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 چکیده

های تصمیم احدوتعیین کارایی مجموعه ای از  به منظورریاضی تکنیکی برمبنای برنامه ریزی  (DEA)ها تحلیل پوششی داده
ر چند دتکنیک ین اها، دلیل اهمیت استفاده ی فراوان از تحلیل پوششی دادهنوع کاربرد های متجانس است. ت (DMUs)گیرنده 

له به یک مرح توانند به صورت یک فرآیند چند مرحله ای عمل نمایند و خروجیدهه اخیر است. واحدهای تصمیم گیرنده می
بنای مندی بر مزار توانها به عنوان اب. در این صورت تحلیل پوششی دادهگیرندمرحله دیگر مورد استفاده قرار عنوان ورودی های 

مانع  للِعد کارایی هت بهبوتوان نقاط ضعف اجزاء ساختار درونی را ردیابی و در جیاضی است که با استفاده از آن میبرنامه ریزی ر
های مرحله ودیوروزن های مرحله اول و میزان ن خروجیزرا رفع نمود. یکی از مباحثی که در این خصوص مطرح است میزان و

 هاست. وششی دادهوع ساختار شبکه تحلیل پترین نکه دارای ساده، ست های دو مرحله ایدر یک شبکه تحلیل پوششی داده دوم
 .دهگردیعیین تآن نیز  شده است و بُرد تغییرات مورد بحث قرار داده  تولید میانی میزان تغییرات ضریب وزنی ،این پیشنهاددر 

  .یی کلکارا ؛میانی وزن تولید ؛ایها دو مرحلهشبکه تحلیل پوششی داده ؛هادهتحلیل پوششی دا کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

های تصمیم گیرنده محاسبه کارایی یک مجموعه از واحدهایی که کاربرد وسیعی در دانید، یکی از روشهمانطور که می

های ها تعیین کارایی واحدترین مسائل در تحلیل پوششی داده از مهم یمتجانس دارد تحلیل پوششی داده هاست. یک

تی از شبکه ای که حالش موجود جهت ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرندهتصمیم گیرنده است. ساده ترین رو

اه ا به عنوان یک جعبه سیها است که واحد تصمیم گیرنده رهای استاندارد تحلیل پوششی دادههستند استفاده از مدل

گیرند. هر چند نادیده گرفتن روابط درونی یک واحد تصمیم رات تولیدات میانی را در نظر نمیکنند و تأثیتلقی می

که می  در این مقاله به یکی از عواملی گردد.و حتی در مواردی نتایج نادرست میگیرنده باعث کاهش صحت نتایج 

ا با توجه به شرایط واحدهای تصمیم گیرنده باشد یعنی ضرایب هتواند نشان دهنده برقراری اصول تحلیل پوششی داده

 وزنی توجه شده تا بدین طریق به قواعدی دست یابیم و بتوانیم نقاط ضعف ناشی از آن را مرتفع نماییم.

  تحقیق پیشینیه -2
م های تصمی احدوبا در نظر گرفتن تأثیرات تولیدات میانی مدلی جهت ارزیابی کارایی  2008کائو و هوانگ در سال 

م ول اول و دمراح گیرنده با ساختار شبکه دو مرحله ای ارائه کردند. آنها کارایی کل را به صورت حاصلضرب کارایی

ا ارائه ردل خود مبا قرار دادن شرط تساوی ضرایب تولیدات میانی در نظرگرفتند و  )میانگین هندسی کارایی مراحل(

 ه کرد.م اشاربه قابلیت تجزیه کارایی کل به کارایی مراحل اول و دوکردند. از جمله محاسن این مدل می توان 
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 شیوه های بنابراین به کار گیری  تکنیک تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی واحد های چند مرحله ای مستلزم ارائه
 واحد های تصمیم گیرنده است. جدید براساس ماهیت ساختارهای 

عبه سیاه در نظر می گیرند و تنها واحد تصمیم گیرنده را مانند یک ج ارایی، هرمدل های استاندارد، برای محاسبه ک

 ورودی ابتدایی و خروجی انتهایی هر شبکه را مد نظر قرار می دهند و تولیدات میانی نادیده گرفته می شوند.

ای شبکه هستند صورت اخیراً تحقیقاتی در زمینه واحد های تصمیم گیرنده که دارای فرآیندهای دو و یا چند مرحله 

گرفته است که در آنها عالوه بر ورودی ها و خروجی ها، تولیدات میانی یعنی خروجی مرحله اول که به عنوان ورودی 

 مرحله دوم در نظر گرفته می شوند نیز مورد توجه قرار می دهند.

، 1999سط ژو و سیفورد در سال ، فرآیند دو مرحله ای را بیان نمود. این مدل تو1997در این زمینه وانگ در سال 

 نیز در زمینه های دیگر پیاده سازی شد.  2004و  2003همچنین در سال های 

کائو و هوانگ با ارائه تعریفی برای کارایی کل یک شبکه دو مرحله ای، روی تجزیه کارایی کل مدل هایی ارائه کردند. 

و همکاران اصالح شد طوری که تصویر حاصل از آن کارا مدل پیشنهادی قادر به ارائه تصویر کارا نیست و توسط چن 

چن و همکاران به منظور رفع مشکل مدل کائو و هوانگ تعریف کارایی کل را بر اساس ترکیب  2009باشد. در سال 

ن چن و ژو  همچنیو  مدل های جدیدی توسط چن  2004محدب کارایی مراحل اول و دوم در نظر گرفتند. در سال 

 کل ارائه نمودند. محاسبه کارایی همکاران برای

 و مدل پیشنهادی تحلیل پوششی داده هاشبکه  -3

 mواحد تصمیم گیرنده با   nدر این مقاله، شبکه دو مرحله ای تحلیل پوششی داد ه ها مد نظر است. برای این منظور، 

خروجی مرحله اول تمامًا به عنوان ورودی مرحله دوم  dخروجی مرحله دوم درنظر بگیرید، که  sورودی مرحله اول و 

 مورد استفاده قرار می گیرند. یعنی،

زمایشى                                    
خه آ

نس



 

 
 

همانطور که کائو و هوانگ پیشنهاد نمودند، چنانچه واحد تحت بررسی را به صورت یک شبکه دو مرحله ای با تولید 

شبکه با چنین ساختاری را می توان به صورت حاصلضرب کارایی مراحل اول و  میانی آن در نظر بگیریم،  کارایی کل

1 دوم آن تعریف نمود. یعنی،  2a  .  ،1که در آن  2و .با استفاده از مدل های زیر بدست می آیند 

1  ،که، معرف کارایی مرحله اول شبکه دو مرحله ای مدنظر است 
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2  ،که، معرف کارایی مرحله دوم شبکه دو مرحله ای مدنظر است 

 

 کارایی کل، نیز از حل مدل زیر بدست می آید:
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با توجه به اینکه، مطابق ایده ی کائو و هوانگ کارایی کل را حاصلضرب کارایی مراحل اول و دوم در نظر بگیریم و 

 باتوجه به اینکه تولید میانی، یعنی خروجی مرحله اول، ورودی مرحله دوم محسوب شود. 

میانی است. واضح است که  نکته ایکه در این مقاله به آن پرداخته شده است، وزن بدست آمده در خصوص تولید

چه در نقش خروجی و چه در نقش ورودی مقداری یکسان باشد همان  wچنانچه مقدار وزن بدست آمده تولید میانی 

 نتایج تحلیل پوششی داده های استاندارد بدست می آید. یعنی،

 

 این نکته حائز اهمیت است که،امّا توجه به 
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 دهیم و با توجه به اینکه،نشان 2twو مقدار وزن ورودی مرحله دوم را با  1twاگر مقدار وزن خروجی مرحله اول را با 

 

 

     بدیهی است که، خواهیم داشت:
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یی  می تواند وجود داشته باشد که، پس،
2* 1*t tw w  . 

 محدودیت عالمتی ندارد، اّما برحسب مقدار آن می توان نتایج متفاوتی بدست آورد 
 

 صفر باشد، همان نتایج تحلیل پوششی داده های استاندارد حاصل می شود. : اگر مقدار حالت اول

*2مثبت شود، نشان دهنده آنست که  : اگر مقدار حالت دوم 1*t tw w .است 

*2منفی شود، نشان دهنده آنست که  : اگر مقدار حالت سوم 1*t tw w .است 

 
 
 کاربردی مثال -4

 ول زیر را در نظر بگیرید:اتصمیم گیرنده با داده های جدهای واحد 
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overalleff  2w 1w Y Z X  

0.5 0.6 0.5 1.5 1.5 2 
1DMU 

0.8333 0.25 0.25 5 4 4 
2DMU 

0.8 0.25 0.2 6 4 5 
3DMU 

 

است. هر  0.1 مقادیر ضرایب وزنی بدست آمده درتولید میانی، واضح است که حداکثر اختالف با توجه به اختالف 

 چقدر اختالف مقادیر بدست  آمده کمتر باشد نشان دهنده سازگاری بیشتر وزن هاست.
overalleff  2w 1w Y Z X  

0.2 1 0.5 0.5 1 2 
1DMU 

0.125 0.5 0.25 1 2 4 
2DMU 

0.5333 0.3333 0.3333 2 3 3 
3DMU 

0.6 1 0.2 5 4 5 
4DMU  

0.8333 0.2 0.0333 5.5 5 6 
5DMU 

 است. 0.8با توجه به اختالف مقادیر ضرایب وزنی بدست آمده درتولید میانی، واضح است که حداکثر اختالف 

 

 نتایج -4

و با  تشتر اسز مقایسه مقادیر بدست آمده، بدیهی است که سازگاری مقادیر وزنی داده های جدول اول بیا -

 بندی گفته شده برقرار است.ز دسته دوم ااول یا  حالت ودن داده ها، بنتوجه به نامطلوب 

داشته  قدار رام ، می خواهیم ورودی حداقلباشندتاز آنجا که هر گاه  داده ها ی ورودی و خروجی نامطلوب  -

*2منفی گردد تا بدین ترتیب   باشد پس بهترین حالت آنست که  1*t tw w این وضعیت، . در برقرار شود

 می گردد.خروجی نیز از مرحله اول تولید  ینیشترب

حالت دوم در صورتی ممکن است که خروجی کمتر برای مرحله اول و ورودی بیشتر برای مرحله دوم مطلوب   -

 ما باشد.

ست.  یعنی، حداکثر و حداقل چه   مطلبی که برای تکمیل پیشنهاد فوق  مطرح است، محدوده ی تغییرات 

 مقادیری را می تواند به خود اختصاص دهد تا درمیزان کارایی واحد تصمیم گیرنده خللی ایجاد نشود.

در نظر گرفته می شود و با توجه  کران پایین عالمتی آنها   vو  wو  uکه برای حفظ غیر صفر بودن مضارب ایناز 

 را برحسب  مقدار ، می توان بازه تغییرات مقدار 2017به پیشنهاد مفهوم سازگاری توسط تینگ کئُو در سال 

 تعیین نمود.
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گردد نشان دهنده سازگاری مقادیر  0.1تینگ کئُو مطرح کرد، اگراختالف فاصله وزن ورودی و خروجی حداکثر 

 بدست آمده است.

*2                             پیشنهاد مقاله آنست که ، 1* 2* 1*t t t tw w w w                                   

با توجه به استدالل فوق می توان نیجه گرفت مقدار وزن تولید میانی در دو نقش مختلف ورودی و خروجی  -

انحرافی در حد تغییرات  ,   گاری ضرایب وزنی نیز حفظ می تواند داشته باشد و در این صورت ساز

 می گردد.

 وجی صفرباشند حداقل اختالف وزن های ورودی و خرآنچه که مسلم است، در صورتی که داده ها مطلوب  -

 است، مثال فوق نشان دهنده این وضعیت است.

مطلبی که هنوز مطرح است، آنست که آیا محدوده تغییرات پیشنهاد شده زمانیکه کارایی کل شبکه تحلیل  -

طه ای  قانونمند بین پوششی داده ها ی دو مرحله ای  جمعی در نظر گرفته شود، برقرار است؟ و اینکه آیا راب

ضرایب وزنی بدست آمده از کارایی کل  ضربی و کارایی کل جمعی شبکه تحلیل پوششی داده ها  دو مرحله 

 ای می تواند وجود داشته باشد؟

  مراجع -5
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 سازی کنترل تودرتوی مجازی مسئله مدیریت درآمد هتل با فرض رفتارسازی شبیهبهینه

 انتخابی مشتری 
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 چكیده

دل م. در این ته استدر این مقاله، مسئله مدیریت درآمد هتل با فرض تقاضای مبتنی بر انتخاب مشتریان مورد بررسی قرار گرف
ورت ت، در صمحصوالت داخل لیس اولویتتقاضا، هر یک از مشتریان دارای لیستی از محصوالت مختلف هستند که به ترتیب 

رد قیمتی مو واند ردهتشود هر مشتری تنها مییل زیاد بودن محصوالت در هتل فرض مید. به دلنکنوجود آنها اقدام به رزرو می
ی زسامدل بهینه ها تشکیل شده است.های قیمتی مورد نظر آنمشتریان از رده اولویت هاینظر خود را انتخاب کند و لیست 

دل مدر ییکه از آنجاازی ارائه شده است. سازی سطوح محافظت برای سیاست کنترل تودرتوی مجسازی به منظور بهینهشبیه
ته رفیت پیوسظقاضا و ت ایستبریزی پویا تابع هدف بر اساس تقاضا و ظرفیت منابع است به منظور مشتق پذیر کردن آن میبرنامه

صادفی تترین شیب شود. این گرادیان به منظور ساختن الگوریتم تندمحاسبه می هدفگرادیان تابع شوند. سپس در نظر گرفته 
 گیرد و موجب بهبود سطوح محافظت می شود.مورد استفاده قرار می

 ؛دفیان تصاروش گرادی ؛بهینه سازی شبیه سازی ؛تقاضای مبتنی بر انتخاب مشتری ؛مدیریت درآمد هتلکلمات کلیدی: 

 .سیاست کنترل تودرتوی مجازی

 مقدمه -1

از فروش یا رزرو ظرفیت محدودی از یک محصول از مدیریت درآمد عبارت است از هنر بیشینه کردن درآمد حاصل 

میان رفتنی، در طی یک افق مشخص زمانی، به مشتری مناسب، در زمان مناسب و با قیمت مناسب. با توجه به هزینه 

شود، افزایش درآمد برابر افزایش سود ثابت باال و هزینه متغیر پایین در صنایعی که مدیریت درآمد در آنها استفاده می

های تقریبًا یکسانی است که در اختیار صنعت هتل یک صنعت خدماتی است و محصوالت آن شامل اتاق .]3[ستا

مسئله مدیریت باشد. های مدیریت درآمد را دارا میسازی مفاهیم و مدلزمینه الزم برای پیادهو گیرد مشتریان قرار می

باشد. برای مدیریت همزمان منابع موجود در شبکه میدرآمد هتل یک مسئله مدیریت درآمد شبکه است که هدف آن 

ریزی پویا استفاده کرد. اما حل بهینه این مدل بدلیل ابعاد بزرگ مسئله از برنامه مدلاز  توانمیحل بهینه این مسائل 

 های تقریبی متفاوتی به منظور حل این مسائللحاظ محاسباتی در حال حاضر شدنی نیست. بنابراین محققان روش

. برخی دیگر از طریق تجزیه شبکه به ]1[ریزی ریاضی استوار هستندهای برنامهها بر پایه مدلارائه دادند. برخی تقریب

سازی برای حل مسائل شبکه ارائه سازی شبیهروش بهینههمچنین   .]4[پردازندمسائل تک منبعی به حل مسئله می

سازی با هدف بررسی های شبیهای از آزمونشامل مجموعه درآمدمدیریت سازی در های شبیهآزمایش .]5[شده است

-که ممکن است انجام آزمایشات شبیهینسبت به تغییر در پارامترهای کنترل ظرفیت است. از آنجایحساسیت درآمد 
درآمد  که بیشترین ظرفیتی هستند بر باشد، محققان در پی یافتن مقادیری از پارامترهای کنترلسازی پر هزینه و زمان

شود. محسوب می سازیسازی شبیهکنند. این نوع جستجو برای یافتن پاسخ بهینه در زمره مسائل بهینهرا حاصل می

های سنتی این . فرض کلیدی در مدلسازی استسازی شبیههای بهینهوشجستجوی گرادیان محور از جمله ر روش
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کنترلی اعمال شده توسط فروشنده بر ظرفیت است. البته این  هایاست که تقاضا برای هر رده کامالً مستقل از سیاست

با قیمت کامل و بدون تخفیف کامالً وابسته  اتاقفرض کامالً متفاوت با واقعیت است. به عنوان مثال احتمال رزرو یک 

با قیمت  اتاقبه این مسئله است که آیا در آن لحظه، اتاقی با قیمت تخفیفی موجود است یا خیر. در صورت نبودن 

حالت خرید نیز  ما شود.گفته می یافتهخرید ترفیع ،به این حالت کندمشتری اتاق با قیمت کامل را رزرو میتخفیفی 

در این ، سازی برای صنایع هوایی مورد استفاده قرار گرفتندسازی شبیههای بهینه. مدلایمدر نظر گرفته را ترفیع یافته 

داری بر خالف صنایع هوایی که مشتریان شوند. در صنعت هتلسازی میداری پیادهلها برای صنعت هتمقاله این مدل

کنند، هر مشتری زمان ورود و خروج متفاوتی دارد که این همگی در زمان یکسان از یک مبدا به یک مقصد حرکت می

سازی به منظور شناسایی اثر رفتار مطالعات شبیه 1بلوبابا و هوپرستاد .]2[کندتر میسازی تقاضا را پیچیدهمسئله مدل

اولین افرادی بودند که  2برتسیماس و دی بور .]6[انجام دادند مدیریت درآمدهای سنتی انتخابی مشتریان بر روی مدل

شبکه بکار  مدیریت درآمدسازی را برای یافتن حدود رزرو روش تودرتوی مجازی در مسائل سازی شبیهایده بهینه

تر از پیوسته است اما سسته واقعیو ظرفیت به صورت گسسته در نظر گرفته شدند. اگرچه مدل گ ها تقاضابردند. آن

جای مشتق مبتنی بر مسیر نمونه برای بایست بهشود که میتابع درآمد کل تابعی غیر مقعر و ناهموار از حدود رزرو می

روش تفاضل محدود برای هر بار محاسبه  محاسبه گرادیان از روش تفاضل محدود استفاده شود. از آنجایکه که در

تواند از لحاظ زمان محاسباتی ناکارا سازی انجام شود، میگرادیان باید به تعداد پارامترهای کنترل به اضافه یک شبیه

کند اما هیچ تضمینی برای همگرایی وجود ، با وجودی که این روش حدود رزرو خوبی تولید میهمچنین باشد.

ها از طریق تولید یک برای رفع این مشکالت تقاضا و ظرفیت را پیوسته درنظرگرفتند. آن 3نویزین و ولکاراون .]7[ندارد

به این کار  ؛عدد تصادفی کوچک، سپس اضافه و کم کردن این عدد از ظرفیت، حالت پیوسته ظرفیت را ایجاد کردند

رش کسری از تقاضا را مجاز دانستند. با اعمال گویند. همچنین برای پیوسته شدن تقاضا، امکان پذیمی آشفتن ظرفیت

 .]8[کندپذیر شد. این رویکرد با احتمالی همگرایی را تضمین میاین تغییرات تابع درآمد مورد انتظار کل هموار و مشتق
سازی سازی شبیهبهینه مدل مقالهدر این  .]9[را با فرض رفتار انتخابی مشتریان توسعه دادندهمچنین آنها مدل فوق 

با توجه به ساختار فرض رفتار انتخابی مشتریان نو با ارایزین و ولکمساله مدیریت درآمد شبکه ارائه شده توسط ون

 شده است.تقاضا در هتل پیاده سازی 

 به وسیلهتعیین سطوح محافظت مساله مدیریت درآمد هتل با در نظر گرفتن رفتار انتخابی مشتریان  -2

 سازیسازی شبیهمدل بهینه

 مدل تقاضا و نمادهای آن  -2.1

ریزی و ظرفیت منابع تعداد در هتل منابع هر شب یا روز دوره برنامه .محصول را در نظر بگیرید nمنبع و  mای با شبکه

ای های در دسترس هر شب یا روز است. محصوالت ترکیبی از مدت اقامت )یعنی روز ورود و روز خروج( و ردهاتاق

تعداد کل مشتریانی است که در دوره  برابر T .اندها یکسان در نظر گرفته شدهسازی مدل اتاقدهقیمتی است. برای سا

 Tشود. اما در این مقاله نو این مقدار برابر عددی ثابت فرض میرایزین و ولکاشوند. در مدل ونرزرو به سیستم وارد می
شود و سازی میشود. فرآیند ورود مشتریان شبیهگرفته میسازی یک دوره رزرواسیون چند روزه در نظر به وسیله شبیه

T شوند. لویس و شدلر فرآیند ورود دهند که در این دوره رزرو وارد سیستم میرا برابر مجموع مشتریانی قرار می

ورود مسافران ها تا به امروز یک مبنای رایج برای تولید ایده آن ؛مسافران را بر اساس تابع توزیع پواسون در نظر گرفتند

                                                           
1 Belobaba, Hopperstad. 
2 Bertsimas, de Boer. 
3 van Ryzin, Vulcano. 
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 ماتریس ضرایب به صورتدر این مقاله نیز ورود مشتریان بر اساس تابع توزیع پواسون است.  .]10[شودمحسوب می

A = [aij] ∈ {0,1}
m∗n شود. اگر محصول تعریف میj  از منبعi ؛استفاده کند aij = aijدر غیر اینصورت برابر  1 =

است. حالت شبکه توسط  iنشان دهنده سطر مربوط به منبع  iAو   jنشان دهنده ستون مربوط به محصول  jAاست.  0

xTبردار باقیمانده ظرفیت منابع  = (x1, … , xm) شود. اگر یک واحد از محصول نشان داده میj  فروخته شود حالت

x شبکه به  − 𝐴𝑗 اند.در نظرگرفته شده تقاضا و ظرفیت پیوستهیوستگی در تابع هدف، پایجاد به منظور  کند.تغییر می 

qt  0]مقداری تصادفی بین برابر نشان دهنده مقدار درخواست است، که, Q̅]  .توانند به تقاضاها میهمچنین است

مشتریان با هر ترتیب دلخواهی از  صورتی کسری از کل مقدار درخواست شده )نه الزاماً کل درخواست( پذیرفته شوند.

های اصلی ل تقاضا تولید شده کاماًل کلی است و این یکی از مزیتشوند. در نتیجه، مدتوانند وارد های مجازی میرده

در این است.  jrبرابر با  jدرآمد به دست آمده از پذیرش یک واحد درخواست محصول سازی محور است. متدهای شبیه

ای از محصوالت ارائه شده است. هر مشتری میان مجموعهاز  اولویت هایهر مشتری دارای لیست شود مدل فرض می

T,…,1t= بندی شده رتبه اولویت هایای از دارای مجموعه]tn, ... , l1t=[ltl  .است=jtkl  نشان دهنده این است که

امین kام در tنشان دهنده این است که مشتری  tkl=0کند. را انتخاب می jخود محصول  اولویتامین kام در tمشتری 

سازی تواند نتیجه مکانیزم بیشینهمی اولویت هاکند. لیست د هیچ محصولی را برای خرید انتخاب نمیخو اولویت

j  ،jرا به خرید محصول  jtUسودمندی  tبرای هر مشتری  .]11[سودمندی باشد ∈ N0، و سودمندیtU  را به نخریدن

باشد،  5دومش محصول  اولویتو  3اولش محصول  اولویت tدهد. مثالً فرض کنید، مشتری هیچ محصول تخصیص می

رتبه تخصیص یافته به  b(t,j)است.  tn=2شود، که نمایش داده می tl]=3,5,0 , … ,0[به صورت  اولویت هالیست 

مشتری  اولویتامین j ،kنشان دهنده این است که محصول  b(t,j)=kدهد. را نشان می tبه وسیله مشتری  jمحصول 

t  است که معادل=jtkl  ،k ≤ nt .1اگر   است+tb(t,j)=n  باشد، محصولj  مشتری قرار  اولویت هایدر لیست

مجازی  هایرده، بندیسازی شده سپس به وسیله الگوریتم گروهبا توجه به اطالعات فوق تقاضای تصادفی شبیه ندارد.

در این مقاله از شود. استفاده می محافظتسبه حدود اهای مذکور به منظور محاز رده .]2[شودروی هر منبع ایجاد می

 .]13و12[استفاده شده است بلوبابا EMSR_bروش  وویلیامسون  LP_BL مبتنی بر محافظتروش محاسبه حدود دو 

yic  نشان دهنده سطح محافظت برای رده مجازیc تر از آن روی منبع های گرانو ردهi  .دو روش کنترل تودرتو است

از روش کنترل تودرتو سرقتی استفاده شده است. در این روش در  در اینجاهای استاندارد و سرقتی وجود دارد با نام

های مجازی که این شود که سطوح محافظت یک رده باالتر از ردهپذیرفته می jدرخواست برای محصول  صورتی

yبع باشد. اگر بردار بیشتر از باقیمانده ظرفیت آن من ها تعلق داردمحصول روی هر منبع به آن =

(y11, … , y1c̅, … , ym1, … , ymc̅) که سطوح محافظت تودرتو نشان دهنده همۀ سطوح محافظت باشد. به دلیل این

 ها برقرار باشد:هستند، رابطه زیر باید بین آن

(1) 0 ≤ yi1 ≤ yi2 ≤ ⋯ ≤ yic̅ ≤ xi(1), i = 1,… ,m 

xi(1)  ظرفیت اولیه منبعi  است. فرض کنیدxi(1) > و  i در غیر اینصورت بدون از دست دادن کلیت مسئله منبع 0

jهمۀ محصوالت  ∈ Ai به ازای هر  شوند.از فرمول مدل حذف می i yi0 = زیرا هیچ سطح محافظتی باالتر از رده   0

حال با بدست  است.ها برقرار بین آن 1مجموعۀ کل سطوح محافظت باشد که رابطه  Θیک وجود ندارد. فرض کنید 

ریزی پویای مسئله مدل برنامهبرای این منظور، ابتدا رسد. آوردن سطوح محافظت اولیه نوبت به بهبود این سطوح می

 نماییم.با استفاده از گرادیان تصادفی سعی در بهبود سطوح محافظت میسپس نوشته شده و 

 ریزی پویامدل برنامه -2.2

ωبه صورت  تقاضادر این مدل  = {(l1, q1), (l2, q2),… , (lT, qT)} شود. برای محاسبه ظرفیت نمایش داده می
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باید مینیمم تقاضای ارضا نشده باقیمانده این مشتری و  tمشتری  اولویت هایدر لیست  jباقیمانده مربوط به محصول 

 را محاسبه کرد.  jظرفیت موجود برای محصول 

(2) 𝑥𝑖
𝑗(𝑡) = (𝑥𝑖(𝑡) − 𝑦𝑖,𝑐𝑖(𝑗)−1 − ∑ 𝑢[𝑘](𝑥(𝑡), 𝑦, 𝑙𝑡 , 𝑞𝑡),

𝑏(𝑡,𝑗)−1

𝑘=1

{𝑖 ∈ 𝑨[𝑘]})

+

 

 jر از محصول باالت اولویتبرابر با مجموع درخواستی است که به وسیله محصوالت با  2جمع تعریف شده در فرمول 
ن جمع برابر با صفر طبیعتاً مقدار ای ،b(t,j)=1اول مشتری باشد، یعنی  اولویت jشود، در صورتی که محصول تامین می

 شود:به صورت زیر تعریف می jتابع پذیرش محصول  است.

(3) 

𝑢𝑗(𝑥(𝑡), 𝑦, 𝑙𝑡 , 𝑞𝑡)

=

{
 
 

 
 
𝑚𝑖𝑛 {𝑞𝑡

𝑗
− ∑ 𝑢[𝑘](𝑥(𝑡), 𝑦, 𝑙𝑡 , 𝑞𝑡), 𝑥𝑖

𝑗(𝑡)

𝑏(𝑡,𝑗)−1

𝑘=1

, 𝑖 ∈ 𝐴𝑗}    𝑖𝑓 1 ≤ 𝑏(𝑡, 𝑗) ≤ 𝑛𝑡

0 𝑖𝑓 𝑏(𝑡, 𝑗) = 𝑛𝑡 + 1

 

𝑅𝑡(𝑥(𝑡), 𝑦, 𝜔) های تابع درآمد رو به جلو برای دورهt, t+1,…, T است. که با بردار ظرفیت باقیمانده𝑥(𝑡)   و سطوح

 شود:به جلو بازگشتی برای محاسبه درآمد به صورت زیر تعریف می ای از معادالت روشود. مجموعهآغاز می yمحافظت 

(4) 𝑅𝑡(𝑥(𝑡), 𝑦, 𝜔) = 𝑟
𝑇 × 𝑢(𝑥(𝑡), 𝑦, 𝑙𝑡 , 𝑞𝑡) + 𝑅𝑡+1(𝑥(𝑡 + 1), 𝑦, 𝜔) 

(5) 𝑥(𝑡 + 1) = 𝑥(𝑡) − 𝐴 × 𝑢(𝑥(𝑡), 𝑦, 𝑙𝑡 , 𝑞𝑡) 

 برابر است با: t=1, … , Tشرایط حدی برای 

(6) 𝑥(𝑡 + 1) = 𝑇, 𝑅𝑡+1(𝑥(𝑡), 𝑦, 𝜔) = 0 ∀𝑥, 𝑦, 𝜔, 𝑥(1) = 𝑥 

 درآمد مسیر نمونه کل برابر است با:

(7) 𝑅(𝑦,𝜔) = 𝑅1(𝑥, 𝑦, 𝜔) 

g(y) سازی درآمدهدف بیشینه = [R(y, ω)]ای از سطوح محافظت موجه روی مجموعهΘ :است 

(8) max𝑔(𝑦)⏟      
𝑦𝜖Θ

= maxR(y,ω) 

توان به ا میر yسبت به شود و گرادیان تابع درآمد نپذیر میمانده ظرفیت تابع درآمد مشتقدلیل پیوسته کردن باقیبه 

 صورت زیر به دست آورد:

(9) ∇yR(y,ω) = ∇yR1(x, y, ω) = (
∂

∂y11
R1(x, y, ω), … ,

∂

∂ymc̅
R1(x, y, ω)) 

 نیز به صورت زیر است: xگرادیان تابع درآمد نسبت به 

(10) ∇𝑥𝑅1(𝑥, 𝑦, 𝜔) = (
𝜕

𝜕𝑥1
𝑅1(𝑥, 𝑦, 𝜔),… ,

𝜕

𝜕𝑥𝑦𝑚
𝑅1(𝑥, 𝑦, 𝜔) 

 ن در منبعکد آ است شبه اجرای الگوریتمی ساده و کارا جبری دشوار اما از لحاظ از لحاظ تصادفی گرادیان محاسبه

 .استرت زیر به صوخوب الگوریتم گرادیان تصادفی برای محاسبه سطوح محافظت های کلی گام .آورده شده است ]2[

  .0yی اولیه از سطوح محافظت موجه : محاسبه مجموعه1گام 
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𝜔(𝑘)  :∇𝑦𝑅(𝑦روی جریان تقاضا  تابع درآمدمحاسبه گرادیان  :Nتا  1از  k: برای 2گام 
(𝑘−1), 𝜔(𝑘)). 

𝜌(𝑘)محاسبه طول گام جدید  ≔ 𝛼/𝑘. رسانی سطوح محافظت برای تکرار بعدی با استفاده از معادله:به روز 

(11) 𝑦(𝑘) ≔∏ (𝑦(𝑘−1) + 𝜌(𝑘)∇𝑦𝑅(𝑦
(𝑘−1), 𝜔(𝑘)))

Θ
 

 .]7[از ایده برتسیماس و دی بور با استفادهسازی سطوح محافظت موجه
 توقف. به عنوان خروجی الگوریتم. Ny: تعیین مقدار 3گام 

 تحلیل نتایج محاسباتی -3

شود. یک دوره روز فرض می 10ریزی افق برنامه .شودارائه می مذکورهای در این قسمت نتایج حاصل از حل مدل

روزه در نظر گرفته شده است. مشتریان با توزیع  10ریزی روزه برای تولید تقاضای تصادفی افق برنامه 10رزرواسیون 

شوند. برای در نظر گرفتن مدل تقاضای مبتنی بر انتخاب مشتری، مشتری در هر ساعت وارد می 2پواسون با نرخ ورود 

-وارد می 3و  2،  1های به ترتیب از بخش 0.3و  0.3، 0.4اند. مشتریان با احتمال قسیم شدهمشتریان به سه بخش ت
رسد. برای شوند. پس از ورود هر مشتری و تعیین بخش مربوط به آن نوبت به انتخاب محصول درخواستی مشتری می

کنند. پس از را انتخاب میشود مشتریان به صورت تصادفی مدت اقامت از یک تا ده روز یین محصول فرض میتع

با احتمال روزه را درخواست کند،  j، روز ورود باید تعیین شود. درصورتی که مشتری اقامت اقامتمشخص شدن مدت 
1

10−𝑗+1
شود. رده قیمتی هر محصول نیز با توجه به بخشی که هر مشتری میوارد هتل  j+1-10تا  1روزهای  یکی از   

مشتریان  .این صورت استهای متفاوت به مشتریان در بخش اولویت هایلیست  .شودبه آن تعلق دارد مشخص می

کنند. مشتریان بخش دو محصوالت رده قیمتی دو را به بخش یک تنها محصوالت رده قیمتی یک را خریداری می

ند. مشتریان بخش کنگیرند و در صورتی که این رده بسته بود از رده یک استفاده میاولشان درنظر می اولویتعنوان 

متقاضی  0.4مشتریان با احتمال  تقاضا به صورت مستقل درنظر گرفته شود، اگرکنند. سه از رده کرایه دو استفاده می

اتاق است. قیمت هر شب کرایه این  40متقاضی بخش سه هستند. هتل مورد بررسی شامل  0.6بخش یک و با احتمال 

 واحد پولی است.  50حد پول و در رده قیمتی دو برابر وا 100ها در رده قیمتی یک برابر اتاق

ی، حداکثر بندهحداکثر رده مجازی روی هر منبع به منظور استفاده در الگوریتم دست ی ثابت مدل شامل:پارامترها

ن تعیین ای اصی برایاینکه قوانین خ به دلیلالگوریتم گرادیان تصادفی هستند.  تکرارهای درو طول گام تعداد تکرار 

د تکرار الگوریتم تعدا ،5 شوند. حداکثر تعداد رده مجازیپارامترها وجود ندارد از طریق محاسبات تجربی تعیین می

تکرار  300س از پ هاکه مدلییاز آنجا .در نظر گرفته شده است 0.1 در تکرارهای الگوریتم تصادفی طول گامو  500

در نظر ها ز این مدلابه عنوان درآمد حاصل  2در جدول  500تا  300شوند، میانگین درآمد تکرارهای میتقریباً همگرا 

 شده است. گرفته
 های محاسبه سطوح محافظتمیانگین درآمد مدل 2جدول 

 میانگین درآمد مدل ها
 EMSRb_LB 34695مدل محاسبه سطوح محافظت با فرض تقاضای مستقل، الگوریتم 

 LP_LB 31037مدل محاسبه سطوح محافظت با فرض تقاضای مستقل، الگوریتم 

 EMSRb_LB 36679مدل محاسبه سطوح محافظت با فرض تقاضای مبتنی بر انتخاب مشتری ، الگوریتم 

 LP_LB 36100مدل محاسبه سطوح محافظت با فرض تقاضای مبتنی بر انتخاب مشتری، الگوریتم 

سازی سطوح محافظت با فرض تقاضای مبتنی بر سازی شبیههای بهینهمشخص است مدل 2همانطور که در جدول 

کند. بنابراین در نظر گرفتن فرض تقاضای مبتنی انتخاب مشتریان نسبت به تقاضای مستقل درآمد بیشتری تولید می

لگوریتم اهای کنترل ظرفیت مسائل شبکه است. همچنین بر انتخاب مشتری موجب افزایش عملکرد سیستم
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EMSRb_LB  الگوریتم نسبت بهLP_LB  میانگین درآمد باالتری دارد در نتیجه این الگوریتم به عنوان روش بهتر

 شود. برای حل مسائل مشابه مسئله تشریح شده پیشنهاد می

 نتیجه و جمع بندی -4

نی بر ای مبتمدل تقاض سازی به منظور حل مسئله مدیریت درآمد هتل باسازی شبیهدر این مقاله، رویکرد بهینه

ض تقاضای راه فرهمانتخاب مشتریان مورد بررسی قرار گرفته است. این رویکرد طبیعت پویا و تصادفی تقاضا را به 

ل اولیه ای کنترتابع درآمد پارامتره. همچنین از طریق محاسبه گرادیان گیردمبتنی بر انتخاب مشتری در نظر می

محاسبه  سازی به منظورسازی شبیههای بهینه. مدلشده استسازی بهینههای کنترل تودرتوی مجازی سیاست

ظر نرض را در فین دو ااند. در صورتی که بخواهیم پارامترهای بهینه فرض لغو رزرو و مشتریان غایب را در نظر نگرفته

ضیات تن این فرگرف ر نظربگیریم الزم است برای تعدیل درآمد هتل امکان رزرو مضاعف را در نیز در نظر بگیریم. با د

 توان زمینه برای مطالعات آتی تحقیق گردد.می

 مراجع -5
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بی مدیریت درآمد هتل با فرض رفتار انتخا مسئلهسازی قیمت های پایه سازی شبیهبهینه
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 چكیده

ه نبرای حل بهی  که نوعی مسئله مدیریت درآمد شبکه است در نظر گرفته شده است. ، مسئله مدیریت درآمد هتلمقالهدر این 
 . یستناتی شدنی اظ محاسبشود. حل بهینه این نوع مسائل در ابعاد بزرگ از لحریزی پویا استفاده میاین مسائل از فرمول برنامه

ر نظر دب مشتریان مبتنی بر انتخاتقاضا برای حل مسئله است.  روشی تقریبی برای حل این نوع مسائل سازیسازی شبیهبهینه
 صوالت داخلمح الویتبه ترتیب و هستند  هر یک از مشتریان دارای لیستی از محصوالت مختلف گرفته شده است که در آن 

-رنامهب ابع درآمدتو  های پایه استظرفیت مبتنی بر قیمت استراتژی کنترل. کندرزرو می رادر صورت موجود بودن آنها  لیست
گرادیان  .شودرفته میگتقاضا و ظرفیت پیوسته در نظر  تابع درآمدپذیر کردن برای مشتق .آن نوشته شده است براساسریزی پویا 
  گیرد.یمتفاده قرار مورد اسهای پایه قیمتبرای بهبود تندترین شیب  تصادفی گرادیان بوسیله الگوریتمو محاسبه  تابع درآمد

 

 .ادفیالگوریتم گرادیان تص؛ های پایهقیمت ؛سازیسازی شبیهبهینه ؛مدیریت درآمد در هتل کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

از میان رفتنی طی یک افق مشخص و ای از منابع یکسان شبکهکنترل ظرفیت از مدیریت درآمد شبکه عبارت است 

قابلیت بکارگیری مفاهیم مدیریت درآمد  صنعت هتل یک صنعت خدماتی است که. سازی درآمدبیشینهزمانی، با هدف 

های کنترل ظرفیت، سیاست کنترل قیمت پایه است. در این روش برای هر یک یکی از سیاست. باشدشبکه را دارا می

رسد درصورتی که درآمد آن میشود. هر زمان که درخواستی برای یک محصول از منابع یک قیمت پایه مشخص می

درخواست پذیرفته  ،کند بیشتر باشدکه آن محصول استفاده می یواحدهای ظرفیت های پایهقیمتدرخواست از مجموع 

یک  ،اجرا و درک شهودی آسان به دلیلشود. سیاست قیمت پایه الزاماً بهینه نیست، اما و در غیراینصورت رد می

مطالعات وسیعی در زمینه قیمت پایه با تقاضای مستقل در . ]1[های کرایه ماشین استتها و شرکدر هتلسیاست محبوب 

های سنتی این است که تقاضا برای هر رده فرض کلیدی در مدل. ]2[آوری شده استجمع 1تالیور و ون رایزنکتاب 

ها به برای هر یک از رده، احتمال دریافت درخواست در نتیجهبر ظرفیت است.  های کنترلکامالً مستقل از سیاست

های دیگری که در زمان ورود سفارش قابل دسترسی هستند، وابسته نیست. البته این فرض کامالً متفاوت با رده

با قیمت کامل و بدون تخفیف کامالً وابسته به این مسئله است که  اتاقواقعیت است. به عنوان مثال احتمال فروش یک 

حالت ممکن است با قیمت تخفیفی  اتاقمت تخفیفی موجود است یا خیر. در صورت نبودن آیا در آن لحظه، اتاقی با قی

 تقاضاسازی ن فرض رفتار انتخابی مشتریان مدلدر نظر گرفت .و مشتری اتاق با قیمت کامل را رزرو کند افتداتفاق  2ترفیع

سازی محور های شبیهروش. ]3[قرار گرفته استبدلیل نزدیک بودن به واقعیت مورد توجه محققان  اماسازد. تر میرا مشکل

                                                           
1 Talluri, van Ryzin 
2 Upgrade 
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اولین کسانی بودند که  3برتسیماس و دی بور .]4[بدلیل انعطاف در مدل کردن رفتار مشتریان مورد توجه قرار گرفتند

رایزین . ون]5[بکار گرفتندمدیریت درآمد شبکه ریزی پویا مسئله برنامهسازی را به منظور حل سازی شبیهروش بهینه

نو از این روش به منظور چانتون و ولکا. ]7و6[توسعه دادندپیوسته روش آنها را با فرض تقاضا و ظرفیت  4ولکانوو 

وانگ و همکاران روش مذکور را  .]1[های پایه با فرض تقاضای مبتنی بر انتخاب مشتریان استفاده کردندمحاسبه قیمت

سازی با فرض رفتار انتخابی مشتریان برای سازی شبیهش بهینه. در این مقاله رو]8[برای صنعت راه آهن بکار گرفتند

-برای یافتن قیمت تندترین شیب  از الگوریتم گرادیان تصادفیدر این روش  داری پیاده سازی شده است.صنعت هتل
 استفاده شده است. بهینه  های پایه

 به وسیلهمسئله مدیریت درآمد هتل با در نظر گرفتن رفتار انتخابی مشتریان های پایه تعیین قیمت -2

 سازیسازی شبیهمدل بهینه

است محصوالت تعداد  n است. هتلریزی های برنامهشب تعداد mمحصول را در نظر بگیرید.  nمنبع و  mای با شبکه

𝑨. آیدها بدست میمربوط به آنترکیب روزهای ورود و خروج مشتریان به همراه رده کرایه از که  = [𝑎𝑖𝑗] ∈

{0,1}𝑚∗𝑛 اگر محصول . ماتریس ضرایب استj  از منبعi  استفاده کند𝑎𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗در غیر اینصورت برابر  1 = 0 

𝑗است.  iنشان دهنده سطر مربوط به منبع  iAو  jنشان دهنده ستون مربوط به محصول  jA. است ∈ 𝑨𝑖 دهد نشان می

𝑖کند و استفاده می iاز منبع  jمحصول  ∈ 𝑨𝑗 دهد منبع نشان میi  توسط محصولj  استفاده شده است. حالت شبکه

𝒙𝑇توسط بردار باقیمانده ظرفیت منابع  = (𝑥1, … , 𝑥𝑚) شود. اگر یک واحد از محصول نشان داده میj  فروخته شود

𝒙حالت شبکه به  − 𝑨𝑗  آمده از پذیرش یک واحد درخواست محصول  به دستکند. درآمد تغییر میj  برابر باjr  .است

در دوره فرآیند ورود  سازیاز طریق شبیه تعداد مشتریانT فرض بر این است که لغو رزرو و مسافران غایب وجود ندارد.

𝛿𝑡زوج  به وسیلهام t. درخواست مشتریآیدبدست میرزرواسیون  = (𝑗𝑡 , 𝑞𝑡) شود. نشان داده میtj  نشان دهنده نوع

,0]نشان دهنده مقدار درخواست است، که مقداری تصادفی بین  tq محصول، و �̅�]  است. مشتریان با هر ترتیب

-یکی از مزیت کهشوند. در نتیجه، مدل تقاضا تولید شده کامالً کلی است توانند وارد های مجازی میدلخواهی از رده
توانند به صورتی کسری اند و تقاضاها میچنین تقاضا و ظرفیت پیوستهسازی محور است. همهای اصلی متدهای شبیه

بندی شده رتبه هایاولویتای از دارای مجموعه tهر مشتریلیست رزرو  از کل مقدار درخواست شده پذیرفته شوند.

]tn, ... , l1tl=[tl  .استj=tkl نشان دهنده این است که مشتریt ام درk امین ترجیح خود محصولj کند. را انتخاب می

0=tkl  نشان دهنده این است که مشتریt ام درk کند. لیست خود هیچ محصولی را برای خرید انتخاب نمی الویتامین

jسودمندی  tسازی سودمندی باشد که برای هر مشتری تواند نتیجه مکانیزم بیشینهمی تالوی
tU  را به خرید محصولj  ،

𝑗 ∈ 𝑁0، و سودمندی
tU 9[دهدرا به نخریدن هیچ محصول تخصیص می[ .b(t,j)  رتبه تخصیص یافته به محصولj  به

است که  tامین ترجیح مشتری j ،kنشان دهنده این است که محصول  b(t,j)=kدهد. را نشان می tمشتری  وسیله

jtkl  ،𝑘=معادل  ≤ 𝑛𝑡 .1اگر   است+tb(t,j)=n  باشد، محصولj .در لیست ترجیحات مشتری قرار ندارد 

پذیر کردن تابع درآمد، ظرفیت از طریق برای مشتق. شودهای پایه تعریف میبه عنوان تابعی از قیمت ابع درآمدت

-شد. اما آشفته کردن ظرفیت به تنهایی موجب مشتقتعریف یک عدد تصادفی کوچک و آشفته کردن آن پیوسته می
پذیر و افزایشی پذیر کردن تابع درآمد، تابع مشتقبرای مشتق  5اوغلوتوپالشود. تانگ و نمی تابع درآمدپذیر شدن 

𝜃(. limبا شرایط حدی  (
𝑦→∞

𝜃(𝑦) = limو 1
𝑦→−∞

𝜃(𝑦) = برای  q. اگر درخواستی به اندازه ]10[را معرفی کردند  0

                                                           
3 Bertsimas, de Boer 
4 Vulcano 
5 Tong, Topaloglu 

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

𝑞 𝜃برسد، مقدار پذیرش با توجه به این تابع برابر با  jمحصول  (𝑟𝑗 − ∑ 𝜋𝑖𝑖∈𝐴𝑗 𝑟𝑗است.  ( − ∑ 𝜋𝑖𝑖∈𝐴𝑗  درآمد تعدیل

به  𝜃تابع  .باشدمی jباشد، این مقدار تخمینی از سود خالص پذیرش هر واحد از محصول می jمحصول  6یافته جابجایی

 صورت زیر است:

(1) 𝜃(𝑝) {1 − 𝑎𝑒
−
(1−𝑎)
𝑏

𝑝        if  𝑝≥0

(1 − 𝑎)𝑒
𝑎
𝑏
𝑝              if  𝑝<0

 𝑎 ∈ (0,1) and 𝑏 > 0 

.)𝜃شاید پذیرش کسری از یک درخواست یک فرض واقعی نباشد، در نتیجه  تواند به عنوان احتمال پذیرش می (

𝑟𝑗ها با به صفر نزدیک شود احتمال پذیرش درخواست bهر چقدر . یک درخواست در نظر گرفته شود − ∑ 𝜋𝑖𝑖∈𝐴𝑗  

𝑟𝑗ها با مثبت به یک نزدیک و احتمال رد درخواست − ∑ 𝜋𝑖𝑖∈𝐴𝑗 شود. انتخاب منفی به صفر نزدیک میb  بسیار

.)𝜃مشتق تابع  کوچک شدنکوچک موجب  شود. همچنین شود. این امر موجب کاهش شدید سرعت الگوریتم میمی (

𝑟𝑗های با مقدار موجب افزایش احتمال پذیرش درخواست aکاهش  − ∑ 𝜋𝑖𝑖∈𝐴𝑗 تابع پذیرش شود. منفی و مثبت می

 شود:زیر تعریف می در این مدل به صورت

(2) 

𝑢𝑗(𝑥(𝑡), 𝜋, 𝑙𝑡 , 𝑞𝑡) =

{
 
 

 
 
𝑚𝑖𝑛 {𝑞𝑡

𝑗
𝜃 (𝑟𝑗 − ∑ 𝜋𝑖

𝑖∈𝐴𝑗

) ,min
𝑖∈𝐴𝑗

{𝑥𝑖
𝑗(𝑡)}}    𝑖𝑓 1 ≤ 𝑏(𝑡, 𝑗) ≤ 𝑛𝑡

0 𝑖𝑓 𝑏(𝑡, 𝑗) = 𝑛𝑡 + 1

 

 برابر است با: jمانده برای محصول مقدار تقاضا باقی

(3) 
𝑞𝑡
𝑗
= 𝑞𝑡

[𝑏(𝑡,𝑗)−1]
− 𝑢[𝑏(𝑡,𝑗)−1](𝑥(𝑡), 𝜋, 𝑙𝑡 , 𝑞𝑡) = 𝑞𝑡 − ∑ 𝑢[𝑘](𝑥(𝑡), 𝜋, 𝑙𝑡 , 𝑞𝑡),

𝑏(𝑡,𝑗)−1

𝑘=1

 

(4) 

𝑥𝑖
𝑗(𝑡) = 𝑥𝑖

[𝑏(𝑡,𝑗)−1]
− 𝑢[𝑏(𝑡,𝑗)−1](𝑥(𝑡), 𝜋, 𝑙𝑡 , 𝑞𝑡), {𝑖 ∈ 𝐴[𝑏(𝑡,𝑗)−1]}

= 𝑥𝑖(𝑡) − ∑ 𝑢[𝑘](𝑥(𝑡), 𝜋, 𝑙𝑡 , 𝑞𝑡),

𝑏(𝑡,𝑗)−1

𝑘=1

{𝑖 ∈ 𝑨[𝑘]} 

 شود:شرایط حدی نیز به صورت زیر تعریف می

(5) 
𝑞𝑡
[0] = 𝑞𝑡 ,   𝑥𝑖

[0](𝑡) = 𝑥𝑖(𝑡),     𝑢[0](𝑥(𝑡), 𝜋, 𝑙𝑡 , 𝑞𝑡) = 0,        𝑨0 = ∅ 
𝑞𝑡
[1] = 𝑞𝑡 ,   𝑥𝑖

[1](𝑡) = 𝑥𝑖(𝑡) 
 

Rt(x(t), π, ω) های تابع درآمد رو به جلو برای دورهt, t+1,…, T  .تقاضا برابر استω =

{(l1, q1), . . , (lT, qT)}  .برای اینکه احتمال رخداد رویداد استqt
j
θ (rj − ∑ πii∈Aj ) = xh

j (t), hϵAj برابر صفر ،

ای از معادالت بازگشتی برای مجموعهشود. میو آشفته شود، ظرفیت به وسیله تولید یک عدد تصادفی کوچک پیوسته 

 شود:محاسبه درآمد به صورت زیر تعریف می

(6) 
𝑅𝑡(𝑥(𝑡), 𝜋, 𝜔) = 𝑟𝑇 × 𝑢(𝑥(𝑡) − 𝜉𝑡 , 𝜋, 𝑙𝑡 , 𝑞𝑡) + 𝑅𝑡+1(𝑥(𝑡 + 1), 𝜋, 𝜔) 

(7) 
𝑥(𝑡 + 1) = 𝑥(𝑡) − 𝜉𝑡 − 𝐴 × 𝑢(𝑥(𝑡) − 𝜉𝑡 , 𝜋, 𝑙𝑡 , 𝑞𝑡) 

 شود:شرایط حدی به صورت زیر تعریف می t=1,… , Tبرای 
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(8) 

𝑅𝑡+1(𝑥(𝑡), 𝜋, 𝜔) = 0, ∀ 𝑥, 𝜋, 𝜔  ; 𝑥(1) = 𝑥 ; 𝑥(𝑡 + 1) = 0 

 درآمد کل برابر است با:

(9) 
𝑅(𝜋, 𝜔) = 𝑅1(𝑥, 𝜋, 𝜔) 

 برگشتیای از معادالت مجموعهای، . با بکار گیری قوانین زنجیرهشودمیمحاسبه  𝜋حال گرادیان تابع درآمد نسبت به 

 آید:می به دست 𝜋𝑖برای مشتق نسبت به 

(10) 

𝜕

𝜕𝜋𝑖
𝑅𝑡(𝑥(𝑡), 𝜋, 𝜔) = (𝑟

𝑇 − ∇𝑥(𝑡+1)𝑅𝑡+1(𝑥(𝑡 + 1), 𝜋, 𝜔) × 𝐴) × 

𝜕

𝜕𝜋𝑖
𝑢(𝑥(𝑡) − 𝜁𝑡 , 𝜋, 𝑙𝑡 , 𝑞𝑡) +

𝜕

𝜕𝜋𝑖
𝑅𝑡+1(𝑥(𝑡 + 1), 𝜋, 𝜔),    ∀𝑖, 𝑡 

 برابر است با:  xiهمچنین، معادالت رو به عقب برای محاسبه مشتق نسبت به 

(11) 

𝜕

𝜕𝑥𝑖(𝑡)
𝑅𝑡(𝑥(𝑡), 𝜋, 𝜔) = (𝑟

𝑇 − ∇𝑥(𝑡+1)𝑅𝑡+1(𝑥(𝑡 + 1), 𝜋, 𝜔) × 𝐴) × 

𝜕

𝜕𝑥𝑖(𝑡)
𝑢(𝑥(𝑡) − 𝜁𝑡 , 𝜋, 𝑙𝑡 , 𝑞𝑡) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖(𝑡 + 1)
𝑅𝑡+1(𝑥(𝑡 + 1), 𝜋, 𝜔),    ∀𝑖, 𝑡 

 معادالت حدی به صورت زیر است:

(12) 
𝜕

𝜕𝜋𝑖
𝑅𝑇+1(𝑥(𝑇 + 1), 𝜋, 𝜔) = 0,

𝜕

𝜕𝑥𝑖(𝑡 + 1)
𝑅𝑇+1(𝑥(𝑇 + 1), 𝜋, 𝜔) = 0,   ∀𝑖. 

 الگوریتم گرادیان تصادفی های گام

 .𝜋0های پایه ی اولیه از قیمت: محاسبه مجموعه1گام 

 :Nتا  1از  k: برای 2گام 

,ω(k)  ،∇πR(π(k−1)محاسبه گرادیان مسیر نمونه روی جریان تقاضا  ω(k)). 
ρ(k)محاسبه طول گام جدید  ≔ α/k. 

 بعدی با استفاده از معادلههای پایه برای تکرار به روز رسانی قیمت

(21) 
π(𝑘) ≔ π(𝑘−1) + 𝜌(𝑘)∇π𝑅(π(𝑘−1), 𝜔(𝑘)) 

 توقف. به عنوان خروجی الگوریتم. 𝜋𝑁: تعیین مقدار 3گام 

یانگین مکرد و  تکرار مسیر تقاضاسازی چند توان با شبیهدر الگورتیم فوق گام مربوط به محاسبه گرادیان را می

ت بهبود ر شدن جههای پایه جدید بکار برد. این کار موجب معتبرتبرای محاسبه قیمتهای به دست آمده را گرادیان

 .شودشود، البته موجب افزایش زمان اجرای الگوریتم مخصوصاً در مسائل بزرگ میهای پایه میقیمت

 تحلیل نتایج محاسباتی  -3

روزه در نظر گرفته  10ریزی فق برنامهروزه برای تولید تقاضای تصادفی ا 10یک دوره رزرواسیون  ای حل مدل فوقبر

برای تعیین محصول  شوند.میهتل مشتری در هر ساعت وارد  2شده است. مشتریان با توزیع پواسون با نرخ ورود 

کنند. پس از مشخص شدن مدت شود مشتریان به صورت تصادفی مدت اقامت از یک تا ده روز را انتخاب میفرض می

1روزه را درخواست کند، با احتمال  jاقامت، روز ورود باید تعیین شود. درصورتی که مشتری اقامت 

10−j+1
یکی از    

شود. رده قیمتی هر محصول نیز با توجه به بخشی که هر مشتری به آن تعلق دارد وارد هتل می j+1-10تا  1روزهای 

اند. ر گرفتن مدل تقاضای مبتنی بر انتخاب مشتری، مشتریان به سه بخش تقسیم شدهبرای در نظ شود.مشخص می
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های مشتریان در اولویتشوند. لیست وارد می 3و  2،  1های به ترتیب از بخش 0.3و  0.3، 0.4مشتریان با احتمال 

کنند. ریداری میهای متفاوت به این صورت است. مشتریان بخش یک تنها محصوالت رده قیمتی یک را خبخش

گیرند و در صورتی که این رده بسته مشتریان بخش دو محصوالت رده قیمتی دو را به عنوان اولویت اولشان درنظر می

اتاق  40کنند. هتل مورد بررسی شامل کنند. مشتریان بخش سه از رده کرایه دو استفاده میبود از رده یک استفاده می

واحد پولی  50واحد پول و در رده قیمتی دو برابر  100ها در رده قیمتی یک برابر قاست. قیمت هر شب کرایه این اتا

های پایه اولیه تعیین شود سپس با استفاده از الگوریتم گرادیان ای از قیمتبرای اجرای ابتدا باید مجموعه است.

ه وابسته است. نتایج به دست آمده از های نهایی این مدل شدیداً به جواب اولیجواب ها بهبود یابند.تصادفی این قیمت

به نتایج توان های پایه اولیه برابر با مقادیری کمتر از کمترین رده کرایه میمحاسبات تجربی نشان داد، با تنظیم قیمت

های پایه است، با تنظیم قیمت 50که قیمت کمترین رده کرایه در این مثال عددی برابر با خوبی دست یافت. از آنجای

آید و مقادیر به دست می  (.)θاحتمال پذیرش هر درخواست از طریق تابع  شود.نتایج خوبی حاصل می 40ه برابر با اولی

a  وb  تابعθ(.)  باید مشخص شود. مقادیرa  وb  با  که ه است. دلیل این انتخاب این است،فرض شد 1و  0.5برابر

شود. طول ای کمتر از صفر دارند نزدیک به صفر میدرآمد حاشیههایی که برابر یک احتمال پذیرش درخواست bتنظیم 

 شکل اند.در نظر گرفته شده 500و  0.1گام و تعداد تکرار الگوریتم گرادیان تصادفی در این مدل نیز به ترتیب برابر با 

این الگوریتم  نشان داده شده است. همانطور که مشخص است استفاده از ی الگوریتم رادرآمد هر یک از تکرارها 1

  شود.موجب افزایش درآمد می

 
 های پایهقیمت سازی سازی شبیهدرآمدهای حاصل مدل بهینه 1شكل 

 بندینتیجه و جمع -4

یت سئله مدیرکنترل م های پایه بهینه برای سیاستسازی به منظور یافتن قیمتسازی شبیهر این مقاله، رویکرد بهینهد

شان داده نر شکل همانطور که ددرآمد هتل با مدل تقاضای مبتنی بر انتخاب مشتریان مورد بررسی قرار گرفته است. 

مان هماالً شود که احتیک مقدار مشخص میها به شد استفاده از این روش موجب افزایش درآمد و همگرایی جواب

ن گرفتن ای ا در نظر. بگرفته نشده استدر نظر رزرو مضاعف و مشتریان غایب  ،لغو رزرو نه است. در این مدلمقدار بهی

 توان زمینه برای مطالعات آتی تحقیق گردد.فرضیات می

 مراجع -5
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28000

30000

32000

34000

36000

38000

40000

42000

44000

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

R
ev

en
ue

Iteration

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

Choice Behavior”, Manufacturing & Service Operations Management, Vol. 13, No. 4, pp. 
452−470, 2011. 

[2] Talluri, K. T., van Ryzin, G. J., “The Theory and Practice of Revenue Management”, Kluwer 
Academic Publishers, New York, 2004. 

[3] Arne K. Strauss., Robert Klein., Claudius Steinhardt., “A Review of Choice-based Revenue 
Management: Theory and Methods”,  European Journal of Operational Research, Vol. 271, pp.  
375-387,  January 2018. 

[4] Ahmed, M. F. Ouad., Amir F. Atiya., Mohamed Saleh., Abd EI-Moniem M. Bayoumi., “A 
Simulation-Based Overbooking Approach For Hotel Revenue Management” , 10th International 
Computer Engineering Conference(ICENCO), IEEE, 2014. 

[5] Bertsimas, D., de Boer, S., “Simulation-based booking-limits for airline revenue management”, 
Computers and Operations Research, Vol. 53. No. 1, pp.  90–106, 
 2005. 

[6] van Ryzin, G. J., Vulcano,. “ Simulation-based optimization of virtual nesting controls for network 
revenue management”,  Operations Reserches, Vol. 56. No. 4, pp.  865–880, 2008. 

[7] van Ryzin, G. J., Vulcano, G., “Computing virtual nesting controls for network revenue 
management under customer choice behavior”,  Manufacturing Service Operations Management, 
Vol.10. No.3, pp. 448–467, 2008. 

[8] Wuyang Yuan., et al, “Simulation-based Method for Seat Inventory Control Optimization under 
Heterogeneous Customer Behavior: A Case Study of China Railway”, 18th COTA International 
Conference of Transportation Professionals, 2018. 

[9] Mahajan, S., van Ryzin, G. J., “Stocking retail assortments under dynamic consumer substitution”, 
Operations  Research, 49: 334–351, 2001. 

[10] Tong, C., Topaloglu, H., “On the approximate linear programming approach for network revenue 
management problems”, INFORMS Journal on Computing, forthcoming, 2012. 
 

 

زمایشى
خه آ

نس



قیمت کردن ارائه مدل دو سطحی برای بازارهای تبادل اطالعات سالمت با لحاظ

2، انور محمودی1شهناز کریمی

shz.karimi@gmail.com  ؛دانشگاه کردستان ،دانشجوی دکتری مهندسی صنایع1
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چكیده

 سالمت هایسازمان دیجد مسائل از یکی ،(HIE) یبهداشت اطالعات تبادل هایشبکه قیطر از مارانیب یکیالکترون اطالعات تبادل
 آن از استفاده به لیما مکرر شاتیآزما ای مجدد هاییبستر کاهش یبرا هامارستانیب. دارد آن جیترو در یفعال نقش دولت که است

 هادهندهخدمت رییتغ به لیما مارستانیب هر در شده ارائه هایمراقبت تیفیک ای یشخص حاتیترج بخاطر زین مارانیب و هستند
-یم لیتسه HIE از استفاده با( جاییجابه) دهندهخدمت رییتغ. باشندیم( گرید مارستانیب کی به یفعل مارستانیب از مهاجرت)

 ن،یبنابرا. است توانمندتر اریبس ،(فکس مثل) کاغذ بر یمبتن تعامالت با سهیمقا در یپزشک سوابق یکیالکترون انتقال که چرا شود،
 عوامل از یکی. کنند حداکثر را خود تیمطلوب و گرفته ییجابجا به میتصم است ممکن مارانیب مارستان،یب هر در HIE رشیپذ با

 استفاده امکان که یمارانیب یبرا و است شده ارائه خدمت متیق ها،(مارستانیب) دهندهخدمت انتخاب در مارانیب هایتیاولو بر مؤثر
 بهداشت هایسازمان لیتما نیتخم یبرا یباز هینظر مدل کی مقاله نیا در. است اثرگذار و مهم عامل کی ندارند یدرمان مهیب از
 کردیرو از استفاده با آن جینتا و شده ارائهبا در نظر گرفتن قیمت خدمات ( HIE) سالمت اطالعات تبادل شبکه کی به وستنیپ یبرا

.است گرفته قرار یبررس مورد CPLEX کنندهحل و یدوسطح

.تعادل بازار ؛ رویکرد دوسطحی؛هانظریه بازی تبادل اطالعات بهداشتی؛ :یدیکل کلمات

مقدمه .1

کارا از اطالعات الکترونیکی سالمت در زمان و  اشتراک و استفاده ایمنهای اصلی اصالح خدمات سالمت، یکی از مؤلفه

یک شتتبکه تبادل اطالعات بهداشتتتی، اشتتتراک اطالعات بیماران را در بین ارائه کنندگان  .[1]استتت مورد نیاز مکانو 

وجود تأثیرات  [.2]شتتود کند، که موجب کاهش بستتتری مجدد، مرو و میر و تکرار آزمایشتتات میستتالمت تستتهیل می

دهندگان اگرچه خدمت. [3]شود گذاشتن اطالعات میعدم تمایل به مشارکت در به اشتراک  باعثشبکه و اثرات رقابتی 

از نظر قانونی مؤظفند ستتوابق بیماران را به اشتتتراک بگذارند، اما شتتواهد تجربی مبنی بر وجود موانع قابل توجهی برای 

دهندگان، دهندگان نسبت به انتشار سوابق بیماران منتقل شده به سایر خدمتخدمتمبادله و همچنین تردید برخی از 

شتی در حال وقوع است و مانع از پذیرش  ها توسط بیمارستان HIEاست. شکی نیست که مسدود کردن اطالعات بهدا

های سالمت جهت پذیرش ای از سازمانهدف این تحقیق، توصیف یک مدل ریاضی برای تعیین تمایل مجموعه. شودمی

HIE .است  

 .های مربوط به آن انجام شده استو آگاهی از سیاست HIEبرای مطالعه ساختارهای شبکه  مختلفیمطالعات مدلسازی 

شان دادند که4] وست و همکاران ستفاده از  [ ن ضایت بیمار عث بهبودبا HIEا شود. ر ارتباط بین  [5]وست و میلر  می 

های ایالت متحده بررسی کردند. شواهدی مبنی بر ای از بیمارستانرا در نمونهرضایت مشتریان و  HIEسطح بکارگیری 

شته است.توسط بیمارستان HIEبکارگیری  درتأثیر رضایت مشتریان   در تحقیقی دیگر از وست و همکاران ها وجود دا
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ستم [6] سی سی از کودکان در مراقبت HIE، کاربرد  ستهای اورژان شده ا سی  شیش  .برر ستین و آ نتیجه تحقیقات میل

، اکثر HIEها در با وجود فشارهای شدید برای مشارکت بیمارستان HIEمشوق برای نشان داد که در اوایل تصویب  [7]

ستان صی از بیمابه نظر میو را نپذیرفته  HIEها بیمار سید نوع خا شان  HIE برای پذیرشها ستانرر از خود مقاومت ن

های بزرگتر تمایل بیشتتتتری به تبادل اطالعات دادند، بیمارستتتتانانجام  [8]میلر و تاکر طبق تحقیقاتی که . دادندمی

ستان سایر بیمار ستم داخلی خود و تمایل کمتری به تبادل با  سی شان الکترونیکی بیماران در  ستم سی ها در خارج از 

و  HIEارائه دادند تا در آن ارائه دهندگان  HIEیک مدل ریاضتی را برای پایداری شتبکه  [9] شتن و همکاراند. شتتندا

ترکیبی جدید را  نامه مشترکتوافقیک  [2] یاکتی و همکاراندر درازمدت سودآوری داشته باشند. ها هر دو بیمارستان

پرداختند. بررستتتی تأثیرات آن  به نامهتوافقستتتازی نر  و پس از بهینه هارائه کرد HIEبرای افزایش پایداری شتتتبکه 

ستان نامهسازی توافق، برای بهینه[10] همچنین، ژانگ و همکاران صمیم بیمار سی ت سازی و ها، از نظریه بهینهو برر

 استفاده کردند. DEالگوریتم 

شبکه  ساختارهای  ست، با این حال، تنها تعداد محدودی از HIEمطالعات متنوعی برای بررسی  تحقیقات بر  ارائه شده ا

گو اند. تمرکز شدهبرای به اشتراک گذاشتن سوابق بیماران با رقبا م هاتأثیرات شبکه و تصمیمات استراتژیک بیمارستان

صالح شده اچارچوب ، با استفاده از HIEها جهت پذیرش برای بررسی تأثیرات شبکه بر تصمیم بیمارستان [3]و وانگ 

ستان در بازار تحلیل کردند. ،هوتلینگ شتی ناهمگن و قیمت را بر دو بیمار مارتینز چنین، هم تأثیر کیفیت خدمات بهدا

 HIEکه پیوستتتن به یک شتتب برایهای بهداشتتت یک مدل نظریه بازی را برای تخمین تمایل ستتازمان [11] و همکاران

ستطراحی ارائه کرده و کاربرد آن را در  شده تمام بیمااندر مدل آن بکار گرفتند. HIEهای سیا ران دارای بیمه ، فرض 

م امکان استفاده دانیبا این حال، می درمانی بوده و از این رو نسبت به تغییر قیمت در خدمات بهداشتی حساس نیستند.

دجه خود تصمیم توجه به محدودیت بواز بیمه خدمات درمانی برای تمام بیماران وجود نداشته و بیماران ممکن است با 

در چنین  ایند.تر استتتتفاده نمهایی با کیفیت خدماتی پایینبه استتتتفاده از خدمات درمانی گرفته و یا از بیمارستتتتان

جابجایی  ایبرهای )ترجیحات( بیماران شتترایطی، قیمت خدمات درمانی یکی از فاکتورهای اصتتلی تأثیرگذار بر اولویت

ست. HIEدم پذیرش پس از پذیرش یا ع ضر ا ست که بیماران به دالیلی قادر به  در پژوهش حا ستفاده از افرض بر این ا

ر مسائل مربوط د این فرض بررسید. بیمه درمانی نبوده و مجبورند هزینه استفاده از خدمات درمانی را خود متقبل شون

  ه است.هدف اصل این مقال HIEپذیرش  برایهای سالمت به تعیین تمایل سازمان

مدل ریاضی و رویكرد حل .2

ارزش . را پذیرش یا رد کنند HIEگیرند که تصتتمیم می 2و ارزش شتتبکه 1ارزش ذاتیها بر استتاس دو منبع بیمارستتتان

ستان از پذیرش  ست که بیمار شی ا سب می HIEذاتی، ارز ستری یا آزمایشک های مکرر( و ارزش کند )مثل: کاهش ب

آورد )مثل: مهاجرت بیماران از ها بدست میاز جانب سایر بیمارستان HIEشبکه، ارزشی است که بیمارستان از پذیرش 

ستان ستان. [11] ها(سایر بیمار ستریبیمار ساندن ب ضروری، ها، کاهش آزمایشها برای به حداقل ر های تکراری غیر

های مالی دولت برای پذیرش آوری مشتتوقر )جهت افزایش ستتهم بازار(، و جمعهای دیگجذب بیماران از بیمارستتتان

1 Inherent value
2 Network value
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کنند تا مهاجرت بیماران را کاهش امتناع می HIEشتتتوند. آنها از پذیرش تشتتتویق می HIE، به پذیرفتن HIEفناوری 

 دهند.

صله تا خدمت صی )به عنوان مثال، کاهش فا شخ ست بخاطر ترجیحات  یا کاهش قیمت خدمت  دهندهبیماران ممکن ا

ها( مایل به تغییر بندی بیمارستتتتانهای ارائه شتتتده در هر بیمارستتتتان )مثال  رتبه( یا کیفیت مراقبتدریافت شتتتده

جایی( با دهنده )جابهها )مهاجرت از بیمارستتتتان فعلی به یک بیمارستتتتان دیگر( باشتتتند. تغییر خدمتدهندهخدمت

ستفاده از  سهیل می HIEا سه با تعامالت مبتنی بر کاغذ )مثل  شود، چرات شکی در مقای سوابق پز که انتقال الکترونیکی 

 فکس( که امری پرزحمت است، بسیار توانمندتر است. 

سیاری در ترجیحات شخصی بیماران اثرگذار مؤلفه ستفاده از بیمه خدمات درمانی هستندهای ب . در مواردی که امکان ا

حستتتاستتتیتی بر مقدار قیمت ندارند. اما در  بنابراینکنند، ریافت خدمت پرداخت نمیمبلغی برای د وجود دارد، بیماران

کنند که را انتخاب می ای )بیمارستانی(دهندهمواردی که امکان استفاده از بیمه درمانی وجود نداشته باشد، آنها خدمت

ها رابطه مت ارائه شده بیمارستانهزینه کمتری برای ارائه خدمت دریافت کند. ترجیحات شخصی هر بیمار با قیمت خد

برای  𝑗و ترجیحات شتتخصتتی بیمار  𝑃𝑖𝑗را با 𝑗 به بیمار 𝑖 عکس دارد. اگر قیمت خدمت ارائه شتتده توستتط بیمارستتتان 

𝑟𝑖𝑗 هنشتتان دهیم، آنگا 𝑟𝑖𝑗را با  𝑖بیمارستتتان  ∝
1

𝑃𝑖𝑗
. برای ایجاد یک معادله از این رابطه الزم استتت یک ضتتریب ثابت 

بنابراین، داریم: ی هر شخص متفاوت از شخص دیگر است.در نظر گرفته شود که برا 𝐾همچون 

 𝑟𝑖𝑗 = 𝑘𝑗
1

𝑃𝑖𝑗

ضی، بازار  شبکهمی HIEاز نظر ریا شامل مجموعهتواند به عنوان یک مدل تعادلی بازار چندقطبی بر روی   Iهای گره ای 

ستان Jو  شود. در واقع تعداد محدودی از بیمار شده𝐼ها )مجموعه فرموله  ست که به تعداد محدودی از ( در نظر گرفته  ا

ها به دنبال حداکثر کردن ستتود خود بوده و در مدل ارائه شتتده، بیمارستتتان کنند.( خدمت ارائه می𝐽بیماران )مجموعه 

 صورت زیر است:ه مدل ارائه شده ب نمادهای بکار رفته درطلوبیت خود هستند. بیماران به دنبال حداکثر کردن م

پارامترها
: 𝛼 بیمار از دریافت خدمت )فاکتور مبدل ترجیحات بیمار به ارزش پولی( ذاتیمنافع
: 𝜈𝑖 𝑖کیفیت خدمات ارائه شده توسط بیمارستان  

: 𝑘𝑗 ترجیحات شخصی بیمار ثابت مربوط به𝑗 
: 𝑠)هزینه جابجایی بیمار )از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر
: 𝑃𝑖𝑗توسط بیمارستان  قیمت خدمت ارائه شده𝑖  به بیمار𝑗 

: 𝑈𝑗 برای دریافت خدمت jحداکثر بودجه بیمار  
: 𝑞𝑖دهی شده توسط بیمارستان تعداد بیماران خدمت𝑖

: 𝑓𝑖ت برای پذیرش لمقدار تشویق پولی دوHIE

: 𝛽𝑖 𝑖 به ازای هر بیمار برای بیمارستان HIEارزش ذاتی ناشی از پذیرش  
: 𝐶𝐻𝐼𝐸هزینه ثابت پذیرش HIE

: 𝐵𝑖بودجه تخصیص داده شده برای پذیرش HIE توسط بیمارستان 𝑖
: 𝐸𝑖 𝑖متوسط قیمت خدمات ارائه شده توسط بیمارستان  

متغیرهای تصمیم
: 𝑡𝑖𝑗 اگر بیمار𝑗  از بیمارستان𝑖  ،0و در غیر اینصورت  1خدمت دریافت کند
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: 𝑦𝑖𝑗 0و در غیر اینصورت  1جا شود(، مهاجرت کند )جابه 𝑖از بیمارستان  𝑗اگر بیمار  

: 𝑒𝑖 0و در غیر اینصورت  1را بپذیرد،  𝑖 HIEاگر بیمارستان  

های تعویض تابعی از ترجیحات شخصی وی، کیفیت خدمات ارائه شده توسط بیمارستان، و هزینه ،مطلوبیت بیمار

جایی( است.بیمارستان )جابه

max
𝑡𝑖𝑗,𝑦𝑖𝑗∈(0,1)

∑ ∑ 𝑡𝑖𝑗 [𝛼 (𝜈𝑖 +
𝑘𝑗

𝑃𝑖𝑗
⁄ ) − (1 − 𝑒𝑖)𝑠 − 𝑃𝑖𝑗]𝑗𝑖 (1  )

         Subject to: { ∑ 𝑡𝑖𝑗𝑖𝜖𝑇𝑗
= 0  ;    ∑ 𝑡𝑖𝑗𝑖≠𝑖∗ = 𝑦𝑖∗𝑗   ;  ∑ 𝑡𝑖𝑗 ∗ 𝑃𝑖𝑗𝑖 ≤ 𝑈𝑗}     ∀𝑗 ∈ 𝐽 

𝑡𝑖𝑗 , 𝑦𝑖𝑗 ∈ (0,1)

(، ترجیحات شخصی خود که تابعی از قیمت خدمت 𝜈𝑖هر بیمار بر اساس کیفیت خدمات ارائه شده توسط بیمارستان )

𝑘𝑗( استتت )𝑖 (𝑃𝑖𝑗دریافت شتتده از بیمارستتتان 
𝑃𝑖𝑗

گیرد که از ( تصتتمیم می𝑆دهنده )های جابجایی خدمت(، و هزینه⁄

دهنده های تغییر خدمتبگیرد، هزینه HIE(. اگر بیمارستان تصمیم به پذیرش 𝑡𝑖𝑗مند شود یا خیر )خدمات درمانی بهره

صفر کاهش می مدل فوق، محدود به  کند.های پولی تبدیل می( ترجیحات بیمار را به ارزش𝛼یابد. عامل )برای بیمار به 

ستان ستبیمار سب با نیازهای بیماران خاص ا ست که قادر به ارائه خدمت متنا ستان 𝑇𝑗) هایی ا ست مجموعه بیمار هایی ا

 پس از مهاجرت هرکه با ارائه محدودیت اول این فرض رعایت شتتده استتت.  (باشتتندنمی 𝑗که قادر به ارائه خدمت به بیمار 

ستفاده نماید، ستان دیگر ا ستان برای اینکه وی بتواند تنها از خدمات یک بیمار لحاظ  محدودیت دوم بیمار از یک بیمار

 های موجود است.محدودیت سوم مربوط به حداکثر بودجه بیمار برای دریافت خدمت از بیمارستان شده است.

ستان تابعی از تعداد بیماران  صل ازمنافع ، HIEهای پذیرش شده، هزینه مالقاتسود بیمار  HIEپذیرش  ذاتی حا

است.  HIEهای دولت برای پذیرش ها(، و مشوقهای مکرر، کاهش میزان بستری)شامل کاهش آزمایش

max
𝑒𝑖𝜖(0,1)

{ 𝐸𝑖 ∗ 𝑞𝑖∗ + ∑ 𝑡𝑖∗𝑗 ∗ 𝑃𝑖𝑗𝑗 − ∑ 𝑦𝑖∗𝑗 ∗ 𝑃𝑖𝑗𝑗 + 𝑒𝑖[𝛽𝑖(𝑞𝑖∗ + ∑ 𝑡𝑖∗𝑗𝑗 − ∑ 𝑦𝑖∗𝑗𝑗 ) − 𝐶𝐻𝐼𝐸 + 𝑓𝑖]}              (2)

         Subject to:    𝑒𝑖[𝐶𝐻𝐼𝐸 − 𝑓𝑖] ≤ 𝐵𝑖      ;    𝑒𝑖 ∈ (0,1)

𝐸𝑖دهد )هر بیمارستتتان بر استتاس درآمد حاصتتل از تعداد بیمارانی که به آنها خدمت می ∗ 𝑞𝑖∗از  ر(، تعداد بیماران مهاج

∑ها )سایر بیمارستان 𝑡𝑖∗𝑗 ∗ 𝑃𝑖𝑗𝑗 اند )کرده(، و تعداد بیمارانی که بیمارستان را ترک∑ 𝑦𝑖∗𝑗 ∗ 𝑃𝑖𝑗𝑗گیرد که (، تصمیم می

HIE ( را پذیرفته یا رد کند𝑒𝑖همچنین بیمارستان .)،  پذیرش  ناشی از ارزش ذاتیمنافعHIE (𝛽𝑖 هزینه پذیرش ،)HIE 

(𝐶𝐻𝐼𝐸و مشتوق ،) های دولتی متناظر با پذیرشHIE (𝑓𝑖را نیز در نظر می ،) گیرد. مقدار𝐸𝑖 خدمات ارائه  متوستط قیمت

ستان  سط بیمار سیم مجموع قیمت 𝑖شده تو ست که از تق ستان بر تعداد کل بیمارا ا سط بیمار شده تو ن خدمات ارائه 

𝐸𝑖 = ∑ 𝑃𝑖𝑗𝑗 𝑞𝑖∗⁄ صل از پذیرش یا عدم پذیرش بدست می ستان  HIEآید. درآمد حا سط بیمار منوط به محدودیت  𝑖تو

( است.𝐵𝑖) HIEبودجه تخصیص داده شده به پذیرش 

شده در  ساس رویکرد حل ارائه  نامگذاری  BiIPریزی عدد صحیح دو سطحی جدید که در اینجا با ، مدل برنامه[11]بر ا

 شده است بصورت زیر است:

max
𝑒𝑖𝜖(0,1)

{ 𝐸𝑖 ∗ 𝑞𝑖∗ + ∑ 𝑡𝑖∗𝑗 ∗ 𝑃𝑖𝑗𝑗 − ∑ 𝑦𝑖∗𝑗 ∗ 𝑃𝑖𝑗𝑗 + 𝑒𝑖[𝛽𝑖(𝑞𝑖∗ + ∑ 𝑡𝑖∗𝑗𝑗 − ∑ 𝑦𝑖∗𝑗𝑗 ) − 𝐶𝐻𝐼𝐸 + 𝑓𝑖]}                     (3) 
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Subject to 𝑒𝑖[𝐶𝐻𝐼𝐸 − 𝑓𝑖] ≤ 𝐵𝑖,          ∀𝑖, 𝑒𝑖 ∈ (0,1)  ;   (𝑡𝑖∗𝑗 , 𝑦𝑖∗𝑗) ∈ max
𝑡𝑖𝑗,𝑦𝑖𝑗∈(0,1)

∑ ∑ 𝑡𝑖𝑗 [𝛼 (𝜈𝑖 +
𝑘𝑗

𝑃𝑖𝑗
⁄ ) −𝑗𝑖

(1 − 𝑒𝑖)𝑠 − 𝑃𝑖𝑗]: ∑ 𝑡𝑖𝑗 = 0𝑖∈𝑇𝑗
, ∀𝑗, ∑ 𝑡𝑖𝑗 = 𝑦𝑖∗𝑗𝑖≠𝑖∗ , ∀𝑗, ∑ 𝑡𝑖𝑗 ∗ 𝑃𝑖𝑗𝑖 ≤ 𝑃𝑗  , ∀𝑗, 𝑡𝑖𝑗 , 𝑦𝑖𝑗 ∈ (0,1) 

شده در ) سیون ارائه  ست آمده برای فرموال ست، 3برای اطمینان از اینکه جواب بد شده در ( بهینه ا طبق رویکرد ارائه 

𝑒𝑖شود. در قدم اول، تصمیم بیمارستان برای پذیرش )مدل دو سطحی در دو قدم حل می [11] = ( یا عدم پذیرش 1

(𝑒𝑖 = 0 )HIE تر با توجه به ثابت بودن تصمیم بیمارستان، مدل سطح پایینشود. در قدم دوم، ثابت در نظر گرفته می

سطحی تبدیل می صحیح مختلط تک  سأله عدد شود. زمانی که مدل شود که میبه یک م ستقل حل  صورت م تواند ب

𝑖حل شتتد، جواب بهینه برای بیمارستتتان  𝑒𝑖تر برای هر مقدار ممکن ستتطح پایین ∈ 𝐼 آید. جواب بهینه بدستتت می

𝐹(𝑒𝑖 قدار بینماکزیمم م = 𝐹(𝑒𝑖و  (1 = 𝑖سود بیمارستان  𝐹(𝑒𝑖)است، که  (0 ∈ 𝐼 دهد. را نشان می

ستان در بازار  شارکت می HIEزمانی که چند بیمار ستراتژیم ستانکنند، ا ست های تعادلی در بین آن بیمار ها الزم ا

ها ترکیبی منحصتتر به فرد از استتتراتژیبدستتت آید. هر موقعیت در ماتریس بازی نشتتان دهنده ستتود بیمارستتتان برای 

𝐸(𝑒1, 𝑒2, 𝑒3, … , 𝑒𝑖) ستراتژی ست آوردن تعادل، هر ترکیبی از این ا ست. برای بد سطح پایینا سأله  تر ارزیابی ها در م

 ممکن از شود. زمانی که هر ترکیب( شرح داده شد، محاسبه می2شده و سود هر بیمارستان بر طبق تابع هدفی که در )

آید. استتتتراتژی پروفایل های متناظر جمع شتتتود، تعادل بدستتتت میبیمارستتتتان ستتتوددر ماتریس با  هااستتتتراتژی

𝐸∗(𝑒1
∗, 𝑒2

∗, 𝑒3
∗, … , 𝑒𝑖

ای در استتتتراتژی هر بازیکن به تنهایی استتتت، اگر هیخ تخطی یک جانبه (NE)یک تعادل نش  (∗

𝐸∗(𝑒1 شود استراتژیبرایش سودآوری نداشته باشد. یعنی، گفته می
∗, 𝑒2

∗, 𝑒3
∗, … , 𝑒𝑖

یک تعادل نش است اگر: (∗

∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝐹𝑖(𝑒𝑖
∗, 𝑒−𝑖

∗ ) ≥ 𝐹𝑖(𝑒𝑖 , 𝑒−𝑖
∗ )

نتایج محاسباتی .3

مارتینز و همکارانش در  مطالعات صتتورت گرفته توستتط بقطهای بیمارستتتان، اطالعات مربوط به حجم بیماران و داده

نیز  آوری شتتده استتت. در این تحقیقبیمارستتتان در ستته ایالت مجاور در تمپا، فلوریدا جمع 9، از مطالبات اداری [11]

ستفاده قرار  BiIPجهت حل مدل  مطالعات آنهاهای مربوط به داده ستمورد ا صار در جدول . این دادهگرفته ا ها به اخت

 آورده شده است. 1

مدل هایداده و پارامترها :1 جدول

بیمارستان987654321

پارامتر

110678132358175934251205783021624013𝑞𝑖

16.4715.1816.1213.219.7216.4713.8616.515.36𝛽𝑖

863،011840،047852،583856،995796،010731،111796،943846،300882،107𝐵𝑖

150150150150150150150150150𝛼 

505050505050505050𝑠 

2,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,000𝑓𝑖  

900,000900,000900,000900,000900,000900,000900,000900,000900,000𝐶𝐻𝐼𝐸 

صادفی در بازه ] 𝑃𝑖𝑗مقادیر مربوط به شود فرض می صورت ت [  و 9500، 10500در بازه ] 𝑃𝑗مقادیر  [ و9000، 10000ب

 شود. تولید می(  1000، 9000] در بازه 𝑘𝑗( و 0، 1در بازه ] 𝜈𝑖همچنین مقادیر 
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و رابطه  2جدول نتایج آن به صتتورت ه و اجرا شتتد CPLEXکننده و با استتتفاده از حل GAMSافزار در نرم BiIPمدل 

𝐸∗(𝑒1
∗, 𝑒2

∗, 𝑒3
∗, 𝑒4

∗, 𝑒5
∗, 𝑒6

∗, 𝑒7
∗, 𝑒8

∗, 𝑒9
∗) = ت.بدست آمده اس  (1,1,1,0,1,0,0,1,1)

مایل به تبادل اطالعات پزشکی بیماران خود با  9و  8، 5، 3، 2، 1های با توجه به جواب تعادلی بدست آمده، بیمارستان

ندارند.  HIEتمایلی به پذیرش  7و  6، 4های ها بوده و بیمارستانسایر بیمارستان

BIIP مدل حل از حاصل نتایج :2 جدول

iبیمارستان987654321
639268319892847841857931894721867457842971312𝐹(𝑒𝑖 = 0)

842918916081583819469418589532984969743884619𝐹(𝑒𝑖 = 1)

𝑒9
∗ = 1𝑒8

∗ = 1𝑒7
∗ = 0𝑒6

∗ = 0𝑒5
∗ = 1𝑒4

∗ = 0𝑒3
∗ = 1𝑒2

∗ = 1𝑒1
∗ = بهینهاستراتژی 1

بندیگیری و جمعنتیجه .4

سهیل می سالمت ت شتراک اطالعات بیماران را در بین ارائه کنندگان  شتی، ا شبکه تبادل اطالعات بهدا از کند، که یک 

از طرف دیگر با مهاجرت ها و موجب ستتتودآوری بیمارستتتتان های مجددهای مکرر و بستتتتریطرفی با کاهش آزمایش

توستتتط هر  HIEها ضتتترر و زیان آنها را در پی دارد. بیماران با پذیرش یا عدم پذیرش بیماران به ستتتایر بیمارستتتتان

کنند. قیمت خدمات ارائه شده در گیری میها تصمیمبیمارستان، درمورد دریافت خدمت یا مهاجرت به سایر بیمارستان

ستان یکی از عو صمیمات بیماران میهر بیمار صلی تأثیرگذار بر ت سطحی )امل ا ضی دو  شد. یک مدل ریا ( برای BiIPبا

)در سطح باال( و همچنین تصمیمات بیماران برای دریافت خدمت  HIEتصمیمات مربوط به اتخاذ یا عدم اتخاذ سیاست 

مورد بررسی قرار گرفت. CPLEXها )در سطح پایین( ارائه شده و توسط حل کننده یا مهاجرت به سایر بیمارستان
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جدید  چهارچوببندرز تسریع شده برای تجزیه ارائه یک روش حل مبتنی بر الگوریتم 

 در شرایط غیرقطعی طراحی یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار
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چکیده

اس های تأمین در مقیها برای هماهنگی با الزامات زیست محیطی، به سبب فعالیت زنجیرهبازطراحی شبکهامروزه ضرورت طراحی یا 
ق اهداف های زیست محیطی، امری اجتناب ناپذیر است. پایداری، مفهومی است که برای تحقجهانی و هم چنین گسترش آلودگی

های صنعتی و آکادمیک قرار گرفته ، مورد توجه بسیاری ازمحیطهاها و هم چنین کنترل عدم قطعیتجدید در پیکربندی زنجیره
برای طراحی یک شبکه یکپارچه زنجیره تأمین حلقه  مبتنی بر سناریوای دو مرحلهمدل برنامه ریزی تصادفی است. این مقاله یک 

، یک حد باال برای کل زیست محیطی. برای تحقق اهداف داده استارائه  با در نظر گرفتن روش حمل و نقل بین اجزا، بسته پایدار
 غیرقطعی ی مشتری و حد باالی ظرفیت انتشارتقاضاها، ی کنترل عدم قطعیت. براشده استای در نظر گرفته انتشار گازهای گلخانه

وش ، رهای تصادفیسناریو در اثر در نظر گرفتن ابعاد مسئله سریع با توجه به افزایشاند. فرض شده های محتملو تحت سناریو
در انتها با استفاده از یک مثال مبتنی بر الگوریتم تجزیه بندرز تسریع شده با استفاده برش بهینگی پارتو انتخاب شده است. حل 

اند.مورد بررسی قرار گرفته دل ریاضی و الگوریتم حل پیشنهادیعددی، کارایی م

 ؛الگوریتم تجزیه بندرز ؛ای مبتنی بر سناریودفی دو مرحله؛ برنامه ریزی تصاپایداری؛ زنجیره تأمین حلقه بستهکلمات کلیدی: 

 برش بهینگی پارتو.

مقدمه -1

های مدیریت جهانی سازی، امروزه خواستهشد. تحقق اهداف اقتصادی محدود میبه ها در گذشته تنها طراحی شبکه

و تولید سازگار با محیط زیست  نهزنجیره تأمین را از فراتر از مسائل اقتصادی به سمت مواردی همچون شرایط کار عادال

ای و کاهش ها با کنترل انتشار گازهای گلخانهالب مفهوم پایداری در طراحی شبکهها در غاین خواسته [1].گذاردمی

در باید ، هدف از طراحی زنجیره تأمین کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیستبراساس گزارش  شود.ضایعات محقق می

حقق ت [2] . باشدهای آینده در رفع نیاز خودشان بدون به خطر انداختن توانایی نسلپاسخگویی به نیازهای حال حاضر 

مستلزم کنترل عدم قطعیت  یت الزامات زیست محیطی و کاهش ضایعات،ها عالوه بر رعامفهوم پایداری در طراحی شبکه

کته مهم این است که افق زمانی طوالنی ن کی زنجیره تأمین است.تاکتیکی در  استراتژیک و هایتصمیم گیریها در 

 [3] .شود که هنگام پیش بینی شرایط آینده باید مورد توجه قرار گیردباعث عدم اطمینان می استراتژیک تصمیمات

های تاریخی در ارتباط با و کنترل آن ها با فرض وجود داده هاپیش بینی عدم قطعیت پیشنهادی متناسب جهتروش 

کالن شرکت متناسب با تصمیمات  میان مدتهای محتمل برای تصمیمات ی غیر قطعی، در نظر گرفتن سناریوهاپارامتر

رگیری هدف از به کا .برای مدلسازی است ای مبتنی بر سناریوکرد برنامه ریزی تصادفی دو مرحلهرویو استفاده از  ها

است. مرحله اول شامل تصمیم گیری  رویکرد برنامه ریزی تصادفی، طراحی یک شبکه زنجیره تأمین پایدار در دو مرحله

در ارتباط با احداث و مکان یابی گسسته تسهیالت و مرحله دوم شامل تصمیم گیری برای برقراری جریان بین هر کدام 

 های محتملن رویکرد با در نظر گرفتن سناریوای ین تسهیالت است.از تسهیالت و هم چنین تعیین روش حمل و نقل ب
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این یکی از راه های مواجهه با  شده و، سبب افزایش سریع ابعاد مسئله برای پارامتر های غیر قطعی مسئله و محدود

با طراحی  مرتبطدر ادامه برخی مطالعات  .استبرای حل مدل ها  مبتنی بر تجزیه، استفاده از الگوریتم های موضوع

 .ارائه شده است شبکه ها

رضائی و یک لجستیک معکوس را با استفاده از رویکرد تعاملی برنامه ریزی آرمانی فازی طراحی کرد.  [4]میراخورلی

شبکه زنجیره تأمین سبز چهار سطحی حلقه  برای برای طراحییک مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای  [5]همکاران

یک مدلسازی جدید برای طراحی شبکه های حلقه بسته مبتنی بر اهداف اقتصادی  [6]ورجانی و همکارانن. باز ارائه کردند

را برای یک شرکت در ابعاد بزرگ یک زنجیره تأمین پایدار  [7]وارسی و پولیاکوسکیو زیست محیطی ارائه کردند. 

الگوریتم فراابتکاری  یک [8]چالمردی و والجو  .حل کردند محدودیت_روش اپسیلون و سپس مدل حاصل را با طراحی

حیدری فتحیان و  .را ارائه کردند خود زنجیره تأمین پایدار جدید مدلسازی را برای حل مبتنی بر شبیه سازی تبریدی

 یک زنجیره تأمین خون را طراحی و با استفاده از الگوریتم آزادسازی الگرانژ حل کردند. [9]پسندیده

مورد توجه قرار  حلقه بسته زنجیره تأمین های صورت گرفته، موضوع پایداری در مدل سازی شبکهبه رغم تالش های 

بین اجزا زنجیره تأمین در نظر  بهینه روش حمل و نقلامکان انتخاب هم چنین، در مطالعات محدودی . گرفته استن

بطور کلی مطالعه ای وجود ندارد که در طراحی شبکه های پایدار ضمن مدلسازی عدم قطعیت ها،  .گرفته شده است

از جمله  روش های حمل و نقل بین تسهیالت را نیز در نظر گرفته باشند. در کنار موارد مذکور، روش های حل دقیق

لذا مطالعه حاضر بررسی قرار گرفته است. برای حل مدل های طراحی شبکه ها بسیار محدود مورد   الگوریتم تجزیه بندرز

 تحقیقاتی در ادبیات زنجیره های تأمین پایدار ارائه شده است. های به منظور برطرف کردن شکاف

 بیان مسئله -2

یک شبکه زنجیره برای پیکر بندی  تنی بر سناریودو مرحله ای مب تصادفی برنامه ریزی در این بخش یک مدل تک هدفه

بخش اول تابع هدف مدل  .متشکل از کارخانه ها، انبار ها، مشتری ها و واحد های جداسازی ارائه می شودتأمین پایدار 

به جهت تاثیر گذاری است.  در طراحی زنجیرهو بخش دوم شامل تصمیمات تاکتیکی  شامل تصمیمات استراتژیک

 محتملتحت سناریو های  بصورت تصادفی ، بخش دوم مدلمرحله دوممیان مدت مرحله اول بر بلند مدت تصمیمات 

 به منظور تحقق الزامات زیست محیطی در نظر گرفته می شود.برای پارامتر های تصادفی تقاضا و حد باالی ظرفیت انتشار 

 ک محدودیت تصادفی استفاده می شود.از ی نیز

 مفروضات زیر در طراحی شبکه لحاظ شده است:

 ستاین مدل تک محصولی و تک دوره ای ا.  
 کمبود غیر مجاز است. 
  ضای مشتری 𝑑𝑘)ها  تقا

𝑠) شار شده به عنوان پارامترهای غیر قطعی در نظر گرفته  (𝑐𝑎𝑝𝑠)و حد باالی ظرفیت انت

 است.
 شتری ضای م صدی از تقا صوالت ، در صدی یدفعبه عنوان مح صوالت دفعی نیز برای بازتولید از و در در نظر  مح

 .شده استگرفته 
 در نظر گرفته شده است. مله هوایی، ریلی، زمینی واز تسهیالت روش های حمل و نقل مختلف از ج بین هر کدام ... 

 .اندیس ها، پارامتر ها و متغیر های تصمیم به شرح زیر است

 ی مدلاندیس ها

= 𝑖 شمارنده مربوط به کارخانه ها 
= 𝑗 شمارنده مربوط به انبار ها 

= 𝑘 شمارنده مربوط به مشتری ها 
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= 𝑙 شمارنده مربوط به واحد های جداسازی 

= 𝑚 شمارنده مربوط به روش حمل و نقل بین کارخانه ها و انبارها 

= 𝑛 شمارنده مربوط به روش حمل و نقل بین انبارها و مشتری ها 

= 𝑜 شمارنده مربوط به روش حمل و نقل بین مشتری ها و واحد های جداسازی 
= 𝑝 شمارنده مربوط به روش حمل و نقل بین واحد های جداسازی و کارخانه ها 
= 𝑠 شمارنده مربوط به سناریو های محتمل برای پارامتر های غیرقطعی 

 پارامتر های مدل
= 𝑐𝑝𝑖  هزینه ثابت احداث کارخانه𝑖 
= 𝑐𝑤𝑗  هزینه ثابت احداث انبار𝑗 
= 𝑐𝑑𝑙  هزینه ثابت احداث واحد جداسازی𝑙 

= 𝑐′𝑝𝑖  هزینه متغیر تولید هر واحد محصول در کارخانه𝑖 
= 𝑐′ℎ𝑗  هزینه متغیر نگهداری و کنترل هر واحد محصول در انبار𝑗 
= 𝑐′𝑐𝑘  هزینه متغیر جمع آوری هر واحد محصول دفعی توسط مشتری𝑘 
= 𝑐′𝑑𝑙  هزینه متغیر جداسازی هر واحد محصول در واحد جداسازی𝑙 
= 𝑐′𝑟𝑖 متغیر بازتولید هر واحد محصول در کارخانه  هزینه𝑖 

= 𝑐′′𝑝𝑖,𝑗,𝑚  هزینه حمل و نقل واحد محصول از کارخانه𝑖  به انبار𝑗   با روش حمل و نقل𝑚 

= 𝑐′′𝑤𝑗,𝑘,𝑛  هزینه حمل و نقل واحد محصول از انبار𝑗  به مشتری𝑘   با روش حمل و نقل𝑛 

= 𝑐′′𝑐𝑘,𝑙,𝑜  هزینه حمل و نقل واحد محصول از مشتری𝑘  به واحد جداسازی𝑙   با روش حمل و نقل𝑜 
= 𝑐′′𝑑𝑙,𝑖,𝑝  هزینه حمل و نقل واحد محصول از واحد جداسازی𝑙  به انبار𝑖   با روش حمل و نقل𝑝 

= 𝑒𝑝𝑖   نرخ انتشار گاز𝑐𝑜2   به ازای تولید هر واحد محصول در کارخانه𝑖 
= 𝑒𝑤𝑗   نرخ انتشار گاز𝑐𝑜2   به ازای نگهداری و کنترل  هر واحد محصول در انبار𝑗 
= 𝑒𝑑𝑙   نرخ انتشار گاز𝑐𝑜2   به ازای جداسازی هر واحد محصول دفعی در واحد جداسازی𝑙 
= 𝑒𝑟𝑖   نرخ انتشار گاز𝑐𝑜2   به ازای بازتولید هر واحد محصول در کارخانه𝑖 

= 𝑒′′𝑝𝑚  𝑐𝑜2 با روش حمل و نقل شر شدهمنت 𝑚  به ازای واحد مسافتمحصول از کارخانه به انبار برای ارسال واحد 
= 𝑒′′𝑤𝑛  𝑐𝑜2 از روش حمل و نقل منتشر شده 𝑛 به ازای واحد مسافتمحصول از انبار به مشتری  برای ارسال واحد 
= 𝑒′′𝑐𝑜  𝑐𝑜2 از روش حمل و نقل منتشر شده 𝑜  به ازای واحد مسافتواحد جداسازی  همحصول از مشتری بواحد  ارسالبرای 
= 𝑒′′𝑑𝑝  𝑐𝑜2 روش حمل و نقل از منتشر شده 𝑝  واحد مسافت درمحصول از واحد جداسازی به کارخانه  واحد ارسالبرای 

= 𝛾𝑝𝑖,𝑗,𝑚  نرخ حمل و نقل برای ارسال محصول ازکارخانه𝑖  به انبار𝑗   با استفاده از روش حمل و نقل 𝑚 

= 𝛾𝑤𝑗,𝑘,𝑛  نرخ حمل و نقل برای ارسال محصول از انبار𝑗  به مشتری𝑘  با استفاده از روش حمل و نقل 𝑛  

= 𝛾𝑐𝑘,𝑙,𝑜  نرخ حمل و نقل برای جمع آوری محصوالت از مشتری𝑘  به واحد جداسازی𝑙   روش حمل و نقلبا𝑜 

= 𝛾𝑑𝑙,𝑖,𝑝 مل و نقل برای ارسال محصوالت از واحد جداسازی نرخ ح𝑙  به کارخانه𝑖  با استفاده از روش حمل و نقل 𝑝  
= 𝑢𝑝𝑖  حداکثر ظرفیت تولید در کارخانه𝑖 

= 𝑢𝑤𝑗  حداکثر ظرفیت نگهداری، کنترل و پردازش در انبار𝑗 
= 𝑢𝑑𝑙  حداکثر ظرفیت جداسازی در واحد جداسازی𝑙 
= 𝑢𝑟𝑖  حداکثر ظرفیت بازتولید در کارخانه𝑖 

= 𝑠𝑝𝑖,𝑗  فاصله بین کارخانه𝑖 و انبار 𝑗 
= 𝑠𝑤𝑗,𝑘  فاصله بین انبار𝑗 و مشتری 𝑘 
= 𝑠𝑐𝑘,𝑙  فاصله بین مشتری𝑘 و واحد جداسازی 𝑙 
= 𝑠𝑑𝑙,𝑖  فاصله بین واحد جداسازی𝑙 و کارخانه 𝑖 

= 𝛼  باید از هر مشتری جمع آوری شودحداقل درصد واحد محصول دفعی که 

= 𝛼 حداقل درصد واحد محصول که باید از هر واحد جداسازی منتقل شود 
= 𝑑𝑘

𝑠  تقاضای مشتری𝑘  در سناریو𝑠 
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= 𝑐𝑎𝑝𝑠 حد باالی ظرفیت انتشار گاز𝑐𝑜2   که توسط دولت و ارگان های نظارتی در سناریو𝑠 تعیین می شود 

= 𝜃𝑠  احتمال وقوع سناریوی𝑠 

 متغیر های تصمیم مدل

= 𝐹𝑝𝑖  متغیر صفر و یک احداث کارخانه ها، اگر کارخانه𝑖 .تأسیس شود یک و در غیر این صورت صفر 

= 𝐹𝑤𝑗  متغیر صفر و یک احداث انبار ها، اگر انبار𝑗 .تأسیس شود یک و در غیر این صورت صفر 

= 𝐹𝑑𝑙  متغیر صفر و یک احداث واحد های جداسازی، اگر واحد جداسازی𝑙 .تأسیس شود یک و در غیر این صورت صفر 
= 𝑃𝑊𝑖,𝑗,𝑚

𝑠  مقدار واحد محصول که از کارخانه𝑖  به انبار𝑗   با روش حمل و نقل 𝑚  در سناریو𝑠 .منتقل می شود 

= 𝑊𝐶𝑗,𝑘,𝑛
𝑠  مقدار واحد محصول که از انبار𝑗   به مشتری𝑘  با روش حمل و نقل 𝑛  در سناریو𝑠 .ارسال می شود 

= 𝐶𝐼𝑘,𝑙,𝑜
𝑠  مقدار واحد محصول دفعی که از مشتری𝑘  واحد جداسازی𝑙  با روش حمل و نقل𝑜  در سناریو𝑠 شود. می ارسال 

= 𝐼𝑃𝑙,𝑖,𝑝
𝑠  مقدار واحد محصول که از واحد جداسازی𝑙  به کارخانه𝑖  با روش حمل و نقل𝑜  در سناریو𝑠  شود.می ارسال 

 مدلسازی مسئله -1. 2

 مدلسازی برنامه ریزی مختلط عدد صحیح تصادفی مسئله مورد نظر به صورت زیر است:

 

 
𝑚𝑖𝑛𝑍 = ∑ 𝑐𝑝𝑖

𝐼

𝑖=1

𝐹𝑝𝑖 + ∑ 𝑐𝑤𝑗

𝐽

𝑗=1

𝐹𝑤𝑗 + ∑ 𝑐𝑑𝑙

𝐿

𝑙=1

𝐹𝑑𝑙 + ∑ 𝜃𝑠

𝑆

𝑠=1

(∑ 𝑐′𝑝𝑖

𝐼

𝑖=1

 ∑ ∑ 𝑃𝑊𝑖,𝑗,𝑚
𝑠

𝑀

𝑚=1

𝐽

𝑗=1

) 

 

 

 
(1)  

+ ∑ 𝜃𝑠

𝑆

𝑠=1

(∑ 𝑐′ℎ𝑗

𝐽

𝑗=1

 ∑ ∑ 𝑊𝐶𝑗,𝑘,𝑛
𝑠

𝑁

𝑛=1

𝐾

𝑘=1

) + ∑ 𝜃𝑠

𝑆

𝑠=1

(∑ 𝑐′𝑐𝑘

𝐾

𝑘=1

 ∑ ∑ 𝑊𝐶𝑗,𝑘,𝑛
𝑠

𝑁

𝑛=1

𝐾

𝑘=1

)

+ ∑ 𝜃𝑠

𝑆

𝑠=1

(∑ 𝑐′𝑑𝑙

𝐿

𝑙=1

 ∑ ∑ 𝐶𝐼𝑘,𝑙,𝑜
𝑠

𝑂

𝑜=1

𝐾

𝑘=1

) + ∑ 𝜃𝑠

𝑆

𝑠=1

(∑ 𝑐′𝑟𝑖

𝐼

𝑖=1

 ∑ ∑ 𝐼𝑃𝑙,𝑖,𝑝
𝑠

𝑃

𝑝=1

𝐿

𝑙=1

)

+ ∑ 𝜃𝑠

𝑆

𝑠=1

(∑ ∑ ∑ 𝑐′′𝑝𝑖,𝑗,𝑚𝑃𝑊𝑖,𝑗,𝑚
𝑠

𝑀

𝑚=1

𝐽

𝑗=1

𝐼

𝑖=1

)

+  ∑ 𝜃𝑠

𝑆

𝑠=1

(∑ ∑ ∑ 𝑐′′𝑤𝑗,𝑘,𝑛𝑊𝐶𝑗,𝑘,𝑛
𝑠

𝑁

𝑛=1

𝐾

𝑘=1

𝐽

𝑗=1

) + ∑ 𝜃𝑠

𝑆

𝑠=1

(∑ ∑ ∑ 𝑐′′𝑑𝑙,𝑖,𝑝𝐼𝑃𝑙,𝑖,𝑝
𝑠

𝑃

𝑝=1

𝐼

𝑖=1

𝐿

𝑙=1

) 

 Subject to: 

 

 

 

(2) 

∑ 𝑒𝑝𝑖 ∑ ∑ 𝑃𝑊𝑖,𝑗,𝑚
𝑠

𝑀

𝑚=1

𝐽

𝑗=1

𝐼

𝑖=1

+ ∑ 𝑒𝑤𝑗 ∑ ∑ 𝑊𝐶𝑗,𝑘,𝑛
𝑠

𝑁

𝑛=1

𝐾

𝑘=1

𝐽

𝑗=1

+ ∑ 𝑒𝑑𝑙 ∑ ∑ 𝐶𝐼𝑘,𝑙,𝑜
𝑠

𝑂

𝑜=1

𝐾

𝑘=1

𝐿

𝑙=1

+ ∑ 𝑒𝑟𝑖 ∑ ∑ 𝐼𝑃𝑙,𝑖,𝑝
𝑠

𝑃

𝑝=1

𝐿

𝑙=1

𝐼

𝑖=1

+ ∑ 𝑒′′𝑝𝑚 ∑ ∑ 𝛾𝑝𝑖,𝑗,𝑚

𝐽

𝑗=1

𝐼

𝑖=1

𝑀

𝑚=1

𝑠𝑝𝑖,𝑗𝑃𝑊𝑖,𝑗,𝑚
𝑠 + ∑ 𝑒′′𝑤𝑛 ∑ ∑ 𝛾𝑤𝑗,𝑘,𝑛

𝐾

𝑘=1

𝐽

𝑗=1

𝑁

𝑛=1

𝑠𝑤𝑗,𝑘𝑊𝐶𝑗,𝑘,𝑛
𝑠

+ ∑ 𝑒′′𝑐𝑜 ∑ ∑ 𝛾𝑐𝑘,𝑙,𝑜

𝐿

𝑙=1

𝐾

𝑘=1

𝑂

𝑜=1

𝑠𝑐𝑘,𝑙𝐶𝐼𝑘,𝑙,𝑜
𝑠 + ∑ 𝑒′′𝑑𝑝 ∑ ∑ 𝛾𝑑𝑙,𝑖,𝑝

𝐾

𝑘=1

𝐽

𝑗=1

𝑃

𝑝=1

𝑠𝑑𝑙,𝑖𝐼𝑃𝑙,𝑖,𝑝
𝑠  

≤ 𝑐𝑎𝑝𝑠               ∀𝑠 ∈ 𝑆 
 

 

(3) ∑ ∑ 𝑃𝑊𝑖,𝑗,𝑚
𝑠

𝑀

𝑚=1

𝐽

𝑗=1

≤ 𝑢𝑝𝑖𝐹𝑝𝑖                                                                  ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑠 ∈ 𝑆 

 

(4) ∑ ∑ 𝑃𝑊𝑖,𝑗,𝑚
𝑠

𝑀

𝑚=1

𝐼

𝑖=1

≤ 𝑢𝑤𝑗𝐹𝑤𝑗                                                               ∀𝑗 ∈ 𝐽, 𝑠 ∈ 𝑆 
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(5) ∑ ∑ 𝐶𝐼𝑘,𝑙,𝑜
𝑠

𝑂

𝑜=1

𝐿

𝑙=1

≤ 𝑢𝑑𝑙𝐹𝑑𝑙                                                                  ∀ 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑠 ∈ 𝑆 

 

(6) ∑ ∑ 𝐼𝑃𝑙,𝑖,𝑝
𝑠

𝑃

𝑝=1

𝐿

𝑙=1

≤ 𝑢𝑟𝑖𝐹𝑝𝑖                                                                        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑠 ∈ 𝑆 

 

(7) ∑ ∑ 𝑃𝑊𝑖,𝑗,𝑚
𝑠

𝑀

𝑚=1

𝐼

𝑖=1

≥ ∑ ∑ 𝑊𝐶𝑗,𝑘,𝑛
𝑠

𝑁

𝑛=1

𝐾

𝑘=1

                                                ∀𝑗 ∈ 𝐽, 𝑠 ∈ 𝑆 

 

(8) ∑ ∑ 𝑊𝐶𝑗,𝑘,𝑛
𝑠

𝑁

𝑛=1

𝐽

𝑗=1

≥ 𝑑𝑘
𝑠                                                                        ∀𝑘 ∈ 𝐾, 𝑠 ∈ 𝑆 

 

(9) ∑ ∑ 𝐶𝐼𝑘,𝑙,𝑜
𝑠

𝑂

𝑜=1

𝐿

𝑙=1

≤ 𝑑𝑘
𝑠                                                                            ∀𝑘 ∈ 𝐾, 𝑠 ∈ 𝑆 

 

(10) ∑ ∑ 𝐶𝐼𝑘,𝑙,𝑜
𝑠

𝑂

𝑜=1

𝐼

𝑙=1

≤ 𝛼. 𝑑𝑘
𝑠                                                                       ∀𝑘 ∈ 𝐾, 𝑠 ∈ 𝑆 

 

(11) ∑ ∑ 𝐼𝑃𝑙,𝑖,𝑝
𝑠

𝑃

𝑝=1

𝐼

𝑖=1

≤ 𝛼′. ∑ 𝐶𝐼𝑘,𝑙,𝑜
𝑠

𝐾

𝑘=1

                                                        ∀𝑙 ∈ 𝐿, 𝑠 ∈ 𝑆 

(12) 𝐹𝑝𝑖  , 𝐹𝑤𝑗 , 𝐹𝑑𝑙 ∈ {0,1} 

(13) 𝑃𝑊𝑖,𝑗,𝑚
𝑠 ≥ 0 , 𝑊𝐶𝑗,𝑘,𝑛

𝑠 ≥ 0 , 𝐶𝐼𝑘,𝑙,𝑜
𝑠  ≥ 0 , 𝐼𝑃𝑙,𝑖,𝑝

𝑠 ≥ 0 

 تشریح توابع هدف و محدودیت ها

شااامل دو این رابطه مبتنی بر سااناریو را نشااان می دهد. دو مرحله ای ( تابع هدف برنامه ریزی تصااادفی 1رابطه )

سازی هزینقطعی مرحله ی  صمیمات حداقل  ستراتژیک(ه های ثابت )ت صادفی  و مرحله یا هزینه های متغیر و هزینه ت

 های حمل ونقل )تصمیمات تاکتیکی( است. برای حالت های محتمل تصمیمات تاکتیکی سناریو های مختلف با احتمال

. بر اف زیست محیطی در طراحی شبکه است( مربوط به تحقق اهد2. رابطه )در نظر گرفته شده است 𝜃𝑠 مشخص وقوع

(، 3باشد. رابطه های ) 𝑐𝑎𝑝𝑠 منتشر شده نباید بیش تر از پارامتر تصادفی به نام 𝑐𝑜2ن رابطه، مجموع کل گاز طبق ای

( مجموع جریان خروجی از هر انبار نباید از جریان 7رابطه )براساااس . ( محدودیت های ظرفیت هسااتند6( و )5(، )4)

شد.  ساس ورودی به آن انبار بیش تر با شود 8رابطه )برا سال می  شتری ار صوالتی که از انبار های مختلف به هر م ( مح

( نشان می دهد که هر مشتری حداکثر به اندازه کل 9باید حداقل به اندازه میزان تقاضای مشتری مذکور باشد. رابطه )

سال کند. روابط ) سازی ار صوالت دفعی را به واحد های مختلف جدا ضای خود می تواند مح ( مدل را به 11و )( 10تقا

( 13-3احداث تساااهیالت و رابطه ی ) باینری( متغیر های 12-3برقراری جریان بازگشاااتی ملزم می کنند.. رابطه ی )

 متغیر های پیوسته برقراری جریان هستند.

 روش حل

استفاده شده است.  [10]برای حل مدل از یکی از الگوریتم های دقیق مبتنی بر تجزیه به نام الگوریتم تجزیه بندرز 

ست.در این  شده ا سئله بنا  صلی و زیر م سئله ا سئله به دو م سخت و تبدیل م این الگوریتم بر ثابت کردن متغیر های 

برای افزایش سرعت همگرایی حد باال و حد پایین، مطالعه، هم چنین عالوه بر حل با استفاده از الگوریتم تجزیه بندرز ، 

 نیز استفاده شده است.برش بهینگی پارتو به وسیله بندرز تسریع شده تجزیه از  رویکرد الگوریتم 
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 مثال عددی  -3

این بخش مدل ریاضی ارائه شده و الگوریتم های تجزیه بندرز و تجزیه بندرز تسریع شده، مورد تحلیل حساسیت قرار در 

نوع روش  3و واحد جداسازی  3، مشتری 8انبار،  3کارخانه،  3شامل  زنجیره تأمین گرفته اند. بدین منظور، یک شبکه

به منظور کنترل حمل و نقل ) زمینی، ریلی و هوایی( بین هر کدام از تسهیالت موجود در زنجیره در نظر گرفته می شود. 

خوش بینانه، واقع سه سناریوی  تقاضا و حد باالی ظرفیت انتشار پارامتر های تصادفیهر یک از برای  عدم قطعیت ها،

با ص با احتمال وقوع مشخ سناریوی محتمل 9در مجموع تحت  مدل حاصل. می شوددر نظر گرفته  نانهبینانه و بد بی

و با استفاده از الگوریتم های تجزیه بندرز و بندرز تسریع شده مدلسازی و حل شده است.  استفاده از نرم افزار گمز

برای تاسیس در هر سناریو انتخاب  2و1و واحد های جداسازی  3و2و1، انبار های  3و2براساس حل مدل، کارخانه های 

مقایسه بین الگوریتم ها و  1جدولشده اند. هم چنین میزان جریان بهینه بین هرکدام از تسهیالت تعیین شده است. 

 یشنهادی را نشان می دهند.روند همگرایی الگوریتم تجزیه بندرز تسریع شده پ 1شکل
 مقایسه تعداد تکرار الگوریتم ها در روند همگرایی حدود باال و پایین: 1جدول 

 تعداد تکرار های الگوریتم تجزیه بندرز تسریع شده درزتعداد تکرار های الگوریتم تجزیه بن
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 شدهروند همگرایی الگوریتم بندرز تسریع : 1شکل 

 و جمع بندی نتیجه گیری -4

 در این مقاله با هدف طراحی یک شبکه پایدار حلقه بسته چهار سطحی، یک مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای

همراه با کنترل عدم قطعیت ها در تقاضای مشتری ها و حد باالی ظرفیت انتشار گاز های گلخانه ای  مبتنی بر سناریو

یک مثال عددی ارائه  ارائه شده است. جهت نشان دادن قابلیت اجرایی بودن مدل و مقایسه روش های حل پیشنهادی،

سه الگوریتم تجزیه بندرز عملکردی مناسب شد. تحلیل عددی نشان داد که الگوریتم تجزیه بندرز تسریع شده در مقای

تری را در همگرایی حدود باال و پایین دارد. پیشنهادات آتی می تواند شامل در نظر گرفتن حالت چند محصولی و چند 

 حل مدل در سایز های بزرگ، باشد.ده و استفاده از الگوریتم های توسعه یافته تر برای دوره ای برای مدل ارائه ش

 مراجع -5

 
[1] Seuring, S., “A review of modeling approaches for sustainable supply chain management”, 

Decision Support Systems, No. 54 (4), pp. 1513-1520, 2013. 
[2] Butlin, J., Our common future. By World commission on environment and development. 

(London, Oxford University Press, .1987, pp. 383£ 5.95.). 1989, Wiley Online Library 
[3] Chopra, S., and Meindl, P., “Supply chain management. Strategy, planning & operation”. In: 

Boersch C., Elschen R. (eds) Das summa summarum des management. Gabler. pp. 265-275, 2007. 
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 چكیده

امروز، مساله مدیریت بهینه زنجیره تامین به منظور کسب مزیت رقابتی، بیش از پیش مورد توجه مدیران صنعتی در دنیای رقابتی 
باشد. از این های مدیریت زنجیره تامین، مساله انتخاب تامین کننده میو سازمانی قرار گرفته است. یکی از مهمترین زیرمجموعه

چابک پرداخته است. منظور از پایداری در نظر گرفتن هم زمان -آورتاب-ن کننده پایداررو، این تحقیق به بررسی مساله انتخاب تامی
آوری شامل معیارهایی که قابلیت تامین کننده برای ریکاوری در برابر حوادث محیطی و اجتماعی بوده، تابمعیارهای مالی، زیست

شود. در این گفته میخگویی به تغییرات محیط کسب و کار به توانایی زنجیره تامین در پاسباشد و چابکی نیز سنجد میرا می
وزن گیری چند شاخصه، تحقیق ابتدا درخت تصمیم برای مساله مذکور تشکیل شده و سپس با استفاده از رویکردهای علم تصمیم

 شوند.بندی میرتبه محاسبه و آنها معیارها

 .گیری چند معیارهچابکی؛ تصمیم آوری؛کننده؛ پایداری؛ تابانتخاب تامین کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

باشد. بطور کلی، این کننده یکی از مهمترین مباحث موجود در حوزه مدیریت زنجیره تامین میمساله انتخاب تامین

باشد. در رویکرد سنتی این مساله، تنها مساله به دنبال انتخاب یک یا چند تامین کننده از بین تامین کنندگان بالقوه می

شد. سپس، معیارهای ل مالی مطرح بوده و معموال تامین کننده با کمترین هزینه بعنوان تامین کننده برتر شناخته میمسائ

گیری لحاظ گردید. در ادامه، پس از مطرح شدن نیز در تصمیم غیرهدیگری از جمله کیفیت، زمان تحویل، ظرفیت و 

مباحث مدیریت زنجیره تامین سبز و اهمیت یافتن مسائل زیست محیطی، مساله انتخاب تامین کننده سبز مورد توجه 

ای محققان قرار گرفت و تحقیقات زیادی در این رابطه صورت پذیرفت. در مساله انتخاب تامین کننده سبز، فاکتوره

ای که کنندهگرفت )برای مثال، کار کردن با تامینان مورد نظر قرار مینیز به منظور انتخاب تامین کنندگ زیست محیطی

کند(. در ادامه روند تحقیقات، ابعاد اجتماعی مدیریت زنجیره تامین از ناوگان حمل و نقل با آلودگی کمتر استفاده می

های به نام ی و ...( نیز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت که منجر به ایجاد شاخهزایی، حفظ انرژی، ایمن)مانند اشتغال

مدیریت زنجیره تامین پایدار گردید. بصورت کلی، زمانی که عوامل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی بصورت همزمان 

ن زمینه نیز در دهه اخیر تحقیقات شود. در ایدر مساله زنجیره تامین لحاظ گردد، به آن زنجیره تامین پایدار گفته می

 . [1] است بسیاری مساله انتخاب تامین کننده پایدار را مورد بررسی قرار داده
باشد. آوری در زنجیره تامین میهمچنین، موضوع مهمی که اخیرا مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، تاب     

های طبیعی )مانند زلزله( و غیرطبیعی ی یا ارتجاعی بودن به معنای توانایی زنجیره تامین برای مقابله با ریسکآورتاب

آوری بر روی افزونگی )برای مثال نگهداری موجودی باشد. با توجه به ادبیات تحقیق، تاب)مانند اعتصاب کارگران( می

آوری در مساله گردد. اهمیت باالی تابو فرهنگ سازمانی تعریف میمازاد(، انعطاف پذیری )برای مثال افزایش ظرفیت( 
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مدیریت زنجیره تامین منجر به انجام تحقیقات زیادی در این حوزه گردید که در میان آنها انتخاب تامین کننده با در 

نند توانایی تامین ان را به خود جلب کرده است. در این مساله، معیارهایی مارآوری نیز توجه پژوهشگنظر گرفتن تاب

های علم کننده جهت مقابله با اختالالت، تامین کننده پوششی و غیره مورد نظر پژوهشگران بوده و معموال از روش

 .[2] گیری چندشاخصه به منظور بررسی این مساله استفاده شده استتصمیم

وجه به تغییر سریع تهمچنین، امروزه مفهوم زنجیره تأمین چابک به عنوان ابزاری برای دستیابی به مزیت رقابتی با      

ها با شرکای تأمین کننده تأمین چابک، همسویی شرکت در زنجیره های تجاری مورد توجه قرار گرفته است.در محیط

ه سطوح بشده است که منجر به بهبود کارآیی عملکرد آنها و همچنین همکاری مشترک برای دستیابی خود پیشنهاد 

ته شده است نظر گرف در های مختلفی برای چابکیشود. در ادبیات تحقیق شاخصالزم چابکی در کل زنجیره تأمین می

 .[3] که بخش اعظم آن بر روی انعطاف پذیری و تکنولوژی تمرکز دارد

پردازد. آوری و چابکی میمین کننده پایدار با در نظر گرفتن مفاهیم تاباین پژوهش به بررسی مساله انتخاب تا     

آوری بر روی مسائل معیارهای پایداری بر روی مسائل مالی، زیست محیطی و اجتماعی تعریف گردیده، معیارهای تاب

ابکی بر روی رهای چمقابله با اختالالت، ظرفیت تامین کننده، استراتژی نگهداری موجودی و غیره تعریف شده و معیا

، بررسی مساله مهمترین نوآوری این تحقیق مسائل انعطاف پذیری و تکنولوژی مورد استفاده تامین کننده تمرکز دارد.

 باشد که پیش از این مورد مطالعه قرار نگرفته بود.چابک می-آوریابت-انتخاب تامین کننده پایدار

مساله تحقیق  3گردد. در بخش ادبیات تحقیق بصورت مختصر بیان می 2باشد. در بخش ساختار مقاله بشرح زیر می     

گیری نیز نتیجه 5نتایج بدست آمده از پژوهش بیان شده و بخش  4گردد. در بحش تعریف شده و درخت تصمیم ارائه می

 گردد.و پیشنهادات آتی بیان می

 

 . مرور ادبیات2

 برای اعتماد قابل حل راه یک و کنندگانتأمین از پایدار بندیرتبه یک تحقیق خود به ، در[4]عماری و همکاران م

پرداختند. مسئله حاضر دارای نه معیار و سی زیرمعیار  خودرو یدکی لوازم در صنعت تولید پایدار منابع هایگیریتصمیم

، در پژوهش [5]عبدالباسط و همکاران  استفاده شده است. شهودی فازی حل آن از رویکرد تاپسیسباشد که به منظور می

گیری چندمعیاره گروهی در یک محیط کننده پایدار با استفاده از یک رویکرد تصمیمخود به ارزیابی انتخاب تامین

 برای ANP روش از ابتدا. است شده تشکیل مرحله دو در مسئله حاضر، از پیشنهادی تکنیک نئوتروسوفیک پرداختند.

 بدست وزنهای با و VIKOR روش کمک با سپس در گام دوم،. شودمی استفاده معیارهای زیر و معیارها وزن محاسبه

یو و همکاران  شود.کنندگان پرداخته میبندی تامینبه تعیین وزن و رنبه اول، مرحله در زیرمعیارهای و معیارها از آمده

با  یافته توسعه روش تاپسیس از استفاده با پایدار کنندهتأمین انتخاب رویکرد گروهی گیریای به تصمیم، در مطالعه[6]

 یک از ای با استفادهمطالعه ، در]7[پرداختند. بای و همکاران  فازی محیط ( درIVPFS1) ای فیثاغورسهای فاصلهداده

 .پرداختند پایدار کنندگانتأمین انتخاب و ارزیابی به اجتماعی پایداری ویژگی ترکیبی با تاکید بر گیریتصمیم چارچوب

 بندیرتبه برای TODIM-grey نیز و پایداری معیارهای وزن تعیین برای BWM-grey روش در این مسئله، از یک

 فازی مراتبی سلسله تحلیل فرآیند یک خود به ارائه مقاله ، در[8]پرامانیک و همکاران  شده است. استفاده کنندگانتأمین

 انتخاب مسئله حل برای زبانی مقادیر از استفاده با فازی آنتروپی با فازی افزودنی نسبی ارزیابی روش یک و جدید

، در پژوهشی [9]فوروزه و همکاران . پرداختند نامشخص هایداده تحت آورتاب زنجیره تامین ساخت برای کنندهتامین

 نامتقارن اطالعات فاصله و ارزش با فازی هایمجموعه با جدید هایقابلیت با آماری جامع گروهی گیریتصمیم رویکرد یک

 جمله از احتمالی، آماری مفاهیم. نمودند ارائه تأمین زنجیره هایشبکه در آورتاب کنندهتأمین انتخاب مسائل حل برای را

                                                           
1 interval-valued Pythagorean fuzzy set 
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 شده ارائه گروهی گیریتصمیم فرآیند برای زنجیره تامین ادبیات در باراولین برای کشیدگی، و چولگی واریانس، میانگین،

کنندگان مناسب در زنجیره تامین در مطالعه خود به ارزیابی تامین، [10]در مطالعه دیگر علیمردانی و همکاران  .است

 نفوذ درجه و معیارها بین یافته تأثیر چارچوب تجسم برای DEMATEL چابک پرداختند. بدین منظور، از رویکرد

یه منظور تعیین وزن  بعد، مرحله در. به دست آمد ANP فرآیندوزن آنها با استفاده از  سپس شد، گرفته کار به معیارها

، در پژوهش به ارزیابی و انتخاب [11]کومار و همکاران  شود. کنندگان از رویکرد تاپسیس استفاده میو اولیت تامین

حوزه به بررسی ادبیات موجود در این کنندگان در یک زنجیره تامین چابک پزداختند. بدین منظور پس از بهترین تامین

ترین انتخاب مناسب برای فازی DEMATEL معیار نهایی پرداختند. در نهایت با استفاده از رویکرد 14شنناسایی 

 کنندگان استفاده نمودند. تامین

 . تعریف مساله و درخت تصمیم3

آوری و چابکی هستیم بدین منظور جهت این تحقیق به دنبال انتحاب تامین کننده با در نظر گرفتن پایداری، تابدر 

آوری و چابکی بصورت همزمان در نظر گرفته شده است. با ارزیابی تامین کنندگان، معیارهای مرتبط با پایداری، تاب

جهت انتخاب مقاله رخت تصمیم در نظر گرفته شده در این توجه به نظر کارشناسان و ادبیات تحقیق، چارچوب کلی د

معیار با  4شود، در این تحقیق مشاهده می 1همانطور که در شکل  به تصویر کشیده شده است. 1تامین کننده در شکل 

می آوری و چابکی در نظر گرفته شده است. معیار عموعنوان معیارهای عمومی )یا معیارهای عملکردی(، پایداری، تاب

دارای زیرمعیارهایی به شرح هزینه، کیفیت، خدمات و زمان تحویل بوده، معیار پایداری زیرمعیارهای طراحی سبز، کنترل 

آوری دارای شود. معیار تابهای اجتماعی  را شامل میمحیطی و مزیت-های زیستآلودگی، مصرف انرژی، مزیت

یت مازاد، موجودی مازاد و ناوگان حمل و نقل )از نظر تنوع و زیرمعیارهایی بشرح ریسک، تامین کننده پشتیبان، ظرف

پذیری تولید، اپراتورهای چندمهارته، باشد و در انتها نیز معیاره چابکی شامل زیرمعیارهایی به شرح انعطافظرفیت( می

لقوه باشد. در انتها نیز تامین کنندگان بامی R&Dهای مدرن، انعطاف در حجم محصول و واحد استفاده از تکنولوژی

 ها وجود دارندبعنوان گزینه

 . نتایج محاسباتی4
به ذکر است در این تحقیق از روش تحلیل شود. الزم از حل مساله پرداخته میاین بخش به ارائه نتایج بدست آمده  در

توجه به محدودیت فضا و تعداد صفحات مقاله، از  استفاده شده است که با Expert Choiceسلسله مراتبی و نرم افزار 

( به منظور 1معادله ) .( بیان گردیده است3( و )2(، )1اما روابط ریاضی آن در معادالت ) توضیح روش اجتناب شده است

که  باشد( به منظوربرآورد نرخ ناسازگاری می3( به منظور محاسبه شاخص سازگاری و رابطه )2رابطه ) نرمالیزه کردن،

کارشناس پر شده و سپس از  10های مقایسات زوجی توسط ماتریس. مناسب است 0.1نرخ ناسازگاری کمتر از 

سازی مدل پیشهادی در نرم افزار اکسپرت چویس های مذکور میانگین هندسی گرفته شده است. نتایج پیادهماتریس

ود، معیارهای هزینه و کیفیت مهمترین معیارها شمشاهده می 3باشد. همانطور که در شکل می 3و  2های بشرح شکل

 پذیری مقدار در رتبه آخر قرار دارد.بوده و معیار انعطاف

(1)𝑟𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗
∑ 𝑎𝑖𝑗𝑖

(2)
𝐶𝐼 =

𝜆𝑚𝑎𝑥

𝑛 − 1
(3)

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥
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Expert choiceسای مساله در نرم افزار : پیاده2شكل 

Expert choice: نتایج بدست آمده از نرم افزار 3شكل 
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گیری و پیشنهادات آتینتیجه  -5

تفاده از رقابتی امروز مدیران به دنبال اسبا توجه به نوسانات و غیرقابل پیشبینی بودن محیط کسب و کار، در فضای 

وری سازمان خود را افزایش دهند. یکی از مسائل مهم در بتوانند با کسب مزیت رقابتی، بهره باشند تارویکردهایی می

تامین تحقیق حاضر به مطالعه مساله انتخاب باشد. رابطه با مدیریت زنجیره تامین سازمان، مساله انتخاب تامین کننده می

مهمترین نوآوری تحقیق حاضر در نظر گرفتن همزمان فاکتورهای توسعه  چابک پرداخته است.-آوریتاب-کننده پایدار

باشد. پس از شناسایی فاکتورهای مساله مذکور با توجه به پایدار، تابآوری و چابکی در مساله انتخاب تامین کننده می

بندی شدند. نتایج ها رتبهاز روش تحلیل سلسله مراتبی معیارها و گزینه ادبیات تحقیق و نظر کارشناسان، با استفاده

توانند مساله تحقیق را در حالت تحقیقات آتی می باشد.نشان داد که مهمترین معیار، معیارهای عمومی )عملکردی( می

 .بدترین فازی مورد بررسی قرار دهند-انند روش بهترینایی مهغیرقطعی و با استفاده از روش
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گذاری چند هدفه با عدم قطعیت در بتاحل مسئله انتخاب سبد سرمایه سازی ومدل

2نجفی امیرعباس، 1گرانمایه امیرکیان
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چكیده

پس  یسک را در این مسئله به کار برد.گذاری است. نخستین بار، هری مارکوویتز، رترین مسائل سرمایهسبد سهام از مهم انتخاب
 هایچالش از یکی انتظار، همواره مورد بازده نرخ دقیق . برآوردگرفته استقرار مختلف مورد بررسی های از آن، این موضوع از جنبه

است. مدل  همراه هاییگذاری همواره با ریسکفرصت سرمایه است. هر بوده گذارانو سرمایه اقتصادی هایبنگاه روی پیش اساسی
گرفت. پارامتر  نظر انتظار در مورد بازده نرخ موجود برای برآورد هایمدل از یکی عنوان به توانمی را ایسرمایه دارایی گذاریقیمت
β به  بازار پرتفوی واریانس بر بازار پرتفوی بازدهی و بازدهی دارایی بین کواریانس به عنوان ریسک سیستماتیک، از حاصل تقسیم

با استفاده  1397تا  1390های ر دوره زمانی طی سالشد که با توجه به وضعیت بازار د آن بر سعی پژوهش این در .آیدمی دست
 سالهیک  مدتکوتاهسود سپرده  میانگین نرخ وتهران  بهادار و اوراق بورس بازار کل نمونه، شاخص داخل هایاز بازده روزانه شرکت

های هر کدام از سهمسپس برای  رای بازار تعریف گردید.ریسک، دو حالت صعودی و نزولی ب دارایی بدون سود نرخ عنوان به هابانک
پرتفوی بهینه را به ریزی آرمانی از میان سهام منتخب، منتخب، بتای صعودی و بتای نزولی را محاسبه و با استفاده از روش برنامه

ی مقایسه و نزولبازده بازار در هر دو حالت صعودی پرتفوی حاصل از روش عدم قطعیت در بتا  را با بازده دست آوردیم. در نهایت 
 است. مدل استاندارد به مدل بتای متغیر نسبت بهتر بر عملکرد دال آمده دست به نتایج .کردیم

.ریزی آرمانیبرنامه؛ بتای متغیر؛ انتخاب سبد سهام کلمات کلیدی:

مقدمه -1

های گذاران داراییسرمایهگذاری وجود دارد و در هر بازار مالی، با توجه به گستردگی و عمق بازار ابزار متنوعی برای سرمایه

 که موضوع مطرح است گزینند. در ادبیات مالی اینمی گذارای برمورد نظر خود را با توجه به بازده و ریسک سرمایه
 هادارایی بازده کواریانس و واریانس میانگین، از ایتازه هایتخمین جدید، اطالعات و هاداده به توجه با گذارانسرمایه
 مسئله حال باشد.می متغیر دهد،می ارائه استاندارد 1CAPMمدل  آنچه خالف بر شرطی بتای بنابراین. داشت خواهند

 دهد.می ارائه را انتظار سبد سهام مورد نرخ بازده از بهتری روش برآورد کدام و مدل کدام که جاست این

، تصوری کیفی از ریسک در ذهن 1952در سال  2واریانس توسط هری مارکوویتز-تا قبل از ارائه مدل میانگین

گذاران نقش بسته بود. مارکوویتز توانست برای نخستین بار مفهوم ریسک را به صورت کمی ارائه دهد. این مدل سرمایه

که  تک هدفه یسازینهبه مدل یکتوان به عنوان یرا م مارکوویتزدل گذاری بود. مسرآغاز تحول عظیم در نظریه سرمایه

کرد. مشاهده ، رساند یرا به حداکثر م یرا به حداقل و بازده مورد انتظار پرتفو پرتفویبازده  واریانسگذار یهآن سرمادر 

. بسیاری از نویسندگان مدل تک هدفه مارکوویتز برطرف شد یافته بعدیهای توسعههایی داشت که در مدلاین مدل ضعف

تابع هدف سوم را به . [3] ف دیگر مرتبط با مسئله انتخاب سبد بسط دادندرا به یک مدل دو هدفه با در نظر گرفتن اهدا

یک مدل چند هدفه با در  .[4]رساند ی انتخابی را به حداقل میمدل مارکوویتز اضافه کردند که در آن تعداد سهام پرتفو

1 Capital Asset Pricing Model 
2 Markowitz 
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از اهداف  یبرخ(، 2007و همکاران ) 3نظر گرفتن سودآوری، عملکرد مدیریت و ساختار سرمایه را پیشنهاد داد. استوایر

 یگذاریهبه حداکثر رساندن سود سهام، مقدار سرما هااکثر آن.  [5]و اهداف را گزارش داد یات تحقیقذکر شده در ادب

 ،سهام در پرتفوی، تعداد دارایی یصتخص درصدانحراف از و به حداقل رساندن ، ینگی، نقدیاجتماع یت پذیریشده، مسئول

 باشند.یره میو غ یلیتعد یهاینههز یا یمال گردش

تواند به عنوان پارامتر اصلی در کند که میبتا به طور کلی رابطه بین بازدهی سهم و بازدهی بازار مالی را توصیف می

تظار سهم و بازده مورد بتا رابطه خطی بین بازده مورد ان .[6] ای در نظر گرفته شودهای سرمایهگذاری داراییمدل قیمت

پذیری بازدهی پورتفوی در مقایسه با بازدهی بازار تعریف کند. این ریسک به عنوان معیار نوسانانتظار بازار را مشخص می

عیار ریسک دهنده شیب خط بازار است. دلیل اصلی محبوبیت م، و دارای یک مقدار ثابت است که نشان[7]شده است 

 .[8]باشد بتا این است که بتای پورتفوی، میانگین وزنی بتاهای سهام پورتفوی می

در  یسع یسندهنو ینچندو [9]  باشد متغیرزمان  نسبت بهکرد که بتا ممکن است  ذکر از محققان یاری، بسیراًاخ

سود سهام، نرخ تورم،  ییر، تغیمال اهرم، ییدارا ییراتنامشخص اقتصاد مانند تغ یرهایمتغ یربتا و سا ینب ارتباط یافتن

 30گذاری که آماده پرداخت ( گزارش دادند که سرمایه2001) 4میچل و پولوینو. ]10[ و نرخ رشد کردند یدرآمد واقع

دالر برای همان دارایی وقتی بازار بد  25باشد، ممکن است در پرداخت ای است وقتی بازار صعودی میدالر برای دارایی

 یبازار بستگ یهاتحالکه به  یتصادف یرمتغ یکتوان به عنوان یرا مند، خودداری کند. بنابراین، ریسک دارایی عمل ک

 .[11] دارد، مشاهده کرد

شوند. در پایان افزون بر تشریح میبرازش مدل انتخاب سبد سهام و مراحل  تحقیق روش بهدر ادامه این مقاله، ابتدا 

شوند. مقاله با بحث و مقایسه می بازده بازار با بازده پرتفوی حاصل شده پیشنهاد شـده، مدلدست آمده از  ارائه نتایج به

 یابد.گیری پایان مینتیجه

 شناسی تحقیقروش -2

( و αمبدأ تابع ) از عرض بایستمی رگرسیون، از استفاده با 5ایسرمایه دارایی گذاریقیمت معادله آوردن به دست برای

 بازده تردقیق منجر به برآورد مذکور پارامترهای تردقیق آوردن دست به جهت در شود. کوشش ( برآوردβتابع ) شیب نیز
 حاصل تقسیم کواریانس از ریسک سیستماتیک، عنوان ( بهβشد. پارامتر ) خواهد مدل وابسته متغیر عنوان به انتظار مورد
 مطرح موضوع مالی این آید. در ادبیاتمی بازار به دست پرتفوی انسواری بر بازار پرتفوی بازدهی و دارایی بازدهی بین

 بازده کواریانس و میانگین، واریانس از ایهای تازهاطالعات جدید، تخمین و هاداده به توجه با گذارانسرمایه که است
 تحقیق ادبیات از بود. آنچه خواهد ضریب بتا متغیر استاندارد، CAPMخالف مدل  بر داشت. بنابراین خواهند هادارایی
 برای مناسب مدل یافتن منظور استاندارد، به CAPMبه  نسبت شرطی CAPMمدل  بهتر عملکرد بر دال آیدبرمی

 متغیر بودن فرض با CAPMمدل عملکرد  بررسی سعی به پژوهش این در است. بنابراین گذاریسبد سرمایه انتخاب
 داریم. دارایی بتای

 ریسک -1. 2

گذاری در اوراق بهادار با عدم اطمینان در بازدهی آتی اوراق همراه اسـت. ایـن عـدم اطمینـان، سرمایهطور کلی به

شود که تفـاوت میـان وضـعیت موجـود و وضـعیت مطلـوب بـازدهی تلقـی شـده و جـزء سـبب ایجاد مفهوم ریسک می

های مختلفی وجـود گذاری در اوراق بهادار، روشبندی ریسک موجود در سرمایهگذاری است. برای طبقهذاتـی سرمایه
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بندی ریسک به دو جزء سیستماتیک و غیرسیستماتیک است. در واقع ریسک کل هـر ها، طبقهترین آندارد کـه متداول

ریسک سیستماتیک با کل بازار مرتبط . سـبد اوراق بهادار، مجموع دو نوع ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک است

گـذاری، کمـابیش در تمـام انـواع اوراق بهادار وجود دارد. عوامل ایجادکننده ناپذیر ریسک سرمایهش اجتناباست و بخ

ریسک سیستماتیک عوامل کالن اقتصادی از جمله تورم، نرخ بهره، نـرخ ارز و غیره هستند. تغییر هر یک از این عوامل، 

ریسک . یابدا ایجاد تنوع در سبد سهام کاهش چندانی نمیگذارد. ریسک سیستماتیک ببر نوسان کل بازار اثر می

ریسک . شـودهای خاص هر سهم بستگی دارد، از این رو ریسک غیربازاری نیز نامیده میغیرسیستماتیک به ویژگی

گیـرد. عوامـل غیرسیستماتیک از شرکت منتشر کننده اوراق بهـادار یـا صـنعت مربـوط بـه آن اوراق نشـئت مـی

وکار، ریسک مالی، ریسـک اعتبـاری، ریسـک نقـدینگی، ریسـک ایجادکننده این نوع ریسک عبارتند از: ریسک کسب

  نشان داده شده است.پرتفوی  ریسک ءاجزا در شکل زیر. ]1[هعملیاتی و غیر

 

 بازده -2. 2

 یبازده. قرار داد یبررس مورد انتظار  مورد یو بازده  افتهیتحقق  یبازده را در دو قالب بازده توانیم یزمان دگاهیاز د

و  نموده گذارسرمایه نصیب گذشته زمان در دارایی یک روی بر گذاریسرمایه که شودمی گفته بازدهی به  افتهیتحقق 

 با آینده در که دارد انتظار گذارسرمایه که شودمی گفته بازدهی بهمورد انتظار  یبازدهاست.  رسیده پایان به آن دوره
 محاسبه در است تصادفی رمتغی یک آینده در بازده کهاین به توجه آورد. با دست نظر به مورد دارایی روی گذاریسرمایه

 .]2[ گیرد قرار نظر مد هابازده از یک هر رخداد احتمال بایستانتظار می مورد بازده

 

 6یشرط یاهیسرما ییدارا یگذارمتیمدل ق -3. 2

 ف ریسکصر و بتا که مفروضاتی از کردن پیروی و ایستا ماهیت بودن دارا دلیل به استاندارد CAPMمدل  عملکرد
 مورد بازده و ریسک نسبی کهاین فتنگر نظر در با زمان طول در بتا بودن باشد. متغیرمی ضعیف گیرد،می نظر در ثابت را

 داریم: مدل شرطی طبق بنابراین باشد؛می پذیرتوجیه است، متغیر تجاری چرخه طول در دارایی انتظار
 

 

(2) 

𝐸[𝑅𝑖
𝑡|𝛺𝑡−1] − 𝐸[𝑟𝑡|𝛺𝑡−1] = (𝐸[𝑅𝑀

𝑡 |𝛺𝑡−1] − 𝐸[𝑟𝑡|𝛺𝑡−1])𝛽𝑖
𝑡−1 

𝛽𝑖
𝑡−1 =

𝐶𝑜𝑣[𝑅𝑖
𝑡 , 𝑅𝑀

𝑡 |𝛺𝑡−1]

𝑉𝑎𝑟[𝑅𝑀
𝑡 |𝛺𝑡−1]

 

 

𝑅𝑖که در آن 
𝑡  بازدهی سهمi  در زمانt ،𝑟𝑡  نرخ بازده بدون ریسک در زمانt ،𝑅𝑀

𝑡  بازده پرتفوی بازار در زمانt  و
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𝛺𝑡−1  اطالعات قابل دسترس در زمانt-1 باشد.می 

 تغییر محیطی یا عملیاتی تغییرات مانند اقتصاد خرد عوامل تحت تأثیر است ممکن در بتای سهام موجود نوسانات
 اتفاقات مورد در و انتظارات وکارکسب عمومی شرایط تورم، نرخ مثل کالن اقتصادی عوامل از ناشی یا و شرکت وکارکسب
 که معنا بدین کند مرور زمان تغییر طی میتواند شود تعریف که ریسک فاکتور هر واقع در .]12[باشد  آینده مربوط

 است غیرشرطی شکل تعمیم شرطی CAPMبنابراین  نمود، استفاده ریسک مختلف منابع برای شرطی مدل از توانمی
 باشد. ریسک عوامل سایر شامل که تعمیمی نه و

 برازش مدل تحقیق -4. 2

 یوقت؛ میریگیبازار در نظر م یو دو حالت برا میکنی( را دنبال م2001) نویو پالو چلیم قاتیتحق ق،یتحق نیدر ا

که بازده بازار کمتر  ی. هنگامشودیمشاهده م یباشد، بازار صعود سکیبدون ر ییبرابر با بازده دارا ای شتریبازار ب یبازده

 .افتدیاتفاق م یباشد، بازار نزول سکیبدون ر ییاز بازده دارا

 کنیم:، بازده روزانه شاخص کل را محاسبه می رابطه زیر از استفاده بادر ابتدا 

(3) 
𝑅𝑚𝑡 = 𝑙𝑛 (

𝐼𝑡

𝐼𝑡−1

) 

 

 باشد.می t-1مقدار شاخص در روز  𝐼𝑡−1و  tمقدار شاخص در روز  𝐼𝑡که 

درصد در نظر گرفته 0.05گذاری در دارایی بدون ریسک در دوره زمانی تحقیق برابر میانگین بازدهی روزانه سرمایه

 شده است.
 کرد: یسیدوباره بازنو ریبه شرح ز توانیرا م CAPMفرمول  ن،یبنابرا 

 

 

(4) 
𝑟𝑖 = {

𝛼𝑖1 + 𝛽𝑖1𝑅𝑚 + 휀𝑖1     𝑖𝑓 𝑅𝑚 ≥ 𝑅𝑓

𝛼𝑖1 + 𝛽𝑖1𝑅𝑚 + 휀𝑖1     𝑖𝑓 𝑅𝑚 < 𝑅𝑓
} 

𝛽𝑖1 =
𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑖 , 𝑅𝑚|𝑅𝑚 ≥ 𝑅𝑓)

𝑣𝑎𝑟(𝑅𝑚|𝑅𝑚 ≥ 𝑅𝑓)
                     

𝛽𝑖2 =
𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑖 , 𝑅𝑚|𝑅𝑚 < 𝑅𝑓)

𝑣𝑎𝑟(𝑅𝑚|𝑅𝑚 < 𝑅𝑓)
 

 

سپس با استفاده از روابط ارائه شده، برای سهام منتخب مقادیر بتای صعودی، بتای نزولی، آلفای صعودی و آلفای 

 آوریم.را به دست مینزولی 
( بیان داشتند که در 1980لی و چزر )پردازیم. در ادامه، به ارائه مدلی تصادفی جهت انتخاب سبد بهینه چند هدفه می

باشد. در حالی که اگر بازار نزولی  1گذار ریسک گریز باید برابر با حالت صعودی بازار  مقدار بتا پرتفوی بهینه برای سرمایه

کنند از ریسک جلوگیری کنند و بتای پرتفوی بهینه باید برابر صفر باشد. پس برای بتای پرتفوی سعی میها باشد، آن

 گیریم:بهینه دو حالت در نظر می

∑باشد ) 1باید بتای سبد بهینه برابر با  اگر بازار صعودی باشد 𝛽𝑖1
𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖 = 1:) 

(5) 
∑ 𝛽𝑖1𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝛿1
− − 𝛿1

+ = 1 

𝛿1که در آن 
𝛿1و  −

 هستند. ریسک برنامه ریزی آرمانی در حالت صعودی بازار و مازاد متغیر کمبودبه ترتیب   +

∑) باشد 0اگر بازار نزولی باشد باید بتای سبد بهینه برابر با  𝛽𝑖1
𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖 = 0:) 
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(6) 

∑ 𝛽𝑖2𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝛿2
− − 𝛿2

+ = 0 

𝛿2که در آن 
𝛿2و  −

 به ترتیب متغیر کمبود و مازاد ریسک برنامه ریزی آرمانی در حالت نزولی بازار هستند. +

، باید اختالف بین بتای پرتفوی بهینه و (6)و  (5)های هدف تیابی به اهداف تعیین شده توسط محدودیبرای دست

 برسانیم و داریم: اهداف از پیش تعریف شده را به حداقل
(7) 𝑃(𝛿1

− − 𝛿1
+) + (1 − 𝑃)( 𝛿2

− − 𝛿2
+) 

 

 احتمال مشاهده بازار صعودی است. pکه در آن 

کنیم. اگر بازار صعودی باشد، باید بازده پرتوی بهینه بیشتر از بازده بازار حال هدف تصادفی را برای بازده بیان می

∑)باشد  𝑟𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 ≥ 𝑅𝑚) در غیر این صورت بازده پرتفوی بهینه باید بیشتر از بازده دارایی بدون ریسک باشد ،

(∑ 𝑟𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 ≥ 𝑅𝑓). 

 اگر بازار صعودی باشد:
 
(8) ∑ 𝑟𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

− 휀1
+ + 휀1

− = 𝑅𝑚 

 

휀1که در آن 
휀1و  −

 به ترتیب متغیر کمبود و مازاد بازده برنامه ریزی آرمانی در حالت صعودی بازار هستند. +

 اگر بازار نزولی باشد:
(9) 

∑ 𝑟𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

− 휀2
+ + 휀2

− = 𝑅𝑓 

휀2که در آن 
휀2و  −

 به ترتیب متغیر کمبود و مازاد بازده برنامه ریزی آرمانی در حالت نزولی بازار هستند. +

ازدهی کمتر از اهداف ، باید احتمال کسب ب(9)و ( 8)های هدف برای دستیابی به اهداف تعیین شده توسط محدودیت

 و داریم: از پیش تعریف شده را به حداقل برسانیم

(10) 𝑃휀1
− + (1 − 𝑃) 휀2

+ 

حداقل شوند. در  (10)و  (7)شود که معادالت ریزی آرمانی تصادفی توصیف شده در باال، منجر به این میرویکرد برنامه

 کنیم:( را دنبال می2007و همکاران ) 7این تحقیق، ما رویکرد استوایر

(11) 

 
𝑃(𝑤(𝛿1

− − 𝛿1
+) + (1 − 𝑤)(휀1

− + 휀1
+)) + (1 − 𝑃)(𝑤( 𝛿2

− − 𝛿2
+) + (1

− 𝑤)(휀2
− + 휀2

+)) 
 

وت بازده از وزنی است که برای نشان دادن اهمیت تفاوت ریسک از هدف از پیش تعیین شده در مقابل تفا wکه در آن 

 هدف از پیش تعیین شده داده شده است.

 توان به شرح زیر نوشت:در نتیجه و با استفاده از رویکرد برنامه نویسی آرمانی تصادفی، برنامه ریاضی معادل را می
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(12) 

𝑀𝑖𝑛 𝑃(𝑤(𝛿1
− − 𝛿1

+) + (1 − 𝑤)(휀1
− + 휀1

+)) + (1 − 𝑃)(𝑤( 𝛿2
− − 𝛿2

+) + (1

− 𝑤)(휀2
− + 휀2

+)) 
𝑠. 𝑡.   

 ∑ 𝛽𝑖1𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝛿1
− − 𝛿1

+ = 1, 𝑖 = 1, … , 𝑛 

∑ 𝛽𝑖2𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝛿2
− − 𝛿2

+ = 0, 𝑖 = 1. … . 𝑛 

∑[𝛼𝑖1 + 𝐸(𝑅𝑚|𝑅𝑚 ≥ 𝑅𝑓)(𝛽𝑖1 − 1)]

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖 − 휀1
+ + 휀1

− = 0 

∑[𝛼𝑖2 + 𝐸(𝑅𝑚|𝑅𝑚 < 𝑅𝑓)𝛽𝑖2]

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖 − 휀2
+ + 휀2

− = 𝑅𝑓 

  ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

= 1 

 0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑢𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑛 
𝛿𝑗

− ≥ 0, 𝛿𝑗
+ ≥ 0, 휀𝑗

− ≥ 0, 휀𝑗
+ ≥ 0, 𝑗 = 1,2  

 

 در نظر گرفته شده است. 0.2است و برابر  iگذاری در سهم حد باالی سرمایه 𝑢𝑖که در آن 

 هاداده -3

 نیا یریگ. روش نمونهباشدیم 1397اسفند ماه  یتا انتها 1390ماه  نیفرورد یاز ابتدا قیتحق نیانجام ا یدوره زمان

 : انددهیانتخاب گرد ریز طیبا توجه به شرا یجامعه آمار یهاشرکت نیشرکت از ب 55بوده و  ینشیبه صورت گز قیتحق

 اسفند باشد و سال مالی خود را طی دوره تغییر نداده باشند. 29ها منتهی به سال مالی آن (1)

روز معامالتی در ماه داشته باشند تا بتوان بازده ماهانه  15ف معامالتی نداشته باشند و حداقل ماه توق 3بیش از  (2)

 ها را به درستی محاسبه کرد.سهام آن

ماه در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله  9روز در طی حداقل  100های مورد نظر حداقل سهام شرکت (3) 

 قرار گرفته باشند.

 یبندجمعنتیجه و  -4

 باشد:به صورت زیر میعدم قطعیت در بتا پرتفوی حاصل شده پس از اجرای مدل 

 درصد از پرتفوی نام شرکت نماد شرکت ردیف

 0.195 رانیا یداده پرداز مداران 1

 0.062 فوالد مبارکه اصفهان فوالد 2

 0.2 معادن منگنز ایران کمنگنز 3

 0.2 رانیا نسوز یهافرآورده کفرا 4

 0.143 الستیک سهند پسهند 5

 0.2 کربن ایران شکربن 6

 

 نهیبه یپرتفو یدرصد و بتا 0.58302برابر  ،است یکه بازار صعود یهنگام نهیبه یروزانه مورد انتظار پرتفو یبازده
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روزانه مورد انتظار  یکه بازده یمانند بازار دارد. در حال یعملکرد نهیبه یپس پرتفو باشد،یم کیحالت برابر  نیدر ا

 0.00010211حالت برابر   نیدر ا یپرتفو یدرصد و بتا -0.13523با  برابر ،است یکه بازار نزول یهنگام نهیبه یپرتفو

بهتر  یعملکرد یدر  حالت نزول نهیبه یدرصد است، پس پرتفو -0.413068بازار برابر با  یحالت بازده نی. در اباشدیم

 از بازار دارد.

 حاصل شد: ریز جینتا قیتحق یهارازش مدلپس از ب

 باشدیم سکیبدون ر ییدر دارا یگذارهیسرما یبازده یمساو ای، بزرگتر و نهیبه یپرتفو یبازده. 

 که منطبق با  باشدیم 1در بتا برابر  تیحاصل از روش عدم قطع یپرتفو یبازار، بتا یصعود طیدر شرا

 مشابه بازار دارد. یحاصل شده عملکرد یاست و پرتفو زیگرسکیافراد ر یگذارهیسرما هیفرض
 حاصل از  یپرتفو یبازده گذار،هیسرما یبرا هیحفظ اصل سرما تیبازار با توجه به اهم ینزول طیدر شرا

 .باشدیم شتریبازار ب یدر بتا از بازده تیروش عدم قطع

 مراجع -5

های میگو با کمک الگوریتم فراابتكاری دسته سبد سهام به سازیبهینه ؛آصفی، سپهر ؛سیما، فالح تفتی ؛رضا، تهرانی ]1[
 .1397 ،426-409(، 4)20،فصلنامه تحقیقات مالی، استفاده از معیارهای مختلف از ریسک در بورس اوراق بهادار تهران

 .1383، تهران، ویرایش اول، سمت، گذاری پیشرفتهمدیریت سرمایه ؛فر، احمدراعی، رضا و پویان ]2[
 

[3] Anagnostopoulos, K.P., and Mamanis, G., ‘‘A portfolio optimization model with three objectives 
and discrete variables’’, Computers & Operations Research, 37, 1285–1297, 2010. 

[4] Xidonas, P., Askounis, D., and Psarras, J., ‘‘Common stock portfolio selection: a multiple criteria 
decision making methodology and an application to the Athens stock exchange’’, Operation 
Research International Journal, 9, 55–79, 2009. 

[5] Steuer, R., Qi, Y., and Hirschberger, M., ‘‘Suitable-portfolio investors, nondominated frontier 
sensitivity, the effect of multiple objectives on standard portfolio selection’’, Annals of 
Operations Research, 152, 297 317, 2007. 

[6] Levinson, M., ‘‘Guide to Financial Markets’’, The Economist, London, 2006. 
[7] Shalit, H., and Yitzhaki, S., ‘‘Estimating Beta’’, Review of Quantitative Finance and Accounting, 

18, 95–118, 2002. 
[8] Zhang, Y., and Rachev, S., ‘‘Risk attribution and portfolio performance measurement—an 

overview’’, Journal of Applied Functional Analysis, 1, 4, 373–402, 2006. 
[9] Lin, H.J., and Lin, W.T., ‘‘A dynamic and stochastic Beta and its implication in global capital 

markets’’, International Finance, 3, 1, 123–16, 2000.  
[10] Chen, C.A., ‘‘Time series analysis of Beta stationarity and its determinants: a case of public 

utilities’’, Financial Management, 11, 3, 64–70, 1982. 
[11] Mitchell,M., and Pulvino, T., ‘‘Characteristics of riskand return in riskarbitrage’’, The Journal of 

Finance, 56, 6, 2135–2176, 2001. 
[12] Jagannathan, R. Wang, Z. ‘‘The Conditional CAPM and Cross-Section of Expected Returns’’, 

The Journal of Finance, 51, 1, 3-53, 1996. 
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 ن و پژوهش های صورت گرفته بر مبنای آنها در ایرا نمره دهی اعتباری مشتریانروشهای 

 1مهدی گلدانی

 m.goldani@hsu.ac.ir  ؛استادیار اقتصاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری1
 

 چكيده

اخت نموده اند. به از مهمترین چالش های نظام بانکی موجود، عدم بازپرداخت تسهیالتی که بانکها به افراد حقیقی یا حقوقی پرد

بانکی ست که آنها را  مالی افراد با آن مواجه اند، از پرهزینه ترین ریسک های "اعتبار"ی که بانکها از ناحیه "ریسک" بیان دیگر

سک در ادبیات ضمن مواجهه با نکولهای پی در پی ایشان، در معرض نکول اعتباری کل بانک و ورشکستی قرار داده است. این ری

مروزه مدلسازی مت خود بانک، پیشینه دارد. امشهور است. لذا مدلسازی ریسک اعتباری به اندازه قد "ریسک اعتباری"مالی به 

به بندی رت"و ریسک سبد اعتباری یا  "نمره دهی اعتباری مشتریان"ریسک اعتباری در دو سطح ریسک اعتباری انفرادی یا 

طح دوم نسبت به س–طبقه بندی میشوند. سطح اول از قدمت بسیار باالتری نسبت به دوم برخوردار بوده و در ایران نیز  "اعتباری

باری ه صورت گسترده تری مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله ضمن معرفی اصلی ترین روشهای مدلسازی نمره دهی اعتب -

داخته اند، اشاره می و تببین تئوریک آنها، به برخی از مطالعات پژوهشی و کاربردی که به پیاده سازی ایشان در کشور پر مشتریان

 گردد.

 .اعتبارسنجی مشتریان بانک ؛نمره دهی اعتباری ؛ریسک اعتباری کلمات کليدی: 
 

 مقدمه   -1
های ارتباط صاحبان سرمایه )کارفرمایان( و متقاضیان سرمایه )پیمانکاران( ترین حلقهها به عنوان یکی از اصلیبانک

ای را به عهده دارند. بانک از یک سو متعهد به پرداخت سود سرمایه سرمایه وظیفه مهم ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای

شود و از سوی دیگر مجبور به نظارت و انتخاب صحیح پیمانکار برای اعطای وام به که از کارفرما دریافت کرده است می

موجب بروز ادبیات  که این دغدغه -با آن همواره روبرو است  هایی که یک سیستم بانکی. از مهمترین دغدغهاستوی 

از این  ریسک اعتباریمدیریت ریسک اعتباری بانک است.  -ای در فضای مدیریت سرمایه گشته استمستقل وغنی

 اعتباری، ریسکبنا برتعریف کمیته بال،  را انجام دهد. شنتواند یا نخواهد تعهدات 1دقراردا گیرد که طرفواقعیت ریشه می
 (Basel, 1999) .است شده توافق شرایط طبق انجام تعهداتش، به نسبت بانک مقابل یا طرف گیرند وام احتمال قصور

گیری و به دنبال آن مدلسازی این ریسک هستیم. برای این منظور برای مدیریت ریسک اعتباری ما ناچار به اندازه

 گیرد:انجام میمدلسازی ریسک اعتباری در دو سطح مختلف 

 2؛(اعتبارسنجی مشتریان : مدیریت ریسک اعتباری مشتریان) نمره دهی یاالف

 3اعتباریب: مدیریت ریسک سبد 

گیری ریسک اعتباری که هر مشتری به صورت مستقل و به اندازه نمره دهی اعتباری مشتریانسازی های مدلروش

پردازد. اما ریسک سبد اعتباری، ریسکی که کند میتحمیل میبدون در نظر گرفتن ریسک سایرین به سیستم بانکی 

های این دو ترین تفاوتگیرد. از عمدهکند را اندازه میهای اعطایی توسط بانک، به سیستم بانکی تحمیل میمجموعه وام

                                                           
1. Counterparty 
2. Customer (or Retail) Credit Risk 

Management (Credit Scoring) 
3. Credit Portfolio Management 

(Credit Rating) 
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تگی بین روش با یکدیگر این است که مدلسازی ریسک سبد اعتباری بر خالف مدلسازی ریسک اعتباری مشتریان همبس

 گیرد. های مختلف را نیز در محاسبه ریسک اعتباری تحمیلی به بانک در نظر میوام

باری تری نسبت به ریسک سبد اعتهای مدلسازی ریسک اعتباری مشتریان از قدمت باالتر و ادبیات غنیروش

ه در ایران بر العات تجربی کر برخی مطمرو ها، بهایم ضمن معرفی این روشبرخوردار است. در این مقاله سعی نموده

 بپردازیم.پذیرفته است،  مبنای این روش ها صورت
سته مورد دها در دو ها را به علت ماهیت آنهای مدلسازی ریسک اعتباری مشتریان، این روشبمنظور بررسی روش

 دهند:تبیین و واکاوی قرار می

 های: الف( رویکرد اعتبارسنجی پارامتری شامل روش

  1احتمال خطیمدل 

 2های لوجیت و رگرسیون لجستیکمدل  

 مدل رگرسیون پروبیت(PM)3 

 4های مبتنی بر تحلیل ممیزیمدل (DA) 

 یا برنامه ریزی ریاضی( 5ریزی خطیبرنامه( 

 های :ب( رویکرد اعتبارسنجی ناپارامتری شامل روش
 6های خبرهسیستم 
 7بازگشتی(بندی های تقسیمبندی )الگوریتمهای طبقهدرختواره  
 مدل K - 8ترین همسایگاننزدیک : 

 مراتبی سلسله تحلیل فرایند تکنیک(AHP)9  

 10های عصبی مصنوعیشبکه    
 11الگوریتم های ژنتیکی 

ی موجود در ایران پردازیم و در انتهای هر بخش به برخی پژوهشهاها به تفکیک ارایه شده میدر ادامه به بررسی مدل

 اشاره خواهیم کرد.
 

 های پارامتریاعتبار سنجی مشتریان با استفاده از مدل -2

 12.     مدل احتمال خطی1. 2

نوعی از باشد. این روش یکی از مدلهای مرسوم و البته قدیمی برای اعتبارسنجی مشتریان مدل احتمال خطی می

اختیار می کند. زمانی که مدل رگرسیون است که متغیرهای مستقل مقادیر کمی و متغیر وابسته، مقادیر صفر و یک را 

( برابر با صفر است، پیشامد مورد نظر رخ نداده است و زمانی که برابر با یک باشد، پیشامد مورد نظر به Yiمتغیر وابسته )

 گونه ای قطعی رخ داده است. 
هایی در روشدر مطالعات داخلی کشورمان، این روش به تنهایی کمتر مورد استفاده قرار گرفته؛ اما کاربردهای آن 

                                                           
11.linear probability model 
2. probit & logit models 
3. Probit Model 
4. Discrimination Analysis models 

(DA) 
5. Linear Programing  

6. Expert Systems 
7.Classification trees algorithms 

(recursive partitioning) 
8. K-Nearest Neighbors models 
9. Analytic Heirarchy process 
10. artificial neural networks  

11. Genetic Algorithm 
1 2. linear probability model 
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های لوجیت و پروبیت به چون لوجیت یا پروبیت به وفور مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه و در توضیح مدل

 گردد.های صورت گرفته در خصوص اعتبارسنجی مشترین با استفاده از این دو ریکرد اشاره میپژوهش

  1های لوجيت و رگرسيون لجستيکمدل.     2. 2
هم در مقیاس کمی و هم  توانندمیهای رگرسیون، متغیرهای توضیحی )یا متغیرهای مستقل( در این نوع از مدل 

باشند )یعنی مثال در سه سطح : خوب، متوسط و ضعیف(. اما متغیر وابسته،  تنها دو  ،در مقیاس کیفیِ دسته بندی شده

سنجی مشتریان این دو حالت عموماً به صورت عضویت و یا عدم حالت را میتواند بپذیرد)مثال : درست، غلط(. در اعتبار

هایی که نیستند( بیان عضویت مشتری در دو گروه )شرکت هایی که قادر به بازپرداخت وام های خود هستند و آن

شود. در رگرسیون لجستیک از مفهوم بخت برای مقدار متغیر وابسته استفاده می شود. در اصطالح آماری بخت به می

تغییر می  1و  0آن می باشد. احتمال بین  (Pi -1)بر احتمال عدم رخداد  (Pi)معنی نسبت احتمال رخداد یک پیشامد 

کند در حالی که بخت ممکن است بیش از یک باشد. متغیر کلیدی در تحلیل رگرسیون لجستیک، متغیری به نام لوجیت 

 (1388)خوانساری, . صورت زیر تعریف می شود است که لگاریتم طبیعی بخت می باشد. رگرسیون لجستیک به

β0         (    3ابطه )ر + ∑ βi𝑋i
n
i=1)= Pi

1−Pi
( =LniZ 

ورد نظر )عدم بیانگر لگاریتم طبیعی است. در مدل رگرسیون لجستیک، احتمال رخداد پیشامد م Lnدر معادله باال، 

   ی زیر محاسبه می شود:بازپرداخت تسهیالت وام از سوی مشتری( بر اساس رابطه 

Pi      (  4رابطه ) =  πi(X1وX2و … . . Xk)             
eβ0+ ∑ βixi

k
i=1

1+eβ0+∑ βixi
k
i=1

=    iπ 

ی ریسک اعتباری مشتریان از برای مدلساز -هار مقایسه با سایر روشد -مطالعات نسبتًا بیشتری در کشور ما 

ه و دیگران توان به دهمردهای صورت گرفته در این خصوص میاز جمله پژوهشاند. رگرسیون لجستیک استفاده نموده

 اشاره نمود 1385سال و عرب مازار و دیگران در  1389، مهدوی و دیگران در سال 1391در سال 

 2(PM) مدل رگرسيون پروبيت.     3. 2

از تابع تجمعی  3مدل پروبیت نیز بسیار شبیه روش الجیت است با این تفاوت که به جای تابع تجمعی سیگموئیدی

هم گفته می شود. فرم کلی مدل پروبیت در پیش بینی  4مدل نرمیت بعضاً به مدل پروبیت، لذا و کندمینرمال استفاده 

   ریسک اعتباری به صورت زیر است:

iii                      (5رابطه )                        xy   
















00

01

i

i
i y

y
y

 
می باشد. زمانی که این متغیر مقدار یک را  iyبردار مقادیر متغیرهای پیش بینی و متغیر وابسته  ixدر این مدل 

گیرد بیانگر عدم باختیار نماید، نشان دهنده این است که مشتری در آینده نکول خواهد نمود و زمانی که مقدار صفر را 

نی وضعیت اعتباری در مدل پروبیت از تابع توزیع تجمیعی نرمال برای پیش بی نکول مشتری خواهد بود. با توجه به اینکه

 : مشتری استفاده می شود، بنابراین خواهیم داشت 

(          6رابطه )

( 1 ) ( 0 )

( 0 )

( )

1 ( )

i i

i i

i i

i

P y x P y x

P x x

P x x

F x

 

 



  

  

  

  

 

                                                           
1. Probit & Logit models 
2. Probit Model 

3. Sigmoid Cumulative Function 
4. Normit 
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ر کنار های صورت گرفته در کشورمان در خصوص اعتبارسنجی مشتریان از این مدل) عموماً دبسیاری از پژوهش

قوی و دیگران در و ت 1391توان به راعی و دیگران در سال ها میاند، از جمله این پژوهشمدل لوجیت( استفاده نموده

 اشاره کرد. 1387سال 

 (DA) 1های مبتنی بر تحليل مميزی.      مدل 4. 2

ستفاده که برای دسته بندی کردن یک سری داده در دو یا چند گروه متفاوت این تحلیل یک روش آماری است ا 

کنند و ل میی شرکتهایی که نکوها در دو دستهشود. در خصوص اعتبار سنجی، از این متد برای قرار دادن شرکتمی

 شود.استفاده میتوانند تسهیالت دریافتی را  بازپرداخت کنند شرکتهایی که می

خطی  DA "از روشی که از آن به 1936گردد که فیشر در سال از منظر تاریخی به زمانی برمی DAطرح ایده 

و 3، ورسی کالر2یاد می شد، برای تمایز بین گروه های مختلف گل زنبق استفاده کرد. این سه گونه ستوسا "فیشر

بندی ها انجام طول کاسبرگ، عرض کاسبرگ و طول گلبرگ این طبقهبودند و قرار بود تنها با استفاده از  4ورجینیکا

حداقل  با هدف بهاین روش با استفاده از برخی ابزار طبقه بندی،   (Linear discriminant analysis, 2015) گیرد.

های بین موارد موجود در گروه های مختلف رساندن فاصله بین موارد موجود در یک گروه و به حداکثر رساندن تفاوت 

 (Anderson, 2007)شود: های زیر به ترتیب برداشته میسازی این روش گامعمل می کند. برای پیاده

I. .مشخص کردن گروه ها 

II. .مشخص کردن مدل موردنظر که معموال شکلی از مدل های رگرسیون است 

III.  مثال(استخراج مدل با استفاده از روش آماری انتخابیOLS  و یاMLE ... و) 

IV. های اولیه.هایی برای بررسی صحت مدل و تطبیق با دادهانجام آزمون 

V. ها.ها در گروهبکارگیری مدل، برای توضیح و یا پیش بینی عضویت داده 

پی ور  این خصوص، در دربینی ریسک نکول مشتریان، اولین مطالعات در پیش DAدر خصوص بکارگیری روش 

ترین تالش در این خصوص اما جدی انجام گرفت. های گسترده شرکت ها در بحران های نیمه اول قرن بیستمشکستگی

توانست براساس نسبت های مالی به نتایج قابل قبولی درمورد . وی صورت پذیرفت 5آلتمنو توسط  1968 درسال

ها دست یابد. او با به کار گیری روش تحلیل ممیزی چندگانه و استفاده از نسبت های مالی به عنوان ورشکستگی شرکت

ارائه  Z6 متغیرهای مستقل به دنبال پیش بینی ورشکستگی بنگاه ها بود . وی الگوی معروف خود را تحت عنوان الگوی

دو نسبت مالی که به نظر  کرد که به مدل پیش بینی ورشکستگی تجاری معروف است. او با این روش از میان بیست و

ها برای پیش بینی ورشکستگی بود، پنج نسبت را گزینش کرد. آلتمن با ترکیب این پنج نسبت الگوی او بهترین نسبت

 بود: رد. مدل پیش بینی ورشکستگی آلتمن به شرح زیر مناسبی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها ارائه ک

54321      (       7رابطه ) 99.6.3.34.12.1 XXXXXZ  

 1Xکل داراییها / سرمایه در گردش = 4Xارزش دفتری بدهی ها / ارزش بازارحقوق صاحبان سهام =   

 2Xکل دارایی ها / سود انباشته = 5Xکل دارایی ها / کل فروش = 

 3Xکل دارایی ها / درآمدقبل از بهره ومالیات  =  

 : بود ازعبارت Zدراین مدل حدود مقدار 

 آلتمن-Z. مقادیر مربوط به مدل 1جدول

 Zدامنه ی احتمال 

                                                           
1. Discrimination Analysis models 

(DA) 
2. Setosa 

3. Versicolor 
4. Verginica 
5. Altman 

6. Z-Score 
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 ورشكستگی

 8.1Z خیلی زیاد
99.28.1 ضعیف  Z 
 99.2Z ندارد

 (1393نامدار, بهار  &)کردکویی منبع : 
برای اطالعات بیشتر می توانید به کار کردکویی البته مدل آلتمن چندین بار مورد تجدیدنظر و تصحیح قرار گرفت که 

مراجعه کنید، اما به عنوان یک رویکرد نو برای بسیاری از مطالعات اعتبارسنجی مورد توجه قرار  1393و نامدار در سال

 گرفت.

های زیادی در خصوص آن خطی مدلی جذاب است و پژوهش DAدر انتها باید اذعان داشت که با وجود اینکه روش 

دهند؛ زیرا: )الف( نقض فروض کم تری جام گرفته است، اما عموما متخصصان روش رگرسیون لجستیک را ترجیح میان

دهد، به خصوص هنگامی که متغیرهای مستقل دارای توزیع نرمال مورد تقاضا نیستند )ب( رگرسیون لجستیک رخ می

هتری دارد و )ج( بسیاری از افراد مدل های استنتاجی را برای گروه هایی که دارای اندازه بسیار نابرابر هستند کاربرد ب

 (Anderson, 2007)راحت تر تفسیر می کنند. 
 
 ریزی خطی )یا برنامه ریزی ریاضی(.     برنامه 5. 2

است که به پیدا کردن مقدار کمینه یا بیشینه از یک  ریاضیاتسازی خطی، روشی در ریزی خطی، یا همان بهینهبرنامه

درواقع برنامه ریزی خطی  (Linear Programming, 2015)د. پردازمی چندضلعی محدبروی یک  تابع خطی

ریکا بکار گرفته توسط نیروی هوایی ارتش آمهم بخشی از تحقیق در عملیات و موسوم به علم مدیریت است که اول بار 

ریزی خطی و است، به برنامهانجام گرفته رایانهچهارم کل محاسبات علمی که بر روی توان گفت حدود یکشد. می

 (1388. )لیبرمن و هیلیر، شودمشتقات آن مربوط می

ی که از هایهای آن به صورت خطی فرموله شده و سپس با روشیدر این روش ابتدا صورت مساله همراه با محدودیت

 شود.است، به حل آن پرداخته می "سیمپلکس "ها ترین آناصلی

کنند و یا کمینه تواند کمینه کردن تعداد مشتریانی که نکول میدرخصوص اعتبارسنجی مشتریان این تابع هدف می

توانند هم می هاتوانند داشته باشند، برای بانک باشد و محدودیتکردن مقدار نکولی که روی هم رفته مشتریان می

 محدودیت منابع در دسترس بانک یا موسسه مالی و یا شرایط خاصی که مشتریان برای بانک دارند باشد.

شود، ولی نسبت های مهندسی محسوب میاین روش اگرچه متدی قوی با یک ادبیات نظری غنی در ریاضیات و رشته

کشور( به خود اختصاص نداده است. یک علت آن حساسیت ها مطالعات تجربی چندانی را )حداقل در داخل به سایر روش

نماید. این روش به داده ورودی است که به علت فقدان داده در بسیاری اوقات امکان بکارگیری این روش را مشکل می

ه باشد. در واقع از آنجا که فرمولعلت  دیگر آن برداشتن گام نخست از این روش که فرموله کردن صورت مساله است می

 است، موجب شده کمتر به سراغ این روش بیایند. و توام با تسامح های خصوصا کیفی مشکلکردن برخی محدودیت

 های غيرپارامتری:اعتبارسنجی مشتریان با استفاده از مدل  -3

ها آن گردد که برای مدلسازیها و توضیحات کیفی برمیدر بسیاری از موارد، تحلیل وضعیت اعتباری مشتریان به داده
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ها بکار بریم. در چنین نیاز به کمّی کردن این توضیحات داریم، لذا مجبوریم کمترین فروض اولیه را در مدلسازی آن

های مرسوم غیر ها خواهیم شد. روشباز شده و مجبور به استفاده از آن مدلسازیشرایطی پای مدلهای غیرپارامتریک به 

ها خواهیم های پارامتریک دارند. در ادمه به توضیح این روشباالتری از مدل پارامتریک در اعتبارسنجی مشتریان تنوع

 پرداخت.

 های خبرهسيستم.    1. 3

ضاوت قتخصص پرسنل، وجود دارد؛ اما  برای اعتبارسنجی مشتریان های خبرهسیستم رویکردهای مختلفی در روش

مامی تدر  از مهم ترین عوامل تصمیم گیری ،انخصیصه های کلیدی وام گیرندگ کردنشخصی اعتباردهندگان و مدل 

اصر اصلی و دادن که به وسیله آن اشخاص خبره با تحلیل عن ترین سیستم های خبرهسه نمونه از متداول .باشدها میآن

ر ادامه . که دPو روش پنج  LAPP، روش Cروش هفت  رسند عبارت است ازوزن ذهنی به آنها به تصمیم اعتباری می

 (1393)کردکویی ، نامدار؛  پردازیم.ها میتوضیح آنبه 

 Cروش هفت .    1. 1. 3

در خصوص  تصمیم اعتباری یک بر اساس این سیستم، اشخاص خبره با تحلیل عناصر اصلی و وزن دهی به آنها به

ظرفیت ، 1ندهشهرت و شخصیت اعتبارگیر:  است شرح این می رسند. عناصر اصلی در این سیستم بهشخص وام گیرنده 

 .7بین طرفین قرارداد، 6سابقه اعتباری، 5وثیقه، 4اثر گذار شرایط، سایر 3سرمایه، 2اعتبار یا کسب و کار در و قدرت

 LAPPروش .     2. 1. 3

 موارد می شود: این شاملکه است، LAPPاز دیگر معیارهای ارزشیابی وضعیت اعتباری متقاضی، استفاده از معیار 

 .11امکانات بالقوه، سایر 10سوددهی، 9فعالیت، حسن 8فرد نقدینگیمیزان 
 pروش پنج .    3. 1. 3

است،که شامل موارد زیر می  pیکی دیگر از معیارهای ارزشیابی وضعیت اعتباری متقاضی، استفاده از معیار پنج 

استراتژی و شمای کلی ،  15پرداخت ها، سابقه  14حمایت، 13ولید یا محصول، ارزش ت در خصوص وی12مردمنظر  شود:

 16آیندهوی از 
، که همگی هابه علت پرهزینه بودن، زمان بر بودن، و ذهنی بودن وزن های هر یک از متغیر رتبه بندی این سیستم

های روش روجیاجرا و اعتمادپذیری پایینی نسبت به خ هنگاماز ایرادات مطالعات میدانی است، با مشکالت متعددی در

ها یا رای بانکبمنظر متخصصین و در ادبیات نظری چندان مورد استقبال قرار نگرفته است. منتها  روبرو شده و لذا از

ایین و آسانی ای که هنوز در ابتدای راه ایجاد یک سیستم سنجش اعتباری هستند، به علت مفروضات پهای مالیسیستم

 برند. و آنرا بکار میهای این روش را به جان خریده سازی، اعتماد کم خروجیعملیات پیاده

مدتاً با تکنیک عها خبره گیری از سیستمهای انجام گرفته در کشور ما پیرامون بحث اعتبار سنجی با روش بهرهتالش

 اشاره نمود. 1393ر دو آقازاده و دیگران  1388توان کارهای حیدرپور و دیگران در سال ها میبوده که از میان آن Pپنج 

  17بندی بازگشتی(های تقسيمبندی )الگوریتمهای طبقه.   درختواره2. 3

است که دارای شاخه و برگ بوده و برای نمایش دادن  برای اتخاذ تصمیم گیری ابزاری گرافیکیدرخت تصمیم

آن نیز مشخص است  مشود. چنانکه از نارخدادهایی که طی حل مساله ممکن است اتفاق بیفتند و یا نیفتند، استفاده می

                                                           
1. Personality 
2. Capacity 
3. Capital 
4. Conditions 
5. Collateral 
6. Credit history 
7. Contract 

8. Liquidity 
9. Activity 
1 0. Profitability 
1 1. Potential 
1 2. People 
1 3. Product 
1 4. Protection 

1 5. Payment 
1 6. Perspective 
17. Classification trees algorithms 

(recursive partitioning) 
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ای است که در دسترس تصمیم گیرنده است و هر برگ نیز توضیح آن گزینه. از رویکرد درخت هرشاخه گویای گزینه

گیری عمومًا برای تجسم داده های مسائل طبقه بندی شده و پیش بینی شده استفاده می شود.  های تصمیم

(Anderson, 2007). 
 

تالش های اولیه برای استخراج درخت تصمیم گیری عمدتاً از روش آزمون و خطا بوده است. اما بریمن و فریدمن هر 

طی کار مشترکی  1984توانستند از دیگر ابزارهای تحلیلی نیز استفاده کنند. تا اینکه در سال  1973یک بطور مستقل در 

)درختان طبقه بندی و رگرسیون( را که نوعی روش پیچیده ریاضی و  3CARTانجام دادند، روش 2با استون 1که اولشن

به  5و کافمن 4به لحاظ نظری قابل قبول بود، ابداع کردند. روش آن ها اولین بار برای اعتبار سنجی، توسط ماکوفسکی

 (Thomas L.C., 2002)استفاده گردید.  1986و  1985ترتیب در سال های 
نام داشت، رفتار شاخه ها را در حین تالش های مکرر جهت یافتن بهترین  6RPAاین روش اولیه که در اعتبارسنجی 

 :  (Anderson, 2007) انشعاب ممکن، توصیف می کرد. مراحل اجرای این روش عبارت بودند از

 چگونه دسته بندی شوند.؛ اینکه پیش بینی کننده ها 7دسته بندی 

 ؛ گزینش ویژگی مورد نظر جهت استفاده.8تقسیم بندی 

 ؛ زمانی که ایجاد زیر گره جدید را متوقف می کنیم.9توقف 

 تناسب بیش از خطای ز بروز ؛ چگونگی رها کردن گره ها )یا بریدن برگ ها( برای جلوگیری ا10هرس کردن

 11حد

 های خوب و بد.تهها در دس؛ چگونگی طبقه بندی شاخه12انتساب 

ر فاینانس دهمچنان به عنوان ابزاری قدرتمند برای استفاده  RPAهای این روش، تکنیک به رغم کاستیروی هم رفته 

ز داده ها یا گیرد. این روش، بهترین تکنیک جهت اکتشاف سریع داده ها است: برای کسب آگاهی امورد استفاده قرار می

و یا به عنوان  های امتیازیمتغیرهای کلیدی پیش بینی کننده، برای شناسایی انشعابات کارتها، برای شناسایی توصیف آن

 .ابزاری برای ساختن ورودی برای سایر مدل ها از آن استفاده شود

ما کارهای خوبی ها مورد استفاده قرار نگرفته است، ابندی شده اگر چه به گستردگی سایر روشهای طبقهروش درختواره

 انجام گرفته است.  1392یا البرزی و دیگران در سال  1386ور ما مانند کشاورز و آیتی در سال در کش

 

 : 13ترین همسایگاننزدیک - K .   مدل3. 3

دسته و  Kیک رویکرد غیر پارامتریک برای دسته بندی کردن تعدادی عضو در  "ترین همسایهنزدیک - K "روش 

بدین نحو است که برای قرار دادن یک عضو در یک مجموعه خاص، فاصله آن عضو  باشد. مبنای کار نیزیا مجموعه می

 گیرد.تر بود در آن قرار میها بدست آورده و این عضو به هر مجموعه که نزدیکتک مجموعهرا با تک
برای گیری آن یک مفهوم کلیدی در این مدلسازی است که بر حسب روش مورد استفاده مفهوم فاصله و روش اندازه

دو رویکرد  کند.ها، استنباط و تحلیل ما از عضویت یک عضو در یک مجموعه فرق میگیری فاصله نقطه از مجموعهاندازه

 (Anderson, 2007) کلی برای محاسبه فاصله در این روش وجود دارد که عبارتند از :
های مشخص های نقطه مورد نظر ما از مولفهمجموع مربعات فاصله مولفه الف( فاصله اقلیدسی: که عبارت است از جذر

                                                           
1. Olshen 
2. Tone 
3. Classification and Regression 

Trees 
4. Makowski 

5. Makowski 
6. Recursive partitioning analysis 
7. Binning 
8. Splitting 
9. Stopping 

1 0. Pruning 
1 1. Overfitting 
1 2. Assinment 
13. K-Nearest Neighbors models 
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 هر مجموعه، به عبارت دیگر: 

𝑑𝐴Bj                                          (    8رابطه ) = √∑ (𝑎𝑖 − 𝑏𝑖𝑗)𝑛
1              

 باشد. می jBام مجموعه iنیز مقدار مولفه  ijbو  Aام نقطه iمقدار مولفه  iaکه در آن 

پردازد این مقدار عبارت است می jBاز مجموعه  Aگیری فاصله نقطه : که به صورتی دیگر به اندازه1ب( فاصله بلوکی

 :  jBهای مجموعه از مولفه Aهای نقطه از مجموع قدرمطلق فاصله مولفه

∑                                               (9رابطه ) |𝑎𝑖 − 𝑏𝑖𝑗|𝑛
1 𝑑𝐴Bj =                        

رح است، طمطلبی که در این روش باید مورد توجه قرار این است که چون محاسبه فاصله برای مقادیر کمی قابل 

ین متغیرها اشوند، برای محاسبه این فاصله مجبوریم مقادیر کمی به ها در فضای کیفی تعریف میزمانی که مجموعه

. همچنین برای عملکرد خوب و عدم نکول آن 1قدار صفر برای نکول کردن یک شرکت و نسبت دهیم: به عنوان مثال م

ها در روش قدرمطلق های مربوط به پارامترهایمان هستیم. بدین نحو که هر یک ازدر بعضی موارد نیازمند نرمالسازی داده

 کنند.یمه دیگری را( اختیار ها در روش اول( مقادیر بین صفر و یک) و یا هر فاصلدوم )و یا مجذورات تفاضل

ین روش این است اتوان اشاره نمود؛ به عنوان مثال از مزایای درخصوص مزایا و معایب این روش به موارد مختلفی می

و تعیین  بندی استگردد( به راحتی قابل بررسی و دستهکه هر حالت جدیدی )که به صورت یک نقطه جدید ارایه می

مختصاتشان  ها وسایر نقاط قبلی و بسیاری متغیرهای دیگر ارتباط نداشته و تنها به مجموعهعضویت نقطه جدید به 

آوردن این فاصله  باشد. از دیگر مزایای این روش سادگی بسیار زیاد و امکان فهم تمام مراحل کار برای بدستمرتبط می

 گردد. اده میاست. لذا از این رویکرد به صورت گسترده در پزشکی و علوم مشابه استف
اما معایبی وجود داشتند که مانع از این شدند که این روش برای اعتبارسنجی مشتریان به صورت گسترده مورد 

سنجی ای که بتواند برای ما عمل رتبهاستفاده قرار گیرد؛ از جمله این عوامل عبارتند از: الف( این رویکرد هیچ مدل یا نمره

هایی که همگی در یک دسته یا گروه جای کند و لذا شرکتبندی میها را گروهتنها شرکت دهد ورا پیاده کند انجام نمی

شوند. ب( تصمیم گرفته شده برای قرار دادن هر شرکتی در یک گروه خاص، گیرند با یک درجه اعتباری شناخته میمی

ه عبارت دیگر مالکی که دو شرکت در باشد، بهای مشابه نمیبه اندازه کافی گویای همرفتاری آن شرکت با سایر شرکت

باشد که خود این فاصله و نحوه سنجش ها میها از آن گروه نسبت به سایر گروهگیرند تنها فاصله آنیک گروه قرار می

توان به تصمیم نهایی اعتماد باالیی نمود. ج( زمان محاسبات برای مواقعی آن هم در این گروه بندی دخیل است. لذا نمی

ای برای این روش های جدیهای سریعتر جایگزینها زیاد شده، بسیار باال رفته و لذا روشها و پارامتراد شرکتکه تعد

 (Anderson, 2007) گردند.محسوب می
  2(AHP)مراتبی سلسله تحليل فرایند .    تكنيک4. 3

 ال. ساعتی که برای اولین بار توسط است معیاره چند ی گیر تصمیم های روش از یکی مراتبی سلسله تحلیل فرایند

مورد استفاده قرار  بسیاری تاکنون در تحقیقات و کرده جلب خود به را محققین نظر 1980 دهه از روش این شد.  ارائه3

ریسک اعتباری  بندی یک تعداد شرکت برحسبگرفته است. ایده اصلی این روش بدین نحواست که برای مثال، برای رتبه

ها، ابتدا عوامل اثر گذار بر ریسک اعتباری را تعیین کرده و بعد با یافتن وزنی که هر عامل روی شدت ریسک اعتباری آن

ها پرداخته و در انتها با یافتن یک مقدار مشخص برای هر شرکت به گذاری هر عامل برای هر یک از شرکتدارد، به داده

 (1390)گلدانی,  پردازیم.ها مینبندی و اعتبارسنجی آرتبه

  :های مختلف و  شامل سه مرتبه زیر استمراتبی، به صورت سلسله تکنیک تحلیل

 تهیه باال به ایینپ از مراتب سلسله درخت اساس بر ایمقایسه : در این مرحله جدول زوجی مقایسات - اول مرحله
  .شودمی

                                                           
1. City-block distance 2. Analytic Heirarchy process 3. Saaty 
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 از یک هر به ربوطم موزون میانگین سازی نرمال از که پس ای:مقایسه جداول از هااولویت استخراج – دوم مرحله
 آیندمی بدست عوامل

 سیستم لک به مربوط نهایی جدول ، مختلف معیارهای به مربوط موزون هایمیانگین این گذاری هم کنار از حال
های رار دادن دادهگردد که با قدیگر برای هر عامل وزنی تعیین میشود. به عبارت  می حاصل گزینه بهترین برای انتخاب

 گردد.هر شرکت، عدد نهایی برای هر شرکت حاصل می

 مقدار و ودش می محاسبه موزون میانگین اخیر جدول از ردیف هر برای گزینه: حال بهترین انتخاب  -سوم مرحله
 .است بهتر هایگزینه نشان دهنده بزرگتر

در واقع  کند ومی مشخص را مقایسات سازگاری که است مکانیسمی سازگاری نرخ : سازگاری نرخ  -چهارم مرحله

 شده منطقی بوده و قابل اعتماد استکند که چقدر نظرات داده این نکته را مشخص می
ت عدم نیاز ه علآید. این روش بدهی و رتبه بندی به شمار میها برای نمرهیکی از پرکاربردترین روش AHPرویکرد 

رده به صورت گست –شود که یکی از مشکالت اصلی در مدلسازی ریسک اعتباری محسوب می –به حجم باالی داده 

اند عتبارسنجی پرداختهبه ا AHPاز جمله کارهای انجام گرفته در کشور ما که با استفاده از مورد استفاده قرار گرفته است. 

 اشاره نمود.  1393سال  یک زاده و دیگران درتوان به کار بمی

    1های عصبی مصنوعی.    شبكه5. 3

یک سیستم شبکه عصبی مصنوعی در حقیقت، فرآیند یادگیری انسانی را شبیه سازی می کند. سیستم شبکه ی 

عصبی مصنوعی با تقلید از سیستم عصبی و مغزی انسان می کوشد که ارتباط بین داده های ورودی )مثالً در ریسک 

های خروجی )مانند وضعیت اعتباری وام گیرنده( : نسبت های مالی، روند اقتصادی، کیفیت مدیریت و ...( و دادهاعتباری

یاد گیرد. یک شبکه ی عصبی در حالت کلی  )داده/ستاده(را از راه تکرار نمونه برداری از مجموعه ی داده های گذشته 

 (1388)خوانساری, ، وزن ها و الیه های پنهان مشخص می شود. بر اساس سه ویژگی: داده های ورودی

ی آن چه که در یک مدل شبکه های عصبی دارای اهمیت است، آن است که وزن های موجود در شبکه های عصب

یرهای ورودی به دادن بردار متغبه روش بهینه ای برآورد شوند. بدیهی است که پس از تعیین وزن ها به روش بهینه با 

 (1384)فالح شمس و تهرانی, د. سهولت می توان بردار خروجی را برآورد کر

ارسنجی مورد ها که در اعتباستفاده از شبکه عصبی مصنوعی در اعتبارسنجی مشتریان، مانند بسیاری دیگر از روش

تبارسنجی بکار گرفته ها در اعو کاربرد آنم ایجاد شدند هایی بودند که در سایر علوگرفت، از جمله روشاستفاده قرار می

رفته در داخل شد. لذا مطالعات کمتری را در خصوص اعتبارسنجی به خود اختصاص دادند. اما از جمله کارهای انجام گ

ی در و تهران و یا فالح شمس 1389یا البرزی و دیگران در سال  1388توان به مهرآرا و دیگران در سال کشورمان می

 اشاره نمود.   1384سال 

 .    الگوریتم های ژنتيكی6. 3

یکی دیگر از روش های غیر پارامتری، الگوریتم ژنتیک یا محاسبه تکاملی است که بر پایه مفاهیم زیست شناسی و 

 1960نیز یاد می شود. این روش اولین بار در دهه  2AIهوش مصنوعی  روندهای انتخاب طبیعی داروینی بوده و از آن به

مطرح شد )که با ظهور محاسبات موازی مدل های پیچیده تری را ممکن می کرد( و توجهات بسیاری را به خود جلب 

 کرد. 

، الگوریتم های ژنتیکی، الگوریتم های جستجوی ابتکاری اند که در جهت یافتن (2003)لبا توجه به گفته فراکتا

کنند. مشکل اساسی تولید ژنومی ه مطلوب در فضای جستجو با بکارگیری قانون بقای تکامل برتر و اصلح عمل مینتیج

                                                           
1. artificial neural networks  
2 Artificial Intelligence 
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های متفاوت را، که هریک های راه حل)یا خاصیتی( است که کرومزوم مربوطه )و یا یک جواب برای مساله( بتواند ویژگی

ن دهد. والدین )یا همان مقادیر و یا جواب های اولیه در هر شوند، نشاشان اندازه گیری میبر اساس میزان سازگاری

شان انتخاب می شوند و فرزندان با ترکیب ویژگی های هریک و پرتاب آن ها به صورت مرحله( با توجه به سطوح سازگاری

اصل نشود، متغیرهای تصادفی )جهش(، تولید می شوند. این فرآیند در طی نسل ها تا زمانی که که دیگر هیچ بهبودی ح

دهیم(. البته در برخی موارد، تری نرسیم به این روند ادامه میشود)به عبارت دیگر تا زمانی که به جواب بهینهتکرار می

 (Fractal, 2003) ممکن است تابع سازگاری برای شبیه سازی تغییرات محیطی، متفاوت باشد
عموماً که های عصبی مصنوعی و سایر رویکردهای مشابه های ژنتیکی نیز مانند شبکهالگوریتمدر بحث اعتبارسنجی، 

اند کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. کمبود مهارت، به عنوان ابزار از سایر علوم وارد بحث اقتصاد و اعتبارسنجی شده

-سازی و ... از جمله این عواملند. از جمله پژوهشالزامات محاسباتی، عدم شفافیت متغیرهای تبدیل شده در فرایند مدل
توان به پورزندی و هایی که در کشور ما در خصوص اعتبارسنجی با استفاده از الگوریتم ژنتیک انجام پذیرفته است می

 اشاره نمود. 1392دیگران در سال 
 

 جمعبندی و نتيجه گيری -4

تبارسنجی مشتریان پرداخته شد. این روشها در قالب  و رویکرد در این مقاله به مرور اصلی ترین روشهای مدلسازی اع

روشهای پارامتری و ناپارامتری ارایه گردید. روشهای پارامتری روشهایی هستند توزیع داده های ورودی اطالعات مکفی 

نین اطالعاتی در وجود دارد و میتوان با استفاده از مفروضات اولیه به تخمین وپیش بینی آنها پرداخت. در شرایطی که چ

باره داده ها موجود نباشد مجبوریم به سراغ روشهای غیرنارامتری برویم. در ادامه مقاله ضمن بسط این روشها، به برخی 

از مهمترین مطالعاتی که با استفاده از آنها به اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان در ایران پرداخته اند اشاره گشته 

 عبندی مناسبی از پراستفاده ترین روشها و کم کاربردترین آنها در ایران داشت. است. و لذا می توان جم
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 مقایسه روشهای اعتبارسنجی مشتریان و نحوه انتخاب روش بهینه

 1مهدی گلدانی

 m.goldani@hsu.ac.ir ؛سبزواری استادیار دانشکده اقتصاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم1
 

 چكیده

ی سک اعتباریگر، ریدبه بیان  ریسک اعتباری، ریسکی است که از ناحیه ی اعتبارِ دریافت کننده تسهیالت، متوجه بانک میشود. 
سک را با ری ر بانکمعیاری است که توضیح می دهد دریافت کننده تسهیالت چقدر قدرت بازپس دهی وام دریافتی را دارد یا چقد

 د، چرا کهر میشوحاصل از نکول روبرو میکند. این ریسک در زمره مهمترین ریسک هایی که بانک ها با آن مواجه هستند تعبی
نکول  ن موجبلی اعطای تسهیالت محدود بانک به متقاضیان نامحدود است. لذا عدم شناخت و اندازه گیری صحیح آدلیل اص

مده عویکرد رهای گسترده توسط مشتریان و به تبع ورشکستگی بانک خواهد شد. در خصوص اندازه گیری ریسک اعتباری، دو 
ازی شهای مدلسدر رو ست که قدمت باالیی داشته و  دارای ادبیات غنیوجود دارد، اول اعتبارسنجی مشتریان به صورت انفرادی ا

 بعدبه  90از دهه  عمدتا سبدهای وام می پردازد و توسعه آن حاسبه ریسک اعتباریاست؛ دیگری رتبه دهی اعتباری است که به م
. این ا می باشده آن هادن تسهیالت بمعیار مقایسه و د اصلی ترین انجام گرفت. در ایران، روشهای اعتبارسنجی مشتریان کماکان

یکرد را فاوت در روت نوع و وجود داشته اند، گسترده باالیی از تروشها که به طور تقریبی از ابتدای تشکیل بانک به معنای امروزی 
ز ا ده سازیارای پیبو نحوه انتخاب روش بهینه  از یک سو شامل میشوند. لذا جدا از شناخت صحیح آن ها، فهم تفاوت های آنها

 ست. اه شده ش های متخصصین این حوزه به شمار می رود که در این مقاله به آن پرداختلیکی از مهمترین چا سویی دیگر

 .اعتبارسنجی مشتریان ؛نمره دهی اعتباری ؛ریسک اعتباری کلمات کلیدی: 

 
 مقدمه  -1

 شرایط طبق انجام تعهداتش، به نسبت بانک مقابل یا طرف گیرند وام احتمال قصورریسک اعتباری بنا بر  تعریف بازل، 
محاسبه این ریسک از آنجا که بانک را از خطر نکول تسهیالت اعطایی مطلع کرده (Basel, 1999) .است شده توافق

و شاخصی کمّی به هر مشتری برای نحوه رفتار بازپس دهی تسهیالت دریافتی میدهد، برای بانکها بسیار مهم میباشند. 

و سطح سبد اعتباری با  1"مدلهای اعتبارسنجی )یا نمره دهی("ریسک ها در دوسطح مشتریان انفرادی با عنوان این 

اندازه گیری و مدلسازی می شوند. روشهای رتبه دهی به مدلسازی ریسک  2"مدلهای رتبه بندی اعتباری"عنوان 

نکول یکی در نظر میگیرد. این روشها عموما از  اعتباری سبد وام پرداخته و همبستگی بین وام های یک سبد را هنگام

میالدی توسعه یافت و از ادبیات جدیدتر و بعضا پیچیده تری نسبت به روش های اعتبارسنجی برخوردار است.  90دهه 

روشهای اعتبارسنجی  ( در مقابلGoldani,2019داده است.)به خود اختصاص لذا مطالعات بسیار کمتری را در ایران 

ارد. در یک طبقه باالیی در دنیا و ایران برخوردار بوده و لذا تنوع بسیار بیشتری در رویکردهای محاسباتی داز قدمت 

( Anderson, 2007بندی ساده مهمترین روشهای بکار گرفته شده برای اعتبارسنجی را میتوان موارد زیر برشمرد: )

 (1389 ( و )فالح شمس1388 و )خوانساری
 

 های: اعتبارسنجی پارامتری شامل روشالف( رویکرد 

                                                           
1 Credit Scoring models 
2 Credit Rating Models 
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 3مدل احتمال خطی 

 4های لوجیت و رگرسیون لجستیکمدل  

 مدل رگرسیون پروبیت(PM)5 

 6های مبتنی بر تحلیل ممیزیمدل (DA) 

 یا برنامه ریزی ریاضی( 7ریزی خطیبرنامه( 

 های :ب( رویکرد اعتبارسنجی ناپارامتری شامل روش
 8های خبرهسیستم 
 9بندی بازگشتی(های تقسیمبندی )الگوریتمهای طبقهدرختواره  
 مدل K - 10ترین همسایگاننزدیک : 

 مراتبی سلسله تحلیل فرایند تکنیک(AHP)11  

 12های عصبی مصنوعیشبکه    
 13الگوریتم های ژنتیکی 

اد گردد سک ایجتنوع باال در بکارگیری این روش ها موجب شده، یک سوال مهم برای پژوهشگران حوزه مدیریت ری

نه ش بهیو آن اینکه حساسیت هر روش نسبت به پارامترای گوناگون چگونه است و چطور میتوان به انتخاب رو

وش ربرگزیدن  نحوه وها، تنها به مقایسه آنها پرداخت. در این مقاله قصد داریم بدور از توضیح مبسوط هر یک از روش

 (Anderson,2007)بسیار مبسوط تر  ( یا توضیح1395به )گلدانی، بهینه بپردازیم. برای مطالعه این روشها میتوان 
 مراجعه نمود.

 

 های اعتبارسنجی مشتریان و نحوه انتخاب روش بهینهمقایسه بین روش   -2

یات و شرایطی هایی هستند که بسته به مقتضها و قوتنسبت به یکدیگر دارای ضعف های اعتبارسنجی مشتریانروش

سنجی عتباراها( برای که قرار است روش مورد نظر استفاده گردد، به سراغ یک یا چند روش )ویا ترکیبی از آن

سپس  پردازیم،م شده میانجاشهای ارایه شده بر مبنای مطالعات ، ابتدا به مقایسه روبرای این منظوررویم. مشتریان می

های الشروری بر ته با مها اشاره خواهیم نمود، آنگابه تبیین مالحظات الزم برای انتخاب روش بهینه از میان سایر روش

وان تآیا می دهیم که کنیم به این پرسش پاسخها گوناگون با یکدیگر، سعی میها از جنبهانجام شده برای مقایسه روش

 به یک روش خاص برای رتبه بندی اعتباری رسید.روی هم رفته 
 بندی مشتریان های اعتبارسنجی در رتبه.   بررسی عملكرد روش1. 2

بندی سبدهای اعتباری )که دو رویکرد مرسوم مدیریت چنانکه مطرح شد اعتبارسنجی مشتریان برخالف رتبه

بوده و لذا مطالعات بیشتری را در ادبیات ریسک اعتباری روند( از قدمت باالتری برخوردار ریسک اعتباری به شمار می

های های صورت گرفته در خصوص مقایسه روشبه خود اختصاص داده است. بخشی از این ادبیات، مربوط به پژوهش

                                                           
33.linear probability model 
4. probit & logit models 
5. Probit Model 
6. Discrimination Analysis models (DA) 
7. Linear Programing  
8. Expert Systems 
9.Classification trees algorithms (recursive partitioning) 
10. K-Nearest Neighbors models 
1 1. Analytic Heirarchy process 
12. artificial neural networks  
13. Genetic Algorithm 
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های مرسوم در اعتبارسنجی ها به مقایسه روشباشد. در ادامه با مروری بر این پژوهشمرسوم اعتبارسنجی مشتریان می

 بندی برسیم.بهینه به جمع کنیم نسبت به روششتریان خواهیم پرداخت و در انتها سعی میم

 در نهایت ند وای از مطالعات همسان را در جدول پیش رو گرد هم آوردخالصه 2002توماس و همکارانش در سال 

ا ری از اینجگیتیجههاست! این ن های اعتبارسنجی بیشتر از تفاوتهای بین روشگیری نمودند که شباهتاینگونه نتیجه

که از  دارد ناشی شده که بر مبنای اطالعات جمع آوری شده، برای هر مسئله مدل سازی شده سقف ماکزیممی وجود

 وند.طریق هیچ یک از تکنیک ها نمی توان از آن باالتر رفت اما هریک می توانند به این سقف نزدیک ش
 حیح طبقه بندی شده.  مقایسه نتایج درصد موارد ص3جدول 

 نویسنده
 خطی

لجستی

 RPA ک
برنامه ریزی 

 خطی

شبكه 

 عصبی
الگوریت

 م ژنتیک
 رگرسیون

    43.8 43.3 43.4 (1995هنلی )

   74.7 75.0  77.5 (1992بویل و همكاران )

اسرینیویزان و چاکرین 

(1987) 
87.5 89.3 93.2 86.1   

یوباس و همكاران 

(1997) 
68.4  62.3  62.0 64.5 

  66.4   67.3 66.5 (1997دسای و همكاران )

 (Thomas L.C., 2002)منبع : 

در  انددهبندی شچنانکه از جدول پیداست، ممکن است درصد مشتریانی که از لحاظ اعتباری به درستی طبقه

 باشد.یمهای مختلف تقریباً  یکسان درصد برای روشمطالعات مختلف فرق کند، اما در یک مطالعه خاص این 
-ردن مدلکه اجرا بای دیگر، با یک تقسیم بندی اولیه مشتریان در دو گروه خوب و بد، گویلن و آرتیس در مقاله

 های مختلف برای اعتبارسنجی مشتریان پرداختند و نتایج آنرا در جدول زیر ارایه دادند:
 

 (Guillen, 1992)منبع: 

هایی که از )چه شرکترا نشان می دهد هادر میان کل شرکتبندی صحیح طبقه درصد ستون اول ،این جدولدر 

مربوط به گروه  بندی صحیحطبقه درصد ، ستون دومهایی که بد هستند(لحاظ اعتباری خوب هستند و چه شرکت

های مربوط به گروه شرکتبندی صحیح طبقه درصد ستون سوم دهد و)از منظر اعتباری( را نشان میهای خوب شرکت

)مانند خطای درصد گروه های بدی است که در گروه خوب ها پذیرفته شده اند هم و ستون چهارماز لحاظ اعتباری بد 

% داراست. با  9/71دی کلی صحیح را با . همانطور که مشاهده می شود مدل پروبیت باالترین رتبه طبقه بننوع دوم(

نیز دارد. در  را این حال، این مدل بدترین رتبه را از نظر طبقه بندی موارد بدی که در گروه خوب ها پذیرفته شده اند

 بندی مشتریاناعتبارسنجی بر مبنای صحت طبقههای . مقایسه روش4جدول 

 مدل
طبقه بندی صحیح 

 کلی

طبقه بندی صحیح 

 گروه خوب

طبقه بندی صحیح 

 گروه بد

درصد گروه بد 

پذیرفته شده در گروه 

 خوب

 8.1 78.0 62.2 65.4 ممیزیتحلیل 

مدل رگرسیون 

 خطی
55.1 47.0 87.5 6.2 
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مقابل، مدل رگرسیون خطی دارای پایین ترین موارد بد پذیرفته شده در گروه خوب هاست در حالی که رتبه طبقه 

. اما چنانکه مشخص است، روی هم رفته تمایز ح این مدل، پایین ترین رتبه در بین تمام مدل هاستبندی کلی صحی

توان روشی را یافت که در تمامی شرایط از یک شود. به عبارت دیگر نمیها مشاهده نمیجدی و در خوری بین روش

 روش دیگر برتر عمل کند.
که در  نلی استهپردازد، مقاله هند و تبارسنجی مشتریان میمطالعه بعدی که به مقایسه عملکرد چندین روش اع

ریسک  ردن نرخخواهد بداند که کدام روش در بدست آوپردازد و میآن به مقایسه پنج روش مرسوم اعتبارسنجی می

ک با یخورد وش در برخواهد بدانند کدام رکند. به عبارت دیگر میتر عمل میاعتباری گروه مشتریان بد سابقه، حساس

وبی بین ا حد خگیرد. چنانکه در جدول زیر پیداست این نرخ تمجموعه داده مشخص نرخ ریسک را باالتر اندازه می

االتر بدار را گیری این مقگیری شده و تنها با ختالف ناچیزی روش درخت تصمیمهای لیست شده یکسان اندازهروش

 ارزیابی نموده است.

 اعتبارسنجی بر مبنای نرخ ریسک گروه بدهای . مقایسه روش5جدول 

 نرخ ریسک گروه بد )%( تكنیک های رتبه بندی

 43.09 (D)به ازای هر  K-NNمدل 

 43.25 (D=0)به ازای  K-NNمدل 

 43.30 رگرسیون لجستیک

 43.36 رگرسیون خطی

 43.77 درخت تصمیم گیری

 (Henley & Hand, 1996)  منبع:

ای اخیر هژوهشپمطالعه بعدی مربوط به کروک و همکاران بوده که سعی نموده اند کار توماس را تکمیل کرده و 

ندی ببقهطدیگری را در خصوص اعتبارسنجی مشتریان اضافه نمودند. چنانکه مشخص است در جدول زیر نیز درصد 

 باشند.یکسان میهای گوناگون در یک مطالعه مشخص تقریبا صحیح هر روش
 

 مقایسه درصد طبقه بندی شده صحیح از مطالعات چاپ شده. 6جدول 

 

بویل و 

همكاران 

(1992) 

دسای و 

همكاران 

(1997) 

وست 

(2000) 

لی و 

همكاران 

(2002) 

مالهوت

 (2003را )

بیس

ن 

(2003) 

و  انگ

همكاران 

(2005) 

رگرسیون خطی یا 
LDA 

77.5 66.5 79.3 71.4 69.3 79.3 80.8 

رگرسیون 

 لجستیک
 67.3 81.8 73.5  79.3  

درخت تصمیم 

 گیری
75.0  77.0   77.0 78.4 

  79.0     74.7 برنامه ریزی ریاضی

 81.7 79.4 72.0 73.7 82.6 66.4  شبکه های عصبی

 82.8       برنامه ریزی ژنتیک

K  نزدیک ترین

 همسایه
  76.7   78.2  

 (Crook, 2007)منبع: 
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ایر ری بر سجدی و چشمگیبرتری  ،کرد که هیچ تکنیک اعتبارسنجی استنتاجمی توان از نتایج این جدول چنین 

یزان مو اختار سبه مواردی چون جزئیات مسئله، اندازه و  مناسب برای اجرا نتخاب یک روشا لذا ندارد و هاروش

 نیککتعملکرد  گرچه ،عنوان مثال. به بستگی داردو ... داده ها، متغیرهای مورد استفاده، بازار موردنظر دسترسی به 

 ای آماریهتکنیک  از سایرعمومًا  درصد های نسبتا باالتری مانند شبکه عصبی و برنامه ریزی ژنتیک،  ایهای آماری

ل، موجب ه از مدهای بدست آمدشهود بهتر فرایند و خروجیدهد؛ اما سادگی در انجام و در مطالعات مختلف بدست می

جستیک لسیون تکنیک های معمول چون تحلیل های خطی جداگانه و رگر استفاده از قابل تأملی برای شده که تاکید

 ی ارایههاه دادهکاین است کرده است،  تاکیدکه کروک نیز به آن  نکته مهمی. داشته باشد وجودگوناگون در مطالعات 

ه ورد مقایسمروش(  ها مربوط به یک مطالعه و نه چندین مطالعه برای یکشده را تنها باید به شکل ستونی)یعنی داده

   و بررسی قرار داد.

که مدل های آماری  اندپس از بررسی چندین مطالعه اینگونه استنتاج نموده 2011عبدو و پوینتن نیز در سال  

ادعای این مقاله در  ریزی ژنتیک و الگوریتم فازی بهتر از مدل های سنتی اند.امههای عصبی، برنپیچیده مانند شبکه

های عصبی جدول ارایه شده توسط کروک نیز قابل مشاهده است. چون چنانکه از جدول پیداست، استفاده از شبکه

د را نیز دارند که از ها مشکالت خاص خودرصدهای باالتر هر مطالعه را به خود اختصاص داده است. البته این مدل

سازی مدل است و لذا تحلیل حساسیت مدل و برخی اوقات ها عدم امکان تبیین مفهومی، در مراحل پیادهمهمترین آن

 (Abdou & Pointon, 2011) کند.ها را با مشکل روبرو میگذاری با استفاده از این مدلامکان سیاست

 مالحظات مهم در انتخاب روش بهینه.   3. 2

ای هه ویژگیربوط بمچنانکه مطرح گشت، هر روشی مزایا و معایب خود را داراست و لذا در هر زمانی باید ملزومات 

تخاب روش رای انبشود، در نظر گرفته شود. این ملزومات که باید هر روش و تکنیکی که در هر کدام بکار گرفته می

ربوط به مالحظات ها توجه نمود، در قالب سه بخش قابل بیان است: الف( مسنجی مشتریان به آنمناسب برای اعتبار 

 هابه آن ادامه های در دسترس و ج( مالحظات مربوط به فروض اتخاذ شده، که درمدل و ب( مالحظات مربوط به داده

 پردازیم:می

 .    مالحظات مربوط مدل 1. 3 .2

 (Anderson, 2007)بایست هنگام انتخاب مدل مدنظر قرار داد عبارتند از : از مهمترین ملزوماتی که می
 کند یا خیر. در واقع، هر : اینکه آیا مدل مورد استفاده وظایف محوله از طرف ما را به خوبی اجرا می14تناسب مدل

خروجی مدل، خود پیش فرضی است که مدل با پذیرفتن مدلی در دل خود فروضی دارد که برخی از سواالت ما از 

 های آن درخصوص سواالتی که برای ما مهم است، اعتماد نمود.توان به پاسخها اجرا شده ولذا نمیآن

 سازی و اجرای مدل، یکی از : گاهی به علت وجود محدودیت زمان، سرعت پیاده15سازی و تعمیم مدلسرعت پیاده

توجه نمود. اینکه یک مدل تا چه اندازه  ست که برای انتخاب روش اعتبارسنجی باید به آنمهمترین پارامترهایی ا

کنندگان از آن مدل بدهد، خصوصاً در سازی، رفع عیب و بعد تکمیل و توسعه را به استفادهامکان تسریع در پیاده

ل تغییرند، یکی از مهمترین شرایطی که پارامترهای محیطی)از قبیل متغیرهای کالن اقتصادی( به سرعت در حا

 باشد.عوامل در انتخاب روش مناسب برای اعتبارسنجی مشتریان می

 های اعتبارسنجی مشتریان، مشکالتی از قبیل کمبود دادهسازی روش: بعضاً با پیاده16قابلیت تطابق و انعطاف مدل-
قی بعضی متغیرهای کنترل و ... ها و اطالعات، همبستگی باال بین متغیرهای مستقل، عدم تغییر مناسب و منط
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های مدل غیرقابل اعتماد باشند، لذا انعطاف کافی و قابلیت انطباق مدل با شرایط شود که خروجیموجب می

 های یک مدل مناسب است.جدیدی که با آن روبرو هستیم، از ویژگی

 توضیح باشند و بتوان از  های مدل به راحتی قابل تبیین و: اینکه خروجی17های مدلشفافیت و روشنی خروجی

ها رهنمودهای سیاستی مناسبی اتخاذ نمود، یک ویژگی مهم در انتخاب روش است. چراکه امروزه با ورود آن

ابزارهای مختلفی از ریاضیات یا سایر علوم مهندسی به حوزه اقتصاد و فاینانس، تحلیل و تبیین خروجی بسیاری از 

ها بدنبال رهنمودهای سیاستی هستند، به مشکل ی که از دل این خروجیگذارانها مشکل شده و لذا سیاستروش

 شود.هایی مانند شبکه عصبی یا الگوریتم ژنتیک به وفور مشاهده میخوردند. این مطلب برای روشبر می

 .    مالحظات داده ها2. 3 .2

 بینیتاریخی برای انجام چنین پیشهای بینی و تخمین را کارکرد اصلی یک مدل بدانیم، وابستگی به دادهاگر پیش

تر سازی مدل باید به آن توجه نمود. این مطلب زمانی جدیترین نکاتی است که در تبیین و پیادهیا تخمینی، از اصلی

خوریم. های مورد نیاز به هر دلیلی کم بوده و لذا ما در راستی آزمایی مدل به مشکل بر میشود که دسترسی به دادهمی

این مشکل مطالعات فراوانی انجام شده و در کتب اعتبارسنجی بعضاً یک فصل کامل از کل کتاب به آن  برای حل

 :پردازیمهای در دسترس میدر ادامه به بررسی مهمترین عناوین در بررسی داده 18اختصاص یافته است.
(Anderson, 2007) 

 های پژوهش اثرات متقابلی روی : اینکه در بعضی از مسایل، داده19ها روی یکدیگرهمبستگی و اثرات متقابل داده

هاست که بسته به های مدلسازی قادر به کشف این همبستگیگذارند و استقالل ندارند. برخی روشیکدیگر می

 رویم.ها برای ما دارند، به سراغ این مدلها میمیزان اهمیتی که این همبستگی

 ها یناافی است؟ کهای دردسترس به حد ها پرت ما مشهود است؟ آیا تعداد دادهها: آیا دادهدهحجم و کیفیت دا

ت یگ به سمهایی چون رگرسیون خطی و یا لجستها باید از روشسواالتی است که در صورت پاسخ منفی به آن

 گیری حرکت نمود.و یا درخت تصمیم AHPهایی چون روش

 ها  باینری استفاده از ها بسیار نزدیک به هم و یا دادها: به عنوان مثال برای دادههپیوستگی و یا گسستگی داده

های پراکنده بسیار برای داده 20LMP شود و این در حالی است که روشرگرسیون لجستیک به شدت توصیه می

 مناسب است.

 .    مالحظات فروض3. 3. 2

توجه نمود، فروضی است که هر  برای مدلسازی باید به آنیکی از نکات ظریفی که هنگام انتخاب تکنیک مناسب 

گردد که بعضاً انتظار ما از یک مدل، گردد، اهمیت این مطلب زمانی دوچندان میتکنیک بر مبنای آنها پیاده و اجرا می

بل پذیرش هایش را کامالً غیرقاخود به عنوان یکی از فروض مدل پذیرفته شده است و لذا بکارگیری آن مدل و خروجی

 (Anderson, 2007)انتخاب یک مدل بر مبنای فروض آن در سه قالب قابل طرح و بررسی هستند:  کند.می

 ها را فروض مدل: اینکه هنگام بکارگیری هر مدل بتوان تمام فروض آنرا در خصوص داده ها صحیح پنداشت و آن

پیوندد. این مطلب گرچه عموماً درباره فروض است که اغلب اوقات به وقوع نمی پیاده سازی نمود، فرض ایده آلی

گیرد مطرح است، اما در خصوص سایر فروض نیز قابل طرح هایی که دراختیارمان قرار میها و دادهآماری مدل
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نقض فروض  های مبسوط )و بعضاً چندین پاسخ مختلف( برای هر یک از موارداست. لذا در ادبیات مرسوم پاسخ

 ها مراجعه نمود.توان به آنوجود دارد که می

 گام ها هننها و متغیرهای بکار رفته فروضی دارد که باید از صحت آفروض آماری: هر مدل نسبت به داده

 مسانی اینیانس هها و یا واربکارگیری مطمئن شد. مواردی از قبیل نرمال بودن متغیرهای وابسته، استقالل آن

 و بسیاری دیگر از جمله این مواردند.متغیرها، 

 بینی است و نه توضیح آنچه رخ داده است، لذا هر های مطروحه عموماً پیشهای مورد استفاده: هدف در مدلداده

ی بیشتری دسترسی پیدا کرد، خروجی قابل اعتمادتری را خواهیم داشت. مسایل مربوط چه بتوان به حجم داده

ها نیز اثر بگذارند، به عنوان مثال زمانی توانند روی فروض پذیرفته شده در مدلموارد میها در بسیاری از به داده

ها، اعم از همبستگی، همخطی شدید، واریانس ها اندک است، بسیاری از نقض فروض آماری در آنکه داده

های انتخابی را به سمت مدلها اندک است برای رفع این مشکالت یا دهد. لذا زمانی که دادهناهمسانی و... رخ می

های صحیح سازیبریم و یا با شبیهپیش می 21های فرا ابتکاریهای ناپارامتری، مطالعات میدانی و یا الگوریتممدل

 پردازیم.و اصولی به تولید داده می

 انتخاب یک روش همیشه برتر یا روش بهینهجمعبندی:  -3

برتر اجماع کلی  "همیشه"ت که اگرچه در خصوص انتخاب یک روشِ در یک جمعبندی کلی میتوان اینگونه بیان داش

های هر یک این اتفاق نظر وجود های گوناگون و خروجیوجود ندارد اما به نظر می رسد که در خصوص اعتماد به روش

کنند مجموعه ای از روش های ، زمانیکه که افراد تجربه مهمی از یک تکنیک مشخص کسب میاوالً دارد که:  

توان به ، میدوماًفریبکارانه نیز در اختیار دارند که به آن ها اجازه می دهد که بهترین نتیجه ممکن را بدست آورند! 

های آماری جدید استفاده کرد و خود را درگیر مشکالت تبیین و استنتاجات مفهومیشان نمود، جای اینکه از تکنیک

های باکیفیت را وارد مدل نمود و منابع اطالعاتی جدید بدست آورد و به این ترتیب ضمن ادهمقادیر بیشتری از د

های موجود امروزه اینکه، روش سومهای حداکثری را باالتر برد، و تر، سقف درصدهای کالسیک و سادهاستفاده از مدل

ها و گاهی استفاده از خروجیهای یک مدل آن گردند، بلکه ترکیباند استفاده نمیعمدتًا به همین شکلی که بیان شده

 (Anderson, 2007)های صحیح را ارتقاء ببخشد. بندیبه عنوان ورودی برای مدلی دیگر میتواند سقف طبقه

مشتریان  بارسنجی( هدف خود از اعت2های خود و تواند با توجه به ا( محدودیتلذا یک شرکت یا موسسه مالی می

 عتبارسنجیاد که ، اقدام به طراحی مدل مورد نظر خود نماید. در این میان ممکن است که یک تصمیم بهینه این باش

نجی، عتبارستوان برحسب هدف امشتریان به طور کلی به یک شرکت خارج از سازمان برون سپاری شود. یا حتی می

 بارسنجی شوند. برخی از مشتریان به صورت داخلی و برخی خارجی اعت
 

 منابع -4
 .های ایرانی در پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک KMV ارزیابی کاربرد مدل ساختاری .(1388سول)خوانساری، ر [1]

 .تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق علیه السالم

وم اجتماعی و مجله عل .تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشورطراحی و  .(1384) .رضا، تهرانی؛ میرفیض، شمس فالح [2]
 .60 - 45 انسانی دانشگاه شیراز

سهیالت تطراحی مدل اعتبارسنجی و پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان  (1389) .حمید، راد مهدوی؛  میرفیض، شمس فالح [3]
 .22 -1 مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی .لیزینگ

 شده در سازمان بورس و اوراق بهاداربندیبررسی اثر متغیرهای کالن اقتصادی بر احتمال نکول صنایع طبقه (،1395گلدانی، مهدی ) [4]
 پایان نامه دوره دکتری، دانشگاه عالمه طباطبایی.
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 چكیده

اران گذرمایهسمندی بررسی شد و در ادامه تاثیر رضایتآن در این پژوهش، مدیریت ریسک شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر 
ورس اوراق بهادار شرکت پذیرفته شده در ب 170بر روابط بدست آمده نیز مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری تحقیق، شامل 

با استفاده از  بدست آمدهگردآوری گردیده است. نتایج  1397-1388ها برای دوره زمانی نآتهران است که اطالعات مربوط به 
افول  ی که مرحلهیابد؛ بطورها افزایش میپذیری شرکتبا سپری شدن مراحل چرخه عمر، ریسک دانشان د رگرسیون چند متغیره

درخصوص  نتایجیابد. همچنین، پذیری کاهش میپذیری را داشته و در مراحل رشد و بلوغ ریسکبیشترین افزایش ریسک
ست که در انگر آن اگذاران بیمندی باالی سرمایهها در شرایط وجود رضایتپذیری شرکتتاثیرگذاری مراحل چرخه عمر بر ریسک

ک ها و ریسه داراییها افزایش یافته و به شکل معناداری بر میزان ریسک بازدپذیری شرکتمرحله رشد، معیارهای مختلف ریسک
ن، بر گذاراایهی سرماالبمندی رضایتهای دارای د که در مرحله افول و در شرکتابازده سهام افزوده شده است. سایر نتایج نشان د

یری پذریسک د که میزانداپذیری به شکل معناداری افزوده شده است. در ضمن نتایج نشان میزان معیارهای مختلف ریسک
های با ورهد، بیشتر از گذاران باالترمندی سرمایههای با سطح رضایتدر دورهو شرکت در مراحل پیدایش، رشد و افول چرخه عمر 

 تر است.گذاران پایینمندی سرمایهسطح رضایت

 .گذارانهیسرما مندیتیرضامدیریت ریسک و  ؛چرخه عمر کلمات کلیدی:

 مقدمه -1

-مدل عمر، چرخه ادبیات برای در. شود می تقسیم مراحلی به مدیریت، و در اقتصاد ومؤسسات ها شرکت عمر چرخه
 هر به توجه با هاشرکت و مؤسسات که است ای گونهها به مدل این چارچوب. است شده ارائه مرحله چند هایی با

 اطالعات رد ای گونه به هاسیاست این .کنندمی دنبال را مشی مشخصیخط سیاست و خود اقتصادی عمر از مرحله

 تمام انندم عمر شرکت، چرخه نظریه براساس های اقتصادیبنگاه و هاشرکت. شود می منعکس ها حسابداری شرکت
 ،(رشد دوران)وانیدرج. کنندمی طی عمر را یا چرخه منحنی و میرندمی کنند،رشد می شوند،می متولد زنده موجودات

 تغییر روابط ها،مانساز عمر افزایش با. هستند کنترل غیرقابل مواقع در بیشتر ولی. پذیرندبسیار انعطاف ها سازمان

 کنترل قابلیت ا،هآن( افول دوران) پیرشدن با نهایت، در و یابدمی کاهش پذیریانعطاف و افزایش، کنترل .کندمی
 .[4]یافت خواهد نیزکاهش

شود و به بازار سرمایه های شرکت و تاثیرگذاری بر عملکرد شرکت نمیگیریاهمیت چرخه عمر، محدود به تصمیم

است که انتخاب روش ها توجه به این نکته ضروری گذاران شرکتکند. برای مثال برای سرمایهنیز تسری پیدا می

گذاری و تعیین قیمت در یک مرحله از چرخه عمر، ممکن است برای دیگر مراحل چرخه عمر مناسب نباشد و ارزش

رسد برای بازار سرمایه و افراد گذاران گردد. به نظر میاستفاده از آن منجر به بروز تصمیماتی اشتباه برای سرمایه

ها و رسیدن به درک درستی از شرایط هر مرحله از مراحل مختلف چرخه عمر شرکتگیرنده در این بازار، اطالع تصمیم

های مناسبی برای هر یک از فعاالن بازار سرمایه خواهد شد. یکی دیگر از مواردی که مورد توجه گیریمنجر به تصمیم
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ر داشتن وضعیت عملکرد و باشد تا با توجه به آن و در نظپذیری شرکت میگذاران قرار دارد، وضعیت ریسکسرمایه

پذیری شرکت عبارتست از میزان عدم اطمینان مربوط به گذاری خود را اتخاذ نمایند. ریسکعایدی، تصمیمات سرمایه

 . [8]های جدیدگذاریعایدی و جریانات نقدی آینده مربوط به سرمایه

های و پیامد حل مختلف چرخه عمرها در مراپذیری شرکتبا توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، شدت ریسک

ن اثیر میزاررسی تپذیری در هر یک از این مراحل، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین به بعملکردی رفتار ریسک

 شد.  ها پرداخته خواهدپذیری شرکتگذاران بر رابطه بین مراحل چرخه عمر و ریسکمندی سرمایهرضایت

 هافرضیه -2

دی منضایترهای با سطح پذیری شرکت در مراحل پیدایش، رشد و افول چرخه عمر در دورهمیزان ریسک فرضیه اول:

 تر است.گذاران پایینمندی سرمایههای با سطح رضایتگذاران باالتر، بیشتر از دورهسرمایه

 ست االتر با های پیدایش و افول چرخه عمرپذیری در دورهدر مقایسه با مرحله تزلزل، میزان ریسکفرضیه دوم: 

 .یابدپذیری در مرحله بلوغ کاهش میدر مقایسه با مرحله تزلزل چرخه عمر، میزان ریسک فرضیه سوم:

 جامعه و نمونه آماری -3

ن تحقیق ی در ایگیرروش نمونههای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شرکت

ه فاقد هایی کهای موجود آن دسته شرکتاست. به این صورت که از بین همه شرکت بودهروش حذف سیستماتیک 

هایی را یط شرکت. این شراشوندشوند و بقیه به عنوان نمونه انتخاب میباشند حذف می ادامهشرایط اشاره شده در 

ها منتهی آن یسال مال، موجود باشد( 1397تا  1388)قیتحق یدوره زمان یشرکت برا یاطالعات مالکه  شودشامل می

نام شرکت  ،شده باشند در بورس اوراق بهادار پذیرفته 1/1/1388هایی که حداکثر تا تاریخ شرکت ،به پایان اسفند باشد

 غییر دورهررسی، تبدر دوره مورد  ،های بورس اوراق بهادار تهران حذف نشده باشداز بین شرکت یمورد بررسدر دوره 

شرایط الزم را  1397تا  1388در دوره زمانی شرکت  170های فوق، تعداد محدودیتپس از اعمال . مالی نداده باشند

تغیرهای م اند.هتخاب شدها جهت بررسی انگیری انجام نگرفته است و تمامی شرکتدارا بوده و با توجه به این امر نمونه

 مورد مطالعه

 متغیر مستقل تحقیق

 :متغیرهای مستقل تحقیق عبارتست

 لف( چرخه عمر شرکتا

لگوی اشود، چرخه عمر بر اساس استفاده می [5]جهت سنجش مراحل مختلف چرخه عمر شرکت از مدل دیکینسون

 . گردددی میبنمرحله؛ پیدایش، رشد، بلوغ، تزلزل و افول و به شرح زیر تقسیم 5سیستماتیک جریانات نقدی به 
 : نحوه تشخیص مرحله عمر شرکت1جدول

  
 پیدایش
Intro   

 رشد
Growth   

 بلوغ
Mature   

 تزلزل
Shake-Out   

 افول
Decline 

 - جریانات نقدی عملیاتی
 

+ 
 

+ 
 

- + + 
 

- - 

 - گذاریجریانات سرمایه
 

- 
 

- 
 

- + + 
 

+ + 

 - +   - + -   -   +   + جریانات تامین مالی

وع ر اساس نبای که شرکت از لحاظ چرخه عمر در آن واقع است شود، مرحلهمشاهده می فوقهمانطور که در جدول 

 .شودعالمت خالص جریانات نقدی آن مشخص می

زمایشى
خه آ
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 گذارانمندی سرمایهب( رضایت

 .[2]گیردگذاران بر اساس برآیند معیارهای زیر مورد سنجش قرار میمندی سرمایهرضایت

رکت شتعداد سهام معامله شده به میانگین تعداد سهام دش سهام عبارتست از نسبت گر یزان گردش سهام.م. 1-2-ب

ش از حد اری بیگذای از ارزشطی سال مالی. وجود گردش سهام باال که بیانگر وجود نقدشوندگی باالتریست، نشانه

دش سهام نشان . بنابراین افزایش گر[8]تواند نشان دهنده کاهش بازدهی باشدسهام است و افزایش نقدشوندگی می

 .گذاران استمندی سرمایهنبود رضایت دهنده

است.  کنند که انتشار سهام جدید نشان دهنده کاهش بازدهیعنوان می [3]بیکر و ورگلر . انتشار سهام جدید.2-2-ب

 گذاران است.مندی سرمایهبنابراین افزایش انتشار سهام جدید نشان دهنده کاهش رضایت

های اساس تفاوت بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکتاین معیار که بر. قسیمیت. صرف سود 3-2-ب

اضای یزان تقگیرد، نشان دهنده مهای فاقد سود تقسیمی مورد سنجش قرار میپرداخت کننده سود تقسیمی و شرکت

 یسودآوری باالتر های پرداخت کننده سود تقسیمی از. با توجه به آنکه شرکت[3]گذاران به سود تقسیمی استسرمایه

 گذاران است.مندی سرمایهبرخوردارند لذا این متغیر نشان دهنده وضعیت رضایت

 متغیر وابسته تحقیق

 .[6]پذیری شرکت به شرح زیر استمعیارهای سنجش ریسک
 نحوه سنجش  نماد  نام متغیر

-ریسک بازدهی دارایی
 ها

 std_ROA  مع جت به قبل از مالیاها )نسبت سود عبارتست از انحراف معیار نرخ بازده دارایی

 ها( در سه سال گذشته دارایی

 انحراف معیار سالیانه بازده ماهیانه سهام در سه سال گذشته   std_RET  ریسک بازدهی سهام

 وش شناسی تحقیقر -4

و معیار متفاوت . با توجه به وجود د[6]های رگرسیونی زیر استفاده خواهد شدبرای بررسی فرضیات تحقیق، از مدل

تفکیک  های تحقیق به ازای هر یک از این معیارها، بهپذیری شرکت، هر یک از مدلسنجش وضعیت ریسک جهت

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  

 (: مدل فرضیه اول پژوهش1رابطه)

Riski,t = α0 + ∑ βjLCSi,t

4

j=1

+ β5SENTi,t + ∑ βkLCSi,t

9

k=6

∗ SENTi,t + β10Sizei,t + β11MTBi,t + β12Levi,t

+ β13Capexi,t + β14∆Salei,t + β15Agei,t + β16PMi,t + ∑ Fixed Effects + εi,t 

 (: مدل فرضیات دوم و سوم پژوهش2رابطه)

Riski,t = α0 + ∑ βjLCSi,t

4

j=1

+ β5Sizei,t + β6MTBi,t + β7Levi,t + β8Capexi,t + β9∆Salei,t + β10Agei,t

+ β11PMi,t + ∑ Fixed Effects + εi,t 

 های فوق:در مدل

LCSi,t  : مراحل چرخه عمر.وضعیت قرارگیری شرکت در هر یک از 

 Riski,t  :ها و انحراف معیار بازدهی پذیری شرکت که بر اساس دو معیار انحراف معیار نرخ بازده داراییوضعیت ریسک

 گیرد. سهام مورد سنجش قرار می

زمایشى
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SENTi,t  :نگر گذاران. چنانچه برآیند معیارهای سنجش این متغیر بیامندی باال در سرمایهمتغیر مجازی وجود رضایت

 خواهد بود.و در غیر این صورت مقدار صفر  1گذاران باشد به این متغیر مقدار مندی باال در سرمایهوجود رضایت

 متغیرهای کنترلی تحقیق عبارتست از:

 نحوه سنجش  نماد  نام متغیر

 لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام  Size  اندازه شرکت 

 های رشدفرصت
 

MTB   ام+ ارزش دفتری حقوق صاحبان سه –نسبت ارزش بازار شرکت )ارزش بازار سهام

 ارزش دفتری بدهی( به ارزش دفتری شرکت

 هاهای بلندمدت به جمع دارایینسبت جمع بدهی  Lev  اهرم مالی

 ایمخارج سرمایه
 

Capex  ای شرکت به جمع ارزش بازار شرکت )ارزش بازار سهامنسبت مخارج سرمایه – 
 ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام+ ارزش دفتری بدهی(

 درصد تغییرات در فروش شرکت نسبت به سال ماقبل آن  Sale∆  تغییرات فروش

 لگاریتم طبیعی سن شرکت از زمان تاسیس  Age  سن شرکت

 عبارتست از نسبت سود قبل از مالیات به جمع فروش  PM  حاشیه سود

     

 
در مرحله پیدایش و افول به  βjرود در مدل نخست تحقیق ضریب پژوهش تائید گردد، انتظار میچنانچه فرضیات 

رود که صورت مثبت و در مراحل رشد و بلوغ به صورت منفی و معنادار مشاهده شود. در مدل دوم تحقیق انتظار می

شرکت داشته باشد و ضریب متغیرهای پذیری گذاران تاثیری مثبت بر ریسکمندی سرمایهمربوط به رضایت β5ضریب 

 در مراحل پیدایش، رشد و افول به صورت مثبت مشاهده شود. β𝑘مندی و چرخه عمر تعاملی رضایت

 تحقیقآمار توصیفی متغیرهای  -5

رح ج دول شود. نتایج بدست آمده به ش بندی میمرحله تقسیم 5های نمونه به در مدل دیکینسون، چرخه عمر شرکت

 31ود درص د در مرحل ه رش د، ح د 28های نمونه درمرحله پیدایش، درصد شرکت 26دهد که نزدیک به نشان می زیر

 اند.درصد در مرحله افول قرار داشته 9درصد در مرحله تزلزل و  6درصد در مرحله بلوغ، 

 های نمونه از لحاظ قرارگیری در مراحل چرخه عمر شرکت : وضعیت شرکت2جدول

 
 

 049/0(، برابر با std_ROAها )میانگین متغیر ریسک بازده داراییتوان مشاهده نمود؛ می 3 همانطور که در جدول

باشد. با توجه به اینکه هر چه مقدار بدست آمده کمتر باشد، بیانگر ریسک کمتری است، نتیجه بدست آمده نشان می

( و ضریب کشیدگی 509/1باشد. مقادیر ضریب چولگی )درصد می 5ها کمتر از دهد که ریسک نرخ بازده داراییمی

نمادمرحله

Intro4460/262دوره پیدایش

Growth4700/276دوره رشد

Mature5240/308دوره بلوغ

Shake-Out1110/065دوره تزلزل

Decline1490/088دوره افول

17001/000جمع کل

درصد فراوانیفراوانی
چرخه عمر شرکت

زمایشى
خه آ

نس



 

 

دهد که میانگین ریسک ( این متغیر، بیانگر نرمال نبودن احتمالی توزیع این متغیر است. دیگر نتایج نشان می114/2)

 (، که با استفاده از انحراف معیار سالیانه بازده ماهیانه سهام در سه سال گذشته مورد سنجشstd_RETبازده سهام )

های است که این نتیجه بیانگر وجود ریسک بازده سهام نسبتا باال در میان شرکت 228/0قرار گرفته است، برابر با 

. دیگر نتایج استنمونه است. مقادیر ضریب چولگی و ضریب کشیدگی متغیر بیانگر نرمال بودن احتمالی توزیع متغیر 

باشد. با می 476/0( برابر با SENTگذاران )دی باال در سرمایهمندهد که میانگین متغیر مجازی وجود رضایتنشان می

مندی باال در توجه به نحوه سنجش متغیر که در آن چنانچه برآیند معیارهای سنجش این متغیر بیانگر وجود رضایت

-جه نشان میشود، این نتیو در غیر این صورت مقدار صفر اختصاص داده می 1گذاران باشد به این متغیر مقدار سرمایه
 گذاران وجود داشته است. مندی باال در سرمایههای نمونه تحقیق رضایتدرصد از شرکت 48دهد که در نزدیک به 

 : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق3جدول

 

 تحقیق هایتجزیه و تحلیل مدل -6

 یقمدل اول تحق -هاپذیری شرکتآزمون تاثیر چرخه عمر بر میزان ریسک

-ریسک ر میزاناستفاده از مدل مطرح شده، به بررسی تاثیرگذاری هر یک از مراحل چرخه عمر بدر این بخش با 
یار مختلف مع 2ود های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. با توجه به وجپذیری شرکت

 :بار مورد بررسی قرار گرفته است 2پذیری، مدل تحقیق در مجموع جهت سنجش ریسک

 :بررسی وجود و نوع اثرات ثابت مدل

، بت در مدلاثرات ثا های ترکیبی )پانل دیتا(، و وجودهای مقطعی یا دادههای دادهبه منظور انتخاب یکی از روش

انگر وجود اثرات باشد بی 05/0لیمر استفاده شده است. چنانچه سطح معناداری آزمون کمتر از  Fابتدا از آزمون 

 شود.د میرباشد، فرض صفر  05/0های ترکیبی( است. چنانچه سطح معناداری کوچکتر از ثابت در مدل )داده

نمادعنوان

std_ROA17000/0490/0370/0401/5092/1140/0050/180ریسک بازده دارایی ها

std_RET17000/2280/1530/1871/5171/6250/0430/814ریسک بازده سهام

SENT17000/4760/0000/5000/094-1/9930/0001/000رضایت مندی سرمایه گذاران

Size17005/8315/8000/7100/5560/4094/1018/192اندازه شرکت

MTB17001/4861/3130/5931/3881/5860/7683/330فرصت های رشد

Lev17000/0750/0470/0811/8653/1130/0010/352اهرم مالی

Capex17000/0290/0190/0311/768270610/0000/134مخارج سرمایه ای

ΔSale17000/1780/1480/3340/7281/023-0/4671/160تغییرات فروش

Age17001/5181/5800/190-0/8480/1200/6991/813سن شرکت

PM17000/2160/1490/2701/1551/492-0/2870/995حاشیه سود

تعداد 

نمونه

متغیرهای تحقیق
بیشینهکمینه انحراف معیارمیانهمیانگین

ضریب 

چولگی

ضریب 

کشیدگی

زمایشى
خه آ
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: آزمون اثرات ثابت مدل نخست تحقیق 4جدول

 و 490/7بر با برامقدار آماره این آزمون دهد که نشان می فوقجدول بخش نخست در ( لیمر)آزمون  Fتایج آزمون ن

 ادفی بودن نوعجهت بررسی تص این بدان معناست مدل دارای اثرات ثابت است.و  باشد.می 000/0 آن سطح معناداری

ر با رتیب برابن به تمقدار آماره و سطح معناداری آزمو نشان داداثرات ثابت از آزمون هاسمن استفاده شده که نتایج 

ابت ثلگوی اثرات اشد و ابمعناست که اثرات ثابت مدل از نوع تصادفی نمیبدان که این نتیجه  است 000/0و  317/34

 باشد.شود. نتایج بخش دوم نیز مشابه بخش اول میغیرتصادفی به عنوان الگوی ارجح پذیرفته می

: نتایج بدست آمده از ضرایب متغیرهای مدل نخست تحقیق5جدول

سطح معناداریآمارهسطح معناداریآماره

وجود اثرات ثابت در مدل7/4900/0006/1120/000آزمون F لیمر

غیرتصادفی بودن اثرات ثابت34/3170/000378/4980/000آزمون هاسمن

نتیجه معیار ریسک بازده سهاممعیار ریسک بازده دارایی ها نوع آزمون

نتایج بر اساس معیارهای مختلف سنجش ریسک

آماره tضریب
سطح 

معناداری
آماره tضریب

سطح 

معناداری

-C-1/898-6/4280/000-4/178-23/2090/000عرض از مبدأ

Intro0/0271/1350/257-0/026-1/0430/2973/775دوره پیدایش

Growth-0/006-0/2640/792-0/019-0/7330/4644/113دوره رشد

Mature-0/029-2/1890/029-0/071-2/4680/0144/029دوره بلوغ

Decline0/0923/9700/0000/0651/9930/0462/151دوره افول

Size0/0361/2870/1980/32312/6580/0001/352اندازه شرکت

MTB0/0742/6520/0080/0955/5140/0001/199فرصت های رشد

Lev-0/443-3/7820/0000/3293/7030/0001/071اهرم مالی

Capex0/6802/2580/024-0/073-0/3480/7281/179مخارج سرمایه ای

ΔSale-0/034-1/1650/2440/0201/2920/1971/058تغییرات فروش

Age0/1180/6640/5070/9025/7510/0001/050سن شرکت

PM-0/309-4/3450/0000/0300/6990/4851/376حاشیه سود

8/9448/023
0/0000/000
0/5150/487

1/8411/907

F آزمون

سطح معناداری

ضریب تعیین

)DW( آماره دوربین-واتسون

معیار ریسک بازده سهاممعیار ریسک بازده دارایی ها نمادمتغیرهای پژوهش

نتایج مدل بر اساس معیارهای مختلف سنجش ریسک
عامل تورم 

واریانس

VIF

زمایشى
خه آ

نس



 بررسی اعتبار و قدرت مدل:

باشد که این می 000/0و سطح معناداری آن برابر با  944/8مدل در بخش نخست جدول فوق، برابر با  Fمقدار آماره 

بق نتایج مطاد(. باشباشد)نتایج بخش دوم نیز بیانگر معناداری مدل تحقیق مینشان دهنده معناداری مدل می نتیجه

به  ناست کهاست و این بدان مع 487/0و  515/0برابر با های مختلف به ترتیب در بخشضریب تعیین فوق، جدول 

  گردد.توسط متغیرهای مستقل بیان می ،درصد از تغییرات متغیر وابسته 49و  52حدود  ترتیب

 :نتایج فرضیه دوم و سوم تحقیق

رتیب براب ر به ت زیردر بخش نخست جدول  ،شمتغیر مجازی واقع شدن در مرحله پیدایو سطح معناداری  tمقدار آماره 

 ه ا(،ه دارای یمرحله پیدایش بر متغیر وابسته )ریس ک ب ازدو این به معنای آن است که تاثیر  است 257/0و  135/1با 

ش ده د ک ه مرحل ه پی دایپذیری ش رکت نش ان م ینتایج در خصوص دیگر معیار سنجش ریسکوده است. نبمعنادار 

ج ازی واق ع ممتغی ر ده د ک ه دیگر نتایج نشان میمعنا بر ریسک بازده سهام داشته است. شرکت، تاثیری منفی اما بی

ش ته اس ت. شدن شرکت در مرحله افول در هر دو بخش جدول فوق تاثیری مثبت و معنادار بر متغیر وابسته تحقیق دا

ها ب ه ش کل تپذیری شرکبینی با ورود به مرحله افول، بر میزان ریسکدهد که مطابق پیشمجموع این نتایج نشان می

پ ذیری ه ای ریس کافزوده شده است اما بر خالف انتظار در مرحله پیدایش شاهد اف زایش معن ادار ش اخصمعناداری 

-یسزکدر مقایسه با مرحله تزلزل چرخه عمر، میززان رفرضیه دوم تحقیق مبنی بر اینكه، ل ذا  ،باشیمها نمیشرکت
گزردد تاییزد یزا رد نمزی %95مینان در سطح اط های پیدایش و افول چرخه عمر باالتر استپذیری شرکت در دوره

 شود(.)بخشی از فرضیه تایید اما بخشی از آن رد می

یری پ ذهای مختلف س نجش ریس کمتغیر مجازی واقع شدن شرکت در مرحله بلوغ تاثیری منفی و معنادار بر شاخص

س ک ب ازده و سطح معن اداری بدس ت آم ده ب ر اس اس معی ار ری t)با توجه به اینکه مقدار آماره ها داشته است شرکت

 014/0 و -468/2ر اساس معیار ریسک بازده سهام به ترتی ب براب ر ب ا و ب 029/0و  -189/2ها به ترتیب برابر با دارایی

-یسکهای ردهد که با ورود شرکت به مرحله بلوغ، شاهد کاهش معنادار شاخص. نتیجه بدست آمده نشان می(باشدمی
سک ها و ریراییباشیم و در این مرحله از چرخه عمر به شکل معناداری از میزان ریسک بازده داها میپذیری در شرکت

رحله تزلزل فرضیه سوم تحقیق مبنی بر اینكه در مقایسه با م نتیجه بیانگر آن استاین بازده سهام کاسته شده است. 

 شود.تایید می %95یابد، در سطح اطمینان بلوغ کاهش میپذیری شرکت در مرحله چرخه عمر، میزان ریسک

مدل دوم تحقیق –هاپذیری شرکتچرخه عمر و ریسک گذاران بر رابطه بینرضایت سرمایه آزمون تاثیر 

-یزان ریسکم بادر این بخش با استفاده از مدل مطرح شده در فصل سوم به بررسی فرضیه اول تحقیق مبنی بر اینکه  
االتر، ب گ ذاران من دی س رمایههای با سطح رض ایتدر مراحل پیدایش، رشد و افول چرخه عمر در دوره پذیری شرکت

 است:جدول زیر  تر است، پرداخته شده که نتایج به شرحگذاران پایینمندی سرمایههای با سطح رضایتبیشتر از دوره
: آزمون اثرات ثابت مدل دوم تحقیق 6 جدول

اثرات ثابت مدلبررسی وجود و نوع 

سطح معناداریآمارهسطح معناداریآماره

وجود اثرات ثابت در مدل7/3420/0005/1060/000آزمون F لیمر

غیرتصادفی بودن اثرات ثابت49/0630/000343/5220/000آزمون هاسمن

معیار ریسک بازده سهام

نتایج بر اساس معیارهای مختلف سنجش ریسک

نتیجهنوع آزمون معیار ریسک بازده دارایی ها
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 و 342/7ا براب ر ب مقدار آماره ای ن آزم ون دهد که نشان می فوقجدول بخش نخست در ( لیمر)آزمون  Fتایج آزمون ن

ه ای گ وی دادهو این بدان معناست که فرض صفر فوق مبنی بر اینکه استفاده از ال، باشدمی 000/0 آن سطح معناداری

ن نوع اث رات جهت بررسی تصادفی بود .باشدمدل دارای ااثرات ثابت مناسب میشود و لذا تجمیعی مناسب است، رد می

ن ب ه ترتی ب دهد مقدار آماره و س طح معن اداری آزم ونشان میآن ثابت مدل از آزمون هاسمن استفاده شده که نتایج 

باش د و الگ وی دفی نم یباشد که این نتیجه بدان معناست که اثرات ثابت مدل از نوع تصامی 000/0و  063/49برابر با 

باشد.شود. نتایج بخش دوم نیز مشابه بخش اول میاثرات ثابت غیرتصادفی به عنوان الگوی ارجح پذیرفته می

 بررسی اعتبار و قدرت مدل:

ه این نتیج ه کباشد می 000/0و سطح معناداری آن برابر با  613/8مدل در بخش نخست جدول، برابر با  Fمقدار آماره 

و  513/0براب ر ب ا ه ای مختل ف ب ه ترتی ب در بخ شمطابق نتایج ضریب تعیین  .باشددهنده معناداری مدل مینشان 

ره ای درص د از تغیی رات متغی ر وابس ته توس ط متغی 49و  51ح دود  به ترتیب است و این بدان معناست که 490/0

 گردد.مستقل بیان می

 :نتایج فرضیات تحقیق

ل ف وق ه ای اول و دوم ج دودر بخ ش ،متغیر مجازی واقع ش دن در مرحل ه پی دایشاری و سطح معناد tمقدار آماره 

تغی ر م -هد که دداشته است. دیگر نتایج نشان می هاپذیری شرکتمعنا بر معیارهای مختلف ریسکتاثیری منفی اما بی

یسک بازده ربر اساس معیار ها پذیری شرکتمجازی واقع شدن شرکت در مرحله رشد تاثیری منفی و معنادار بر ریسک

ری ش رکت پ ذینتایج بدست آمده بیانگر آن است که تاثیرگذاری این متغیر بر دیگ ر معی ار ریس ک. سهام داشته است

ش ان یگر نتایج ندها(، به صورت منفی مشاهده شده هر چند که از لحاظ آماری معنادار نبوده است. )ریسک بازده دارایی

ار ب ر قع شدن شرکت در مرحله افول در هر دو بخش ج دول ف وق ت اثیری مثب ت و معن ادمتغیر مجازی وادهد که می

ت آم ده ب ر و سطح معناداری بدس  t)با توجه به اینکه مقدار آماره پذیری شرکت داشته است معیارهای مختلف ریسک

هام ب ه ترتی ب سک ب ازده س و بر اساس معیار ری 012/0و  504/2ها به ترتیب برابر با اساس معیار ریسک بازده دارایی

ف زایش معن ادار ادهد که با ورود شرکت به مرحله اف ول، ش اهد نتیجه نشان میاین . (باشدمی 011/0و  548/2برابر با 

-ده سهام ش رکتها و ریسک بازدهد که میزان ریسک بازده داراییایم. این نتیجه نشان میها بودهپذیری شرکتریسک
 ها، با ورود به مرحله افول افزایش معناداری یافته است. 

ه شکل منف ی و گذاران در هر دو بخش بمندی باالی سرمایهو سطح معناداری متغیر مجازی وجود رضایت tمقدار آماره 

 می زان ان، ازگ ذارمندی ب اال در می ان س رمایهدهد که با وجود رضایت. این نتیجه نشان میمعنادار مشاهده شده است

سک ب ازده ها و ریهای نمونه کاسته شده و شاهد مقدار کمتری از ریسک بازده داراییپذیری شرکتهای ریسکشاخص

د ک ه متغی ر دهگذاران نشان میمندی سرمایهباشیم. نتایج در خصوص متغیرهای تعاملی چرخه عمر و رضایتسهام می

 پذیری شرکت داشته است.معیارهای مختلف ریسکمعنا بر تاثیری مثبت اما بی Intro*SENTتعاملی 

ه ای پذیری شرکتتاثیری مثبت و معنادار بر ریسک Growth*SENTدهد که متغیر تعاملی نتایج همچنین نشان می

(. ای ن نتیج ه و سطح معناداری بدست آمده که مثبت و معنادار بوده اس ت tنمونه داشته است )با توجه به مقدار آماره 

گذاران، در مرحل ه رش د ش اهد اف زایش معن ادار معیاره ای مندی باالی سرمایههای با رضایتد در شرکتدهنشان می

ها و ریسک بازده سهام اف زوده ایم و به شکل معناداری بر میزان ریسک بازده داراییها بودهپذیری شرکتمختلف ریسک

-تاثیرگ ذاری مثب ت و معن اداری ب ر ریس ک Decline*SENTدهد که متغیر تعاملی شده است. سایر نتایج نشان می
گذاران، بر مندی باالی سرمایههای دارای رضایتها داشته و بیانگر آن است که در مرحله افول، در شرکتپذیری شرکت

فرضزیه  دهد کهپذیری به شکل معناداری افزوده شده است. مجموع این نتایج نشان میمیزان معیارهای مختلف ریسک

هزای بزا پذیری شرکت در مراحل پیدایش، رشد و افول چرخه عمر در دورهمیزان ریسکاول تحقیق مبنی بر اینكه؛ 

زمایشى
خه آ

نس



تر اسزت، در گذاران پایینمندی سرمایههای با سطح رضایتگذاران باالتر، بیشتر از دورهمندی سرمایهسطح رضایت

 گیرد.مورد تایید قرار می %95سطح اطمینان 
: نتایج بدست آمده از ضرایب متغیرهای مدل دوم تحقیق 7جدول

گیریبحث و نتیجه -7

من دی در این پژوهش، مدیریت ریسک شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر آن بررسی شد و در ادام ه ت اثیر رض ایت

 ک ه دهنده آن استنشان نتایج بکارگیری شده خالصه  گذاران بر روابط بدست آمده نیز مورد بررسی قرار گرفت.سرمایه

ای م و ت اثیر ای ن ه ا نب ودهپ ذیری ش رکتدر مرحله پیدایش از چرخه عمر، شاهد وضعیت معناداری از وضعیت ریسک

داش ته اس ت. دیگ ر نت ایج پذیری شرکت را در پیمرحله در برخی مواقع افزایش و در برخی مواقع دیگر کاهش ریسک

ه ا پ ذیری در ش رکته ای ریس کو مرحله بلوغ، شاهد کاهش شاخصدهد که با ورود شرکت به مرحله رشد نشان می

ها و ریسک بازده سهام کاسته شده است؛ بط وری باشیم و در این مراحل از چرخه عمر از میزان ریسک بازده داراییمی

ه ب ا ورود که این کاهش در غالب موارد از معناداری قابل توجهی برخوردار بوده است. نتایج همچنین بیانگر آن است ک 

آماره tضریب
سطح 

معناداری
آماره tضریب

سطح 

معناداری

-C-1/777-7/6660/000-4/032-3/9730/000عرض از مبدأ

Intro-0/006-0/1600/873-0/049-1/9620/0507/278دوره پیدایش

Growth-0/048-1/1670/244-0/055-2/6390/0087/822دوره رشد

Mature-0/015-0/3700/711-0/039-1/6480/1007/897دوره بلوغ

Decline0/1722/5040/0120/1102/5480/0114/002دوره افول

SENT-0/113-2/0380/042-0/090-2/8150/0055/381رضایت مندی سرمایه گذاران

Intro*SENT0/0881/4410/1500/0501/5440/1237/999رضایت مندی_دوره پیدایش

Growth*SENT0/1312/1690/0300/0792/4200/0169/075رضایت مندی_دوره رشد

Mature*SENT0/1091/8260/0680/0611/6770/0949/613رضایت مندی_دوره بلوغ

Decline*SENT0/0512/0140/0440/0962/0720/0383/839رضایت مندی_دوره افول

Size0/0350/9960/3200/3144/0600/0001/396اندازه شرکت

MTB0/0743/5190/0000/1013/4830/0011/280فرصت های رشد

Lev-0/438-3/9640/0000/3142/6560/0081/077اهرم مالی

Capex0/6362/4510/014-0/08-0/3420/7321/182مخارج سرمایه ای

ΔSale-0/034-1/6660/0960/0220/6610/5091/062تغییرات فروش

Age0/0730/360/7190/8611/7530/0801/052سن شرکت

PM-0/308-5/6320/0000/0350/3940/6941/403حاشیه سود

8/6137/892

0/0000/000
0/5130/490
1/8401/808

معیار ریسک بازده سهاممعیار ریسک بازده دارایی ها نماد متغیرهای پژوهش
عامل تورم 

واریانس

VIF

نتایج مدل بر اساس معیارهای مختلف سنجش ریسک

)DW( آماره دوربین-واتسون

ضریب تعیین

سطح معناداری

F آزمون
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دهد که میزان ریسک ایم. این نتیجه نشان میها بودهپذیری شرکتشرکت به مرحله افول، شاهد افزایش معنادار ریسک

ها، با ورود به مرحله افول افزایش معناداری یافته اس ت. مجم وع ای ن نت ایج ها و ریسک بازده سهام شرکتبازده دارایی

ایم؛ بط وری ک ه های نمونه بودهپذیری شرکتچرخه عمر شاهد افزایش ریسکدهد که با سپری شدن مراحل نشان می

-پ ذیری م یپذیری را داشته و در مراحل رشد و بلوغ شاهد کاهش معنادار ریسکمرحله افول بیشترین افزایش ریسک
-ه ای ریس کاخصگذاران، از می زان ش مندی باال در میان سرمایهدهد که با وجود رضایتدیگر نتایج نشان می. باشیم

ه ا و ریس ک ب ازده س هام در ای ن های نمونه کاسته شده و شاهد مقدار کمتری از ریسک ب ازده دارای یپذیری شرکت

ه ا در ش رایط پذیری شرکتنتایج بدست آمده در خصوص تاثیرگذاری مراحل چرخه عمر بر ریسک باشیم.ها میشرکت

گ ذاران، در من دی ب االی س رمایههای با رض ایتاست که در شرکت گذاران بیانگر آنمندی باالی سرمایهوجود رضایت

ه ا و ریس ک ب ازده س هام( ها )مبتنی بر معیارهای ریسک ب ازده دارای یپذیری شرکتمرحله پیدایش بر میزان ریسک

 من دی ب االیه ای ب ا رض ایتافزوده شده هر چند که این افزایش از لحاظ آماری معنادار نیست. همچن ین در ش رکت

ای م و ب ه ش کل ه ا ب ودهپ ذیری ش رکتگذاران، در مرحله رشد شاهد افزایش معنادار معیارهای مختلف ریسکسرمایه

دهد که در مرحل ه ها و ریسک بازده سهام افزوده شده است. سایر نتایج نشان میمعناداری بر میزان ریسک بازده دارایی

پ ذیری ب ه ش کل گذاران، بر میزان معیاره ای مختل ف ریس کهمندی باالی سرمایرضایتهای دارای افول و در شرکت

پذیری شرکت در مراحل پیدایش، رش د و دهد که میزان ریسکمعناداری افزوده شده است. مجموع این نتایج نشان می

من دی ه ای ب ا س طح رض ایتگذاران باالتر، بیش تر از دورهمندی سرمایههای با سطح رضایتافول چرخه عمر در دوره

ها پذیری شرکتبا توجه به این نتایج و با توجه به تاثیرگذاری مستقیم متغیر سطح ریسک تر است.گذاران پایینرمایهس

گ ردد در کن ار س ایر متغیره ای تاثیرگ ذار در گذاران توصیه م یگذاران، به سرمایهبر افزایش بازده مورد انتظار سرمایه

ب ا توج ه ب ه زم ان  در هریک از مراحل چرخه عمر توجه کافی نماین د.گیری خود به وضعیت قرارگیری شرکت تصمیم

-گردد سازمان بورس اوراق بهادار تهران به عن وان مه مزیادی که پژوهشگر برای این پژوهش صرف کرده، پیشنهاد می
و نیز سایر نق ش های تابعه و فعاالن این حوزه ترین نهاد بازار سرمایه در کشور، خالصه این پژوهش را در اختیار شرکت

های پذیرفته شده در ها توسط شرکتآفرینان بازار سرمایه قرار دهد تا همگان از نحوه ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت

 ها ایجاد گردد. گیری بهتری برای آنبورس اوراق بهادار مطلع گردند، تا از این طریق مبانی تصمیم
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لفات تهای تریاژ در مراکز درمانی موقت در حوادث با تخصیص منابع امدادی برای گروهمدل 

گسترده

2گرمهجبین آرزه، 1مهدی لطفیمحمد

 lotfi@yazd.ac.ir؛ ایران یزد، دانشگاه یزد،، دانشیار گروه مهندسی صنایع1
Mahjabinarezehgar@gmail.com؛ ایران یزد، دانشگاه یزد،، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع2

چكیده

شویم.وبرو مییاتی ر، با کمبود منابع حاوج ناگهانی تقاضای مصدومین ه دلیلحوادث با تلفات گسترده، ب وقوع در دوره پس از
ی کلیدی همچنین، گام رود.شمار میه ترین اجزای عملیات پاسخ در حوزه مدیریت فوریت باز مهم تخصیص منابع فوریتی، یکی

-وهمدادی برای گراتیم های  بندیزمانمنابع و انواع تخصیص در این پژوهش مساله  شود.محسوب می اضطراریدر نجات و امداد 
نجره نها، در پرفیت آظبا توجه به محدود بودن  و انتقال مصدومان به بیمارستان های تریاژ قرمز و زرد در مراکز درمانی موقت

ابع مصرفی و سایر من اقالمی همچون دارو و خون شود.حوادث با تلفات گسترده مطالعه میساعت بالفاصله پس از وقوع  12زمانی 
  باشند.بندی میبل زمانتجهیزات پزشکی، تجدیدپذیر و قاهای امدادی شامل نیروی انسانی و کبار قابل استفاده هستند ولی تیمی

ننده یز از حل کجهت حل مسأله و صحه گذاری مدل پیشنهادی ن .باشدمیسازی تعداد بازماندگان هدف از این پژوهش بیشینه
CPLEX  نرم افزارGAMS  .استفاده شده است 

ای تیم ه انبندیزم ؛تخصیص منابع ؛عملیات امداد ؛تریاژ ؛حوادث با تلفات گسترده ؛مراکز درمانی موقت کلمات کلیدی: 

 .امدادی

مقدمه -1

مسأله مسیریابی آمبوالنس را برای ترتیب انتقال و مقصد بیماران مدل کردند. فرض شد افراد تریاژ  ]1[سانگ و لی 

است. ظرفیت آمبوالنس یک  زمانها تابعی نزولی از شده و آماده انتقال به بیمارستان هستند و احتمال زنده ماندن آن

اند و همچنین در ابتدا فرض بر این است که افراد در یک مکان جمع شدهها متفاوت بود. نفر و ظرفیت بیمارستان

روش ایجاد ستون شود. در مدل پیشنهادی احتمال زنده ماندن غیر قطعی درنظر گرفته شد. سپس این فرض حذف می

دارای زمان محاسباتی ستون،  یکرد ایجادرو اب یشنهادیپ یتمکه الگورداده شد ان نش برای حل مسأله به کار رفت.

مدل ارائه  د.کرثابت بهتر عمل  یتمنابع با اولو یصاز تخص یتمبه دست آمده توسط الگور یو راه حل هاکمتری بود 

و نحوه تخصیص  بر مکانیابی تاسیسات مراقبت سالمت با پوشش بیشینه ]2[شده توسط پور علی و همکاران 

در طول حوادث با  مصدومین به چندین بیمارستان تمرکز داشت و به پیش بینی کمبود منابع بیمارستانی و پرسنل

مراکز عملیات اضطراری موقت، ، برخی ظرفیت درمان ، برای بررسی کمبودپژوهشدر این نمود. کمک گسترده تلفات 

ای سه هدف بود: حداکثر سازی جمعیت مصدومین تحت پوشش، در نزدیکی بیمارستان ها، ایجاد شد. این مدل دار

دو حداقل سازی فاصله بین بیمارستان ها و مراکز درمانی موقت، حداقل سازی فاصله بین انبار و مراکز درمانی موقت. 

برای حل مدل پیشنهاد شد که عملکرد آن ها از نظر چهار معیار  NSGA-II, NRGAالگوریتم فراابتکاری چندهدفه 

استفاده  1و زمان اجرای پردازنده مقایسه گردید. به منظور مقایسه، از تست تی جفت MSI, S, NPS چندهدفه شامل

وجود نداشته، و  MSI, S, NPSنمونه عددی، نشان داد که هیچ تفاوت شاخصی بر اساس معیارهای  15شد. نتایج 

NRGA،  عملکرد خیلی بهتری ازNSGA-II یک مدل  ]3[توکلی مقدم و همکاران  شت.از نظر زمان پردازنده دا

1 Paired T-Test 
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تخصیص دو هدفه برای ایجاد ایستگاه های اضطراری موقت و یافتن بهترین -برنامه ریزی در فاز آمادگی برای مکانیابی

مسیریابی آمبوالنس در حوادث را پیشنهاد کردند. اهداف متناقض در مدل ارائه شده شامل کمینه سازی مجموع زمان 

 ]4[کانهی و نی  مدل با استفاده از روش محدودیت اپسیلون حل شد. ایستگاه های اضطراری موقت بود.پاسخ و هزینه 
در پاسخ به تلفات  2برای یکپارچه سازی تریاژ تلفات و حرکت خود تخلیه تخصیص سه مرحله ای_یک مدل مکانیابی

تلفات برای تریاژ و درمان، تحت شرایط در طول حوادث ارائه نمودند. مکانیابی تسهیالت مراقبت جایگزین و تخصیص 

عدم قطعیت، به عنوان مدل عدد صحیح مختلط فرموله شد و برای یافتن جواب بهینه الگوریتم تجزیه بندرز پیشنهاد 

گردید. نتایج نشان داد که احداث تسهیالت مراقبت جایگزین در کاهش بار بیمارستان هایی که توسط افراد خود تخلیه 

در مدل پیشنهادی وثر بود. یک زمین لرزه در کالیفرنیا به عنوان مطالعه موردی درنظر گرفته شد. اشغال  شدند م

و دو گروه  دیده آسیب های سایت بهنجات و درمان  مسئله تخصیص واحدهای اضطراری، ]5[رضاپور و همکاران 

 رساندن حداکثر به منظور به بینی پیش قابل غیر حوادث وقوعاز در ساعات اولیه پس مصدومان اولویت بندی شده 

 در 3میدانی درون وظایف میان هماهنگی ایجاد بر پژوهش، این نویسندگان در .است شده داده بازماندگان توسعه تعداد

 بالیای از پس اولیه ساعات شامل که هستند ای دوره تک شده ارائه های داشتند. مدل تمرکز دیدگان آسیب مدیریت

 بقای احتمال اما بوده، محدود بسیار دسترس در پزشکی های تیم و محلی های تیم تعداد  آنها در که است طبیعی

 حجم کاریهمچنین در این پژوهش تخصیص عادالنه منابع امدادی از طریق برابری است.  باال بسیار دیدگان آسیب

 منطقه حادثه در یک بر روی ها مدل محقق گردید. های فوری و تاخیریگروه واحدهای پزشکی اختصاص یافته به 

صرف نظر از نسبت ی پزشک یها یتفور یکه واحدها دادنشان  یجنتا .اند شده آزمایش ایلینوی در مادرید زلزله خیز

مسأله تریاژ با منابع  ]6[دین و نایر  .شوند یعتوز مکان ها ین، بسایت ها تلفات یتبراساس جمع یدبا تلفات مخلوط یها

به عنوان یک مدل عدد صحیح مختلط به نام مدل تخلیه افراد بر اساس شدت در حوادث با تلفات گسترده را محدود 

بکار گرفته )تعداد تنفس، تعداد نبض، بهترین پاسخ(  RPM5. در این پژوهش روش امتیازدهی فرموله کردند  4آسیب

الزم برای درمان در هر بیمارستان به شدت آسیب فرض بر این است که چند بیمارستان وجود دارد و زمان شده است. 

به هر مصدوم یک امتیاز اختصاص داده شده که نشان دهنده وضعیت جاری اوست، و این امتیاز، با  فرد بستگی دارد.

پیشنهادی شده، وضعیت در حال بدتر شدن  SAVEافزایش زمان انتظار مصدوم برای درمان، کاهش می یابد. مدل 

ریت کرده و در نتیجه زمان مراقبت در حین بحران را برای آنها افزایش می دهد. هدف از این پژوهش مصدومان را مدی

و سیاست های اولویت ثابت عمل می   6STMوش رها بهتر از روش پیشنهادی آنبیشینه سازی تعداد بازماندگان بود. 

  کرد.
و  تخصیص منابعدر این پژوهش مساله  پس از بررسی ادبیات موضوع و مطالعه شکاف و خالهای موجود،

با ان ن به بیمارستو انتقال مصدوماهای تریاژ قرمز و زرد در مراکز درمانی موقت روهتیم های امدادی برای گ-زمانبندی

ت گسترده مطالعه ساعت بالفاصله پس از وقوع حوادث با تلفا 12توجه به محدود بودن ظرفیت آنها، در پنجره زمانی 

 است. ذایینابع غو م خون های امدادی، اقالم دارویی، بع امدادی مورد بررسی در این پژوهش شامل تیممی شود. منا

جهیزات تسانی و های امدادی شامل نیروی انیکبار مصرف هستند ولی تیم  و مواد غذایی اقالمی همچون دارو و خون

نابع مخصیص تن مصدومان مهم ترین هدف در پزشکی، تجدیدپذیر و قابل زمانبندی می باشند. از آنجا که نجات جا

 اشد.می ب امدادی محدود در شرایط بحران محسوب می شود، هدف از این پژوهش بیشینه سازی تعداد بازماندگان

2 Self-Evacuees 
3 On-Field Tasks 
4 Severity-Adjusted Victim Evacuation (SAVE) model  
5 Respiratory Rate, Pulse Rate, and Best Motor Response 
6 Sacco Triage Method 

زمایشى
خه آ

نس



تعریف مساله و بیان مدل ریاضی -2

عت( را سا 12) سناریوی ساعات اولیه پس از وقوع بحران .زلزله ای در سطح وسیعی از شهر رخ داده است دیفرض کن

ت رای دریافسیب بدر نظر می گیریم که دارای تعداد زیادی آسیب دیده نیازمند امداد می باشد. مصدومان از نقاط آ

ه دو بوخامت  در حین ارسال مصدومان براساس میزاندرمانی موقت فرستاده می شوند.  کزامردرمان های اولیه به 

انی ز تلفات جاده تا مرکز درمانی موقت درمان های اولیه مد نظر انجام شگروه تریاژ قرمز و زرد تقسیم می شوند. در 

ه توسع هدف. و سپس مصدومان برای دریافت درمان های تخصصی تر به بیمارستان منتقل می شوند جلوگیری شود

ادی و ای امدهزمانبندی تیم یک مدل ریاضی برای تخصیص بهینه منابع امدادی محدود به گروه های قرمز و زرد و 

 .انتقال مصدومان درمان شده به بیمارستان ها برای دریافت درمان های تخصصی می باشدهمچنین 

مفروضات اصلی مدل به صورت زیر می باشد:

 و تعدادشان در طول افق زمانی ثابت است تیم های امدادی همگن درنظر گرفته شده اند. 

  ساعت می باشد 12افق زمانی برنامه ریزی. 

  ریافت نمایند.دباید خدمات اضطراری  ورود به مرکزساعت پس از  1گروه های افراد آسیب دیده قرمز نهایتا تا 

  ریافت نمایند. خدمات اضطراری د ورود به مرکزساعت پس از  4تا نهایتا گروه های افراد آسیب دیده زرد باید 

 اپذیر د نع تجدیمناب ع تجدید پذیر تیم های امدادی ودو نوع منبع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر مد نظر است که مناب

 می باشد. مصرفیو سایر اقالم  شامل خون، اقالم دارویی

 .احتمال زنده ماندن هر گروه از افراد آسیب دیده به صورت جداگانه محاسبه می گردد 
 می شودنرکز وارد م فرض شده است که در لحظه صفر تعدادی مصدوم وارد می شوند و تا پایان دوره مصدوم جدید. 
 .میزان منابع مصرفی در گروه قرمز باالتر از گروه زرد می باشد 

 اندیس ها و مجموعه ها
t  وt'  اندیس دوره های زمانی :                                          (t',t=1,2,…,T)
iتریاژ مصدومان      : اندیس گروه های                                         R,Y) (i∈
j:       اندیس منابع تجدید پذیر خون،دارو و بسته های غذایی          (j∈ F,D,B)
v              )اندیس تیم های امدادی )منابع تجدید ناپذیر :            (v=1,…,V)
h مجموع بیمارستان های منطقه : (h=1,2,…,H) 

 پارامتر ها

𝑉𝑖 تعداد مصدومان گروه :i  مرکز درمانی موقتدر 

:𝑤𝑖  زمان مورد نیاز از تیم های امدادی برای درمان یک مصدوم گروهi 

:𝑃𝑖𝑗  مقدار منبعj  مورد نیاز برای یک مصدوم گروهi 

𝑆𝑡
𝑗 مقدار عرضه منبع :j  ورودی( در مرکز درمانی موقت در ابتدای دوره(t         

:T𝑖 برای درمان مصدومان گروه در دسترس  دوره زمانی حداکثر طولi 

:Dℎ  فاصله یکطرفه )در دوره های زمانی( به بیمارستانh از مرکز درمانی موقت 

:𝐶𝑖ℎ  مقدار زمان مراقبت درمانی الزم برای رسیدگی به مصدوم گروهi  در بیمارستانh
Aتعداد اولیه آمبوالنس های موجود : 

:𝐵𝑖ℎ  تعداد اولیه تخت های خالی در بیمارستانh  برای گروهi 

:P𝑡
′𝑖  احتمال زنده ماندن مصدوم گروهi  در دورهt 
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M یک عدد خیلی بزرگ :

ی تصمیممتغیرها

:𝑋𝑡
𝑖  تعداد مصدوم درمان شده از گروهi  در دورهt

:𝐹𝑡
𝑗  موجودی منبعj   در انتهای دورهt

: 𝐵𝑡
𝑖𝑣  اگر تیم امدادیv  به مصدومان گروهi   در دورهt می گیرد در غیر این صورت  1مقدار  تخصیص داده شود

صفر می گیرد.

:𝐸𝑡
𝑖𝑗  اگر منبعj  به مصدومان گروهi  در دورهt  در غیر این صورت صفر می گیرد. می گیرد 1تخصیص داده شود

:𝑋𝑡
𝑖ℎ  تعداد مصدومین گروهi  برای انتقال به بیمارستانh  در دورهt

:𝑎𝑡       تعداد آمبوالنس های موجود در دوره زمانیt
:𝑏ℎ𝑡

𝑖 قابل مراقبت هستند. )تعداد منابع مانند تخت  tدر دوره زمانی  hکه در بیمارستان  iتعداد مصدومین گروه   

t)در دوره  hدر بیمارستان  iخالی برای مصدوم گروه 
مدل ریاضی

Max ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑡
𝑖ℎ𝑇

𝑡=1
𝐻
ℎ=1

𝐼
𝑖=1 ×  P𝑡

′𝑖  (1) 
∑ 𝐵𝑡

𝑖𝑣
𝑖∈𝑅.𝑌  ≤ 1  ∀𝑣. 𝑡  (2) 

𝐹𝑡
𝑗

= 𝑆𝑡
𝑗+𝐹𝑡−1

𝑗 -∑ 𝑃𝑖𝑗𝐼
𝑖=1 × 𝐸𝑡

𝑖𝑗
× 𝑋𝑡

𝑖  ∀𝑖. 𝑗. 𝑡    (3) 

𝐵𝑡
𝑖𝑣 ≥ 𝐸𝑡

𝑖𝑗
 ∀𝑖. 𝑗. 𝑣. 𝑡   (4) 

∑ 𝑋𝑡
𝑖𝑇

𝑡=1 ≤ ∑ V𝑡′
𝑖𝑇

𝑡≥𝑡′    ∀𝑖     (5) 
 ∑ 𝑤𝑖 × 𝑋𝑡

𝑖 × 𝐵𝑡
𝑖𝑣

𝑖∈𝑅.𝑌 ≤ ∑ 𝑉𝑖
𝑖∈𝑅.𝑌  ∀𝑣. 𝑡     (6) 

𝐵𝑡
𝑖𝑣 × 𝑀 ≥ 𝑋𝑡

𝑖  ∀𝑖. 𝑣. 𝑡   (7) 

𝐸𝑡
𝑖𝑗

× 𝑀 ≥ 𝑋𝑡
𝑖  ∀𝑖. 𝑣. 𝑡  (8) 

∑ ∑ 𝑋𝑡
𝑖ℎ  ≤𝐻

ℎ=1𝑖∈𝑅.𝑌  𝑎𝑡  ∀𝑡   (9) 

𝑏ℎ𝑡
𝑖 ≥ 𝑋𝑡

𝑖ℎ  ∀𝑖. ℎ. t   (10)  
𝑎1 = 𝐴        (11)  
𝑎𝑡 = 𝑎𝑡−1 − ∑ ∑ 𝑋𝑡−1

𝑖ℎ𝐻
ℎ=1𝑖∈𝑅.𝑌 +  ∑ ∑ 𝑋

𝑡−(2×Dℎ)
𝑖ℎ𝐻

ℎ=1𝑖∈𝑅.𝑌   ∀𝑡 > 1 ∈ 𝑇       (12)  

𝑏ℎ𝑡
𝑖 = 𝐵𝑖ℎ   ∀𝑖. ℎ        (13)  

𝑏ℎ𝑡
𝑖 = 𝑏ℎ𝑡−1

𝑖 − 𝑋𝑡−1
𝑖ℎ +  𝑋

𝑡−(𝐶𝑖ℎ+Dℎ)
𝑖ℎ   ∀𝑡 > 1 ∈ 𝑇. 𝑖. ℎ   (14)  

∑ 𝑋𝑡
𝑖ℎ = ∑ 𝑋𝑡′

𝑖𝑡
𝑡′=1

𝐻
ℎ=1   ∀𝑖  (15) 

𝑋𝑡
𝑖 . 𝐹𝑡

𝑗
. 𝑋𝑡

𝑖ℎ . 𝑎𝑡 . 𝑏ℎ𝑡
𝑖 ≥ 0 . ∈  𝑍+    ,  𝐵𝑡

𝑖𝑣 . 𝐸𝑡
𝑖𝑗

∈ {0.1}  (16) 

( نشان 2رابطه ) ( بیانگر بیشینه سازی تعداد مورد انتظار بازماندگان در حوادث با تلفات گسترده می باشد.1تابع هدف )

( موجودی منابع مصرفی 3تخصیص یابد. رابطه )یک گروه  به هر تیم امدادی در هر دوره حداکثر می تواندمی دهد که 

( بیان می کند که اگر به یک گروه در یک دوره 4رابطه ) در مرکز درمانی موقت را در ابتدای هر دوره محاسبه می کند.

( تضمین می کند که تعداد مصدومان درمان شده در 5ص داده شود. رابطه )منبع تخصیص داده شد، تیم هم تخصی

( بیان می کند که زمان تخصیص داده شده به هر گروه برای 6رابطه ) مرکز درمانی موقت از تعداد ورودی تجاوز نکند.

( تضمین 8( و )7روابط ) درمان مصدومان حداکثر می تواند به اندازه حداکثر زمان زنده ماندن مصدومان آن گروه باشد.

( بررسی 9رابطه )می کند که درمان در صورتی انجام شود که تیم و منابع بصورت همزمان به مصدوم تخصیص یابد. 

می کند که تعداد مصدومان برای ارسال به بیمارستان ها بیشتر از ظرفیت آمبوالنس ها نباشد. برای اطمینان از اینکه 

آمبوالنس و تخت (، مقادیر اولیه 13( و )11) روابط( استفاده کردیم. 10) رابطهود، از شنها، نقض  ظرفیت بیمارستان

( تعیین 12)رابطه را تعیین می کنند. دسترسی آمبوالنس در هر دوره زمانی غیر از دوره اول، بر اساس  های بیمارستان

غیر از دوره اول را مشخص می  ،زمان ها در هر دوره ( ظرفیت موجود بیمارستان14) رابطه مین ترتیب،ه می شود. به

زمایشى
خه آ

نس



که پس از اتخاذ تصمیم ارسال قربانی، تخت برای وی رزرو  شده است فرض (،14) رابطهذکر است که در  الزم بهکند. 

𝑡 دیده می شود xشده است. این مسئله در جزء آخر عبارت و زیرنویس دوم متغیر  − (𝐶𝑖ℎ + Dℎ)  .Dℎ زمان ،

الزم برای رسیدن آمبوالنس به بیمارستان را بیان کرده و به زمان مراقبت در بیمارستان اضافه می شود، و یعنی تخت 

ها ارسال  که به بیمارستان هر گروه مصدومان(، تضمین می کند که 15) رابطهدر این زمان، در حال استفاده است. 

( نوع متغیر های مساله 18رابطه )است. در نهایت،  در مرکز درمانی موقتدرمان شده  مصدومانشده اند، کمتر از تعداد 

را بیان می کند.

(6( و )3خطی سازی رابطه ) -1.2

( و 22( و )21) ( و20( و )19( و )18و ) (17( پس از اعمال روابط خطی سازی به شکل روابط )6( و )3روابطه )

تغییر می یابد. (24( و )23)
𝐹𝑡

𝑗
= 𝑆𝑡

𝑗+𝐹𝑡−1
𝑗 -∑ 𝑃𝑖𝑗𝐼

𝑖=1 × 𝐸𝑡
𝑖𝑗

× 𝑋𝑡
𝑖  ∀𝑖. 𝑗. 𝑡        (3) 

𝐸𝑡
𝑖𝑗

× 𝑋𝑡
𝑖 =  𝑍𝑡

𝑖𝑗
  ∀𝑖. 𝑗. 𝑡       (17) 

𝑍𝑡
𝑖𝑗

≤  𝐸𝑡
𝑖𝑗

 × 𝑀  ∀𝑖. 𝑗. 𝑡       (18) 

𝑍𝑡
𝑖𝑗

≤ 𝑋𝑡
𝑖  ∀𝑖. 𝑗. 𝑡       (19) 

𝑋𝑡
𝑖 − (1 − 𝐸𝑡

𝑖𝑗
) × 𝑀 ≤  𝑍𝑡

𝑖𝑗
  ∀𝑖. 𝑗. 𝑡       (20) 

∑ 𝑤𝑖𝐼
𝑖=1 × 𝑋𝑡

𝑖 × 𝐵𝑡
𝑖𝑣  ≤ ∑ T𝑖

𝑖∈𝑅.𝑌  ∀𝑖. 𝑣. 𝑡       (6) 
𝑋𝑡

𝑖 × 𝐵𝑡
𝑖𝑣  =  𝑄𝑡

𝑖𝑣   ∀𝑖. 𝑣. 𝑡      (21) 
𝑄𝑡

𝑖𝑣 ≤  𝐵𝑡
𝑖𝑣  × 𝑀   ∀𝑖. 𝑣. 𝑡      (22) 

𝑄𝑡
𝑖𝑣 ≤ 𝑋𝑡

𝑖  ∀𝑖. 𝑣. 𝑡     (23) 

𝑋𝑡
𝑖 − (1 − 𝐵𝑡

𝑖𝑣) × 𝑀 ≤  𝑄𝑡
𝑖𝑣   ∀𝑖. 𝑣. 𝑡      (24) 

نتایج محاسباتی -3

ود، سپس دسته مسأله در ابعاد مختلف طراحی می ش 4به منظور صحه گذاری بر مدل پیشنهادی در این بخش 

حل می گردند.  GAMSموجود در نرم افزار  CPLEXتوسط حل کننده 

صحه گذاری مدل - 1.3

. نشاان داده شاده اسات 1مسأله نمونه به صورت تصاادفی ایجااد مای شاود. اطالعاات در جادول  4در این بخش 

ز یج حاصال انتاا همچنین مقادیر پارامترهای مسأله نیز به صورت تصادفی و با تعریف توزیع یکنواخت تعریف می شاود.

ارائه می شود. 1حل این سه دسته مسأله نیز شامل مقدار تابع هدف بدست آمده و زمان حل در جدول 

:  اطالعات نمونه های تصادفی ایجاد شده1جدول 

مسأله 𝐼 J V H مقدار تابع هدف
زمان حل

)ثانیه(

P1 2  3 3 5 7 0.248

P2 2 3 3 10 11 0.251

P3 2 3 5 5 9 0.248

مناابع ، ستون سوم بیااگر تعاداد تعداد گروه های تریاژنده شماره مسأله، ستون دوم ستون اول در بردار 1در جدول 

، ساتون ششام بیاانگر بیمارستان ها، ستون پنچم دربردارنده تعداد تیم های امدادی، ستون چهارم بیانگر تعداد مصرفی

مشاهده می شود در تعاداد ثابات  باشد.می GAMSمقدار تابع هدف هر مسأله و ستون هفتم بیانگر زمان حل نرم افزار 
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از بیمارستان ها، اگر تعداد تیم های امدادی افزایش یابد، تعداد بازماندگان بیشتر می شود و در صورت ثابت بودن تعداد 

 تیم های امدادی، با افزایش تعداد بیمارستان، تعداد افراد نجات یافته بیشتر می شود.

بندینتیجه و جمع -4

ل ان، یک مدماندگدر این مقاله به منظور ارائه مدل کارا جهت بهینه سازی امداد رسانی از لحاظ بیشینه سازی باز

با  ر حوادثدتخصیص تیم و منابع امدادی به مصدومان مسأله برنامه ریزی ریاضی خطی عدد صحیح مختلط برای حل 

د. ن بررسی شذیر بودبا توجه به تجدید پذیر و تجدید ناپدر این مسأله، انواع منابع تلفات گسترده توسعه داده شد. 

ا هستان همچنین انتقال مصدومان درمان شده در مرکز درمانی موقت جهت دریافت درمان های تخصصی به بیمار

د شده در ابعاد به حل مسائل تصادفی تولی GAMSدر بخش نتایج محاسباتی، با استفاده از نرم افزار لحاظ گردید. 

عیت مختلف به جهت صحه گذاری مدل پیشنهادی پرداخته شد. برای پیشنهادات آتی می توان ماهیت عدم قط

ار داد.سی قرها را در مدلسازی اعمال نمود و همچنین سایر اهداف مانند عدالت در تخصیص را مورد بررپارامتر
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ز همزمان سازی مجانبی رده ای از سیستمهای پیوسته و تاخیردار با استفاده ا

کنترل تطبیقی
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چكیده

ی و ل تظبیقتاخیری را بررسی می کنیم. جهت استفاده از کنتردر این مقاله اهمیت همزمان سازی سیستم های پیوسته و 
 مطلوب را ل کنندهبا استفاده از تابع لیاپانف کنتر دستیابی به همزمان سازی مجانبی دو سیستم فرض هایی ارائه می گردد.

اهمیت  ایانگرکه نمطراحی و شرایط الزم پایداری سیستم همزمان شده را بدست می آوریم، سرانجام مثالی ارائه شده است 
ین روش ار کارایی مایانگنسیستم های مورد بحث می باشد. این مثال با استفاده از نرم افزارمتلب حل کرده ایم. نتایج بدست امده 

 ارائه شده است.

.وندرپل ؛تابع لیاپانف ؛کنترل تطبیقی ؛همزمان سازیکلمات کلیدی: 

مقدمه -1

باشد. تحلیل پدیده همزمان می "تقسیم کردن زمان مشترک"است که به معنای  1ریشه واژه همزمان سازی، یونانی

به یک  همزمان سازیتعریف علمی  .[1]سیستمهای دینامیکی، در فیزیک مورد توجه زیادی قرار گرفته است.  سازی

یر یکسان( به منظور تحقق رفتار یا غ ،آن دو )یا چند( سیستم دینامیکی )یکسان طی فرآیند کلی اشاره می کند که

دو ببین گوییم ، ا یکدیگر مرتبط می شوندآیند همزمانسازی، زمانی که دو سیستم بردر ف.تجمیع می گردند هماهنگ

 عبارتند:2اتصال. انواع اتصال برقرار شده استسیستم 

 زیر در نظر گرفته می شوند: شکلدو سیستم به  این اتصالیک طرفه،  اتصال .1

متغیرهای سیستم پیرو در بر گیرنده است ولی  4مستقل از سیستم پیرو3دراین سیستم متغیرهای سیستم پایه

رات د.  تغییرات درسیستم پایه منجر به تغییر سیستم پیرو می گردد. سیستم مخابناطالعاتی از هر دو سیستم می باش

 فرایند همزمان سازی می باشد.نوع مثال خوبی برای این 

 زیر در نظر گرفته می شوند: شکلبه  ها سیستماین اتصال دو طرفه،  اتصال .2

1 vy xpovo   
2Coupling 
3Master 
4Slave 





( )

( , )

master x f x

slave y g x y
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( , )
( , )

x f x y
y g x y





می کند.  ه ایجادسازگاری روی منیفلد مشترک همزمان شد نوعیاتصال. عامل نوع اتصال متغییر های دو سیستمدر این 

-ای قلبیستم هسبعنوان نمونه ای از این نوع اتصال واکنش هر سیستم، به متغیرهای سیستم دیگر وابسته است. 

. معناست پیروبی–، که در این حالت بکار بردن اصالح سیستم پایه تنفس در نظر می گیریم

ن ل یا یکسازی کاماز همزمان سا عبارتندزمان سازی که مورد مطالعه قرار گرفته اند، الگوهای هم سال های اخیر در

(CS )[2-4] همزمان سازی فازی ،(PS)[5, 6] تأخیری ، همزمان سازی(LS )[7-9]، عمیم یافتهتی همزمان ساز

(GS )[10-13](همزمان سازی تاخیر متناوبی ،ILS )[14, 15] مان سازی تقریبیهمزو (AS )[16, 17] را نام

نترل از ک می توان به آن اشاره کرد، عبارتند کنترل پیشنهاد شده در این  فرآیندهای همزمان سازی.برد

 و غیره [20]کنترل تناوبی ،[19]کنترل مد لغزشی،[18]تطبیقی

ضی انسازی بعر همزمدی می توان به پدیده های بیولوژیکی اشاره نمود. از کاربردهای همزمان ساز بعنوان نمونه ای

در  ننده ی کهنترل کشدت و ضربان اسیالتورهای قلب، میزان ترشح انسولین و غیره ک از قبیلاز پدیده های بیولوژیکی 

ولوژیکی نیاز به که در این پدیده های بی است یکی از عواملیتاخیر .[21]این پدیده ها بسیار مورد توجه می باشد

ی در سی پایداربرر یتباتوجه به تاثیر تاخیر در رفتار کیفی مدل ها و اهمکنترل دارد تا مجموعه دچار اختالل نشود، 

ستم ه سیکست بر این ا می کنیم . فرضیمبه بررسی موضوع می پرداز ،مدل های غیرخطی و پدیده های بیولوژیکی

تصال یا اا تابع بررسی های انجام شده که در آنهباشد. در مقایسه با  تاخیری از نوع سیستم پایهسیستم  یک پیرو

ل )رفتار سیستم، تابع اتصاده استدر نظر گرفته ش تاخیری. در این مقاله [25-22]کنترل کننده دارای تاخیر می باشند

 یوسته( تاپیستم ساز این دیدگاه که در این مطالعه پرداخته)همزمانسازی سیستم تاخیری و ترل کننده تاخیری(.و کن

یستم س وش( به حال مورد توجه قرارنگرفته است. سیستم پایه، یک سیستم پیوسته )یک پدیده طبیعی بدون اغتشا

ما،  هدف .آن می گرددیک تاخیر باعث بی نظمی و اختالل در  است کهپایه از جنس سیستم سیتم یک پیرو همان 

 را در برابتی بریم مرا بکار کنترل تطبیقی  بدین منظورکه بتواند این اختالل را از بین  است کنترل کننده ایطراحی 

 .دهدارائه تغییرات آرام در سیستم و همچنین خطاهای مدلسازی پاسخ مناسب 

، به  میت تاخیرریح اهابع لیاپانف به منظور همزمان سازی استفاده گردید. به منظور تشاین کنترل کننده برمبنای ت

اختالل  قلب در بیماران نارسایی قلبی که دچار کند تپشی شده که (SA)دهلیزی-شبیه سازی اسیالتور گره سینوسی

اعث دارو ( ب صرفینده )مقدار مدر دهلیز موجب اختالل در مجموعه قلب می شود که در اینجا با استفاده از کنترل کن

.می شود دهلیز به حالت طبیعی برگردد تا مجموعه قلب دچار اختالل نشود

عرفی مدل و قضایا و فرضیاتم -2

یریم.گظر می مدل معرفی شده و قضایا مورد نیاز را بیان می کنیم. بدین منظور سیستم های زیر را در نابتدا 

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

1,2,..., N
i i i i Nx t Ax t f x t h x t x t x t

i
  




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

1,2,..., N
i i i i N iy t Ay t f y t h y t y t y t u

i
            




تم می باشد. در هر دو سیس 1سیستم تاخیری از جنس سیستم یک 2سیستم پیوسته است. سیستم  1سیستم 

سازی می باشد.همزمان ه منظورکنترل کننده ب iuثابت تاخیرو توابع پیوسته و مشتق پذیر،  ،hو fمفروض
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ز مان سابه جهت دستیابی، پایداری در سیستم های دینامیکی خطا به سمت صفر میل کند تا دوسیستم  همز

به طوری که iuشود.انتخاب کنترل کننده های
2

( ) ( ) ( ) , lim ( ) 0i i i i
t

e t x t y t e t


  

وشی نظر گرفتن نرم اقلیدسی،به یک فضای کامل دست یافته، در این  فضای کامل هر دنباله کبا در 

همگراست)خطا به سمت صفر میل می کند(.

)سیستم :1قضیه ), (3)nx f x x R را در نظر گرفته و فرض می کنیم 

V:باشد همچنین فرض کنید  آنیک نقطه ی تعادل   x(3در سیستم ) U R  بع پیوسته مشتق یک تا

)به طوری که  ,باشدxاز uپذیر روی همسایگی ) 0V x   و( ) 0V x  برایx x در این صورت

اگر به ازای هر   .1 x U x   داشته باشیم( ) 0V x    آنگاهx  سیستم است.ی تعادل پایدار نقطه

اگر به ازای هر  .2 x U x  داشته باشیم( ) 0V x   آنگاهxبهاست که در آن سیستم  اینقطه

. [26]طور مجانبی پایداراست

ی خطا ینامیکتابع لیاپانف برای سیستم دینامیکی خطا تعریف می کند. پایداری و همگرایی به صفر، سیستم د

 ه صورتسیستم را سبب می شود. اگر مشتق خطا کوچک تر از صفر باشد پاسخ همزمان سازی بهمزمان سازی دو 

مجانبی، اگر کوچکتر مساوی صفر پاسخ همزمانسازی به صورت محلی می باشد.

h,: برای توابع 1فرض f :که در شرایط نرم کراندار صدق می کند داریم

1. ( ( )) ( ( )) ( )i i i if x t f y t e t       

2. ( ( )) ( ( )) ( )i i i if x t f y t e t 

1 1
1

3. ( ( ), , ( ), , ( )) ( ( ), , ( ), , ( )) ( )
N

i n i n ij j
j

h x t x t x t h y t y t y t e t       


        

,و Mبرای هر ماتریس معین مثبت :1لم nX Y R [27, 25]داریم
12 T T TX Y X MX Y M Y 

تعیین کنترل کنندهتابع لیاپانف و  -3

. که خطا به کنیمیبه گونه ای تعریف م را بدست می آوریم سپس تابع لیاپانفیک معادله دیفرانسیل  برای خطا ابتدا

 میل کند.صفر 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

i i i

i i i

e t x t y t
e t x t y t

 


 

به صورت زیر iuبا تعریف  کنترل کننده 

1

1

( ) ( ( )) ( ( ), , ( ), , ( )) ( ) ( ( ))
( ( ), , ( ), , ( )) ( )

0

i i i i n i i

i n i i

u Ay t f y t h y t y t y t Ax t f x t
h x t x t x t k e t
k

 

  

       

   

)جاگذاریبا  ), ( ),i i ix t y t uمقدار( )ie t:برابرست

1 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

N N

i i i i ij j i i i ij j i i
j j

e t Ae t e t e t Ae t e t e t k e t      
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:2قضیه
1Aبا توجه به فرضیات وانتخاب  N N k       .همزمانسازی مجانبی رخ می دهد

2را به شکلانف پتابع لیاابتدا اثبات: 

1

1 ( ( ))
2

N

i
i

V e t


 مزمانسازی مجانبیهاثباتحال برایگیریم.نظر میدر

باید نشان دهیم که مشتق تابع لیاپانف منفی است. بدین منظور داریم:

1
( ) ( )

N

i i
i

V e t e t




1 1 1 1
( ) ( ) ( )[ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )]

N N N N

i i i i i i ij j i i ij j i i
i i j j

V e t e t e t Ae t e t Ae t e t e t e t k e t      
   

             

آید:نامساوی زیر بدست می1باتوجه به لم

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2
1

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

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

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2

N

i i
i

V e t e t A e t e t e t e t N e t

N Ne t e t e t e t k e t

  

   
 



       

     



.مشتق تابع لیاپانف منفی می شود (4معادله ) شکلبه  kبا انتخاب  

1 (4)A N N k        
.تاسر مجانبی راین سیستم پایدامشتق تابع لیاپانف منفی می شود. بناب ( انتخاب گردد4)معادله شکلبه  kاگر

شبیه سازی -4

 هیم وظیفهدح می برای بررسی نتایج بدست آمده یک مثال کاربردی ارائه می کنیم. ابتدا چگونگی عملکرد قلب را شر

 اشد.بمی تمام عملکرد پمپ قلب کنترلشود.سیستم هدایتی قلب هم نامیده میسیستم الکتریکی قلب که 

تشکیل شده است:سیستم های  سیستم الکتریکی قلب از

رد.( در دیواره دهلیزها قرار داSAالف: گره سینوسی دهلیزی )گره 

دارد. ( در باالی دیواره بین بطنی قرارAVب: گره دهلیزی بطنی )گره 

 .پورکنیژکهدردیوارهبطنهایقلبقراردارند–ج: سیستم هیس 

سیستم هدایتی الکتریکی قلب: 1شکل

ژی پورکنی و در سیستمز گره سینوسی دهلیزی آغاز ضربان قلب محصول یک سیکل جریان الکتریکی است که اهر 

.یابدبطنها خاتمه می

فاق افتاده است، اما شیوع تاگرچه در دو دهه اخیرپیشرفت های زیادی در درمان و روش درمان در بیماران قلبی ا

درصد از کل مرگ های ناشی از بیماریهای  73انجمن قلب آمریکا نارسایی قلبی در حال افزایش است. طبق گزارش 
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قادر به پمپاژ کافی نیست و  قلب دهد کهزمانی رخ می نارسایی قلبی  .[28]قلبی عروقی به دلیل نارسایی قلبی است

 .کافی را به اعضای بدن برساند جریان خون تواندنمی

مپ قلبی پ گی بهاین ناهماهنیکی از علل اصلی ایجادکننده نارسایی قلبی، انقباض ناهماهنگ بطن ها می باشد.  

ند. و عالئمی مانند خستگی، تنگی ننفس سطحی و کوتاه بروزمی ک شدهخون رسانی مختل  رساند،آسیب می 

،  sهای مرگ در بیماران مبتال به نارسایی قلب، کند تپشی، سکته قلبی با باال رفتن قطعهکنندهتعیینعامل ترین مهم

 . [29]فیبریالسیون دهلیزی ... بود

ب سالم ند یک قلو قلب مان ظاهر نمی گردد، مشکلی در بطن کنیمکنترل  را که عملکرد دهلیزها بتوانیمحال اگر 

 پردازد. به فعالیت می 

قلب  لولهایمعادالت غیرخطی وندر پل دارای دو خاصیت مهم است که باعث می شود تا از آن به عنوان مدل س

نه یر در دامن تغیاستفاده نماییم. اوالً نوسان کننده وندر پل فرکانس ذاتی خود را با فرکانس سیگنال ورودی بدو

کند.  ودی تنظیمال ورنس نوسان خود را با فرکانس سیگننوسانات تنظیم می کند. ثانیا این نوسان کننده می تواند فرکا

ای لب که دارقغالب  پیرو با فرکانس پایین باید خود را با  ضربانساز نوسانگراین خاصیت بسیار مهمی می باشد زیرا 

 .ستفاده نماییماقلب  نوسانگرکه باعث می شود تا از آن به عنوان مدل  [30]باشد تطبیق دهد. باالترین فرکانس می

1،(شخخ  بیمخار)SickSA)شخخ  سخالم(،HealthySAدر سیستم های زیر 2,w w    .1فرکخانس زاویخه ای 2,u u 

1به کار می رود.  نوسانگرنیزکنترل کننده می باشد، برای همزمان سازی دو  2,c c ضریب میرایخی مخی باشخد. بخا تغییخر

1 2,c c  .می توان انواع مختلف پاسخهای پریودیک را تولید نمود( ), ( )x t y t .نیز به عنوان ولتاژ غشا فرض می شود 

1 2
2 2

2 2 1 2 1 2

1 2
2 2

2 1 1 1 1 2

( ) ( )
Healthy

( ) ( ) (1 ( )) ( )

( ) ( )
Sick :

( ) ( ) (1 ( )) ( )

x t x t
SA

x t w x t c x t x t

y t y t
SA

y t w y t c y t y t u


  


 

   

 
 

       

 

yهدف بدست آوردن کنترل، از اینکه  x  پسlim 0t y x    در نتیجه خطا به سمت صفر میل

 کند. می

1 1 1

2 2 2

1 2 2
2 2 2 2

2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2
2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 1 2 1 2

( ) ( ) ( )
: ,

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

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

( ) (1 ( )) ( ) ( ) (1 ( )) ( )

e t y t x t
e t

e t y t x t

e t y t x t
e u e t w y t c y t y t u w x t c x t x t

u w y t c y t y t w x t c x t x t k





  

  

 


 

  

          

           2

, 0k
e








 تابع لیاپانف برای خطا تعریف میکنیم. پایداری و همگرایی به صفر سبب همزمانسازی می شود. 

2 2
1 2

2 2
1 1 2 2 2 1 2 2 2 1

1 ( )
2

3* * ( )
2

v e e

kv e e e e ke e ke e e e

 

       

 

(و اعمال آن مشکل در دهلیز برطرف می شود و خون به راحتی به  یا پیس میکر با بدست آوردن کنترل )مصرف دارو
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 بطن پمپاژ می کند.

ثانیه در نظر گرفته برای شخصی که   15،زمان اجرا رو  HealthySA،SickSAنتایج شبیه سازی سیستم های 

 دچار کند تپشی در شخ  که نارسایی قلبی دارد.

 : نمودار حالت با کنترل)همزمانسازی دو سیستم(2شکل 

دارد.یفتار یکسانرر یکسانی می باشند، مشاهده می کنید دو سیستم با اعمال کنترل دارای رفتا 2شکلدر همانطور که 

x

 : نمودار حالت بدون کنترل3شکل 

د.رفتار یکسانی نمی باشن مشاهده می کنیم دو سیستم بدون اعمال کنترل دارای 3شکلدر همانطور که 

و کنترل : نمودار خطا 4شکل 

ل می فر میصهمانگونه که انتظار می رفت  که خطا به سمت  ،نشان دهنده خطای همزمانسازی بین دو سیستم 4شکل

 نشان دهنده کنترل تطبیقی بدست آمده بر مبنای تابع لیاپانف می باشد. د،کن
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نتیجه گیری -5

بنای طبیقی برمتنترل در این بررسی، شرایط همزمانسازی  نوعی از سیستم های پیوسته و تاخیر دار را با استفاده از ک

اران نی به بیمک شایااستفاده از این روش می تواند ، کمتابع لیاپانف که خطا به سمت صفر میل کرد را بدست آوردیم. 

ه نترل کنندوان کیک منبع الکتریکی برای باز بسته شدن قلب به عن نارسایی قلبی در تعیین مقدار  دارو یا ایجاد

ا،که هرل کننده ک کنتکند.وجود تاخیر در این سیستم باعث بروز رفتارآشوبی یا نوسانی میشود، که این رفتار را با کم

 مزمانسازیدر ه لاستفاده ازکنترل تطبیقی راه حل مناسبی برای تعیین کنترسیستم به طور مجانبی پایدار می شود. 

ر مثال دتمها سیستم است. نتایج شبیه سازی  نیز تاییدی بر کارامدی این روش می باشد. اهمیت بررسی این  سیس

 شبیه سازی شده و مشابه آن در مسایل کاربردی می باشد.
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پذیر برای ونقل دو سطحی با در نظر گرفتن پنجره زمانی انعطافمسیریابی ناوگان حمل

تحویل و دریافت کاال به صورت همزمان

2مقدمرضا توکلی، 1سعید محمدزاده

mohammadzade.s@ut.ac.ir؛ ، تهرانفنی، دانشگاه تهران هایدانشکدهپردیس ارشد مهندسی صنایع، کارشناسی1
 tavakoli@ut.ac.ir؛ ، تهرانفنی، دانشگاه تهران هایدانشکدهپردیس مهندسی صنایع،  استاد دانشکده2

چكیده

پذیر برای تحویل و ونقل دو سطحی با در نظر گرفتن پنجره زمانی انعطافمسیریابی ناوگان حمل مسئله ، یکمقالهدر این 

ونقل دوسطحی شامل یافتن مسیری مسیریابی ناوگان حمل مسئله. شودمی دریافت کاال به صورت همزمان را در نظر گرفته

در پنجره زمانی منعطف، تحویل  .ک مکان میانی عبور شودبین مشتری و انبار )دپو( مرکزی است که در این بین، کاال باید از ی

ولی باید در  .مشتری حاضر به دریافت کاال خواهد بود ،شود؛ در غیر این صورتمیکاال باید در بازه مورد نظر مشتری انجام 

تر دیگر مشتری تر نسبت به حالت اول با پرداخت جریمه انجام شود و بعد از این پنجره زمانی طوالنیپنجره زمانی طوالنی

سازی میزان جریمه پنجره زمانی سازی زمان مسافت طی شده و حداقلحداقل ،مقالهحاضر به دریافت کاال نخواهد بود. در این 

کدنویسی و حل گمز افزار سازی و در نرمریزی ریاضی مدلکه با رویکردهای برنامه باشدمیمد نظر در غالب یک تابع هدف 

 .شودمی

زمانی منعطف.ونقل دوسطحی؛ تحویل و دریافت همزمان؛ پنجرهمسیریابی ناوگان؛ حمل کلمات کلیدی:

و مرور ادبیات مقدمه -1

با هدف پیدا کردن مسیر بهینه بین مشتری و  [1دانتزینگ ]ونقل برای اولین بار توسط مسیریابی ناوگان حمل مسئله

در  VRPانبار برای ارائه کاال یا خدمات مطرح شد. با توجه به مشکالت آلودگی شهرها، مشکالت ترافیک و ... با گسترش 

 مسئلهن کارایی آن برای لجستیک شهری است، تحت عنوان که بیشتری مسئلههای اخیر، نوع دیگری از این طی سال

ونقل ونقل، ناوگان حملدر این سیستم حمل 1 مطرح شد. مانند شکل ،2E-VRP،ونقل دوسطحیمسیریابی ناوگان حمل

ند دهسازی، تلفیق، جداسازی و ... تحویل میپس از ترک منبع، ابتدا کاال را به تسهیالت )انبارهای( میانی جهت ذخیره

 شوند. ونقل دیگری از تسهیالت میانی به نقاط انتهایی حمل میو بعد از آن کاال توسط ناوگان حمل

Depot

Satellite

Customer

1st echelon

2nd echelon
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ونقل دو سطحیحمل مسئله. 1شكل 

ونقل با تحویل و دریافت همزمان است. عملیات تحویل و دریافت مسیریابی وسایل حمل مسئله، VRPیکی از انواع 

شود که در محل فرض میدر این حالت ونقل و انجام شود. همزمان کاال، باید به طور همزمان وتوسط یک ناوگان حمل

شوند. نوع دیگری از آوری میمعمشتری ابتدا کاالهای تحویلی، تحویل داده شده و سپس کاالهایی که باید جمع کرد، ج

است که تحت عنوان  مسئلهاستفاده از تعریف پنجره زمانی در این  VRP مسئلههای کاربردی و مهم در محدودیت

VRPTW شود. شناخته می 
، معرفی شد. در مطالعه او[ 2مین ] ونقل با تحویل و دریافت همزمان برای اولین بار توسطمسیریابی ناوگان حمل مسئله

یک الگوریتم  [3]آمیکو و همکاران دلکتابخانه در سطح شهر حل شد.  22آوری و تحویل کتاب از واقعی جمع مسئلهیک 

ریزی پویا و های جدید انشعاب، از برنامهها عالوه بر استراتژیارائه دادند. آن VRPSPD مسئلهشاخه و قیمت برای 

سازی کلونی مورچگان بهبودیافته از یک الگوریتم بهینه [4مکاران ]گجپال و ه آزادسازی فضای حالت استفاده کردند.

ها برای ساختن جواب اولیه الگوریتم از یک روش ابتکاری تحت عنوان نزدیکترین استفاده کردند. آن VRPSPDبرای حل 

های حاصل از این وابها نشان دادند جروزرسانی فرومون جدید را ارائه دادند. آنهمسایه، استفاده کردند و یک روش به

 مسئلهای را برای حل یک الگوریتم ژنتیک دو مرحله [5زاچاریادیس و همکاران ] الگوریتم کارایی الزم را دارند.

VRPSPD آوردند جویی را به دست میها در مرحله اول این الگوریتم، یک جواب اولیه مبتنی بر تابع صرفهارائه کردند. آن

دیمیتراکس و  دهند.م با کمک جواب اولیه به دست آمده، جواب نهایی با کارایی باال را ارائه میو در مرحله دوم الگوریت

تک سطحی که در آن مشتریان بر اساس یک توالی از پیش تعیین شده باید  VRPSPD مسئلهیک  [6همکاران ]

ونقل محدود و میزان تقاضای ها، ظرفیت ناوگان حملمورد بررسی آن مسئلهسرویس دریافت کنند را مطالعه کردند. در 

ریزی پویا برای پیدا کردن استراتژی ها از یک الگوریتم برنامههر مشتری یک متغیر تصادفی در نظر گرفته شده است. آن

 مسیر بهینه استفاده کردند.
ای که در آن یک مسیریابی دوسطحی با تحویل و مسئله، ما به بررسی مقالهبا توجه به مرور ادبیات انجام شده در این 

 2در بخش مقالهشود، خواهیم پرداخت. در ادامه این دریافت همزمان به همراه پنجره زمانی برای ارائه خدمت را شامل می

 به کمک یک مثال عددی کارایی مدل نشان داده 3سپس در بخش  و مدلسازی آن پرداخته خواهد شد. مسئلهبه تعریف 

 گیرد.گیری صورت مینتیجه 4شود و در انتها در بخش می

مسئلهتعریف  -2

بررسی  مقالهمسیریابی دوسطحی با تحویل و دریافت همزمان به همراه پنجره زمانی برای ارائه خدمت در این  مسئله

𝐺خواهد شد. یک گراف  = (𝑁, 𝐴)  که در آن𝑁 ها و گره𝐴  مسیریابی  مسئلهمسیرها هستند را در نظر بگیرید. در

و  𝑁0 ،𝑁𝐷باشد که به ترتیب با ها شامل سه بخش انبارها اصلی، انبارهای میانی و مشتریان میدوسطحی مجموعه گره

𝑁𝐶 باشد )شوند، مینشان داده می𝑁 = 𝑁0 ∪ 𝑁𝐷 ∪ 𝑁𝐶 شامل مجموعه مسیرهای  مسئله(. مجموعه مسیرها در این

𝐴1)بین انبارهای اصلی و انبارهای میانی  = {𝑖, 𝑗}, 𝑖 ≠ 𝑗 ∧ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁0 ∪ 𝑁𝐷 و مسیرهای بین انبارهای میانی و ،)

𝐴2مشتریان ) = {𝑙, 𝑚}, 𝑙 ≠ 𝑚 ∧ 𝑙, 𝑚 ∈ 𝑁𝐷 ∪ 𝑁𝐶باشد )( می𝐴 = 𝐴1 ∪ 𝐴2 هر مسیر .){𝑖, 𝑗}  را  مسئلهدر این

,𝑙}مسیر سطح اول و هر مسیر  𝑚} ای غیرمنفی از مسیر طی شده هستند. گویند که دارای هزینهرا مسیر سطح دوم می

شود و یک نشان داده می 𝑃𝑖و  𝐷𝑖هر انبار میانی یک میزان تحویل کاال و یک میزان دریافت کاال دارد که به ترتیب با 

شود. برای هر مشتری تعریف می مسئلهر که به ترتیب میزان تحویل و دریافت کاال هر مشتری است د 𝑃𝑙و  𝐷𝑙مقدار 

𝑚 ∈ 𝑁𝐶  پنجره زمانی[𝑙𝑚, 𝑢𝑚] دهی به مشتری در این بازه انجام شود. پنجره زمانی در وجود داردکه باید سرویس

𝑙𝑚]، انعطاف پذیر است. پنجره زمانی منعطف برای هر مشتری به صورت مسئلهنظر گرفته شده در این 
′ , 𝑢𝑚

′ تعریف  [
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𝑙𝑚ه آن از طریق فرمول شود که بازمی
′ = 𝑙𝑚 − 𝑝𝑚

𝑙 (𝑢𝑚 − 𝑙𝑚)  و𝑢𝑚
′ = 𝑢𝑚 − 𝑝𝑚

𝑢 (𝑢𝑚 − 𝑙𝑚)  قابل محاسبه

𝑝𝑚است. 
𝑙  و𝑝𝑚

𝑢 رو فقط پنجره زمانی پیش مسئلهشود. در درصد انحراف مجاز از بازه پنجره زمانی غیر منعطف تعریف می

کند. مشتری خارج از بازه عمل می 2همانند شکل  روپیش مسئلهبرای سطح دوم وجود دارد. مکانیزم جریمه برای 
[𝑙𝑚

′ , 𝑢𝑚
′ ,𝑙𝑚]پذیرد و در بازه سرویس را نمی [ 𝑢𝑚] شود، ولی در ونقل در نظر گرفته نمیای برای ناوگان حملجریمه

ان ونقل سطح اول و دوم یکسونقل پرداخت گردد. ناوگان حملصورت انحراف از این بازه جریمه باید توسط سیستم حمل

𝐶𝑉1که  𝐶𝑉2و  𝐶𝑉1هایی متفاوت و به ترتیب برابر نیستند و دارای ظرفیت > 𝐶𝑉2 باشد، هستند. برای هر انبار می

ها به دنبال تخصیص سازی هزینهمسیریابی دوسطحی با هدف حداقل مسئلهتعریف شده است.  𝐶𝐷𝑖میانی یک ظرفیت 

وجود دارد به شرح زیر  مسئلهباشد. فرضیاتی که در این ها میمشتریان به انبارهای میانی و تعیین مسیر بهینه بین آن

 است:

 .هر وسیله نقلیه حداکثر به یک مسیر باید تخصیص یابد

 ونقل سرویس داده شود.حمل هر مشتری دقیقا باید توسط یک وسیله

 .در سطح اول باید گره شروع و پایان یکی باشد

 .در سطح دوم باید گره شروع و پایان یکی باشد

 .در هر یک از سطوح، در هر گره، نباید بار حمل شده از ظرفیت ناوگان حمل نقل بیشتر باشد

 یهد سیورس تهج
دنک یم ربص

 یهد سیورس تهج
دنک یم ربص

 نامز نیرترید
یرتشم هب یهد سیورس

 نامز نیرترید
یرتشم هب یهد سیورس

 فطعنم نامز نیرترید
 هب یهد سیورس تهج

یرتشم

 فطعنم نامز نیرترید
 هب یهد سیورس تهج

یرتشم

 همیرج اب سیورس
دوش یم هداد

 همیرج اب سیورس
دوش یم هداد

 همیرج نودب سیورس
دوش یم هئارا

 همیرج نودب سیورس
دوش یم هئارا

 همیرج اب سیورس
دوش یم هداد

 همیرج اب سیورس
دوش یم هداد دوش یمن هداد سیورس دوش یمن هداد سیورس

 فطعنم نامز نیرتدوز
یرتشم هب یهد سیورس
 فطعنم نامز نیرتدوز
یرتشم هب یهد سیورس

 نامز نیرتدوز
یرتشم هب یهد سیورس

 نامز نیرتدوز
یرتشم هب یهد سیورس

برخورد مشتری در هر بازه دهی و نحوهمجاز سرویس. بازه 2شكل

.باشد[ می8بلجین و همکاران ] مدل ریاضی ارائه شده در این بخش بر اساس مدل ریاضی
𝑥𝑖𝑗𝑣1 ونقل اگر وسیله حملv  در سطح اول مستقیما از گرهi  به گرهj   در غیر این صورت 0برود؛ و

𝑦𝑙𝑚𝑤1 ونقل اگر وسیله حملw  در سطح دوم مستقیما از گرهl  به گرهm  در غیر این صورت 0برود؛ و

𝑧𝑙𝑖1  اگر مشتریl  به انبار میانیi  در غیر این صورت 0تخصیص پیدا کند؛ و

𝑈𝑖𝑣 ای قبل از رسیدن به انبار میانی میزان بار تحویلی لحظهi

𝑈𝑙𝑤 ای قبل از رسیدن به مشتری میزان بار تحویلی لحظهl

𝑉𝑖𝑣 ای قبل از رسیدن به انبار میانی میزان بار دریافتی لحظهi

𝑉𝑙𝑤 ای قبل از رسیدن به مشتری میزان بار دریافتی لحظهl

به شرح زیر است: مسئلههای تابع هدف و محدودیت

(1)

𝑀𝑖𝑛 𝑐𝑡1 ∑ ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑣

𝑣∈𝑉𝑗∈𝑁𝑖∈𝑁

+ 𝑐𝑓1 ∑ ∑ 𝑥0𝑗𝑣

𝑣∈𝑉𝑗∈𝑁

+ 𝑐𝑡2 ∑ ∑ 𝑑𝑙𝑚𝑦𝑙𝑚𝑤

𝑚∈𝑁𝑙∈𝑁

+ 𝑐𝑓2 ∑ ∑ 𝑦𝑜𝑚𝑤

𝑤∈𝑊𝑚∈𝑁

+ 𝑐𝑒 ∑ ∑ 𝑒𝑚𝑤

𝑤∈𝑊𝑚∈𝑁

+ 𝑐𝑑 ∑ ∑ ℎ𝑚𝑤

𝑤∈𝑊𝑚∈𝑁
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(2)∀𝑖 ∈ 𝑁𝐷
∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑣 = 1

𝑗∈𝑁𝑣∈𝑉

(3)∀𝑖 ∈ 𝑁∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑣

𝑗∈𝑁𝑣∈𝑉

= ∑ ∑ 𝑥𝑗𝑖𝑣

𝑗∈𝑁𝑣∈𝑉

(4)∀𝑖 ∈ 𝑁𝐷,∀𝑣 ∈ 𝑉 𝐷𝑖 ≤ 𝑈𝑖𝑣 ≤ 𝐶𝑉𝑖

(5)∀𝑖 ∈ 𝑁𝐷,∀𝑣 ∈ 𝑉 𝑃𝑖 ≤ 𝑉𝑖𝑣 ≤ 𝐶𝑉𝑖

(6)∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁𝐷,∀𝑣 ∈ 𝑉 𝑈𝑗𝑣 − 𝑈𝑖𝑣 + 𝐶𝑉1𝑥𝑖𝑗𝑣 ≤ 𝐶𝑉1 − 𝐷𝑗

(7)∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁𝐷,∀𝑣 ∈ 𝑉 𝑉𝑖𝑣 − 𝑉𝑗𝑣 + 𝐶𝑉1𝑥𝑖𝑗𝑣 ≤ 𝐶𝑉1 − 𝑃𝑗

(8)∀𝑖 ∈ 𝑁𝐷,∀𝑣 ∈ 𝑉 𝑈𝑖𝑣 − 𝑉𝑖𝑣 + 𝐷𝑖 ≤ 𝐶𝑉1

(9)∀𝑖 ∈ 𝑁𝐷𝐷𝑖 − 𝑃𝑖 ≤ 𝐶𝐷𝑖

(10)∀𝑖 ∈ 𝑁𝐷
𝑃𝑖 = ∑ 𝑧𝑙𝑖𝑃𝑙

𝑙∈𝑁𝐶

(11)∀𝑖 ∈ 𝑁𝐷
𝐷𝑖 = ∑ 𝑧𝑙𝑖𝐷𝑙

𝑙∈𝑁𝐶

(12)∀𝑙 ∈ 𝑁𝐶
∑ ∑ 𝑦𝑙𝑚𝑤 = 1

𝑚∈𝑁𝑤∈𝑊

(13)∀𝑙 ∈ 𝑁𝐶
∑ ∑ 𝑦𝑙𝑚𝑤

𝑚∈𝑁𝑤∈𝑊

= ∑ ∑ 𝑦𝑚𝑙𝑤

𝑚∈𝑁𝑤∈𝑊

(14)∀𝑙 ∈ 𝑁𝐶
∑ 𝑧𝑙𝑖 = 1

𝑖∈𝑁𝐷

(15)∀𝑖 ∈ 𝑁𝐷,∀𝑙 ∈ 𝑁𝐶 ,∀𝑤 ∈ 𝑊 𝑦𝑙𝑖𝑤 ≤ 𝑧𝑙𝑖

(16)∀𝑖 ∈ 𝑁𝐷,∀𝑤 ∈ 𝑊,∀𝑙 ∈ 𝑁𝐶  𝑦𝑖𝑙𝑤 ≤ 𝑧𝑖𝑙  

(17)
∀𝑙, 𝑚 ∈ 𝑁𝐶  , 𝑙 ≠ 𝑚

∀𝑖 ∈ 𝑁𝐷,∀𝑤 ∈ 𝑊 

𝑦𝑙𝑚𝑤 + 𝑍𝑙𝑖 + ∑ 𝑧𝑚𝑠

𝑠∈𝑁𝐷
𝑠≠𝑖

≤ 2 

(18)∀𝑙, 𝑚 ∈ 𝑁𝐶 ,∀𝑤 ∈ 𝑊 𝑈𝑚𝑤 + 𝑈𝑙𝑤 + 𝐶𝑉2𝑦𝑙𝑚𝑤 + (𝐶𝑉2 − 𝐷𝑙 − 𝐷𝑚)𝑦𝑚𝑙𝑤 ≤ 𝐶𝑉2 − 𝐷𝑙  

(19)∀𝑙 ∈ 𝑁𝐶
𝑈𝑙𝑤 ≥ 𝐷𝑙 + ∑ ∑ 𝑦𝑙𝑚𝑤𝐷𝑚

𝑚∈𝑁𝐷𝑤∈𝑊

 

(20)∀𝑖 ∈ 𝑁𝐷,∀𝑙 ∈ 𝑁𝐶 ,∀𝑤 ∈ 𝑊 𝑈𝑙𝑤 ≤ 𝐶𝑉2 − (𝐶𝑉2 − 𝐷𝑙)𝑦𝑙𝑖𝑤 

(21)∀𝑙, 𝑚 ∈ 𝑁𝐶 ,∀𝑤 ∈ 𝑊 𝑉𝑙𝑤 + 𝑉𝑚𝑤 + 𝐶𝑉2𝑦𝑙𝑚𝑤 + (𝐶𝑉2 − 𝑃𝑙 − 𝑃𝑚)𝑦𝑚𝑙𝑤 ≤ 𝐶𝑉2 − 𝑃𝑚 

(22)∀𝑙 ∈ 𝑁𝐶 ,∀𝑤 ∈ 𝑊 𝑉𝑙𝑤 ≥ 𝑃𝑙 + ∑ 𝑦𝑚𝑙𝑤𝑃𝑚

𝑚∈𝑁𝐶

 

(23)∀𝑖 ∈ 𝑁𝐷,∀𝑙 ∈ 𝑁𝐶 ,∀𝑤 ∈ 𝑊 𝑉𝑙 ≤ 𝐶𝑉2 − (𝐶𝑉2 − 𝑃𝑙)𝑦𝑖𝑙𝑤 

(24)∀𝑙 ∈ 𝑁𝐶𝑈𝑙𝑤 + 𝑉𝑙𝑤 − 𝐷𝑙 ≤ 𝐶𝑉2 

(25)∀𝑚 ∈ 𝑁, ∀𝑤 ∈ 𝑊 𝑙𝑚
′ ≤ 𝑠𝑚𝑤 ≤ 𝑢𝑚

′
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(26)∀𝑚 ∈ 𝑁, ∀𝑤 ∈ 𝑊 𝑒𝑚𝑤 ≥ 𝑙𝑚 − 𝑠𝑚𝑤 

(27)∀𝑚 ∈ 𝑁, ∀𝑤 ∈ 𝑊 ℎ𝑚𝑤 ≥ 𝑠𝑚𝑤−𝑢𝑚 

(28)∀𝑚 ∈ 𝑁, ∀𝑤 ∈ 𝑊 𝑒𝑚𝑤 ≥ 0 

(29)∀𝑚 ∈ 𝑁, ∀𝑤 ∈ 𝑊 ℎ𝑚𝑤 ≥ 0 

(30)
∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁 , 𝑖 ∈ 𝑁𝐷

∀𝑙, 𝑚 ∈ 𝑁 , 𝑙 ∈ 𝑁𝐶  
𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1}   ,   𝑦𝑙𝑚 ∈ {0,1}   ,   𝑧𝑖𝑙 ∈ {0,1} 

(31)∀𝑖, 𝑙 ∈ 𝑁𝑉𝑙 , 𝑉𝑖 , 𝑈𝑙 , 𝑈𝑖 ≥ 0 

( تضمین 2محدودیت ) کند.میزان جریمه و طول مسیر طی شده در سطح اول و دوم را  حداقل می  (1تابع هدف )

 کند.( تعداد ورودی و خروجی مسیر برای گره را برابر می3محدودیت ) کند هر انبار میانی دقیقا یک بار بازدید شود.می
( حد باال و پایین برای 5کند. محدودیت )( برای تحویل کاال به مشتری در سطح اول زیرتور  را حذف می4محدودیت )

ند. محدودیت ک(  برای دریافت کاال از مشتری در سطح اول زیرتور را حذف می6کند محدودیت )متغیر را مشخص می

کند که میزان بار حمل شده در ( اطمینان حاصل می8کند. محدودیت )( حد باال و پایین برای متغیر را مشخص می7)

کند کل تقاضا دریافت و تحویل ( تضمین می9ونقل است. محدودیت )سطح اول کمتر یا مساوی ظرفیت ناوگان حمل

کند کل ( تضمین می11( و محدودیت )10رفیت انبار میانی است. محدودیت )کاال برای هر انبار میانی برابر یا کمتر از ظ

(  هر مشتری دقیقا یک بار بازدید شود. 12دریافت و تحویل کاال برای مشتریان و انبارهای میانی برابر است. محدودیت )

کند ( تضمین می14ت )( تعداد ورودی و خروجی برای هر گره از مشتریان برابر است. محدودی13بر اساس محدودیت )

کند مسیرها ( تضمین می17( و محدودیت )16(، محدودیت )15هر مشتری باید به یک انبار تخصیص یابد. محدودیت )

( زیرتور 18تواند انجام شود. محدودیت )به درستی انتخاب شود، به طور مثال شروع و پایان از انبارهای مختلف نمی

( حد باال و پایین متغیر را مشخص 20( و محدودیت )19کند. محدودیت )حذف میتحویل به مشتری برای سطح دوم را 

( و محدودیت 22کند. محدودیت )( زیر تور دریافت کاال از مشتری را برای سطح دوم حذف می21کند. محدودیت )می

بار  حمل شده  کند در سطح دوم میزان( تضمین می24کند. محدودیت )( حد باال و پایین متغیر را مشخص می23)

دهی به مشتری و زمان عزیمت ناوگان ( رابطه بین شروع سرویس25کمتر یا مساوی ظرفیت ناوگان باشد. محدودیت )

کند به مشتری در بازه منعطف پنجره زمانی (  تضمین می26دهد. محدودیت )حمل و نقل برای سطح دوم نشان می

( 28دهی است. محدودیت )طه  بین زودکرد و زمان شروع سرویسدهنده راب( نشان27سرویس ارایه شود. محدودیت )

های مربوط به ( محدودیت31الی ) (29دهی است. محدودیت )نشان دهنده رابطه بین دیرکرد و زمان شروع سرویس

 باشد.متغیرهای تصمیم می

مثال عددی -3

مذکور بررسی شده است. در این  ئلهمسبا توجه به مدل ارائه شده در بخش قبلی، یک مثال عددی به شرح زیر برای 

مشتری در نظر گرفته شده است. برای هر مشتری یک پنجره زمانی به  12انبار میانی و  5انبار مرکزی،  2مثال عددی 

,𝑙𝑚]صورت  𝑢𝑚]  در نظر گرفته شده است. اگر کاال در پنجره زمانی مذکور به مشتری تحویل داده شود، هیچ جریمه

𝑝𝑚طور که پیش از این گفته شد، جهت محاسبه پنجره زمانی منعطف، از مقادیر همانپرداخت نخواهد شد. 
𝑙  و𝑝𝑚

𝑢  که

شود. جهت محاسبه پنجره زمانی منعطف از روابط در نظر گرفته شده است، استفاده می 0.5در مثال مورد بررسی ما 

𝑙𝑚
′ = 𝑙𝑚 − 𝑝𝑚

𝑙 (𝑢𝑚 − 𝑙𝑚)  و𝑢𝑚
′ = 𝑢𝑚 − 𝑝𝑚

𝑢 (𝑢𝑚 − 𝑙𝑚) ها، پنجره زمانی شده است. مسافت بین گره استفاده

به صورت تصادفی تولید شده است. مسئلهای مورد نیاز جهت حل ونقل و سایر اطالعات پایهاولیه، هزینه حمل
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حل شده و جوابی به صورت  CPLEXکننده کدنویسی و به وسیله حل GAMS 24.8.5افزار مثال عددی فوق در نرم

دهنده کارایی مدل ارائه شده است.این جواب نشان به دست آمده است. 3شکل 

یزکرم را نا

ینایم را نا

یرتشم

لوا  طس ریسم

مود  طس ریسم

3

1

17

5

2

4

5

7

6

8

16

10

9

14

18

19

12

15

13

جواب نهایی به دست آمده از حل مثال عددی. 3شكل

گیرینتیجه -4

پذیر برای تحویل و ونقل دو سطحی با در نظر گرفتن پنجره زمانی انعطافمسیریابی ناوگان حمل مسئله مقالهما در این 

ها و مسیرهایی است مسیریابی دوسطحی شامل مجموعه گره مسئلهایم. دریافت کاال به صورت همزمان را در نظر گرفته

 مسئلهباشد. مجموعه مسیرها در این ان میها شامل سه بخش انبارها اصلی، انبارهای میانی و مشتریکه مجموعه گره

باشد. در شامل مجموعه مسیرهای بین انبارهای اصلی و انبارهای میانی و مسیرهای بین انبارهای میانی و مشتریان می

پنجره زمانی منعطف، تحویل کاال باید در بازه مورد نظر مشتری انجام شود؛ در غیر این صورت مشتری حاضر به دریافت 

تر نسبت به حالت اول با پرداخت جریمه انجام شود و بعد از این پنجره خواهد بود ولی باید در پنجره زمانی طوالنیکاال 

سازی سازی مسافت طی شده و حداقلحداقل مقالهتر دیگر مشتری حاضر به دریافت کاال نخواهد بود. در این زمانی طوالنی

ریزی ریاضی مدلسازی و در دف مد نظر بوده که با رویکردهای برنامهمیزان جریمه پنجره زمانی در غالب یک تابع ه

 به دست آمد. مسئلهبهینه در ابعاد کوچک  کدنویسی و حل شد و جواب GAMS 24.8.5افزار نرم
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 جامع میانه ناخوشایند معکوس-pیابی دار برای مدل مکانخفاش جهت الگوریتم
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چکیده

ها مورد های رأسی روی شبکههای یالی و وزنمیانه ناخوشایند معکوس جامع با تغییرات توأم طول-pیابی در این مقاله مدل مکان

که یک طوریهای رأسی شبکه با صرف کمترین هزینه کلی است بههای یالی و وزنگیرد. در این مسئله هدف تغییر طولمطالعه قرار می

مدل که میانه ناخوشایند شبکه تبدیل گردد. با توجه به این-pه مکان های شبکه بعضوی از رأس-pمجموعه از پیش تعیین شده 

است،  سختـNPها از کالس های رأسی روی شبکههای یالی و وزنمیانه ناخوشایند معکوس جامع با تغییرات توأم طول-pیابی مکان

باشد. در این مقاله، هدف این است که با استفاده از یای برای حل این نوع مسائل امکان پذیر نملذا، ارائه یک الگوریتم دقیق چند جمله

میانه ناخوشایند -pیابی های تقریبی یک مدل مکانباشد، جوابدار که یک الگوریتم از نوع فوق ابتکاری میالگوریتم خفاش جهت

  ها را بدست آوریم.های رأسی روی شبکههای یالی و وزنمعکوس جامع با تغییرات توأم طول

.دارخفاش جهتمعکوس؛ الگوریتم  یابیمدل مکان؛ سازی معکوسبهینه ؛سازی ترکیبیاتیبهینه کلیدی:  کلمات

      مقدمه. 1 
های باشـند که با توجه به کاربردیابی میهای معروف در نظریه مکانیابی میانه ناخوشـایند مماکسـینا از مدلمسـائل مکان

ند.گرفتهر قراهمواره مورد توجه محققین که در عمل و تئوری دارند، فراوانی  ـــایند در یک مدل مکان ا یابی میانه ناخوش

که مجموع فواصل طوریباشد بهها میای از سرویس دهندهها برای تأسیس مجموعهکالسیک، هدف پیدا کردن بهترین مکان

ــتریان موجود از نزدیکوزن ــالدار مش ــرویس دهنده حداک ر گردد. در س های اخیر تحقیقات زیادی در زمینه مدل ترین س

ست. یابمکان شده ا شبکه مگرافا انجام  شبکه ورود یاز پارامترها یبرخ معکوس یابیمدل مکان کیدر ی معکوس روی  ی 

سه یمکان تیموقع کهنیشوند تا ایداده م رییتغترین روش ممکن با ارزان یاسأر یهاوزن ای یالی یهاطولم از قبل  التیت

 .ه گردندنیبه دیجد یشده تحت پارامترها نیمع
سائل مکاندر       سال زمینه م شایند معکوس در  سئله مکان2008یابی میانه ناخو سنر م سین معکوس با -1یابی ، گ ماک

نگوین  در   .[3]سخت است- NPهای کلیتغییرات طول یالی را مورد مطالعه قرار داد و ثابت نمود که این مسئله روی گراف

سئله  ، به2017سال  سی م شایند معکوس با تغییرات طول-pبرر سئله یالی روی درخت میانه ناخو ها پرداخته و برای این م

ــله همینگ تنگنا الگوریتمی با زمان اجرای تحت نرم چبی ــو و فاص )ش log )O n n زاده و همکاران در . علی[4]ارائه نمود
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ـــال  ن، الگوریتم2018س ـــای ناخوش نه  یا یاتی برای م یالی روی درختهای ترکیب با تغییرات طول   ها در زماند معکوس 
2( log )O p n n[1]ارائه نمودند.

      آنو فرمول بندی ه ئلمسبیان . 2

فرض کنید ( ), ( )N V N E N با مجموعه رأسی یک شبکه( )V N n عه یالیو مجمو( )E N m برای هر  باشد.می

)رأس  )V Nv،  یک وزن غیر منفی( )w v  و برای هر یال( )e E N،  یک طول غیر منفی(e)l  تخصیص داده شده

عضوی -pهدف پیدا کردن یک زیرمجموعه  Nمیانه ناخوشایند کالسیک شبکه-pیابی در مدل مکان است. 

1{ ,..., }pS s sرأس شبکهاز  کهاست به طوریNهای
1,...,( )

( ) ( ) max ( , )l ii mv V N
F S w v d v s




 دارای مقدار ماکزیمم

)که در آن  گردد. , )l id v s رأس ی بین دو فاصلهs و iv  های یالیبا توجه به طول( )( ( ))e E Nl l e   باشدمی.

مدل مکان ناخوشایند-pیابیحال در تقابل با مدل مکانکالسیک، میمیانه معکوس-pیابیتوان به ناخوشایند میانه

)های رأسی و وزن l(e)های یالی با طول Nاشاره کرد. شبکه مفروض )w v .فرض کنید   را در نظر بگیرید( )c v و( )c v 

)ضرایب هزینه افزایش و کاهش وزن )w v بوده و( )c e و( )c e کاهش طول ترتیب ضرایب هزینه مربوط به افزایش وبه

(e)lهرباشند. به )رأسازای )v V N،( )x v  و( )x v کاهش یا افزایش و رأسینشان دهنده میزان )وزن )w vو( )vu

)و )vu یوزن رأسهای مجاز برای افزایش و کاهش ترتیب کرانبه( )w v  ازای هر یال بهباشند. همچنین فرض کنید

( )e E T،( )x e  و( )x e  نشان دهنده میزان افزایش و یا کاهش طول یالی(e)l و( )eu و( )eu های به ترتیب کران

*باشند. بعالوه  l(e)مجاز برای افزایش و کاهش طول یالی  ( )S V N یک مجموعه از پیش تعیین شدهp- عضوی از

)های یالی هدف تغییر طول  .باشد Nهای درخت راس )l e  به( ) ( ) ( ) ( )l e l e x e x e 
   های رأسیو وزن

( ) ( ) ( ) ( )w v w v x v x v 
  کهبا است به طوری کلی هزینه کمترین مکانS*صرف ناخوشایند-pبه شبکهمیانه

م Nمعکوس جامع روی شبکهمیانه ناخوشایند -pمکان حال با توجه به مطالب ارائه شده در باال، یک مدل    تبدیل گردد.

NIpMLPگردد:بندی میریزی غیر خطی زیر فرمولصورت مدل برنامها تحت نرم خطی به 

ا1م

( ) ( )

11,...,( )

min   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

s.t.   ( ) max ( , ) ( ),      { ,...., } { ( ), },

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

e E N v V N

l i pi mv V N

c e x e c e x e c v x v c v x v

w v d v m F S m m m M V N M p

x e u e x e u e

       

 




   

  

     

   

 



          ( ) ( ) ( ) ( ),

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

         ( ) ( ) ( ) ( ),                                    ( ),
w v w v x v x v

e E N
x v u v x v u v v V N

l e l e x e x e e E N
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یابی میانه ناخوشایند معکوس شامل افزایش و کاهش همزمان هیچ طول یالی یک جواب بهین مدل مکان .1قضیه 

باشد.وزن رأسی نمیهیچ و 

دارجهت الگوریتم خفاش. 3

یکی  واننع باشند، در حال حاضر بههای فراابتکاری که معموالً الهام گرفته شده از طبیعت و فرایندهای فیزیکی میالگوریتم

خفاش الهامی از  شوند. الگوریتمسازی پیچیده به کار برده میهای قدرتمند برای حل بسیاری از مسائل بهینهاز  روش

. [5]توسط یانگ معرفی گردید 2010که در سال  باشدهای کوچک در جستجوی شکار میخصوصیات ردیابی خفاش

 های خود بپردازند. توانند در تاریکی مطلق با انتشار صدا و دریافت آن به شکار طعمههای کوچک میکه خفاشطوریبه

الگوریتم برداری و بهره به منظور افزایش قابلیت اکتشافچاکری و همکاران  توسط اDBAم دارجهت الگوریتم خفاش      

 است. پیشنهاد شده [5]ارائه شده در 

و پالس دیگر را در جهت خفاش  ها یک پالس صوتی را در جهت بهترین موقعیت خفاش کنیم که تمامی خفاشفرض می      

 شوند که آیا غذا در اطراف این دو خفاش وجود دارد یا نه.به تصادف انتخاب شده منتشر کنند. از انعکاس صدا متوجه می

صورت تصادفی انتخاب که در اطراف خفاشی که بهشود. درحالیبهترین موقعیت خفاش توسط مقدار شایستگی تعیین می

گاه غذا وجود دارد و خفاش در جهتی به حرکت خود عنوان خفاش فعلی داشته باشد، آنایستگی بهتری بهاگر مقدار ش، شده

کند. لذا، صورت خفاش فعلی در جهت بهترین موقعیت خفاش حرکت میتر باشد. در غیر ایندهد که غذا فراوانادامه می

باشد:صورت زیر میها بهحرکت خفاش

ا 2م
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

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

1

( ) ( ) ,             ( ) ( ),

( ) ,   ( ) ( ).

t t t t t t
i i k i k it

i t t t t
i i k i

x x x f x x f F x F x
x

x x x f F x F x







     
 

  

kباشد و برای هربهترین موقعیت خفاش میبهترین  xکه در آن   i ،( )t
kx.است خفاش تصادفی همچنینموقعیت

فرض کنید شود،داده مینشان  F مقدار شایستگی هر خفاش را با 1 2, 0,1  دو بردار تصادفی با توزیع یکنواخت

باشند.می
1

f 2 وfشوند:روز رسانی میصورت زیر بهباشند و بههای مربوط به دو پالس میفرکانس 

1             ا3م min max min 1   2 min max min 2   ( ) ,          ( ) ,f f f f f f f f      

ستجوی محلی موقعیت جدید هر خفاش به طور محلی با گام  DBAالگوریتم  در  صورت زیر به ، در ج صادفی به  روز ت

:شودمی
( 1) ( ) ( ) ( ) .t t t t
i i i ix x A w         م4ا        

t میانگین بلندی صدای خفاشها میباشد. 
iA   یک بردار تصادفی بوده و 0,1   که در آن
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 ( ) 0
max

max1
t i i

i i
w ww t t w

t




 
   

 
 م5ا 

0 و مقادیر نهایی 

100
i

i
ww  ، مقادیر اولیه و  0 4

i i
i

Ub Lbw 
 پارامتری برای کنترل جستجو میباشد. همچنین

iLb کران باال و کران پایین هستند. و  iUb maxt حداک رتعداد تکرارها میباشد،  t به عنوان تکرار فعلی و  میباشد. 

DBA افزایش یا کاهش یکنواختی پالس صوتی و بلندی صدا بهصورت زیر میباشند:   همچنین، درالگوریتم 

( ) ( )0 0
max max

max max

( ) ,    ( )
1 1

t t
i i

r r A Ar t t r A t t A
t t

 
 

    
        

    
 م6ا              

0.6A   ، 0 0.1r  ، 0.7r  همچنین، میباشند. و نهایی اولیه نشاندهندهی مقادیر  و 0 آن اندیسهای که در

. 0 0.9A   و 

 (  NIpMLP)دار برای . الگوریتم خفاش جهت4 

[ را برای حل 2]، لذا در این بخش الگوریتم ارائه شده در  دار برای مسائل نامقید طراحی شده استجهتالگوریتم خفاش 

کنیدفرض  یابی معکوس بکار برده شود.روز گردد و برای مسائل مکانمسائل مقید طراحی وبه ( ), ( )N V N E N  شبکه

)مورد بررسی با  )V N n  و( )E N mتعریو کنید ، 

1 ( ) 1 2 ( )

2 1 2 ( ) 2 1 2 2 ( )

( ,....., ) ( ( )) ,                     ( ,....., ) ( ( )) ,

( ,....., ) ( ( )) ,             ( ,....., ) ( ( )) .
m e E N m m e E N

m m n v V N m n m n v V N

x x x e x x x e

x x x v x x x v

 

  

 

      

 

 

1بنابراین با تعریو  2 2( ,....., )m nx x x   به عنوان بردار تصمیمNIpMLP  تابع هدف متناظر را با ، همواره( )F x  و

را با الگوریتمدهیم.نمایش میXفضای جواب ارائه شده در باال، مطالب جواب مدلDBAبا توجه به آوردن برای بدست

:گرددصورت زیر خالصه میا به1م

 NIpMLبرای حل  برای حل   DBA لگوریتما

ix ،1,...,iهاجمعیت اولیه خفاش .1گام  n ایجاد کنید  را. 
i,...,1ازای به .2گام  n  فرکانسifدرixپالس کنید.iwوiA، بلندی صدایir، نرخ را ایجاد

1tقرار دهید . 3گام   .
 ها رو مقایسه کرده و جواب بهینه را بیابید.موقعیت .4گام 

kخفاش تصادفی .5گام  i اا. 3ا و م2ها با تنظیم فرکانس را ایجاد کنید ممعادالت مخفاش را انتخاب کنید. موقعیت 

irandاگر . 6گام rا یک جواب محلی در اطراف بهترین جواب انتخاب شده ایجاد کنید. 4با استفاده از معادله م ، آنگاه

 روز رسانی کنید.ا به5را با استفاده از رابطه مiwهمچنین مقدار
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یک جواب جدید با پرواز تصادفی تولید کنید. .7گام 

irandاگر. 8گام  A  و( 1) ( )( ) ( )t t
i iF x F x  ا 6مطبق معادله ، آنگاهir   را افزایش وiA .را کاهش دهید

)اگر  .9گام  1) ( )( ) ( )t t
i iF x F x  آنگاه جواب بهینه ،x روز رسانی کنید. را به

1tصورت قرار دهید به ماکزیمم مقدار خود رسید الگوریتم را متوقو کنید، در غیر این  tاگر . 10گام  t    و به گام

 بروید. 4

 NIpML روی یک نمونه DBAپیاده سازی الگوریتم . 5

به عنوان  21vو  16vرا در نظر بگیرید. فرض کنید  1-3با اطالعات ورودی در جدول  1-3شبکه ارائه داده شده در شکل 

های یالی روی های رأسی و طولمیانه ناخوشایند با تغییرات توأم وزن-2دهنده از قبل معین باشند. هدف حل مسئله سرویس

ارائه شده است. 2-3بهترین جواب بدست آمده در جدول باشد. می 1-3گراف داده شده در شکل 

21vو  16v های از قبل معیندهندهسرویسبا  Nشبکه : 1-3شکل 

F  368.5341 

1 37( ( ),....., ( ))x e x e  ( 0, 0, 0.1540, 0, 0.8120, 0.2955, 0, 0, 0, 0.0718, 0, 0, 0, 0.3315,  0.2915, 0.9513, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.8829, 0, 0.3344, 0.5390, 0.1090, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.0106, 0, 
0.1442, 0.6248 ) 

1 37( ( ),....., ( ))x e x e  ( 0.0127, 1.0615, 0, 0.7401, 0, 0, 1.2120, 0.9723, 0.4062, 0, 1.6873, 0.6498, 
0.7674, 0, 0, 0, 1.7626, 0.5942, 1.0195, 0.4154, 0.6061, 1.4452, 0, 0.4660, 0, 0, 
0, 0.3971, 0.6690, 0.2496, 0.4769, 0.2616, 0.6703, 0, 1.7796, 0, 0 ) 
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1 26( ( ),....., ( ))x v x v  (1.7699, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.1641, 0.1478, 0, 0, 0, 0, 0.8328, 0, 0.7275, 
0.6461,1.1307, 0, 0, 0.2975, 0, 1.4400 ) 

1 26( ( ),....., ( ))x v x v  ( 0, 0.7674, 0.5905, 0.2432, 1.6789, 0.0908, 0.7052, 0.0979, 0.3607, 0.5026, 0, 
0, 1, 0.4899, 1, 0.0434, 0, 0.3145, 0, 0, 0, 0.2048, 1.2448, 0, 0.3695, 0 ) 

DBAهای بدست آمده از اجرای الگوریتم بهترین جواب: 1-3جدول
(7, 4, 2, 1, 5, 3, 2, 3, 4, 1, 1, 5, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 4,  2, 3, 6, 3, 3, 1, 6, 4, 1, 5, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 1, 4) ( )l e

(1, 3, 2, 3, 4, 6, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 5, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 4, 5, 3, 4, 5, 1, 3, 2, 4, 5, 5, 3, 3, 2) ( )u e

(2, 2, 1, 2, 0.5, 0.5, 4, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 4, 2, 2, 3, 3, 1 ,2, 3, 1, 0.5, 0.5, 1, 1, 0.5, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 
4, 3) 

( )u e

(4, 6, 7, 10, 3, 4, 6, 8, 1, 2, 4, 6, 2, 3, 7, 1, 9, 2, 4,  10, 5, 7, 1, 1, 4, 3, 3, 5, 2, 9, 1, 2, 7, 1, 1, 2, 3) ( )c e

(4, 2, 1, 0.5, 4, 1, 1, 2, 1, 0.5, 0.5, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 0.5, 4, 2, 0.5, 2, 1, 1.5, 5, 1, 1, 
1, 0.5, 3 ) 

( )c e

(1, 1, 3, 2, 5, 6, 4, 3, 4, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 4, 5, 2, 1, 6, 2, 1, 1)( )w v

(4, 6, 7, 1, 3, 4, 6, 8, 1, 2, 4, 6, 2, 3, 7, 1, 9, 2, 4, 3, 5, 7, 1, 1, 4, 3 )( )u v

(3, 2, 1, 5, 4, 1, 1, 2, 5, 5, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2)( )u v

( 1, 12, 3, 4, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 12, 8, 10, 9, 8, 6, 5, 14, 9, 5, 13, 9, 10, 5, 9)( )c v

(10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 12, 11, 15, 12, 10, 5, 4, 3, 12, 9, 9, 15, 14, 6, 14, 8, 5, 4, 13)( )c v

Nشبکه میانه ناخوشایند معکوس روی– 2: اطالعات مربوط به حل مدل 1-3جدول
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میانگین تصادفییک روش گرادیان تصویری برای گرادیان 

 1مریم محموداوغلی

m.mahmoudoghli@gmail.com؛ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی،  ارشد ریاضی کاربردی1

یدهچك

که در آن شامل  سازی که مجموع متناهی از توابع محدب می باشد، مورد بررسی قرار گرفته استدر این مقاله یک مساله مینیمم 
 د. فرض می کنیمکه یک عملگر ساده بر آن اعمال می شو تعداد بسیار زیاد از توابع مولفه ای هموار و همچنین تابع محدب است

ه عنوان مینیمم بیری ماشین مورد اسفاده قرار می گیرند که که همه ی توابع هدف قویا محدب باشند. این چنین مسائلی در یادگ
اییم که با سازنده ی ریسک تجربی شناخته شده هستند.یک روش جدید گرادیان تصادفی تصویری را ارائه داده و بررسی می نم

ارای هزینه مانند تکرار داستفاده از عملگر تصویری نتایجی دقیق تر از حالتی که از این روش استفاده نمی شود خواهد داد. هر 
ظه بیشتری باید تعدادی از گرادیان های قبلی ذخیره شود که نیاز به حاف در این روشروش کالسیک گرادیان تصادفی است. 

استانداردکمتر  و پیچیدگی کلی این روش ازپیچیدگی هر دو روش گرادیان کامل تصویری و گرادیان تصادفی تصویریخواهیم داشت. 
 است. 

.گرادیان تصادفی تصویری ؛گرادیان تصادفی ؛یادگیری ماشین کلمات کلیدی: 

مقدمه -1

دو تابع محدب است در نظر بگیرید مسئله ی مینیمم سازی زیر را که مجموع

(1-1)                       min{𝑃(𝑥) ≝ 𝐹(𝑥) + 𝑅(𝑥)},

است، یعنی  𝑓𝑖میانگین تعداد زیادی توابع مولفه ای   𝐹(𝑥) نکه در آ

𝐹(𝑥) =
1

𝑛
∑ 𝑓𝑖(𝑥)𝑛

𝑖=1                           (2-1) 

 تابع ساده است. که می تواند مشتق پذیر نباشد.R(x) و 
بسیار زیاد است که در این صورت نیاز است که از روش های  𝑛و این مسئله بسیار مهم است که تعداد مولفه ها یعنی 

به جای کل تابع هزینه عمل می کنند استفاده fi افزایشی )مانند روش گرادیان تصادفی( که تنها بر روی یک مولفه 

 نماییم.
عنوان ریسک منظم که به گیرند،  میمورد استفاده قرار  یمسائل آمار ایو  نیماش یریادگیفرم اغلب در  نیمسائل به ا

مجموعه از مثال ی یک مسائل نی. در چندیی[ مراجعه نما3به ] شتریاطالعات ب یکه برا سازی تجربی شناخته می شوند،

,a1)،وجود دارد یریادگی یها b1), … , (an, bn)  که هرai ∈ ℝ𝑑   یک بردار ویژگی است، و𝑏𝑖 ∈ ℝ  پاسخ یک

𝑓𝑖(𝑥)توابع زیان مولفه ای  1برای رگرسیون حداقل مربعات  مورد انتظار است. = (1 2)(𝑎𝑖
𝑇𝑥 − 𝑏𝑖)

و انتخاب  ⁄2

1 Least-squares regression 
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𝑅(𝑥)های مشهور عبارت منظم ساز شامل  = 𝜆1‖𝑥‖1 )1)السو ،𝑅(𝑥) = (𝜆2 2)‖𝑥‖2
، یا 2)منظم ساز ریج( ⁄2

𝑅(𝑥) = 𝜆1‖𝑥‖1 + (𝜆2 2)‖𝑥‖2
سازی نامنفی  پارامتر های منظم 𝜆2و  𝜆1که در آن  3)کشسان خالص( ⁄2

𝑏𝑖ائل با طبقه بندی دودویی هر هستند.برای مس ∈ {+1, بر چسب کالس مورد انتظار است. یک تابع زیان  {1−

4𝑓𝑖(𝑥)لوجستیک = log (1 + exp( −𝑏𝑖𝑎𝑖
𝑇𝑥)) .است که می تواند با هر منظم سازی ترکیب شود 

یک 𝑅(𝑥) یم. تابعمسائلی که در این مقاله ارائه می شود بر اساس فرض هایی است که بصورت خالصه به آن اشاره می کن

مراجعه [1]برای اطالعات بیشتر به   قویا محدب است. 𝑃(𝑥)تابع نیمه پیوسته از پایین و محدب است. تابع هزینه کل 

 فرمایید.

روش های گرادیان تصادفی و گرادیان تصویری -1. 1

𝑥0( روش گرادیان تصویری است. در این روش ابندا یک نقطه آغازین 1-1مسئله )روش استاندارد برای حل  ∈ ℝ𝑑 

داده می شود.روش گرادیان تصویری برای بروزرسانی نقطه ی داده شده از عبارت تکراری زیر استفاده می کند.

(1-3)        2
1 1

1arg min{ ( ) ( )}
2d

T
k k k

x k

x F x x x x R x


 


    

که در واقع نرم اقلیدسی است استفاده می کنیم  .مقاله از  امین تکرار است. در این kطول گام در kکه در آن 

 . با توجه به تعریف .2یعنی 

(1-4 ) 21. ( ) arg min{ ( )}
2Rprox y x y R x  

روش گرادیان تصویری به صورت زیر است:

(1-5                  )1 1. ( ( ))
kk R k k kx prox x F x    

تا گرادیان  ( می تواند پرهزینه باشد، زیرا نیاز است1-5بسیار بزرگ می باشد، هر تکرار ) n های مؤلفه تعداد آن در که

 دلیل به  همین به .نمود محاسبه را آنها میانگینمحاسبه نمود و همچنین  if ای مؤلفه توابع nهای را برای تمام 

6یک جایگزین مؤثر، روش گرادیان تصادفی تصویری  ع می شود.ارجا 5تصویری کامل گرادیان روش عنوان به(  1-5)

k...,1,2 تکرار هر در :است   یکki  1}بطور تصادفی از,..., }n  انتخاب می کنیم و رابطه ی تکراری به صورت

  زیر است:

(1-6               )1 1. ( ( ))
k kk R k k i kx prox x f x    

1 :داریم بوضوح 1( ) ( )
ki k kE f x F x   .

1 The Lasso 
2 Ridge regression 
3 Elastic net 
4 The logistic loss 
5 Prox-FG 
6 Prox-SG 
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ا محاسبه می کند از مزایای روش گرادیان تصادفی تصویری این است که در هر تکرار، تنها گرادیان یک تابع مؤلفه ای ر

1 و در نتیجه هزینه ی نهایی آن n ه در روش گرادیان تصویری تصادفی بدلیل واریانس ک. گرادیان کامل تصویری است

ست. برای ابه دلیل نمونه گیری تصادفی حاصل می شود، همگرایی روش بسیار کندتر از حالت گرادیان کامل تصویری 

 کنیم فرض یب کنیم.مقایسه عادالنه از هزینه کل محاسبات، باید هزینه ها را در هر تکرار و پیچیدگی تکرار ترک
* arg min ( )xx P x امگروش گرادیان کامل تصویری با یک طول ی ذکر شده در باال با در نظر گرفتن فرض ها 

1k L :زیر حاصل می شود نتیجه

(1-7 )*. ( ) ( ) (( ) )kk
k

R

LP x P x O
L






 



)که در آن )F x و( )R x با پارامتر های تحدب به ترتیبF وR .2 [به  )برای مشاهده ی اثبات فرض شده است[
)حالتی را انجام دادند که در آن  ]4[1. لی روکس و همکارانشمراجعه فرمایید( ) 0R x   و یک روش گرادیان میانگین

}max(maxبدست آوردند که پیچیدگی آن  SAGتصادفی  , }log(1 ))O n L    .روش استSAG   یک روش

 ای برای هر تابع مؤلفه نیاز دارد که گرادیان های اخیر و است ]6[2تصادفی گرادیان تجمعی افزایشی بالت و همکارانش

ifآن پیچیدگی )را ذخیره نماید. )O nd .روش  لی روکس و همکارانش استSAG را در حالتی که ( ) 0R x 

پیچیده . ولی الگوریتم بدست آمده در این حالت از روند نیز مورد بررسی قرار دادند و نتایجی نیز بدست آوردند [5]در

1)سرعت همگرایی آن از  برخوردار است. )O k  در روش قبل به( )kO    1که  .یک روش گرادیان افزایش یافت

این روش از یک ساختار میانگین متناهی برای که  Prox- SVRG [2] تصادفی تصویری با کاهش واریانس پیشرونده

که گرادیان کامل را بصورت متناوب برای اصالح SVRG  [9]نسبه کمک اعمال تکنیک کاهش واریابخش محدب 

.که منجر به کاهش واریانس می شود گرادیان های تصویری محاسبه می نماید

 3 تصادفیگرادیان میانگین  برای روشتصویری روش گرادیان تصادفی  -2

عملگر تصویری  [8]همچنین از الگوریتم پیچیده است.  [5]ذکر شده درهمان طور که در مقدمه به آن اشاره شد روش 

fprox( به آن اشاره شد نقاط در دامنه و یا مرز دامنه تعریف توابع مورد نظر را به نقطه مینیمم 4=1که در رابطه ی )

 در نتیجه ما در این مقاله از این عملگر استفاده نموده تا به نتایجی دقیق تر دست یابیم. نزدیک تر می کند.

ا مورد می پردازیم و سپس الگوریتم حاصل از گرادیان تصویری ر SAGدر این بخش ابتدا به چگونگی عملکرد  

مطالعه قرار می دهیم. 

SAGروش -1. 2

رابطه و   0xاست، با شروع از یک نقطه آغازی به عنوان  تصادفیگرادیان میانگین روش که همان ]7[در  SAGروش 

تکراری زیر حاصل می شود:

(1-2 )1
1

,
n

kk
k k i

i
x x y

n






  

به صورت تصادفی انتخاب می شود و داریم: kiکه در آن در هر تکرار 

1 Le Roux et al 
2 Blatt et al 
3 Prox-SAG 
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(2-2 )1
( )      if ,
            otherwise.

{
k

i k
k
i

f x i ik
i y

y 

 


یک روش گرادیان تصادفی تصویری -2. 2

ه گرادیان های تمام ک Prox-SGاز یک نقطه ی آغازی شروع می کنیم. در این روش مانند روش در این روش ابتدا 

تخاب نموده و گرادیان توابع چند مولفه ای را محاسبه نمی نماییم، با استفاده از فرایند تصادفی یکنواخت یک مولفه را ان

k( 2-2آن را محاسبه می نماییم . سپس از رابطه ی )
iy روش  را محاسبه می نماییم. اکنون زمان آن رسیده است که از

ای ج( به 6-1در رابطه ی )ه نماییم. فادفی تصویری استتصادگرادیان 
kif  ،k

iy .را قرار می دهیم 

باید به سمت صفر   kبرای اینکه از همگرایی روش مطمئن شویم طول گام را بدست آورد. kxحال می توان مقادیر

 میل کند تا اثر واریانس که باعث کاهش سرعت همگرایی می شود کاهش دهیم.

 درک بهتر روند الگوریتم بدست آمده را در ذیل ذکر می نماییم:اکنون برای 

: Prox-SAGالگوریتم روش 

1

0, 0 for 1,2,...,
for 1,2,... do
    Sample  from {1,2,..., }
    ( )
    ( )
    ( )

end for
k

i

i i

i i

k R k k

v y i n
k

i n
v v y f x
y f x
x prox x v 

  



  

 

 

نتایج عددی -3. 2

در این فصل به بررسی نتایج حاصل از پیاده سازی الگوریتم ذکر شده در فصل قبل می پردازیم. برای این منظور، 

منظم شده برای دسته بندی دودویی را در نظر می گیریم. برای یک مجموعه از نمونه های  1مساله رگرسیون لجستیک

,a1) یادگیری b1), … , (an, bn)  که در آنai ∈ ℝ𝑑  و𝑏𝑖 ∈ {+1, 𝑥 بدنبال یافتن پیش بینی کننده، {1− ∈

ℝ𝑑  بهینه سازی زیر هستیمتوسط حل.

22
2 1 1

1

1min log(1 exp( ))
2d

n
T

i ix i
b a x x x

n







   

کاربر می تواند یکی از انتخاب های ( 1-2( و )1-1بر اساس مدل ) دو پارامتر منظم ساز هستند. 2و1که در ان 

1 The regularized logistic regression problem 
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توابع داشته باشد:زیر را برای 

(2-3 )22
2 1 1( ) log(1 exp( )) ,  ( )

2
T

i i if x b a x x R x x
    

یا 

(2-4   )22
2 1 1( ) log(1 exp( )),  ( )

2
T

i i if x b a x R x x x
    

: Prox-SAGروش  یهایویژگ-1.3.2

برای بررسی روش کد نویسی انجام شده که در آن از یک مجموعه داده که بطور تصادفی بدست می مقاله در این 

آید استفاده نموده ایم. در خصوص داده ها، از تکنیک اعتبارسنجی متقاطع جهت تولید و ارزیابی داده ها استفاده می 

درصدی تقسیم کرده و الگوریتم  25درصدی و  75کنیم. در این تکنیک، داده های تولید شده به نمونه هایی در دو دسته 

 درصد آزمون می کنیم. در هر مرحله مقدار خطا نیز محاسبه می شود. 25درصد آموزش داده و روی  75را روی 

های تصادفی بدست آمده را نرمال  در مراحل اجرا، داده نیز توسط کاربر مشخص می شوند.2و 1مقدار عددی

2 سازی می نماییم یعنی 1ia   1برای هر,...,i nکه منجر به کران باالی یکسان برابر با ثابت لیپشیتز 
2
2 /4i iL L a ی از رابطه پیاده سازی یکنواخت برای( 4-2) می شود. در تصادفی ای استفاده نمودهونمونه مؤلفه توابع

ایم.

Prox-SAGمقایسه چند روش با : 1شكل 

بندینتیجه و جمع -3

نامیده شده است. برای مینمم کردن  Prox-SAGیک روش جدید گرادیان تصادفی تصویری معرفی شده است، که 

مجموع دو تابع محدب بکار برده می شود: یکی از آن ها میانگین تعداد زیادی توابع هموار مؤلفه ای است و دیگری تابع 

با ذخیره یک تعداد از گرادیان های پیشین ویری ساده را می پذیرد. این روش محدب عمومی است که یک نگاشت تص
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اعمال نگاشت تصویری عالوه بر نتایجی دقیق تر از استفاده از الگوریتمی پیچیده تر جلوگیری می  عمل می نماید. با

  نماییم.
برای کالس  Prox-SAGاست ، ولی روش SAG دارای پیچیدگی کم مانند روش های  Prox-SAGروش 

وزن دار نیز مورد استفاده قرار می گیرد،  بیشتری از مسائل قابل اجراست. عالوه بر آن این روش برای نمونه های تصادفی

که پیچیدگی بهبود یافته را حاصل می کند که نتیجه ای برای مسائل که در آن توابع مؤلفه ای به طور قابل توجهی در 

هموار بودن متفاوت است.

مراجع -4

استادراهنما:دکتر محمدرضا پیغامی ، یک روش گرادیان تصادفی تصویری با کاهش واریانس پیشرونده؛ مریم، محموداوغلی ]1[
.96چاپ نشده. شهریور ، پایان نامه ارشد
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تأخیری ای از معادالت برای رده کارا  یک روش عددی

3، محمدهادی نوری اسکندری۲، مهدی قوتمند1مصطفی محمودی
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 Math.Noori@yahoo.com ؛دانشگاه صنعتی شاهرود ،دانشکده علوم ریاضی ،استادیار3

چکیده

ن یبه خود اختصاص داده است. هنگامی که ا  و مهندسی پایه  عی در علومیری کاربردهای وسیتأخ دیفرانسیلی-انتگرالیمعادالت 
کارا که سرعت همگرایی ک جواب عددی یفتن یان یاسبه کرد. بنابراحق را مینمی توان جواب دق رخطی باشند، معموالًیمعادالت غ

ی جدید بر مبنای چند جمله ای های لژاندر انتقال یافته در این مقاله یک روش شبه طیف باال و خطای کم می باشند ضروری است.
به یک دستگاه معادالت  مسئله.با استفاده از روش شبه طیفی   دیفرانسیل تاخیری نشان می دهیم-برای حل معادالت انتگرالی

 جبری تبدیل می شود که با استفاده از نرم افزارهای ریاضی قابل محاسبه می باشد.

.طیفی لژاندرروش شبه  ؛تاخیری دیفرانسیلی-انتگرالیمعادالت  کلمات کلیدی:

مقدمه -1

سنده ین نویچند راًیکرده است. اخمعطوف ادی را به خود یری توجه زیتأخ دیفرانسیلی-انتگرالیگذشته معادالت سالهای در 

روش رانگ ]7[.در    اندبرده به کار دیفرانسیلی-انتگرالیا معادالت یهای مختلفی را به منظور حل معادالت انتگرالی روش

ل انتگرال  نوع دوم را یفرانسیاند تا معادالت دفی گسترش داده شدهیفی و شبه طین طیگالرک-پترو-های ژاکوبیشکوتا 

معادالت انتگرالی ولترای  تا ن استفاده کردندیفی گالرکیط از روشروش رانگ کوتا ]8 [رنوع دوم را حل کند. د حل کنند

ری استفاده یتأخ دیفرانسیلی-انتگرالیروش رانگ کوتا برای حل معادالت ] 6و4و3و2[ر دوم را حل کند. درخطی نوع یغ

 شد.

 تأخیری غیرخطی دیفرانسیلی-انتگرالیمعادله  -۲

غیرخطی زیر را در نظر می گیریم: دیفرانسیلی-انتگرالیدر این مقاله، معادلة 
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 1

که در آن  , : ,f g T R R R    و : ,T R  ،توابعی مشتق پذیر و مفروض می باشند : ,y T R  یک تابع

Tمجهول و   ( دارای یک جواب منحصر بفرد باشد.1یک ثابت داده شده است. فرض می کنیم که معادله ) 

اجرای روش -3

xدر اینجا ابتدا از تبدیل  xs t  
 1

2 2
 , x xs t 2

2 2
, xs t 

 
2

3
2 2

برای انتقال بازه از   ,x  0,
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, ,x0  ,x x   به ,11 ( به شکل معادل زیر می تواند نمایش داده شود:1کنیم. با این فرض مسئله )استفاده می
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, , ,        0 ,
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x x x x xg x t y t dt x
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x xf x y x y x g x t y t dt x T
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 ل مسئله بهینه سازی پیوسته زمانی معادل زیر را پیشنهاد می کنیماح

   Min ( )J y  
2

3
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, , ,        0 ,
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x x x x xf x y x x g x t t dt

x x x x xg x t y t dt x
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x xf x y x y x g x t y t dt x T
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1

1
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2 2
2 2 2 2 2

( دارای یک جواب 1( می باشد. همچنین چون مسئله )3بهینه برای مسئله )( یک جواب 2واضح است که جواب مسئله ) 

( یک مسئله شدنی است و دارای یک جواب بهینه منحصر به فرد می باشد.2منحصربفرد می باشد، مسئله )

( را به صورت زیر تقریب می زنیم3در روش پیشنهادی جواب بهینه مسئله )

       , ,
N

N
j j

j
y x y x y L x x T



   4

آنکه در  , ,...,jy j N  ضرایبی نامعین می باشند و 1  , ,...,jL j N0 ای های الگرانژ هستند جملهچند 1

که به صورت زیر تعریف می شوند

   , , ,..., ,
N

i
j

j ii
i j

x xL x j N
x x





 


 1 5

در اینجا    ,
N

j j
x T


 های–گوس–نقاط لژاندر که ریشه هستند نقاط درونی لوباتو انتقال یافته یا
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 Nd p x
x

T dt

  
      

22
1 1

در اینجامی باشند.  Np هستند. این چند جمله ای ها روی  Nچندجمله ای های لژاندر انتقال یافته از مرتبه  0

بازه ,T :با استفاده از فرمول بازگشتی زیر قابل محاسبه می باشند

   

     

, ,

, ( )

, ,..., .

j j j

p x p x x
T

j jp x x p x p x
j T j

j N
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1 1

2
1 1

2 1 2
1 6

1 1

1 2

توجه داریم که  j k jkL x  و

    , ( )N
k k ky x y x y 7

بعالوه داریم

      ( )
N N N

k k j j k j kj
j j

dy dyx x y L x y D
dx dx

 

   8

به مسئله برنامه ریزی غیرخطی زیر تبدیل می ( را 3( مسئله پیوسته زمانی )7( و )4اکنون با استفاده از رابطه )

کنیم

 Min ( )J y  
2

9
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, , , , ... ,

s.t.
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N
k k k k k

j kj k k k k
j
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که در آن  kj j kD L xزمایشىو می توان نشان داد که
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lطوری است که در رابطه  lدر اینجا اندیس  lx x T
 

   1 .صدق می کند

  ( می تواند با استفاده از لم زیر تقریب زده شود.9در ادامه انتگرال در محدودیت های مسئله ) 

برای هر چندجمله ای .1.3لم   Nاز درجه 0 2 ، فرمول زیر دقیق است1

    ,
N

j j
j

t dt t  





1

1

که در آن

   
, , ,..., .j

N j

j N
N N p t

  
  

 

2
2 1

1
1

و 
N

j j
t


و  N jp t  لوباتو انتقال یافته و چندجمله ای لژاندر از درجه –گوس  -به ترتیب نقاط لژاندرN  روی

بازه ,11     باشند. یم

 را مالحظه کنید. ] 5 [مرجع   3.29 اثبات. قضیه

( می تواند به مسئله زیر تبدیل شود9اکنون مسئله )

 Min ( )J y  
2

11

 ( , , ) , ,

, , , , ...

( , , ( ) ) ,

N N
k k k k k

j kj k k k j k j j
j j

N Nx k k k k k
j k j i i j

j i

N N
j kj k k i i k j k j

j i

x x x x xy D f x y x g x t t

x x x xg x t y L t k l

y D f x y y L x g x t
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(، 11) با حل مسئله بهینه سازی * * * *, ,..., Ny y y y بدست می آید و بنابراین 1
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در بخش بعدی چند مثال عددی برای کارایی روش بیان می کنیم. ( می باشد.1یک جواب تقریبی برای سیستم )

مثال های عددی -4

 در این بخش خطای مطلق جواب تقریبی را با رابطه زیر محاسبه می کنیم

      , ,E x y x y x x T   

که در آن y xو y x ( از دستور 11می باشند. برای حل مسئله متناظر ) قبه ترتیب جواب تقریبی و دقی

FMINCONافزار کنیم.MATLABدر نرم استفاده می

تأخیری زیر را در نظر بگیرید دیفرانسیلی-انتگرالیمعادله  .1.4مثال  

     

 

( sin( )) ( ) exp(cos( )) sin( ) , ,

exp(cos( ), .

x
x

y x x y x y x x s y s ds x

x x x









       




 


4

6 5
4

 که  جواب دقیق  cosy x x x می باشد. جواب های دقیق و تقریبی برایN 12   نشان داده شده  1در شکل

است و 

, لگاریتم خطاهای مطلق برای ,N 1012 Nنشان داده شده است. مالحظه می شود که با افزایش 2در شکل   14

می کند. خطا به صفر میل

تأخیری زیر را در نظر بگیرید دیفرانسیلی-انتگرالیمعادله . ۲.4مثال  

     

 

exp( ) exp( ) , ,

exp( ), .

x
x

y x y x s x y s ds x

x x x




    


  

 1
2 2

آن که جواب دقیق  exp( )y x x  می باشد. جواب های دقیق و تقریبی برایN 12  نشان داده   3در شکل

,شده است و لگاریتم خطاهای مطلق برای  ,N 1012 نشان داده شده است. در اینجا نیز مالحظه می  4در شکل  14

 سمت صفر میل می کند.خطای مطلق به  Nکنیم که با افزایش 

تأخیری زیر را در نظر بگیرید دیفرانسیلی-انتگرالیمعادله  .3.4مثال

   

 

( ) exp( ) ( ) , ,

exp( ),                 .

x
x

y x y x y x x y s ds x

x x x




      


   

 1
1 4 2 1 3 0

آن که جواب دقیق  exp( )y x x   می باشد. جواب های دقیق و تقریبی برایN 12  نشان داده  7در شکل

,شده است. لگاریتم خطاهای مطلق برای  ,N  8 خطا به صفر  Nنشان داده شده است که با افزایش  8در شکل  1012

میل می کند.
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Nجواب های دقیق و تقریبی با  :1شکل  12  1.4برای مثال.

.1.4لگاریتم خطای مطلق برای مثال  :۲شکل 

Nجواب های دقیق و تقریبی با  :3شکل   12  2.4برای مثال.
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.2.4برای مثال لگاریتم  خطاهای مطلق  :4شکل 

Nجواب های دقیق و تقریبی با : ۵شکل  12  3.4برای مثال.

.3.4برای مثال خطاهای مطلق لگاریتم  :۶شکل 
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