمحصوالت بازگشت انیگرفته از جر( حفاظت صورت6) تیمدل هستند که محدود یتعادل یهاتی( محدود12تا )
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 یهاتی( محدود8) ( و7) یهاتی. محدودباشدیمعکوس شبکه م کیدر لجست یزبازسا التیبه تسه یآورمراکز جمع

(، 9) یهاتی. محدودکندیم انیرا ب ریو تعم یبازساز ،یآوراز مراکز جمع بیترتمحصوالت به انیمربوط به تعادل جر

 انی( تعادل م11) تی. محدودباشدیم یدیمعکوس تول انینرخ امحاء و جر ،ی( مربوط به نرخ بازساز12( و )10)

مربوط  یهاتی( محدود18( تا )13) یهاتی. محدوددهدینشان م عیمرکز توز کیدر  یدیو بازتول یدیمحصوالت تول

 ریجهت تعم ازیمورد ن التیتسه ،یآورمراکز جمع ع،یکارخانه، مراکز توز تیظرف بیمدل هستند که به ترت تیبه ظرف

مربوط  تیاز حداکثر ظرف دیکه نبا دهندیرا نشان م یبازساز التیو تسه یمراکز دمونتاژ و جداساز تیمحصوالت، ظرف

برابر  انیمشتر یتقاضا دهدیتقاضا است که نشان م یمربوط به ارضا تی( محدود19) تی. محدودندیبه خود تجاوز نما

 .باشدیم عیشده از مراکز توزداده لیبا مقدار تحو

 همتای استوار مساله در حالت غیرقطعی با رویکرد برتسیماس و سیم -2.3

با توجه به وجود عدم قطعیت در پارامتر تأخیر در فرآیند در توابع  ،[9, 10]رویکرد برتسیماس و سیمسازی جهت پیاده

 های متغیر خواهیم داشت : هدف درآمد و هزینه
Revenue = 𝑦1                                                                                                                                                                                                          (21) 

𝑦1 ≤ ∑ ∑(𝑃𝑚𝑎𝑛𝑓

𝑑∈𝐷𝑐∈𝐶

∗ 𝑍𝑑𝑐
𝑛 + 𝑃𝑟𝑚(𝑡 + �̃�𝑙𝑜𝑜𝑝

𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓
) ∗ 𝑍𝑑𝑐

𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓
 + 𝑃𝑟𝑝(𝑡 + �̃�𝑙𝑜𝑜𝑝

𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓
) ∗ 𝑍𝑑𝑐

𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟
)                                                                (22) 

Variable Cost =𝑦2                                                                                                                                                                                                     (23) 

𝑦2 ≥ ∑ ∑ 𝑉𝑚𝑎𝑛𝑓

𝑑∈𝐷𝑝∈𝑃

∗ 𝑍𝑝𝑑 + ∑ ∑ 𝑍𝑚𝑑

𝑑∈𝐷𝑚∈𝑀

∗ 𝑉𝑟𝑚(𝑡 + �̃�𝑐𝑚) + ∑ ∑ 𝑍𝑙𝑑 ∗ 𝑉𝑟𝑝(𝑡 + �̃�𝑐𝑙)

𝑑∈𝐷𝑙∈𝐿

+ ∑ ∑ 𝑍𝑘𝑛 ∗ 𝐶𝐷

𝑛∈𝑁𝑘∈𝐾

 

 + ∑ ∑ 𝑍𝑗𝑘

𝑘∈𝐾𝑗∈𝐽

 ∗ 𝐶𝐷𝐴 + ∑ ∑ (1 − η) 𝑍𝑚𝑑

𝑑∈𝐷𝑚∈𝑀

∗ 𝐶𝑃𝑢𝑟  + ∑ ∑ 𝑍𝑗𝑘

𝑘∈𝐾𝑗∈𝐽

∗ 𝐶𝐼𝑆 + ∑ ∑ 𝑍𝑐𝑗

𝑐∈𝐶𝑗∈𝐽

∗ 𝐶𝑃𝑢𝑟         
𝑅                                                         (24) 

�̃�𝑖𝑗شود : به صورت مقابل تعریف می 𝜔𝑖𝑗قطعیت برای پارامتر تصادفی بازه عدم = [𝜔𝑖𝑗 − �̂�𝑖𝑗 . 𝜔𝑖𝑗 + �̂�𝑖𝑗 این  بر  [ 

 کنیم. را به صورت زیر باز نویسی می پارامتر مربوطه استاساس قسمتی از مدل که درگیر عدم قطعیت 

𝑀𝑎𝑥 .  𝑂 = 𝑦1 − 𝑦2 − 𝐻𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔𝐶𝑜 − 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝑜 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦                                                                                        (25) 

s.t 

𝑦1 − ∑ ∑(Pmanf

d∈Dc∈C

∗ Zdc
n ) + ∑ ∑(Pmanf

d∈Dc∈C

∗ Zdc
n + Prm(t + ωloop

remanf) ∗ Zdc
remanf + Prp(t + ωloop

remanf)  ∗ Zdc
repair

)   

+
Max

{S1 ∪ {t1}|S1 ⊆ J1. |S1| = ⌊Γ1⌋. t1 ∈ J1 ∖ S1}
(∑ ∑ (Prm(t + ω̂loop

remanf) ∗ Zpdc
remanf

d∈S1c∈S1

 + 𝑃𝑟𝑝(𝑡 + �̂�𝑙𝑜𝑜𝑝
𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓

)      

∗ 𝑍𝑝𝑑𝑐
𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟

) − (Γ1 − ⌊Γ1⌋) . ( Prt1mt1
(t + ω̂loopt1

remanf) ∗ Zdt1ct1

remanf  + Prt1pt1
(t + ω̂loopt1

remanf) ∗ Zdt1ct1

repair
) ) ≤ 0                                            (26)  

∑ ∑ Vmanf

d∈Dp∈P

∗ Zpd + ∑ ∑ Zmd

d∈Dm∈M

∗ Vrm(t + ωcm) + ∑ ∑ Zld ∗ Vrp(t + ωcl)

d∈Dl∈L

                                                       

+
Max

{S2 ∪ {t2}|S1 ⊆ J2. |S2| = ⌊Γ2⌋. t2 ∈ J2 ∖ S2}
( ∑ ∑ (𝑍𝑃𝑚𝑑

𝑑∈S2𝑚∈𝑆2

∗ 𝑉𝑟𝑚(𝑡 + �̂�𝑐𝑚) ) + ∑ ∑ (𝑍𝑃𝑙𝑑

𝑑∈𝑆2𝑙∈𝑆2

∗ 𝑉𝑟𝑝(𝑡 + �̂�𝑐𝑙) )) 

+(Γ2 − ⌊Γ2⌋) . (Zpmt2dt2
∗ Vrt2mt2

(t + ω̂ct2mt2
) + Zplt2 dt2

∗ Vrt2pt2
(t + ω̂ct2 lt2

)) + ∑ ∑ Zkn ∗ CD + ∑ ∑ Zjk

k∈Kj∈Jn∈Nk∈K

 

∗ CDA + ∑ ∑ (1 − η) Zmd

d∈Dm∈M

∗ CPur  + ∑ ∑ Zjk

k∈Kj∈J

∗ CIS + ∑ ∑ Zcj

c∈Cj∈J

∗ CPur         
R − 𝑦2 ≤ 0                                                               (27) 

دهیم : مطابق با روش برتسیماس و سیم جهت خطی سازی روابط فوق قرار می  
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β1 (Zdc
remanf∗

. Zdc
repair∗

. Γ1) =
Max

{S1 ∪ {t1}|S1 ⊆ J1. |S1| = ⌊Γ1⌋. t1 ∈ J1 ∖ S1}
(∑ ∑ (Prm(t + ω̂loop

remanf) ∗ Zdc
remanf∗

                           (28)

d∈S1c∈S1

 

+Prp(t + ω̂loop
remanf) ∗ Zdc

repair∗

) − (Γ1 − ⌊Γ1⌋) . ( Prt1mt1
(t + ω̂loopt1

remanf) ∗ Zdt1ct1

remanf  + Prt1pt1
(t + ω̂loopt1

remanf) ∗ Zdt1ct1

repair
) ) 

β2(Zmd
∗ . Zld

∗ . Γ2) =
Max

{S2 ∪ {t2}|S1 ⊆ J2. |S2| = ⌊Γ2⌋. t2 ∈ J2 ∖ S2}
( ∑ ∑ (Zmd

∗

d∈S2m∈S2

∗ Vrm(t + ω̂cm) )  + ∑ ∑ (𝑍𝑃𝑙𝑑

𝑑∈𝑆2𝑙∈𝑆2

 

∗ Vrp(t + ω̂cl))) + (Γ2 − ⌊Γ2⌋) . (Zmd
∗ ∗ Vrt2mt2

(t + ω̂ct2mt2
) + Zld

∗ ∗ Vrt2pt2
(t + ω̂ct2 lt2

))                                                              (29) 

 های ریاضی زیر به دست خواهد آمد : حال مطابق با روش برتسیماس و سیم معادالت فوق به صورت مدل

β1 (Zdc
remanf∗

. Zdc
repair∗

. Γ1) = Max(∑ ∑ (Prm(t + ω̂loop
remanf) ∗ Zdc

remanf∗
∗ Zbdc

remanf
d∈S1c∈S1

+ Prp(t + ω̃loop
remanf) ∗ Zdc

repair∗

 *Zbdc
repair))             

s.t 
∑ ∑(Zbdc

remanf

d∈Dc∈C

+ Zbdc
repair

) ≤ 𝛤1                                                                                                                                                                      (31) 

0 ≤ 𝑍𝑏𝑑𝑐
𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓

. 𝑍𝑏𝑑𝑐
𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟

≤ 1                                  ∀𝑑𝑐 ∈ 𝐽𝑑.𝑐                                                                                                                            (32) 

β2(Zmd
∗ . Zld

∗ . Γ2) = Max(( ∑ ∑ (Zmd
∗ ∗ 𝑍𝑏𝑚𝑑

d∈S2m∈S2

∗ Vrm(t + ω̂cm) )  + ∑ ∑ (𝑍𝑙𝑑
∗ ∗ 𝑍𝑏𝑙𝑑 ∗ Vrp(t + ω̂cl)))                                     (33) 

𝑑∈𝑆2𝑙∈𝑆2

 

s.t 

∑ ∑ Zbmd +

d∈Dm∈M

∑ ∑ 𝑍𝑏𝑙𝑑

𝑑∈𝐷𝑙∈𝐿

≤ 𝛤2                                                                                                                                                                     (34) 

0 ≤ 𝑍𝑏𝑚𝑑. 𝑍𝑏𝑙𝑑 ≤ 1                                  ∀𝑚𝑑 ∈ 𝐽𝑚.𝑑  . ∀𝑙𝑑 ∈ 𝐽𝑙.𝑑                                                                                                                   (35) 

 های فوق و ترکیب آن با مدل اصلی، مدل نهایی استوار به صورت زیر خواهد بود : با دوگان نویسی مدل

Max .  O = 𝑦1 − 𝑦2 − HandlingCo − TransportationCo − Total Energy                                                                                             (36) 

𝑦1 − ∑ ∑(Pmanf

d∈Dc∈C

∗ Zdc
n ) + ∑ ∑(Pmanf

d∈Dc∈C

∗ Zdc
n + Prm(t + ωloop

remanf) ∗ Zdc
remanf + Prp(t + ωloop

remanf)  ∗ Zdc
repair

) 

+𝑍𝑑1 ∗ 𝛤1 + ∑ ∑ 𝑃𝑑𝑑𝑐
𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓

𝑑∈𝐽𝑑𝑐∈𝐽𝑐

+ ∑ ∑ 𝑃𝑑𝑑𝑐
𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟

≤ 0

𝑑∈𝐽𝑑𝑐∈𝐽𝑐

                                                                                                                         (37) 

∑ ∑ Vmanf

d∈Dp∈P

∗ Zpd + ∑ ∑ Zmd

d∈Dm∈M

∗ Vrm(t + ωcm) + ∑ ∑ Zld ∗ Vrp(t + ωcl)

d∈Dl∈L

+ Zd2 ∗ Γ2 + ∑ ∑ Pdmd

d∈Jdm∈Jm

 

+ ∑ ∑ Pdld

d∈Jdl∈Jl

+ ∑ ∑ Zkn ∗ CD + ∑ ∑ Zjk

k∈Kj∈Jn∈Nk∈K

∗ CDA + ∑ ∑ (1 − η) Zmd

d∈Dm∈M

∗ CPur + ∑ ∑ Zjk

k∈Kj∈J

∗ CIS 

+ ∑ ∑ Zcj

c∈Cj∈J

∗ CPur         
R − 𝑦2 ≤ 0                                                                                                                                                                    (38) 

Zd1 + Pddc
remanf ≥ Prm(t + ωloop

remanf)                                             dc ∈ Jdc                                                                                                 (39) 
Zd1 + Pddc

repair
≥ Prp(t + ωloop

remanf)                                               dc ∈ Jdc                                                                                                 (40) 
Zd2 + Pdmd ≥ Vrm(t + ω̂cm)                                                         md ∈ Jmd                                                                                              (41) 
Zd2 + Pdld ≥ Vrp(t + ω̂cl)                                                              ld ∈ Jmd                                                                                                (42) 
−Zpdc

remanf ≤ Zdc
remanf ≤ Zpdc

remanf                                                                                                                                                                  (43) 
−Zpdc

repair
≤ Zdc

repair
≤ Zpdc

repair
                                                                                                                                                                      (44) 

−Zpmd ≤ Zmd ≤ Zpmd                                                                                                                                                                                    (45) 
−Zpld ≤ Zld ≤ Zpld                                                                                                                                                                                         (46) 

 (6)-(19) های محدودیت                                                                                                                               

 Zdc
n . Zdc

remanf. Zdc
repair

. Zpd. Zmd. Zld. Zkn. Zjk. Zcj. Zjl. Zkm. Zd1. Zd2. 
Pddc

remanf. Pddc
repair

. Pdmd. Pdld. Zpdc
remanf. Zpdc

repair
. Zpmd. Zpld ≥ 0                                                                                                        (48)   

 بندیعددی و جمع نتایج -3

 Intelبا مشخصات  انهیرا کیو   GAMS 24.1افزار حل مدل از نرم و یشنهادیعملکرد مدل پ یابیارز یقسمت برا نیدر ا

Core i3, (4GB RAM) مشخ   اندازه به مسائلی حتو استوار ت یبدست آمده از حل مدل قطع جیاست نتااستفاده شده

 است. آورده شده (5و ) (4در جدول)شده 

زمایشى  (47)
خه آ

نس



 

 
 

 شماره
 اندازه مساله

/P/*/D/*/C/*/J
/*/L/*/M/*/K/ 

 

 

 تابع هدف قطعی تابع هدف استوار

 (y2) ها هزینه (y1)سود 
 

 استوار

 

زمان 

 حل

 

 قطعی

 

زمان 

 𝜞𝟐 حل
 

1 2*3*2*3*6*4*6 

0.2 

0.4 

0.8 

1 

17026854.37 

17027000 

17028853.42 

17029542.51 

16025.4134 

16113.6668 

16201.9202 

16290.174 

23792989 

23792888 

23792688 

23792588 

91.5 

36.5 

07.6 

81.5 

23810836 5.29 

2 1*4*3*4*5*3*5 

0.2 

0.4 

0.8 

1 

14326854.21 

14711000 

15028853.42 

15819542.51 

12021.214 

12111.662 

12411.911 

12620.174 

13819850 

13819749 

13819549 

13819449 

5.69 

5.52 

5.39 

5.42 

13837698 5.31 

𝛤2  ،(𝛤1نتایج مربوط به حل مدل قطعی و استوار با تحلیل حساسیت مقادیر   :( 4)جدول = 0.4) 

 

 شماره
 اندازه مساله

/P/*/D/*/C/*/J
/*/L/*/M/*/K/ 

 

 

 

 تابع هدف قطعی تابع هدف استوار

 (y2) ها هزینه (y1)سود 
 

 استوار

 

زمان 

 حل

 

 قطعی

 

زمان 

 𝜞𝟏 حل
 

1 2*3*2*3*6*4*6 

0.2 

0.4 

0.8 

1 

17034251.37 

17027000 

17012060.37 

17062160.34 

15981.2867 

16113.6668 

16211.4785 

16328.811 

23801762 

23792888 

23775141 

23766267 

62.5 

36.5 

82.5 

91.6 

23810836 5.29 

2 1*4*3*4*5*3*5 

0.2 

0.4 

0.8 

1 

14401854.19 

14711000 

15128835.04 

15218411.51 

11031.214 

12111.662 

12411.911 

13140.174 

13828623 

13819749 

13802002 

13793128 

5.86 

5.52 

5.43 

5.26 

13837698 5.31 

𝛤1  ،(𝛤2نتایج مربوط به حل مدل قطعی و استوار با تحلیل حساسیت مقادیر   :( 5)جدول = 0.4) 

 
𝛤1) در 2و  1زمان حل مساله مقایسه  :( 2شکل ) = 0.4) 

 
 
 
 
 
 
 

 
𝛤2) در 2و  1زمان حل مساله مقایسه  :( 3شکل )    = 0.4) 

 

 
𝛤1) 1نتایج برای مساله مقایسه  :( 4شکل ) = 0.4) 

 
 
 
 
 
 
 

 
𝛤2) 1مقایسه نتایج برای مساله  :( 5شکل ) = 0.4) 

𝜞
𝟏

=
 

𝟎
.𝟒

  

𝜞
𝟐

=
 

𝟎
.𝟒
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𝛤1) 2نتایج برای مساله مقایسه  :( 6شکل )         = 𝛤2) 2 مقایسه نتایج برای مساله :( 7شکل )                         (0.4 = 0.4) 

𝜞𝟏در صورتی که  = 𝜞𝟐 = چه و چنان .خواهد شد یعنی   باشد، جواب مساله استوار برابر با جواب مساله در حالت قطعی  𝟎

𝜞𝟏 = 𝜞𝟐 =  خواهد شد. در شکل مقدار تابع هدفسویستر با  کارانهمدل استوار برتسیماس و سیم همان مدل محافظه  𝟏

 اتو تاثیر کاریپارامتر مدت زمان تاخیر فرآیند و درچه محافظهتحلیل حساسیت مربوط به تغییرات  به ترتیب (2) ( و1)

  است.حل بیان شدهاستواری راه تابع هدف قطعی و  بر روی هاآن
 

𝜞𝟏 = 𝜞𝟐 = 𝟏 
 

𝜞𝟏 = 𝜞𝟐 =  اندازه مساله 𝟎
/P/*/D/*/C/*/J/*/L/

*/M/*/K/ 
 

 شماره
 رویکرد قطعی   ~رویکرد استوار  کارانه سویستر  رویکرد استوار محافظه ~رویکرد استوار 

23765966.682 23810836.949 2*3*2*3*6*4*6 1 

13792827.802 13837698.069 1*4*3*4*5*3*5 2 

 0و  1کاری بررسی معادل مسائل استوار در سطوح محافظه :(  6)جدول

جایی که مقادیر تابع هدف دوم که مربوط به میزان انرژی مصرفی در (، از آن7آمده در جدول )باتوجه به نتایج بدست

غییرات سطوح باشد و تکاری مختلف دارای مقادیر ثابتی میباشد در سطوح محافظهبسته می –تامین حلقه شبکه زنجیره

 –کاری مدل استوار تنها بر روی تابع هدف اول مساله تاثیرگذار است نقاط پارتویی که از روش اپسیلون محافظه
( جبهه پارتوی 8است. در شکل )آید در قالب این جدول بیان شدهبدست می 1محدودیت جهت تک هدفه کردن مساله 

 است.ارائه گردیده 2و  1مسائل 

𝜞𝟏   𝜞𝟐 

 (𝑂𝐵𝐽 2 )  بع هدف دومتا

     1             2           3            4             5           6             7            8            9            10  

26653.

500 

25902.

000 

25150.

500 

24399.

000 

23647.

500 

22896.

000 

22144.

500 

21393.

000 

20641.

500 

19890.

000 

 (𝑂𝐵𝐽 1 )  هدف اول تابع

     1             2           3            4             5           6             7            8            9            10  

0 
3632.2

31E+7 
3652.2

68E+7 
3632.2

31E+7 
3672.2

89E+7 
3692.2

61E+7 
3732.2

01E+7 
3751.2

72E+7 
3771.2

42E+7 
3791.2

13E+7 
3810.2

84E+7 

0.2 

 

3623.2

34E+7 
3643.2

71E+7 
3663.2

92E+7 
3683.2

63E+7 
3703.2

33E+7 
3723.2

04E+7 
3733.2

77E+7 
3753.2

48E+7 
3773.2

18E+7 
3792.2

89E+7 

0.4 

 

3614.2

36E+7 
3634.2

74E+7 
3654.2

95E+7 
3674.2

65E+7 
 

3694.2

36E+7 
3632.2

31E+7 
3714.2

06E+7 
3632.2

31E+7 
3632.2

31E+7 
3632.2

31E+7 
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𝜞𝟏   𝜞𝟐 

 (𝑂𝐵𝐽 1 )  تابع هدف اول

     1             2           3            4             5           6             7            8            9            10  

26653.

500 

25902.

000 

25150.

500 

24399.

000 

23647.

500 

22896.

000 

22144.

500 

21393.

000 

20641.

500 

19890.

000 

 (𝑂𝐵𝐽 1 )  تابع هدف اول

     1             2           3            4             5           6             7            8            9            10  

0.6 

 

3605.2

39E+7 
3625.2

76E+7 
3645.2

97E+7 
3665.2

68E+7 
3685.2

38E+7 
3705.2

09E+7 
3724.2

80E+7 
3744.2

50E+7 
3764.2

21E+7 
3783.2

91E+7 

0.8 

 

3596.2

41E+7 
3616.2

79E+7 
3637.2

00E+7 
3656.2

70E+7 
3676.2

41E+7 
3696.2

12E+7 
3715.2

82E+7 
3735.2

53E+7 
3755.2

23E+7 
3774.2

94E+7 

1 
3587.2

44E+7 
3607.2

81E+7 
3628.2

02E+7 
3647.2

73E+7 
3667.2

44E+7 
3687.2

14E+7 
3706.2

85E+7 
3726.2

55E+7 
3746.2

26E+7 
3765.2

97E+7 
 𝛤2و   𝛤1کاری تحت سطوح مختف محافظه 1نمودار نقاظ پارتو مساله  :( 7جدول)

  
𝛤1 کاری در سطح محافظه 2و  1جبهه پارتو مسائل (: 9شکل )              𝜔𝑖𝑗تحلیل حساسیت مقدار تابع هدف مساله قطعی نسبت تغییرات (: 8شکل )      = 𝛤2 = 0.4 

منظور بررسی تاثیرات مربوط به تغییرات پارامتر مدت زمان تاخیر در شروع و پایان فرآیندهای شبکه براساس شرایط به

مطابق با  ]-%20+ ،%20 [ی دنیای واقعی، رفتار تابع هدف استوار مساله را نسبت به نوسانات پارامتر مربوطه در بازه

 کارینتایج حاصل از این بررسی برای دو مساله مورد نظر با سطوح محافظه .[11]دهیم ی( مورد ارزیابی قرار م8جدول )
(𝜞𝟏 = 𝟎. 𝟒   𝜞𝟐 = 𝟎.  است.نشان داده شده (11و ) (10های )در شکل ( 𝟒

 مساله پارامتر
𝜞𝟏)  بازه تغییرات = 𝟎. 𝟒   𝜞𝟐 = 𝟎. 𝟒 )  

20%+ 10%+   0 10%- 20%- 

𝜔𝑖𝑗 
1 19747630.443 21770259.643 23792888.843 25815518.043 27838147.243 

2 11431323.563 12625536.763 13819749.963 15013963.163 16208176.363 

 𝜔𝑖𝑗ی تغییرات پارامتر نتایج حاصل از تحلیل حساسیت بر روی بازه -  8جدول 

 

 

 

 
                  2برای مساله  𝜔𝑖𝑗تحلیل حساسیت تغییرات  : (11) شکل                 1برای مساله  𝜔𝑖𝑗تحلیل حساسیت تغییرات :  (10) شکل           
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یابد می کاهشداشته و  عکسرابطه  𝜔𝑖𝑗آمده، مقدار تابع هدف استوار در هر دو مساله با افزایش با توجه به نتایج بدست

براین تابع هدف استوار نوسانات نسیتا زیادی را نسبت عالوه باشد.ای که شیب تغییرات تقریبا ثابت و یکسان میگونهبه

 باشد.ی تغییرات مربوط به آن گسترده میاز خود نشان داده و بازه 𝜔𝑖𝑗به تغییرات 

 

 گیرینتیجه -4

بسته در شرایط عدم قطعیت پارامتر تاخیر در فرآیندهای زنجیره تامین حلقهدر این مقاله به بررسی مساله طراحی شبکه   

با توجه به جریان محصول بین  شبکههای سازی هزینهمربوط به آن پرداخته شد که هدف آن بیشینه کردن سود و کمینه

از رویکرد  مسالهارامتر برای مقابله با عدم قطعیت موجود در پباشد. سطوح مختلف آن و درنظر گرفتن مصرف انرژی می

بعد مختلف  2مساله در  بررسی عملکرد مدل ریاضی، جهتاست. سازی استوار برتسیماس و سیم بهره گرفته شدهبهینه

حساسیت پارامترهای مساله نیز مورد ارزیابی قرار و تحلیلحل گردید و نتایج مدل قطعی و استوار با یکدیگر مقایسه شد 

که رویکرد استوار به بررسی مسائل در بدترین حالت خود ایندهد با توجه به این پژوهش نشان می. نتایج حاصل از گرفت

ای که باشد به گونهپردازد، بنابراین نتایج حاصل از حل مدل در حالت استوار به مقدار کمی بدتر از حالت قطعی میمی

 سازی استوارتوانایی باالی رویکرد بهینهتضمین نمود و از  شدنی بودن مساله را ،پوشی از جواب بهینهتوان با اند  چشممی

 .کرداستفاده  نیز در ابعاد بزرگ ئلدر حل مسا به کار رفته در این مقاله
 
 مراجع -5
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 چكیده

یاز، های مطلوب مورد نها در فرآیند تولید ممکن است عالوه بر تولید خروجیبیمارستان و هاها مانند کارخانهبرخی از سازمان
ها از نها در اقتصاد سازمابندی این خروجیخروجی نامطلوب مانند آلودگی هوا، ضایعات و... را نیز تولید کنند. از این رو مدل

ر تواند به طور قابل توجهی بریزی تولید میزء حیاتی برنامهتخصیص منابع به عنوان جاز طرفی  اهمیت باالیی برخوردار است.
های نامطلوب ارائه خروجی در حضورکز تخصیص منابع متمر . لذا در این مقاله مدلهای تجاری تأثیر بگذاردتوسعه سازمان

زایش اثربخشی اف است که هدف اصلی آنهای کارایی دیتریزی دوسطحی تحت محدومدل برنامه مدل پیشنهادی یک شود.می
 دل پیشنهادیبرای نشان دادن کاربرد م . در نهایت مثال عددیباشدمیهای نامطلوب خروجی تأثیرکلی سازمان با در نظر گرفتن 

 ارائه شده است.

 .خروجی نامطلوب؛ مدل دوسطحی؛ تخصیص منابع متمرکز؛ هاتحلیل پوششی داده کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

کر ها را به فازمانکمبود منابع در دسترس بشر، مدیران سموجودی است با نیازهای نامتناهی و منابع متناهی.  انسان

 حلیل پوششیت ، انداخته است.استفاده بیشتر و هرچه بهتر از منابع جهت افزایش تولیدات برای رفع نیازهای جامعه

 (DMU)گیری گیری کارایی واحدهای تصمیمکه برای اندازه یکی از ابزارهای قدرتمند مدیریتی است (DEA) هاداده
 د.معرفی ش [ 2] و رودز کوپر ،توسط چارنز

 واز منابع  ها قادر است مدیریت را در جهت نیل به اهداف کلی سازمان و در جهت استفاده بهینهتحلیل پوششی داده

واحدهای ی در بیشتر کاربردها شرایطی وجود دارد که همهند. تخصیص آنها برای کسب سودآوری بیشتر یاری رسا

رای بها نظارت دارد. مدیریت سازمان منابع الزم را ی هستند که بر عملکرد واحدگیری تحت نظر یک واحد مرکزتصمیم

 ها نظارت دارد.ها و تولید خروجیآورد و بر مصرف کل ورودیواحدها فراهم می

های متمرکز معرفی کردند و دو مدل جدید برای مفهوم تخصیص منابع را در سازمان[ 6] انو و ویالاولین بار لوز 

های پیشنهادی لوزانو را تنها مدل[ 1]ارائه دادند. آزمیلد و همکاران  (CRA) های متمرکزتخصیص منابع در سازمان

ای اصالح را به گونه[ 6] پیشنهادی لوزانو و همکاران مدل [7] و همکاران نرومارمالیبرای واحدهای ناکارا اصالح کردند. 

راترین واحد نیز شناسایی وش کارچنین در این تر اجرا شود. هم، سادهکردند که مدل متمرکز در بسیاری از موارد

دها ک واحهای پیشنهادی افزایش کارایی کلی سازمان است بدون آنکه توجهی به کارایی تک تهدف تمام مدل .شودمی

نابع دوسطحی یک مدل تخصیص م[ 5]شود که ممکن است منجر به نارضایتی واحدها شود. بنابراین حکیم و همکاران 

 یتی واحدها ارائه دادند.های کارایی برای کاهش نارضاتحت محدودیت
 های نامطلوب نیز ضروری است. دردر این حین عالوه بر توجه به اهمیت تخصیص منابع، بحث کاهش خروجی

ها و بیمارستان ها موجود هستند که ممکن است در فرآیند تولیدی هایی نظیر کارخانهکاربردهای واقعی سازمان
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 های نامطلوب در برآورد کارایی کلی سازمان نقش مهمی دارد.. حضور خروجی[4]خروجی نامطلوب نیز تولید کنند
هایی برای کاهش تولید خروجی نامطلوب و مصرف هایی هدف استفاده از روشبنابراین در ارزیابی چنین سازمان

 های کلی سازمان است تا به کمک آن سود کلی سازمان حداکثر میزان ممکن را کسب کند.ورودی

گیرد. سپس انجام می های نامطلوبدر حضور خروجی DEAهای در این مقاله، در بخش دوم ابتدا مروری بر مدل 

 مدل تخصیص منابع متمرکز جدید در حضور [5]در بخش سوم با توجه به مدل دوسطحی حکیم و همکاران 

 چنین در بخش چهارم با ارائه مثال نتایج مدلشود. همهای نامطلوب با هدف افزایش سود سازمان معرفی میخروجی

 گیری خواهد بود.جم شامل نتیجهشود. در نهایت بخش پنپیشنهادی بیان و بررسی می

 های نامطلوبدر حضور خروجی DEAهای مدل -2

 ی مطلوبخروجs  دیتول یبرا  (𝑥)یورود m از هر واحد. گیری باشدواحد تصمیم n یسازمان دارا کی دیکن فرض
(𝑦𝐷) بنابراین مجموعه امکان تولید با فرض بازده به مقیاس متغیر به صورت .کندیم استفاده 

𝑇𝑣 = {(𝑥1, … , 𝑥𝑚, 𝑦1
𝐷 , … , 𝑦𝑠

𝐷)| ∑ 𝜆𝑗𝑥𝑖𝑗 ≤𝑛
𝑗=1 𝑥𝑖 , ∑ 𝜆𝑗𝑦𝑟𝑗

𝐷𝑛
𝑗=1 ≥ 𝑦𝑟

𝐷 , ∑ 𝜆𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1, 𝑗 = 1, … , 𝑛} 

 [8]نیز تولید کند، طبق دیدگاه اشیل  (𝑦𝑢) های نامطلوبخروجی𝑔 شود. در صورتیکه این سازمان تعریف می
 شود:مجموعه امکان تولید به صورت زیر تعریف می

𝑇𝑤 = {(𝑥1, … , 𝑥𝑚, 𝑦1
𝐷 , … , 𝑦𝑠

𝐷 , 𝑦1
𝑢 , … , 𝑦𝑔

𝑢)| ∑ 𝜆𝑗𝑥𝑖𝑗 ≤𝑛
𝑗=1 𝑥𝑖 , ∑ 𝜆𝑗𝑦𝑟𝑗

𝐷𝑛
𝑗=1 ≥ 𝑦𝑟

𝐷 , ∑ 𝜆𝑗𝑦𝑞𝑗
𝑢𝑛

𝑗=1 = 𝑦𝑞
𝑢 , ∑ 𝜆𝑗

𝑛
𝑗=1 = 1} 

 

ها را به دو دسته کلی آن [8] اشیلوجود دارد که  DEAهای نامطلوب در های مختلفی برای ترکیب خروجیروش

 . کندغیر مستقیم تقسیم میهای های مستقیم و روشروش
 های خروجی نامطلوب را به طور ، دادههای مستقیم با تغییر اصول تکنولوژی تولیدروشهای مستقیم: روش

 های نامطلوب منجر به افزایش کارایی شود.دهند، تا کاهش خروجیشرکت می DEA هایمستقیم در مدل

ها به در نظر گرفتن این نوع خروجی، DEAهای نامطلوب در های مستقیم شرکت دادن خروجیاز روش یکی

 .است عنوان ورودی

 های نامطلوب با یک تابع نزولی های مربوط به خروجیهای غیر مستقیم دادهدر روشهای غیر مستقیم: روش

در این صورت با افزایش مقادیر تبدیل  .شوندیل میی امکان تولید تبدبه عنوان خروجی مطلوب در مجموعه

f(u)ستفاده از تبدیل اهای غیر مستقیم یکی از روش یابند.های نامطلوب کاهش می، مقادیر خروجیشده =

−u های مطلوب های نامطلوب پس از این تبدیل به خروجیخروجینامند. است که آن را معکوس جمعی می

 .تبدیل خواهند شد

 مدل پیشنهادی -3

با در نظر گرفتن منابع  صیتخص یرا برا متمرکز یهاداده یپوشش لیتحل دیجد مدل دوسطحی کیبخش، ما  نیدر ا

هدف در مدل پیشنهادی  .میدهیارائه م ازمانس نامطلوب در هایهای کارایی در حضور خروجیمحدودیت

 های کمتر جهت تولید خروجیتخصیص منابع محدود با یک روش کارا برای استفاده از ورودی گیرنده مرکزی،تصمیم

مدل سطح پایین برای  ، برای کسب حداکثر سود از کل سیستم سازمانی است.و خروجی نامطلوب کمتر بیشتر مطلوب

 شود:آوردن میزان کارایی هر واحد به صورت زیر معرفی می بدست

 

𝑒𝑘 = 𝑀𝑎𝑥  
∑ 𝑢𝑟𝑘𝑦𝑟𝑘

𝐷𝑠
𝑟=1 − 𝑡𝑘

∑ 𝑣𝑖𝑘𝑥𝑖𝑘
𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝑤𝑞𝑘𝑦𝑞𝑘

𝑢𝑔
𝑞=1
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                                        𝑠. 𝑡.        
∑ 𝑢𝑟𝑘𝑦𝑟𝑗

𝐷𝑠
𝑟=1 − 𝑡𝑘

∑ 𝑣𝑖𝑘𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝑤𝑞𝑘𝑦𝑞𝑗

𝑢𝑔
𝑞=1

≤ 1,       𝑗 = 1, … , 𝑛             (1) 

            𝑢𝑟𝑘, 𝑣𝑖𝑘 , 𝑤𝑞𝑘 ≥ 0,       ∀𝑟, 𝑖, 𝑞                   

 رت زیر است:قابل تبدیل به مدل خطی به صو [3] یک مدل غیر خطی است که با تبدیالت چارنز و کوپر (1)مدل 

𝑒𝑘 = 𝑀𝑎𝑥  ∑ 𝑢𝑟𝑘𝑦𝑟𝑘
𝐷

𝑠

𝑟=1

− 𝑡𝑘                               

                                           𝑠. 𝑡.     ∑ 𝑢𝑟𝑘𝑦𝑟𝑗
𝐷 −

𝑠

𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑘𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

− ∑ 𝑤𝑞𝑘𝑦𝑞𝑗
𝑢

𝑔

𝑞=1

− 𝑡𝑘 ≤ ,       𝑗 = 1, … , 𝑛             (2) 

∑ 𝑣𝑖𝑘𝑥𝑖𝑘

𝑚

𝑖=1

+ ∑ 𝑤𝑞𝑘𝑦𝑞𝑘
𝑢

𝑔

𝑞=1

= 1,                           

            𝑢𝑟𝑘, 𝑣𝑖𝑘 , 𝑤𝑞𝑘 ≥ 0,       ∀𝑟, 𝑖, 𝑞                                        

𝑢𝑟𝑘)یک بردار وزن بهینه به صورت  𝐷𝑀𝑈𝑘برای هر  (2)مدل با حل 
∗ , 𝑣𝑖𝑘

∗ , 𝑤𝑞𝑘
∗  آید. با استفاده ازبدست می (

 شود:بندی میبه صورت زیر فرمول های بهین بدست آمده از مدل سطح پایین، مدل سطح باالوزن

𝜋 = 𝑀𝑎𝑥 ∑(∑ 𝑝
𝑟
𝐷�̃�

𝑟𝑗
𝐷

𝑠

𝑟=1

− ∑ 𝑐𝑖�̃�𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

− ∑ 𝑝
𝑞
𝑢�̃�

𝑞𝑗
𝑢

𝑔

𝑞=1

)

𝑛

𝑗=1

 

𝑠. 𝑡.    𝐿𝑒𝑘
≤    

∑ 𝑢𝑟𝑘
∗ �̃�𝑟𝑘

𝐷𝑠
𝑟=1 − 𝑡𝑘

∑ 𝑣𝑖𝑘
∗ �̃�𝑖𝑘

𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝑤𝑞𝑘

∗ �̃�𝑞𝑘
𝑢𝑔

𝑞=1

,       𝑘 = 1, … , 𝑛 

∑ 𝜆𝑗𝑘𝑥𝑖𝑗 ≤

𝑛

𝑗=1

�̃�𝑖𝑘 ,        𝑖 = 1, … , 𝑚   𝑘 = 1, … , 𝑛 

∑ 𝜆𝑗𝑘𝑦𝑟𝑗
𝐷

𝑛

𝑗=1

≥ �̃�𝑟𝑘
𝐷  ,      𝑟 = 1, … , 𝑠   𝑘 = 1, … , 𝑛 

       ∑ 𝜆𝑗𝑘𝑦𝑞𝑗
𝑢

𝑛

𝑗=1

= �̃�𝑞𝑘
𝑢 , 𝑞 = 1, … , 𝑔    𝑘 = 1, … , 𝑛 

∑ �̃�𝑖𝑘 ≤ 𝑏𝑖

𝑛

𝑘=1

,        𝑖 = 1, … , 𝑚                             

∑ 𝜆𝑗𝑘

𝑛

𝑗=1

= 1,   𝑘 = 1, … , 𝑛                                      

𝐿𝑥𝑖𝑘 ≤ �̃�𝑖𝑘 ≤ 𝑈𝑥𝑖𝑘 ,    𝑖 = 1, … , 𝑚   𝑘 = 1, … , 𝑛 
𝐿𝑦𝑟𝑗

𝐷 ≤ �̃�𝑟𝑘
𝐷 ≤ 𝑈𝑦𝑟𝑗

𝐷 ,    𝑟 = 1, … , 𝑠   𝑘 = 1, … , 𝑛 
𝐿𝑦𝑞𝑗

𝑢 ≤ �̃�𝑞𝑘
𝑢 ≤ 𝑈𝑦𝑞𝑗

𝑢 ,    𝑞 = 1, … , 𝑔   𝑘 = 1, … , 𝑛 
𝜆𝑗𝑘 ≥ 0,     𝑗, 𝑘 = 1, … , 𝑛                                           

𝑝𝑟،مطلوب  برای بدست آوردن حداکثر سود سازمانی فرض کنیم قیمت هر واحد خروجی
𝐷  هزینه هر واحد خروجی

𝑝𝑞نامطلوب 
𝑢  و هزینه هر واحد ورودی𝑐𝑖  .در مدل سطح باال میزان کران پایین کارایی باشد𝐿𝑒𝑘

 𝑏𝑖،، محدودیت منابع 
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شود. پس از توسط مدیریت مرکزی تعیین می 𝑈و  𝐿ها ها و خروجیکران باال و پایین میزان تغییرات مجاز برای ورودی

حل مدل سطح باال میزان ورودی،خروجی مطلوب و نامطلوب جدید برای هر واحد در راستای حداکثر کردن سود کلی 

های کارایی اثربخشی کلی سازمان از دلیل اعمال محدودیتواضح است که در این مدل به  سازمان بدست خواهد آمد.

 حالت عادی کمتر خواهد شد، اما مزیت مدل پیشنهادی رسیدن به اهداف کلی سازمان با توجه به کارایی واحدها است.

 مثال عددی -4

واحد تصمیم گیری با دو ورودی، دو خروجی مطلوب و دو خروجی نامطلوب در نظر گرفته شده است  12در این بخش 

 بیان شده است. 1های مورد نیاز برای حل مدل دوسطحی در جدول شوند. دادهگیرنده کنترل میکه توسط یک تصمیم
 گیری موجود در سازمانواحد تصمیم 12های . داده1جدول

𝐷𝑀𝑈12 𝐷𝑀𝑈11 𝐷𝑀𝑈10 𝐷𝑀𝑈9 𝐷𝑀𝑈8 𝐷𝑀𝑈7 𝐷𝑀𝑈6 𝐷𝑀𝑈5 𝐷𝑀𝑈4 𝐷𝑀𝑈3 𝐷𝑀𝑈2 𝐷𝑀𝑈1  

38 53 50 30 31 33 55 22 25 27 19 20 𝑥1 
284 306 268 244 206 235 255 158 160 168 131 151 𝑥2 

250 260 250 190 152 220 230 94 180 160 150 100 𝑦1
𝐷 

120 147 100 100 80 88 90 66 72 55 50 90 𝑦2
𝐷 

9 5 10 9 5 7 9 8 4 5 6 3 𝑦1
𝑢 

2 8 6 4 5 7 6 2 5 4 1 2 𝑦2
𝑢 

 
به عنوان قیمت  (1,1)های ورودی و خروجی نامطلوب و بردار به عنوان هزینه (0.1,0.1)چنین بردار هم

ی میزان تغییرات پس از حل مدل دوسطحی برای نشان دهنده 2جدول  .شودهای مطلوب در نظر گرفته میخروجی

 هر واحد است.
 لی سازمانکهای جدید هر واحد در راستای افزایش سود . داده2جدول 

𝐷𝑀𝑈12 𝐷𝑀𝑈11 𝐷𝑀𝑈10 𝐷𝑀𝑈9 𝐷𝑀𝑈8 𝐷𝑀𝑈7 𝐷𝑀𝑈6 𝐷𝑀𝑈5 𝐷𝑀𝑈4 𝐷𝑀𝑈3 𝐷𝑀𝑈2 𝐷𝑀𝑈1  

34.32 48.6 45.57 27.67 31.91 36.3 49.5 20.25 25.83 24.2 19 20 𝑥1 

255.6 285.3 250.5 219.6 192.9 219.3 229.5 142.3 165.1 155.1 131 151 𝑥2 

225 234 228.4 171 136.8 198 207 84.6 162 144 135 90 𝑦1
𝐷 

108 132.3 90 90 72 79.2 81 59.4 64.8 49.5 45 81 𝑦2
𝐷 

8.1 4.73 9 8.1 5.5 7.7 8.1 7.2 4.25 4.7 6 3.3 𝑦1
𝑢 

2.2 7.2 5.4 3.6 4.5 6.3 5.4 1.8 4.5 3.6 1 1.9 𝑦2
𝑢 

0.97 0.7 0.88 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.89 0.94 0.7 0.8 𝐿𝑒𝑘
 

 

Lها نیز توسط ها و خروجیمیزان تغییرات مجاز ورودی = Uو  0.9 = توجه  .انددر مسئله اعمال گردیده 1.1

بوده است، اما پس از فرآیند تخصیص منابع 2983.9 داریم که قبل از تخصیص منابع اثربخشی کلی سازمان برابر 

 کاهش یافته است.  2683.0674دوسطحی به مقدار 

 نتیجه گیری -5

تخصیص  هایمدلتاکنون  .است بوده مدیریت علم زمینه در مهمات موضوع واره یکی ازهم منابع تخصیص یمسئله

در این مقاله با  .اندارائه شده سازمان کل یا حداکثر کارایی سود حداکثر کسببا هدف  های متمرکزمنابع در سازمان

های نامطلوب تولید شده توسط واحدها، مدل دوسطحی تخصیص منابع با هدف توجه به کارایی هر واحد و خروجی
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ه از مدل دوسطحی برای تخصیص منابع متمرکز در مزیت استفاد حداکثر سازی سود کلی سازمان ارائه شده است.

                                          های نامطلوب جلب رضایت واحدها در راستای اهداف کلی سازمان است.حضور خروجی
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   میسیحسگر ب یهادر شبکه یانرژ تیریمد

 2، فاطمه سنگ پهنی1فهیمه دباغی زرندی

 f.dabaghi@vru.ac.ir ؛، ایران( رفسنجانعصر )عجاستادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه ولی1
 ؛، ایران( رفسنجانعصر )عج، دانشگاه ولیکارشناسی گروه مهندسی کامپیوترل التحصیفارغ2

 

 چکیده

 دیتول ک،یتراف ه،ینقل لیها، وساما را در خانه یاز زندگ یو بخش کنندیم فایرا ا یروزمره نقش بزرگ یدر زندگ میسیب یحسگرها
منظور به توانیرا م میسیب یحسگرها ن،ی. عالوه بر ادهندیم لیتشک هاتینظارت و کنترل فعال ،یبهداشت یهامراقبت ،ییمواد غذا

سالخورده استفاده  نماراینظارت از راه دور ب یکاهش کربن و حت ،یعیمنابع طب یسازنهیمانند به یفعل یاعپاسخ به مسائل اجتم
منظور حسگر به یهاهدر شبک یمصرف یانرژ یسازنهیامروزه به م،یسیب یبا توجه به استفاده متداول از حسگرها ن،یکرد. بنابرا

 میسیحسگر ب یهاهدر شبک یانرژ یسازنهیمقاله، به نیموردتوجه قرارگرفته است. در ا اریحسگرها، بس یطول عمر باتر شیافزا
وجود م یهاحل. سپس، راهگردندیم یبنددسته میسیب یحسگرها یهادر شبکه یانرژ تیریمد یها. در ابتدا، راهشودیم یبررس

 .رندیگیقرار م سهیو مقا یابیمورد ارز شوند،یم میسیحسگر ب یهادر شبکه یانرژ یوربهره شیکه باعث افزا

 ی انرژی.سازنهیبه ؛یانرژ تیریمد ؛حسگر گره ؛میسیب ی حسگرهاشبکه کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

 رصد و پردازش توانایی که هستند باتری و دارای ارزان کوچک، حسگر هگر یادیشامل تعداد ز میسیبحسگر  یهاشبکه

 .کنند بازیابی خود محیط از را اطالعات شودیمباعث ها آن اطالعات در
 میسیب حسگر یهاشبکه توسعه ی،کیالکترومکانمیکرو یهادستگاه و میسیب ارتباطات در اخیر یهاشرفتیپ 

1)WSN( بطوریکه،  .باشد نزدیک آینده در دوارکنندهیام یهایفناور از یکی رودیم انتظار که است کرده فراهم را

 یادوره یهاگزارش ارسال یا وموردعالقه  رویدادهای شناساییمنظور به زیادی تعداد در توانیم را سیمحسگرهای بی

  مستقر کرد. خود اطراف محیط در

 یارهاک یانجام سطوح باال یبرا میسیشبکه حسگر ب کیکاربردهای مختلفی دارند.  میسیبی حسگر هاشبکه

 به یدسترس ها،محیط برخی ازدر که، ازآنجاییاست.  شدهیطراح یابیو رد یبندطبقه ص،یپردازش اطالعات مانند تشخ

 در ادامه .هستند یخشن یهاطیمح در چنین حل نظارتحسگرها تنها راه باشد،میمشکل  بسیار خطرناک و هدف

 :[3، 2، 1] رها در دنیای واقعی ذکرشده استسگی کاربرد حهانهیزمی از تعداد

 کشاورزی 
 مراقبت ینظارت بهداشت 
  ستیزطیبر محنظارت 
 یسوزآتش 
 ینظام یهابرنامه 
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 هوشمند یهاساختمان 
 سنگمعادن زغال 
 آلودگی هوا 
 کیفیت آب 

باشد که عموماً به علت محدودیت انرژی منبع ها مینهای حسگر، طول عمر آیکی از مشکالت اساسی در شبکه

. بنابراین، [4] کندیمباشد. عالوه بر آن، گاهی موقعیت ویژه یک گره در شبکه، مشکل را تشدید تغذیه، کوتاه می

 باهدف معموالً انرژی ییجوصرفهی ها. روشباشدمی بسیار مهم میسیب حسگر یهاشبکه طراحی در جویی انرژیصرفه

 سازیروی بهینهطور عمده بهستا، مدیریت انرژی کنند. در این راو شبکه عمل می طول عمر گره رساندن حداکثر به

توان میی مدیریت انرژی، هاروشدرنتیجه، با ارائه الگوهای ساختاری مناسب و   .]1[ تمرکز دارد هاگرهی مصرف انرژ

ی از رژان نیمنظور تأمبه ی ترکیبیهاحلراهبا ارائه توان در این راستا، می .های حسگر را افزایش دادطول عمر شبکه

به نحو احسن انجام  هاشبکهسیم، مدیریت انرژی را در این قبیل از یک گره حسگر بی یمصرف انرژ سازیبهینه و محیط

 داد.

 ،3دهیم. در بخش را شرح می میسیب یحسگرها یانرژ تیریمد یهاراه یبنددسته،  2در ادامه این مقاله، در بخش 

، راهکارهای موجود مورد مقایسه و 4شوند. در بخش ذکر می میسیحسگر ب یهادر شبکه یانرژ یسازنهیبه یهاروش

 شود.مقاله شرح داده می گیری، نتیجه5در بخش  تیدرنهاگیرند. ارزیابی قرار می

 میسیبهای حسگرهای های مدیریت انرژی در شبکهبندی راهدسته -2

 نیمختلف تأم یهامزیت مکانیریمد ین برایاز قوان یاعنوان مجموعه به میسیبی حسگر هاشبکه در یت انرژیریمد

مختلف  یهامورد طرحی در سازآگاههدف این بخش،  .است شدهفیدر یک گره حسگر تعر یو سپس مصرف انرژ یانرژ

 یمحدود باتر سیم، باتری است و انرژیانرژی در حسگرهای بی نیتأممنبع  نیترعیشا کهییازآنجا. است یت انرژیریمد

های بندی روشدستهادامه،  در .توسعه دهند یطیمح یاستفاده از انرژ با یانرژ تأمین یی برایهازمیتا مکاناعث شده است ب

 .[5، 4] شودیمارائه  3یو مصرف انرژ 2تأمین انرژیبر اساس  انرژی مدیریت

 

 
 [4]سیم های حسگر بیهای مدیریت انرژی در شبکهبندی روش: دسته1شکل 

  یانرژ نیتأممدیریت انرژی مبتنی بر  -1-2

کنند، در ادامه سه انرژی در راستای تولید باتری با انرژی بیشتر، تعویض باتری و شارژ مجدد باتری عمل می نیتأمراهکارهای 

 اند.به صورت مجزا ذکر شده 1راهکار موجود در شکل 
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 :4عرضه باتری بر اساسانرژی  نیتأم 1-1-2

تمام  یباتری انرژ تیدرنها، چگونه باشند کارآمد یهاا پروتکلیو  استت باتری چقدر یست که ظرفیمتأسفانه مهم ن 

ه یتخل یترت بایظرف ،مصرف مداومو زمان  باگذشتد، اما کشبطول  شتریا بیسال یک ک ماه، یممکن است  .شودمی

 .شود یریلوگجا قطع کامل شبکه یتا از وقفه در ارتباطات و شوند ن یگزیجا هاین، الزم است باتریبنابرا .شودیم

 از: اندعبارتدر حسگرها  مورداستفادهی هایباترانواع 

 بدون قابلیت تعویض اندازه ثابت ی باباتر 

 با اندازه ثابت ضیقابل تعو یباتر 

 :5ستیزطیمحبرداشت انرژی از   2-1-2

 توانیمی در صورت نیاز به تجدید انرژی، ول مر گره شد،ی باتری باعث افزایش طول عبهینه مصرفبا  توانیماگرچه  

 [6، 5]اند: شده برده منادر ادامه   هایانرژ نیتریکاربردمورد از  چند ی نهفته در محیط اطراف استفاده کرد.هایانرژاز 

 یدیخورش یانرژ 
 باد یانرژ 
 ییویراد یهاگنالیس 
 کیترموالکتر یژنراتورها 
 بر اساس لرزش یانرژ 
 یانسان یهایورود 

 شدهشناختهانرژی ،  بهترین و کارآمدترین عنوانبهی خورشیدی انرژ ی،طیمحستیزی هایانرژی همهالبته، از بین 

 است.

 6انتقال انرژی  3-1-2

 به مربوط یهاتیمحدود . این روشاندشدهسیم بی انرژی انتقال جدیدی در باعث  ایجاد ابعاد  ،اخیر یهاشرفتیپ  

 باًیتقر مستقر هایگره به دسترسی که شرایطی درخصوص کرده است بهحسگر را برطرف  یهاگره برای باتری قدرت

 بر را الکتریکی انرژی سیم،بیصورت به حملقابلبا استفاده از یک میزبان  نظامی. هایمکان مانند است غیرممکن

 قادر نیزحمل قابل میزبان. کند شارژدورافتاده  نقاط در راها گره تا دهدمی انتقال مگاهرتزی 4/2 سیگنال یک روی

های گره به الکترومغناطیسی امواج طریق از سیمبی انرژی .است مستقر هایگره از حس شده هایداده آوریجمع به

 باعث سیمبی انرژی انتقال لهیوسبهاخیر  هایپیشرفت از . بعضی[10]شودمی منتقل شارژ قابل هایباتری به مجهز

 وسیله یک 2در شکل اند. مستقرشده هایگره برای شارژ فرایند یسازنهیبه و باعث اندشده شبکه عمر طول افزایش

 بازدید منظمطور به را هاهمراه گره سیمبی شارژ نقلیه وسیله. است شدهی( معرفWCV)7 همراه سیمبی شارژ نقلیه

 به مغناطیسی رزونانس بر فناوری مبتنی لهیوسبه انرژی. کندمی شارژ را مکان این در مستقر هایگره باتری وکرده 

 .[12، 11] شودمی منتقل گره بهWiTricity نام 
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 .[11] کندمی حرکت میدان در مستقر  حسگرهای را  برای شارژ  مسیر(  WCV) سیمبی شارژ نقلیه : وسیله2شکل 

 انرژی مصرف بر مبتنی انرژی مدیریت  -2-2

توجه قرار گرفته است. در ادامه سیم، بسیار مورد های بیسازی مصرف انرژی در شبکههینههای اخیر، بحث بدر دهه

 شوند:اند، شرح داده میذکر شده 1های مدیریت انرژی مبتنی بر مصرف انرژی که در شکل سه دسته از روش

 8داده هدایت رویکرد 1-2-2

. دهدیمی قرار موردبررسرا قبول قابلی هادادهو تنها   است ها متمرکزداده میزان بر کاهش یطورکلبه داده هدایت

 هایطرح. شوند یبندنه داده دستهبهی انرژی آوردن دست به و داده کاهش هایطرحعنوان به توانندمی رویکردهایی چنین

 . هدایت داده درکنندیم ینیبشیپ را آینده یهاداده دهند ونمی قرار یموردبررس را یرضروریغ هاینمونه داده، کاهش

بزرگتر وجود  اندازه در ه باترینیاز ب بنابراین، باشند کارآمددر شبکه  انرژی حسگر یهاگره که است استفادهقابل شرایطی

 دارد.

 9وظیفه چرخه  2-2-2

 تنظیم را خود ،باتری مصرف کاهش برای یداریب و خواب یهاحالتدر  متناوب تغییر باها گره در چرخه وظیفه 

 انجام حال در یاداده ارتباط هیچ که زمانی کنید تنظیم ی کمانرژ با حالت یک در را گره که است این ایده .کنندیم

یا  ارسال به نیاز که شوندیم یدارب خواب از زمانی تنهاها گره زیرا شود،می اجتناب انرژی اتالف از ،بیترتنیا. بهنیست

 .[8] دارد وجود رادیویی دریافت

 10تحرک بر مبتنی رویکرد  3-2-2

 یهاگره این. شود انجام شبکه درحمل قابل گره چند گرفتن نظر در با تواندیم تحرک اساس بر انرژی ییجوصرفه

ها آن که تحرکباشند  یاشبکه زیرساخت از بخشی توانندیها مآن ،باشند نوع دو دنتوانیم رفتارشان اساس بر حملقابل

 ینیبشیپ قابل الگوی یک است ممکن ییهاگره چنین. باشند روبات یک یطورکلبه یا و شودیم کنترل کاملطور به

 و کنترلرقابلیغ انتقال آن در که باشند محیط از بخشی توانندیها مآن دیگر، سوی کنند،  از دنبال را تحرک

 تصادفی و ینیبشیپ قابل یطورکلبه که را تحرک الگوی است ممکن موارد بعضی در ،حالنی. باااست ینیبشیپرقابلیغ

 موبایل،که سینک بر مبتنی روش. کرد تقسیمدسته  دو به توانیم رابر تحرک  مبتنی یهاتمیالگورکند.  دنبال است نبوده
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 سینک یهاگره ازاستفاده  .شودیم استفاده منبع یهاگره از  هاداده یآورجمع برایحمل  قابل سینک کی آن در

 .[9] بخشد بهبود استاتیک سینک یهاگره از استفاده با مقایسه در بار 10 تا 5 راها شبکه عمرطول  تواندیحمل، مقابل

 سیمهای حسگر بیسازی انرژی در شبکههای بهینهروش -3

 شوند.شرح داده می به صورت خالصه میسیحسگر ب یهادر شبکه یانرژ یسازنهیبه یهاروشاین بخش، تعدادی از در 

 MACی هادر پروتکلی انرژی وربهره -1-3

کانال بر به  یدسترس یهاروش لهیوسبه میسیبی حسگر هاشبکهی انرژی در وربهره :ی دسترسی به کانالهاروش

باند است که در آن به  یمنبع پهنا کیاز  شتریاستفاده ب ی، سازاست، هدف چندگانه 11چندگانه عیتوز یمبنا

مدار و  یاهیت زاوحرک ،یزمان میفرکانس، تقس میتقس م،یتقس یا: فضدیآیبه دست مزیر موارد  قیاز طر یگذاراشتراک

 یدسترس هیبه نام ال ژهیو هیالکیها عمدتاً در پروتکل نی، ا12OSIها. در مدل مرجع از آن یبیترک ای میکد تقس عیتوز

 .[13] شوندیم دهینام  MAC یهاقرار دارند و پروتکل( MAC)13 یارسانه

 شده است.ارائه 3چندگانه در شکل  یدسترس یهاپروتکل یبنددسته یروش برا کی

 
 MAC [13]با ی انرژی وربهرهی هاحلراه: 3شکل 

 یکاهش مصرف انرژ یرابروش کارآمد  کی. اندشنهادشدهیپ یانرژ یورهدف بهره با MAC یهاحلاز راه یتعداد

بر  توانندیها محلراه نی، اباشد. MACمناسب پروتکل  یزمان خواب با طراح شیو افزا چرخه وظیفهکاهش  تواندیم

 شوند: یبندمیبه کانال تقس یروش دسترس تیاساس ماه
 غایرت: در هاپروتکل بدون م کل گونهنیای  قال هاپروت ند گریکدیبا  هاانت ندار خل  بدون   .تدا قال  غایرتانت با  م

 .ردیپذیمانجام  یکینامید ای ستایصورت ابه ،کانال به کاربران صیتخص

 ضاد یهاپروتکل ضاد، پهنا یمبتن یهادر روش با یکدیگر تداخل دارند. هاانتقال هاپروتکل گونهنیادر  :مت  یبر مت

شده نییتع خاص یکاربر یبرا وجهچیهها بهکانال ایباند  وجود دارد و با  هادر دادهو احتمال برخورد و تداخل  اندن

، 14و شرریارها وظیفه چرخه از: اندعبارتاز تداخل جلوگیری کرد که   توانیمجلوگیری کردن از یکسررری برخوردها 

                                                           
14Multiple Distribution 

1 2 Open Systems Interconnection 
1 3 Media Access Control Address 
1 4 Duty cycling and slotted (asynchronized) 

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

بحث  [13]مفصرررل در مقاله  طوربهکه  16شررردهمیمتداول تقسررر یهاو روش  اریشرررایجاد شررردن،  داریب ،15یافزونگ

 .اندشده

 و بدون  ایرت غمانتقال با   یهاخواص روش نیاسرررت که بهتر نیا یبیترک یهاروش دهیا ی:بیترک یهاپروتکل

  افظه در این مدل زیاد است.حپیچیدگی زمانی و ، کندیم  بیزمان( را ترکهم ریزمان و غهم ای) مغایرت

2-3- 17MAC-R 

حل عنوان راهبه دیموجود با MAC کهی، درحالکنندیحل مستقل عمل مراه کیعنوان  شده بهارائه یاه MACهمه 

موجود عمل  چرخه وظیفه MAC یبرا مکملحل  راهکیعنوان ، بهR-MAC یا افتهیتوسعه MACشود.  استفاده

را با توجه به الزامات  یداریخواب / ب بندیزمان ترقیزمان دق،  افتهیتوسعهو  شدهیزیربرنامه MACنوع  نی. اکندیم

 تریطوالن یکه کم شوندیپ کیرا با  هداد یبسته ،انتقال یگره برا کی، رمنظمیغ ستمی. در سکندیبرنامه غالب حفظ م

 کشدمیطول  ی متوالیهابستهاین است.  متوالی کوتاه یهابسته املش در ابتدا. کندیاست ارسال م رندهیاز مدت خواب گ

 دییتأ ، آن را باکندیم افتیبسته را در رندهیگ کهیروشن کند. هنگام بارکیاطراف را حداقل  یهاد تمام دستگاهنتا بتوان

)18ACK( از برنامه کاهش  یبردارنرخ نمونه کهی. هنگامکندیآغاز م را یاصل یهاو فرستنده انتقال داده دهدیپاسخ م

. ابدییم شیافزا یرضروریغ یداریخواب/ بدفعات و تعداد  شودیم یتریطوالن یشنهادیپ ی متوالیهابستهبه  ابد،ییم

خواب/  یرضروریغ یهاکه چرخه کندیم میتنظ ازیموردن یبرداررا با توجه به نرخ نمونه تیفعال یهادوره ستمیس نیا

انجام  یکربندیدر مرحله پ شدهعیبه روش توز ایمرحله متداول  کیدر  توانیرا م میتنظ نی، ادهدیرا کاهش م یداریب

 یبرا.  است Sمتناسب با  ستمیس ، یانرژ یوربهبود بهره یهستند. برا گریکدیارتباط با  یها قادر به برقرارداد، تمام گره

 مرحله اول که  ندنکیمتصل م رندهیگ چیبه سوئ و ترکیرا به مقررات فرستنده نزد ستمیس ،یانرژ شتریب ییبهبود کارا

فرستنده به  ACK امیاست که فرستنده با انتقال اطالعات در پ یبر اساس اطالعات زمان زمان می. تنظشودیکوتاه م

 .[13]ددهیانتقال م رندهیگ

 ی انرژی در مسیریابیوربهره -3-3

باشد تا از  شدهنهیبهنیز باید  یابیریاست. مس داز گره منبع به گره مقصها ریمس نیبهتر ی هدف انتخابابیریمس در

اند از: عبارت اندشدهدادهنشان  4درشکل  مسیریابی کهشود. الزامات  یبانیها پشتها و شبکهخاص برنامه یازهاین یبرخ

 نانیاطم تیابلقتحرک و  ،یاتیمجدد، توان عمل یبانیپشت ،یریپذاسیمق ،خدمات تیفیباند، ک یو پهنا یانرژراندمان 

[13 ،15]. 
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 [13] میسیب یابیریمس یهااز الزامات پروتکل یبرخ:  4شکل 

 

ها، داده لیتحو ،یکرد: ساختار شبکه، مدل ارتباط یبنددسته طبقه نیبه چند توانیرا م یابیریمس یهاپروتکل

 .[13] دعملکر و الزامات یمعمار

 ارزیابی و مقایسه -4

کارهای مرتبط با  3پیشین ذکر شده در بخش و کارهای  2بندی ارائه شده در بخش در این بخش، با توجه به دسته

 گیرند.سیم مورد ارزیابی و مقایسه قرار میهای حسگر بیمدیریت انرژی در شبکه

 لحاظ ازی انرژی سازنهیبه، سعی بر این دارند که، انرژی مبتنی بر تولید باتری با انرژی بیشتر نیتأمراهکارهای 

 MACو ی ابیریمسهای ی و پروتکلافزارنرمهای کارآمد روش کهیدرصورتی و مبتنی بر باتری بررسی شود افزارسخت

است این دو روش همراه هم استفاده  بهتر ،مؤثره وری باتری وجود دارند. در نتیجه، برای ایجاد نتیججهت افزایش بهره

از  یادیتعداد زباشند. می دبخشیامهای سیم جزو روشو روش انتقال بی ستیزطیمحروش برداشت انرژی از  .شوند

 یهااند. در طرحشدهساخته یبر اساس مصرف انرژ بهینه یت انرژیریمد یهاتوسعه برنامه یبرا یکاربرد یهابرنامه

 یابیمنظور دستبه باشد کهمی داریب و خواب یهان حالتیها بگرهحالت  گیری برایتصمیم چرخه وظیفه، هدفبر  یمبتن

شوند تا لنرژی کمتری مصرف کنند. های غیرضروری به حالت خواب برده میهای در موقعیتبهینه، گره یبه انرژ

ی باشد و درپیپمداوم و  صورتبهی داریب و خواباگر این که، این روش جای تحقیق بسیار دارد به این دلیل که بطوری

 شود.های کوتاه انجام شود خود باعث مصرف انرژی بیشتر میسلسله مراتبی و تکراری در زمان صورتبه

 توپولوژی کنترل یهاطرح وظیفه چرخه بر عالوه .استشده مطرح انرژی از حفاظت یهاطرح اکثر در وظیفه چرخه

 شبکه بیشتر عمر طول و انرژی کارایی افزایش باعث و هستند جدیدترین ،کنندیم کار وظیفه چرخه اساس بر که

ک سطح یها، حفظ دقت در داده ینیبشیا پیها کاهش داده ین طرح برایداده، چند تیهدا یکردهایدر رو .شوندیم

گزینشی انتخاب  صورتبهها و داده شوندهای خاصی فقط پذیرفته این رویکرد اگر داده در شوندیرفته میمشخص پذ

باشد و دقت شبکه شوند خود یک نقص میها پذیرفته نمیهمه داده کهنیاشوند ولی شوند باعث کاهش مصرف انرژی می

 دهد..حسگر را کاهش می
عنوان تواند بهیم ک رله تلفن همراه بسته به رفتار آنیا یل یموبا سینک کیبر استفاده از  یمبتن یحرکت یهابرنامه

کارآمد در هر  یمصرف انرژ یبرا یمتعدد یهاتمیالگورکه بطوری از شبکه استفاده شود یا بخشی ستیزطیاز مح یبخش
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ک نشان یل روباتیموبا یهابر اساس گره یشیک بستر آزمایعمالً در ی بر برداشت انرژ یمدل مبتن .اندشنهادشدهیمورد پ

شبکه  یواقع یوهایمدل در سناراین د. ناز داریشه به شبکه نیهم یتلفن همراه برا یهااز گره ٪40شده است که تا داده

 .]2[ شودیشبکه م ییباعث کاهش کارا یاضاف یهاگره ٪40ن یبا استقرار ادارد و  یاضاف سرباررا یز ستین ریپذامکان

 یریگجهینت -5

سازی انرژی در این مقاله، به بررسی راهکارهایی جهت بهینهبا توجه به اهمیت حسگرها در زندگی روزمره و در جامعه، 

 انرژی مصرف اساس بر انرژی در ییجوصرفه سمت به تنها فعلی هایدستگاه. اکثر سیم پرداخته شدهای حسگر بیشبکه

 یخوببه سگرح هایپروتکل و هاتمیالگور ،افزارنرم ،افزارسخت در انرژی کارآمد گرچه طراحی کنند،می تمرکز کارآمد

 پروتکل یک ،مثالعنوان. بهشوندمی تسلیم شوند،می تخلیه متصل هایباتری کهیوقت تیدرنها اما استشده انجام

 خاطر بهافزار نرم عملکرد تضعیف به منجر تواندمی است، متکی زمانی و فضایی سنجش و ییکارا بر که انرژی جوییصرفه

 که ثابت انرژی بر اینکه نه شود، تجدید انرژی است بهتر که دهدمی نشان هالیتحل و هیتجز بنابراین،؛ شود طوالنی عمر

 انرژی مصرف و انرژی تأمین اساس های مدیریت انرژی برطرح .شود تکیه شبکه بوده استقرار زمان در گره با همراهقبالً 

 حسگر یانرژ با مرتبط هایالگوریتم توسعه و انرژی منبع هایویژگی به انرژی تأمین. شوندمی تقسیمدسته  دو به

 انتقال بر مبتنی هایطرح و برداشت انرژی از محیط باتری، های عرضههای تأمین انرژی در دسته. روش[4] پردازدمی

 منابع که کندمی اشاره هاپروتکل و هاالگوریتم به انرژی مصرف بر مبتنی هایروش برعکس،. شوندمی بندیطبقه انرژی

. های شبکه، انرژی مصرفی را کاهش دهندها و پروتکلکنند با تغییر الگوریتمگیرد و سعی مینمی نظر در را گره انرژی

 کارآمد انرژی وریبهره در مختلف هایویژگی و جایگزین انرژی منابع مختلف هایپتانسیل شناسایی به شتریباین مقاله 

 بهتر گره، مصرف انرژی و نیتأم به توجه با تواندگسترده، می شبکه در یکانرژی  کارآمد پروتکل یک. تمرکز کرده است

 ، هنگامموازات به را انرژی هردو مصرف چنینهم و انرژی نیکه تأم شودمی هیتوص کند. بنابراین، مدیریت را خود کار

 انتقال و محیط باتری،) موجود منبع سه تمام شامل ترکیبی روش بگیرند. یک نظر در انرژی کارآمد الگوریتم یک طراحی

 و است باز تحقیق مسئله هم هنوز ،حالنی. باایابد افزایش شبکه عمر طول تا شود گرفته نظر در تواندمی نیز( سیمبی

 باشد.می ازین موردهای زیادی تالش دائمی، سیمشبکه سنسور بی یک اجرای برای
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 چکیده

های تا بیشتر تراکنش استها، این بستر را فراهم کردهدار شرکتهای کامپیوتری به همراه رشد ادامهافزایش استفاده از تکنولوژی
دمات درمانی. این خهای اعتباری و سیستم بیمه ند. مانند استفاده از کارتهای تجارت الکترونیک انجام شومالی از طریق سیستم

ها، ران هم با تکنیکگیرند؛ متاسیفانه در کنار این افراد کههبرداها توسی  افراد اانونی و مشیروم مورد اسیتفاده ارار میسییسیتم
های پیشگیری مکنند. سیستها استفاده میسیستمهای تجارت الکترونیک از این روندها و متدهای متفاوت برای نفوذ به سیستم

های یسییتمسییهای تجارت الکترونیک کافی نیسییتند. با این لاه همکاری از کههبرداری برای فراهم کردن امنیت کامل سیییسییتم
ستم سی شخیص کههبرداری و  ستمت سی سازی  ست در ایمن  شگیری از کههبرداری ممکن ا وثر مهای تجارت الکترونیک های پ
بسیار زیاد داده  هایی مانند رانش مفهوم، پشتیبانی از تشخیص بهدرنگ، توزیع گسترده، لجمباشد. با این وجود مسائل و چالش

 هاییچالش و اتموضوع از کلی نمای یکپارچه ارائه مقاله این از های تشخیص کههبرداری هستند. هدفو... مانع عملکرد سیستم
ست ستم مانع که ا سی شخیص کههبرداریهاعملکرد  سته های مقابلهراه .شودمی ی ت سپس،بندی میبا کههبرداری د  گردند. 
 .گیرند، مورد ارزیابی و مقایسه ارار میدنشویم یوربهره شیافزا باعث که ی موجودهاللراه

 .لجم زیاد داده ؛توزیع گسترده ؛رانش مفهوم ؛سیستم تشخیص کههبرداری ؛کههبرداری کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

کننیید تییا تجییارت الکترونیکییی فتالیییت می لییوزهدر  تیییدولهییای آژانییسهییا و ها، شییرکتامییروزه بیشییتر سییازمان

کییارت اعتبییاری، بیمییه خییدمات  هییایی ماننیید خییود را بییا  ببرنیید. لییوزهوری محصییو ت یییا خییدمات هربتواننیید بهیی

الکترونیکییی ممکیین اسییت توسیی  کییاربران مشییروم و کههبییرداران هییای تجییارت درمییانی و لییراال آنهییین. سیسییتم

. گیرنییدهییای زیییاد و یکپارچییه اییرار میییهییا در متییری آسییی از اییین رو اییین سیسییتم ،مییورد اسییتفاده اییرار گیییرد

انجمین  شیود.یک جیرم اسیت کیه در آن بیه دسیت آوردن پیوه بیا هیدف و روو ییرایانونی انجیام میی 1کههبرداری
2ACFE  سییازی شخصییی و اسییتفاده از اسییتفاده از شییرل بییرای ینی  کنییدرا اییین گونییه تترییی  میییکههبییرداری

 های سازمان برای مصارف شخصی خود. منابع یا دارایی

را بییه  ید ر 8۰۰،492،۰73شییکایت را دریافییت کییرد کییه خسییارت  269422 لییدود  33IC 72۰1در سییاه 

 بیا توجیه بیههمیراه بیود.  2۰17تیا  2۰116سیاه  ازدرصیدی خسیارت  93/2که ایین امیر بیا افیزایش همراه داشتند.

یابید بیه طیور پیوسیته افیزایش مییمیالی هیای ضیرر 2۰17تیا  2۰14هیای در سیاه  IC3های دریافت شیده شکایت

زیییرا در لیاه لاضیر کههبییرداری در مقایسیه بییا  ؛یابیدهیای آن بییه تیدریج کییاهش مییکیه تتییداد شیکایتدر لیالی

ه دارد. ایین مییزان زییاد ضیرر باعیث افیزایش اهمییت مبیارزه بیا کههبیرداری شیده گذشته ضرر بیشتری را به دنبیا
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 .]1[ است

هییای کییامپیوتری در برابییر پیشییگیری از کههبییرداری ، محافزییت از سیسییتم هییایکییارراهدر مرللییه اوه هییدف 

یی بیرای جلیوگیری بیه تنهیا هیاکیارراهباشید. بیا ایین لیاه ، ایین کههبرداری با جلوگیری از واوم کههبیرداری میی

هیای کیامپیوتری ارائیه شیده هیای تقلی  نییز بیرای بهبیود امنییت سیسیتماز کههبرداری کافی نیسیت. کشی  روو

هییا را هییای کههبیرداران را هنگییام ورود بیه سیسییتم شناسیایی و آنتشیخیص کههبییرداری،  فتالییتسیسییتم اسیت. 

سیو  اسیتفاده  مبتنیی بیر هیایکههبیرداری از رووتشیخیص در سیسیتم  .[2] دهیدبه میدیر سیسیتم گیزارو میی

بییر اسییاه  4FDSهییر دو . ]3[ شییودیبییر اسییاه ناهنجییاری جهییت کشیی  کههبییرداری  اسییتفاده مییهییای و یییا روو

هییای داده کییاوی بییرای تتیییین کههبییرداری از مقییدار هییای مبتنییی بییر ناهنجییاری از تکنیییک FDSسو اسییتفاده و 

هیایی وجیود دارد کیه میانع از بیا ایین وجیود ، مسیائل و چیالش. [4] کننیدمییزییادی جرییان داده ورودی اسیتفاده 

، بهدرنییگشییود. ماننیید مفهییوم رانییش، تشییخیص مناسیی  بییرای سیسییتم تجییارت الکترونیکییی مییی FDSگسییترو 

و یییره.  مناسی  هیا، هزینیه سیو  طبقیه بنیدی، تحلییل مقیدار زییادی از دادهگسیتردهسرعت در تشیخیص، توزییع 

توانید باعیث ایجیاد خ یر، دایت پیایین تشیخیص و سیرعت پیایین مقابلیه بیا ک از ایین میوارد مییکه لضیور هیر یی

 شود.استفاده می FDSاین پارامترها  برای توصی  عملکرد کههبرداری شوند. 

رد اسییتفاده هییای مییورویکردهییا و رووو  دهییدتترییی  کههبییرداری را ارائییه مییی 2بخییش  ،ادامییه اییین مقالییه در

-ا کیه سیسیتمهیا و مشیکهتی رچیالش 3ر بخیش د دهید.برابر کههبیرداری را میورد بررسیی ایرار مییمحافزتی در 
می بییرای هییای سیسییتهییا و تکنیییکانییوام کههبییرداری ، رویکییردو هییای کشیی  کههبییرداری بییا آن روبییرو هسییتند 

هییر  در هییا و مشییکهتی را کییه سیسییتم شناسییایی کههبییرداریکنیید و چییالشکشیی  کههبییرداری را تترییی  مییی

 کنیم.ری مینتیجه گیمقایسه، ارزیابی و  نیزکند. در انتهای کار با آن روبرو هستند را مترفی می لوزه

 کالهبرداری -2

بییه  بییرداریکهههییای کههبییرداری وجییود دارد. انجمیین بررسییی کننییدگان و فتالیییت تقلیی تتییاری  زیییادی دربییاره 

از  فییردیکنیید  اسییتفاده از شییرل شییخص بییرای ینییی سییازی را اینگونییه تترییی  مییی "کههبییرداری"  ACFEنییام 

رداری، دلیییل اصییلی کههبیی (ACFE، 2۰۰2). هییای سییازمان کارفرمییاطریییق سییو  اسییتفاده از منییابع یییا دارایییی

نون و لتیی تیثثیر چشیمگیری بیر ااتصیاد ، ایا موضیوم اسیت. ایین ایانونیشخصیی از طرییق بییدستیابی به اهداف 

شییوند ت میییهییای کییامپیوتری کییه شییامل پییوه و خییدما. تقریبییات تمییام سیسییتم[5] دهییای اخهاییی انسییانی دارارزو

ر ، بیمیه ط از راه دوفتنید. بیه عنیوان م یاه کیارت اعتبیاری ، ارتبیااتوانند بیا اایدامات کههبیرداری بیه خ یر بییمی

ر بسیییار د انو سیسییتم لییراال آنهیین از مییواردی هسییتند کییه در مقابییل کههبییردار خییودروخیدمات درمییانی ، بیمییه 

ل شییود و اییین ابیییهییا جییرم سییایبری محسییو  میییبنییابراین کههبییرداری در اییین سیسییتم .[6] خ ییر هسییتند

 ند. آورها خسارات مالی زیادی را به بار میکههبرداری
ههبییرداری یییا ک انییوام مختلیی  کههبییرداری وجییود دارد  کههبییرداری داخلیییی، بییه گفتییه کمیتییه نزییارت بییانک

ن خییود علیییه سییازما کههبییرداریافتیید کییه یییک کارمنیید مرتکیی  اری داخلییی واتییی اتفییا  میییکههبییرد خییارجی. 

هبییرداری شیود، اگیر کارمنید از بخیش میدیریت باشید، کهشیود. کههبیرداری داخلیی بیه دو سی    ییه بنیدی میی

 د. درشییواز بخییش مییدیریت نباشیید، سیی   پییایین تلقییی مییی اسییمتیدر سیی   بییا یی اییرار دارد و اگییر کارمنیید 

ان، شییود، از جملییه فروشییندگهییا را شییامل میییای از طییر هییای خییارجی طییی  گسییتردهمقابییل، کههبییرداری

  .ی توس  اشخاص ثالثیهایا سرات انمشتری
                                                           

4 Fraud Detection System 

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

 نوم کههبردار خارجی وجود دارد  دو

 .داری نرمکههبر عنوان بهمتوس   5متخل  .1

 .دنشومیبه عنوان کههبرداری سخت شناخته که سازمان یافته  6جرمم . .2

 کالهبرداری مقابل در فاظتح -1. 2

سییت. اکههبییرداری بییا پیشییرفت تکنولییوژی مییدرن و ارتباطییات جهییانی بییه طییرز چشییمگیری در لییاه افییزایش 

ایی و هییای شناسییکارراه [7][1]. در نتیجییه ، مبییارزه بییا کههبییرداری بییه یییک مسییشله مهییم تبییدیل شییده اسییت

 ای محافزیت ازهیکیارراههیای بتیدی دربیاره شیود. زیرمجموعیهپیشگیری برای مقابلیه بیا کههبیرداری اسیتفاده میی

 داد.کههبرداری توضی  بیشتری خواهد

 کالهبرداریهای پیشگیری از سیستم 1-1-2

. هدف از این های فناوری در برابر کههبرداری استسیستم پیشگیری از کههبرداری اولین  یه محافزت از سیستم

ای )سخت ایانههای رهای موجود در این مرلله، سیستمکارراهاوه است.  ادممرلله جلوگیری از واوم کههبرداری در 

 هایلهمری از واوم لها را محدود، سرکو ، تخری ، نابود، کنتره، لذف یا جلوگیها یا دادهافزاری و نرم افزاری(، شبکه

شود. ها اعماه میهکردن داد مخفیشامل استفاده از الگوریتم رمزگذاری است که برای  کارراهکند. نمونه این سایبری می

کند. این یمهای خارجی ایجاد ای بین شبکه خصوصی داخلی و شبکهاست که در آن محاصره دیوارآتشیندیگر  کارراه

د یک سیاست دهکند بلکه به یک سازمان نیز امکان میسترسی ییرمجاز کمک میها از دامر نه تنها به امنیت سیستم

میشه کارآمد و هبا این لاه، این  یه  [8][7]. امنیتی شبکه را در مورد ترافیک بین شبکه و اینترنت خود اعماه کند

 رد.توان  یه پیشگیری را نقض کمواردی وجود دارد که توس  کههبرداران می .[9] نیستاوی 

  کالهبرداریتشخیص  هایسیستم 2-1-2

اسیت. سیسیتم  مقالیهسیستم تشیخیص تقلی   ییه بتیدی محافزیت اسیت. کیه همضنیین موضیوم اصیلی ایین 

ی کنیید و هییای کههبییرداری را هنگییام ورود بییه سیسییتم کشیی  و شناسییایتشیخیص کههبییرداری سییتی دارد فتالیییت

ی دسیتی هیای ممییزی کههبیردارگذشیته از رووهیای در سیاه.  [2]ها را به ییک میدیر سیسیتم گیزارو دهیدآن

-کنییکتایین کیه  ]10[(2۰۰2ماننید تنیسیون و فیرون ) مانند نمونه گییری بیرای کشی  تقلی  اسیتفاده شیده اسیت.
ازرگییانی بهییای هییای مختلیی  دانییش ماننیید ااتصییاد، مییالی، لقییوای و شیییوهبییا لییوزهرا هییای پیضیییده و واییت گیییر 

د. بیا ایین لیاه، ای و خودکیار ابیدام شیرایانیه  FDSفیزایش اثربخشیی تشیخیص، د. بنیابراین ، بیرای انکنمی مرتب 

 محییدود بودنیید زیییرا تشییخیص بییه اییوانین از پیییش تترییی  شییده بسییتگی دارد کییه توسیی   FDSهییای اابلیییت

  . [11]متخصصان بیان شده اند
 7براساس ناهنجاری کالهبرداری( تشخیص الف

هییای پروفایییل رفتییاری متکییی اسییت، گیییرد و بییه روومییورد اسییتفاده اییرار مییی FDSروو ناهنجییاری توسیی  

-کنیید و آن را بییرای هرگونییه انحییراف از هنجییار نزییارت میییجییایی کییه الگییوی رفتییاری هییر فییرد را الگییوبرداری مییی
مختلیی  تقلیی  بییه تصییوی   هییایلییوزهمبتنییی بییر ناهنجییاری توسیی  نویسییندگان بییی شییماری در  .FDS [17]کنیید

هیای جدیید را دارنیید. بنیابراین، بیشییتر هییایی کیه براسیاه ناهنجییاری ، پتانسییل کشی  تقلیی  FDS .رسییده اسیت
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تیوان بیشیتر بیه سیه نیوم طبقیه بنیدی کیرد. ایین روو را میی [18]. گیرنیدمیورد اسیتفاده ایرار میی FDSتوسی  

 [19].بدون نزارت ، نیمه نزارت و نزارت بر تشخیص ناهنجاری

 8بر سوء استفادهمبتنی  کالهبرداریتشخیص  (ب
ترییی  هبییردار تهای که در رویکیرد تشییخیص سییو  اسییتفاده ، ابتییدا رفتارهییای کههبییرداری بییا اسییتفاده از امضییا

تخیاذ شیده اشیوند. رویکیرد سیو  اسیتفاده شود و سیپس سیایر رفتارهیا بیه عنیوان رفتارهیای عیادی تتریی  مییمی

ه تفیا  متاملیااکتشیافی مربوطیه بیرای آشیکار کیردن  هیای، ییا روونبا استفاده از آمیار براسیاه ایانو FDSتوس  

 کیارراهکیه بیه عنیوان ییک  دهید،تشیکیل مییتشخیص سو اسیتفاده ییک سیسیتم متخصیص [23].  مشکوک خاص

نیوام مختلی  ای دارد زییرا تشیخیص اهیای عمیدهگییرد. امیا ایین محیدودیتتشخیص سریع مورد استفاده ایرار میی

 .[24]به دنباه الگوهای شناخته شده سو  استفاده استکههبرداری ممکن نیست،  زیرا فق  
 ترکیبی از سوء استفاده و تشخیص ناهنجاری (ج

سییو   وهییای تشییخیص ناهنجییاری انیید کییه در آن مییدهبرخییی از محققییان رویکییرد ترکیبییی را پیشیینهاد داده

لییل نیاتوانی در میر بیه دا نایی [26][25][3]. شیونداستفاده از آنها برای بیه دسیت آوردن نتیایج بهینیه ترکیی  میی

د هییای جدییید اسییت. در همییین لییاه، تشییخیص ناهنجییاری از عییدم اابلیییت تتمیییم و وجییوتقلیی  درسییتتشییخیص 

اییج رهیایی بیر اسیاه ناهنجیاری  FDSبیا ایین لیاه،  [27].دچیار مشیکل هسیتند دروییینزنیگ خ یر با ی نرخ 

 [19][18].ترین رویکرد هستند

 های تشخیص کالهبرداریسائل و چالشم -3

ا یییتشییخیص کههبییرداری یییک دامنییه پیضیییده دارد. سیسییتم تشییخیص تقلیی  از داییت بییا یی برخییوردار اسییت 

شیکل تقلی  هیای تجیارت الکترونیکیی برخیورد بیا مدهید. بیرای سیسیتمهشدارهای درویین زیادی را بیه شیما میی

کییه  دهییدمییی اسییت. اییین اتفییا  زمییانی رخ یهییا بییه تحمییل ضییررهای سیینگین دشییواروادار کییردن آنبییه متنییای 

زیر گرفیت. هیا را در نهیای مختلفیی روبیرو شیوند کیه بایید همیه آنهیای شناسیایی کههبیرداری بیا چیالشسیستم

 شود.میارائه  بخشچندین ویژگی چالش برانگیز در این 

 مفهوم رانش -1-3

اشییاره  ایرانییش مفهییوم بییه پدیییده بییرای موضییوم رانییش مفهییوم چنییدین تترییی  وجییود دارد. در داده کییاوی ،

پوییا  در محیی  یی کیههیا FDS [28].کند که میده زمینیه )ییا مفهیوم( بیا گذشیت زمیان در لیاه تریییر اسیتمی

وم مفهی ده رانیشرفتیار کیاربر مشیروم ییا کههبیردار بیه طیور میداوم در لیاه تریییر اسیت، پدیی و ،کنندفتالیت می

ه د یییل بییه عنییوان م ییاه، در لییوزه کییارت اعتبییاری، رفتییار دارنییده کییارت ممکیین اسییت بیی [29].شییودنامیییده مییی

سیت کیه در اشیخص میرتب   ایهزینیه هیایعیادتمختل  خارجی ترییر کند ؛ به عنیوان م یاه ، مقیدار متاملیه بیه 

 کییه ممکیین اسییت بییا گذشییت ؛وااییع تحییت تییثثیر درآمیید، در دسییتره بییودن منییابع و شیییوه زنییدگی شییخص اسییت

 هیاآن کشی  عیهوه بیر ایین ، ترفنیدهای کههبیردار بیه طیور میداوم در لیاه تحیوه اسیت و [30].ترییر کنید زمان

 [31].باید با این انوام جدید کههبرداری سازگار شود
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 9گستردهکالس  توزیع -2-3

اسیت، بیه  بیا آن روبیرو FDS( بیه عنیوان یکیی از مهمتیرین موضیوعاتی کیه توزییع )عیدم تتیاده گستردهتوزیع 

مونییه از ن یهییای کههبییرداری بسیییار کمتییرطییور کلییی ، مسییشله عییدم تتییاده طبقییاتی وضییتیتی اسییت کییه نمونییه

ی افتید میدر یک رویکیرد ییادگیری نزیارت شیده، مشیکل عیدم تتیاده کیهه زمیانی اتفیا  [36]. عادی وجود دارد

ای کشیی  ماننیید نییاتوانی یادگیرنییدگان بییر کییه سیی   االیییت بسیییار نییاچیز باشیید و منجییر بییه مشییکهت بیشییماری

د طبقییه عییهوه بییر اییین ، سیی   عییدم تتییاده تییثثیر جییدی بییر عملکییر  [37].هییای سیی   االیییت شییودالگوهییای داده

 [38].گیرندبنیادی است که تمایل دارند تحت تثثیر س   اک ریت ارار بگیرند و طبقه االیت را نادیده ب

 10کاهش حجم زیاد داده -3-3

-وهییای بسییته بنییدی و روهییای فیلتییر ، روواسییتفاده مییی شییود  روو FDSیژگییی در سییه روو انتخییا  و
-نید تیا ویژگییهیای فیلتیر بیه عنیوان الگیوریتم پییش پیردازو عمیل میی کناند. رووهای تتبیه شده از این دسته
ی شییود ، هییای بسییار مرتی  انتخیا  شییده و بیرای ییک پییش بینییی کننیده اسیتفاده میهیایی را کیه در آن ویژگیی

پیییش  اسییت یتنیییهییای بسییته بنییدی ، متیییار انتخییا  ویژگییی عملکییرد پیییش بینییی کننییدهمییاه کننیید. در روواع

لکیرد پییش کنید کیه بیا ترین عمای پییدا مییبینی در یک الگوریتم جسیتجو پیضییده میی شیود کیه زییر مجموعیه

د آمییوزو ز فرآینییهییای تتبیییه شییده شییامل انتخییا  متریییر بییه عنییوان بخشییی ابینییی کننییده را داشییته باشیید. روو

ا جیایی هیدر مرللیه بتید ، سیاختن ویژگیی[43]. هیای آمیوزو و آزمیایش اسیتهیا بیه مجموعیهبدون تقسییم داده

اهش کییآینیید. در ضییمن ، در هییای مفیییدتر از مجموعییه اصییلی بدسییت میییای کوچییک از ویژگیییاسییت کییه مجموعییه

 [45][44][31].ها جایگزین می شوندههای کوچکتر مانند استفاده از تجمیع دادها با نمایشعددی ، داده

 ارزیابی و مقایسه -4

در تهشیند تیا بیا اسیتفاده از روو  محققیاندر هیر زمینیه بیا چیالش هیای بسییاری روبیرو اسیت ،  FDSاز آنجا که 

دیهی اسیت کیه بیا چیالش بیپیشینهادی خیود کیاهش دهنید.  FDSها و روو های مناسی  ، ایین چیالش هیا را در 

از کههبیرداری  هیاییلیوزهاسیت. ایین امیر بیه دلییل ویژگیی هیای کیار در به طیور میرثر برخیورد شیده FDSهای 

)آنهیین( ماننید کیارت  تشیخیص بهدرنیگاست، به عنوان م اه ، چیالش رانیش مفهیوم تیثثیر شیدیدی بیر خیدمات 

 لییوزهخییدمات درمییانی و  اسییت. در مقابییل ، لییوزه بیمییهلییراال آنهییین داشییته لییوزهاعتبییاری ، ارتبییاط از راه دور و 

خودرو از این مسشله رنج زیادی ندارند زییرا پوییایی کمیی دارنید و بیه صیورت آفهیین کیار میی کننید. همیان ور کیه 

مفهییوم مییورد توجییه بسیییاری در کههبییرداری کییارت اعتبییاری و منییاطق لییراال  رانییشمشییهود اسییت ، موضییوم 

صیید  میی کنیید ، اییین  گسیتردهبییه موضیوم توزیییع . همییین میورد بییرای رسییدگی اسیتهآنهیین لییراال ایرار گرفتیی

موضییوم در لییوزه کههبییرداری کییارت اعتبییاری نسییبت بییه سییایر لییوزه هییای کههبییرداری بسیییار گسییترده بییود. از 

طرف دیگیر ، تتیداد زییادی از داده هیای داده شیده توسی  محققیان از همیه زمینیه هیای کههبیرداری خصوصیات در 

هداشیتی و کههبیرداری در لیراال هیای آنهیین نگرانیی هیای اابیل تیوجهی را مورد کههبیرداری در مراابیت هیای ب

، بخشییی از توجییه در کههبییرداری  بهدرنییگاسییت. سییرانجام ، پشییتیبانی از مسییشله تشییخیص بییه خییود جلیی  کییرده

در لراال آنهیین ، کههبیرداری کیارت اعتبیاری و کههبیرداری از راه دور را بیه دسیت میی آورد. ایین امیر بیه دلییل 

لیراال آنهیین نییاز بیه کشی  فیوری کههبیرداری دارنید ، بنیابراین م التیات  لیوزهکارت اعتبیاری آنهیین اسیت و 
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بیه طیور میرثر پشیتیبانی کنید. همضنیین ،  بهدرنیگارائیه دهنید کیه از شناسیایی  FDSبیشماری ستی میی کننید 

 است.انتخا  شده لوزهن پنج بیشترین تحقیق در مورد انوام کههبرداری در بی دارای کارت اعتباری لوزه

 یریگجهینت -5

است. از این رو ، نیاز جدی های اخیر خصوصات در زمینه های فنی مهم و لساه افزایش یافتهموارد کههبرداری در ساه

مناس  محافزت در برابر کههبرداری است.  کارراهبه مبارزه با کههبرداری است. پیشگیری و تشخیص کههبرداری 

پیشگیری از کههبرداری به تنهایی کافی نیست. تشخیص تقل  برای محافزت از خدمات لیاتی در سیستم های فنی 

های . عهوه بر این، رووبودکههبرداری  پیمایشی به بررسی سیستم های پیشرفته کش  مقالهاست. این پیشنهاد شده

ی طبقه بندی و بررسی شدند. که مشاهده می شود اک ر سیستم های تشخیص کههبرداری در همه تشخیص کههبردار

استفاده می کنند. عهوه بر این، متداوه ترین روو تشخیص کههبرداری ، شبکه های از رویکرد نزارت شده هالوزه

نون ، الگوی  تصمیم گیری ، ( ، تکنیک های القا  ااSVM( ، ماشین های بردار پشتیبانی )ANNعصبی مصنوعی )

. از این تکنیک ها می توان به تنهایی استفاده کرد هستندرگرسیون لجستیک و فراشناختی مانند الگوریتم های ژنتیکی 

. در شوندو یا با یک مجموعه یا تکنیک های فرا یادگیری برای ساخت طبقه بندی کننده های تشخیص اوی ترکی  

های کش  تقل  می شوند، مورد بحث ارار گرفت. مشاهده مانع عملکرد و کارآیی سیستممرلله بتدی ، چالش هایی که 

می شود که هر من قه کههبرداری از ویژگی های خاص خود برخوردار است و با چالش های مختلفی روبرو است. به 

م است برای لوزه بیمه های اعتباری بسیار مهکه در لوزه کارت بهدرنگعنوان م اه ، پشتیبانی از مسشله تشخیص 

، یتنی شدندمی شوند ، برجسته  FDSخودرو اهمیتی ندارد. سرانجام ، مجموعه دیگری از چالش هایی که مانع عملکرد 

ساخت  FDSها بر و مسائل مربوط به هزینه های نادرست طبقه بندی. تثثیر این چالش از اشکاههمپوشانی، داده های پر 

 ار پیضیده با دات پیش بینی ضتی  است.مده نادرست و مده تشخیص بسی
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 چکیده

ها به وجود ن شبکهدر راستای ایهای اجتماعی، مسائل گوناگونی با توجه به افزایش روزافزون استفاده کاربران اینترنتی از شبکه
باشد که به دلیل ساختار پیچیده های اجتماعی میآمده است که یکی از مهمترین مسائل موجود، بحث مدیریت در شبکه

های متفاوتی در راستای باشد. تاکنون روشها، مدیریت شبکه به صورت کلی بسیار پیچیده میارتباطات در این قبیل شبکه
تر، تقسیم شبکه به تعدادی های پیچیده مطرح شده است. یکی از راهکارهای موجود برای مدیریت سادهر شبکهتشخیص جامعه د

که طوریشود، بهباشد. در این راستا، جامعه به عنوان یک زیرشبکه تعریف میها میزیرشبکه و انتقال مدیریت به زیرشبکه
ه است. در باشد که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفتهای پیچیده میها یک موضوع مهم در علم شبکهتشخیص جامعه در شبکه

بندی های موجود دستههای موجود در تشخیص جامعه صورت گرفته است. در ابتدا، روشاین مقاله، یک تحقیق جامع روی روش

 .گیرندها مورد ارزیابی قرار میشوند و سپس نقاط ضعف و قوت آنمی

 تشابه صفات. ؛تشابه ساختاری ؛های پیچیدهشبکه ؛جامعه تشخیص:  کلمات کلیدی

 مقدمه -1

های اجتماعی توجه ی شبکههای اجتماعی، مطالعهبا توجه به افزایش روزافزون استفاده کاربران اینترنتی از شبکه

ند برای مهای هدفمحققان زیادی را به خود جلب کرده است. بسیاری از تحقیقات بر توسعه و استفاده از الگوریتم

العات از ی علوم طبیعی، اجتماعی و کامپیوتری تمرکز دارند. استخراج اطتجزیه و تحلیل ساختار شبکه در زمینه

ی، فیزیک زیست شناس های پیچیده یک مسئله مهم در تعدادی از زمینه های تحقیقاتی، از جمله علوم اجتماعی،شبکه

گراف  هایتوان با گراف نمایش داد. بطوریکه گرهرا میهای پیچیده و متنوع هر شبکه و پزشکی است. داده

دهد. با توجه به ساختار پیچیده گراف ها را نشان میهای گراف ارتباط میان این موجودیتهای شبکه و یالموجودیت

ه بوامع ها، شناسایی جهای اجتماعی، یکی از مسائل مهم در این شبکهحاصل از روابط اجتماعی میان کاربران در شبکه

ای از زیر بندی شبکه به مجموعهمنظور تحلیل ساختاری شبکه اجتماعی است. در مسئله شناسایی جوامع، هدف تقسیم

 ای که تراکم ارتباطات داخل جوامع خیلی باال و ارتباط ما بین جوامع خیلی پایین باشد.هاست به گونهگراف

امعه ارتباط قوی با یکدیگر دارند که باعث ایجاد تراکم درون های درون جها است که گرهای از گرهجامعه مجموعه

ی دیگر بسیار ضعیف است. تشابه درون جامعه بر اساس تشابه های هر جامعه با جامعهشود. ارتباط گرهجامعه می

به صفات های مختلف را بر اساس تشابه ساختاری و یا تشاهای زیادی جامعهباشد. روشمی 2یا تشابه صفات 1ساختاری

های اجتمایی بیشتر اند. با افزایش تعداد کاربران اینترنتی، نیازمندی برای شناسایی جوامع در شبکهمشخص کرده

                                                           
1 Structural similarity 
2 Attribute similarity 
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های پیشین در تشخیص جامعه انجام شده است و تا حد شود. بنابراین در این مقاله، یک بررسی جامع روی روشمی

 است.  ها مورد بحث قرار گرفتهممکن نقاط ضعف و قوت آن

شوند. در های پیچیده شرح داده میبکهش، مفاهیم اولیه مرتبط با تشخیص جامعه در 2ی این مقاله، در بخشدر ادامه

های تشخیص جامعه ، تعدادی از روش4شود. در بخش می ابه و نوع گراف ارائهبندی بر اساس نوع تش، دسته3بخش 

شده شرح  های ارائهمقایسه روش ،5گردد. در بخش مبتنی بر نوع تشابه و نوع گراف مورد استفاده در آنها، بیان می

 گیری مقاله بیان خواهد شد.نتیجه 6شوند و در نهایت، در بخشداده می

 مفاهیم اولیه -2

های شوند. این مفاهیم شامل شبکههای پیچیده شرح داده میدر شبکهدر این بخش، مفاهیم مرتبط با تشخیص جامعه 

 .شوندداده می شرح باشند که در ادامهپیچیده، جامعه، تشخیص جامعه و تشابه می

 3های پیچیدهشبکه -1. 2

 هاگره .شوندیپیچیده یا گراف درنظر گرفته م هایها در طبیعت و اجتماع به عنوان شبکهبسیاری از انواع سیستم

های یستمستقریباً همه . باشندها میگره ها نشان دهنده تعامل بینهای واقعی و یالیستمسموجودیت در  نشان دهنده

ها، را می توان توسط گراف 6و مهندسی 5شناسی،جامعه 4ناسیشواقعی در هر رشته همانند زیست  و دنیایپیچیده در 

های ارتباطات به عنوان و شبکه 10، پروتئین9های اجتماعیشبکه 8تهای قدر، شبکه 7ها نشان داد. اینترنتیا شبکه

 .1دهای پیچیده نام براز شبکه هاییمثال

 11جامعه -2. 2

های درون جامعه ارتباط قوی با یکدیگر دارند که باعث ایجاد تراکم که گرهها است به طوریای از گرهمجموعه

کم اند و با تراشبکه که با تراکم زیادی به یکدیگر متصل شده هایشود. در علم شبکه، گروهی از گرهدرون جامعه می

های مؤثر و کارآمد برای نامند. توسعه الگوریتماند را یک جامعه میهای خارج از گروه متصل شدهخیلی کمی با گره

 .2علم شبکه در دهه گذشته بوده است ها در شبکه بعنوان چالشتشخیص جامعه

 تشخیص جامعه -3. 2

های زیادی ها و الگوریتمها با مقیاس بزرگ است. روشعنوان ابزار مناسبی برای کشف و درك ساختار شبکه معموالً به

هایی با های پیچیده دنیای واقعی دارای گرافهای پیچیده در دسترس است. شبکهبرای تشخیص جامعه در شبکه

های چیدگی محاسباتی فاکتور مهمی درالگوریتمباشند، پیها میلیون یال میها گره و دهمقیاس بزرگ، شامل میلیون

باشند، زیرا آنها دارای ها موفق به پیدا کردن ساختار جامعه در زمان واقعی نمیتشخیص جامعه است. اکثر روش

                                                           
3 Complex network 
4 Biology 
5 Sociology 
6 Engineering 

7 Internet 

8 Power Grids 

9 Social Networks 
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باشند، تاثیر تراکم یال میها به شدت تحتین، نتایج حاصل از این روشابرپیچیدگی محاسباتی غیرخطی هستند. عالوه

های پیچیده ها، توپولوژی شبکه بدون در نظر گرفتن ساختار تعامل است. بیشتر شبکهپایه و اساس تشخیص جامعهزیرا 

دار بودن ها، وزن و جهتها، برای تشخیص جامعهدار و بدون وزن هستند که بیشتر الگوریتمهایی جهتدارای گراف

ها مطرح شده است و هر کدام های زیادی برای تشخیص جامعهگیرند. الگوریتمها را در نظرنمیبطور هم زمان برای یال

 .3اندبر اساس معیارهایی شبکه را به چندین زیرگراف تقسیم کرده

 تشابه -4. 2

ها را تواند آنرود تا تشخیص دهد، میها بکار میگیری میزان شباهت بین یک جفت از گرهمعیاری برای اندازه 12تشابه

ها خواهد داشت. فرمولهای شباهت تأثیر بسزایی بر اجرای الگوریتم معیار انتخابداخل یک جامعه قرار دهد یا خیر. 

باشند، مثل، شابه شامل اطالعات همسایگان محلی میمختلفی برای تشخیص تشابه وجود دارد. به عنوان مثال ت

 .4همسایگی مشترك و تشابه کسینوسی و...

 های موجودروشندی بدسته -3

ژی و توپولو ی ساختاراز یک دیدگاه، نوع تشابه در یک شبکه به صورت ساختاری و صفات است. تشابه ساختاری بر پایه

ختاری ا تشابه سابکه، فعل و انفعاالت یا روابط بین گروهی از مردم رشاطالعاتی شود در آنالیزهای گیری میشبکه اندازه

اختار باشد. از دیدگاه دیگر با توجه به نوع گرافی که در سگیرند و تشابه صفات بر اساس ویژگیهای شبکه میدر نظرمی

در  .شونددار تقسیم میدار و غیروزنختاری و صفات هر کدام به دو گروه وزنگیرد تشابه ساشبکه مورد استفاده قرار می

 .شوندمیداده  های ذکر شده شرحبندیهر کدام از دسته ادامه

 بندی بر اساس نوع تشابه مورد استفادهدسته -1. 3

داده  شرحباشد که در ادامه ها، تشابه ساختاری و تشابه صفات مینوع تشابه مورد استفاده در الگوریتم

 .5و6شودمی

 ساختاری 

های متشابه هستند. یکی از هایی متشکل از گرهها، گروهیک فرض بسیار طبیعی است که جامعهاین 

ی ساختار شبکه ها فقط بر پایهشود. تشابه گرهساختاری نامیده میمهمترین معیارهای تشابه، تشابه

ست که نشان هایی تشکیل شده اها و یالشود ماتریس مجاورت هر شبکه از یک سری گرهگیری میاندازه

ست و اباشد. بنابراین معیار تشابه ساختاری فقط بر اساس توپولوژی شبکه دهنده توپولوژی شبکه می

 دهد.ها تشکیل میهای بین گرهها را براساس یالجامعه
 صفات 

های اجتماعی عنوان مثال هر گره در شبکههر گره در شبکه دارای خصوصیات و کاراکترهایی است؛ به

ها ها و یالهایی مشابه مربوط به گره. تشابه صفات ویژگیباشدمیسبوك دارای صفات اجتماعی همانند فی

هایی را تشکیل داد. توان، جامعهاست، صفاتی مانند سن، شغل و رشته. با استفاده از این صفات نیز می

 شود.دار تقسیم میدار و غیر وزنتشابه صفات نیز بر اساس گراف وزن

 ترکیبی 
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ها را معهاند که اگر تشخیص جاتشابه ساختاری و صفات است. امروزه محققان به این نتیجه رسیده ادغام

 آورند.بر پایه ادغام تشابه ساختاری و صفات بگذارند، نتایج بهتری بدست می

 بندی بر اساس نوع گراف مورد استفادهدسته -2. 3

 تشابه ساختاری در گراف بدون وزن 

ها وابسته ها و یالهای مرتبط با گرهباشد و ساختار گراف به گرهنوع ساختار گراف میتشابه درون شبکه بر اساس 

 اده نشود،سبت داست. اگر گراف ساده در نظرگرفته شود و تمام یالها یکسان باشند و هیچ مقیاس عددی به یالها ن

ریس اگر باشد. در این ماتمیگراف مورد نظر بدون وزن است. ماتریس مجاورت در این گرافها به صورت یک یا صفر 

شابه رمولهای تفا از یالی بین دو گره وجود داشته باشد، عدد یک در غیر این صورت عدد صفر خواهد بود. در این گرافه

 .شودها و .... استفاده میساختاری بدون وزن مانند تشابه همسایگی مشترك، تشابه کسینوس

 دارتشابه ساختاری در گراف وزن 

ها و یالهای ی توپولوژی شبکه است و توپولوژی شبکه بر اساس گرهساختاری بر پایه که گفته شد، تشابهطور همان

ها با توجه به مسأله دارای یک عدد ها یالهای مربوط به گرهباشد. در بعضی از گرافگراف مربوط به این ساختار می

هایی گویند و گرافشود، وزن آن یال میاده میلها نسبت دباشند. به عددی که به یاهستند و یالها در گراف یکسان نمی

ها از تشابه ساختاری بر اساس وزن گراف استفاده شوند. در این گرافدار نامیده میکه چنین یالهایی را دارند گراف وزن

 .گرددمی

 دار و بدون وزنتشابه ساختاری و صفات در گراف وزن 

کنند. ترکیب ها استفاده میجهت تشکیل جامعه ساختاری، از تشابه صفاتهایی هستند که عالوه بر تشابه روش

های ها شامل خصوصیات درونی )برای مثال شبکههای آنهایی که موجودیتتشابه ساختاری و تشابه صفات برای شبکه

 .اعی ( بسیار کارآمد استاجتم

 ههای تشخیص جامعه مبتنی بر نوع تشابه و نوع گراف مورد استفادروش -4

 ویژگیها و ها انجام شده است. این کارها بر اساس ساختار شبکه و یاتا کنون کارهای زیادی بر روی تشخیص جامعه

 اند:ها بررسی شدهاند. در ادامه تعدادی از این روشهایی را ارائه دادههای درون جامعه روشصفات گره

 وزنهای بدون روش های مبتنی بر تشابه ساختاری بر اساس گراف -1. 4

 13CDASS 
ی اول به . در این روش در مرحله6توسط دباغی زرندی و کوچکی رفسنجانی ارائه شده است روشاین 

ی مجزا شوند و تعدادی ناحیهها که تشابه کمتری با هم دارند حذف میطور تصادفی تعدادی از یال

ی اولیه را ادغام کرده تا گردد. هر ناحیه یک جامعه است. سپس با روش ادغام ترکیبی، جامعهتشکیل می

شوند. در روش اول با استفاده ار یک تابع روش ادغام می ها به دوی واقعی گراف برسد. جامعهبه جامعه

باشد ها را ادغام کرده که این روش سرعت پایینی دارد. روش دیگر ادغام تنها همسایه میای جامعهپیمانه

شود. برای رسیدن به دقت بهتر این که در این روش جامعه فقط یک یال دارد و با همان جامعه ادغام می

ی دوم گردند. در مرحلهدست آمده ذخیره میهای جدید بهشود و تمام جامعهبار تکرار میچندین  مرحله

                                                           
1 3 Community Detection Algorithm based on Structural Similarity (CDASS) 
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ایی که در ها را از میان چندین مجموعهاز جامعه بهترین مجموعه EF14 با استفاده از یک تابع ارزیابی

صورت وجود بیشتر  گیرد. درهای نهایی در نظر میاند را انتخاب و به عنوان جامعهمرحله اول بدست آمده

 های نهایی است.هر مجموعه بیانگر جامعه EFترین مقدارها، پاییناز یک مجموعه از جامعه

 ای بودنروش درخت پوشای مینیمم و پیمانه 
. در این 7ارائه شده است 16او موسوو 15ای بودن توسط سعودروش درخت پوشای مینیمم و پیمانه

دو ادغام ها دوبهکند و بعد این گروهچندین گروه مجزا تقسیم میروش، ابتدا گراف داده شده را به 

های مورد نظر برسند. در ابتدا درخت پوشای مینیمم، گراف را تبدیل به درختی با شوند تا به جامعهمی

کند. پردازشگر جداسازی با حذف ی جداسازی میهای تشابه قوی تبدیل کرده و گراف را آمادهیال

کند. در نهایت پردازشگر ادغام در کزیمم غیرتشابه، درخت را تبدیل به چند ناحیه مجزا میهایی با مایال

ها به یک جامعه تبدیل شوند. دهد که جامعهکند و ادغام را تا زمانی ادامه میهر بار دو ناحیه را ادغام می

شوند. مرحله ذخیره میی مربوط به آن هاای محاسبه و به همراه جامعهبعد از هر ادغام تابع پیمانه

ای بودن را شود که باالترین مقدار پیمانهای به عنوان بهترین تشخیص جامعه انتخاب میدرنهایت مرحله

 ی مطلوب تشخیص جامعه است.داشته باشد و نتیجه

 روش مبتنی بر تکثیر برچسب و تشابه (S-LPA)17 
ی اول ابتدا دارای دو مرحله است. در مرحله . این روش8همکارانش ارائه شده استو  18روش توسط لیواین 

دهد. در های اولیه را تشکیل میکند و جامعهها داده و تشابه بین هر دو گره را محاسبه میبرچسبی اولیه به جامعه

شوند. به دلیل ترتیب تصادفی انتخاب های واقعی حاصل میهای اولیه ادغام شده و جامعهی دوم جامعهمرحله

آید. با های گراف به وجود میچندین مجموعه متفاوت از جامعه ((LPA-Sاولیه و تکرار مراحل روش  هایجامعه

 شود.ها انتخاب میاستفاده از یک تابع ارزیابی بهترین مجموعه از جامعه

 دارهای وزنروش های مبتنی بر تشابه ساختاری بر اساس گراف -2. 4

 دارای بر اساس گراف وزنروش پیمانه 
کند. در ای بودن سنتی، استفاده میاز پیمانه .9و همکارانش ارائه شده است 19که توسط حق این روش

ها دوتایی عنوان مثال اگر جامعههای کوچک امکان پذیر نیست بهای سنتی، ادغام جامعهروش پیمانه

ه است. در این دار، این عیب را برطرف کردای وزنباشند، قادر به ادغام آنها نیستند ولی روش پیمانه

هایی با هم ادغام شود و سپس جامعهدار، وزنی به هر جامعه داده میای وزنروش ابتدا با فرمول پیمانه

توان ادغام کرد، دار را داشته باشند. جامعه را زمانی میای بودن به صورت وزنشوند که حداکثر پیمانهمی

یابد شوند. ادغام تا زمانی ادامه میها ادغام میجامعهای شوند. و بطور مدام که باعث افزایش وزن پیمانه

 ای افزایش پیدا نکند.که دیگر با عمل ادغام، وزن پیمانه

 های بزرگدار در جامعهبندی برای گراف وزنروش دسته 

                                                           
1 4 Evaluation Function (EF) 
1 5 Saoud 
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. در این روش از دو وزن گره و یال استفاده 10و همکارانش ارائه شده است 20این روش توسط لیو

دو گره نسبت به هم را، وزن یال معرفی می  21خصوصیت هر گره، وزن آن گره و مقدار جذابیتکند. می

کند که کند. ابتدا هر گره را به عنوان یک جامعه در نظر گرفته و در ادامه دو جامعه را وقتی ادغام می

ی مناسب هستند که هایهای به وجود آمده، جامعهوزن یال )جذابیت(، بین آنها بیشتر باشد. از بین جامعه

دو شرط را داشته باشند. شرط اول اینکه باید تراکم درون جامعه زیاد باشد . تراکم درون جامعه همان 

های ادغام شده زیاد باشد. شرط دوم اینکه باید جذابیت جامعههای درون جامعه میمیانگین وزن گره

باشند. ها میهای درون جامعهبه تعداد گره هایالهای جامعه ها همان نسبت کل وزنباشد. جذابیت جامعه

 ها ندارد.مزیت این روش این است که نیازی به تعیین تعداد خوشه

 های بدون وزنروش های مبتنی بر تشابه ساختاری و صفات بر اساس گراف -3. 4

  روش تشابه ساختاری و صفاتK – همسایه  
های کلی این روش این است که گره. هدف 11و همکاران ارائه شده است 22که توسط بووباالن

ها تشکیل شده هم از لحاظ تشابه ساختاری و هم از لحاظ تشابه صفات نزدیک به هم باشند. در جامعه

شود. بعد این روش ابتدا با استفاده از تشابه ساختاری، شبکه مبتنی برگراف به چندین جامعه تبدیل می

شوند و ی کوچکتر شکسته میجود به تعدادی جامعههای مواز آن توسط معیار تشابه صفات، جامعه

گردد تا میزان تشابه شوند. مراحل قبل آنقدر تکرار میدوباره بر اساس معیارتشابه ساختاری ادغام می

که، پارامتر تعداد گام های خارج از جامعه بسیار کم باشد. به طوریهای داخل هر جامعه زیاد و با گرهگره

 شود.مشخص می همسایگی توسط کاربر

 وش رAS-Cluster 
. این روش  بر اساس تشابه 12ارائه شده است و همکارانش 24توسط ژو Cluster-23ASروش 

ها را تشکیل میدهد. در این روش ابتدا  یالهای بین دو گره را بر اساس صفات ساختاری و صفات، جامعه

ها به عنوان مرکز باتوجه به تراکم بین گرهها را ای از گرهکند. سپس مجموعهدار میمشترك دو گره وزن

های درون شبکه را از مراکز ی گرهدهدو در ادامه فاصلهها را تشکیل میگیرد و جامعهها در نظر میجامعه

رد. تا شود که کمترین فاصله را با مرکز آن داای میآورد و گره متعلق به جامعهها به دست میجامعه

 کند که تابع هدف همگرا شود.می زمانی ادغام ادامه پیدا

 دارهای وزنروش های مبتنی بر تشابه ساختاری و صفات بر اساس گراف -4. 4

 الگوریتم تشخیص جامعه 
که مبتنی بر توپولوژی شبکه و منافع به طوری. 13است ارائه شده 25این روش توسط چانلین

باشد، در این روش ابتدا از های متنی و اطالعات معنایی محتوا میو بر اساس ویژگی باشد.میکاربر

ها که توسط کاربران دیگر های شخصی از برچسبمتمرکز برای بدست آوردن برچسب 26الگوریتم خزنده
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دار، گسترش معنایی ها از مجموعه برچسب براساس طرح وزنشود. برچسباست، استفاده میارسال شده

شوند. عالوه بر این، بردار برچسب منافع کاربر با وزن برچسب ها و مدل معنایی کاربر انتخاب میچسببر

گردد. در ادامه شبکه اجتماعی اولیه به یک محاسبه می 27شدهمربوطه، توسط الگوریتم بهبود یافته اصالح

ا با جهت و بردارهای هشود وزندار تبدیل میهای بدون جهت و وزنشبکه اجتماعی جدید شامل یال

شود. های یال محاسبه میها با وزنشوند و تشابه بین یالعالقمندی در شبکه اجتماعی اولیه محاسبه می

وزنی تشخیص هایبندی سلسله مراتبی مبتنی بر شباهت یالها با استفاده از الگوریتم خوشهاین جامعه

 شود.شناسایی می 28زشده توسط چگالی افراداده شوند. در نهایت، تعداد جوامع تشخیصداده می

 شدههای ارائهمقایسه روش -5

در جدول  های مختلفی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت ودر این مقاله، مسئله تشخیص جامعه بیان شد و روش

از نقطه نظر توان تمام روشهای مطرح شده را های ارائه شده بیان شده است. بر اساس این جدول میمقایسه روش (1)

 ها باهم مقایسه کرد.ویژگیهای نوع گراف مورد استفاده، نوع تشابه و همپوشانی جامعه

 
 های ارائه شدهمقایسه روش: (1جدول شماره )

 گیرینتیجه -6

باشد که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته های پیچیده میها یک موضوع مهم در علم شبکهتشخیص جامعه در شبکه

 های زیادی در این زمینه ارائه شده است. اینهای اجتماعی روشاست. با توجه به نیاز روز افزون جامعه به شبکه

تفاده به مورد اسشود. با توجه به نوع گراف و نوع تشابا توجه به ارتباطات اعضای جامعه با گراف نشان داده میها روش

 های زیادی ارائه شده است که تعدادی از آنها در این مقاله مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.روش

                                                           
2 7 PageRank 
2 8 Partition density 

 پوشانیهم نوع تشابه نوع گراف روش

CDASS 6 ندارد ساختاری بدون وزن 
 

 بدون وزن 7 درخت پوشای مینیمم
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 چكيده

 یا افزایش منظور به متعددی یاضیدانانر رو این از. است شده المللبین روابط از ناپذیریجدا جزء تحریم، مسئله اخیر هایدهه در
 رویکرد تفاوت همچنین و تحریم نتیجه در موثر عوامل کثرت وجود با که اندنموده سازیمدل به اقدام تحریم، مخرب آثار کاهش
 این در. ایمبوده تحریم سازیمدل در منسجم و مندنظام حرکتی شاهد ها،ارجحیت و موثر عوامل بررسی در هامدل این از هرکدام

 دخالت بر مبنی نو مدلی به ارائه تحریم، دوران در نتایج مذاکره بررسی جهت ریاضیاتی، هایمدل برخی از گیریبهره با مقاله
  .پردازیممی المللبین نهادهای

 روابط ؛هسته ؛ائتالفی هایبازی ؛بیزی هایبازی ؛نش تعادل ؛زیربازی کامل تعادل ؛یافتهتوسعه هایبازیکلمات کليدی: 

 .تحریم سالح ؛المللبین

 مقدمه -1

 به گاهی منجر هادولت بین ارتباط یبرقرار اصوال. است برخوردار مهمی جایگاه از المللبین روابط ما، پیرامون جهان در

 چنین حل برای گذشته قرون در که شودمی...  و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، مختلف  هایدر حوزه اختالفاتی بروز

گرفت؛ ه قرار میتوجاستتفاده شده و سالح تحریم در برخورد بین کشورها کمتر مورد  عموما از ابزار نظامی اختالفاتی،

 جهانی جنگ از هک ای گونه با آغاز قرن بیستم استفاده از سالح تحریم بویژه تحریم اقتصادی سیر صعودی داشته به اما

 .تاس شده اجرا و تصویب مختلف کشورهای علیه اقتصادی تحریم 115 سال، 72 طول در یعنی 1990 سال تا اول
 اخیر هایسال در ای کهنهبگو. است شده المللروابط بین ساختار از مهمی جزء به تبدیل اقتصادی هایتحریم رو این از

. شودمی استفاده تروریسم اب مبارزه و شهروندی حقوق از حمایت به تظاهر با ها،دولت کردن ثباتبی جهت در این ابزار از

 :  کندمی مشخص را زیر سواالت به پاسخ اهمیت تحریم، بکارگیری در طوالنی و مکرر هایتجربه
  شود؟ اعمال زمانی چه تا و سختی میزان چه با شرایطی، چه در تحریم •    
  دهیم؟ کاهش را چگونه شده اعمال هایتحریم کارآمدی •    
  چیست؟ تحریم از اجتناب یا اعمال نتایج •    
 ....  و •    

. است باقی خود قوت به ابزار،همچنان این بخشی اثر درباره سوال تحریم، پیرامون گسترده مطالعات و تحقیقات وجود با 

 کرد اشاره[ 7] مقاله به توانمی است کرده بررسی تحریم مسئله به بهینه پاسخ در هاجواب مغایرت کهمهمی کارهای از

 تحریم دانندمی همه که شرایطی در دولتمردان چرا)) که دهد جواب سوال این به کرده تالش بلدوین مقاله این در که

 سال تا 1940 سال از تحریمها مشاهده و بررسی با[ 10] هافبائر همچنین((. کنندمی تحریم وضع به اقدام نیست کارا

 سیاست تغییر به منجر موارد این از اندکی تنها ،(مورد 86) هاتحریم کثرت رغمعلی که کرد گیرینتیجه اینگونه ،1990

 استراتژی اتخاذ عدم دهنده نشان ها،تحریم در از موفقیت پایین درصد این که( مورد 36) اندشده هدف کشور در رایج
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 ارائه در توانمی را امر این علت که بودند معتقد 2هافبائر و 1بلدوین. است تحریم کنندهاعمال کشورهای توسط مناسب

 توجه مورد توانمی گیریتصمیم خطای درباره که تاملی قابل نکته اما. دانست محققین و مشاورین متناقض پیشنهادهای

 را مقایسه کار امر همین که هستند کیفی اموری ها،استراژی نوع چنین هم و بحث مورد موضوعات که است این داد قرار

 خروجی توانمی ریاضی هایابزار از استفاده با و اندمشخص هاارجحیت کمی، موارد در حالیکه کند، درمی مواجه مشکل با

 تاثیرگذار هایمولفه سازیکمی با تا رفته سازیمدل دنبال به ریاضیدانان بنابراین. کرد دفاع آن از و آورده بدست را مطلوب

 برای چه و هدف کشور برای چه) بهینه گیرینتیجه راستای در و نموده تحلیل را سیاستگذارن رفتارهای بتوان

 .داد ارائه مناسب راهکار( کنندهاعمال
 بنابراین کند،می اتخاذ هدف کشور که است تصمیمی به وابسته کامال کننده،اعمال کشور سود تحریم، نبرد در آنجاکه از

. انداستفاده کرده تحریم سازیمدل برای بازی نظریه از ریاضیدانان در نتیجه است و 3استراتژیک محیط یک تحریم محیط

 بازیکنان عنوان به هدف کشور و کنندهاعمال کشور دو تنها جهانی، تعامالت از فارغ توانمی تحریم مدل ترینساده در

 در اندک تغییرات که کرد ثابت سبلیس شد، تریوسیع هایمدل مبنای که[ 2] مقاله در. مورد توجه قرار داد بازی این

 چندانی تاثیر بلندمدت، تصمیمات جای به 4تطبیقی رفتار جایگزینی همچنین هم، به نسبت کشور دو اطالعاتی اشراف

 .ندارد( نش تعادل) بازی بهینه نقطه در
. بود تحریم مسئله در المللبین مختلف نهادهای آفرینینقش نگرفت، قرار توجه مورد فوق مدل در که اهمیتی حائز نکته

گرفته  قرار استفاده مورد نیز متحد ملل سازمان توسط نه فقط بین کشورها بلکه ابزار، یک عنوان به اقتصادی هایتحریم

 اندپرداخته مدلی ارائه به[ 1] و[ 8] مقاالت. شودمی خارج کشور دو اختیار از بازی ها،تحریم از برخی در بنابراین. 5است

 متحد ملل سازمان به را گزارشات تخلف، مشاهده صورت در هدف کشور رفتار بر ناظر عنوان به کنندهاعمال کشور که

 هامدل این از که مهمی نتیجه. کندمی متخلف کشور تحریم به اقدام ملل سازمان ادعا، اثبات صورت در و کرده ارسال

 به. دارد بازرسی هزینه با افزایشی مستقیم رابطه نقضتحریم توسط کشور هدف، بهنیه این بود که احتمال آمد، بدست

 باید هدف کشور بنابراین. است بیشتر هدف کشور توسط نقض احتمال برود باالتر بازرسی هزینه چه هر دیگر، عبارت

 کشور خالص سود با معکوس رابطه نقض احتمال طرفی از. بکند را قوانین کردن نقض مخفیانه زمنیه در تالش حداکثر

 سوی از قوانین نقض احتمال یابد، افزایش کننده اعمال کشور برای تحریم اعمال هزینه هرچه بنابراین. دارد کنندهاعمال

 افزایش را نظارت احتمال باید باشد، ترحیاتی هدف کشور برای قوانین نقض هرچه طرفی از. یابدمی افزایش هدف کشور

 .داد
 با غالبا ،نقض کاهش منظور به هاتحریم شدت افزایش سیاست که بود این آمد، بدست مدل این از که دیگری نتیجه

 المللبین ستانداردهایا از هدف کشور درتمکین ایبهینه نتیجه تشویقی هایسیاست درحالیکه شوند؛می مواجه شکست

 2004 سال در. کندمی حمایت هاتحریم شدت افزایش از که دارد وجود متعددی تجربی شواهد لیکن. داشت خواهد

 میانمار دولت دنش ضعیف به منجر تصمیم این اگرچه. داد افزایش را میانمار روی شده اعمال هایتحریم دوره امریکا

 .تر کردهای خود مصممدر جهت ادامه سیاست را میانمار اما شد
 نمونه، عنوان به. یافت تحریم نبرد بر کشورها سایر تاثیر در را سیاستمدارن و علمی جامعه میان تعارض این به پاسخ شاید

 هایتحریم است نفتی هایفراورده به مربوط شرکتی که چین 𝑍𝑍𝑁 دولتی شرکت که شد متوجه 2012 سال در آمریکا

 زیرا آورد بوجود آمریکا دولتمردان بین زیادی صدای و سر امر این. است کرده نقض را ایران نفت صنعت بر شده اعمال

                                                           
1 Bladwain 
2 Hafbuaer 

 باشد. دیگر( های) بازیکن رفتار به وابسته محیط، آن در بازیکن هر سود گاه هر نامیممی استراتژیک را محیطی 3
 کند.می تغییر رقیب رفتار و موجود شرایط با متناسب کشور هر رفتار 4
 شود.می برخورد آن با ابزاری صورت به و گرفته قرار هاقدرت استفاده سوء مورد امر این اگرچه 5
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 نخواهد را اهداف پیشبرد برای الزم کارایی هاتحریم نکنند تبعیت هاتحریم قانون از ایران با ارتباط در هایشرکت اگر

 اثرگذاری بر سعی ایران، با همکار کشورهای مجازات به تهدید طریق از تحریم شدت افزایش با آمریکا منظور بدین. داشت

 مجازات به تهدید شود، انجام بار یک تنها بازی این اگر که داد نشان[ 5] مقاله در هان باران. نمود تحریم بیشتر هرچه

 بود؛ نخواهد بلوف مجازات به تهدید دیگر شود، مدل تکرارشونده بازی یک بصورت تحریم نبرد اگر اما است؛ بلوف یک

 این بر شاهدی 𝑍𝑍𝑁 شرکت مثال)است محاسبه قابل تنبیه سطح بازی،زیر کامل تعادل مفهوم از استفاده با همچنین

 آمریکا خواسته از تحریم روند ادامه در ولی شد، آمریکا خواسته نقض به حاضر چینی شرکت بار اولین در زیرا ادعاست؛

 (.کرد تمکین

 که بودند( بیزی هایبازی نوع از نه و) کامل اطالعات با هاییمدل شدند،می ارائه که هاییمدل ،1987 سال از قبل تا

 شوند؟می اعمال ناکارامدی وجود با هاتحریم چرا اما. دادندمی تحریم عدم به پیشنهاد واقع، در هامدل این غالب

 فرض آنجاکه از. دانستندمی کامل اطالعات با هایمدل از استفاده در را تناقض این وجود علت اسمیت، مانند ریاضیدانانی

 بیزی هایبازی بتوان شاید رسد،می نظر به معقول غیر واقعیت در هم شخصیت به نسبت کشور دو اطالعاتی کامل اشراف

 .دانست تحریم نبرد به مدل ترین شبیه را
 ناقص اطالعات با هایبازی و کامل اطالعات با هایبازی میان پلی عنوان به بتوان شاید را[ 4] مقاله در شده ارائه مدل

 رویکردی تحریم، نبرد به نسبت اسمیت رویکرد. کندمی بیان بهتری صورت به را مدل دو این تمایز وجه که کرد بیان

 یا مقاوم) یکدیگر شخصیت به نسبت کشورها که است این بر فرض مدل این در همچنین است؛ زمان برحسب پیوستار

 هایمدل در را اطالعاتی اشراف عدم فرض نیز[ 12] و[ 11] مقاالت آن، از بعد. ندارند دقیقی شناخت( بودن فرمانپذیر

 یک با رویارویی جای به کشور، دو بین تحریم نبرد در که است باور این بر مولف[ 11] مقاله مدل در. نمودند لحاظ خود

 که نمود فرض توانمی)هستند  اصلی بازیکنان از هاییشخصیت بازیکنان، آن در که هستیم روروبه افرازی با ساده، بازی

 مهمی نتایج از(. باشدمی منعطف یا مقاوم هدف، کشور شخصیت و است منعطف یا محکم کننده،اعمال کشور شخصیت

 سوی از تحریم اعمال احتمال میزان با هدف کشور مقاومت سطح میان معکوس ارتباط شود،می استنباط مدل این از که

 عدم احتمال دهد، نشان مقاومتر را خود الملل،بین فضای در هدف کشور هرچه دیگر، بیان به. است کنندهاعمال کشور

 .است داده افزایش را تحریم اعمال
 ،[12] مدل در( کنید مراجعه[ 12] به ناپذیری،جدایی مفهوم به نسبت بیشتر درک برای) ناپذیریجدایی مفهوم دخالت با

 وانمود با حتی کننده اعمال کشور باشد، کمی مقاومت دارای هدف کشور اگر که است شده گرفته مهم بسیار نتیجه این

 مطلوب هدف کشور برای بلوف استراتژی هرگز حالیکه در رسید؛ خواهد خود مطلوب نتیجه به است مقتدر اینکه به کردن

 .بود نخواهد
 استراتژی نگاه با تنها است شده نوشته آزاد بازار اقتصاد به نگاه با که[ 3] مقاله مانند مقاالتی اخیر، هایسال در

 یک مدل این اما است اجتماعی مطلوبیت میزان سود، تابع آن در که اندکرده هامدل سازیکمی به اقدام گذاری،تعرفه

 تا شده محدود خاص کاالی یک به تنها تحریم، بحث[ 6] مقاله مانند نیز دیگری مقاله در. است کامل اطالعات با بازی

 هاخروجی محاسبات در قاطعیت با ها،تحریم به کالن نگاه مجموع، در حال این با. کند عرضه اطمینانی قابل ارقام بتواند

 حاصل از و به نتایج  پرداخته المللبین نهادهای پایبندی عدم بر مبتنی به مدلی بعد، قسمت در. است نبوده همراه

 .پردازیمکشور می دو رفتار تغییر و تحریم زمان دخالت

 نظریه بازی -2

 یک بازی، یک ساده بیان به. باشدمی تحریم سازیمدل در ریاضیاتی توانمند ابزار یک بازی نظریه شد، بیان که همانطور

 فرم به تایی سه
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 < 𝑁, (𝐴𝑖)𝑖=1
𝑛 , (>𝑖)𝑖=1

𝑛 𝑁 که است < = {1,2, . . . , 𝑛} بازیکنان، مجموعه 𝐴𝑖 و بازیکن هر هایعمل مجموعه 

>𝑖 یافتن است، برخوردار ایویژه اهمیت از سازیمدل مسائل همه در که مهمی سوال. باشدمی بازیکنان ارجحیتهای 

 تعادل ندارند، اطالعی رقبا سایر تصمیم به نسبت بازیکنان که هاییبازی در که است شده طراحی مدل در بهینه جواب

بازیکنی، با این فرض که بقیه بازیکنان  در آن هیچ که است اینقطه نش تعادل عبارتی به. است مطلوب نقطه همان نش

 هایبازی)کنند بازی ترتیبی صورت به بازیکنان اگر اما. ندارد ایسودمندانه خروج هیچ اند،تصمیم بهینه خود را گرفته

 نش هایتعادل از ایدسته سراغ به موقعیتی چنین در. نیستند بهینه نقطه لزوما بازی نش هایتعادل همه ،(یافته هتوسع

 .داشت نخواهند سودمندانه خروج ایمرحله هیچ در بازیکنان آن در که رفت خواهیم زیربازی کامل هایتعادل عنوان با
 دسته دو به هم، به نسبت بازیکنان اطالعاتی اشراف مبنای بر هابازی افراز ،بازی نظریه در هابندی از مدلیک دسته

 هایبازی ناقص اطالعات با هایبازی از دسته معروفترین. است ناقص اطالعات با هایبازی و کامل اطالعات با هایبازی

 شخصیت هر ها،بازی این حل برای اینرو از. ندارند کاملی اشراف همدیگر شخصیت به نسبت بازیکنان آن در که است بیزی

 ارائه خواهد شد، مقاله این در که جدیدی مدل. گیریممی نظر در جدید بازیکن یک عنوان به متصور برای یک بازیکن را

  (.شود مراجعه[ 14] های بیزی بهدر خصوص بازی بیشتر مطالعه جهت)بود خواهد بیزی هایبازی مبنای بر مدلی

 المللبين قوانين به جهانی هایسازمان پایبندیبا فرض عدم  هاتحریم مدل -3

 هدف کشور و جهانی صلح خواهان تحریم، کنندهاعمال کشور که بود این بر فرض شد ارائه[ 1] مقاله توسط که مدلی در

 دنیای در حالیکه در کرد می دریافت سود جهانی، صلح برقراری با کنندهاعمال کشور و است جهانی صلح برای تهدیدی

 اقتصادی منافع راستای در تحریم ابزار از کننده،اعمال کشور دیگر عبارت به. هاستارزش از جدا نبردی ،تحریم نبرد واقع،

 . کندمی استفاده خود سیاسی و
 صلح برای خطری هیچ حالیکه در کرد تحریم چین بر فشار جهت صرفاً را 𝐻𝑜𝑎𝑤𝑒𝑖 شرکت آمریکا مثال عنوان به

 سوی از استانداردها نقض عدم وجود با ملل سازمان که هستیم این شاهد هاتحریم از برخی در متاسفانه. نداشت جهانی

 از اینمونه. ماندمی باقی کالم حد در رویه این از برائت اعالم تنها و کندمی همکاری کنندهاعمال کشور با هدف، کشور

 بر دال اتمی انرژی جهانی سازمان تاییدهای وجود با که کرد، مشاهده ایران علیه آمریکا جنگ در توانمی را ادعا این

 اقدام این هاییبیانیه در تنها و شده سلب ایران از تجاری جهانی خدمات شده، تعریف استانداردهای از ایران تمکین

 در. شودنمی مشاهده نفوذ صاحب کشورهای سوی از مسئله حل راستای در راسخی عزم هیچ حالیکه در شده محکوم

 جهانی جامعه تصمیمات تغییر در تحریم کنندهاعمال کشور نفوذ قدرت به داد، خواهیم ارائه مقاله این در که مدلی

 الهام با سپس پردازیم،می تحریم کنندهاعمال کشور و هدف کشور سوی از بهینه استراتژی اتخاذ به ادامه در و پرداخته

 جهانی جامعه قبال در کنندهاعمال و هدف کشورهای "شخصیت" تاثیر و پرداخته بیزی هایبازی رویکرد به[ 4] مقاله از

 . دهیممی قرار بررسی مورد را
 کشور و هستند (𝑈) تحریم کنندهاعمال کشور و (𝐼) هدف کشور بازی، این اصلی بازیگران که کنیممی فرض ابتدا

 المللیبین استانداردهای ناقض هاسیاست این لزوماً که است هدف کشور هایسیاست در تغییراتی خواستار کنندهاعمال

 است هدف کشور در آنها تغییر خواستار کنندهاعمال کشور که است هائیسیاست یمجموعه 𝐴 کنیممی فرض. نیستند

 ابتدا محاسبات، در سادگی برای. آنهاست به اجرای ملزم هدف کشور که است المللیبین استانداردهای یمجموعه ′𝐴 و

 این. کندنمی تبعیت هیچکدام از یا کندمی تبعیت 𝐴 در مندرج هایسیاست همه از یا هدف کشور که است این بر فرض

 همه یا کندمی تمکین استانداردها یهمه قبال در یا هدف کشور دیگر، عبارت به. گیریممی نظر در نیز ′𝐴 برای را فرض

  مرتب هایزوج صورت به هدف کشور هایاستراتژی بنابراین. کندمی نقض را
 ) }  ′𝐴 نقض و 𝐴 نقض)  و)′𝐴 از تمکین و 𝐴 نقض)  و)′𝐴 نقض و𝐴 از تمکین) و)′𝐴 از تمکین و 𝐴 از تمکین({ 

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

 دو به و کند انتخاب را یکی هدف کشور از بازرسی عدم یا بازرسی میان باید کنندهاعمال کشور مقابل، در. باشندمی 

 هدف کشور که صورتی در که کند نفوذ صاحب کشورهای از ایمجموعه کردن مجاب به اقدام ترتیبی یا موازی صورت

 هدف کشور علیه را جهانی جامعه بتواند بود کنندهاعمال کشور هایخواسته ناقض تنها و نبود جهانی استانداردهای ناقض

𝛼 نفوذ قدرت با نفوذ صاحب کشور 𝑁 کنیم درجهانمی فرض کند؛ لذا بسیج = (𝛼1,⋯ , 𝛼𝑁) (𝛼𝑖 کشور نفوذ قدرت 

𝑖 استراتژی مجموعه دارای کنندهاعمال کشور. دارد وجود( است  

,𝑋) آن در که باشدمی 𝐸) یمجموعه زیر کردن مجاب معنای به 𝑋 و بازرسی به اقدام و (𝑋, 𝑁𝐸) مجاب معنای به 

 :رسیم می زیر سود جدول به بنابراین. است بازرسی به اقدام عدم و 𝑋 کردن

 
 نو مدل در سود توابع جدول

 آن در که

𝐵𝐼:  هدف کشور برای استانداردها نقض از ناشی سود 𝐼  
𝐵𝑈:  تحریم از ناشی جهانی اعتبار میزان 𝐼 است  . 
𝐵𝐼
𝑈:  هایخواسته نقض از ناشی سود 𝑈 کشور برای 𝐼  
𝐵𝑈
𝐼:  تمکین از ناشی سود میزان 𝐼  
𝐶𝑉:  کشور برای تحریم که ایهزینه میزان 𝐼 دارد. 
𝐶𝑒:  کشور بازرسی یهزینه 𝐼 برای 𝑈  
𝐶𝐼
𝑋:  یمجموعه سوی از تحریم که ایهزینه میزان 𝑋 کشور برای 𝐼 دارد . 
𝐶𝑐:  تحریم غیرمستقیم هزینه 𝐼 برای 𝑈  
𝐵𝑟:  برای که تحریم عدم از ناشی اعتبار میزان 𝐼 آیدمی بدست . 
𝐶𝑐
𝑋:  مجموعه کردن مجاب هزینه 𝑋 برای 𝑈  
𝛼𝑖:  کشور نفوذ قدرت 𝑖 المللیبین مناسبات در  . 
𝑅𝑏:  بودن خطر بی اعالم از ناشی جهانی اعتبار 𝐼  
:𝑓 تابع فوق، جدول در که [0,1] → 𝑅 کنیممی تعریف زیر صورت به را  

 𝑓(𝑥) = {
1 𝑥 ≥

1

2

0 𝑥 <
1

2

  (1) 

 از بیش اگر اوالً که است این بر فرض سود توابع محاسبات در که
1

2
 جهانی شوند، سازمان مجاب دنیا اعتباری وزن 

 استانداردها نقض 𝑈 برای کند تمکین 𝑈 یخواسته از هدف کشور اگر ثانیاً کند؛می عمل 𝑈 کشور دستورات با مطابق

 .نیست اهمیت حائز

,𝑋) استراتژی ،𝑈 کشور و) ′𝐴 از تمکین و 𝐴 نقض)  استراتژی 𝐼 اگر حال 𝐸) که سودی صورت این در برگزینند، را 
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𝐵𝐼) است 𝐴 نقض از ناشی شود،می 𝐼 نصیب
𝑈) اگر اما ∑𝑖∈𝑋 𝛼𝑖 ≥

1

2
 اعمال تحریم که است معنی بدین بشود 

  دیگر عبارت به کند پرداخت را 𝐶𝑉 یهزینه باید 𝐼 بنابراین و شودمی

 𝑈1((𝐴′وتمکین𝐴نقض, (𝑋, 𝐸)) = 𝐵𝐼
𝑈 − 𝐶𝑉    𝐼𝑓    ∑𝑖∈𝑋 𝛼𝑖 ≥

1

2
 

𝑖∈𝑋∑ اگر و 𝛼𝑖 <
1

2
𝐵𝐼 سود بر عالوه 𝐼 بنابراین. شد نخواهد اعمال تحریم که معناست بدین این باشد 

𝑈، سود 𝐵𝑟 
 دست از را 𝑋 یمجموعه با تجارت از ناشی سود میزان عوض در و آوردمی بدست را نشدن تحریم اعتبار از ناشی

 :  دیگر عبارت به دهدمی

 𝑈1((𝐴′وتمکین𝐴نقض, (𝑋, 𝐸)) = 𝐵𝐼
𝑈 + 𝐵𝑟 − 𝐶𝐼

𝑋    𝐼𝑓    ∑𝑖∈𝑋 𝛼𝑖 <
1

2
 

 : داریم بنابراین

 𝑈1((𝐴′وتمکین𝐴نقض, (𝑋, 𝐸)) = 𝐵𝐼
𝑈 + 𝐵𝑟 − 𝐶𝐼

𝑋 + 𝑓(∑𝑖∈𝑋 𝛼𝑖)(𝑉 − 𝐶𝑉 + 𝐶𝐼
𝑋 − 𝐵𝑟) 

𝑖∈𝑋∑ صورتیکه در 𝑈 کشور سود و 𝛼𝑖 <
1

2
𝐶𝑐− باشد 

𝑋 − 𝐶𝑒 کردن مجاب و بازرسی هزینه از ناشی 𝑋 در و 

𝑖∈𝑋∑ صورتیکه 𝛼𝑖 ≥
1

2
𝐵𝑈 برابر باشد  − 𝐶𝑐 − 𝐶𝑒 − 𝐶𝑐

𝑋 داریم نتیجه در بود خواهد : 
 𝑈2((𝐴′وتمکین𝐴نقض, (𝑋, 𝐸)) = 𝑓(∑𝑖∈𝑋 𝛼𝑖)(𝐵𝑉 − 𝐶𝑐) − 𝐶𝑒 − 𝐶𝑐𝑋 

 .آیدمی بدست باال مانند نیز دیگر هایحالت

بدست آورد که برای   AHPتوان از روشرا می 𝛼𝑖 ضرائب که است ذکر به الزم بهینه، جواب آوردن بدست از قبل

𝐵𝑈 هایمولفه که آنجا از. مراجعه کرد [15]توان به آشنایی با این روش می
𝐼، 𝐵𝑈، 𝐵𝐼

𝑈 و 𝐵𝐼، وابسته کامالً هاییمولفه 

 تسلیحات کاهش کننده،اعمال کشور خواسته اگر مثالً )اند المللیبین استانداردهای و کنندهاعمال کشور خواسته نوع به

 و است مرزی امنیت کاهش و نظامی قدرت کاهش از ناشی هزینه شود،می متقبل هدف کشور که ایهزینه باشد نظامی

 اگر طرفی از است؛ اقتصادی هزینه باشد خاص ایمنطقه در اقتصادی امتیازات برخی خواستار کنندهاعمال کشور اگر

 راستای در اگر و بود خواهد اقتصادی هدف کشور برای هزینه باشد زیست محیط راستای در المللبین استانداردهای

 خواهد نظامی قدرت و تکنولوژی افزایش استانداردها این نقض از ناشی سود باشد ایهسته هایفعالیت کردن محدود

 خواهیم پارامتر 4 این حساسیت تحلیل به و آوریممی بدست پارامتر 4 این حسب بر را بهینه جواب رو این از ،(بود

 .پرداخت

 شده ارائه بازی نش تعادل  3.1
 خروج دارای بازیکنی هیچ آن در که است نش تعادل غیرهمکارانه، هایبازی در استفاده مورد مفاهیم مهمترین از یکی 

 . پردازیممی شده مسلط هایستون و سطرها حذف به نش تعادل کردن پیدا از قبل. نیست سودمندانه

,𝑋) ستون 𝑋به ازای هر  قضيه : 𝑁𝐸) به مربوط ستون توسط ضعیف شده مسلط (⌀,𝑁𝐸) باشدمی  . 

 . است بدیهی 1 جدول به توجه با برهان:

𝐽 اگر قضيه : = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛{𝑐𝑒
𝑥| ∑𝑖∈𝑋∪{𝑈} 𝛼𝑖 ≥

1

2
�̂� و { ∈ 𝐽 هر ازای به آنگاه باشد 𝑋 ⊈ 𝐽 به متعلق ستون 

,𝑋) استراتژی 𝐸) استراتژی به متعلق ستون توسط ضعیف شده مسلط (�̂�, 𝐸) باشدمی  . 
 . است بدیهی 1 جدول به توجه با برهان:

  با نتیجه در 

 �̂� ∈ 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛{𝐶𝑐𝑥| ∑𝑖∈𝑋∪{𝑈} 𝛼𝑖 ≥
1

2
}  
,(𝑁𝐸,⌀)} عضوی 3 به تبدیل 𝑈 کشور عمل  (⌀, 𝐸), (�̂�, 𝐸)} داریم هدف کشور برای همچنین. شد خواهد : 

 𝑈1((𝐴′وتمکین𝐴تمکین)) = (
𝐵𝑟 − 𝐶𝐼

𝑋

𝐵𝑟
) ≨ (

𝐵𝐼 + 𝐵𝑟 − 𝐶𝐼
𝑋

𝐵𝑟 + 𝐵𝑟
) =
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𝑈1((𝐴′ونقض𝐴تمکین) 
 

  به تبدیل نیز 𝐼 کشور عمل یمجموعه بنابراین
  } ( ′𝐴 نقض و 𝐴 نقض) ،) ′𝐴 از تمکین و 𝐴 نقض)  ، (′𝐴 نقض و 𝐴 تمکین ({
 .بود خواهیم روبرو زیر ماتریس با شده، ضعیف مسلط طور به هایستون و سطرها حذف با ما نتیجه در و شد خواهد 

 
 المللبين هایسازمان پایبندی عدم صورت در سود ماتریس

  شرط دو با.  رویممی مخلوط نش تعادل یافتن سراغ به حال. ندارد محضی نش تعادل هیچ فوق بازی که
 𝐶𝑐

�̂� + 𝐶𝑒𝐶𝑐
< 𝐵𝑈    (1)    و   𝐶𝑉 + 𝐵𝑟 > 𝐵𝐼

𝑈 > 𝐵𝐼    (2) 
 : است زیر صورت به فوق بازی مخلوط نش تعادل قضيه :                 

{
 
 

 
 𝑝1

∗ =
𝐶𝑒

𝐵𝑈 − 𝐶𝑐
, 𝑃2

∗ =
𝐶 �̂�

𝐵𝑈 − 𝐶𝑐
, 𝑃3

∗ =
𝐵𝑈 − 𝐶𝑒 − 𝐶𝑐 − 𝐶𝑐

�̂�

𝐵𝑈 − 𝐶𝑐

𝑞1
∗ =

𝐵𝐼
𝑈 − 𝐵𝐼
𝐶𝑉 + 𝐵𝑟

, 𝑞2
∗ =

𝐵𝐼
𝐶𝑉 + 𝐵𝑟

, 𝑞3
∗ =

𝐶𝑉 + 𝐵𝑟 − 𝐵𝐼
𝑈

𝐶𝑉 + 𝐵𝑟

 

𝑃1 که 
𝑃2 و) ′𝐴 نقض و 𝐴 نقض)  انتخاب احتمال ∗

𝑃3 و (′𝐴 تمکین و 𝐴 نقض)  انتخاب احتمال ∗
)  انتخاب احتمال ∗

𝑞1 و است هدف کشور توسط (′𝐴 نقض و 𝐴 تمکین
,𝑋) انتخاب احتمال ∗ 𝐸) و 𝑞2

,⌀) انتخاب احتمال ∗ 𝐸) و 𝑞3
∗ 

 .  است 𝑈 کشور توسط (𝑁𝐸,⌀) انتخاب احتمال
 :است زیر صورت به 𝐼 کشور برای ( ′𝐴 نقض ، 𝐴 نقض)  استراتژی انتخاب از ناشی انتظاری سود برهان:

 𝐸(𝑢1(𝐴
,نقض′ 𝐴نقض)) = 𝑞1(𝐵𝐼 + 𝐵𝐼

𝑈 − 𝐶𝑉) + 𝑞2(𝐵𝐼 + 𝐵𝐼
𝑈 − 𝐶𝑉) + 𝑞3(𝐵𝐼 + 𝐵𝐼

𝑈 + 𝐵𝑟) 
= 𝐵𝐼 + 𝐵𝐼

𝑈 − (1 − 𝑞3)𝐶𝑉 + 𝑞3𝐵𝑟 
 :  همچنین

 𝐸(𝑢1(𝐴
,تمکین′ 𝐴نقض)) = 𝑞1(𝐵𝐼

𝑈 − 𝐶𝑉) + 𝑞2(𝐵𝐼
𝑈 + 𝐵𝑟) + 𝑞3(𝐵𝐼

𝑈 + 𝐵𝑟) = 𝐵𝐼
𝑈 −

𝑞1𝐶𝑉 + (1 − 𝑞1)𝐵𝑟 
 𝐸(𝑢1(𝐴

,نقض′ 𝐴تمکین)) = 𝑞1(𝐵𝑟 + 𝐵𝐼) + (𝑞2 + 𝑞3)(𝐵𝑟 + 𝐵𝐼) = 𝐵𝑟 + 𝐵𝐼 
 : داشت خواهیم فوق یمعادله 3 دادن قرار برابر با

 (

𝐵𝐼 + 𝐵𝐼
𝑈 − (1 − 𝑞3)𝐶𝑉 + 𝑞3𝐵𝑟 = 𝐵𝐼

𝑈 − 𝑞1𝐶𝑉 + (1 − 𝑞1)𝐵𝑟
𝐵𝐼
𝑈 − 𝑞1𝐶𝑉 + (1 − 𝑞1)𝐵𝑟 = 𝐵𝑟 + 𝐵𝐼

𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 = 1

 

 :  است زیر صورت به فوق دستگاه جواب که

 𝑞1
⋆ =

𝐵𝐼
𝑈−𝐵𝐼

𝐶𝑉+𝐵𝑟
    𝑞2

⋆ =
𝐵𝐼

𝐶𝑉+𝐵𝑟
    𝑞3

⋆ =
𝐶𝑉+𝐵𝑟−𝐵𝐼

𝑈

𝐶𝑉+𝐵𝑟
 

𝐶𝑉 شرط به باتوجه که + 𝐵𝑟 > 𝐵𝐼
𝑈 > 𝐵𝐼 ، 0 < 𝑞𝑖

⋆ <  آوردن بدست برای. بود خواهد التاری یک جواب و 1

 : کنیممی عمل باال مانند نیز 𝐼 بهینه استراتژی
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𝐸(𝑢2(�̂�, 𝐸)) = 𝑝1(−𝐶𝑒 − 𝐶𝑐 − 𝐶𝑐
�̂� + 𝐵𝑈) + 𝑝2(𝐵𝑈 − 𝐶𝑐 − 𝐶𝑒 − 𝐶𝑐

𝑥) + 𝑝3(𝐵𝑈
𝐼 − 𝐶𝑐

�̂�) 
= −𝐶𝑒 − 𝐶𝑐

�̂� + (𝐵𝑈 − 𝐶𝑐)(1 − 𝑝3) + 𝑝3𝐵𝑈
𝐼  

 𝐸(𝑢2(∅, 𝐸)) = 𝑝1(−𝐶𝑒 − 𝐶𝑐 + 𝐵𝑈) + 𝑝2(−𝐶𝑒) + 𝑝3(𝐵𝑈 − 𝐶𝑒) = −𝐶𝑒 + (𝐵𝑈 −
𝐶𝑐)𝑝1 + 𝐵𝑈

𝐼 𝑝3 
𝐸(𝑢2(∅,𝑁𝐸)) = 𝑝3𝐵𝑈

𝐼  
 :  رسیممی زیر نقطه به انتضاری سودهای دادن قرار مساوی با که

 𝑝1
⋆ =

𝐶𝑒

𝐵𝑈−𝐶𝑐
, 𝑝2
⋆ =

𝐶𝑐
�̂�

𝐵𝑈−𝐶𝑐
, 𝑝3
⋆ =

𝐵𝑈−𝐶𝑐−𝐶𝑒−𝐶𝑐
�̂�

𝐵𝑈−𝐶𝑐
 

𝐵𝑈 شرط با فوق جواب که > 𝐶𝑐
�̂� + 𝐶𝑒 + 𝐶𝑐 است التاری یک . 

 بهينه جواب حساسيت تحليل  3.2

 : باشدمی زیر صورت به بازی بهینه جواب شد، مشاهده که همانطور 

𝑓(𝑥) =

{
 
 

 
 𝑝1

∗ =
𝐶𝑒

𝐵𝑈 − 𝐶𝑐
, 𝑃2

∗ =
𝐶 �̂�

𝐵𝑈 − 𝐶𝑐
, 𝑃3

∗ =
𝐵𝑈 − 𝐶𝑒 − 𝐶𝑐 − 𝐶𝑐

�̂�

𝐵𝑈 − 𝐶𝑐

𝑞1
∗ =

𝐵𝐼
𝑈 − 𝐵𝐼
𝐶𝑉 + 𝐵𝑟

, 𝑞2
∗ =

𝐵𝐼
𝐶𝑉 + 𝐵𝑟

, 𝑞3
∗ =

𝐶𝑉 + 𝐵𝑟 − 𝐵𝐼
𝑈

𝐶𝑉 + 𝐵𝑟

 

𝑃3) هایشخواسته از 𝐼 تمکین احتمال افزایش دنبال به 𝑈 کشور 
 𝐼 تمکین یابد افزایش 𝐵𝑈 هرچه بنابراین باشدمی) ∗

 𝑈 چه هر دیگر عبارت به باشد نیز 𝑈 شخصیت بر دال تواندمی 𝐵𝑈 شد گفته که همانطور رفت خواهد باال 𝑈 از

 عدم احتمال افزایش خواستار 𝐼 کشور طرفی از. داد خواهد افزایش را خود از تمکین احتمال برسد نظر به مستبدتر

𝑞1 کاهش دنبال به 𝐼 منظور بدین. است تحریم
𝑞1) .است ∗

,�̂�) استراتژی که است این احتمال ∗ 𝐸) توسط 𝑈 اتخاذ 

𝑞2 باید یا هدف این برقراری برای 𝐼 کشور( شود
 معنا بدان این که یابد افزایش باید 𝐵𝐼 عبارتی به که دهد افزایش را ∗

 کشور شخصیت یمولفه 𝐵𝐼 زیرا باشد تر محکم و مقتدرتر باید جهانی مناسبات در هدف کشور شخصیت که است

𝑞3 باید یا است؛ جهانی عرصه در هدف
 کشور یعنی شد خواهد حاصل 𝐵𝑟 افزایش با نیز امر این که دهد افزایش را ∗

 (.یابد کاهش خارجی گذاریسرمایه ریسک) دهد افزایش را خود جهانی اعتبار باید هدف

 گيرینتيجه -4

کننده برای کشور هدف غیر قابل های کشور اعمالاگر خواسته که است این شد استنباط شده ارائه مدل از که آنچه

از آنجاکه افزایش . افزایش اقتدار کشور هدف در مناسبات جهانی استپذیرش باشد، تنها راهکار برای جلوگیری از تحریم، 

گذاری خارجی و متعاقبا افزایش آتار مخرب تحریم بر کشور هدف دارد، احتمال تحریم تاثیر مستقیمی در کاهش سرمایه

ای مختلف )از جمله هکننده به دنبال افزایش اثرگذاری تحریم باشد باید اقتدار کشور هدف را به روشاگر کشور اعمال

هایی که نماد اقتدار کشور هدفند( کاهش دهد؛  های اقتدار مانند کشتن شخصیتتحقیر دیپلماسی و یا از بین بردن المان

های مقاومت )چه در عرصه دیپلماسی و چه در همچنین تنها راه کشور هدف برای کاهش احتمال تحریم، تقویت المان

 که معناست بدین بلکه است مضر مذاکره که نیست معنا بدان گیرینتیجه بود.  این عرصه اقتصادی یا نظامی( خواهد

 .ندهد دست از مواقعی چنین در را خود هوشیاری باید هدف کشور
 ثبات میزان و اقتصاد و هارسانه تاثیر اما. است شده نگاه المللبین روابط دید از تحریم مسئله به صرفا مقاله این در

 زمینه در مندانعالقه سایر که است امید. هستند تحریم نبرد در تاثیرگذار بسیار هایمولفه جمله از کشور، دو داخلی

    .نمایند اقدام بهینه راهکاری یافتن و هامولفه این تحلیل
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 چکیده

ی سازینهیک روش جدید براساس روش نقطه درونی با تولید محدودیت برای حل مسایل بهدر این مقاله سعی داریم 

تناهی را نیمه نام ه ریزینامتناهی خطی که از همگرایی سریعتری برخوردار است، ارائه دهیم. در الگوریتم جدید، مساله برنام

انع ماز تابع  ا استفادهو مساله خطی را ب خطی خواهیم کرد متناهیبرنامه ریزی تبدیل به مساله با استفاده از گسسته سازی 

تناهی عداد متکنیم. در هر تکرار نقطه ای را در نزدیکی مسیر مرکزی پیدا می کنیم و  به مساله غیرخطی تبدیل می

ا رتر مانعی و پارام را از مجموعه شدنی مساله نیمه نامتناهی شناسایی و ناحیه شدنی ذکر شدهدر نقطه  نقض شدهمحدودیت 

پس با نیم؛ سکسیر مرکزی را به روز می به روز می کنیم. نقطه شدنی را برای ناحیه شدنی جدید بهبود می دهیم و م

عی به رامتر مانکه پا استفاده از روش نیوتون نقطه ای در نزدیکی مسیر مرکزی جدید پیدا می کنیم. این روند را تا زمانی

ت به ری نسبنتایج عددی نشان می دهند که این الگوریتم از سرعت و دقت بهت دقت مورد نظر برسد ادامه می دهیم.

 های دیگر برخوردار است. الگوریتم

 .تابع مانع ؛الگوریتم نقطه درونی ؛نیمه نامتناهیبرنامه ریزی   کلمات کلیدی:

  مقدمه -1

جان شروع شد. از این سال به بعد الگوریتم های -کار بر روی مسائل نیمه نامتناهی توسط هار و فیرتیز 1924سال  در

الگوریتم تجزیه  [5]، کالیسکی و همکاران1997تا اینکه در سال  [3-1]زیادی برای حل این دسته مسائل ارایه شدند

به کار بردند. این روش بر مبنای برش صفحه است و با مجموعه متناهی از  را لگاریتم مانعی برای این دسته از مسائل

ل ایجاد می هینه اختالیند الگوریتم برخی از قیدها که در محاسبه جواب بآو در فر شودها الگوریتم شروع می محدودیت

با  [4]از طرفی برخی از قیدهای مفید و موثر را اضافه خواهد شد. کمتر از یکسال بعد لئو و همکارانکنند را حذف، 

)𝒪تغییراتی در اضافه کردن قیدهای نقض شده این الگوریتم را بهبود بخشیدند به طوری که حداکثر 
𝑚6

𝛿2
𝑒
4√𝑚

𝜀 برش  (

در طی اجرای الگوریتم ایجاد خواهد شد و شعاع بزرگترین گوی محاط در ناحیه شدنی است،  𝛿تعداد متغیرها،  𝑚که 

الگوریتم توسعه یافته ای که  [6]، اسکروچی و همکاران2011در هر تکرار فقط یک برش اضافه خواهد شد. در سال 

ر داده ها و اضافه کردن چند برش با هم به طوری که توسط لئو و همکاران ارائه شده را توسعه دادند و با حفظ بیشت

)𝒪حداکثر 
𝑚2𝑝2

𝛿2
𝑒
3√𝑚

𝜀 اضافه خواهد شد برتری  ،حداکثر تعداد قیدهای اضافه شده همزمان است �̂�که در آن  برش (

 الگوریتم خود را نشان دادند.
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2-  

نقطه درونی تولید محدودیتالگوریتم 

 

 زیر را در نظر بگیرید: بهینه سازیمسئله 

(1)        max{bTy: aω
T y ≤ cω, ω ∈ Ω }  

bیک مجموعه فشرده،  Ωکه در آن  ∈ ℝm ،aω ∈ ℝ
m  وcω ∈ ℝ

ωبرای    ∈ Ω باشد. می 
 ناحیه شدنی فشرده مساله فوق را به صورت

ℱΩ = {y ∈ ℝm: at
Ty ≤ ct, t ∈ Ω} 

 گیریم.در نظر می

 مفروضات زیر را در نظر بگیرید:

tفشرده و نگاشت های  Ωمجموعه   .1 → at  وt → bt  درt .پیوسته هستند 

 شعاع با بعدکامل می باشد.-δشامل یک گوی  ℱΩناحیه شدنی  .2

3. ℱΩ  [0,1]در یک ابرمکعب واحدm  محاط شده است و بردارهایat  وb ( نرمالیزه هستند‖at‖ = ‖b‖ =

1) 

و با تعداد  متناهی محدودیت تعریف شده  ℱΩ( را که ناحیه شدنی آن تقریب بیرونی از 1گسسته سازی از مساله )

 است، به صورت زیر در نظر میگیریم:

(2)                                           max {bTy: ATy ≤ c } 

n (nگسسته سازی فوق را با انتخاب  ≥ 2m محدودیت خطی از مجموعه محدودیت ){ct − at
Ty ≥ 0, t ∈

ω}  ساخته می شود. در حقیقت برای هر زیرمجموعهQ ⊂ Ω ( از )( با 1می توانیم یک گسسته سازی متناظر)خفیف

یک ماتریس  Aتعریف کنیم. بنابراین  Qمحدودیت ها شماره گذاری شده توسط مجموعه  در نظر داشتن آن دسته از

m× n  می باشد کهi- ام ستون آن با بردارai  ساخته می شود وc  1یک بردار × n  کهi- ام مولفه آن برابر باci  می

0( را به فرم 2محدودیت اول انتخاب شده در مساله )  2mباشد. طبق مفروضات فوق، میتوانیم برای راحتی  ≤ yi ≤

1, i = 1,2, … ,m  ،در نظر بگیریم. بنابراینAm×n  شامل یک زیرماتریس همانی است کهAm×n  رتبه سطری

 کامل دارد.

 را با توجه به مطالب باال به صورت زیر تعریف می کنیم: ℱΩتقریب بیرونی چندوجهی از 

ℱd = {s ∈ ℝn: ATy + s = c,   s ≥ 0}   

م و مسئله اولیه ( می نامی1( می باشد که ما آن را مسئله دوگان مسئله )1مسئله فوق حالت ضعیف مساله اصلی )

 آن به صورت

(3)                                           min{cTx: Ax = b, x ≥ 0 } 
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 که ناحیه شدنی آن
ℱp = {x ∈ ℝ

n: Ax = b,   x ≥ 0} 
 می باشد.

تغیرهای مروی  به محدودیت( و ساختگی اما محدودیت های کران دار پویاالگوریتم را با محدودیت های نامنفی )جع

  می یابد. فزایشتصمیم آغاز می کنیم. هنگامی که نقطه مورد نظر به یکی از مرزهای ساختگی نزدیک شود کران را ا

y̅  را نقطه ای در نزدیکی مسیر مرکزیℱd (θ-که جواب آغازین در داخل جعبه می باشد در نظر )بگیرید  تقریب

 محدودیت pبه طوری که برای 
a̅j
Ty ≤ c̅j    j = 1,2, . . , p 

 داشته باشیم  ℱΩدر 

c̅j < a̅j
Ty̅ 

( شدنی نباشد توسط یک 1)جواب فعلی( برای مساله اصلی ) y̅محدودیت نقض شده در صورتی که  pبنابراین 

 اوراکل پیدا می شوند. پس ناحیه شدنی  گسسته سازی شده به روز شده به صورت زیر می باشد:

ℱd
+ = {s ∈ R+

n , r ∈ R+
p
:   ATy + s = c , A̅y + r = c̅} 

ℱp
+ = {x ∈ R+

n , t ∈ R+
p
:  Ax + A̅t = b  } 

A̅ که در آن  ∈ Rm×n  ترکیبp  بردارهای ستونیa̅i  ها و c̅ = (c̅1; c̅2; … ; c̅p)  .می باشدμ+ =

(1 − η)μ  0را پارامتر به روزرسانی مانعی برای مقدار مشخص < η < در نظر بگیرید. حال باید نقطه ای را در 1

ℱdمرکز -+μنزدیکی مسیر مرکزی گسسته سازی به روز و نزدیک به 
c̅پیدا کنیم. چون  + < A̅Ty̅  بنابراینA̅Ty ≤

c̅  محدودیت های عمیق برایℱd  هستند پسy̅ ی برای نقطه شدنℱd
نمی باشد. باید ابتدا نقطه شدنی اکید برای  +

ℱd
 پیدا کنیم.فرض کنید +

t̅ = argmin {
p

2
tTVt −∑log ti

p

i=1

} 

Vکه در آن  = A̅T(A X̅AT)−1 A̅  کهX  یک ماتریس قطریn × n   با مولفه های بردارx  بعنوان عناصر

 قطری آن می باشد. همچنین تعریف می کنیم

d̅ = p(A̅Ty̅ − c̅) t ̅
A̅Ty̅چون  − c̅ > t̅و  0 > d̅ن بنابرای 0 > αمی باشد.  0 < 1 − θ  ثابت در نظر بگیرید. دو حالت زیر اتفاق

 می افتد:

d̅محدودیت های کم عمق )سطحی(:  .1 < αe در این حالت نشان می دهیم که تمام محدودیت های نقض .

 فعلی می تواند بهبود یابد. y̅عبور می کنند و شدنی دوگان با  y̅شده از بیضوی دیکنی حول 

d̅iمحدودیت های خیلی عمیق: یک محدودیت وجود دارد که  .2 ≥ α در این حالت شدنی دوگان قابل بهبود .

 مرکز جدید را می توان با تابع مانعی اولیه به دست آورد.-+μنیست اما شدنی اولیه قابل بهبود می باشد و 

ℱpلم زیر نقطه شدنی اکید را برای 
ℱdو  +

د که اگر محدودیت های به ما می دهد. این لم نشان می ده +

آغاز می کنیم تا به نقطه ای در نزدیکی مسیر مرکزی  +sو  +xنقض شده کم عمق باشند آنگاه روش نیوتون را با 

جدید دست یابیم. اما اگر حداقل یک نامساوی خیلی عمیق وجود داشته باشد شدنی دوگان قابل بهبود نیست زیرا 

شدنی اولیه را را  +xکنی دور می باشد. در این حالت با استفاده از نمیدانیم که محدودیت چقدر از بیضوی دی

مرکز اعمال می کنیم. این فرایند را -+μبهبود می بخشیم و روش نیوتون را روی فضای اولیه برای به روز رسانی 
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 به دقت مورد نظر نرسیده ادامه می دهیم. μتا زمانی که پارامتر مانعی 

را پارامتر مانعی و  μحیه شدنی اولیه و دوگان مساله گسسته سازی باشند. نا ℱdو  ℱdفرض کنید که  لم.

(x̅, s̅)  را نقطه ای در نزدیکی مسیر مرکزی که در شرایطθ- تقریب صدق می کند، در نظر بگیرید. فرض کنید

x∆اضافه شده است و  ℱdمحدودیت نقض شده به  pکه  = −X̅2AT(AX̅2AT)−1A̅t̅ وd̅i < α < 1 − θ 

iبرای  = 1,2, . . , pآنگاه . x+ = (x̅ + α∆x; α t)̅  نقطه شدنی اکید برایℱp
می باشد. همچنین، تعریف  +

s∆کنید  = AT(AX̅2AT)−1A̅t̅  وr̅ =
1

p
(αe − d̅)t̅−1  که در آنp- بردارt̅−1  وارون مولفه ای بردارt̅ 

+sمی باشد آنگاه  = (s̅ + α∆s; r̅)  شدنی اکید برایℱd
 می باشد. +

 با توجه به مطالب گفته شده الگوریتم به صورت زیر می باشد:

 الگوریتم نقطه درونی تولید محدودیت

 مقادیر اولیه:

ℱd
0 = [0,1]m , y0 =

1

2
e, s0 =

1

2
e, n0 = 2m, η0 =

1

9√n0
, θ = 0.25, k = 1 

nk) تا زمانی که + √nk)μk ≥ ε انجام بده 

 نقض شده اند را شناسایی می کنیم. ykکه توسط  ℱΩ محدودیت در pk .1گام 

(A̅k)Ty ≤ c̅k  در ℱΩ  به طوری که(A̅k)Tyk > c̅k 
 رسانیبه روز  .2گام

nk = nk−1 + pk,   ηk =
1

9√nk
, μk = (1 − ηk)μk−1 

Ak = [Ak−1  A̅k],       ck = (ck−1; c̅k) 
 را از رابطه محاسبه کنید. d̅ را از رابطه  و t̅  .3گام

d̅اگر   .4گام < αe  را انجام دهید. 4.2را انجام دهید در غیر این صورت گام  4.1گام 

 به دست آورید. skشروع کنید تا  +sروش نیوتون دوگان را با  .4.1گام

xk = x(sk)  در نزدیکیμk- مرکزℱd
k .تعریف کنید 

 به دست آورید. xkشروع کنید تا  +xروش نیوتون اولیه را با  .4.2گام

sk = s(xk)  در نزدیکیμk- مرکزℱp
k .تعریف کنید 

k . 5گام = k + 1 

 پایان
3-

 

 مقایسه دو الگوریتم نقطه درونی تولید محدودیت و الگرانژ تصویر شده

مقایسده مدی  [1]در این بخش الگوریتم معرفی شده در فوق را با نتایج عددی حاصل از الگوریتم الگرانژ تصویرشدده در

 کنیم و برتری الگوریتم نقطه درونی تولید محدودیت را در مقدار تابع هدف مشاهده خواهیم کرد.

 

 

 : 1مثال 

max−𝑦1 −
1

2
𝑦2 −

1

3
𝑦3     

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

 𝑠. 𝑡   tan 𝑥 −∑𝑎𝑖𝑥
𝑖−1

𝑛

𝑖=1

≤ 0      

    Ω ∈ [0,1] 
 :2مثال 

max−𝑦1 −
1

2
𝑦2 −

1

2
𝑦3 −

1

3
𝑦4 −

1

4
𝑦5 −

1

3
𝑦6      

𝑠. 𝑡   𝑒𝑥
2+𝑤2 − (𝑦1 + 𝑦2𝑥 + 𝑦3𝑧 − 𝑦4𝑥

2 + 𝑦5𝑥𝑧𝑦6𝑧
2 ) ≤ 0  

Ω = [0,1] × [0,1] 
 :3مثال 

max−2𝑦1 − 4𝑦2 − 𝑦3    

 𝑠. 𝑡 ∑(1 − 𝑦𝑖)𝑐𝑖(𝑥, 𝑦) −
1

2

3

𝑖=1

      

Ω = [−1,4] × [−1,4] 

{
 
 
 

 
 
 𝑐1(𝑥, 𝑦) =

1

𝑥
exp ((−

1

𝑥
)(1 + (𝑦 − 1)2))                        𝑥 > 0

𝑐2(𝑥, 𝑦) = (
1

𝑥
) exp ((−

1

𝑥
)(2 +

𝑦2

4
))                              𝑥 > 0

𝑐3(𝑥, 𝑦) = (
1

𝑥 − 2) exp((−
1

𝑥 − 2)
(1 + (𝑦 + 1)2))

𝑐1,2,3(𝑥, 𝑦) = 0                                                                    

  𝑥 > 2

𝑜.𝑤

 

 
 

 

 شده ریو الگرانژ تصو تیمحدود دیتول ینقطه درون تمیدو الگور سهیامق

تعداد تکرار هدف 
الگوریتم الگرانژ 

 تصویر شده

تعداد تکرار الگوریتم نقطه 
 درونی تولید محدودیت

مقدار تابع هدف 
الگوریتم الگرانژ تصویر 

 شده

مقدار تابع هدف الگوریتم 
 نقطه درونی تولید محدودیت

 مثال

45 38 6490420/0- 6490412/0- 1 
40 29 435643/2- 4338899/2- 2 
39 23 275265/0- 275240/0- 3 
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 نتایج

نشدان مدی دهدد  نتایج عددی. معرفی می کند خطی نیمه نامتناهیالگوریتم برای حل مسائل برنامه ریزی  دو این مقاله

نسبت به الگوریتم گرادیان تصویر شده از سرعت و دقدت بیشدتری برخدوردار  نقطه درونی تولید محدودیتکه الگوریتم 

휀تولرانس در نظر گرفته شده در این مقاله  است. =  است.  10−4
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  بینی شاخص بورسپیش

 3، مسعود ملکی2احسان حاجی زاده، 1نگار دوست محمدی

 ؛تهران،ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندسی برق، دانشکده دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق،1
ndustmohammadi@yahoo.com 

 ehsanhajizadeh@aut.ac.ir؛ ایران تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، های مدیریت،و سیستماستادیار،دانشکده مهندسی صنایع 2
؛ ایران تهران، امیرکبیر،نشگاه صنعتیدا دانشکده مهندسی برق، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق،3

masoudmaleki@aut.ac.ir 
 

 چکیده

 های اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است.های زمانی از اهمیت باالیی برخوردار است و در سالسریتجزیه و تحلیل 

عصبی  هام است. از آنجایی که، شبکهبینی قیمت سیکی از مهمترین آنان پیش کههای زیادی در این زمینه مطرح است چالش
ها در این مسائل مبدل شده یکی از پرکاربردترین روش بهبه همین علت  دهد،قبولی در این زمینه ارائه می بازگشتی نتایج قابل

تجزیه و  از با استفادهدا بتا .استروز  30به مدت  DOW Jones Industrial شاخصمقاله بررسی پیش بینی این است. هدف 
به روشی دیگر ابعاد  نیز کوواریانس سپس در ادامه با معرفی  عدد کاهش یافته، 7به  9ها از تعداد مشخصهاصلی  تحلیل مولفه های

با شود، در نهایت می شبکه عصبیپیش بینی دقت منجر به افزایش کاهش ابعاد در بعضی از مواقع  ها کاهش خواهد یافت.مشخصه
 شود.اعتبار مدل پیشنهادی سنجیده می ARMAاستفاده از یک مدل 

 .ARMAمدل  ؛های اصلیتحلیل مولفه ؛بینی شاخص بورسپیش ؛عصبی بازگشتیشبکه  کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

 .نسان موثر استا یبر زندگ میرمستقیغ ایو  میاست که به طور مستق یفراوارن یهاچالش انگریب یزمان یسر ینیبشیپ

و انتخاب  یآورجمع یزمان یسر یحل هر مسئله یبرا ییقدم ابتدا ،آب و هوا ینیبشیپ ایسهام و  متیق ینیبشیپمانند 

 دقت قابل قبول است. کیبه  دنیرس یبرامدل  نیو سپس بهتر حیصح یرهایمتغ

 یرهایهستند. تعداد متغ یفن یهالیو تحل یاقتصاد یهاداده ه،یپا متیق یهامعموال شامل داده یورود یرهایمتغ

یک متغیر ورودی  [1] مثال در یباشد برا ریمتغ تواندیم یورود 60تا  یورود 1توسط محقق انتخاب شده و از  یورود

متغیر  8 روز و 365دیتای از [2]در روز استفاده شده است. 3000برای تقریبا  FTSEو  S&P500و  DAXبرای شاخص 

اجزای اصلی را از  PCAبتدا از روش ا [6]در (. های قیمت پایهاستفاده شده )داده S&P500ورودی برای شاخص 

   [5]های مالی صورت گرفته است. دربینی سری قیمتپیش STNNهای ورودی استخراج کرده سپس با یک مدل داده
قیمت بازار بورس اوراق تهران بینی متغیر ورودی برای پیش 20های اصلی با و تحلیل مولفههای شبکه عصبی از مدل

با  های اصلی و یک شبکه عصبیجهته تحلیل مولفهدو-یک مدل ترکیبی دوبعدی با استفاده از [7]استفاده شده است.

شاخصی که از  29های اصلی، بعد ابتدا با استفاده از تحلیل مولفه  [8]کند. درار بازار سهام را مدل میتابع شعاعی رفت

این مقاله   [9]کند.انتشار وارد میبه عنوان ورودی به یک شبکه عصبی پسدهد و تحلیل فنی بدست آمده را  کاهش می

با استفاده از تجزیه و تحلیل مولفه اصلی  را روز 29راق بهادار کازابالنکا به مدت بینی قیمت سهام کل بازار بورس اوپیش

ها از هشت به شش است. استفاده از کاهش ابعاد باعث افزایش دقت در مدل شبکه عصبی به منظور کاهش تعداد ویژگی
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 .دهدمیارائه بینی خوبی برای قیمت سهام شود و پیشبازگشتی می

است که در  PCA دو مدل مختلف شامل کوواریانس و ی آن توسطکاهش ابعاد ورودی به تعداد بهینههدف این مقاله 

بینی پیش روز آینده 30. سپس با استفاده از یک شبکه عصبی ساده قیمت برای یابدتقلیل میمشخصه  7به  9از  اینجا

 شده است.
 

   هاها و مشخصهروش -2

 هامشخصه -1. 2

به دست  یبرا یدهند ، گام مهم یارائه م متیتحول ق ریاطالعات را در مورد س نیشتریکه ب ییها یژگیانتخاب و

ارزش  نیمدل حجم ،ارزش روزانه باز شدن سهام ، باالتر نیمورد استفاده در ا یها یژگیاست. و حیصح جیآوردن نتا

( ، SMAروز ) n ساده درحرکت  نیانگیشدن سهام ، م هارزش روزانه سهام ، ارزش روزانه بست نیروزانه سهام ، کمتر

ی اول به طور مستقیم از روی است که پنج داده %Kو تصادفی  %Dتصادفی ، (EMA) ییحرکت روزانه نما نیانگیم

ی بعدی هریک دارای فرمول مستقل هستند که طبق آیند و در مقابل چهار مشخصهی سهم بدست میهای گذشتهداده

 شوند.روابط زیر محاسبه می
Simple n-day Moving Average: 
 

(1)                                                                                           1( ) t t n
t

p p
SMA n

n
 

 

1tpکه در آن   .قیمت قبلی بسته شدن سهام است 

 
Exponential n-day Moving Average 
 

(2)                                                                          1 1( ) (1 )t t tEMA n p EMA      
 

1tpکه در آن که در آن    2قیمت قبلی بسته شدن سهام و
1 n

 


 1/0و معموالً مقداری بین موارسازی هفاکتور   

1tEMAدارد و در نهایت  3/0تا   .میانگین حرکت قبلی است 
Stochastic K%:  
 

(3)                                                                                                     14 100
14 14
t

t
p LK

H L


 


 

 14Hروز گذشته و  14پایین ترین قیمت در  14Lی قیمت بسته شدن سهام فعلی، نشان دهنده tpکه در آن 

 روز گذشته است. 14باالترین قیمت در 
 Stochastic D%: 
 

(4)                                                                                                 1 2 3
3

t t t
t

K K KD    
 

  شود.را شامل می %stochastic kسه بازه از 
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 شبکه عصبی بازگشتی -2. 2

 کیشامل  شود،یشناخته م زین vanilla یبازگشت یبه عنوان شبکه عصب نیساده که همچن یبازگشت یشبکه عصب

 یمخف یهیز الا نودوجود دارد و هر  نود کیحداقل  هیاست در هرال یخروج یهیال کیو  یمخف یهیال کی یورود یهیال

 یک وزن متصل شده است. باخود  یقبلنود به  یخروج یهیو ال

 
 شبکه عصبی بازگشتی ساده: 1شکل 

 
کند و سپس روز رسانی میابع فعالسازی به تی مخفی را با شبکه بردارهای ورودی را پردازش سپس الیه tدر زمان 

1tکند. در زمانبینی میبا استفاده از آن خروجی را پیش  ی مخفی ی مخفی بردار ورودی و خروجی نهایی الیهالیه

بعد است به طوری که  Nبا  txای از ی مخفی آن ، دنبالهکند. الیهی قبل را دریافت میمرحله 1, ,t t با استفاده  و

 شود:از فرمول زیر به روز رسانی می
(5)                                                                                 1t t th f Wx Uh b   

)sigmoid 1یک تابع غیرخطی مانند تابع  fکه در آن      )
1 exp( )

f x
x

 
 

  
و یا تابع تانژانت هیپربولیک  

( ( ) tanh( ))f x x  است. همچنینb ،بایاسW وU  های ورودی و مخفی هستن. و ی وزنهای نشان دهندهماتریس

 شود:توسط فرمول زیر محاسبه می tyخروجی 

(6)                                                                                                        t ty g Vh c  
 ماتریس وزن خروجی است.  Vبایاس و cیک انتقال خطی ، gکه در آن

بوده است. این الگوریتم یکی از  1LMAروشی که برای آموزش این شبکه مورد استفاده قرار گرفته است، الگوریتم 

این الگوریتم   همچنین شود.های شبکه مورد استفاده واقع میبرای به روز رسانی وزن هایی است کهشترین روکاربردی

 تواند آموزش شبکه را تسریع کرده و سطح خطا را به حداقل برساند.می
 

 (PCA)های اصلیتحلیل مولفه -3. 2

ی از میان عوامل اولیه نام مولفه های اصله روشی از آنالیزهای چند متغیره آماری است که تعداد کمتری از عوامل را ب

باید داده  در گام اول PCAی برای محاسبهشوند. دادی از اطالعات کم اهمیت حذف میکه تعبه طوری کند،میگزینش 

گیرند سپس ماتریس کوواریانس را برای شناسایی ی متشابه قرار یک محدوده تا تمامی متغیرها در را استانداردسازی کرده

های اصلی برداراهای ویژه و مقادیر و به دنبال آن برای تعیین مولفه آوردهبدست میها ارتباط و وابسنگی بین مشخصه

در به عنوان متغیرهای اصلی ها ن دسته از بردار ویژهآ و پس از محاسبه، شودمیماتریس کوواریانس را محاسبه ی ویژه

در نظر  های ویژههای مربوط به دیگر بردارو مابقی ستون ی بزرگتری هستندکه دارای مقادیر ویژه شودگرفته مینظر 

 می، تنظ PCA یاجرا یمرحله برا نیآخردر و  ها کاهش یافتخصهمش ادشود. بنابراین این در این قسمت ابعگرفته نمی

                                                           
1 Levenberg-Marquardt Algorithm 
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به  .ها استاطالعات مجموعه داده نیحداکثر و مهمتر انگریاست که ب یینها یاصل یهابا مؤلفه یاصل یهامجدد داده

 ترانهاده کافی است کههای اصلی اولیه، ادهبا د مدهقبل بدست آ های اصلی که در مراحلمنظور جایگزین کردن داده
 ضرب شود.مد، های اصلی که در مرحله قبل بدست آداده ترانهادهای اولیه را در داده

 کوواریانس -4. 2

های ورودی ظور کاهش ابعاد مشخصه، استفاده از ماتریس کوواریانس به منشودمی روش دیگری که در این مقاله انجام

ری بینی بدست آورده و هرکدام که کوواریانس بیشتی مورد پیشبدین ترتیب که کوواریانس داده ها را با داده .است

  گیرد.دارد و به این صورت نیز کاهش بعد صورت میت به این معنی است که تاثیر بیشتری بر آن داده داش

 نتایج -3

را به عنوان هدف قرار گرفته  کنیم و قیمت بسته شدن سهامرا در یکسال بررسی می DIA مربوط به شاخص   هایداده

با استفاده از  سپس های ورودی بدست آورده شده استدر ابتدا قیمت بسته شدن سهام بدون کاهش مشخصه دهیم.می

PCA  ودر نهایت برای  بین متغیرهای ورودی و خروجی، ابعاد ورودی کاهش یافته کوواریانس بار دیگر توسطو

قبل  4تا 1های ها در شکل، میزان آموزش هر یک از شبکهاندمقایسه شده ARMA(1,1)اعتبارسنجی با یک مدل 

 است.مشاهده 

 

 
 PCAهای انتخابی آموزش شبکه توسط ورودی -1شکل: 

 
های انتخابی آموزش شبکه توسط ورودی-2شکل: 

 کوواریانس

 
 هاکه بدون تفکیک ورودیآموزش شب-3شکل: 

 
 ARMAمدل  -4شکل: 
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ها توان نتیجه گرفت که شبکه، در حالتی که ورودیآن به طور نسبی مینمودارهای ها و بررسی پس از آموزش داده

های تست و بین داده  های خطا رااند، بهتر آموزش دیده است. بعد از آموزش، همبستگیتفکیک شده PCAتوسط 

 کنیم:بررسی می آموزش
 

 
فکیک شده همبستگی خطا در شبکه با ورودی ت-5شکل: 
 PCAتوسط 

 
همبستگی خطا در شبکه با ورودی تفکیک شده -6شکل: 

 توسط کوواریانس

 
 همبستگی خطا در شبکه بدون ورودی تفکیک شده-7شکل: 

ی مقایسه 1در جدول شماره ی صفر نمایانگر خطای حداقل مربعات است. به طور کلی نمودار همبستگی خطا در نقطه

ی عصبی توسط های شبکهتوان نتیجه گرفت اگر ورودیخطای حداقل مربعات انواع روش ها آورده شده است. بنابراین می

 تری خواهد داشت.های اصلی کاهش یابد، این شبکه پاسخ دقیقتحلیل مولفه

 ی خطاها: مقایسه 1-جدول

 PCA Without PCA Covariance ARMA(1,1) روش
MSE 961/0 5623/4 9260/2 5579/70 

 

 

 

( ، خواهیم دید که باز هم 10تا  8)شکل ها را مقایسه کنیمپاسخ سری زمانی بخواهیم این روشو همچنین اگر از طریق 

 تفکیک شوند، خطای کمتری خواهیم داشت. PCAها توسط زمانی که ورودی
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با ورودی تفکیک شده  شبکهپاسخ سری زمانی  -8:شکل

 PCAتوسط 

 

 
پاسخ سری زمانی شبکه با ورودی تفکیک شده  -9:شکل

 توسط کوواریانس

 

 
 پاسخ سری زمانی شبکه بدون ورودی تفکیک شده-10 :شکل

 

 بندینتیجه و جمع -4

 
ی عصبی عدد و سپس استفاده از شبکه 7به  9ها از هدف این مقاله یافتن بهترین روش برای کاهش تعداد مشخصه

و کوواریانس صورت گرفته  PCAها توسط بوده است. کاهش ابعاد مشخصه DIAبینی شاخص بازگشتی برای پیش

شده است سپس برای معتبر سازی این ی عصبی بازگشتی داده های انتخاب شده به عنوان ورودی به شبکهمشخصه

اندو در انتها مشخص ها  از طریق حداقل مربعات  خطا مقایسه شدهاستفاده شده واین روش ARMAها از یک مدل روش

 تری خواهد داشت.ی عصبی پاسخ صحیحکاهش بعد یابند، شبکه PCAهای ورودی از طریق شد که اگر داده
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 چکیده

ظ کنند. یکی از سازی خود لحاآن را در مدلطریقی به گیرندگان باید عدم قطعیت در دنیای واقعی همواره وجود دارد و تصمیم

 ازایبهایی است که ههدف یافتن جواب این رویکردسازی استوار است. در های مواجهه با عدم قطعیت استفاده از رویکرد بهینهروش

 ریم و رویکردیگیمدر نظر  هدفه رایا حداکثر حاالت مقادیر تصادفی موجه باقی بمانند. در این پژوهش یک مدل تصادفی چند همه

یی تصادفی را جریان شبکه چندکاالمسیریابی یک مسئله همچنین . دهیممیگسترش  هدفهه چندهدفه را بسازی استوار تکبهینه

ه نقاط غیرمغلوب و با استفاده از الگوریتم سیمپلکس پارامتری دوهدف کنیممیبه یک مسئله قطعی تبدیل  نتایج بدست آمدهطبق 

 .آوردیممیبدست  راآن 

 .غیرمغلوبنقاط  ؛مسیریابی جریان شبکه ؛سازی استواربهینه ؛سازی چندهدفهبهینه کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

های غیرقطعی ها به طور قطعی و دقیق مشخص نیستند. دادهسازی، برخی از دادهسازی مسائل بهینهدر هنگام مدل

یا بهینگی تواند ها یا هر دو ظاهر شوند و عدم در نظر گرفتن آنها میتوانند در پارامترهای تابع هدف یا محدودیتمی

سازی ریزی روش بهینههای مواجهه با عدم قطعیت در مسائل برنامهاز روش ییک موجه بودن جواب را از بین ببرد.

و در حل بسیاری از مسائل  ]1[هایی دارد که با احتمال باالیی موجه باشنداست. این روش سعی در یافتن جواب 1استوار

ها بودن جواب شدنیها بسیار دشوار است، و ها نامعلوم است، و تعیین دقیق داده)با عدم قطعیّت( که توزیع دقیق داده

طور محاسباتی غیرممکن ریزی تصادفی بهاستفاده از برنامه در عین حالدارد، و  ضرورتهای محقق شده برای تمام داده

 .[2]است، کاربرد دارد 

ریزی خطی مسائل برنامه ]3[ 2هدفه استوار مطالعات وسیعی صورت گرفته است. سویسترسازی تکتاکنون در بهینه     

و  3سازی استوار اولین بار توسط مالویظاهرا عبارت بهینه .قطعی پیوسته را بررسی کرده استهای غیربا مجموعه

شود هرگاه برای تمام سازی، جواب استوار تلقی میمطرح شده است. در این مقاله یک جواب مدل بهینه [1] همکاران

شود اگر اغلب اوقات برای تمام سناریوهای داده ورودی بهینه یا نزدیک به بهینه باقی بماند و یک مدل استوار تعریف می

را ، مسائل عمومی و محدب با مجموعه های غیرقطعی پیوسته ]4 ,5[ 5و نمیروسکی 4تال -ن ب سناریوها شدنی بماند.

                                                           
1 Robust optimization 
2 Soyster 
3 Mulvey 
4 Ben-Tal  
5 Nemirovski  
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چندهدفه بدون عدم قطعیت به صراحت  سازیهای استوار برای مسائل بهینههای جواباولین بار ایده .اندبررسی کرده

 در طراحی مهندسی آورده شده است. ]6 ,7[ 7پتاو گو6های ارائه شده توسط دبدر مدل
ها ظاهر شود. زمانی که عدم قطعیت در تابع هدف ظاهر شود ممکن تواند در تابع هدف یا محدودیتعدم قطعیت می     

ای با تابع هدف قطعی و به مسئلهبندی جدید آن مسئله را است بتوان با افزودن متغیرهای کمکی و یافتن فرمول

که توابع  [11 ,10]اند و در منابع توابع هدف تصادفی فرض شده [9 ,8]های تصادفی تبدیل کرد. در منابع محدودیت

 ارائه شده است. تصادفی برای مسائل چندهدفهها تصادفی هستند نتایج جدیدی محدودیت وهدف 

مچون انتخاب های مختلفی ههدفه به خوبی توسعه یافته است و همچنین در زمینهاین روش در مسائل تصادفی تک     

این  چون .تهای شبکه ارتباطات به کار رفته اسگیریگذاری، پردازش سیگنال و تصمیمسبد سهام، تصمیمات سرمایه

 پردازیم.به بررسی این رویکرد در مسائل چندهدفه میداف گوناگون دارند، اه ،مسائل

 اصطالحات و فرمول ها -2

 گیریم:سازی به فرم زیر را در نظر میما مسئله بهینه

(1  )                                                                                                    {

min
𝑥
f(x)

𝑠. 𝑡.   g(x, u) ∈ 𝒦 
x ∈ 𝒳

}

u∈𝒰,

 

𝒰ی تصادفی فشرده بردار تصادفی مسئله متعلق به مجموعه uکه  ⊆ ℝ𝑟  .استx ∈ ℝ𝑛  بردار متغیرهای تصمیم را

:gدهد. نشان می ℝ𝑛 ×ℝ𝑟 → ℝ𝑚 ،𝒦 ⊆ ℝ𝑚  و𝒳 ⊆ ℝ𝑛 مسئله هستند و  هایمحدودیتهای ساختاری مولفه

f: ℝ𝑛 → ℝ𝑝  تابع هدف برداری مقدار با توابع مولفه𝑓𝑘: ℝ
𝑛 → ℝ  به ازای هر𝑘 ∈ {1,… , 𝑝}  .های محدودیتمی باشد

 اند.های غیر قابل نقض در نظر گرفته شدهمسئله از نوع محدودیت

uبرای هر بردار تصادفی       ∈ 𝒰 سازی قطعی به فرم زیر خواهیم داشت:یک مسئله بهینه 

(2                      )                                                                  min
x
{f(x): g(x, u) ∈ 𝒦, x ∈ 𝒳},        

ی نشان دهنده 𝒳uکنیم نامیم. فرض می( می1سازی چند هدفه تصادفی )از مسئله بهینه 8یافتهکه آن را یک نمونه تحقق

u( مرتبط با 2سازی چندهدفه قطعی )مسئله بهینههای شدنی جواب مجموعه ∈ 𝒰  باشد که برابر است با: 

(3)                                                                                                          𝒳u = {x ∈ 𝒳: g(x, u) ∈ 𝒦}. 

گیرند و ها در نظر میها را میان خروجیبعضی اولویتگیرندگان برای ایجاد تعادل میان توابع هدف عموما تصمیم     

ها ایده سازی این اولویتها برای مدلترین ایدهیابند. یکی از متداولهای ترجیح داده شده را میها و خروجیجواب

 . ]12[ است 9ی بهینه غیرمغلوبشناخته شده

سازی مسئله بهینه 10توانند از طریق حل مسئله زیر که همتای استوار( می1)مسئله استوار بردار)های( جواب 

 شود بدست آیند:( نامیده می1چندهدفه )

(4)                                                                                                
min
x
f(x)                                          

𝑠. 𝑡.  g(x, u) ∈ 𝒦          ∀u ∈ 𝒰,
x ∈ 𝒳.                         

     

مانند. شدنی می( 1)مسئله  در تصادفینظر از مقدار واقعی بردار هایی سروکار دارد که صرف( با جواب4همتای استوای )    

                                                           
6 Deb 
7 Gupta 
8 Instance 
9 Nondominated 
1 0 Robust counterpart 
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احتماالت تصادفی با هم در یک زمان کند که در آن تمام سازی میای را مدل( مسئله4در زندگی واقعی، همتای استوار )

این  .دهند، بنابراین مسئله درستی نیست. اما این همتای استوار برای توسعه روش بدترین حالت سودمند استرخ می

 توسعه یافت.  [5 ,4]معرفی شد و بعدها توسط  [3]روش ابتدا توسط سویستر 

 دهیم و داریم:نشان می 𝒳𝑅𝐶( را با 4های شدنی همتای استوار )جواب

(5                   )                                                                                       𝒳𝑅𝐶 = ⋂ 𝒳uu∈𝒰 .           

𝒴𝑅𝐶)به ترتیب در  𝒳𝑅𝐶یک بردار در       = f(𝒳𝑅𝐶) ( یک جواب شدنی استوار )به ترتیب یک خروجی استوار( برای

 ( است. گزاره زیر یک نتیجه مستقیم از تعریف قبل است.1سازی چندهدفه تصادفی )مسئله بهینه

 ند.( شدنی هست2یافته )های تحققگاه تمام نمونه( شدنی باشد آن4: اگر همتای استوار )1گزاره       

همتای ها شدنی باشند اما ممکن است تمام نمونهاند که نشان داده [5]. در مرجع لزوما برقرار نیست 1گزاره عکس      

 کنیم.، به همین دلیل مدل زیر را معرفی میاستوار آن نشدنی باشد

 و همتای استوار آن 11هوشمند -مدل پیشنهادی ستون -3

سازی همتای استوار بدترین سناریو را برای حل مسئله بهینه اولین نفری بود که روش [3]همانطور که گفته شد سویستر 

نامید. در این بخش به بررسی روش پیشنهادی سویستر و توسعه  12های فراگیرهدفه استفاده کرد و آن را محدودیتتک

سازی سویستر به صورت زیر در نظر گرفته ناحیه شدنی مسئله بهینه پردازیم.سازی چندهدفه میآن برای مسائل بهینه

 شده است:

(6    )                                               𝒳𝑆 = {x ∈ ℝ𝑛: 𝑥 ≥ 0 , 𝑥1𝒰1 + 𝑥2𝒰2 +⋯+ 𝑥𝑛𝒰𝑛 ⊆ 𝒦},  

 است. ها مجموعه 13مربوط به جمع مینکوسکی +که نماد 

𝒰باشد یعنی  ℝ𝑚مجموعه محدب در  nضرب دکارتی حاصل 𝒰: اگر مجموعه عدم قطعیت 1 تعریف      = 𝒰1 ×

𝒰2 × …×𝒰𝑛  که𝒰𝑗 ⊆ ℝ
𝑚  به ازای هر𝑗 ∈ {1,… , 𝑛}  محدب باشد وg(x, u) = ∑ 𝑥𝑗𝑢𝑗

𝑛
𝑗=1  که به ازای هر

𝑗 ∈ {1,… , 𝑛}  داریمuj ∈ 𝒰𝑗  و𝒦 شد اکنون گاه عدم قطعیتی که فراگیر شناخته میای محدب است، آنمجموعه

 .[13]نامیم یم هوشمند-ستون

qبه ازای بردار  𝒦یک مجموعه محدب است و همچنین اگر  𝒳𝑆سویستر نشان داد که       ∈ ℝ𝑚 یک مجموعه ،

𝒦(q)به فرم 14چندوجهی = {z ∈ ℝ𝑚: z ≤ q}  باشد، آنگاه 

(7      )                                                                           𝒳𝑆 = {x ∈ ℝ𝑛: x ≥ 0, �̅�x ∈ 𝒦(q)},        

�̅�که  = [�̅�𝑖𝑗]  یک ماتریس𝑚 × 𝑛 هایبا مولفه�̅�𝑖𝑗 = 𝑠𝑢𝑝 {𝑢𝑖𝑗: u𝑗 ∈ 𝒰𝑗}   به ازای هر𝑖 ∈ {1,… ,𝑚} و 𝑗 ∈

{1,… , 𝑛}  است که این مجموعه شدنی جایگزین دقیقا با مجموعه شدنی مسئله اولیه برابر است. این مجموعه چندوجهی

𝒦(q)های تواند به فرممی = {z ∈ ℝ𝑚: z ≥ q}  یا𝒦(q) = {z ∈ ℝ𝑚: z = q}  ،اگر به ازای یک باشد𝑖 ∈

{1,… ,𝑚} داشته باشیم ،𝒦(𝑞𝑖) = {z𝑖 ∈ ℝ: z𝑖 ≥ 𝑞𝑖}  آنگاه باید در مولفه متناظر در�̅�  از𝑖𝑛𝑓  به جای𝑠𝑢𝑝 

این تبدیل مستقل از تابع هدف است به همین دلیل در زیر ما تعمیم نتیجه سویستر را برای مسئله بهینه استفاده کنیم. 

 آوریم.( می1سازی چندهدفه )

هوشمند، مجموعه -( را در نظر بگیرید که عدم قطعیت آن ستون1سازی چندهدفه تصادفی ): مسئله بهینه1قضیه      

                                                           
1 1 Column-wise 
1 2 set-inclusive 
1 3 Minkowski 
1 4 polyhedral 
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𝒦(q)  چندوجهی، و𝒳 ⊆ ℝ≧
𝑝  )باشد آنگاه مجموعه کارای )ضعیف/اکید( استوار آن همانند مجموعه کارای )ضعیف/اکید

 سازی چندهدفه زیر است:استوار مسئله بهینه

(8 )                                                                                         
min
𝑥
f(x)                                          

𝑠. 𝑡.   �̅�x ∈ 𝒦(q),                           
x ∈ 𝒳.                          

 

 2رایط قضیه توان در مسائلی که در شیکی است بنابراین میچون فضای شدنی مسئله اولیه و همتای استوار آن      

 های آن مسئله استفاده کرد.( پرداخت و از جواب8کنند به حل همتای استوار )صدق می

 نتایج عددی -4

مسئله جریان چندکاالیی  یک دسته از مسائلی که عدم قطعیت در آن وجود دارد مسئله جریان شبکه چندکاالیی است.

ای از مدل ریاضی جریان ما نمونه .[14] جا شوندشود که چندین کاال در خطوط شبکه جابهاده میدر جایی استف

 :آن به شرح زیر استمدل ریاضی  ،سازی کردیمچندکاالیی با دو تابع هدف را پیاده

(9       )                                                                   

{
  
 

  
 min[ 

1

|𝐴|
∑ 𝑝𝑎𝑎∈𝐴  𝑝𝑚𝑎𝑥]

𝑇                    

𝑠. 𝑡.     Mxk = bk                  ∀𝑘 ∈ 𝐾,
            x𝑎t − 𝑝𝑎𝑐𝑎 ≤ 0        ∀𝑎 ∈ 𝐴,
            𝑝𝑎 − 𝑝𝑚𝑎𝑥 ≤ 0         ∀𝑎 ∈ 𝐴,

           0 ≤ xk ≤ 1                ∀𝑘 ∈ 𝐾,
0 ≤ p ≤ 1,                     }

  
 

  
 

t∈𝒰.

   

Gدار توان با یک گراف جهتیک شبکه چندکاالیی را می      = (𝑁, 𝐴)  نشان داد که𝑁 شبکه و  یهاگره𝐴  مجموعه

𝑎که هر کدام از  آنهای یال ∈ 𝐴  دارای ظرفیت𝑐𝑎 .کنیم فرض می هستند𝐾  مجموعه تمام کاالهای باشد. حجم هر

𝑘کاالی  ∈ 𝐾  را با𝑡𝑘 حجم کاالها تصادفی است، بنابراین مجموعه عدم قطعیت  .دهیمنشان می𝒰  یک زیر مجموعه از

ℝ>
|𝐾| ه همین دلیلدر اکثر مسائل یک مجموعه کراندار و پیوسته است، ب که است 𝒰 گیریمرا فشرده در نظر می . 

𝑥𝑎متغیر      
𝑘 ∈ برای هر کاالی  و کنیمگذرد تعریف میمی 𝑎که از یال  𝑘را نسبت جریان مرتبط با کاالی   [0,1]

𝑘 ∈ 𝐾  یک بردار ستونی|𝑁|-بعدی b𝑘 تعادل  برای هر کاال محدودیت اول این مدل شود،نامیده می 15بردار عرضه/تقاضا

|𝑁|یک ماتریس  Mکه  سازد،را برقرار میجریان در شبکه  × |𝐴| گره گراف -ماتریس وقوع یالG .ها یالچون  است

گیری نسبت استفاده از برای اندازه 𝑝𝑎های متغیردوم در مدل استفاده شده است که از محدودیت  ،ظرفیت محدود دارند

گیری حداکثر جریان ( برای اندازه9محدودیت سوم مدل )در این محدودیت لحاظ می شوند. خطوط شبکه به ظرفیت آن 

تابع هدف توان در نظر گرفت، توابع هدف مختلفی می ویس بهتر در شبکهبرای ارائه سرخطوط شبکه به کار رفته است. 

سازی میانگین جریان خطوط شبکه یعنی با استفاده از حداقل 16اول این مدل برای افزایش کیفیت سرویس
1

|𝐴|
∑ 𝑝𝑎𝑎∈𝐴 

 نظر گرفته شده است. ها درکاهش حداکثر استفاده از تمام یالطریق از  17است. تابع هدف دوم نیز برای افزایش کارایی

ایم. در این روش ابتدا جواب سازی سیمپلکس پارامتری دو هدفه استفاده کردهبرای حل این مسئله از روش بهینه     

شود تا جواب بهینه برای تابع بهینه به ازای تابع هدف اول محاسبه و سپس نقاط شدنی و غیرمغلوب مسئله محاسبه می

افزار از نرم همچنین .[12]های الگوریتم نقاط غیرمغلوب مسئله مورد نظر خواهد بود هدف دوم یافته شود. خروجی

Matlab R2016a سازی به صورت زیر است:سازی مدل استفاده شد. هندسه شبکه پیادهبرای پیاده 

                                                           
1 5 Supply/demand 
1 6 Quality of service 
1 7 Performance 
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 سازی شدههندسه شبکه پیاده :1ل شک

( 9کاال داریم. این شبکه روی مدل ) 110در این شبکه  گره است. 11و دوطرفه یال  14ای با مدل مورد نظر شبکه

و ستونی است مسئله دهد به صورت تصادفی تولید کردیم. عدم قطعیت حجم کاالهای مورد نظر را نشان می پیاده شد.

استوار آن ضرایب تصادفی با هوشمند در همتای -به همین دلیل طبق مدل ستونکند، صدق می 1در شرایط قضیه 

و  𝑝متغیر  𝑥 ،28متغیر  3080مدل در نظر گرفته شده به شدت تباهیده است.  حداکثر میزان خودشان جایگزین شدند.

 داشتیم. نقاط غیرمغلوب )ضعیف/اکید( مسئله پس از حل در شکل زیر نشان داده شده است.  𝑝𝑚𝑎𝑥یک متغیر 

 

 ه جریان شبکه چندکاالیینقاط غیر مغلوب مسئل :2شکل 

های مسیریابی، است. در بعضی شبکه 0/3ها نزدیک به مسئله بیشترین جریان در میان یال غیرمغلوب در بعضی نقاط

شوند که در نتیجه های یال میبندی ورودیممکن است این مقدار بسیار بیشتر باشد، که این مورد باعث افزایش صف

گیری و کاهش متوسط جریان خطوط ما تابع هدف کند، به همین دلیل در کنار اندازهکارایی سرویس کاهش پیدا می

 ها را در نظر گرفتیم تا شبکه در برابر تغییرات جریان مصون بماند.حداکثر جریان یال

 جمع بندی-5

ن اختالف داشته های همتای استوار آسازی تصادفی با جوابهای مسئله بهینهکه ممکن است جواببیان کردیم در ابتدا 

هوشمند -مدل عدم قطعیت معرفی شد و برای آن همتای استوار مشخص کردیم. در عدم قطعیت ستون یک .باشند

 های استوار آن را یافت.توان با تبدیل به یک مسئله قطعی و بدون تغییر در مسئله اصلی جوابمی
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 چکیده

های کالن در گذاریها و سیاستگیریتواند نقشی کلیدی در تصمیموری در استان یزد میهای تمرکز بهبود بهرهشناسایی حوزه
وری، های بهبود بهرهریزی سیاستبه عنوان یک رویکرد جدید در برنامهوری در این استان ایفا نماید. در این تحقیق ی بهرهمقوله

و حوزهای عملیاتی استان یزد از  "وریبهره"عبارت یک الگوریتم ابتکاری ساده و کارا برای به دست آوردن روابط همبستگی بین 
-FPاز روش  برای این منظور .شده استکاوی در محتوای استخراج شده ارائه نجام متنا طریق استخراج  محتوای خبر فارسی و

growth  نتایج به دست آمده تطابق خوبی با محتوای منابع خبری مورد شده استبه عنوان ابزار کشف قوانین انجمنی استفاده .
 دهند. بررسی نشان می

 .استان یزد ؛گذاریسیاست ؛قوانین انجمنی ؛کاویمتن ؛وریبهره کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

وری، جایگاه استان را های اجرایی بهبود بهرهریزی استان یزد درصدد است تا با تدوین سیاستسازمان مدیریت وبرنامه

لیدی های کای تعریف و در حال اجراست که در فاز اول آن، حوزهدر این حوزه بهبود بخشد. برای این منظور پروژه

ین کار های مشابه، صرفا از نظر خبرگان یا بررسی اسناد باالدستی برای اوری شناسایی خواهند شد. در اکثر پروژهبهره

ها کاوی، مواردی که در سخنرانیشود اما در این پژوهش تالش شده است که با استفاده از رویکردهای متناستفاده می

 در اینند. ازهای بعدی مورد استفاده قرار گیرفودند نیز به عنوان ورودی های مقامات استان مطرح شده بو مصاحبه

ن یزد ری در استاوبهره های تمرکز بهبهودکاوی، حوزهبا استفاده از استخراج محتوای خبر فارسی و ابزارهای متن راستا

ریزی هت و برنامزمان مدیریزد و ساهای اطالع رسانی استانداری ی. از محتوای خبری پایگاهاندگرفتهمورد ارزیابی قرار 

عبارت  تگی بینیک روش ابتکاری برای استخراج روابط همبسشده است و استان یزد برای انجام این تحقیق استفاده 

با زد یتی استان های عملیایعنی حوزهدر متن منابع خبری مورد استناد  قابل تمرکز هایو سایر عبارت "وریبهره"

 .گرفته استکاوی محتوای وب صورت استفاده از متن

 ییشناسا قیاز طر کاویمتنت. اس یبه اطالعات با معنا و عمل یافتهغیرساخت یمتن یهاداده لیتبد ندیفرا یکاومتن

از  یمیجم عظح یدست یبه بررس ازیبدون ن دهدیم به کاربران اجازه ،مرتبط یدیموضوعات، الگوها و کلمات کل

 به دست آورند.  افتهیساختریغ یمتن یهااز داده را یدیاطالعات، دانش و اطالعات مف

 یمتن یهاداده گر،ید یهستند. از سو یافتهغیرساخت یمتن یهاشده در جهان، داده دیتول یهااز داده یادیز بخش

از اطالعات خام و  میحجم عظ نی. اشوندیشده در سطح جهان محسوب م دیتول یانسان یهامنبع داده نتریبزرگ

به  کاویمتن یها. روشندیآیبه شمار م ختلفم یکاربرد یهااز دانش در دامنه ینخورده، مخزن بزرگدست

استخراج کرده و  یافتهغیرساخت یمتن یهارا از داده یدیو کل یتا اطالعات با معن دهندیهوشمند اجازه م یهاستمیس

سازی، استخراج متن استاندارد شامل مراحل آماده اطالعات را خودکار کنند. یدهاستخراج دانش و سازمان یندهایفرا
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 [. 1شود ]می متن تحلیلپردازش و تجزیه و 

 خراج خودکاربه کشف و است یکاوداده هایکیتکن یریگکاراست که با به یقاتیتحق یهانهیاز زم یکی یکاووب

از  دیمف ونش ناشناخته کشف اطالعات و دا ندیفرآ ،کاویوب. در واقع پردازدیوب م یهاسیاطالعات از اسناد و سرو

 یتهبه سه دس ؛دهندیرا مورد کاوش قرار می یهانوع داد هکاوی بر اساس آن که چوبهای . روشاست وبهای داده

 .[2] شوندیم میوب، کاوش ساختار وب و کاوش استفاده از وب تقس یکاوش محتوا

 نبی متقابل هایط و وابستگیانجمنی رواب قوانین. قوانین انجمنی هستندکاوی دادهدر  یاصل میو مفاه هاکیاز تکن یکی

مختلف مورد توجه های حوزه در تواندمی قوانینی چنین کردن پیدا. دهندنشان می را ایداده اقالم از بزرگی مجموعه

 کار و سبک هایبوده و کاربردهای متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال کشف روابط انجمنی بین حجم عظیم تراکنش

ورد مربران درتشخیص تقلب، در حوزه پزشکی و همچنین در مورد اطالعات روش به کارگیری وب توسط کا تواندمی

روش ف هایادهد حلیلتقوانین انجمنی اولین بار برای کشف الگوهای خرید مشتریان با استفاده از  .ردیاستفاده قرار گ

 :است شامل دو مرحله قوانین انجمنی.  [3فروشگاه استفاده گردید ]

 پشتیبانی یا ها با توجه به عدد حداقلتعیین الگوهای متداول در داده Support هاار داده در تراکنشو میزان تکر 

 [.1ها ]استخراج قوانین انجمنی موجود در داده 
-به صورت گزارهباید نتایج با استفاده از محتوای منابع خبری، وری در استان یزد تمرکز بهبود بهرههای در بررسی حوزه

کارا  برای این منظور یک الگوریتم ساده و. آیدبه دست  "شودوری مطرح شود آنگاه ... مطرح میاگر بهره"شرطی های 

-FPبه شکل مورد نظر از روش  نتایجشود. برای استخراج کاوی محتوای خبر فارسی معرفی میبرای انجام عملیات متن
growth  افزار نرموRapid Miner  شده استاستفاده. 

 و نهادییتم پیششناسی تحقیق شامل الگوری تحقیق ارائه خواهد شد. سپس روشدر ادامه این مقاله، ابتدا پیشینه

ان به تفصیل بی Rapid Minerافزار منرالگوریتم در سازی پیادهی نحوهدر ادامه، و معرفی شده  FP-growthروش 

 بندی صورت خواهد گرفت.گیری و جمعی نتایج، نتیجهدر انتها پس از ارائه .خواهد شد

 تحقیق یپیشینه -2

 الح زادهصشاهین و  استفاده شده است. برای مثالمختلفی های هاستخراج دانش در حوز جهتاز قوانین انجمنی 

 بـاط میـان، ارتانجمنیقـوانین  یو به وسیله نموده بندیمدل کانو طبقهی به وسیله را مشتریان نیازهـای

 نهاآ تحقیق های. یافتهنمودندمشخص را  مشتریان و نتایج حاصل شده از مدل کانو هـای جمعیـت شـناختیویژگـی

 ه استیر گذاشتشناختی مشتریان به طور آشکاری بر نوع نیازهای آنها تاث هـای جمعیـتکـه ویژگـی دهدنشان می

و به  دندنمواستفاده  یانجمن نیجهت کشف قوان FP-Growthو  Apriori تمیاز دو الگورسمیعی و همکاران . [4]

جهت کشف  ینجمنا نیقوانمحمودی و همکاران از [. 5ند ]پرداخت ابتید یماریب یرو رگذاریتاث نیمجموعه قوان دیتول

 کردن نمک،ن مصرف رفالکس معده بااستفاده کردند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که  عوامل خطر در بروز سرطان معده

کلمات و  ،ینجمنا نیبا استفاده از قوانصالنی و اسماعیلی [. ا6] ارتباط دارد رینمک و مصرف نکردن ش ادیمصرف ز

-تگاری با استفاده از دادهشرایعی و رس [.7پر تکرار را استخراج نمودند ]های قرار دادند و الگو یبررس را مورد قرآن اتیآ
ده در شای انجام هپروژه اطالعاتیهای های بانکروشی جدید جهت استفاده از داده ،کاوی مبتنی بر قوانین انجمنی

 [. 8ها ارائه نمودند ]پروژه ی این گونهبرای مدیریت بهینهدریایی  یحوزه
رسد کشف کاوی محتوایی از محتوای خبر فارسی نیز تحقیقاتی صورت گرفته است؛ هرچند به نظر میی وبدر زمینه

سه  یراهکار [9] باسره و همکارانفارسی هنوز در ابتدای راه خود قرار دارد. برای مثال،  دانش از محتوای اخبار

با  یریادگی ،یشناختزبانهای وهیش بیبا ترک ،فارسیوب  یاز صفحات خبر یدیکل اتاستخراج عبار برایای همرحل
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شاخص کل بورس  متیق راتییغت [10]نیا فرازنده. دادندارائه  یآمارهای وهیاز ش یو تعداد نسبتاً جامع یناظر، ابتکار

 نیاست. ا نموده ینیب شیپ رانیبورس ا یخیتارهای داده و یسال گذشته روزنامه همشهر 10اخبار  لهیبه وسرا  رانیا

 اند.قرار گرفته لیمورد تحل کاویمتنهای پردازش با استفاده از روششیپس از پ یفارس یمتنهای مجموعه داده

 روش شناسی تحقیق -3

ر پردازش داز آنها  توانیم هرچند. اندشده یطراح نیالتهای زبان یاساساً برمبنا یکاومتنهای تمالگوری و افزارهانرم

 یهایز روشااست  الزم هالیکاهش احتمال بروز خطا در تحل یاستفاده نمود، اما برا زین یو شرق یعرب ،یمتون فارس

 . کرداستفاده  UTF-8 نگیهمچون انکد یمناسب زبان فارس ماتیتنظ زیو ن یابتکار

سه  تمی. الگورسته ااستفاده شد یکاوو متن یکاووب یبرا Rapid Minerقدرتمند افزار نرماز  قیتحق نیا در

از  قیحقت نیدر ا شد. ارائه خواهد در ادامهآن  اتیکه جزئ دیگرد فیمسأله تعر جیجهت استخراج نتا 1شکل ای مرحله

 .شده استاستفاده  "شود.یممطرح  مطرح شود، آنگاه ... یاگر بهره ور" یگزاره یبررس یبرا FP-growthروش 

 

 
 تحقیقمورد استفاده در ابتکاری  کاویمتنو  کاویوب تمیالگور -1شکل 

 

به دست  دیکاند مجموعه اقالم دیکه مجموعه اقالم پرتکرار را بدون تول استخراج قوانین انجمنیهای از روش یکی

داده را به  گاهیروش پا نی. اکندیحل استفاده م و میتقس یاستراتژ کیاست که از  FP-growth روش ؛آوردیم

ش ه مورد کاواده را جداگاند گاهیاو هر پ کندیم میقلم پرتکرار دارند تقس کی هرکدام که هاداده گاهیاز پاای مجموعه

 .دهدیقرار م
 عبارتند از: FP-growthالزم در رابطه با روش  فیتعار یبرخ
و  Xمان عبارت است از احتمال وجود همز Support ای یبانیپشت ؛است X→Yهر قانون که به صورت  یبرا -1

Y در تراکنش. 
 یبانیمقدار پشت کی یمساو ای ترآنها بزرگ یبانیاست که پشت ایاز اشای مجموعهمکرر  اءیمجموعه اش -2
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 .[11] باشدای آستانه
ه مجموعه براجعه مچراکه تعداد دفعات  ابدییم شیافزا یریمکرر به نحو چشمگ ایاش دیتول ندیروش سرعت فرا نیا در

 .افتیمسأله به شدت کاهش خواهد های تراکنش

 تایس ر دو وبدموجود  یاز محتوا ،یاستان مقاماتمدنظر های با حوزه "یوربهره"ارتباط عبارت  یبه منظور بررس

 یخبر پرتال و https://yazd.mporg.irی به نشان زدیاستان  یزیرو برنامه تیریسازمان مد تیوب سا یعنی یسازمان

ار گرفت و با مورد جستجو قر "یوربهره". عبارت دیگرد استفاده http://ostanyazd.irی به نشان زدی یاستاندار

ه صورت دو ب "یوربهره"عبارت  یحاو یاخبار و محتوا نکیدر گوگل کروم، ل Web Scrapper یاستفاده از افزونه

و  نکیل 61 یرادا زدیاستان  یزیرو برنامه تیریاکسل مربوط به سازمان مد لیتخراج شد. فااکسل جداگانه اس لیفا

 بوده است. 30/10/1398جستجو مربوط به  خیتار نیاست. آخر نکیل 55 یدارا زدی یاکسل مربوط به استاندار لیفا

 Rapid Minerافزار نرمدر  یکاوو متن یکاووب تمیالگور یسازادهیپ -4

 Rapid Minerافزار نرمر سه مرحله د یط این تحقیقشده در  یمعرف کاویمتنو  کاویوب تمیالگورسازی پیاده

استان ریزی برنامه)وب سایت سازمان مدیریت و شده  یمعرفخبری هرکدام از منابع  یمراحل برا نیصورت گرفت. ا

 به صورت جداگانه انجام شد. خبری استانداری یزد( پرتالیزد و 

. دیانجام گرد مدنظر خبریاز صفحات وب منابع  یو استخراج متون خبر کاویوب اتی( عمل2مرحله اول )شکل  در

 ستفاده ازاو با  شده یبه صورت جداگانه فراخوان خبری هر کدام از منابع یصفحات وب براهای نکیل یاکسل حاو لیفا

داده  اهگیپا کیمتون استخراج شده به صورت  تیااستخراج متن صورت گرفت. در نه اتیعمل” Get Pages“عملگر 

 گاهیاز پا و ردگییبار صورت م کیاستخراج متون فقط  اتیمرحله از آن جهت است که عمل نیا تیشد. اهم رهیذخ

 استفاده نمود. و بدون نیاز به دریافت مجدد در مراحل بعد توانیشده م دیتول یداده

 
 ابتکاری تمیمرحله اول الگور -2 شکل

 یمتن لیفا کیمنظور  نیا یاست. برا لیاز تحل یاضاف باتی( خارج کردن کلمات و ترک3از مرحله دوم )شکل  هدف

Stopword نوان نقطها به عت دیگرد استخراجو ...( از وب  دیهمچون از، به، است، شا ی)شامل کلمات پرکاربرد یفارس 

 .ردیمرحله مورد استفاده قرار گ نیشروع در ا

” Data to Documents“شد. با استفاده از عملگر  یمرحله فراخوان نیشده در مرحله قبل در ا جادیداده ا گاهیپا

استفاده قرار  پردازش متون مورد یبرا” Process Documents“ای پایه. عملگر دیگرد لیآن به متن تبد یمحتوا

 عبارتند از: ندهایفرا نی(. ا4است )شکل  ندیفرا ریگرفت که خود شامل چند ز

1-Extract Contentدر متن یاضافهای متون و حذف تگ شیپاال ی: برا 

2-Tokenizeکلمات نیکلمات براساس فاصله ب یو کدگذار یجداساز ی: برا 

3-Filter Stopwordsعملگر با استفاده  نیعملگر دو بار استفاده شد. اول نیو زائد. از ا یکردن لغات اضاف لتریف ی: برا

 نیحاصل از ا جینوبت و براساس نتا نیچند یاستخراج شده از وب است که ط یهیاول Stopword یمتن لیاز همان فا

 یمتن لیفا کیقرار گرفت تا براساس  ”Generate n-grams“ رعملگر پس از عملگ نی. دومدیگرد یساز یمرحله غن

 کم تکرار را حذف کند. باتیساخته شده توسط کاربر، ترک
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4-Generate n-grams (.یور_)مثل بهره شودی( از کلمات استفاده مییدوتا نجای)در ا باتیساختن ترک ی: برا 

 
 ابتکاری تمیمرحله دوم الگور -3 شکل

 

 
 Process Documentsعملگر های ندیفرا ریز -4 شکل

 یبررس تبایککلمات و تر ؛گرفته شد یکلمات حاصل به فرمت اکسل خروج ستیمرحله، از ل نیا یاز هر بار اجرا پس

توان ژوهش میبا استفاده از تجربه حاصل در این پشدند.  یسازیغن Stopword یدوگانه یمتنهای لیو فا دیگرد

نی ر فایل مترفتن درار جهت قرار گکلمات زائد پرتک و ردیقرار گ یسازیمورد غن شتریاول ب یمتن لیکه فاتوصیه کرد 

 UTF-8به فرمت  دیبا یمتنهای لیفا هیشود که کل وجهبار تکرار نشود. ت 3از  شیب اتیعمل نیو ا اول انتخاب شوند

 یمتنهای لی( همانند مرحله دوم است. در واقع مرحله دوم براساس فا5مرحله سوم )شکل  از اول بخش باشند.

Stopword پردازش شده که با متد  متون. دیمرحله سوم تکرار گرد یابتدا شده دریینهاTF-IDF ؛اندشده یبردار 

آماده  FP-Growth تمیالگور بهورود  یبرا” Numerical to Binominal“و ” Text to Nominal“توسط دو عملگر 

 ممیو ماکز دیگرد میتنظ 1/0 یروای آستانه یبانیمرحله بود. پشت نیبخش ا انیپا FP-Growthشدند. عملگر 

جرا کردن مدل، (. پس از ا"عبارت کیفقط "آنگاه  یوراگر بهره یعنیانتخاب شد ) 2 زانیمکرر به م اءیمجموعه اش

 . گردید استخراج "یور_بهره" یدیکلمه کل یبا جستجو FP-growth تمیحاصل از الگور جینتا
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 ابتکاری تمیمرحله سوم الگور -5 شکل

 

 نتایج -5

مانده و  یزائد باقهای تمی. پس از حذف آدیگرد رهیاکسل ذخ لیفا کیدر  Rapid Minerافزار نرمحاصل از  جینتا

اری یزد را نشان خبری استاند پرتالنتایج مربوط به  1. جدول به دست آمد ریز جی، نتا Supportبراساس  یمرتب ساز

 زد است. ریزی استان یسازمان مدیریت و برنامهی نتایج مربوط به وب سایت نشان دهنده 2دهد و جدول می

طرح گردد به م یور_بهره اگر 1مثال در جدول  ینمود. برا انیب یبه صورت عبارات منطق توانیحاصل را م جینتا

 %44.3ل مطرح گردد، به احتما "یور_بهره" اگر 2در جدول  ای مطرح خواهد شد "رانیمد"عبارت  %60احتمال 

 خواهد شد.مطرح  "آب"عبارت 

نابع م ،ینیزمریمنابع ز ،ی)منابع آب "منابع" ای( ی)فرهنگ سازمان، فرهنگ عموم "فرهنگ"ا همچون هعبارت یبرخ

یا  لیحلصحت ت یابیجهت ارز یباشند ول یرگیمیتصم یبرا یاریمع ییبه تنها توانندینم تیجامع لی( به دلیانسان

مورد  دفیتصاصورت  بهبرخی از صفحات منابع خبری برای اعتبار سنجی نتایج،  .اندحفظ شده بیشترهای انجام ارزیابی

  بررسی قرار گرفت.
 

 خبری استانداری یزد پرتالنتایج مربوط به  -1جدول  

Support X Y Support X Y Support X Y 

 یزد_شهر وری_بهره 0.160 شهر وری_بهره 0.240   وری_بهره 1.000

 کار_نیروی وری_بهره 0.160 جامعه وری_بهره 0.200 مدیران وری_بهره 0.600

 اجتماعی_فرهنگی وری_بهره 0.121 صنایع وری_بهره 0.200 کار وری_بهره 0.479

 اقتصاد وری_بهره 0.121 فرهنگی_اجتماعی وری_بهره 0.200 اشتغال وری_بهره 0.400

 معدن وری_بهره 0.121 اقتصادی_امور وری_بهره 0.200 اداری وری_بهره 0.400

 بازار وری_بهره 0.121 صنعت وری_بهره 0.200 فرهنگ وری_بهره 0.400

 تولیدی_واحدهای وری_بهره 0.121 نهاد_مردم وری_بهره 0.200 گذاری_سرمایه وری_بهره 0.400

 اشتغال_بازار وری_بهره 0.121 یزد_اجتماعی وری_بهره 0.200 مدیریت وری_بهره 0.319

 تحصیالت وری_بهره 0.121 اداری_نظام وری_بهره 0.200 منابع وری_بهره 0.319

 صنایع_حوزه وری_بهره 0.121 تولیدی وری_بهره 0.160 خصوصی_بخش وری_بهره 0.319

 یزد_دانشگاه وری_بهره 0.121 فناوری وری_بهره 0.160 آب وری_بهره 0.319

 آب_مصرف وری_بهره 0.121 اشتغال_حوزه وری_بهره 0.160 انسانی وری_بهره 0.319

وری_بهره 0.121 کشاورزی وری_بهره 0.160 آموزش وری_بهره 0.279  معادن 

وری_بهره 0.121 سرمایه_حوزه وری_بهره 0.160 تولید وری_بهره 0.279 اقتصادی_واحدهای   

 صنعتی وری_بهره 0.160 انسانی_نیروی وری_بهره 0.279
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 استان یزدریزی امهبرنسایت سازمان مدیریت و نتایج مربوط به وب -2جدول 

Support X Y Support X Y Support X Y 
 نقل_حمل وری_بهره 0.148 کشاورزی وری_بهره 0.23   وری_بهره 0.967

 سازمانی وری_بهره 0.148 معدن_صنعت وری_بهره 0.213 کار وری_بهره 0.705

 آب_شرکت وری_بهره 0.148 زیست_محیط وری_بهره 0.213 فرهنگ وری_بهره 0.525

 انسانی_منابع وری_بهره 0.148 سرمایه_مدیریت وری_بهره 0.213 آب وری_بهره 0.443

 بیمه وری_بهره 0.131 فرهنگی_میراث وری_بهره 0.213 تولید وری_بهره 0.443

 شهری وری_بهره 0.131 بانک وری_بهره 0.197 مردم وری_بهره 0.443

 ارتباطات وری_بهره 0.131 خدمت وری_بهره 0.197 آموزش وری_بهره 0.393

 توسعه_اقتصاد وری_بهره 0.131 علمی وری_بهره 0.197 مدیران وری_بهره 0.393

 بازرگانی وری_بهره 0.131 مدیریتی وری_بهره 0.197 گذاری_سرمایه وری_بهره 0.361

 زیرساخت وری_بهره 0.131 نوآوری وری_بهره 0.197 صنایع وری_بهره 0.328

 سرزمینی وری_بهره 0.131 سازمان_توسعه وری_بهره 0.18 صنعت وری_بهره 0.328

 شهرسازی وری_بهره 0.131 انرژی وری_بهره 0.18 خصوصی_بخش وری_بهره 0.311

 دستی_صنایع وری_بهره 0.131 سازی_فرهنگ وری_بهره 0.18 دانشگاه وری_بهره 0.279

 اداری_سالمت وری_بهره 0.115 عملکرد_مدیریت وری_بهره 0.18 انسانی_سرمایه وری_بهره 0.279

 اجتماعی_امور وری_بهره 0.115 پرورش_آموزش وری_بهره 0.164 گردشگری وری_بهره 0.279

 اجرایی_مدیران وری_بهره 0.115 برق وری_بهره 0.164 سالمت وری_بهره 0.262

 معادن وری_بهره 0.115 طبیعی_منابع وری_بهره 0.164 معدن وری_بهره 0.262

 آب_منابع وری_بهره 0.115 عمومی_بخش وری_بهره 0.148 کار_کسب وری_بهره 0.246

وری_بهره 0.148 صنعتی وری_بهره 0.246     تعاون 

وری_بهره 0.23 وری_بهره 0.148 جامعه      تولیدی 

 

 بندیگیری و جمعنتیجه -6

 FP-growth رگیری روشبا استفاده از قوانین انجمنی و به کاوری در استان یزد تمرکز بهبود بهرههای در بررسی حوزه

ه ب "شودمطرح می وری مطرح شود آنگاه ...اگر بهره"شرطی های در تحلیل محتوای وب، نتایج تحقیق به صورت گزاره

 ؛ستندار یزد ااستاهای خبری استانداری یزد که عمدتاً حاصل از متن اخبار و مصاحبه پرتالدست آمد. نتایج مربوط به 

ه با ج در رابطن نتاییهایی همچون اشتغال، امور اداری، آب و صنعت بیشتر بوده است. ادهد که تمرکز بر حوزهنشان می

مر ادهد. دلیل این می تمرکز تقریباً مشابهی را نشانهای ریزی استان یزد نیز حوزهوب سایت سازمان مدیریت و برنامه

 فکری نسبی مسئولین استانی در این دو نهاد نسبت داد. گرایی و همتوان به همرا می

ستفاده ار فارسی شرطی دوتایی از محتوای خبهای ستخراج گزارهتوان برای ااز روش پیشنهاد شده در این مقاله می

 و Stopwordمتنی های سازی فایلشود؛ همچون غنیاز این روش هنوز به صورت دستی انجام می هایینمود. بخش

یشنهادی په عنوان ی این تحقیق بوده و بتواند تکمیل کنندهها میهوشمندسازی این بخشبررسی فایل نتایج نهایی. 

فحات ص ادفیو تص ی موردیبرای مطالعات آتی مطرح باشد. اعتبارسنجی نتایج نیز هنوز به صورت دستی و مطالعه

بزار ایازمند گیر و توأم با خطاست. روش پیشنهاد شده در این تحقیق نگیرد که کاری وقتانتخاب شده صورت می

 .شودآتی پیشنهاد میکه برای تحقیقات  اعتبارسنجی کاراتر و مؤثرتری است
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