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 چکیده

 آن دنبال به و اتاطالع نگهداری از حفظ، ایجاد و مختلف افزارهای نرم و افزارها سخت پیشرفت و تکنولوژی پیشرفت امروزه
 نمیزا به توانمی موارد ینا جمله از. است کرده روبرو هازمینه تمام در داده از باالیی حجم با را بشر جمعیت، روزافزون افزایش

-داده این از را شمندیارز اطالعات توانمی که معتقدند نمود. پزشکان اشاره است، دسترس در امروزه که پزشکی هایداده باالی
ت حوزه سالمت و یکی از معضال .آورد بدست هاآن کننده ایجاد عوامل و یکدیگر با هاآن ارتباط و هابیماری خصوص در ها

ر ثیرگذار بعوامل تا شود. در این تحقیق به بررسیقلبی است که بیش از یک سوم مرگ و میرها را شامل میهای پزشکی، بیماری
و میزان  ین عواملاشود. به منظور شناسایی های قلبی و عروقی است، پرداخته میبیماری سکتی قلبی حاد که یکی از بیماری

و  AUC 86%ه ترتیب با بایم و هرکدام استفاده کرده Rک در نرم افزار های جنگل تصادفی و رگرسیون لجستیها از روشتاثیر آن
، ولیکتفشارخون سیس نیتروژن اوره خون، وضعیت بدو ورود،اند که با استفاده از این دو روش و نظر خبرگان، عوامل شده 84%

ترول کل، ین، کلسناشتا، هموگلوبفشارخون دیاستولیک، سن، آزمایش کراتنین، ضربان قلب، قد، وزن، کلسترول بد، قند خون 
ن و قه فشارخو، سابنوع سکته قلبی، درد قفسه سینه، ایست قلبی خارج از بیمارستان، سابقه سکته قلبی، سابقه کلسترول باال

 اند.بیشترین تاثیر را در فوت بیمار داشته سابقه آنژیوگرافی

  .اویکبیمارستانی؛ جنگل تصادفی؛ رگرسیون لجستیک؛ داده مرگ و میر ؛ بیماری سکته قلبی حادکلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

ها وابسته به عملکرد مناسب قلب است و اگر عملکرد قلب به صورت زندگی انسانیکی از اعضای اصلی بدن قلب است و 

مرگ و ترین عامل های قلبی و عروقی مهماثر خواهد گذاشت. بیماری های بدنمناسب صورت نگیرد روی سایر قسمت

قلبی صورت  هایمیلیون مرگ در کل دنیا بر اثر بیماری 12سازمان جهانی بهداشت  طبق اعالمباشد. میر در دنیا می

درصد ایرانیان  38 ابتال به بیماری قلبی و عروقی است و مرگ ها در ایران ناشی ازرگیرد. بیشترین علت مرگ و میمی

است های قلبی و عروقی، سکته قلبی حاد . یکی از بیماری[1] شودمحسوب میبیماری قلبی رقم بسیار باالیی  بر اثر

ساعت اولیه وقوع در  این بیماری عوارض بیشتر. [3 ,2]باشد ترین علت مرگ و میر در جهان میهمچنین یکی از شایع

مرگ برخی از بیماران هنگام  .حالیکه بیمار به احتمال زیاد در بیمارستان بستری است افتد دربیماری اتفاق می

دیگر پس از ترخیص از بیمارستان بدلیل  بستری بدلیل آریتمی یا شوك کاردیوژنیک و برخی پذیرش، برخی طی دوره

از این رو با توجه به اینکه آمار  .[1] اتفاق می افتد یا عوارض نامطلوب آن نظیر نارسایی احتقانی قلبAMI  دعود مجد

مرگ و میر  باشد، بطوریکه در جهان اولین عاملهای قلبی و عروقی بسیار قابل تامل میتلفات جانی حاصل از بیماری
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ترین های داده کاوی و کشف دانش، مهمشود، در این تحقیق به دنبال این هستیم که با استفاده از روشمحسوب می

 هایبیماری مورد در هاداده آوری جمع پزشکی، حوزه های قلبی و عروقی را بررسی نماییم. درعوامل موثر بر بیماری

 زیاد حجم این بین از بتوان که این برای و است باال بسیار شده آوری جمع هایداده حجم. است مهم بسیار گوناگون،

 داده هایروش از . استفادهکرد استفاده کاوی داده هایتکنیک از باید آورد، دست به را موردنظر نتایج و الگوها ها،داده

 داده هایروش وسیله به پزشکی هایتحلیل اغلب بطوریکه است گرفته رونق که است مدتی هاداده بررسی در کاوی

 و هاداده این تحلیل در را جدیدی حل راه پزشکی و این حوزه متخصصین همکاری. شودمی انجام آماری و کاوی

 خودکار جستجوی کاوی، داده. [4]باشد می کاوی داده همان که دهدمی ارائه کاربردی و مفید الگوهای آوردن بدست

 .نیستند آن انجام به قادر آماری ساده هایتحلیل که است هاییوابستگی و الگوها یافتن جهت بزرگ، ایداده منابع

بررسی میزان تاثیر دارو  ، هاتعیین روش درمان بیماری های داده کاویترین خدمات قابل ارایه با استفاده از روشمهم

تشخیص و پیش بینی و  پیش بینی میزان موفقیت اقدامات پزشکی مانند اعمال جراحی، بر بیماری و اثرات جانبی آن

مبتال به  مارانیب یمارستانیب ریم با مرگ و یمطالعات مختلف نشان داده اند که عوامل مختلف باشد.می هاانواع بیماری

AMI مدت  یو بقای طوالن مارانیب یمارستانیب ریکننده مهم مرگ و م ینیب شیپ ریمتغ کیباشند. سن یمرتبط م

مطالعه  نی. چند[5] ابدییم شیاافز زین AMI ریبا باالرفتن سن بروز و مرگ و م کهیباشد بطوریم AMIها پس از آن

کننده مستقل  ینیب شیپ کیمهم است و  ینیسال از نظر بال 70باالی سن AMIمبتال به  مارانیاند که در بنشان داده

با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک سلسله مراتبی رابرت و همکارانش، . [6] است یمارستانیخطر مرگ ب شیافزا

ها به این بررسی کردند. آن سکته قلبی حادچند متغیره پیش بینی مرگ و میر بیمارستانی را در بیماران مبتال به 

نتیجه رسیدند که متغیرهای سن، جنسیت، نژاد، دیابت، شوك کاردیوژنیک، فشارخون سیستولیک، ضربان قلب، 

های با استفاده از تکنیککنراد و پیسزکو، . [7]باشد گذار میو هموگلوبین در مرگ بیمار تاثیر اتینینتروپونین، کر

نر بررسی کردند های هماتولوژیک مرگ و میر در بیماران مبتال به سندروم حاد کرویادگیری ماشن با استفاده از ویژگی

یابت، فشار خون، سیگاری بودن، سابقه با در نظر گرفتن متغیرهای سن، جنسیت، دضا و همکاران، اسیدآسیف ر. [8]

-سکته قلبی، سابقه نارسایی قلبی، سابقه آنژیو، ضربان قلب، آزمایش تروپونین، آزمایش الکتروکاردیوگرافی و... الگوریتم
های یادگیری ماشین، درخت تصمیم و خوشه بندی فازی را برای بیماران قلبی را پیاده سازی کردند بیماران را بر 

های یادگیری ماشین و با استفاده از الگوریتمرونی شووال و همکاران، . [9] ان ریسک تفکیک کردنداساس میز

متغیرهای مختلفی را برای مرگ و میر این بیماری در نظر سکته قلبی رگرسیون لجستیک برای بیماران مبتال به 

با . پتر پیروس و همکاران، [10]گرفتند که متغیرهای کراتینین، فشارخون، سطح گلوکز و سن تاثیر گذار بودند 

استفاده از سه روش درخت تصمیم، شبکه عصبی و رگرسیون لجستیک برای پیش بینی مرگ و میر بیماران مبتال به 

دقت پیش بینی درخت پیتر آستین و همکاران، . [11] برای مقایسه سه روش فوق را مقایسه کردندبی سکته قل

 با شده بستری بیماران در بیمارستانی میر و مرگ بینی پیش های رگرسیون لجستیک را به منظور رگرسیون با مدل

های رگرسیون لجستیک بیشتر از درخت ها به این نتیجه رسیدند که دقت مدلقلبی مقایسه کردند. آن نارسایی

به کمک سکته قلبی حاد را علل مرگ و میر بیماران مطالعات متعددی وجود دارد که . [12] رگرسیون بوده است

اند که توجه استفاده کردهو شبکه عصبی بررسی کرده اند. اما بیشتر از روش رگرسیون لجستیک ها تجزیه و تحلیل داده

متغیرهای اصلی که بر روی فوت بیمار در این تحقیق، به دنبال شناسایی  دفی شده است.کمتری به روش جنگل تصا

گرفته شده از مرکز  یهابه کمک تجزیه و تحلیل دادهباشیم و مبتال به سکته قلبی حاد تاثیر بیشتری دارند، می

میر بیماران مبتال به این  وضعیت مرگ وبینی تحقیقات قلب و عروق بیمارستان افشار واقع در استان یزد به پیش

 . پردازیممی های جنگل تصادفی و رگرسیون لجستیکبا استفاده از روش بیماری
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 تشریح مساله -2

ده از با استفا واشیم باند میدر این تحقیق به دنبال پیدا کردن عوامل مؤثر بر مرگ و میر افرادی که سکته قلبی کرده

یق در ر این تحقدکنیم. را مشخص می عواملترین آوریم و مهمرا بدست میابزارهای داده کاوی میزان تاثیر عوامل 

ه و داد 3239 را که دیز قلب افشارسال اخیر مرتبط با بیماران قلبی و عروقی بیمارستان  سههای مربوط به ابتدا داده

خالص  در نهایت وف کرده داشته را حذمقدار گمشده هایی که وارد کرده و داده اکسلباشد را در فایل متغیر می 67

 گرافیک، سابقهدموشامل: اطالعات باشد. از جمله متغیرهای در نظر گرفته شده بیمار می 2711ها مربوط به داده

 شانه های اولیه بیمارساعت اول، عالئم و ن 24بیماری قلبی، سابقه دارویی، ریسک فاکتورها، آزمایشات، درمان، داروی 

 Rافزار رمفاده از نا با استها رگذارد. دادهتاثیر می مبتال به سکته قلبی حاد نوعی روی بیمارانکه هر کدام به  باشندمی
یر یت مرگ و موضعرا شناسایی کرده و  دهیم و متغیرهای تاثیر گذارمورد تجزیه و تحلیل قرار می (3,6,2)ورژن 

 و صادفیجنگل ت هایبا استفاده از الگوریتماین تحقیق را  کنیم.بیماران مبتال به این بیماری را پیش بینی می

 دهیم.( انجام می70-30های آموزش و آزمایش )انجام داده و اعتبارسنجی آن را با جدا سازی دادهرگرسیون لجستک 

 های تحقیقتجزیه و تحلیل یافته -3

شدند  ده یا فوتی که زنبیمارن ها، آمار تعدادو مرحله پیش پردازش دادهها در نرم افزار اکسل پس از ذخیره سازی داده

 نشان  داده شده است. 1را به دست آوردیم که در جدول 
 : آمار اولیه وضعیت بیماران در هنگام ترخیص 1جدول 

 

 

 

 

-های مورد بررسی با استفاده از روش جنگل تصادفی و رگرسیون لجستیک نتایج زیر حاصل میبا تجزیه و تحلیل داده
 شود.

 روش جنگل تصادفی -1. 3

 از استرپبوت ینمونه چندین آن ساخت در که است تصمیم درخت چندین از ترکیبی، تصادفی جنگل روش کار اساس

-بوت روش .کنندمی شرکت ورودی متغیرهای از تعدادی تصادفی طور به درخت هر ساخت در و دارد شرکت هاداده
 از OOB داده مجموعه تعدادی گیری،نمونه عملیات تکرار با لذا. است گذاریجای با گیری نمونه روشیک  استرپ،

. [13] مودن محاسبه تصمیم درخت یک آموزشی یداده مجموعه هر برای توانمی که آیدمی بوجود آموزشی مجموعه

 کنیم.استفاده می  "randomForest"برای حل این روش از پکیج 
 : متغیرهای مهم بر اساس شاخص میانگین کاهش ضریب جینی2 جدول

 متغیرهای مهم ضرایب میانگین کاهشی شاخص جینی
 نیتروژن اوره خون 11,06
 وضعیت بدو ورود 9,60
 فشارخون سیتولیک 9,41
 سن 9,06
 کراتنین 8,35
 قند خون دو ساعته 8,11
 ضربان قلب 7,70

 2580 اندتعداد بیمارانی که پس از حمله قلبی زنده مانده
 131 اندتعداد بیمارانی که پس از حمله قلبی  فوت کرده

 2711 مورد مطالعهتعداد کل بیماران 
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 فشارخون دیاستولیک 7,69
 قد 7,57
 قند خون ناشتا 6,85
 گلیسریدتری 6,71
 کلسترول بد 6,67
 وزن 6,52
 هموگلبین 5,94
 کلسترول خوب 5,77
 کلسترول کل 5,64
 گروه خونی 4,97
 1آسپرین  3,92
 1استاتین  2,97
 سکته قلبی نوع 2,01

 تغیرهای نیتروژنطوریکه ماند بمتغیر مهم به ترتیب اهمیت، مرتب شده 20، گرددمالحظه می 2در جدول همانطور که 

 اند.دهشتخاب اوره خون، فشارخون سیستولیک، وضعیت بدو ورود بیمار و سن از متغیرهای پراهمیت در این مدل ان

 
 تصادفینمونه یک درخت تصمیم در جنگل  :1 شکل

 

ن توان به اییمباشد، های تصمیم در مجموعه الگوریتم جنگل تصادفی میکه یک نمونه از درخت 1با توجه به شکل 

شدن  بستریساعت اولیه  24است اگر که قرص آسپرین در  0,33صورت تحلیل کرد که احتمال فوت شدن بیمار 

زمایشى باشد و دچار سنگکوپ شده باشد. 92مصرف نکرده باشد و فشارخون سیستولیک آن، بیشتر از 
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 مدل جنگل تصادفی AUC :2 شکل

 باشد.می 0,861این روش برابر با  AUC پیداست،  2که از شکل  رهمانطو
 : ماتریس اغتشاش حاصل از روش جنگل تصادفی3 جدول 

 رگرسیون لجستیک -2. 3

-جمله چند یا ایجمله دو نتیجه بینی پیش برای هاکننده بینی پیش سری یک از که است روشی لجستیک رگرسیون
 آوردن دست به ایبر. کندمی استفاده طبقه بندی شده یا پیوسته هایداده از لجستیک رگرسیون. کندمی استفاده ای

 فرمت متغیر تا ردگیمی را وابسته متغیر شانس از طبیعی لگاریتم لجستیک رگرسیون ،طبقه بندی شده عنوان به نتیجه

با توجه به  .ندکمی عمل بندی شده طبقه و پیوسته های داده برای ارتباطی عنوان بهتبدیل  این .کند پیدا پیوسته

دارند به عنوان  P-value  0.05 >باشد، متغیرهایی کهکه حاصل از روش رگرسیون لجستیک می نتایج جدول

مرجع در  رده کنیم.یاستفاده م  Rدر نرم افزار  "glm"برای حل این روش، از پکیج شدند. انتخاب  تاثیرگذارمتغیرهای 

 باشد.به صورت زیر می 4باشد. لذا تحلیل بعضی از متغیرهای جدول متغیر پاسخ، فوت بیمار می

 نتایج مدل رگرسیون لجستیک: 4 جدول

 p ضریب تاثیر رگرسیونی نام گذاری گومتغیر پیش

 𝑋1 0,071- 0,000 سن

 𝑋2 0,034- 0,001 وزن

 𝑋3 0,04 0,001 قد

 𝑋4 3,118- 0,024 بله )رده مرجع:خیر(-درد قفسه سینه

  مقادیر پیش بینی شده

  فوت زنده

 فوت 3 1
 مقادیر واقعی

 زنده 38 772
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 𝑋5 2,833- 0,000 وضعیت بدو ورود

 𝑋6 2,023- 0,04 یر(بله )رده مرجع:خ-برادری کاردی

 𝑋7 3,235 0,007 له )رده مرجع:خیر(ب-از بیمارستان ایست قلبی خارج

 𝑋8 0,02- 0,02 ضربان قلب

 𝑋9 1,366 0,03 ع:بله(خیر )رده مرج-بقه سکته قلبیسا

 𝑋10 1,99- 0,02 (بله )رده مرجع:خیر-سابقه آنژیو

 𝑋11 2,567- 0,01 (بله )رده مرجع:خیر-لسترول باالسابقه ک

 𝑋12 1,4- 0,04 (خیر)رده مرجع: بله-مصرف سیگار

 𝑋13 1,491- 0,000 کلسترول بد

 𝑋14 1,974- 0,002 نیتروژن اوره خون

 𝑋15 2,92 0,000 (STEMI)رده مرجع:NSTEMI-نوع سکته قلبی

 𝑋16 4,871 0,000 (بله )رده مرجع:خیر-1آسپرین

 𝑋17 2,142 0,03 (بله )رده مرجع:خیر-اینتگریلین

 0,071زه ، به اندادن آنزنده ماندن، برای فوت بیمار سکته قلبی نسبت به زنده مان به عنوان مثال، برای سن بیماران با

 است. 0,931کند و نسبت شانس برای زنده ماندن نسبت به فوت بیمار برابر با  کاهش پیدا می

 باشد.ر میبه عنوان متغیرهای تاثیرگذار، مدل رگرسیون لجستیک به صورت زی 4با انتخاب متغیرهای جدول 
𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑌) = −0.071𝑋1 − 0.034𝑋2 + 0.04𝑋3 − 3.118𝑋4(𝑦𝑒𝑠) − 2.833𝑋5(𝐼𝐼) − 2.023𝑋6(𝑦𝑒𝑠)

+ 3.235𝑋7(𝑦𝑒𝑠) − 0.02𝑋8 + 1.366𝑋9(𝑛𝑜) − 1.99𝑋10(𝑦𝑒𝑠) − 2.567𝑋11(𝑦𝑒𝑠)
− 1.4𝑋12(𝑦𝑒𝑠) − 1.491𝑋13 − 1.974𝑋14 + 2.92𝑋15(𝑁𝑆𝑇𝐸𝑀𝐼) + 4.871𝑋16(𝑦𝑒𝑠)
+ 2.142𝑋17(𝑦𝑒𝑠) 

 
 رگرسیون لجستیک مدل AUC: 3 شکل

  .باشدمی 0,846این روش برابر با AUC پیداست،  3که از شکل همانطور 
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 : ماتریس اغتشاش روش رگرسیون لجستیک5 جدول

نفر  9است که زنده ماندند و تعداد پیش بینی شدهنفر به درست  764شود، تعداد مشاهده می 5همانطور که در جدول 

 .اندنیز به درستی پیش بینی شده است که فوت شده

 های مورد استفادهمقایسه الگوریتم -4

 وبندی دل کالس، به عنوان بهترین مجنگل تصادفیهای استفاده شده، مدل و مقایسه الگوریتم 6با توجه به جدول 

 انتخاب شده است. 0,86برابر با  AUCپیش بینی این تحقیق با 

 های استفاده شدهعملکرد مدل: 6ل جدو

 رگرسیون لجستیک جنگل تصادفی معیار ارزیابی
 %94 %95 دقت

 %98 %70 حساسیت
 %21 %99 وضوح

AUC 86% 84% 

 

 نتیجه گیری و تحقیقات آینده -5

د، رووضعیت بدو و نیتروژن اوره خون،و همچنین با استفاده از نظرات خبرگان متغیرهای  4و  2های با مقایسه جدول

خون  ، قندفشارخون سیستولیک، فشارخون دیاستولیک، سن، آزمایش کراتنین، ضربان قلب، قد، وزن، کلسترول بد

بی، ه سکته قل، سابقخارج از بیمارستانناشتا، هموگلوبین، کلسترول کل، نوع سکته قلبی، درد قفسه سینه، ایست قلبی 

دامه این در ا دند.شتخاب سابقه کلسترول باال، سابقه فشارخون و سابقه آنژیوگرافی به عنوان تاثیرگذارترین متغیرها، ان

 گردد.تحقیق موارد زیر بعنوان پیشنهادات آتی مطرح می

 نظیر گرادیان بوستینگ های داده محوراستفاده از دیگر متدهای مدل .1
 گرددمی حاصل تریبه نتایج باشد بیشتر کاوی داده برای اختیار در رکوردهای میزان چه هر اینکه به توجه با .2

-می بیشتری اعتبار جنتای که زیرا. باشد سودمند تواندمی آینده تحقیقات در ترکامل داده مجموعه از استفاده
 .یابند

 عدم اعمال با. اندشده گرفته نظر در قطعی صورت به گیری تصمیم پارامترهای و اطالعات تحقیق این در .3

 برای شده فازی هایهداد از و کرده ترنزدیک واقعیت به را مسئله توانمی فازی ابزارهای از استفاده و قطعیت

 نمود. استفاده مدلسازی

  مقادیر پیش بینی شده

  فوت زنده

 فوت 9 9
 مقادیر واقعی

 زنده 32 764
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 چکیده

به  باشند؛یم خاص جهت حمل و نقل یطیشرا ازمندیهستند که ن یمحصوالت، از جمله مواد ریبا سا سهیمواد خطرناک در مقا
 یحلذا طرا شود، واناتیو ح اهانیها، گانسان مادی و غیرمادیمنجر به تلفات  تواندیم نهیزم نیگونه حادثه در اکه هر یطور

 نیتام رهیضوع زنجبا مو 2014مقاله از سال  16در مطالعه حاضر، . است تیحائز اهم اریمواد خطرناک بس نیتام رهیشبکه زنج
 کردیو رو سکیظر گرفتن رندر  ،یابیریمس -یابیمکان یهاقرار گرفت که تمرکز اکثر مقاالت بر مدل یمواد خطرناک مورد بررس

 ل و نقل وحم لیاع وساتعداد و انو تیحمل و نقل، ظرف نکیل تیهمچون ظرف ییهاینوآور ،مقاالت بهبود. با توجه  یسازنهیبه
 ییایمیم شکود و س عیشرکت واردات و توزیک . دیله اضافه گردابه مس ،یاضیر یسازقبل از مدل یریگمیتصم کردیاستفاده از رو

 نهتخصیص چندگا -یابیکانبکار گرفته شد. مدل مشرکت  نیاطالعات منطقه اصفهان او در نظر گرفته  یبه عنوان مطالعه مورد
 قلیهنوسایل تصادف  سکیر یسازحمل و نقل و حداقل نهیهز یسازدو هدف حداقلنج محصول و سه وسیله حمل و نقل با پ یبرا

 گان،یاگلپ رم،یمشان، سکا یدر شهرها یاحداث بنکدار یبه انتخاب پنج نقطه برا توانیمدل م جی. از جمله اهم نتاتوسعه داده شد
سم  وکود  زانیو م ازیمورد ن هینقل لیاشاره نمود. تعداد وسا استان کنندهعیشش توز یتقاضا یسازو چادگان جهت برآورده نینائ
ن اهداف تعارض میا در تحلیل حساسیت مدل نیز. باشندیمهم مدل م یهایخروج گریاز د یبه هر بنکدار افتهیانتقال  ییایمیش

 تایید شد.

 .یابی؛ تخصیصمکانسازی دوهدفه؛ مواد خطرناک؛ بهینه کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

اکسیدکننده،  پذیر، موادالاشتعال، جامدات اشتع و قابل پذیراحتراق گازها، مایعاتمنفجره،  مواد مانند خطرناک مواد

ای، ریلی، دریایی، طرق مختلف جاده[ از 2-1خطرناک ] ضایعات و خورنده رادیواکتیو، مواد سمی و عفونی، مواد مواد

نگهداری  کانتینرهای مخصوص و جعبه[ و در بشکه، سیلندر، تانک، 3] شدهمنتقل  خطوط انتقال لولههوایی و 

 باعث تواندمی مواد، این وردم در اتفاق هرگونه که آنجاست دیگر، ماده هر با خطرناک مواد حمل تفاوت [.2شوند ]می

 مواد حمل لهسام امروزه به همین دلیل .شود گیاهان یا و حیوانات انسان، دیدن صدمه یا رفتن بین از چون صدماتی

 مواد، لحم های سازمان کنندگان، مصرف مواد، این تولیدکنندگان مباحث مهمترین از یکی به تبدیل خطرناک،

سازی شبکه حمل مواد خطرناک بسیار حائر اهمیت بنابراین بهینه [5-3] است گشته هادولت و بیمه های سازمان

ی از ی پیشنهادل ریاضبرای مطالعه حاضر، شانزده مقاله مورد بررسی قرار گرفت و مقاله پایه و مفاهیم اولیه مداست. 

 .شودمی اشاره به ادبیات موضوعاین مقاالت انتخاب گردید که در ادامه به طور مختصر 

ریسک و هزینه حمل و نقل از مسیریابی جهت حداقل کردن  -یابی از الگوریتم ژنتیک برای مدل مکان 2014در سال 
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مسیریابی با تخصیص تکی و بر  -یابیاز یک مدل غیرخطی مکان همچنین[. 6] دتسهیالت تا مشتریان استفاده ش

د. مسئله در و مسیرهای حمل و نقل استفاده گردیهای بهینه نقاط انتقال اساس جریان چند کاالیی جهت تعیین مکان

[. 7رفته شده و مطالعه موردی آن یک شبکه محلی در شمال شرقی چین بود ]شرایط قطعیت و تک محصولی بکار گ

بندی وسایل حمل و نقل مواد خطرناک در همان سال، یک سیستم پشتیبان تصمیم دو هدفه جهت مسیریابی و زمان

 بود. همچنین با ارائه یک روش تصادف وسیله نقلیه و زمان سفر ارائه شد که اهداف آن حداقل سازی ریسک

[. محمودآبادی و سید حسینی یک 8فراابتکاری، مدل مذکور بر روی یک زنجیره تامین واقعی مواد خطرناک پیاده شد ]

گیری از نظریه آشوب، به دنبال مدل مسیریابی وسایل حمل و نقل مواد خطرناک ارائه نمودند که این مدل با بهره

 [.9خطرناک ناشی از وقوع بالیای طبیعی بود ]حداقل سازی ریسک زیست محیطی به وجود آمده توسط مواد 

ل راتبی و مدگیری و با روش فرآیند تحلیل سلسله مریسک زنجیره تامین را به کمک رویکرد تصمیم ای دیگر،در مقاله

ال در س [.10]د را شجیره تامین مواد شیمیایی اجبرای یک زن گرفت و این مدلارزیابی جامع فازی مورد ارزیابی قرار 

قل کردن مسیریابی برای نفت را جهت حدا –یابیریزی آرمانی، یک مدل مکان، با استفاده از رویکرد برنامه2015

ها بکار گرفتند تا محل نقاط انبارش محصول، مسیرهای حمل محصول و همچنین زیستی و کل هزینهریسک محیط

تخصیص  مسیریابی با -یابیغیرخطی مکانیک مدل در همان سال، [. 11] ظرفیت مورد نیاز تسهیالت تعیین شود

ضا تقا قطعیت یط عدمشرا از طریق حداکثرسازی درآمد و تحت شیمیایی مواد تامینزنجیره سازی چندگانه جهت بهینه

هت کاهش جندرز بارائه شد. مدل مذکور چند محصولی بوده و از رویکرد استوار برای عدم قطعیت و الگوریتم تجزیه 

یابی دو هدفه دو سطحی با در نظر گرفتن یک مدل غیرخطی مکان، 2016در سال [. 12شده است ]زمان حل استفاده 

لی حمل و نق ریسک عدم قطعیت به صورت استوار ارائه شد. در سطح باال، مقام نظارتی به دنبال حداقل نمودن حداکثر

 ودندبنبال کاهش هزینه سفر خود د رناک بهکنندگان مواد خطدر سطح پایین، حمل شود ومتوجه یک منطقه می که

[13.] 

شرایط عدم قطعیت و با رویکرد تصادفی  مسیریابی در -یابیتک هدفه مکان مدل جوالی، محمدی و توکلی مقدم یک

تفاده از سازی خطر حوادث ناشی از حمل مواد خطرناک ارائه نمودند که تک محصولی بوده و با اسبه منظور حداقل

فه تحت شرایط عدم ریابی دو سطحی دو هدیک مدل مسی، 2016در سال  [.14گردید ]حل میهای فرا ابتکاری روش

[. در 15] ها شامل هزینه ثابت و هزینه حمل و نقل بودد که اهداف آن حداقل کردن ریسک و هزینهقطعیت ارائه ش

هدفه و دو سطحی ارائه گردید که اهداف آن حداقل نمودن ریسک و  مسیریابی دو -یابیهمان سال، یک مدل مکان

سازی برای یک مطالعه های حمل و نقل و هزینه نگهداری( بود و با رویکرد بهینهها )هزینه ثابت، هزینهمجموع هزینه

منظور  مسیریابی به -یابیو هدفه مکان، یک مدل د2017در سال  [.16]های آمریکا اجرا شد موردی در یکی از ایالت

های حمل و نقل یک سیستم مدیریت ضایعات خطرناک ارائه شد زیستی و هزینهسازی ریسک اجتماعی و محیطحداقل

مواد  عاتت ضایکه قابل استفاده برای بخش دولتی و خصوصی بوده و به عنوان مطالعه موردی برای یک سیستم مدیری

ریابی خطی با در همان سال، دو مطالعه دیگر انجام گرفت که یک مدل مسی [.17]خطرناک در کشور ترکیه اجرا شد 

[ و 18]انی تخصیص چندگانه به منظور حداقل سازی ریسک برای تک محصول در شرایط عدم قطعیت و با رویکرد امک

و ده صورت بحداقل نمودن ریسک و هزینه حمل و نقل خطی مسیریابی با تخصیص چندگانه با دو تابع هدف  یک مدل

 [.19سطحی ارائه شد ]

که تنها هدف آن  گردیدهای گسسته ارائه یابی انبار با تخصیص چندگانه با هزینهیک مدل مکان 2018در سال 

[ و از 20ها از جمله هزینه اجاره انبار، هزینه حمل کاال و هزینه نگهداری در انبار بود ]سازی مجموع هزینهحداقل

یابی مقاله مذکور از غنای کافی برخوردار بود، این مقاله به عنوان مقاله پایه مطالعه حاضر جایی که بخش مکانآن

یک مدل مسیریابی دوهدفه با تخصیص چندگانه در شرایط عدم قطعیت و با رویکرد یز ن همان سالانتخاب گردید. در 
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با توجه به مرور  [.21]سازی زمان حمل و نقل و ریسک حمل مواد خطرناک بود استوار ارائه شد که به دنبال حداقل

گیری چندمعیاره جهت تصمیم هایاستفاده از روشعبارتند از:  این مطالعه های مدل پیشنهادی، نوآوریمذکورادبیات 

در نظر گرفتن ، در نظر گرفتن تابع هدف ریسک تصادف وسیله نقلیه به عنوان تابع هدف دوم، تعیین نقاط کاندید

و  شبکهتفاوت در اجزای ، در نظر گرفتن محدودیت انواع و تعداد وسایل نقلیه، محدودیت ظرفیت لینک حمل و نقل

 ه برای یک شبکه توزیع کود و سم شیمیایی مورد استفاده قرار گرفته است.ک چند محصولی بودن مدل پیشنهادی

 بیان مساله -2

 شوند.تبیین میمدل پیشنهادی  ، اهداف و تصمیماتشبکه پیشنهادی مساله، فرضیات در قسمت بیان مساله،

 شبکه پیشنهادی مساله -1. 2

شده است  بکه از شش سطح تشکیلآمده است. این ش 1شبکه واردات و توزیع شرکت آرمان سبز آدینه در شکل 

ترخیص  گردد و پس ازبه طوری که کود و سم شیمیایی از کشورهایی همچون هلند، مجارستان و کره جنوبی وارد می

ای هداریشود. سپس محصوالت از انبار مرکزی به بنکاز گمرک، به انبار مرکزی واقع در شهرستان ساوه منتقل می

کنندگان وزیعتها اقدام به توزیع کود و سم به م، بنکداریگردند. در سطح سوارسال می گانه کشورموجود در مناطق ده

داران، کود و کنند و نهایتًا مغازهداران ارسال میکنندگان محصوالت را به مغازهکنند. توزیعموجود در منطقه خود می

نها به شرکت آرمان سبز آدینه تنیز مشخص است،  1طور که در شکل نرساند. هماسم را به کشاورزان به فروش می

ه کموده این شرکت مناطق کشور را به ده منطقه تقسیم ن محدوده قرمز رنگ مشخص شده در شکل مدیریت دارد.

 ردید.گانتخاب  حاضر یکی از مناطق با نام اصفهان و شامل سه استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد برای مطالعه

 
 شبکه واردات و توزیع شرکت آرمان سبز آدینه: 1شکل 

با  وباشد. از طرفی در استان اصفهان هشت نقطه کاندید مشخص گردید دارای سه بنکداری می منطقه اصفهان

 گردند، پنج نقطه کاندید انتخاب شد. نهایتاً گیری چندمعیاره که در بخش بعدی تشریح میهای تصمیماستفاده از روش

تشکیل  2با در نظر گرفتن شش توزیع کننده در استان اصفهان، شبکه پیشنهادی مطالعه حاضر، به صورت شکل 

 گردید.
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 شبکه پیشنهادی مساله :2شکل 

 مدل پیشنهادی ، اهداف و تصمیماتفرضیات -2. 2

و چند محصولی ای تک دوره با توجه به مطالعه موردی و مرور مقاالت، اهم فرضیات مدل پیشنهادی عبارتند از:

مسیر تردد  در نظر گرفتن تنها یک، التهای نگهداری محصودر نظر نگرفتن هزینه احداث بنکداری و هزینه، بودن مدل

 هزینه»وع نبه دو  تقسیم هزینه حمل و نقل، قطعی در نظر گرفتن تقاضا و سایر پارامترها، بین هر گره مبدأ و مقصد

ی و رظرفیت بنکدا در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت لینک حمل و نقل،و  «ه نقلیههزینه وابسته به نوع وسیل»و « اولیه

سازی برآورده، هاداریتعیین محل و تعداد بهینه بنک اهداف و تصمیمات مدل پیشنهادی عبارتند از: .انواع وسایل نقلیه

ایل تصادف وس ه و ریسکمالحظات هزین لحاظ کردنکنندگان با های انتخاب شده و تمامی توزیعتقاضای بنکداری

ل عداد وسایوع و تنتعیین و  تعیین میزان کود و سم شیمیایی انتقال یافته به هر بنکداری و هر توزیع کننده، نقلیه

 .حمل و نقل مورد نیاز در هر لینک حمل و نقل

 سازی ریاضیمدل -3

اندید جهت کطه از میان هشت نقطه نتخاب پنج نقگیری به منظور اقبل از تشریح مدل ریاضی الزم است تا فاز تصمیم

ر قالب گیری چند معیاره به کار رفته تشریح گردد. سپس داحداث بنکداری مورد بررسی قرار گیرد و روش تصمیم

 شود.می له ارائهسازی ریاضی مساها، مدلتصمیم، تابع هدف و محدودیت ها، پارامترها، متغیرهایمجموعه

 ، نائین ولپایگانگ)خوانسار، دهاقان، کاشان، داران، چادگان،  هشت نقطه کاندیدا توجه به نظر خبرگان شرکت، ب

ز هشت انقطه  در نظر گرفته شد و پنج معیار زیر جهت انتخاب پنجداری در استان اصفهان جهت احداث بنک سمیرم(

(: پتانسیل G2وم )معیار د، قطب کشاورزی )از جنس سود( (:G1معیار اول ) نقطه کاندید مورد توجه قرار گرفت:

معیار ، ود()از جنس سر ساوه نبا(: نزدیک بودن به اG3معیارسوم )، )از جنس سود(بکارگیری شبکه پخش مویرگی 

رف بازار )از عفروش با قیمت خارج از (: G5معیار پنجم  )و  )از جنس سود((: خوش حسابی و خوش نامی G4چهارم )

های جبرانی ه عنوان یکی از روشب SAWهای موجود، از روش ن گزینهجهت انتخاب پنج گزینه از میا .جنس هزینه(

یر ماتریس قیاس خطی، مقادم؛ به طوری که در ابتدا به روش تبدیل معیارهای چندگانه استفاده شدگیری با در تصمیم

، 1/0، 3/0یب که طبق نظر خبره به دست آمد )به ترت تفاده از وزن هر معیارگیری نرمالیزه شدند و سپس با استصمیم

ها به نهتبه بندی گزیبا توجه به مقادیر مطلوبیت بدست آمده، ر .ر مطلوبیت هر گزینه بدست آمدمقدا( 1/0و  2/0، 3/0

 -گلپایگان  -سمیرم  -کاشان خواهد بود لذا پنج نقطه کاندید )  A3>A8>A6>A7>A5>A2>A4>A1صورت 

 شوند.( انتخاب میانچادگ -نائین 
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 ها، پارامترها و متغیرهای تصمیممجموعه -1. 3

ها کنندهجموعه توزیع(، مj=1,...,5) J(، مجموعه نقاط کاندید بنکداری با نماد i=1) Iمجموعه انبار مرکزی با نماد 

 Pماد ن( و مجموعه محصوالت با m=1,...,3) M(، مجموعه وسایل حمل و نقل با نماد k=1,...,6) Kبا نماد 
(p=1,...,5نشان داده می ) .تند.هس 1جدول پارامترها و متغیرهای تصمیم مدل ریاضی مطابق شوند 

 ریاضی مدل : پارامترها و متغیرهای تصمیم1ل جدو
 تعریف پارامتر نماد ریاضی پارامتر

𝐶1𝑖𝑗𝑝  هزینه اولیه انتقال هر واحد محصولp از انبار مرکزیi   به بنکداریj ع وسیله نقلیه()مستقل از نو 

𝐶2𝑗𝑘𝑝  هزینه اولیه انتقال هر واحد محصول نوعp  از بنکداریj  به توزیع کنندهk نوع وسیله نقلیه( )مستقل از 

𝐶3𝑖𝑗𝑚𝑝  هزینه حمل بار توسط وسیله حمل و نقل نوعm  از انبار مرکزیi  به بنکداریj صول نوع برای محp 

𝐶4𝑗𝑘𝑚𝑝  هزینه حمل بار توسط وسیله حمل و نقل نوعm  از بنکداریj  به توزیع کنندهk صول نوع برای محp 

𝑅1𝑖𝑗𝑚  ریسک تصادف وسیله حمل و نقل نوعm  در مسیر منتهی به بنکداریj ی از انبار مرکزi 

𝑅2𝑗𝑘𝑚  ریسک تصادف وسیله حمل و نقل نوعm  در مسیر منتهی به توزیع کنندهk  بنکداری ازj 

𝐷1𝑗𝑝  میزان تقاضا بنکداریj  برای محصول نوعp 

𝐷2𝑘𝑝  میزان تقاضا توزیع کنندهk  برای محصول نوعp 

𝑐𝑎𝑝𝑗  برای انبارش کلیه محصوالت jحداکثر ظرفیت بنکداری  

𝑐𝑝𝑡𝑚  حداکثر ظرفیت وسیله حمل و نقل نوعm 

𝑈1𝑖𝑗  iزی از انبار مرک jحداکثر ظرفیت حمل کود و سم شیمیایی در مسیر منتهی به بنکداری  

𝑈2𝑗𝑘  حداکثر ظرفیت حمل کود و سم شیمیایی در مسیر منتهی به توزیع کنندهk ی از بنکدارj 

𝑓 حداکثر تعداد وسیله حمل و نقل در دسترس 

 تعریف متغیر تصمیم نماد متغیر تصمیم

𝑋1𝑖𝑗𝑝 نوع  انتقال یافته میزان محصولp  از انبار مرکزیi  به بنکداریj 

𝑋2𝑗𝑘𝑝  نوع انتقال یافته میزان محصولp  از بنکداریj  به توزیع کننده k 

𝑋3𝑖𝑗𝑚𝑝 انتقال یافته نوع میزان محصول p  با وسیله حمل و نقلm از انبار مرکزی i کداری به بن 

𝑋4𝑗𝑘𝑚𝑝 نوع  قال یافتهانت میزان محصولp  با وسیله حمل و نقلm  از بنکداریj  ننده کبه توزیعk 

𝑁1𝑖𝑗𝑚  نوع تعداد وسیله حمل و نقلm  که از انبار مرکزیi  به بنکداریj  کندمیحرکت 

𝑁2𝑗𝑘𝑚  تعداد وسیله حمل و نقل نوعm  که از بنکداریj  به توزیع کنندهk  کندمیحرکت 

𝑊 جدید )فعال شده( هایتعداد بنکداری 

𝑦𝑗  {
1; اگر بنکداری 𝑗 فعال شود

0; در غیر این صورت         
 

 

 هاتوابع هدف و محدودیت -2. 3

باشد که به یم« ریسک تصادف وسیله حمل و نقل»و « هزینه حمل و نقل»مدل ریاضی مساله دارای دو تابع هدف 

 ((.3( تا )1روش مجموع وزنی تک هدفه شده است )مطابق روابط )

(1)  

𝑀𝑖𝑛 𝑍1 = هزینه حمل و نقل

= [∑ ∑ ∑ 𝐶1𝑖𝑗𝑝𝑋1𝑖𝑗𝑝

𝑝

+

𝑗𝑖

∑ ∑ ∑ 𝐶2𝑗𝑘𝑝𝑋2𝑗𝑘𝑝

𝑝𝑘𝑗

]

+ [∑ ∑ ∑ ∑ 𝑁1𝑖𝑗𝑚𝐶3𝑖𝑗𝑚𝑝

𝑝

+ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑁2𝑗𝑘𝑚𝐶4𝑗𝑘𝑚𝑝

𝑝𝑚𝑘𝑗𝑚𝑗𝑖

] 

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

(2)  

𝑀𝑖𝑛 𝑍2 = ریسک تصادف وسیله حمل و نقل

= 𝑎 [∑ ∑ ∑ 𝑅1𝑖𝑗𝑚𝑁1𝑖𝑗𝑚 + ∑ ∑ ∑ 𝑅2𝑗𝑘𝑚𝑁2𝑗𝑘𝑚

𝑚𝑘𝑗𝑚𝑗𝑖

]   ;   𝑎 = 1000 

(3)  𝑀𝑖𝑛 𝑍3 = 𝑏𝑍1 + (1 − 𝑏)𝑍2   ;   𝑏 = 0.7 

 
استفاده شده است.  1000مقیاس تصحیح ضریب  سازی مقیاس دو تابع هدف، از( برای یکسان2طبق معادله )

 ( هستند:15ا )ت( 4های مدل ریاضی شامل روابط )همچنین محدودیت
 

. j ∀ شدههای فعالمحدودیت برآورده شدن تقاضای بنکداری (4) p ∑ 𝑋1𝑖𝑗𝑝 ≥ 𝐷1𝑗𝑝 . 𝑦𝑗

𝑖

 

. 𝑘 ∀ هاکنندهمحدودیت برآورده شدن تقاضای توزیع (5) p ∑ 𝑋2𝑗𝑘𝑝 ≥ 𝐷2𝑘𝑝

𝑗

 

. j ∀ هامحدودیت ورودی و خروجی بنکداری (6) p ∑ 𝑋1𝑖𝑗𝑝 ≥ ∑ 𝑋2𝑗𝑘𝑝

𝑘𝑖

 

∑ j ∀ شدههای فعالمحدودیت ظرفیت بنکداری (7) ∑ 𝑋1𝑖𝑗𝑝 ≤ 𝑐𝑎𝑝𝑗𝑦𝑗

𝑝𝑖

 

∑  شدههای فعالبنکداریمحدودیت تعداد  (8) 𝑦𝑗 = 𝑊

𝑗

 

محدودیت توزیع محصوالت ارسالی به بنکداری توسط  (9)

 انواع وسایل نقلیه
∀ 𝑖 . j . p ∑ 𝑋3𝑖𝑗𝑚𝑝 = 𝑋1𝑖𝑗𝑝

𝑚

 

کنندگان محدودیت توزیع محصوالت ارسالی به توزیع (10)

 توسط انواع وسایل نقلیه
∀ 𝑗 . 𝑘 . 𝑝 ∑ 𝑋4𝑗𝑘𝑚𝑝

𝑚

= 𝑋2𝑗𝑘𝑝 

(11) 
. 𝑖 ∀ حداکثر تعداد وسایل حمل و نقل در دسترس محدودیت 𝑗 . 𝑚 𝑁1𝑖𝑗𝑚 ≤ 𝑓𝑦𝑗 

. 𝑖 ∀ محدودیت ظرفیت انواع وسایل حمل و نقل در سطح یک (12) 𝑗 . 𝑚 ∑ 𝑋3𝑖𝑗𝑚𝑝

𝑝

≤ 𝑐𝑝𝑡𝑚𝑁1𝑖𝑗𝑚 

. 𝑗 ∀ محدودیت ظرفیت انواع وسایل حمل و نقل در سطح دو (13) 𝑘 . 𝑚 ∑ 𝑋4𝑗𝑘𝑚𝑝

𝑝

≤ 𝑐𝑝𝑡𝑚𝑁2𝑗𝑘𝑚 

. 𝑖 ∀ محدودیت ظرفیت لینک حمل و نقل در سطح یک (14) 𝑗 ∑ ∑ 𝑋3𝑖𝑗𝑚𝑝

𝑝

≤ 𝑈1𝑖𝑗

𝑚

 

. 𝑗 ∀ محدودیت ظرفیت لینک حمل و نقل در سطح دو (15) 𝑘 ∑ ∑ 𝑋4𝑗𝑘𝑚𝑝

𝑝

≤ 𝑈2𝑗𝑘

𝑚

 

𝑋1𝑖𝑗𝑝 ≥ 0 . 𝑋2𝑗𝑘𝑝 ≥ 0 . 𝑋3𝑖𝑗𝑚𝑝 ≥ 0 . 𝑋4𝑗𝑘𝑚𝑝 ≥ 0. 𝑁1𝑖𝑗𝑚 ≥ 0. 𝑁2𝑗𝑘𝑚 ≥ 0 

𝑦𝑗 = .  1یا0 𝑊 (عدد صحیح بین یک تا پنج) 

 

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

 اطالعات مطالعه موردی -3. 3

، چون کود، سم کشور در بخش نهاده هایی به بازار کشاورزی با هدف ورود 1386دینه از سال شرکت آرمان سبز آ

ین شرکت، اطالعات پنج کاالی ا 1500از میان بیش از  .ابزار باغبانی و کشاورزی فعالیت خود را آغاز نموده است بذر و

جهت مطالعه موردی انتخاب گردید و سه  %80کلرفن و مانکوزب ، پاراکوات، تری%80فلورن، آمترین محصول اکسی

 ظر گرفته شد.نتن در  24و  12، 7 هایبا ظرفیتبه ترتیب وانت، کامیون و تریلی  موجود شرکت یعنی وسیله نقلیه

 و نتایج مدل روش حل -4

سازی، له بهره گرفته شده است. در فاز بهینهسازی جهت حل مسابهینه -گیریتصمیماین مطالعه از رویکرد تلفیقی در 

و روش مجموع وزنی برای تک هدفه کردن  استفاده شده است 24نسخه  1افزار گمزبه منظور حل مدل ریاضی از نرم

از تک هدفه کردن مسئله، از ضریب تصحیح مقیاس به منظور  است که قبلالزم به ذکر . مساله بکار گرفته شده است

پس از وارد کردن اطالعات مطالعه موردی و کدنویسی مدل سازی مقیاس دو تابع هدف استفاده شده است. یکسان

 آمده است: 2جدول جواب بهینه مدل به شرح بخشی از افزار گمز، ریاضی در نرم
 بهینه مدل: بخشی از جواب 2ل جدو

 متغیرهای تصمیم

مقادیر بهینه 

بدست آمده از حل 

 مدل

 

 متغیرهای تصمیم

مقادیر بهینه 

بدست آمده از حل 

 مدل

 47870000 (Z1تابع هدف هزینه )

𝑋1𝑖𝑗𝑝 
𝑥1111 1314 

 2220900 𝑥1132 687 (Z2تابع هدف ریسک )

 34175000 𝑥1153 3497 (Z3تابع هدف مجموع وزنی )

𝑊 5 . 
. 

. 

. 
. 
. 𝑦𝑗   𝑦1 تا𝑦5 1 

𝑁1𝑖𝑗𝑚 

𝑚وانت ) = 1) 857/1485 

𝑋4𝑗𝑘𝑚𝑝 

𝑥41513 2914 

𝑚کامیون) = 2) 0 𝑥43412 114 
𝑚تریلی) = 3) 1733 𝑥43413 583 

 

برخی صرفاً  وشده است صرف نظر  2در جدول  ها()به دلیل تعدد آن از ارائه نتایج سایر متغیرهای تصمیم مدل

 مقادیر به عنوان نمونه به نمایش درآمده است.

 تحلیل نتایج -1. 4

ها به بنکداری) و سطح دو ها()انبار مرکزی به بنکداری در رابطه با تعداد وسایل حمل و نقل مورد نیاز در سطح یک

ال گرد ا رو به بااست تاند و نه عدد صحیح، الزم ، از آن جایی که این مقادیر پیوسته در نظر گرفته شدهها(کنندهتوزیع

توان میزان ظرفیت خالی یمن ماند، بنابرایتوان دریافت که بخشی از ظرفیت وسایل حمل و نقل خالی میشوند لذا می

 محاسبه نمود. 3جدول برحسب کیلوگرم و کارایی وسایل نقلیه را به شرح  ماشین

طح سهر دو  لی، کارایی وسائل حمل و نقل درفقط نتایج سطح دوم ارائه گردیده است اما به طور ک 3طبق جدول 

 کیلوگرم است. 300ها در هر دو سطح، کمتر از بسیار باال بوده و مجموع ظرفیت خالی ماشین
                                                           

1 GAMS 
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 تحلیل حساسیت و پیچیدگی مدل -2. 4

اط ، تعداد نقیابد اما به ازای تمامی مقادیر وزنیبا کاهش وزن تابع هدف هزینه، تابع هدف مجموع وزنی کاهش می

ک اهمیت ریس ماند. اما با افزایش وزن تابع هدف ریسک و به عبارتی افزایشکاندید انتخاب شده برابر پنج باقی می

از وانت یاید چرا که ریسک تصادف تریلی ها افزایش میانتها کاهش و تعداد و، تعداد تریلی3تصادف، مطابق شکل 

 ضایتعداد اع با افزایش همچنین الزم به ذکر است که .کندو مدل پاسخ مناسبی ارائه می ودبیشتر در نظر گرفته شده ب

ه بانیه، ب ثن حل مساله برحسمجموعه انواع وسایل حمل و نقل، زما کننده ها وه توزیعمجموع مجموعه نقاط کاندید،

 کرد.بیش از سه برابر افزایش پیدا می
 دوم( : تحلیل نتایج مدل )سطح3ل جدو

 ونقلنوع وسیله حمل 
تعداد وسیله 

 ونقل موردنیازحمل

 کارایی وسیله

 حمل و نقل )درصد(

ظرفیت خالی 

 ماشین )کیلوگرم(

𝑁2𝑖𝑗𝑚 

𝑁2111 ( وانت𝑚 = 1) 248 100 0 

𝑁2151 ( وانت𝑚 = 1) 857/1237 99/99 81/0 

𝑁2231 ( وانت𝑚 = 1) 143/247 65/99 19/24 

𝑁2262 ( کامیون𝑚 = 2) 083/722 87/99 22/15 

𝑁2321 ( وانت𝑚 = 1) 857/1237 99/99 81/0 

𝑁2341 ( وانت𝑚 = 1) 571/247 83/99 11/12 

𝑁2412 ( کامیون𝑚 = 2) 583/288 86/99 31/17 

𝑁2432 ( کامیون𝑚 = 2) 917/577 99/99 72/1 

𝑁2512 ( کامیون𝑚 = 2) 833/288 94/99 93/6 

𝑁2542 ( کامیون𝑚 = 2) 667/577 94/99 91/6 

 02/86 91/99 مجموع
 

 
 هاتغییر تعداد و نوع وسائل حمل و نقل از انبار مرکزی به بنکداری :3شکل 

 بندیجمع -5

تواند از منظر یابی، میراهبردی مانند مکاندر نظر گرفتن پارامترهای مهمی از جمله ریسک در اتخاذ تصمیمات 

ت تعداد و زیستی و کاربردپذیری مدل بسیار حائز اهمیت باشد. همچنین درنظر گرفتن مالحظاتی همچون ظرفیمحیط

تر شدن مدلسازی ریاضی کمک نماید. از طرفی مدلسازی مسئله با توجه به تواند به واقعیمی انواع وسایل حمل و نقل

های مطلوب و با قابلیت بکارگیری باال تواند متضمن جوابهای با دقت باال، میلعه موردی و استفاده از دادهشرایط مطا

هزینه نگهداری  لحاظ نمودن عبارتند از: حاضر، اهم پیشنهادات آتی تحقیق با توجه به مدلسازی ریاضی مسئله باشد.

فتن انتقال ردر نظر گ، لهقطعی در نظر گرفتن پارامترهای مساغیر، محصوالت در انبار بنکداری و هزینه احداث بنکداری
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 ها.برای بنکداریذخیره احتیاطی  قرار دادنها و عرضی بین بنکداری

 مراجع -6

، بیرامیرک، انتشارات دانشگاه صنعتی (یابی تسهیالتمکان)های صنعتی طراحی سیستم صدقی، مهدیه؛ ؛رضا، زنجیرانی فراهانی ]1[
 .1395، چهارمچاپ ، تهران

 
[2] trb.org 
[3] North American Transportation Statistics Database 
[4] U.S. Department of Commerce, Census Bureau, 2007 Economic Census, Transportation & 

Warehousing, United States (Washington, DC: 2010). 
[5] Association of American Railroads, U.S. Freight Railroad Statistics, 2013. 
[6] Weckman, G., Ardjmand, E., Park, N., Taherkhani, P. & Singh, M., “Applying genetic algorithm 

to a new location and routing model of hazardous materials”, International Journal of Production 
Research, Vol 53, No. 3, pp. 916–928, 2014. 
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هوشمند کاهش ویژگیبهبود عملکرد سیستم های تشخیص نفوذ با استفاده از الگوریتم های 

 1محمد حسن نتاج صلحدار

nataj.solhdar@gmail.com ؛دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، سوسنگرد، اهوازمربی، 1

چکیده

موفقیت یک سیستم تشخیص نفوذ به این مساله که این سیستم چگونه موفق به ماکزیمم کردن دقت تشخیص و مینیمم کردن نرخ 

در این تحقیق برای افزایش دقت و سرعت تشخیص نفوذ، ویژگی های مجموعه داده کاهش داده شود، بستگی دارد. هشدار خطا می

سازی ازدحام روش بهینه ها شامل،از سیستم های تشخیص نفوذ، با هم مقایسه شود، که این مدلو سعی شد چهار مدل شده است 

-kنزدیک ترین همسایه ) k( و SVMپشتیبان ) بردار های(، ماشینANFIS) فازی سازگار-استنتاج عصبی( شبکه PSO) ذرات
NNسیستم های پیاده سازی شده با دیتاست باشند. ( میCICIDS2017  مورد ارزیابی قرار می گیرد. مجموعه داده

CICIDS2017  سعی  مقالهدارند، یک مجموعه داده قابل اعتماد است. در نتیجه، این مطابقت  جهان حقیقی استاندارد هایکه با

از ویژگی های ترافیک شبکه و بهترین  مجموعه جامع کی الگوریتم های یادگیری ماشین بر روی عملکرد بر آن دارد تا با بررسی

 مجموعه ویژگی هایی را که برای پیدا کردن دسته های مختلف حمالت الزم است را نشان دهد.

. دسته بندی کننده ؛الگوریتم های هوشمند ؛سیتسم تشخیص نفوذ ؛یژگیانتخاب و: کلیدیکلمات  

مقدمه -1

یادگیری ماشین از حوزه هوش مصنوعی فراتر است. در همان روزهای ابتدایی ایجاد هوش مصنوعی به عنوان رشته ای علمی، 

 را به عنوان دسته بندی هایی خبره در این مقاله،. [1] برخی محققان در پی این بودند که ماشین ها از داده ها یادگیری کنند

 سازی ازدحام ذراتبهینهکند. یک خبره از باینری که یک بردار دودویی از پاسخ ها را تولید می کنند، تعریف می کننده

(PSO) ، عصبییک خبره از شبکه-( فازیANFIS یک خبره از ،)k نزدیک ترین همسایه(k-NN)   و یک خبره از ماشین

 ی یکسان، در نظر گرفته شده اند.  روی مجموعه داده (SVM)بردار پشتیبان 

های جامع و معتبر جهت تست و ارزیابی تکنیک های پیشنهادی تعداد زیادی از پژوهشگران برای پیدا کردن مجموعه داده

مشخص و در دسترس  یمشخصات آمار یبرخ فقدان ساسبنابراین بر ا [2]چالش هایی را در سر راه خود دارند خودشان

 CICIDS2017ن تحقیق از مجموعه داده در ای .[3]ها، هنوز مجموعه داده کاملی به دست نیامده استنبودن این مجموعه داده
.استفاده شده است

از یک دیتاست بزرگ. برای طراحی سیستم با  ممکن یژگیمجموعه کوچک از هزاران و ریز کیانتخاب یعنی،  یژگیانتخاب و

است  ییها یژگیو ییشناسا ندیفرآ یژگی. انتخاب وهست ازیآموزش مورد ن یاز نمونه ها یبه بخش کوچک ازین کارآمدی بهتر

آموزش شبکه  یبرا ،هایژگیو نیاز ا فقطدارند. برای دسته بندی داده ها  یشبکه عصب توانمند سازیرا در  ییتوانا نیشتریکه ب
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 شماریب یها یژگیمجموعه مناسب از و ریانتخاب ز یبرا یشنهادیپ یشوند. روشها یدور انداخته م هیاستفاده شده و بق یعصب

 ، که در این تحقیق از رگرسیون استفاده شده است.[4]است 

کارهای انجام شده -2

Jang ی ترکیب کاهش دهد. بدین صورت که هر بار یکی از ی خود را به وسیلههای مسئلهخود سعی دارد ورودیی در مقاله

ی ژانگ برابر های مسئلهکند، ورودیمانده تمام حاالت ممکن را بررسی میهای باقیدهد و برای ورودیها را کاهش میورودی

دهد ی خود را آموزش میکنندهبندیم حاالتی که ممکن است دستهرا محاسبه و برای تما 5از  4است و این یعنی ترکیب  5

ها را کاهش می دهد تا به بهترین حالت ممکن یعنی کمترین تعداد ورودی و بهترین جواب کند و انقدر ورودیو آزمایش می

گو نیست چرا که محاسبات ترکیب در جواب بزرگ مجموعه دادههای برسد. واضح است این روش برای مسئله کاهش ویژگی

ویژگی  49ی اول باید ترکیب در مرحلهویژگی،  50برای مجموعه داده ای با این حالت بسیار زیاد خواهد بود. به عنوان نمونه 

فازی ساخته و آموزش داده شود و برای  –ی عصبی کنندهبندیویژگی محاسبه و به ازای تمام حاالت ممکن دسته 50از 

ی بیشتری صرف شود که این روش بطور قطع به هیچ وجه به صرفه نخواهد های بیشتر، باید وقت و هزینهویژگیکاهش 

 .[5]بود

Bhattacharya و Das های اند و تعداد ورودیبندی فازی استفاده کردهی خود از دو روش الگوریتم ژنتیک و دستهدر مقاله

 .[6]اندکاهش داده 17و  20به  24ی خود را از مسئله

Fuat اند. فزار متلب کمک گرفتهی خود از تابع های موجود در نرم اهای مسئلهو همکاران در تحقیق خود برای کاهش ورودی

ویژگی کاهش دهد. این  4تا  1فازی انفیس را از  –ی عصبی کنندهبندیهای دستهدر متلب می تواند ورودی exhsrchتابع 

های انفیس است. استفاده از این تابع، به دلیل اینکه تعداد ورودی کمی را کاهش تابع از توابع خود متلب برای کاهش ورودی

  .[7]ی مورد نظر ما کارا باشدنمی تواند برای مسئلهدهد می

Zhang Xue-qin ی خود از یک روش آماری به نام یز در مقالهو همکاران نFisher Score د. امتیاز فیشر نکناستفاده می

در مقاله  آنها .شودتواند به هر ورودی یک امتیاز اختصاص دهد و بر اساس این امتیاز مقدار اهمیت هر ورودی مشخص میمی

کنند و کار می KDD99ی دادههای پایگاههای سیستم تشخیص نفوذ یعنی کاهش ویژگیهای دادهخود روی کاهش ویژگی

 Supportدهند. وی از روش ویژگی کاهش می 29ویژگی و بار دیگر  19ویژگی، یک بار به  41ها را از یژگینهایتا این و
Vector Machin [8]کندکننده استفاده میبندیبه عنوان دسته.

، به منظور تشخیص نفوذ شبکه عصبی، روش احتمالی را برای طراحی دسته بندهای شبکه عصبی  [9] بختوریاو و همکاران

پایه به نام مولد ساختارهای شبکه عصبی مبتنی بر احتمال به کار گرفتند. آن ها برای طراحی ترکیبی شبکه عصبی، از روشی 

، عملگرهای برنامه سازی ژنتیک را GPENاستفاده کردند.  (GPEN)یا ENsembling سازی ژنتیک مبنی بر برنامهبه نام 

برای یافتن تابع بهینه برای ترکیب دسته بندهای پایه در یک دسته بند ترکیبی به کار گرفتند. این تکنیک برای مجموعه 

با استفاده از  PROBEو غیر  PROBEبا هدف دسته بندی نفوذهای ورودی به عنوان حمله های  KDD Cup 1999داده 

 ویژگی، اعمال شده است. 41تا از  9

CICIDS2017مجموعه داده  -3

زمایشى
خه آ

نس



بر اساس روزهای هفته دسته بندی شده است که در آن دوشنبه یک روز عادی است و فقط  ویژگی، 80مجموعه داده با این 

 Brute Force FTP, Brute Force SSH, DoS, Heartbleed میشود. حمالت انجام شده شامل عادیشامل ترافیک 
,Web Attack, Infiltration, Botnet  وDDoS به، چهارشنبه، پنجشنبه هستند که به ترتیب در صبح و بعد از ظهر سه شن

 و جمعه اجرا شدند.

آنالیز مجموعه داده 3.1

ویژگی ترافیکی از مجموعه  80شروع به استخراج  CICFlowMeterبا چهار روش ارزیابی می شود که به وسیله  مجموعه داده

 . برچسب گذاری می شود حمله روزانه،برای هر روز بر اساس  . سپس جریانهای تولید شده،[10] داده می شود

روش ارزیابی 3.2

 رایج زیر استفاده شد: اطالعات یابیباز یابیارز اریمعبرای تجزیه و تحلیل، از سه 

F-Measure (F1)، تیحساس ای( Rc) یادآوری، مثبت ینیب شیپ قابل ارزش ای( Prدقت )

(1)

منتشر  یمجموعه داده ها یابیچارچوب ارز آخرین با توجه به CICIDS2017ی مجموعه داده  آزمون ارزیابی مجموعه داده،

 . شده است سهیمقا ، [11] 2016شده در سال 

روش تحقیق -4

دسته بندی  4هدف این مقاله کاهش تعداد ویژگی است که سرعت و دقت تشخیص نفوذ را بهبود بخشد. به این منظور، 

کاهش ویژگی و بررسی سیستم های طراحی شده با دیتاست کاهش سپس با کننده مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته اند و 

 نتایج را مقایسه می کنیم. یافته

k-NNدسته بند  3.3

k نزدیک ترین همسایه(K-NN)   تکنیکی موثر و ساده برای طبقه بندی اشیا براساس نزدیک ترین نمونه های آموزش در

-Kدر دسته بند  kمی تواند برای حل مسائل چند کالسی مورد استفاده قرار گیرد. پارامتر  K-NNدسته بندهای فضا است. 
NN که در اعتبارسنجی یا در مجموعه داده آزمایش، نزدیک ترین مقادیر ، تعداد همسایه ها را در مجموعه مشاهدات آموزش

به مشاهدات داده شده هستند، نمایش می دهد. اختالف و تفاوت این پارامترها بر دقت هر یک از دسته بندهای باینری درون 

  .[12] یک خبره تاثیر خواهد گذاشت

 PSOالگوریتم  3.4

. شده است ایجاد [13] رتهامبتنی بر جمعیت است که توسط کندی و ابر شوندهذرات یک الگوریتم تکرار گروهبهینه سازی 

 (crossover and mutation) مانند تقاطع و جهش ارزیابی اپراتورهای ، PSOدر  ،(GA) در مقایسه با الگوریتم های ژنتیکی

.[14] را که باعث سهولت در پیاده سازی برای مسائل مختلف شود، وجود ندارد
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فازی -دسته بندی کننده عصبی 3.5

ساخت یک سیستم هوشمند توانند برای ی عصبی مصنوعی و منطق فازی، هر دو ابزارهای هوش مصنوعی هستند که میشبکه

های خام اولیه ی عصبی مصنوعی ساختار محاسباتی سطح پایینی است که به خوبی با دادهدیگر، مکمل یکدیگر باشند. شبکه

ی خاص های سطح باالیی که با استفاده از دانش یک متخصص در یک حوزهکند. در مقابل منطق فازی با استداللکار می

 .[15] دارد. اند، سروکارآمدهبدست 

SVMدسته بند  3.6

در اصل پیاده سازی  SVMتکنیک موثری برای حل مسائل دسته بندی و رگرسیون است.  (SVM)ماشین بردار پشتیبان 

که به داشتن خطای تعمیم کم )ضعیف( معروف است که  [16]است  (SRM) ریسک ساختاری واپنیکاصل مینیمم سازی 

به طور معادل می توان گفت که برای مجموعه داده آموزش، بیش برازش زیادی را متحمل نمی شود. یک مدل را در معرض 

ی روی نمونه هایی که در مجموعه آموزش وجد ندارد، بیش برازش یا دارای خطای تعمیم باال می گویند، اگر به طور ناچیز

 به طور خاص روی مجموعه داده هایی که به صورت خطی تفکیک پذیر هستند.  SVMاجرا شود. 

انتخاب شده به نام های:  انهیرا یریادگی تمیالگور چهار یبرا ،یابیارز یارهایمع عملکرد را با توجه بهآزمون  جینتا 1جدول 

KNN, ANFIS, SVM, PSO  به دست آمده از مجموعه داده های تولید شده، نشان میدهد. همچنین زمان اجرای فرایند

 ANFIS زمان اجرا و معیارهای ارزیابی، با توجه بهآموزش و آزمایش محاسبه شده و در این جدول نشان داده شده است. 

 دقت است. نیزمان اجرا و باالتر نیبا کمتر تمیالگور نیبهتر

: نتایج اجرای آزمایشات قبل از کاهش ویژگی1جدول 

الگوریتم Pr Rc F1 زمان اجرا )ثانیه(

KNN 0.96 0.96 0.96 1890.23

PSO 0.94 0.83 0.76 675.37

ANFIS 0.98 0.97 0.97 574.39

SVM 0.97 0.88 0.92 681.97

و نتیجه گیری کاهش ویژگی -5

های ها بسیار کاربردی است. به طور عادی مسایل جهان واقع، دارای دادهسازیمدلویژگی یکی از مسائلی است که در کاهش 

ها همیشه یک امر اجتناب ناپذیر زیادی هستند که برای مدلسازی این مسایل با ابزارهای موجود، نیاز به کاهش ورودی

-باشد. استفاده از این ویژگیها میی کامل ویژگیویژگی، انتخاب یک گروه مفید ویژگی از مجموعه . معنای کاهش[17]است
های مورد استفاده برای مدلسازی را کاهش دهد بلکه می تواند کارایی مدل را بهبود تواند حجم دادههای مفید نه تنها می

 . [18]دهد
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در کالس  scikit-learnاز  استخراج شده برای تشخیص هر حمله، ویژگی 80از  ویژگیبرای پیدا کردن بهترین 

RandomForestRegressor  سپس  ابتدا اهمیت هر ویژگی در کل مجموعه داده را محاسبه میکنیم.. [19]استفاده میکنیم

  آوریم.مطابق با اهمیت ویژگی، بدست مینتیجه نهایی را با ضرب متوسط ارزش استاندارد شده هر ویژگی در هر کالس، 

همانطور که در  بعد از انتخاب ویژگی نشان میدهد. یابیارز یارهایمع یوزن نیانگیعملکرد را با توجه به م جینتا 2جدول 

 جدول مشخص است زمان اجرای برای الگوریتم های مختلف کاهش یافته است و دقت تشخیص همچنان باالست.

از کاهش ویژگی بعد: نتایج اجرای آزمایشات 2جدول 

الگوریتم Pr Rc F1  زمان اجرا )ثانیه(

KNN 0.94 0.93 0.93 908.43

PSO 0.94 0.79 0.76 375.73

ANFIS 0.97 0.96 0.95 274.56

SVM 0.95 0.87 0.89 318.38
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  یدو مرحله ا DEA یمدل ها یطبقه بند

2غیجهانت دهی، فر1یزاده سلجوق نیفرانک حس
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چكیده

شود که  یاده م( استفDMUs) یریگ میتصم یواحدها ییکارا یابیارز ی( براDEAاستاندارد ) یداده ها یپوشش لیو تحل هیتجز
ه شبک DEAکل مش نیحل ا یکند. برا جادیگمراه کننده ا جیموضوع ممکن است نتا نیا رد،یگ یآنها را در نظر نم یساختار داخل

که  ی. زمانردیگ یرمموثرند را درب ستمیس ییکارا یریکه در اندازه گ ستمیسازنده س یبخش ها اتیشده است که عمل شنهادیپ یا
را به هم  PPS یکه اجزا یانیمحصوالت م یمدل ساز یبرا یمختلف یشود، روش ها یدرنظر گرفته م ستمیس یساختار داخل

 نیند و همچنشو یدسته بند یتعاون و یتوانند به سه نوع مستقل، ارتباط یها م PPSشده است.  شنهادیدهند، پ یم وندیپ
 ستمیس یبراDEA  یها مدل ییکارا یابیمقاله به ارز نیشود. ا یریاندازه گ یخارج ای یداخل دگاهیتواند از د یم ستمیس ییکارا
 رودازد. به منظپر یم یشعاع ریو غ یشعاع یو به روش ها یداخل یابیارز دگاهیاز د PPSتحت انواع مختلف  یدومرحله ا یها

 ارائه شده است. یمثال عدد کیخواص آن ها  یمدل ها و بررس حیتشر

.PPS ؛یی؛ کاراDEA کلمات کلیدی:

مقدمه -1

[ اشاره 3[ و ]2[. همانطور که در ]1شود ] یدر نظر گرفته نم DMU کی یساختار داخل DEAاستاندارد  یدر مدل ها

کارا باشد در  ستمیکند، به عنوان مثال ممکن است س جادیگمراه کننده ا جیموضوع ممکن است نتا نیشده است، ا

بخش  اتیشده است که عمل شنهادیپ یشبکه ا DEAمشکل  نیحل ا یآن کارا نباشند. برا یکه همه بخش ها یحال

 ییکارا یریاندازه گ ی[. مدل ها4،5] ردیگ یموثرند را دربرم ستمیس ییکارا یریکه  در اندازه گ ستمیسازنده س یها

DEA شوند. مدل  یم یدسته بند یشعاع ریو غ یشبکه به دو نوع شعاعSBM نی[ که در ا6است ] یشعاع ریروش غ 

 یی(  سنجش کاراPPS 2( 1شبکه براساس دو مفهوم  DEAعملکرد در  یابی. ارزردیگ یقرار م ادهمقاله مورد استف

هر بخش  یشوند. در نوع مستقل برا یم می[ تقس8] ی[ و تعاون7] یشود. مدل ها به سه نوع مستقل، ارتباط یانجام م

بخش  نیرابطه ب ،ی. در نوع ارتباطمیریگ یاز آنها اجتماع م ستمیساختن س یو برا میساز یم PPSبه طور مستقل 

متصل توسط همان  یبه همه بخش ها ازین یدرنظر گرفته شود. در نوع تعاون یانیمحصوالت م لهیبوس متصل یها

هدف را  یکیدو نوع است  یروش دارا نیدارد که ا یانیمحصوالت م یهدف برا نییمشارکت در تع یبرا یانیمحصول م

 یرا برا ییکارا نیکه باالتر یهدف را مقدار یگری( و دیاریاخت ی)تعاون ردیگ یم نظرشده در  نییتع شیمقدار از پ کی

 یو خارج یداخل دگاهیتواند از دو د یم یابیارز نیمشخص(. همچن ی)تعاون ردیگ یکند؛ در نظر م یم دیتول ستمیس

مشاهده هستند در  قابل ستمیکه از خارج س یخارج یها یها و خروج یتنها ورود یخارج یابی. در ارزردیصورت گ

شوند و از خارج قابل  یو مصرف م دیتول ستمیکه درون س یانیو محصوالت م ندیآ یبه حساب م ییکارا یریاندازه گ

 یو خارج یداخل یها یها و هم خروج یهم ورود یداخل یابیشوند؛ در مقابل در ارز یشمارش نم ستندیمشاهده ن

 ریز یدهد. در بخش ها یقرار م یبررس مورد یداخل یابیارز دگاهیمقاله انواع مدل ها را از د نیشوند. ا یشمارش م
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نشان دادن  یمثال برا کیو  ردیگ یمود بحث قرار م یداخل یابیارز دگاهیاز د یدوبخش یها ستمیس یانواع مدل ها برا

 شده است. انیها ب یریگ جهینت یبرخ تیشود. در نها یها استفاده م ییخواص کارا

 ستمیس یی[. از آنجا که کارا9وجود دارد ] DEAدر شبکه  ییکارا یریاندازه گ یبرا ،یو داخل یخارج یابیدو ارز

کارآمد است اگرو تنها اگر تمام بخش ها کارآمد باشند. در بخش  ستمیس کیبخش ها است،  یها ییاز کارا یمجموع

تحت انواع مختلف  یعموم یدو بخش ستمیس یبرا یداخل دگاهیاز د ییکارا یابیارز یمختلف برا یها دهیا ر،یز یها

PPS 2(                                                                                شده است. یمعرف(iX 
)2(iX 

 
                )2(rY      )                                    2(rY                                     )1(iX  

 
                                                    )1(rY 

 یعموم یدوبخش ستمیساختار س: 1شكل                               

ه عنوان را ب یورود m)1( که بخش اول، ییجا .نشان داده شده است 1در شکل  عمومی یدو بخش ستمیساختار س

 یرارا ب یانیم محصول h و ستمیس رونیفرستادن به ب یبرا ی راخارج یخروج s)1( تا برد یبکار م یخارج یها یورود

شده توسط  دیتول یانیم محصول hرا از خارج و  یخارج یورود m-m)1(کند. بخش دوم  دیبخش دوم تول داتیتول

 .برد یبکار م ستمیسخارج ارسال به  یبرای خارج یخروج s-s )1( را برای تولیدبخش  نیاول

 SBM یرشعاعیغ یمدل شبكه ا یابیارز -2

مدل را  نی[ ا10طبق ] ریز یها است که در بخش ها ستمیس ییکارا یابیارز یبرا یرشعاعیروش غ کی SBMمدل 

آنها،  ودیدارند و در مجموعه ق یتابع هدف مشابه SBM. همه انواع در مدل میکن یم انیب PPSتحت انواع مختلف 

  دارند. الفاخت یانیمربوط به محصوالت م ودی( مشترک هستند و فقط در ق2) ودیق

 با مراحل مستقل SBMمدل -1. 2

 .شوند یمشود. مراحل بصورت مستقل درنظر گرفته  میتواند به دو دسته کوچکتر تقس یمدل به وضوح م نیا
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 یارتباط SBMمدل  -2. 2

د و به ده انش بیدر نوع مستقل ترک یانیمربوط به محصوالت م ودیاست که ق نیمدل و مدل مستقل ا نیتفاوت ا

 یرتباطدل، ام نیا لیدل نیشده اند، به هم لیبخش تبد کیشده اند. در واقع دو بخش مستقل، به  لیتبد ریشکل ز

 یبرا دیبا 1 شده توسط بخش دیتول Zg یانیاست که مقدار محصول م نیرابطه ا نیا یکیزیف یشود. معن یم دهینام

                                                                                                   باشد. یکاف 2استفاده توسط بخش 
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باشد.  2بخش  ازیمقدار مورد ن یمساو ایبزرگتر  دیبا 1شده توسط بخش  دیتول یانیمحصوالت م ،یدر نوع ارتباط

ستقل مه طور که دو بخش ب یزمان راینباشد. ز نیحال ممکن است به نیاست؛ با ا یو ضرور یمنطق یتقاضا کی نیا

 یم 2خش بکه  یکند، در حال دیاست تول ممکنخواهد تا آنجا که  یم شتریب ییکارا یبرا 1کنند، بخش  یعمل م

فت که از هدر خواهد ر ستمیدر س 1شده توسط بخش  دیتول یخواهد مصرف را به حداقل ممکن برساند. مقداراضاف

ان رف همو مص دیتول یبرا گریدکیاست که دو بخش با  نیشرط معقول  ا بیترت نی. بدستیخارج قابل مشاهده ن

 است: یاریاخت یدر نوع تعاون یانیمربوط به محصوالت م دین همان قیکنند که ا یمقدار همکار

(1) (2)

1 1
, 1,...,

n n

j gj j gj
j j

Z Z g h 
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 که یزمان د، تاشون یو مصرف م دیتول یبه مقدار )ناشناخته( توافق یانیمحصوالت م یاریاخت ینوع تعاون PPSدر 

 ریمقاد مجموعه شامل کیدر  یانیمحصوالت م زانیمشخص، م یسودمند باشد. در نوع تعاون ستمیس ییکارا یبرا

حصوالت مربوط به م دیثابت کره اند. ق ل( آن را در سطح متداول و معمو2009) Tsutsuiو  Toneمشخص است و 

                                                                                     مدل عبارتست از: نیدر ا یانیم
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( مشخص یو تعاون یاریاختی تعاون ،یارتباطمستقل، ) SBMی مدل هااز انواع  یداخل یابیارزمیزان کارایی در . 1 هیقض

 :دارند ررایشود رابطه ز یمشخص م CSρ و Iρ ،Rρ  ،CDρ  به صورت بیکه به ترت ،عمومی یدوبخش ستمیدر س
CD

CS R
I


 



 
   
  

 CCR یمدل شعاع -3

 مستقل CCRمدل  -1. 3

دوم که  مرحله یبرا یکیمرحله اول و  یبرا یکیکرد؛  میتوان به دو دسته کوچکتر تقس یمدل را هم بوضوح م نیا

 مدل برداشت کرد. نیتوان از ا یمجزا را م یدر هر مرحله داده ها

(1) (1)

(1) (1)

1 1
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1 1

1 1 1

^

11 1
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. . 1
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 یارتباط CCRمدل  -2. 3

 شده اند. یکی یانیمربوط به محصوالت م بیهم ضرا نجایدر ا

(1) (1)

(1) (1)

1 1

1 1

1 1 1
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 .آزاد در عالمت هستند gW یها بیتفاوت که ضر نیبا ا است، یارتباطمدل همان مدل  نیا    
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gو   gW بیتفاوت که ضرا نیمدل همان مدل نوع مستقل است، با ا نیا
^W عالمت هستند آزاد در. 

 مثال -4

ر مرحله اول د یدو ورود یکه دارا یدو بخش ستمیس کیدر  1جدول  هیاول یبا داده ها DMUبا در نظر گرفتن هفت 

 PPSتلف اع مخرا در انو ستمیس ییدر مرحله دوم، کارا یو دو خروج یانیدر مرحله دوم و دو محصول م یورود کیو 

 نشان داده شده است. 2جدول  رد جی. نتامیده یمورد سنجش قرار م یداخل یابیارز دگاهیاز د

 ها DMU: داده های 1جدول 

DMU  

 
)1(1X 

 

 
)1(2X 

 
)2(3X 

 
)2(1Y 

 
 

 
)2(2Y 

 
1Z 

 
2Z 

1  0.8 0.3 1 0.9 0.3 0.9 0.4 

2  1.2 0.1 0.4 0.5 0.2 0.7 0.2 

3  0.3 0.1 0.5 1 0.2 0.8 0.2 

4  1.5 0.1 0.5 0.6 0.5 0.9 0.5 

5  0.4 0.1 0.2 0.6 0.1 0.8 0.1 

6  1.2 0.1 0.3 0.8 0.2 0.8 0.2 

7  1.2 0.1 0.3 0.7 0.2 0.8 0.2 

 ها  DMU : میزان کارایی2جدول 

D
M
U 
 

  

 مستقل 

 

 
 یارتباط

 
تعاونی 

 اختیاری 

 
تعاونی 

 مشخص 
 

 

مستقل 

بخش 

 اول

 

 
ی ارتباط

 بخش اول

 
تعاونی 

اختیاری 

 بخش اول

 
تعاونی 

مشخص 

بخش 

 اول
 

 

مستقل 

بخش 

 دوم

 

 
 یارتباط

بخش 

 دوم

 
تعاونی 

اختیار

ی 

بخش 

 دوم

 
تعاونی 

مشخص 

بخش 

 دوم
 

 جمعی  1

 شعاعی
SBM 

0.84 

0.95 

0.59 

1.7 

0.75 

0.59 

1.7 

0.75 

1 

0.84 

0.95 

1 

0.3 

0.75 

0.6 
 

1.1 

0.98 

0.6 

1.1 

0.98 

1 

0.3 

0.75 

1 

0.54 

0.93 

0.82 
 

0.59 

0.4 

0.82 

0.59 

0.15 

1 

0.54 

0.93 

1 

 جمعی  2

 شعاعی
SBM 

1.2 

1 

0.66 

1.3 

0.77 

0.66 

1.3 

0.77 

0.68 

1.2 

1 

1 

0.9 

1 

0.68 

0.99 

0.8 

0.68 

0.99 

0.8 

0.62 

0.9 

1 

1 

0.3 

1 

0.83 

0.31 

0.73 

0.83 

0.31 

0.29 

0.78 

0.3 

1 

1 

 جمعی  3

 شعاعی
SBM 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

 جمعی  4

 شعاعی
SBM 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 
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 جمعی  5

 شعاعی
SBM 

0.1 

1 

0.75 

0.1 

1 

0.75 

0.1 

1 

1 

0.1 

1 

1 

0.1 

1 

0.64 

0.1 

1 

0.64 

0.1 

1 

1 

0.1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

 جمعی  6

 شعاعی
SBM 

0.9 

1 

0.77 

0.9 

1 

0.77 

0.9 

1 

0.81 

0.9 

1 

0.81 

0.9 

1 

0.68 

0.9 

1 

0.64 

0.9 

1 

0.63 

0.9 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

 جمعی  7

 شعاعی
SBM 

1 

1 

0.75 

1 

0.94 

0.75 

1 

0.94 

0.78 

1 

1 

0.78 

0.9 

1 

0.69 

0.9 

1 

0.64 

0.9 

1 

0.64 

0.9 

1 

0.64 

0.1 

1 

0.95 

0.1 

0.42 

1 

0.1 

0.4 

0.94 

0.1 

1 

0.94 

 :برخی نتایج عبارتند از

رین مقدار و در نوع در نوع تعاونی مشخص بیشت SBM( برقرار است و کارایی در مدل 1در همه موارد قضیه ) -1

 کمترین مقدار را دارا است.  یارتباط

وم بزرگتر ، کارایی بخش دمدل هادر همه  مشخص یدر انواع مستقل و تعاون یدر مدل شعاعو  SBMدر مدل  -2

 رار است.بطه برقو تعاونی اختیاری هم در اکثر موارد این رای ارتباطیا مساوی کارایی بخش اول است و در انواع 

 برقرار است. نیز دکارآمد است اگرو تنها اگر تمام بخش ها کارآمد باشن ستمیس کینتیجه  -3

 بندینتیجه و جمع -5

 ختلفم یشوند. روش ها یدهند مشخص م یم وندیرا پ ستمیس یکه بخش ها یانیشبکه با محصوالت م یها ستمیس

 ینواو تع یارتباط مقاله آنها را به سه نوع، مستقل، نیشود.ا یمختلف م یمنجر به مدل ها یانیمحصوالت م یمدل ساز

ت و ده اسش نییتع جیهدف در سطح را یاول درشود که  یم میبه دو بخش تقس یکند که نوع تعاون یم یطبقه بند

ا ر ستمیس ییکارا ،یانیمحصوالت م یمختلف مدل ساز یشود. تحت روش ها یم نییتع نیهدف به طور به یدردوم

ا فتن بخش هظر گرنبا در  را ستمیس ییکرد. نوع مستقل اساسا کارا یریاندازه گ یداخل ای یخارج دگاهیتوان از د یم

 .یانیت محصوالمرتبط با م یبخش ها نیگرفتن روابط ب دهیکند؛ با ناد یم یریمستقل اندازه گ یابه عنوان واحد ه

 دیولت یانیول ممحص به مقدار هر ازین ی. نوع ارتباطستیشبکه مناسب ن یها ستمیس ییکارا یریاندازه گ یبرا نیبنابرا

. در ده شودکه توسط بخش تقاضا استفا تآن اس یمساو ایشود دارد که بزرگتر  یبخش ها عرضه م لهیشده که بوس

 نیا ،یندرو یابیزار هدگایشود. از د جادیا یعاتیضا ستمیدر س جهیشود و در نت دیممکن است تول یمورد، مقدار اضاف نیا

 ید  مقدارمور توافق در یبرا یانیمحصول م بخش ها ازهر یبه عرضه و تقاضا ازین ی. نوع تعاونستیموضوع مناسب ن

 یامورد بر نیب ترمناس نیا نیرخ نخواهد داد و بنابرا یعاتیضا چیمورد، ه نیشود دارد. در ا یمصرف م  و دیکه تول

 ییکارا زانیم نیباالتر یمشخص دارا ینوع تعاون SBMدهد که در مدل  یمقاله نشان م نیاست. ا یداخل یها یابیارز

ه تحت چ نکهی. استیروشن ن یاریاخت یو تعاون ستقلانواع م نیرا دارد. رابطه ب زانیم نیکمتر یاست و نوع ارتباط

 دارد ارزش مطالعه دارد. یگرینسبت به د یبزرگتر ییکارا یکی یطیشرا
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طراحی شبکه زنجیره تامین انعطاف پذیر دو هدفه با در نظرگرفتن حالت های مختلف 

 و میزان انتشار گاز کربن دی اکسید تحویل
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 .irsm.hosseini@nit.ac؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل ایران1
 sfarboodi@yahoo.com؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل ایران2

 ali.divsalar@nit.ac.ir؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل ایران علمی ئتیه عضواستادیار و 3

 
 چکیده

چنین دهی است. در اینهای زنجیره تأمین در تولید و خدمتپذیر یکی از تأثیرگذارترین کالسهای زنجیره تأمین انعطافشبکه

ریزی در این مقاله از برنامه توجهی کارآمدی کل زنجیره را باال ببرند.طور قابلتوانند بهمی اوتیهای تحویل متفها حالتشبکه

شده سه شده است. مدل معرفیو چند محصولی استفاده ریپذانعطافهای زنجیره تأمین جهت طراحی شبکه عدد صحیح مختلط

یک مدل  موردنظرونقل مستقیم و تحویل مستقیم. مدل حمل اند از: تحویل معمولی،حالت مختلف تحویل را در بردارد که عبارت

. برای باشدیم دیکسایدی میزان انتشار گاز کربن سازنهیکمو تابع هدف دوم  هانهیهزی سازنهیکمدو هدفه که تابع هدف اول 

لینگو حل  افزارنرمشده است و با استفاده از روش لکسیکو گراف و اعتبار سنجی مدل، یک مثال عددی کاربردی درنظرگرفته

 محاسباتی ارائه گردید. جینتا نیهمچن شد.

 . روش لکسیکوگراف ؛دیاکسیدانتشار گاز کربن  ؛تحویل مستقیم ؛ونقل مستقیمحمل ؛پذیرزنجیره تأمین انعطافکلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

منظور ها و صنایع تولیدی مجبور به بهینه کردن زنجیره تأمین خود بهسازمان امروزه با افزایش رقابت در محیط کاری،

. [1]کندها و باال بردن رضایت مشتریان کمک میسازی به کاهش هزینهاند. این بهینهاطمینان از کارایی عملیات شده

زنجیره مراحل  وری سازمان و اثربخشی عملیات در طی زنجیره تأمین است.هدف مدیریت زنجیره تأمین باال بردن بهره

کز توزیع و درنهایت انتقال به انتقال محصوالت به مرا به محصول نهایی، هاآن تبدیلشامل خرید مواد اولیه خام و 

مراکز  ها،کارخانه کنندگان،تأمیناجزا مانند برخی از  ییک شبکه زنجیره تأمین ترکیب فروشان و مشتریان هست.خرده

ونقل است که کارایی جریان محصول ترین عنصر زنجیره تأمین شبکه حملایپایهباشد.میفروشان و مشتریان خرده توزیع،

از تولید تا تحویل محصول نهایی به مشتریان کاربرد  این عنصر در تمامی مراحل تولید کند.تأمین تعیین می را در زنجیره

تحویل  زمان و بردتوان کارایی زنجیره تأمین را باال ونقل میهای حملبه این معنا که با طراحی مناسب دستگاه دارد.

پذیر های انعطافصوالت از دالیل مهم برای استفاده از سازمانهای نامشخص و تنوع محموقعیت محصوالت را کاهش داد.

پذیری انعطاف نیبنابرا؛ ند پاسخگوی تغییرات تقاضا باشدپذیر باشد تا بتواازه کافی انعطافاندتأمین باید به رهیزنج است.

پذیری وری و انعطافه بهرهب های رسیدنیکی از راه .شده استهای بازارهای رقابتی تبدیلبه یکی از بهترین استراتژی

های مختلف تحویل مانند تحویل استفاده از حالتو همچنین ونقل های مختلف حمل، استفاده از حالتزمانهمطور به

ویل ونقل مستقیم و تحهای استفاده از حملترین مزیتیکی از مهم .[2]مستقیم و حمل مستقیم است لیتحو عادی،

 .شودیمهای زنجیره تأمین اهش هزینهک ست که موجبمستقیم حذف انبارهای موجودی ا
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 تحقیق نهیشیپ -2
بیشتر  حالنیباا است. قرارگرفتهبسیاری از محققان  موردتوجه نیتأممشکالت مربوط به تحویل در شبکه زنجیره  راًیاخ

در این بخش تنها مسائل . پردازندیم نیتأممربوط به تحویل کالسیک در زنجیره  مسائلبه بررسی  شدهارائهتحقیقات 

 یامرحلهسه  نیتأمزنجیره  مسئلهیک  و همکاران لومشود. ونقل مستقیم یا تحویل مستقیم بررسی میمربوط به حمل

. [3]ندبه حل و بررسی آن پرداختکه با استفاده از یک مدل عدد صحیح  ندچند محصولی و چند زمانه را در نظر گرفت

و  ونقلحملیکپارچه با  یامرحلهتدارکات سه  مسئلهط را برای حل عدد صحیح مختل یسینوبرنامهمدل و همکاران  لین

و همکاران  مروسجی .[4]برای حل مدل خود از الگوریتم ژنتیک استفاده نمودند هاآن .ندتحویل مستقیم در نظر گرفت

و یا معکوس را با امکان تحویل مستقیم از مراکز توزیع به مشتریان  جلوروبه یامرحله سه ،یادورهیک مدل ریاضی چند 

 .[5]نمودند ارائه مسئلهذرات برای حل  یسازنهیبههمچنین یک نسخه ترکیبی از الگوریتم ژنتیک و  هاآن .اندداده ارائه

 یبا تقاضاپایدار  یامرحلهچهار  SCND مسئلهرا برای یک مختلط  حیعدد صح یزیربرنامهیک مدل همکاران و  گویدان

کل و اثرات  یهانهیهز زمانهم طوربهپیشنهاد داد تا  فروشانخردهتصادفی و امکان حمل مستقیم بین مرکز توزیع و 

ا امکان حمل را ب یامرحلهسه  ریپذانعطاف SCND مسئله کیهمکاران و  وانگ .[6]را کمینه سازد. یطیمحستیز

 ونقلحمل یهانهیهزتحویل و تولید و  زمانمدتنشان داد که مدل پیشنهادی پژوهششان و نتایج مستقیم فرمول نمودند 

 .[7]بخشدیمرا بهبود 

 مدلشرح  -3
شامل  یبررسموردزنجیره  .پرداختیمچند محصولی  ریپذانعطاف نیتأمزنجیره  شبکهیک به طراحی ما  پژوهشدر این 

هدف مشتریان. و  یفروشردهخمناطق  وزیع،مراکز ت تولیدی، یهاکارخانه ،کنندگاننیتأماز:  اندعبارتپنج سطح است که 

انتخاب بهترین  ولیدی،تتعیین مقدار جریان بین تجهیزات تجهیزات تولیدی،  یابیمکانخاب و انت شدهارائه نیتأمزنجیره 

دن رضایت ونقل جهت باال برلبه مشتریان، انتخاب بهترین استراتژی حم ونقل جهت تحویل محصوالتحالت حمل

نقل  و حمل توسط وسایل و کمینه سازی میزان گاز کربن دی اکسید تولید شده کل یهانهیهزکمینه کردن  ،مشتریان

 .باشدیمشبکه  برای حمل محصوالت در
 :هاسیاند

P محصوالت اندیش شمارنده 
S  کنندگاننیتأماندیش شمارنده 

I  ی تولیدیهاکارخانهاندیش شمارنده 

J  مراکز توزیعاندیش شمارنده 

R  فروشانخردهاندیش شمارنده 

K  مشتریاناندیش شمارنده 

V  ونقلحملوسایل اندیش شمارنده 
F  ونقلحملاندیش شمارنده نوع سوخت مصرفی وسایل 

 :پارامترها

pkd  تقاضای محصولp توسط مشتری k 

ifc  کارخانه هزینه ثابت جهت احداثi 

pis  هزینه تنظیمات محصولp  در کارخانهi 

pip  هزینه تولید هر واحد محصولp  کارخانه درi 

jo  هزینه ثابت احداث مرکز توزیعj 

pj   به ازای هر واحد محصول  ونقلحملهزینهp  عیتوزبه مرکز j 

rr   یفروشخردههزینه ثابت احداث r 
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pr  به ازای هر واحد محصول  ونقلحملهزینهp  یفروشخردهبه r 

i   در کارخانه  نشدهاستفادههزینه جریمه به ازای هر واحد ظرفیتi 

j  عیتوزدر مرکز  نشدهاستفادههزینه جریمه به ازای هر واحد ظرفیت j 

r   یفروشخردهدر  نشدهاستفادههزینه جریمه به ازای هر واحد ظرفیت r 

1
scap  کننده نیتأمظرفیتs 

2
icap  کارخانه ظرفیتi 

3
jcap  عیتوزظرفیت مرکز j 

4
rcap  یفروشخردهظرفیت r 

5
vcap  ونقل حملظرفیت وسیلهv 

siva  کنندهنیتأمهر واحد مواد اولیه از  ونقلحملهزینه s  کارخانه بهi  هینقلبا وسیله v 

pijvb  هر واحد محصول  ونقلحملهزینهp  از کارخانهi  به مرکز توزیعj  هینقلبا وسیله v 

pirvc  هر واحد محصول  ونقلحملهزینهp  کارخانه ازi  یفروشخردهبه r  هینقلبا وسیله v 

pikvw  هر واحد محصول  ونقلحملهزینهp  از کارخانهi  به مشتریk  هینقلبا وسیله v 

pjrvfc  محصول هر واحد  ونقلحملهزینهp  عیمرکز توزاز j  یفروشخردهبه r  هینقلبا وسیله v 

pjkvt  محصول هر واحد  ونقلحملهزینهp  از مرکز توزیعj  به مشتریk  با وسیله نقلیهv 

prkv  محصول هر واحد  ونقلحملهزینهp  یفروشخردهاز r  به مشتریk  با وسیله نقلیهv 

siva  کنندهنیتأماز  ونقلحملهزینه ثابت s به کارخانه i  با وسیله نقلیهv 

ijvb  از کارخانه  ونقلحملهزینه ثابتi به مرکز توزیع j  هینقلبا وسیله v 

irvc  از کارخانه  ونقلحملهزینه ثابتi  یفروشخردهبه r  هینقلبا وسیله v 

ikow  از کارخانه  ونقلحملهزینه ثابتi  یمشتربه k  هینقلبا وسیله v 

jrvfc  از مرکز توزیع  ونقلحملهزینه ثابتj  یفروشخردهبه r  هینقلبا وسیله v 

jkvt  از مرکز توزیع  ونقلحملهزینه ثابتj به مشتری k  هینقلبا وسیله v 

rkv  یفروشخردهاز  ونقلحملهزینه ثابت r به مشتری k  با وسیله نقلیهv 

1
sid  کنندهنیتأمفاصله بین s و کارخانه i 

2
ijd  فاصله بین کارخانهi  عیتوزتا مرکز j 

3
jrd  فاصله بین مرکز توزیعj  یفروشخردهتا r 

4
rkd  یفروشخردهفاصله بین r  یمشترتا k 

5
iKd  فاصله بین کارخانهi مشتری  تاk 

6
ird  فاصله بین کارخانهi  یفروشخردهتا r 

7
jkd عیمرکز توز فاصله بین j  تا مشتریk 

fco  توسط سوخت نوع  دیاکسیدگاز کربن  انتشارضریب میزانf به ازای هر کیلومتر آم 

vfRf  نوع  ازیموردنمیزان سوختf  برای خودرو نوعv به ازای هر کیلومتر آم 

LN یک عدد بزرگ 

 تغیرهای تصمیمم

sivX  کنندهنیتأممقدار حمل شده از s  به کارخانهi  نقلیه با وسیلهv ام 

pijvY  مقدار محصول حمل شدهp  از کارخانهi  عیتوزبه مرکز j  هینقلبا وسیله v 
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pirvZ  شده مقدار محصول حملp  از کارخانهi  یفروشخردهبه r  هینقلبا وسیله v 

pikvH  شده مقدار محصول حملp  کارخانه ازi  به مشتریk  هینقلبا وسیله v 

pjrvG  شده مقدار محصول حملp  عیتوزاز مرکز j  یفروشخردهبه r  با وسیله نقلیهv 

pjkvW  شده مقدار محصول حملp  از مرکز توزیعj  به مشتریk  هینقلبا وسیله v 

prkvV  شده مقدار محصول حملp  یفروشخردهاز r  یمشتربه k  هینقلبا وسیله v 

iM   اگر کارخانه در مکانi  ۰این صورت  ریدر غ ;1احداث شود برابر 

jN   اگر مرکز توزیع در مکانj  ۰این صورت  ریدر غ ;1احداث شود برابر 

rQ  در مکان  یفروشخردهاگرr  ۰این صورت  ریدر غ ;1احداث شود برابر 

sivX   کنندهنیتأماگر محصول از s  به کارخانهi  ونقلحملبا وسیله v  ۰این صورت  ریدر غ ;1 شود برابرفرستاده 

ijvY   اگر محصول از کارخانهi به مرکز توزیع j  ونقلحملبا وسیله v  ۰صورت  این ریدر غ ;1 شود برابرفرستاده 

irvZ   اگر محصول از کارخانهi  یفروشخردهبه r  ونقلحملبا وسیله v  ۰این صورت  ریدر غ ;1 شود برابرفرستاده 

ikvH  کارخانه  اگر محصول ازi  به مشتریk  ونقلحملبا وسیله v  ۰ این صورت ریدر غ ;1 شود برابرفرستاده 

jrvG  اگر محصول از مرکز توزیعj  فروشخردهبه r  ونقلحملبا وسیله v  ۰این صورت  ریدر غ ;1 شود برابرفرستاده 

jkvW   اگر محصول از مرکز توزیعj به مشتری k  ونقلحملبا وسیله v  ۰ورت این ص ریدر غ ;1 شود برابرفرستاده 

rkvV   فروشخردهاگر محصول از r  به مشتریk  ونقلحملبا وسیله v  ۰ن صورت ای ریدر غ ;1 شود برابرفرستاده 

 تابع هدف اول

(1) 

 

     

 

min 1

2

Z fc M o N r Q a X p s b Yi i j j r r siv siv pi pi pijv pijv
i j r s i v p i j v

p s c Z fc G p s w Hpi pi pirv pirv pj pjrv pjrv pi pi pikv pikv
p i r v p j r v p i k v

t W cappj pjkv pjkv i i
p j k v i



 

              

             

    

    

  

 

 3

4

M Y Z Hi pijv pirv pikv
p j v p r v p k v

cap N G H Vj j pjrv pikv pr prkv prkvj
j p r v p k v p r k v

cap Q V ar r r prkv siv
r p k v s i v

  



  
     
   
   

  
        
   
   

  
       
   
   

  

   

   X b Y c Zsiv ijv ijv irv irv
i j v i r v

w H fc G t W Vikv ikv jrv jrv jkv jkv rkv rkv
i k v j r v j k v r k v



     

          

 

   

 

 تابع هدف دوم

(2) 

1 2 3min 2 5 5 5

4 5 6
5 5 5

7

Y GX pijv pjrvsivZ d co Rf d co Rf d co Rff vf f vf f vfsi ij jrcap cap capv v vs i v f p i j v f p j r v f
V H Zprkv pikv pirvd co Rf d co Rf d co Rff vf f vf f vfirrk ikcap cap capv v vp r k v f p i k v f p i r v f

d jk

   

   

  

  

5
Wpjkv co Rff vf
capvp j k v f



 

 هاتیمحدود

(3) ,p k  pikv pjkv prkv pk
i v j v r v

H w V d      

(4) i  siv pijv pirv pikv
s v p j v p r v p k v

X Y Z H       
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(5) j  pijv pjrv pjkv
p i v p r v p k v

Y G W     

(6) r  pjrv pjrv prkv
p j v p i v p k v

G Z V     

(7) s  
1

siv s
i v

X cap  

(۸) i  
2

pijv pirv pikv i i
p j v p r v p k v

Y Z H M cap      

(۹) j  
3

pjrv pjkv j j
p r v p k v

G W M cap    

(1۰) r  
4

prkv r r
p k v

V Q cap  

(11) v  
5

siv pijv pirv pikv
s i p i j p i r p i k

pjrv pjkv prkv v
p i r p j k p r k

X Y Z H

G W V cap

   

   

   

  
 

(12) , ,s i v  pijv ijvY LNY   
(13) 

 
, , ,p i j v  siv sivX LNX   

(14) , , ,p i r v  pirv irvZ LNZ   

(15) , , ,p i k v  pikv ikvH LNH   

(16) , , ,p j r v  pjrv jrvG LNG  

(17) , , ,p j k v  pjkv jkvW LNW   

(1۸) , , ,p r k v  prkv rkvV LNV   

(1۹) , , , ,p s i j v  0siv pijv pirv pikv pjrv pjkv prkvX Y Z H G W V   

(2۰) , , , ,s i j k v   , , , , , , , , , 0,1siv ijv irv ikv jrv jkv rkv i j rX Y Z H G W V M N Q            

احداث  یهانهیهز شاملکه  هانهیهز یسازنهیکم به موردنظرهدف  تابع است. تابع هدف اول دهندهنشان( 1معادله) 

جریمه برای  یهانهیهز، ونقلحملثابت و متغیر  یهانهیهزتنظیمات،  یهانهیهزتولید،  یهانهیهزتسهیالت، 

( تابع هدف دوم 2. در معادله )پردازدیم، هست فروشانخردهو مراکز توزیع و  هاکارخانهبدون استفاده در  یهاتیظرف

 محدودت .پردازدیممحصوالت  ونقلحملحاصل از  دیاکسیدمیزان انتشار گاز کربن  یسازنهیکمکه به  شدهدادهنشان 

تعادل جریانات در کارخانه،  کنندهنیتضم( 6تا ) (4) یهاتیمحدودضای مشتریان است. به تقا ییگوپاسخ کنندهانیب( 3)

ظرفیت مربوط به  یهاتیمحدود دهندهنشان (1۰( الی )7) یهاتیمحدوداست.  یفروشخردهمراکز توزیع و 

محدودیت ظرفیت وسایل نقلیه  دهندهنشان (11است. محدودیت ) یفروشخرده، کارخانه، مراکز توزیع و کنندهنیتأم

( 2۰( و )1۹) یهاتیمحدود .کندیممقدار برخی از متغیرهای تصمیم را محاسبه  (1۸( تا )12) یهاتیمحدوداست. 

 .باشدیممحدودیت ماهیت متغیرهای تصمیم 
 محاسباتی جیو نتا روش حل -4

ی سازنهیبهی حل مسائل هاروشلذا برای حل آن از یکی از  باشدیمبا توجه به اینکه مسئله کلی ما یک مسئله دو هدفه 

اهداف  رندهیگمیتصمر در این روش با توجه به نظ .باشدیمروش لکسیکوگراف وش انتخابی، ر. میکنیمچندهدفه استفاده 

ی مسئله اول را مشخص و جواب بهینه میکنیمکه اولویت اول است حل  یباهدفرا اولیت بندی کرده، سپس مسئله را 

و به شکل یک  میدهیمقرار  آمدهدستبه ینهیبهبعد تابع هدف با اولویت اول را برابر مقدار  یمرحله. در میکنیم
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بعدی تکرار  یهاتیاولو. این رویه را برای میکنیمدوم را حل  تیبا اولوکرده و مسئله  محدودیت به مسئله اضافه

دو کارخانه  ، کنندهنیتأمدو . دو نوع محصول، با یک مثال عددی کاربردی بررسی شد یشنهادیمدل پ .[۸]میکنیم

مصرفی وسایل  نوع سوخت دو، سه مشتری، سه نوع وسیله نقلیه و فروشخردهسه مرکز توزیع محصوالت، چهار  ،تولیدی

. مقدار بهینه هزینه شده استحل لینگوافزار مدل با استفاده از نرم .در نظر گرفته شد نیتأمبرای شبکه زنجیره  ونقلحمل

 مترمکعب است.( 2،21۹،2۰۰) دیاکسیدو مقدار بهینه میزان کل انتشارگازکربن  تومان (3۰،75۹،42۰،۰۰۰)کل 

 گاز انتشار میزان یسازنهیکم رندهیگمیتصم برای اگر :دیاکسید(اولویت باکمینه سازی میزان انتشار گاز کربن الف
 (33،562،۹2۰،۰۰۰) با برابر هانهیهز یسازنهیکمتابع هدف مربوط به  بهینه مقادیر باشد اولویت در کسید دی کربن

 میزان یسازنهیکم رندهیگمیمتص برای اگر است که شدهدادهنشان  آمدهدستبهبه نتایج  توجه با .خواهد شد تومان
 .ابدییمافزایش  تومان (2،۸۰3،5۰۰،۰۰۰به میزان ) هانهیهزباشد  اولویت در کسید دی کربن گاز انتشار

مقدار  باشد تیولوا در کل نهیهز مقدار یسازنهیکم رندهیگمیتصم یبرا اگر ی هزینه کل:سازنهیکماولویت با ب(

به  با توجه .دش خواهد مترمکعب (3،۰2۰،1۰۰) با برابر دیاکسیدهدف مربوط به میزان انتشار گاز کربن  تابع نهیبه

باشد میزان  اولویت در کل هزینه مقدار یسازنهیکم رندهیگمیتصم یاگر برااست که  شدهدادهنشان  آمدهدستبهنتایج 

 .ابدییم( مترمکعب افزایش ۸۰۰،۹۰۰به میزان ) دیاکسیدانتشار گاز کربن 

 یریگجهینت -5
با حالت های مختلف صولی مح چند انعطاف پذیری زنجیره تأمین برای مسئله دوهدفهیک مدل ریاضی  پژوهشدر این 

تابع هدف اول به  شده است. گرفتهولی در نظر ونقل مستقیم و تحویل معمحمل حالت تحویل مستقیم،تحویل شامل 

هزینه  اندازی،هزینه راه هزینه نگهداری موجودی، هزینه ایجاد تسهیالت، هزینه تولید،کمینه سازی هزینه ها شامل 

دف دوم به کمینه سازی میزان انتشار گاز ههمچنین تابع  کند.ونقل را کمینه میمتغیر حملثابت و مجازات و هزینه 

ل مورد نظر از دو هدفه بودن مدبرای حمل و نقل محصوالت می پردازد. با توجه به  کربن دی اکسید توسط وسایل نقلیه

فته هر گربروش لکسیکوگراف برای حل مدل استفاده شده است. همچنین برای اعتبار مدل از یک مثال عددی کاربردی 

 .شده است
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 چكیده

 معمول طوربه یقضاوت انسان نکهیبا ا .است یاعتبار ریسک تیریمد ماتیتصم یدر چرخه ندهایفرآ نیاز مهمتر یکی یاعتبارسنج
 یاعتبار ماتیاز تصم یبانیپشت یبرا انهیبر را یمبتن هایستمیس یدارد، اما توسعه یبانک انیمشتر یدر اعتبارسنج مهمی نقش

آنها،  یکاربردها نیکه از مهمتر رندگییمورد استفاده قرار م یمقاصد مختلف یبرا یمال های. شاخصاست قرار گرفته دیمورد تأک
تنها  یشنهادیپ هایمدل ،یلیبنا به دال قاتیاز تحق یاریدر بسطوریکه بهاست  یاعتبارسنج هایمدل در هاشاخص نیاستفاده از ا

کوچک و متوسط و با استفاده از منابع و  هایمقاله اما با تمرکز بر شرکت نای. اندشده یمال یرهایبه در نظر گرفتن متغ دمحدو
 یشرکت دنبال کرده است. تئور یاز ابعاد اعتبارسنج یکی عنوانرا به یمال تیوضع یاعتبارسنج ران،یا یدانش خبرگان بانک مل

 ییبازنما یبرا یمثلث یاز اعداد فاز زیحاضر ن یشده است و مقاله جادیا یمبهم و ساختار زبان تیبر وضع بهغل یبرا یفاز یمجموعه
تشخیص  قابل درکمنطقی و  کرد،یرو نیا نتایج حاصل از یابارزی که است برده بهره هاشاخص نیا سازیو خالصه یمال هایشاخص
 . داده شد

 شرکت کوچک و متوسط.  ؛یمال هایشاخص ؛یاعداد فاز ؛اعتبارسنجی ؛ریسک اعتباری کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

 د که بسیاری از آنها عوامل زبانی، مبهم و بعضا  نمشتریان بانکی باید عوامل متعددی مد نظر قرار گیر برای اعتبارسنجی

تواند ناشی از دالیل مختلف مانند مشکل در تعریف دقیق مسئله، تعریف متغیرها و متناقض با یکدیگر هستند. ابهام می

چنین دالیلی عالوه آنکه وزن و اهمیت نسبی این عوامل نیز در گذر زمان متغیر هستند. یا انتخاب متغیرهای مهم باشد. به

، این در حالی است که یک سیستم کندرو میرا با مشکل روبهاعتبارسنجی  اثربخش هایسیستم که طراحی است

 بیتصو ندیفرآ یبازدهو نیز افزایش  هانهیکاهش هزو  جوییصرفه، موجب کاهش زمانتواند می معتبرامتیازدهی اعتباری 

. منفعت کندتمرکز  یمشتر تیمبهم اهل زوایای یبر رو فرصت خواهد یافت تا بیشتر ضاوت انسانیقکه  چرا شود، وام

را در  یکسانی یارهایکه مع یابد نانیاطم اعتبار دهنده تا شودیاست که سبب م ماتیتصم تینیعکمک به  گریدمهم 

آورد و ؛ این مزیت است که ثبات و یکنواختی تصمیمات اعتباری را به ارمغان می[1]است  نظر قرار داده خود مد یابیارز

 .داردرا به دنبال سبد وام  تیفیک یرتقاا ،جهیو در نت

های مدل صحتبهبود  یبرا نیبنابرا ؛است یزبانساختار مبهم و  تیوضع غلبه بر یبرا یفاز یمجموعه تئوری

آنچنان که به نظر . ندارد قدمت طوالنی اعتبارسنجیدر  یفاز رویکرد، استفاده از حالنیمناسب است. با ا سنجیاعتبار

استفاده  یفاز یهامجموعه از هاشرکت یمال تیوضع یبندرتبهاند که برای ی بودهقانمحق نیاول [2]ن چِ سو وآید، می

 یعوامل مختلف زبان ننشان داد یرا برا ی، استفاده از اعداد فازوانیتای هابانک یواقع یهااساس داده برآنها  .اندکرده
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 یبرا میتصم بانیابزار پشتک یکرد که  یطراح "Finism"فازی با نام  ییک سیستم خبره [3] دادند. کلین شنهادیپ

استفاده کرد و بهبود  یعصب یدر ساختار شبکه یمنطق فاز هاییژگیاز وی خود در مقاله [4]راست  .بود یمال لیتحل

 .گرفت جهینت یزمان هاییسر ینبیشیرا با تمرکز بر پ کیکالس هایخود به نسبت شبکه یفاز یعصب یشبکه جینتا

 ی، شبکهخبره ستمی، سیاستفاده از هوش مصنوعالبته بدون آنکه جزییات کاملی ارائه کنند،  [5]مالهوترا و مالهوترا 

با استفاده از مجموعه  [6] راموتویپاند. کرد ارائهاعتبار  اعطایو بهبود دقت  یدگیچیکاهش پ یبرارا  یو منطق فاز یعصب

سیائو و . دست یافت یفاز -یعصب هایستمیحاصل از س جیاز قابل ادراک بودن نتا یمناسب جینتا به مختلف هایداده

 بر عالوه .ندشرکت استفاده کرد شایستگی اعتباری یسازمدل یبراطور مستقیم به یفاز تیعضو از توابع [7]همکارانش 

که متغیرهای  کوچک پرداختند یهابه سنجش اعتبار شرکت یفاز سازگار یبا استفاده از شبکه [8] و همکاران ائویژ ن،ای

 تخصیص منظورخبره را به هایستمیو س یمنطق فاز [9]و همکاران  یماالگول. استمالی سهم زیادی در مدل آنها داشته 

 .در مدل لحاظ شده بود کیو استراتژ یتیریمد ،یمال یرهایدر قالب متغ کیفیو  کمی یرهامتغی کار بردند کهبه ازیامت

بندی فازی برای های مالی مؤثر و از تکنیک خوشهاز الگوریتم ژنتیک برای انتخاب نسبت [10]سان چو و همکاران چی

با استفاده از متغیرهای مالی، مدل  [11]ن اند. التینوویچ و همکارابینی ورشکستگی استفاده کردهی مدل پیشارائه

نتایج  بر این اساس امتیازدهی اعتباری خود را بر مبنای طراحی یک سیستم استنتاج فازی سازگار بولین قرار دادند که

پس از انتخاب  [12]چای و همکاران همچنین  اند.بهتری را به نسبت سیستم استنتاج فازی متداول گزارش کرده

تاپسیس ی گیری چندمعیارهتصمیمبا استفاده از روش  را های کوچکنمرات اعتباری نمونه شرکت، متغیرهای مناسب

. این سیستم کار بردندبهها این شرکت بندیرا برای طبقه فازی C-meansالگوریتم  ،ی نهاییمحاسبه کردند و در مرحله

 .  بینی نکول نسبتا  باالیی را نشان داده استتوانایی پیش

به کمک  یاعتبار بندیرتبه مدل [13] یعیو مخاطب رف یاخباردر بین تحقیقات انتشاریافته در منابع فارسی نیز 

 [14] پور و همکاران یقدسی در مقاله .اندبانک ارائه داده یحقوق انیمشتر بندیرتبه را برای یازف -یعصب هایشبکه

 لیاز تحل بهرهبا ، سپس اندشدهها شناسایی ابتدا معیارهای مالی، مدیریتی و بانکی مؤثر در سنجش اعتبار شرکت نیز

ها با توجه به مزبور بر اعتبار شرکتدر پایان تأثیر سه دسته معیار  و انددهی شدهوزن ارهایمع ،یفاز یسلسله مراتب

  .است شده گیریاندازه یعصب یشبکه های تاریخی و با استفاده ازداده
، [8] و ژیائو و همکاران [7]، سیائو و همکاران [2]غیر از مطالعات سو و چِن ، آیدبر میمرور تحقیقات  از آنچنان که

ناپذیری و زمانبر بودن، به مانند سایر  مبتنی بر یادگیری عصبی است که عالوه بر تفسیر صرفا ی بزرگی از مطالعات دسته

مستقل و متناسب با هدف  ،یشده، کاف دییأتهای های کالسیک آماری، به دادهروش نیزهای مبتنی بر یادگیری و روش

اند یا کامال تئوریک سازی شدهصورت غیرمنطقی سادهیا به کردهایرودارد. همچنین بسیاری از این  نیاز یاعتبارسنج

 یبرا بر بودن، بایداست که ضمن پیچیدگی و هزینه خبره مبتنی بر سیستم ی دیگری از مطالعات نیزدستههستند. 

 .[15] باشد موجودآنها ل ح یبرا یحیدانش صرباشند و از طرفی حل  یمشخص برا تمیالگورفاقد که  روند کارهب یمسائل

تواند در مدل اعتبارسنجی می یفاز یزبان ییبازنما و البته کاربردی مبتنی بر های جدیدکردیرو استفاده از بنابراین

های غیرضرور مدل بکاهد و درک و تفسیرپذیری هر چه بهتر و هزینه سازی غیرمنطقی مسئله، از پیچیدگیجای سادهبه

، ی اعتبارسنجیحوزه است. همچنین طیف وسیعی از تحقیقاتی حاضر ای را نیز فراهم کند که هدف مقالهسیستم رایانه

های مدل زیتمااند، اما این مقاله با توجه به های عمومی اعتبارسنجی انواع مشتریان حقوقی را مد نظر قرار دادهمدل

 رویکرد خود را در چارچوب یک مدل اختصاصی اعتبارسنجی ،بزرگ هایشرکت نسبت به هاشرکت اعتبارسنجی این

رویکردی  ی حاضرمقاله ،نظام بانکی ایران دنبال کرده است. از اینروهای کوچک و متوسط، متناسب با خصوصیات شرکت

است.  دادههای کوچک و متوسط پیشنهاد ساده و کاربردی با استفاده از اعداد فازی برای سنجش وضعیت مالی شرکت

 آید. کت به حساب میاعتبارسنجی وضعیت مالی یک بعد مهم از اعتبارسنجی شر
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های کوچک و مدل اختصاصی اعتبارسنجی شرکت چارچوبعدد فازی مثلثی،  معرفیپس از های بعدی، در بخش

ارائه  یاعداد فاز رویکرد پیشنهادی برای اعتبارسنجی وضعیت مالی شرکت با استفاده از سپس ه است.شد معرفیمتوسط 

 .مورد بررسی قرار گرفته است ی واقعینمونه دادهیک مثال عددی مبتنی بر  در پایان شده است و

 تعاریف اولیه -2

 های کوچک و متوسط از اعداد فازی مثلثی استفاده شده است. برای سنجش وضعیت مالی شرکتدر این مقاله، 

 و اعداد فازیی فازی مجموعه -1. 2

مجموعه از  کی Xدر  Aیفاز یآنگاه مجموعه گردند،یمشخص م xباشد که توسط  یمجموعه عناصر Xاگر 

 :کهنحوی مرتب است، به هایزوج

(1) �̃� = {(𝑥, 𝜇𝐴(𝑥)|𝑥 ∈ 𝑋)},  𝜇𝐴(𝑥) ∈ [0, 1] 

 

که در آن
Aμ x( . [16]باشد  Mبه فضای عضویت  Xنگاشتی از  Aگویند، جاییکه  Aدر  x عنصر تیتابع عضورا  (

 یابد.ی فازی یک برچسب یا عنوان فازی تخصیص میبه هر مجموعه

عددی نیاز باشد )مانند های های فازی هستند که وقتی نمایش ضمنی عدم قطعیت همراه با دادهاعداد فازی مجموعه

 ایمجموعه نیهمچن .کاربرد دارند یدر اعداد فاز یفاز هایمجموعه یعملگرها شود.( از آنها استفاده می9عبارت تقریبا  

 هستند. فیقابل تعر یاعداد فاز یبرا شباهت دارند اریبس یاضیر یاز عملگرها که به مجموعه عملگرها

 عدد فازی مثلثی -2. 2

 یاست که در آن دو نقطه ایذوزنقه تیاز تابع عضو یفرم خاص یمثلث تینکته که تابع عضو نیبا در نظر گرفتن ا

b) هستند کسانیس أر c)[16] است ریبه شرح ز ایذوزنقه تیتابع عضو ی، معادله: 

(2) 𝜇𝐴(𝑥) =

{
  
 

  
 
0,                                  𝑥 < 𝑎
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
,                 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

1,                          𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐
𝑑 − 𝑥

𝑑 − 𝑐
,                 𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑

0,                                  𝑥 > 𝑑

 

Aμ در آن که x( a طی[ با شراa, d] یکه در بازه است x ریمتغ تیتابع عضو( b c d   است.شده  فیتعر 

 های کوچک و متوسطشرکت اعتبارسنجی مدل اختصاصی -3

با مشارکت  یفاز یدلف ندیفرآهای کوچک و متوسط، ی طراحی یک مدل اختصاصی اعتبارسنجی شرکتدر مراحل اولیه

های ه نامب بعد 5در قالب  یفیو ک یکم یلفهمؤ 46 ،ی آنی بانک ملی ایران به انجام رسید که در نتیجهخبره 22

-به «یتیریمد تیفیک»و  «یمال وضعیت»، «یاعتبار تیوضع»، «بخش صنعت هایمشخصه»، «شرکت هایمشخصه»
  های کوچک و متوسط تعیین شدند.شرکت اعتبارسنجیبر  ثرمؤ عوامل عنوان
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 یطراح ران،یا یبانک مل یو با استفاده از منابع و دانش خبرگ شده عیتوز کردیرو کی، با اعمال مدل یدر طراح

های مالی که یک اعتبارسنجی ی شاخصی نمرهبرای محاسبهکه در آن  دنبال شد ایچند مرحله یاستنتاج فاز ستمیس

 های مالیشاخص یتوان نمرهیم با اینکه .ه استآید، مالحظاتی مد نظر قرار گرفتوضعیت مالی شرکت به حساب می از

غلبه  ی. برانیازمند سازوکار مناسبی است ها،کمی بودن مؤلفه لیبه دل امر نیااما ، دست آوردبه مالی ادغام اطالعات را با

ند که در استفاده کرد یاز اعداد فاز زبانی، برای مقادیر کمی نیزعبارات  عالوه بر [7]سیائو و همکارانش ، مشکل نیبر ا

بر همین اساس، بعد وضعیت مالی استفاده شده است.  هایمؤلفه سازی()خالصه برای ادغام کردیرو تحقیق حاضر از این

های مالی عموما  نسبت به شرایط بخش صنعتی که شرکت به آن تعلق دارد با اینکه در فرآیند اعتبارسنجی، شاخص

یکرد ها در قالب یک امتیاز با معنی، یک رو، بنا به دالیلی استفاده از رویکرد ادغام شاخصمدلشوند، اما در این تحلیل می

ی امتیاز نزدیک به های مالی نسبتا  زیادی، همگی با دامنهموجه شناخته شد؛ نخست آنکه طی فرآیند دلفی فازی، مؤلفه

توانست می، خبرهفرد ی دانش و هم مورد اجماع خبرگان قرار گرفتند و ایجاد پایگاه قوانین به فرض دسترسی به محدوده

سری خطوط راهنما یک مشخص شد که فرآیند اکتساب دانش. دوم آنکه طی سیستم اعمال کند غیرضرور بهپیچیدگی 

ی پایین آستانه برای نسبت مالکانه، عنوان مثال؛ بهگیرندمیهای نظام بانکی مد نظر قرار منطبق بر قوانین و دستورالعمل

های کوچک و متوسط نیز از درصد ها به شرکتشاخصعالوه، محدود شدن بررسی مقادیر . بهمورد انتظار است0/25

شود، کاربرد اعداد فازی های زبانی از اعداد فازی استفاده میکاهد. بنابراین مانند آنکه برای ترمخطای این رویکرد می

ی توأمان از متغیرهای کمی )مالی( و استفاده. [8, 7]های مالی نیز یک راهکار مناسب شناسایی شد برای ادغام شاخص

متعددی تحقیقات بخشد و های کوچک و متوسط را بهبود میکیفی )غیرمالی( نتایج مدل اختصاصی اعتبارسنجی شرکت

مالی وضعیت عملکرد  یابیارز یبرا را تیو فعال یاهرم ،ینگینقد ،یسودآور هایمتمرکز بر نسبت یمال هایمؤلفهنیز 

های کمی مدل اختصاصی اعتبارسنجی اکثریت مؤلفه ،حاضر، بعد وضعیت مالیدر تحقیق  .[17] انددانستهکافی  شرکت

 :باشندمیی فرآیند دلفی فازی به شرح زیر را در خود جای داده است که براساس نتیجه

 F1: یجار هاییبه بده یجار هاییینسبت دارا=  ینسبت جار. 

F2:  یجار هاییبه بده )سیال( یآن هاییینسبت دارا=  یآننسبت. 

F3: مواد اولیه/ منابع( به خروجی )کاال/ خدمت(. تا تبدیل ورودی تعداد روزها=  محصول دیدوره تول متوسط( 
F4: روز بر )دفعات( گردش کاال 360 میتقس=  یموجود یدوره نگهدار متوسط. 
F5: روز بر )دفعات( گردش مطالبات 360 میتقس=  دوره وصول مطالبات متوسط. 
F6:هایینسبت خالص فروش به کل دارا=  هاییکل دارا گردش. 
F7: ها.ییصاحبان سهام به کل دارانسبت حقوق =  مالکانه نسبت 
F8: بهره. ینهیبه هز یاتینسبت سود عمل= پوشش بهره  دفعات 
F9: ( به خالص فروش.اتینسبت سودخالص )پس از مال=  سود خالص هیحاش 
F10: ( به حقوق صاحبان سهام.اتیخالص )پس از مالنسبت سود =  حقوق صاحبان سهام بازده 
F11: هایی( به کل دارااتی)پس از مال خالصنسبت سود =  هاییدارا بازده. 
F12: هاییپول نقد موجود در ترازنامه به کل دارا زانینسبت م=  هاییوجوه نقد به کل دارا نسبت. 

 های مشتریان.و چک یبانک های، مانده حسابفیزیکی وجوهپول نقد شامل 

F13: هاییبه کل دارا ی موجود در ترازنامهسود انباشتهمیزان نسبت =  اهییسود انباشته به کل دارا نسبت . 

 سهام ستون حقوق صاحبان ریز و سمت چپ ترازنامهسود انباشته در. 
 

 

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

 اعتبارسنجی وضعیت مالی با استفاده از اعداد فازی مثلثی -4

 در است، آمده 1 جدول در که آنچنان هاشاخص نیاز ا کی هر ریابتدا مقاد ،یمال هایشاخص ینمره یمحاسبه یبرا

, 18]   منابعنظرات خبرگان، برخی از از  استفادهمنظور ضمن  نیشد. بد شنهادیو پ بندیسطح ،سطح )طبقه/ امتیاز( پنج

های شاخص لیکه تحل نجااز آ .ندمدنظر قرار گرفتنیز مورد اشاره  یخطوط راهنما و [20 ,8, 7] مرتبط قاتیتحق، [19

F3 ،F4 وF5 5تا  صفر امتیازاتاز  یکیاز سوی خبره ، لذا داردبخش صنعت  طیبه شرا از نظر خبرگان وابستگی کامل 

نشان از بهترین وضعیت و امتیاز صفر نشان از بدترین  5که امتیاز  گیردبه شرکت تعلق میبخش صنعت  طیبه نسبت شرا

  است. با توجه به وضعیت شاخص در بخش صنعتبرای شرکت وضعیت مورد انتظار 

 کوچک و متوسط هایشرکت یمال هایشاخص بندیجدول سطح: 1جدول 
5 4 3 2 1  

[201%, ) [168%,200%] [134%,167%] [100%,133%] ( ,99%] F1 

[101%, ) [84%,100%] [67%, 83%] [50%, 66%] ( , 49%] F2 

,0,1,2}یکی از امتیازات 3, 4,  F3 با توجه به وضعیت شاخص در بخش صنعت {5

,0,1,2}یکی از امتیازات 3, 4,  F4 با توجه به وضعیت شاخص در بخش صنعت {5

,0,1,2}یکی از امتیازات 3, 4,  F5 با توجه به وضعیت شاخص در بخش صنعت {5

[120%, ) [100%,119%] [80%,99%] [60%, 79%] ( , 59%] F6 

[51%, ) [42%, 50%] [33%, 41%] [25%, 32%] ( , 24%] F7 

[450%, ) [350%,449%] [250%, 349%] [150%,249%] ( ,149%] F8 

[16 /1%, ) [10/1%,16%] [4 /1%,10%] [0%, 4%] ( ,0%] F9 

[30/1%, ) [20/1%, 30%] [10/1%,20%] [0%,10%] ( ,0%] F10 

[15 /1%, ) [10/1%,15%] [5 /1%,10%] [0%, 5%] ( ,0%] F11 

[15 /1%, ) [11/ 8%,15%] [8 / 4%,11/ 7%] [5 /1%, 8 / 3%] ( , 5%] F12 

[10/1%, ) [7 / 5%,10%] [4 / 8%, 7 / 4%] [2 /1%,4 / 7%] ( , 2%] F13 

 

ی دیگر، انتقال یکباره از یک بازه به بازه های مالی به پنج بازه تقسیم شده است، اما مشکلبا اینکه مقادیر شاخص

تر است؛ شود که بسیار منطقیی دیگر ممکن میدیگر است که با استفاده از اعداد فازی، انتقال تدریجی از یک بازه به بازه

)F10برای بازده حقوق صاحبان سهام %10/1و  %10عنوان مثال با اینکه دو مقدار به ، بسیار به هم نزدیک هستند، اما (

بسیار از یکدیگر دور هستند، اما به یک سطح تعلق  %20و  %10/1به دو سطح مجزا تعلق دارند. از سویی دیگر دو بازده 

استفاده  یعدد فاز از پنج شاخص همهر  ی، برامختلف وجود دارد سطحپنج  شاخص،هر  ینجا که برااز آدارند. بنابراین 

 است.  1های مندرج در جدول ی اعداد فازی متناظر با هر یک از بازهدهنده، نشان2شده است. اعداد فازی مثلثی جدول 

Lی این اعداد فازی با فرض اینکه برای محاسبه U
i ib b i[ , ), 1,2, 3,4,5 i  ی شاخص مالی باشد، عدد فازی بازهامین

Lمثلثی  C R
i i ia a a( , ,  :[8]شود صورت زیر تعیین میبرای آن به (

(3) 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1 → 𝑎1
𝐿 = 𝑎1

𝐶 = 𝑎2
𝐿 ,   𝑎1

𝑅 = 𝑎2
𝐶  

(4) 

𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 2,3,4 → 𝑎𝑖
𝐶 =

(𝑏𝑖
𝐿 + 𝑏𝑖+1

𝐿 )

2
,   𝑒𝑖 = 𝑏𝑖+1

𝐿 − 𝑏𝑖
𝐿 

                          → 𝑎𝑖
𝐿 = 𝑎𝑖

𝐶 − 𝑒𝑖 
                          → 𝑎𝑖

𝑅 = 𝑎𝑖
𝐶 + 𝑒𝑖 

(5) 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 5 → 𝑎5
𝑅 = 𝑎5

𝐶 = 𝑎4
𝑅 ,   𝑎5

𝐿 = 𝑎4
𝐶  
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 های کوچک و متوسطی شرکتمال هایمختلف شاخص سطوح یبرا یمثلث یفازاعداد : 2جدول 
5 4 3 2 1  

(184 / 5,217 / 5,217 / 5) (151/ 5,184 / 5,217 / 5) (117,151,185) (83,117,151) (83,83,117) F1 

(92 / 5,109 / 5,109 / 5) (75 / 5,92 / 5,109 / 5) (58 / 5,75 / 5,92 / 5) (41/ 5,58 / 5,75 / 5) (41/ 5,41/ 5,58 / 5) F2 

,0,1,2}یکی از امتیازات  F3 به وضعیت شاخص در بخش صنعت با توجه {3,4,5

,0,1,2}یکی از امتیازات  F4 با توجه به وضعیت شاخص در بخش صنعت {3,4,5

,0,1,2}یکی از امتیازات  F5 صنعتبا توجه به وضعیت شاخص در بخش  {3,4,5

(110,130,130) (90,110,130) (70,90,110) (50,70,90) (50,50,70) F6 

(46 / 5,55,55) (38,46 / 5,55) (28 / 5,37 / 5,46 / 5) (21,29,37) (21,21,29) F7 

(400,500,500) (300,400,500) (200,300,400) (100,200,300) (100,100,200) F8 

(13 /1,19 /1,19 /1) (7 /1,13 /1,19 /1) (1/1,7 /1,13 /1) ( 2 /05,2 /05, 6 /15) ( 2 /05, 2 /05,2 /05)  F9 

(25 /1,35 /1,35 /1) (15 /1,25 /1,35 /1) (5 /1,15 /1,25 /1) ( 5 /05,5 /05,15 /15) ( 5 /05, 5 /05,5 /05)  F10 

(12 / 6,17 / 6,17 / 6) (7 / 6,12 / 6,17 / 6) (2 / 6,7 / 6,12 / 6) ( 2 / 55,2 / 55,7 / 65) ( 2 / 55, 2 / 55,2 / 55)  F11 

(13 / 45,16 / 75,16 / 75) (10/15,13 / 45,16 / 75) (6 / 7,10/1,13 / 5) (3 / 45, 6 / 75,10/05) (3 / 45,3 / 45, 6 / 75) F12 

(8 / 8,11/ 4,11/ 4) (6 / 2,8 / 8,11/ 4) (3 / 45, 6 /15,8 / 85) (0/ 75,3 / 45,6 /15) (0/ 75,0/ 75,3 / 45) F13 

 

ی مستقیم با وضعیت مالی به دلیل آنکه ده شاخصی که باید اعداد فازی مثلثی برای مقادیرشان تعریف شود، رابطه

ی اعداد ( برای ساخت همه5( و )4(، )3تر(، بنابراین روابط )دارند )مقدار شاخص هرچه بیشتر، وضعیت مالی مطلوب

 کاربرد دارد.  2فازی مثلثی مندرج در جدول 

 قیاز طر یمال هایشاخص ینمره ،یفازدلفی  ندیحاصل از فرآ ینرمال شده هایوزنو  2جدول  یبه کمک اعداد فاز

 :[8] شودیمحاسبه م ریز یرابطه

(6) 𝐹 =∑𝑤𝑖

13

𝐼=1

(𝛿∑𝑗.  𝜇𝑗𝐹(𝑖)

5

𝑗=1

) 

 

jμ ( مربوطه وامتیاز) سطح j که در آن F i( در  نیاست. همچن یشاخص مال نیام iسطح از  نیام j تیدرجه عضو(

δ، این تحقیق 20  برابر است با: دلفی فازی فرآیند ینتیجهو بردار وزن نرمال شده با توجه به تعیین شد  
w w w w w w w w w w w w w w1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13( , , , , , , , , , , , , )

( 0/0756, 0/0767, 0/0691, 0/0734, 0/0832, 0/0680, 0/0853, 0/0713, 0/0875, 0/0788, 0/0767, 0/0756, 0/0788)




 

 مثال عددی -5

از نوع شرکت هر  یمال وضعیت یتوان نمرهیم شده،بردار وزن نرمالو  2جدول  مندرج در یفاز اعدادبا استفاده از  

نتایج حاصل از رویکرد  طی آن از سوی خبرگان ارزیابی شد که اختصاصی عملکرد مدلدست آورد. هرا ب کوچک و متوسط

ی یک مثال برای ارائه در این بخش. ابل درک تشخیص داده شدمعقول و ق نیزپیشنهادی برای سنجش بعد وضعیت مالی 

 گیرد: مد نظر قرار می هاهای مالی یکی از شرکتی مربوط به شاخصعددی، نمونه داده

F F F F F F F F F F F F F F1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13( , , , , , , , , , , , , ) (200, 100, 5, 4, 1, 60, 25, 200, 7, 15, 7, 10, 3 / 5)  

 آید که این مقادیردست میهر شاخص به هر سطح به تیعضو یهدرج، 2جدول  کمک های فوق و بهبر مبنای داده

        اند:فهرست شده 3در جدول 
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 داده های مالی برای نمونهعضویت شاخص : درجات3جدول 

5 4 3 2 1  

0/ 4697 0/ 5303 0 0 0 F1 

0/ 4412 0/ 5588 0 0 0 F2 

1 0 0 0 0 F3 

0 1 0 0 0 F4 

0 0 0 0 1 F5 

0 0 0 0/ 5 0/ 5 F6 

0 0 0 0/ 5 0/ 5 F7 

0 0 0 1 0 F8 

0 0 0/9833 0 0 F9 

0 0 0/99 0/0149 0 F10 

0 0 0/ 88 0/1275 0 F11 

0 0 0/9706 0/0152 0 F12 

0 0 0/0185 0/9815 0 F13 

 

 شوند:خالصه مینمره  های مالی در قالب یک(، شاخص6ی )رابطهبا استفاده از 

𝐹 =∑𝑊𝑖

13

𝐼=1

(20∑𝑗.  𝜇𝑗𝐹(𝑖)

5

𝑗=1

) = 57.4287 

ی متوسط برای شرکت به ، یک نمرهمتوسطهای کوچک و اعتبارسنجی شرکت اختصاصیی مزبور در مدل نمره

اعتبارسنجی وضعیت مالی شرکت  یکند. این نمره، به منزلهشرکت را نمایندگی می یمال تیوضعآید و بعد حساب می

ی اعتباری شرکت های کوچک و متوسط، در کنار چهار بعد دیگر، نمرهاست که در مدل اختصاصی اعتبارسنجی شرکت

 کنند.را تعیین می

 بندیتیجه و جمعن -6

عنوان یک رویکرد جدید، با افراز مقادیر خروجی فرآیند دلفی فازی، اجماع خبرگان بانکی روی سیزده شاخص مالی بود. به

های کوچک و متوسط با سازی و ادغام اطالعات مالی و حسابداری شرکتهای مالی در پنج بازه، رویکرد خالصهشاخص

ی مقادیر هر یک از بازهبا اینکه  دست آمد.پیشنهاد شد که نتایج نسبتا  معقولی از آن بهاستفاده از اعداد فازی مثلثی 

اند، اما کامال اختیاری هستند و در شرایط متفاوت ها با اخذ نظر خبرگان و منابع و تحقیقات مختلف تعیین شدهشاخص

ی وزن باشند؛ این انعطاف دربارهبل تغییر میها، انعطاف پذیر و قایا اعتبارسنجی وضعیت مالی نوع دیگری از شرکت

تواند مد نظر قرار گیرد. در مطالعات آتی، های مالی نیز میکند. همچنین غربال مجدد شاخصها نیز صدق میشاخص

ی آن با رویکرد پیشنهادی، به انتخاب رویکرد ی فازی برای اعتبارسنجی وضعیت مالی و مقایسهطراحی یک سیستم خبره

 .برای سنجش وضعیت مالی شرکت کمک خواهد کرد بهینه

 تقدیر و تشكر -7

 سکیر تیریکل مد یاداره همراهی خاص، طور. بهمکنییآنها تشکر م یهمکار برای کنندهخبرگان مشارکت یهیاز کل ما

 . ردگییقرار م یو کارشناسان آن مورد قدردان رانیا یبانک مل
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 چکيده

هاي اخیر گرایش به سمت استفاده از که طی سال ها باعث شدهاي حاصل از آنهاي فسیلی و انتشار گازهاي گلخانهمصرف سوخت
و با سوخت ونقل سهم بزرگی در انتشار آلودگی داشته و بنابراین استفاده از خودرحملهاي جایگزین افزایش یابد. بخش سوخت

-یماي کمی متشر خانهباشد. خودروهاي الکتریکی یک نوع از این خودروها بوده که گاز گلجایگزین یک امر غیر قابل اجتناب می
هاي تمام ت خودروها شارژ شود. حرکت به سمطري آنکنند و این قابلیت را دارند که در زمان توقف در خانه یا محل کار با

لیه ن گذار اور دوراالکتریکی آسان نیست، زیرا دامنه حرکتی این خودروها کم بوده و تعداد ایستگاه هاي شارژ سریع خودرو د
ث یع یک مبحسر ارژمحدود می باشد. چون در هر مکان امکان شارژ سریع خودرو وجود ندارد بنابراین، مکانیابی جایگاه هاي ش
ا ین شهري ربفرهاي مهم می باشد. با توجه به کمبود جایگاه هاي شارژ و دامنه حرکتی کم، این فرض که خودروهاي الکتریکی س

در  ی باشد تابریدي مهاي عملی استفاده از خودروهاي هیفقط با سوخت الکتریکی بپیمایند یک امر غیر واقعی است. یکی از راه
ي دصحیح برامدل عد جلوگیري از توقف خودرو بتوان با سوخت بنزینی به مسیر ادامه داد. در این مقاله، یکمواقع لزوم براي 

ل، هدف این مد شهري ارایه داده ایم. درمسئله مکانیابی جایگاه هاي شارژ سریع براي خوروهاي هیبریدي در سفرهاي بین
ودروهاي خاده از ایم که استف. با استفاده از نتایج نشان دادهباشدمینیمم کردن کل آلودگی منتشر شده توسط خودروها می

  .شوداز آلودگی می هیبریدي می تواند منجر به کاهش قابل توجهی

 مختلط. عددصحیح زيریبرنامه ؛هاي شارژیابی جایگاهمکان ؛خودروهاي هیبریدي ؛ايانتشار گازهاي گلخانهکلمات کليدی: 

 مقدمه -1

. این مسائل به اندی در طول دو دهه گذشته بودهخطرات اکوسیستم محیط زیست موضوعات مهمزمین و شدن کرهگرم

هاي انسانی از قبیل سوختن تاست که توسط فعالی وابسته 1 (GHG) ايگلخانهاي به ازدیاد گازهاي صورت گسترده

نقل یکی از مهمترین قسمت هاي مهم وتلف به وجود آمده است. بخش حملهاي مخهاي فسیلی در بخشسوخت

خانه اي احتیاج به قوانینی در به عنوان یک عامل مهم در تولید و انتشار گازهاي گل بوده ومصرف سوخت هاي فسیلی 

بر پایه این سیاست ها، توجه به سمت استفاده هر . [1] ددار GHGهاي تاثیرگذار در کاهش انتشار کارگیري سیاستبه

اي جایگزین مانند هیدروژن، الکتریسیته، گاز طبیعی فشرده و غیره جذب شده است. این سوخت چه بیشتر سوخت ه

 ها نقش بسیار پر رنگی در گذار به سمت سیستم حمل و نقل پایدار و پاک بازي می کنند. 

این گیري هاي سوختسازي زیرساختها به سوي گسترش و ترویج خودروهاي با سوخت جایگزین آمادهیکی از گام

هاي سوخت بنزینی است و این ست. هزینه ساخت یک جایگاه سوخت جایگزین بسیار بیشتر از جایگاهنوع خودروها

تواند یک مانع جدي براي احداث جایگاه هاي سوخت جایگزین و بالتبع آن توسعه و ترویج خودروهاي با سوخت می

هاي سوخت جایگزین در سفرهاي با خودرو سوخت ونقل باشد. با توجه به کمبود جایگاه جایگزین در شبکه حمل

                                                           
1  Green House Gas 
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گیري در مسیر احتیاج داشته باشد و جایگاه سوخت در مسیر از پیش تعریف شده جایگزین، اگر خودرو به سوخت

وجود نداشته باشد ممکن است که خودروها یا به علت اتمام سوخت متوقف شوند و یا انحراف زیادي از مسیر تعیین 

هاي سوخت جایگزین را هاي کارایی که بتوانند جایگاهي داشته باشند. بنابراین ارایه روشگیرشده براي سوخت

بخصوص در مراحل اولیه حرکت به سمت خودروهاي با سوخت جایگزین، به صورت بهینه مکان یابی کنند در تسریع 

 ها به بازار کمک فراوانی خواهند کرد. ورود آن
یگزین، به پایان رساندن سفر بین شهري رفت و برگشت با توقف تنها یک بار در هاي سوخت جایابی جایگاهدر مکان

هاي جایگزین با یک باک پر یک فاصله گیري فرض درست و منطقی نیست. خودروهاي با سوختمسیر براي سوخت

بار در کنند. به همین علت در برخی مسیرهاي طوالنی باید چندین کوتاهتري نسبت به خودروهاي فسیلی طی می

 دادن سوخت به پایان رسانید.گیري کرد تا بتوان مسیر را بدون از دستمسیر رفت و برگشت توقف کرده و سوخت
ارایه شد. نویسندگان با در نظر  ]2[ابتدا توسط کابی و لیم   2(FRLMمسئله مکانیابی جایگاه هاي سوخت جایگزین  )

هاي سوخت به منظور ایجاد بیشترین پوشش با ات معتبر جایگاهگرفتن دامنه حرکتی محدود خودروها، مکان و ترکیب

مقصد -ها مشخص کردند. تقاضا در این مدل به صورت جریان ترافیک عبوري مبدأاستفاده از تعداد محدود جایگاه

(OD)3  است.مسألهFRLM ریزي عدد صحیح است که پیش از حل آن باید تمام ترکیبات معتبر را در یک مدل برنامه

ها یک سفر رفت و ها هستند که با استقرار جایگاه در آندست آورد. ترکیبات معتبر، ترکیبی از گرهآیندي جداگانه بهفر

ویژه زمانی که دامنه حرکتی خودرو کم تر شدن اندازه شبکه، بهبا بزرگ به پایان برسد.تواند بدون مشکل برگشت می

گران چندین مدل خوب و ناممکن است. در چند سال اخیر، پژوهشدست آوردن ترکیبات معتبر بسیار سخت است، به

کاپر و و  [3]میرحسنی و ابرازي  اندرا که در آن نیاز به تولید ترکیبات معتبر پیش از حل مدل نیست ارایه داده

 FRLMه انواع مختلف مسئل ارایه دادند. FRLMهایی را براي بهبود مدل از جمله کسانی هستند که مدل [4] همکاران

 است.  در چند سال اخیر با بکارگیري مفاهیم جهان واقعی ارایه شده

ترین آلودگی را در بین تمام ترین خودروها با سوخت جایگزین هستند که کمخودروهاي الکتریکی یکی از مهم

هاي کُند و سریع جایگاهگیري به هاي شارژ خودروهاي الکتریکی بنا بر مدت زمان شارژکند. جایگاهخودروها ایجاد می

یه ات مختلف اراهاي شارژ با در نظر گرفتن فرضییابی جایگاهشوند. در ادبیات مقاالت متنوعی در مکانبندي میتقسیم

در شبکه که  استرض شدهفهاي سوخت جایگزین یابی جایگاهارایه شده در مکاناکثر مقاالت در . [7-5] شده است

-ده میت استفایک نوع سوخ خودروها تنها از . در این مسائلشودجایگزین استفاده میي با سوخت خودروهاتنها از 
شود.  ییهاکنند. این فرض بخصوص براي خودروهاي الکتریکی ممکن است منجر به مشکالت مختلف و محدودیت

ز کشورها ري ایاخودروهاي با تنها یک نوع سوخت جایگزین ممکن است مورد اقبال عموم قرار نگیرند، چونکه در بس

ها  جاده هاي سوخت دربه سمت خودروهاي با سوخت جایگزین تعداد بسیار کمی از جایگاه بخصوص در دوره گذار

ن کردیطراي رسیدن به یک جایگاه شوند. موجودند و رانندگان ممکن است مجبور به پیمودن مسافت طوالنی ب

اده مشکالت استف شود. بنابراین به منظور جلوگیري از این بیشتر و پ هزینه اضافی GHGمسافت طوالنی باعث تولید 

 یک استراتژي خوب می باشد.الکتریکی از خودروهاي هیبریدي 

هاي ق داخلی سوختیک خودرو هیبریدي داراي دو سیستم سوخت گیري جداگانه است: اولی بر اساس احترا

الکتریسیته که قابلیت شارژ دارد. دو سوخت در دو مخزن یک باطري ند، و دومی بر اساس کفسیلی مثل بنزین کار می

مانده هر کدام را دیده و در هنگام توانند میزان سوخت باقیی شوند و رانندگان در هر لحظه میجداگانه ذخیره م

ه را با ناوگان خودروهاي هیبریدي توسعه داد FRLMمسئله  در این مقاله،رانندگی نوع سوخت مصرفی را تغییر دهند. 

                                                           
2  Flow refuelling location model 
3 Origin-destination 
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توصیفی  مثال "نتایج محاسباتی"با جزییات آن آورده شده است. بخش  "فرمولبندي مسئله". در بخش بعدي استشده

 کارهاي آینده بیان شده است. یشنهادمقاله و پنتیجه گیري در بخش پایانی کند. و نتایج مدل ارایه شده را بررسی می

 بندی مسئلهفرمول -2

شود. براي ارایه مدل ابتدا مفاهیم و هاي شارژ براي خودروهاي هیبریدي ارایه مییابی جایگاهدر این بخش مدل مکان

که تقاضا  شودیف میاي بین شهري تعرکنیم. مسئله بر روي یک شبکه جادهرا بیان میدر مقاله فرضیات مورد استفاده 

ه صورت بی شود افتد. این نوع تقاضا، که تقاضاي مبتنی بر جریان نامیده مه وسیله سفرهاي خودروها اتفاق میب

نظر در شود. خودرو مورد کنند تعریف میجریانی که روي مسیرهاي از پیش تعریف شده با یک مبدأ و مقصد  سفر می

-ید میص تولشخخودرو هیبریدي الکتریکی می باشند. خودروها بنابر سوخت مصرفی خود یک میزان آلودگی م جااین
 نی مجبوررهاي طوالالکتریکی داراي دامنه حرکتی محدودي بوده و براي مسیباطري  خودرو در هنگام استفاده ازکنند. 

گیري یک به ت زمان سوختشارژ بنا بر مد يهاد. جایگاهباشهاي شارژ میخود در جایگاهچندباره باطري دو یا به شارژ 

یابی ه هدف مکانشوند. در این مقالبندي میسیمدقیقه( تق 40تا  20عت( و سریع )بین سا 8تا  2هاي کُند )بین جایگاه

 ابد. اهش یکتعداد مشخصی جایگاه ها شارژ سریع است بطوریکه میزان کل آلودگی منتشر شده در کل مسیر سفرها 

)دار اي را به صورت یک گراف جهتشبکه جاده , )G V A یریم که گدر نظر میV  مجموعه همه نقاط داخل

القوه کاندید احداث بمقصد و نقاط -شوند، این نقاط شامل نقاط مبدامشخص می jو  iشبکه است و این نقاط با اندیس 

qجایگاه هستند. Q گیریم که از مبدا را اندیس سفر در نظر میqO  به مقصدqD کند و بالعکس. حرکت می

 و ODهاي متقارن را براي بیان جریان سفرها در نظر گرفت. به این معنی که جفت ODیک ماتریس  [8] هاجسون

DO توان به جاي این دو جفت، فقط با هم برابر بوده و در نتیجه میOD راین اگر را در نظر بگیریم. بنابn  تعداد نقاط

 است. n(n-1)/2به صورت  ODدا ومقصد باشد، ماکزیمم تعداد سفرهاي مب

 ( , ) : , ,A i j i j V i j    مجموعه همه یالهاي موجود بین نقاط شبکه است. هر یال ,i j  داراي

 q)معموال کوتاهترین مسیر بین مبدا و مقصد( را براي سفر  qTهست. یک مسیر از پیش تعریف شده  ijdفاصله 

کنیم. هر باطري در خودرو داراي تعریف می qTرا به عنوان مجموعه یالهاي موجود در مسیر  qAکنیم.انتخاب می

هاي باشد )که می توان به عنوان دامنه حرکتی خودرو نیز تعریف کرد(. به علت گستردگی وجود جایگاهمی Rظرفیت

یزان مکنیم که گیریم. فرض میسوخت فسیلی ظرفیت باک سوخت معمولی را در هر خودرو نامحدود در نظر می

به ترتیب مشخص کننده  REو  mEرهايمصرف سوخت یک رابطه خطی نسبت به فاصله پیموده شده دارد. پارامت

بر اساس کیلوگرم بر  REو  mEنرخ آالیندگی براي سوخت الکتریسیته و فسیلی است. توجه کنید که پارامترهاي

ز سوخت کیلومتر مسافت هنگامی که ا 1در پیمودن  GHGشود و مشخص کننده میزان انتشار کیلومتر بیان می

 ست. آورده شده ا 1در جدول دیگر اجزا مورد استفاده در مدل  شود.الکتریسیته یا فسیلی استفاده می

 گیریم:فرضیات زیر  براساس مطالب باال و ساختار مسئله در مقاله در نظر می

 ارد. حیت دمصرف سوخت و توقف داریم: اول، سوخت الکتریسیته نسبت به سوخت فسیلی ارج دو قانون مهم در

 باشد. (L) که سطح شارژ کمتر یا مساوي یک مقدار مشخص شود تواند شارژدوم، خودرو زمانی می

 قصد مقداري مشخص و ثابت است.م-حجم جریان ترافیک مبدا 

 ود.شارژ میشود. هنگام شارژ، باطري خودرو کامل شفرض میهاي شارژ داراي ظرفیت نامتناهی همه جایگاه 

 وي تعداد ریتی بر هاي شارژ در نظر گرفته شوند. و هیچ محدودتوانند به عنوان جایگاهتنها نقاط در شبکه می

 ها  نمی باشد.توقف خودروها در جایگاه
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 ا باطري شود که خودروها بیمفرض  تواند شارژ شودچون در مبدأ )محل کار یا خانه( یک خودرو الکتریکی می

 کنند.شارژشده از مبدأ شروع به حرکت می

 : مجموعه ها، اندیس و بقیه موارد استفاده در مدل1جدول 
 پارامترها
 r نرخ مصرف الکتریسیته، که به صورت لیتر بر کیلومتر است

 R ظرفیت باطري درخودرو )دامنه حرکتی(
 P یابیتعداد جایگاه شارژ براي مکان

 qحجم ترافیک جریان روي سفر 
qf 

 iهزینه ساخت جایگاه شارژ در نقطه 
iC 

 متغیر ها
 یر این صورتغدر  0یابی شود و مکان iاگر جایگاه شارژ سریع در نقطه  1متغیر دودویی: 

iz 

iمتغیر پیوسته: کسري از یال  j  که با سوخت الکتریسیته در سفرq پیموده شود 
ij

qx 

iمتغیر پیوسته: کسري از یال  j  که با سوخت فسیلی در سفرq پیموده شود 
ij

qu 

 qبراي سفر  iمقدار شارژ باقی مانده در نقطه 
i

qy 

 ( است:Fبراي خودروهاي هیبریدي به صورت مدل ) شارژهاي یابی جایگاهمدل ریاضی مکان
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9 
سوخت جایگزین در  ، سطح اولیه2کند. قید ها را مینیمم میکل میزان انتشار آلودگی و هزینه احداث جایگاه 1قید 

گاه شارژ نباشد را در صورتی که آن گره جای qسطح شارژ در هر گره از سفر  4و  3دهد. قیود مبدا حرکت را نشان می

ل امک ري خودرو بایدرژ احداث شود باطکنند که اگر در یک مکان جایگاه شاهمزمان بیان می 6و  5دهد. قیود نشان می

دار از یک مق بایدهمچنین بیان کرد که اگر در یک نقطه جایگاه زده نشود میزان شارژ خودرو ن 5شارژ شود. قید 

 8ست. قید ا qبیان کننده نسبت مصرف شارژ و سوخت فسیلی در هر یال عبوري براي سفر  7قید ر شود. مشخص کمت

 باشند. یمقیود عالمت متغیرها  9دهد. قیود یابی شوند را نشان میهاي شارژ که باید مکانتعداد جایگاه
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 نتایج محاسباتی -3

 واقع شده است هاستفادمورد  [2,6]که در ادبیات نقطه اي  25را روي شبکه ساده  هیبریديدر این بخش، نتایج مدل 

ف به دست هاي مختلpدر را توان جواب بهینه این شبکه به علت اینکه یک شبکه کوچک است میکنیم. بررسی می

ند. در انتخاب شده ژ امقصد و نیز کاندید جایگذاري جایگاه هاي شار –نقطه شبکه به عنوان نقاط مبدأ  25همه آورد. 

دست آمده  به با توجه به فرمول گرانشی ODمنحصر به فرد داریم. حجم جریان روي مسیر  ODسفر  300این مثال  

شارژ باطري در مبدا  ایم. میزانقرار داده R=12ظرفیت باطري در هر خودرو را برابر با دامنه حرکتی خودرو  .[8] است

ساخت جایگاه شارژ  . هزینهr=1دهیم نرخ مصرف الکتریسیته را متناسب با فاصله قرار میحرکت پر در نظر گرفته ایم. 

لی به ته و سوخت فسیایم. میزان آلودگی تولید شده توسط الکتریسیواحد پولی قرار داده 200000در تمام نقاط برابر 

mE(kg/km) 0.15ترتیب به صورت    0.20و (kg/km)RE  9[ دهیمقرار می[. 

گیري ان قرارهاي مدل هیبریدي را از نقطه نظر مکبراي نشان دادن سودمندي مدل هیبریدي ارایه شده، جواب

 ین مدل راسیله اهاي سوخت، میزان آلودگی انتشار یافته توسط خودروها و میزان پوشش سفرهاي بین شهري بوجایگاه

ه درآن هاي سوخت جایگزین است کیابی جایگاهیک مدل مکان FRLMکنیم. مدل مقایسه می FRLMبا جواب مدل 

ن ظرفیت از مدل بدو FRLMخودروها تنها با سوخت جایگزین در حال حرکت هستند. در این بخش براي اجرا مدل 

پوشش داده شده  از لحاظ میزان جریان سفر FRLMایم. براي مقایسه مدل هیبریدي و مدل استفاده کرده  [4] مقاله

ده در نظر تنها جریاناتی را به عنوان پوشش داده ش FRLMبین شهري توسط سوخت جایگزین، همانند مفهوم مدل 

ي هادا مدلور ابتگیریم که کل سفر رفت و برگشت خود را با سوخت جایگزین به اتمام رسانده باشند. به این منظمی

FRLM دل ها مشخص شود. مو هیبریدي را حل کرده تا مکان جایگاهFRLM داده شده  مستقیماً میزان جریان پوشش

-با این جایگاه گذاشته و FRLMهاي مدل هیبریدي را در مدل آورد. براي مدل هیبریدي، جواب جایگاهرا به دست می
ها سوخت ها براي حالتی که تنرا حل کرده تا میزان جریان پوشش داده شده توسط این جایگاه FRLMها مدل 

لودگی را آتشار ه دست آوریم. در مورد میزان آالیندگی منتشر شده، جواب مدل هیبریدي میزان انجایگزین داریم ب

ا بها ایگاهجمکان  دهد. براي میزان انتشار آلودگی زمانی کهبراي خودروهاي هیبریدي را به صورت مستقیم ارایه می

ر مدل درا  FRLMیابی شده توسط مدل هاي مکانبه دست آمده باشند، جواب جایگاه FRLMتوجه به مفهوم مدل 

 یم. آورها به دست میگذاریم و میزان آالیندگی مدل دوگانه سوز را بر اساس این جایگاههیبریدي می

انجام شده است. براي هر  5با فاصله  25تا  p=1نشان داده شده اند. اجرا ها براي  2نتایج محاسباتی در جدول 

که از تقسیم مجموع جریان پوشش داده ( (%) Coversریان پوشش داده شده )درصد ج (،Timeمدل زمان کل حل )

( (%) Emissبه دست آمده است و میزان درصد کاهش انتشار آلودگی ) 100شده تقسیم بر کل جریان سفرها ضربدر 

هاي سوخت بین تعداد مکان متفاوت جایگاهدهد. زمانی که از سوخت جایگزین بجاي بنزین استفاده شده نشان می

کند که مدل مشخص می 2نتایج جدول است.نمایش داده شده .Diff.Staاست را با  FRLMمدل دوگانه سوز با مدل 

کند. در این حالت میزان آلودگی شده براي خودروهاي دوگانه سوز میزان آلودگی منتشر شده را بخوبی مینیمم میارایه

تقریبا  p=10است )براي  FRLMز میزان آلودگی تولید شده توسط مدل تولید شده توسط مدل هیبریدي خیلی کمتر ا

دهد که اگر تمامی سفرها از سوخت الکتریسیته در کل مسیر استفاده کنند میزان درصد کمتر(. نتایج نشان می 2

-و مدل هیبریدي ترجیح می FRLMطبق نتایج به دست آمده، مدل  درصد کاهش را داشته باشد. 25آلودگی در کل 
یابی کنند. با ها را در مسیرهاي شلوغ و در نزدیک شهرهاي با جمعیت زیاد مکاندهند که در مراحل ابتدایی جایگاه

ها و وقتی مسیرهاي شلوغ پوشش داده شد، مدل هیبریدي عالوه بر جمعیت جریان ترافیک بین افزایش تعداد جایگاه

هایی که فاصله بین شهرها ممکن است زیاد باشد نیز ها را در مکانشهرها، فاصله بین نقاط را نیز لحاظ کرده و جایگاه

-کند تا از مصرف سوخت فسیلی در فاصله طوالنی جلوگیري کند. این عامل باعث تفاوت در مکان جایگاهیابی میمکان
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بر  شود. در مورد میزان ترافیک پوشش داده شده از لحاظ کل مسیر پیمودههاي سوخت جایگزین در دو مدل می

 درصد تفاوت(.  1یست )حداکثر و مدل هیبریدي ن FRLMاساس الکتریسیته، تفاوت زیادي بین مدل 
 نقطه ای 25و هيبریدی در شبکه  FRLM: مقایسه نتایج مسئله 2جدول 

 FRLM Pمدل  مدل هیبریدي
Diff.Sta. Emiss (%) Covers (%) Time Emiss (%) Covers (%) Time 

0 11/6  70/14  75/0  11/6  70/14  30/0  1 
1 73/15  19/60  67/0  22/14  23/61  33/0  5 
2 77/22  05/91  32/0  89/20  84/91  64/0  10 
0 99/24  79/99  29/0  12/24  80/99  28/0  15 
0 00/25  100 27/0  00/25  100 27/0  20 
0 00/25  100 26/0  00/25  100 26/0  25 

 یبندنتيجه و جمع -4

ار اهش انتشبه ک ندتواخودروهاي با سوخت جایگزین میاستفاده از بوجودآمده با توجه به مشکالت زیست محیطی 

یگزین وخت جاسدامنه حرکتی کم خودروها با  هاي سوخت وموانع متعددي از جمله کمبود جایگاه آلودگی کمک کند.

ریدي هاي هیبمانند خودرو ودروهاي دوگانه سوزتوان از خ. میرا دچار مشکل کرده استگسترش این نوع خودروها 

براي یع سر اي شارژهیابی جایگاهمدل مکاندر این مقاله یک استفاده کرد. غلبه بر این مشکالت  برايبراي  الکتریکی

یابی کانمنتشر شده آلودگی م هزینه احداث و بر اساس کمترینرا هاي شارژ جایگاهکه  ،ارایه کردیم هیبریدي خودروها

وخت را هاي سیگاهتواند مکان جابه خوبی می دهد که مدل هیبریدياز حل مدل نشان مینتایج به دست آمده  ند.کمی

اي آن بر مسئله هیبریدي ارایه شده در اینجا یک مسئله سخت است و حلبراي کاهش میزان آلودگی مشخص کند. 

 .کار کرد روي ارایه یک روش حل کارا براي مدلشود،. براي کار آینده می توان بر هاي بزرگ سخت مینمونه
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 چكیده

با  وری در کشاورزی برخوردار است.سامانی از لحاظ بهرهنابشود از وضعیت ل توسعه محسوب میایران که جزو کشورهای در حا
کند که های قدیمی کشاورزی استفاده میشدن دردنیا ایران همچنان از شیوهافزون تکنولوژی و دیجیتالی وجود پیشرفت روز 

با تلفیق کشاورزی  دار است.رفت بیشتر منابع برخوروری پایین و همچنین از هدرزی دیجیتالی امروز از سود و بهرهنسبت به کشاور
در این  وری و هزینه ها را بهبود بخشید.بهرهو موج چهارم صنعتی دنیا مفهوم جدیدی تحت عنوان کشاورزی دقیق پدید امد که 

تحقیق ما نیز بر آن آمدیم که ضمن بررسی زنجیره تامین سنتی کشاورزی و نقاط ضعف آن، با سیاست گذاری زنجیره تامین 
بهبود داده و سطح سالمت  در حوزه کشاورزی دقیق،بهره وری در تولیدات کشاورزی استان مازندران را AHPروش  دیجیتال به

ا بخشیم که نتیجه حاصل شده از این تحقیق طراحی زنجیره تامین نوین کشاورزی با استفاده از ابزارهای زنجیره ارتقجامعه را 
 بوده است. AHPتامین دیجیتال و روش 

 .استان مازندران؛ زنجیره تامین کشاورزی؛ کشاورزی دقیق؛ زنجیره تامین دیجیتالسیاست گذاری  یدی:کلمات کل

  

 مقدمه1-

نو ظهور و گجت  یهایتکنولوژ قرار داده است. رییرا مورد تغ ایمردم دن نیو ارتباط ب ینوع زندگ یتالیجید زاتیتجه

 یاز شرکت ها یاریداد. بسرییو ارتباطات را تغ ی... نوع زندگخودران و یخودروها وتر،یکامپ ل،یمانند موبا یشخص یها

و کنترل  یزیرو برنامه یکه به هماهنگ نیتام رهیزنج کهیبطور رندیگیها بهره میتکنولوژ نیاز ا زین عیو توز یدیتول

بلکه  رودیبه کار نم یکیزیمانند سابق به صورت ف گریمعروف بود حال د یبه دست مشتر دنیتا رس دیمحصول از تول

 تالیجیمدل د در[1] .شودیاستفاده م تالیجید نیتام رهیها از زنجدر اکثر عرصه یتکنولوژ شرفتیشدن و پ یتالیجیبا د

 نیگزیباند جا یو پهنا یکیزیف یهاجعبه نیگزیها جاتیب ،یکیزیف یهاانبار نیگزیمراکز داده جا یشده امروز داریپد

توان گفت که این مفهوم اگر بخواهیم تعریفی جامع از زنجیره تامین دیجیتال داشته باشیم می شد. یکیزیف یهاونیکام

کند تا رویکردهای جدیدی را ایجاد می یک شبکه هوشمند و با محوریت ارزش است که با استفاده از فناوری و آنالیز،

تامین دیجیتال و کشاورزی سنتی مفهوم تلفیق زنجیره [10] .اشکال جدید درآمد و ارزش کسب و کار را ایجاد کند

وسیله هتوانند بمی کشاورزی دقیق سیستمی است که تولیدکنندگان جدیدی تحت عنوان کشاورزی دقیق را پدید آورد.

ایش های داخل مزرعه را شناسایی کرده و سپس با مدیریت این تغییرات در جهت افزآن تغییرات و غیریکنواختی

. بخش اعظم تولیدات کشاورزی در مازندران محصوالت باغی است [4]وری گام بردارندش بهرهمحصوالت زراعی و افزای

های توسعه یافته دنیا دارد. دیر یا زود کشاورزی بسیار پایینی در مقایسه با کشور که با توجه به سطح زیر کشت راندمان

 2۰۵۰های سازمان غذا و دارو )فائو( تا سال بینیرود زیرا طبق پیشان باید به سمت دیجیتالی شدن پیشاستان مازندر
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 [12].درصد افزایش یابد ۶۰. در نتیجه تولید مواد غذایی باید رسدمیلیارد نفر می ۹.۷جمعیت جهان به 
 

 اربه ترتیب سال انتش :تالش های انجام گرفته تا امروز1جدول 
کاربرد  و تا حدودی به معرفی را خصوصا در حوزه دیجیتال زنجیره تامین ابزارهایتحقیقات انجام شده تا به امروز 

بررسی های میدانی و نظرات تجربی کارشناسان برای آگاهی از آن در کشاورزی پرداخته اند ولی این تحقیق با  های

نگاه جامع به زنجیره تامین دیجیتال و سیاست گذاری آن در کشاورزی و استفاده از ابزار های آن در وضعیت موجود و 

در حوزه کشاورزی دقیق  بهبود همه جانبهسعی در با طراحی شبکه زنجیره تامینی نوین تمام الیه های زنجیره تامین 

 برای کشاورزی ایران داشت. داشته است بطوری که میتوان انتظار آینده ی روشنی استان مازندران

 (DCSزنجیره تامین دیجیتال )-2

ای که بین شرکت ها و تهیه کنندگان آنها که برای تولید و توزیع یک محصول خاص ساخته شده است به  شبکه

این نمایانگر اقدامات الزم جهت ارائه محصول یا خدمات به مشتریان  .عنوان یک زنجیره تأمین تعریف می شود

 که شامل (SOCRطبق گفته شورای زنجیره تأمین ، این مراحل با کمک مدل مرجع عملیات زنجیره تامین).است
قابل مدیریت زنجیره تأمین فرایند .،پروسه بازگشت است ، قابل مدیریت است ، رساندن ، ساختن برنامه ریزی، منابع

روش  ویژگی تحقیق

 تحقیق

سال 

 تحقیق

 منبع

مدل  کند بررسی می زنجیره تامین دیجیتال را این مطالعه چالش ها و رویکردهای همکاری ایمن بین همکاران در

 سازی

2۰13 Bhargava et 
al. [9] 

با  اینترنت اشیاء و تجزیه و تحلیل کارکردها و کارایی اینترنت اشیاء در این مقاله به معرفی فناوری های مرتبط با

 .استفاده از زنجیره تأمین تولید برای کاربردهای منابع کشاورزی می پردازیم

مدل 

 سازی

2۰14 Wang and Liu 
[8] 

یی و ردیابی کاالها و برای موقعیت یابی جغرافیا محاسبات ابری  و اینترنت اشیاء هدف از این مقاله استفاده از فناوری

 .همکاری بین بازیکنان درگیر در یک فرآیند لجستیک است

مدل 

 سازی

2۰1۵ Gnimpieba et 
al. [6] 

یی و ردیابی کاالها و برای موقعیت یابی جغرافیا محاسبات ابری  و اینترنت اشیاء هدف از این مقاله استفاده از فناوری

 .همکاری بین بازیکنان درگیر در یک فرآیند لجستیک است

مدل 

 سازی

2۰1۵ Gnimpieba et 
al. [6] 

کاربرد آن در  توضیح داده شده است و بطور خالصه در مورد در این مقاله برخی از اصول و خصوصیات اینترنت اشیاء

 .مدرن بحث شده استلجستیک 

 Tadejko [7] 2۰1۵ مروری

 Wu et al. [5] 2۰1۶ مروری .داین مقاله به بررسی وضعیت فعلی و موضوعات باقی مانده در مدیریت زنجیره تأمین هوشمند می پرداز
 P.P.Jayaraman 2۰1۶ مروری .ارائه شدشیاء ادر این تحقیق تجزیه و تحلیل و تجسم اطالعات برای برنامه های کشاورزی دقیق ، بر اساس اینترنت 

et al.[12] 
 Merlino and 2۰1۷ مروری این مقاله به بررسی اصلی ترین تغییرات فن آوری و پیشرفته ترین موارد در زنجیره تأمین پرداخت

Sproge [1] 
 Ben-Daya et 2۰1۷ مروری .رسی می کندرا برو تأثیر آن بر زنجیره تأمین  اینترنت اشیاء این مقاله با مرور گسترده ای از ادبیات ، نقش

al. [2] 
یجیتال گردآوری زنجیره تامین د در این مقاله دانش مدیران فناوری ، مشاوران و تحلیلگران زنجیره تأمین در حوزه

 .شده است

 Michel [3] 2۰1۷ مروری

ستفاده می مر یک بسته غذایی ااین مقاله مروری گسترده در مورد سیستم های رایانه ای که در تدارکات چرخه ع

 .شود ارائه می دهد و تا حدودی فن آوری های جدید را ادغام می کند

 Vanderroost et 2۰1۷ مروری
al. [4] 

نی بر اینترنت اشیاء اینترنت اشیاء بر نظارت اجزء کشاورزی دقیق دارد و انواع دستگاه های مبت این مقاله مزایایی که

 را بررسی میکند.

 N.Suma et 2۰1۷ مروری
al.[11] 

مزایای زنجیره  واین مقاله مرور کلی بر زنجیره تامین دیجیتال و تاثیرات دیجیتالی شدن در زنجیره تامین امروزی 

 تامین دیجیتال را مورد بررسی قرار دت

 Büyüközkan 2۰18 مروری
andGöçer [10] 
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با این  .توجهی است زیرا زنجیره های بهینه سازی تولید منجر به کاهش هزینه ها و چرخه تولید سریعتر می شود

زنجیره .حال ، زنجیره تامین سنتی فاقد ویژگی های خاصی است که در شرایط مورد نیاز امروز و فردا مورد نیاز است

 تبدیل یک زنجیره تأمین سنتی به .خاموش تشکیل شده است تأمین سنتی از مجموعه ای از مراحل کاماًل گسسته و
زنجیره تامین دیجیتال این دیوارها را تجزیه می کند تا زنجیره به سیستم یکپارچه ای تبدیل شود که بی عیب و نقص 

ریت خدمات فیزیکی یا دیجیتالی اند نیست، بلکه نحوه مدی,دیجیتال در مورد اینکه محصوالت زنجیره تأمین.عمل کند

حال اگر بخواهیم تعریفی جامع از زنجیره تامین دیجیتال داشته باشیم میتوان گفت که این مفهوم .زنجیره تأمین است

یک شبکه هوشمند و با محوریت ارزش است که با استفاده از فناوری و آنالیز ، رویکردهای جدیدی را ایجاد می کند تا 

 [9,3 ].د کنداشکال جدید درآمد و ارزش کسب و کار را ایجا

 ویژگی های زنجیره تامین دیجیتال -2-1

دیجیتالی شدن امکان تکامل نسل بعدی زنجیره های عرضه را فراهم می کند که هم انعطاف پذیری و هم کارایی را 

از آنجا که راه حل های دیجیتال زنجیره های عرضه سنتی را مختل می کنند ، برخی از ویژگی های  .ارائه می دهد

میتوان به این ویژگی ها که در کشاورزی نیز تاثیرگذار هستند  جمله از.وجود دارد متمایز با  زنجیزه تامین دیجیتال

 گار با محیط زیست اشاره کرد.،خالقانه و سازهوشمندی،شفافیت،مقرون به صرفه سرعت،انعطاف پذیری،

 کشاورزی دقیق-3

کشاورزی دقیق یک استراتژی مدیریتی است که جزییات و اطالعات مربوط به هر قسمت از مزرعه را به کار گرفته و 

در این نوع سیستم اطالعات ویژه نوع خاک و کیفیت تولید هر قسمت کوچک  .کندها اعمال میمدیریت دقیقی بر نهاده

 .شودکار برده میآوری شده و مقدار نهاده متناسب با آن قسمت بصورت بهینه بهجمع از مزرعه

با حضور تجهیزات جدید و ابزارهای .با پیشرفت تکنولوژی کشاورزان میتوانند از مزایای افزایش محصول استفاده نمایند

یجه استفاده ی مزرعه داران و کشاورزان زنجیره تامین دیجیتال موجب ارتباط بیشتر زمین کشاورزی با تکنولوژی و در نت

بدون توجه به موقیت مکانی آنها گردیده است. ابزارهایی که زنجیره تامین دیجیتال در اختیار کشاورزی دقیق قرار 

 میدهد شامل موارد زیر است:
.زنجیره بلوک       ۶.پهبادها     ۵.ماشین های خودران      4.تکنولوژی سنسور      3.اینترنت اشیا      2.واقعیت افزوده     1

 .داده های بزرگ11محاسبات ابری       .1۰.رباتیک         ۹.پرینتر سه بعدی       8.هوش مصنوعی         ۷

 زنجیره تامین کشاورزی-3-1

یدن به تا رسمحصول کشاورزی زنجیره تامین کشاورزی شامل تمام فعالیت هایی است که از تامین مواد اولیه و تولید 

( سعی بر نشان دادن مفهوم زنجیره تامین سنتی کشاورزی و 1با ترسیم شکل ).[11]دست مشتری را در بر میگیرد

 ابزارهای  استفاده شده در آن داریم.
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 : زنجیره تامین سنتی کشاورزی1شكل 

 طرح پیشنهادی برای کشاورزی مازندران 4-

 بوده که مراحل این روش به صورت زیر صورا گرفته: ahpطرح پیشنهادی ما با توجه به روش 

فاز اول باید عواملی که در تصمیم گیری مهم میباشند را در قالب یک درخت  در:ساختن نمودار سلسله مراتبی 1-

تصمیم گیری به صورت سلسله مراتبی بیان کنیم که الیه اول آن هدف،الیه دوم ان شاخص های تصمیم گیری و در 

 الیه آخر گزینه ها وجود دارند.

 
 ahpنمودار درختی : 2شكل 

یک امتیاز بدست میاوریم و گزینه ها بر اساس امتیازی که بدست آورده اند برای هر کدام از گزینه ها  ahp متد در

رتبه بندی میشوند.روشی که برای محاسبه امتیاز ها بکار میرود یر اساس مقایسات زوجی است که مرحله دوم روش 

ahp .است 

ر عناصر مربوط خود در سطح باالتر به صورت زوجی در این مرحله عناصر هر سطح نسبت به سای مقایسات زوجی:2-

را با  iالت حال خبره اگر بخواهد اهمیت ماشین آ.مقایسه شده و ماتریس های مقایسات زوجی تشکیل می شوند

 .یکی از حالت های زیر است jبه  Iمقایسه کند،طبق پرسشنامه میگوید اهمیت  jماشین آالت 
 ترجیحات یکسان کمی مهم مهم مهمتر کامال مهمتر

 مقدار عددی 1 3 ۵ ۷ ۹

 مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی: 2 جدول
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برای محاسبه وزن مجموع ستونی ماتریس را سپس با توجه به نظر خبرگان و تشکیل ماتریس مقایسات زوجی،

 و میانگین حسابی آن عنصر را بدست میاوریم. سپس هر عدد را تقسیم را مجموع ستونش کرد همحاسبه کرد

نشان دهنده این است که مقایسات از ثبات و پایداری برخوردار هستند یا محاسبه نرخ ناسازگاری: نرخ ناسازگاری 3-

 که به روش زیر محاسبه میشود. خیر

 را تشکیل میدهیم (A)الف.ماریس مقایسات زوجی 

 را مشخص میکنیم. wب.بردار وزن 

 A =  (λmaxیسبزرگترین مقدارویژه ماتر)میاوریمبه دست  λmax*W از نیتخمی A در ماتریس  Wضرب با ج.
 میکنیمرا محاسبه  λmaxمربوطه تخمین هایی از  Wبر  λmax.Wبا تقسیم مقادیر به دست آمده برای  د.
 کردیم.به دست آمده را پیدا   λmax متوسط  ه.
 = I.I = λmax – n / n -1شاخص ناسازگاری :روبرو محاسبه می کنیم مقدار شاخص ناسازگاری را از رابطه ز.
 (I.I.R)در آن شاخص ناسازگاری تصادفی  که اوردیم به دست I.R = I.I / I.I.Rنرخ ناسازگاری را از فرمول   ن.

 فرض شده است،مطابق جدول زیر قابل استخراج است. nبسته به ابعاد ماتریس 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 n 

1.49 1.45 1.41 1.32 1.24 1.12 0.9 0.58 0 0 I.I.R 
 شاخص ناسازگاری تصادفی: 3جدول 

برای بهره .شد که نشان میدهد مقایسات از پایداری برخوردار است ۰.۰۵در این پژوهش شاخص ناسازگاری برابر با 

 انتقال داده و نمودار های زیر استخراج گردید. expert choiseگیری از نمودار گرافیکی داده ها را به نرم افزار 

 
 نمودار درختی معیار ها و نتیجه گیری انتخاب ماشین آالت: 3شكل 

و در نظر گرفتن سه گزینه ماشین آالت هوشمند،ماشین   ahpبر پایه  آمدهو نتیجه بدست  توجه به مدل ریاضیبا 

ماشین آالت  و با توجه به شاخص های تصمیم به این نتیجه رسیدیم که سنتیآالت نیمه هوشمند و ماشین آالت 

زمایشى .طراحی کنیمزنجره تامینی به شکل زیر برای کشاورزی مازندران  هوشمند را انتخاب و
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 پیشنهادی با استفاده از ابزارهای دیجیتال: زنجیره تامین 4شكل 

 نتیجه گیری-5

دنیا به سمتی پیش میرود که رفاه اجتماعی به حداکثر خود برسد در همین خصوص پیشرفت تکنولوژی و ساخت 

ربات ها و دستگاه های دیجیتال به انسان کمک کرد تا کمتر از نیروی جسمی خود برای کارکردن استفاده کند.از این 

دنیا شد.دیجیتالی شدن نه تنها مشاغل را  رو مشاغل سخت و حیاتی مانند کشاورزی دستخوش تغییرات عظیمی در

تحت تاثیر قرار داد بلکه استفاده از منابع را نیز بهینه کرد.متاسفانه کشاورزی در ایران همچنان با متد های قدیمی 

انجام میشود.چند سالی است در ایران بوق هشدار کم آبی به صدا در آمده و بسیاری از کارشناسان توجه خود را بر 

درصد آب شیرین کشور صرف کشاورزی میشود.به همین  ۷۰اورزی معطوف کرده اند زیرا طبق آمار ساالنه بخش کش

منظور دیگر نمیشود با روش های قدیمی به کشاورزی پرداخت و با دیجیتالی کردن بخش کشاورزی و سیاست گذاری 

به یق را در کشور پیاده سازی کنیم.های زنجیره تامین دیجیتال در کشاورزی هرچه زودتر باید مفهوم کشاورزی دق

طور مثال میتوانیم قیاس کوچکی بین کشور هلند که کشاورزی مدرن و هوشمند دارد و مازندران که تقریبا مساحتی 

کیلومتر مربعی سال قبل صادرات محصوالت کشاورزی آن بالغ  41۰۰۰نصف هلند دارد انجام دهیم. هلند با مساحتی 

میلیون دالر  312کیلومتر مربعی تنها  23۰۰۰ه است در صورتی که مازندران با مساحتی میلیارد دالر بود ۹2بر 

صادرات داشته است.این مقایسه هرچند کوچک بیانگر این است که باید هرچه زودتر در زنجیره تامین کشاورزی 

سعی بر بهبود ساز و کار  مازندران تجدید نظر شود و ما نیز با تالش بر تبیین سیاست گذاری زنجیره تامین دیجیتال

.سال های آینده شاهد پیشرفت چشمگیر کشاورزی استان مازندران با وجود چنین سیاستی کشاورزی استان داریم

 خواهیم بود و با مدیریت و همکاری دانشگاه و کشاورزان سطح کیفی و راندمان کشاورزی بسیار بهبود پبدا میکند.
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 چكیده

ه عنوان ب نترنتیا عد ازب اءیاش نترنتیاست. ا نیتأم رهیزنج تیریدر مد اءیاش نترنتیا یکاربردها یمقاله بررس نیهدف ا نیمهمتر
 یناورده و از فسعه بودر حال حاضر به سرعت در حال رشد و تو اءیاش نترنتیشود. ا یشناخته م ایدن یاطالعات یفناور نیدتریجد
کند.  یاستفاده م رهیو غ یابر انشیرا م،یس ی، ارتباطات بRFID  ،NFCحسگر هوشمند،  ارکد، بWSNهمچون شبکه  ییها

 یاههابنگ ،کیهمچون خانه هوشمند، شهرهوشمند، حمل ونقل، لجست ییها نهیتوان در زم یرا م اءیاش نترنتیا یکاربردها
 ریتاث با اءیاش نترنتیدر کارها شده است. ا لیتسه ثباع اءیاش نترنتیمشاهده کرد. ا رهیتدارکات و غ تیریخدمات، مد ،یسازمان
دمات خطالعات و ا تیریحمل و نقل، مد ع،یتوز ن،یتأم ،یانباردار د،یتول رینظ نیتأم رهیزنج تیریگوناگون مد یدر بخشها یگذار

اعث ب یقو یاتعاطال گاهیپا کیوجود آمدن  شودبهیسازمان م کیبهبود عملکرد آنهادر  و ییکارا شیپس از فروش باعث افزا
رتبط با م ینظر ینمبا یررسمقاله ابتدا به ب نی. در اشودیمنابع م نیو تأم هیته زین و یزیبرنامه ر و ینیب شیپ یندهایفرا لیتسه

ه در حوز نیتأم هریزنج تیریدرمد اءیاش نترنتیا یپرداخته شده است. سپس کاربردها نیتأم رهیزنج تیریو مد اءیاش نترنتیا
 آنها پرداخته شده است. یرو شیپ یوچالشها عیتوز د،یول، ت نیتأم یها

 .نیتأم رهیزنج ؛نیتأم رهیزنج تیریمد ؛اءیاش نترنتیکاربرد ا ؛ایاش نترنتیا کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

دنیای  در بحث مورد های تکنولوژی جدیدترین از یکی(، Internet of thingچیز) همه اینترنت یا 1اشیاء اینترنت فناوری

 این دانستن با اشیاء اینترنت و میزند را اول حرف اطالعات امروزی دنیای در و شودمی محسوب اطالعات فناوری

 داشتن و است داده بسط زندگیمان محیط پیرامون اشیای تمامی به را آن و گرفته شکل اطالعات بر پایه مهم، مسئله

 خدماتی و محصوالت تولید به منجر گیرد،می قرار فن اهل اختیار در مناسب زمان در که مفید آنگاه و روز به اطالعات

است،  یافته توسعه فلسفه همین با نیز اشیاء ینترنتنموده است. ا آسان پیش از روز پیش هر را بشر زندگی که شودمی

 هایزمان در و شده انجام تنظیمات اساس بر و اتوماتیک تمام صورت به اشیاء اینترنت در ها داده ارسال فرآیند

 مکانیکی میکروالکترو های سامانه و سیم بی های فناوری توسعه نتیجه پدیده این ظهور و گردندارسال می مشخص

 شده رفیمع مالی و اطالعات کاال، مواد، جریان مناسب مدیریت برای یکپارچه رویکرد یک به عنوان تآمین زنجیره. است

 تولید کنندگان، تأمین مؤثر نمودن یکپارچه برای که است هاییروش از مجموعه یک 2تأمین زنجیره مدیریت. است

 انمک در و معین زمان در و مشخص مقدار به نیاز مورد محصوالت رود تامی بکار هافروش خرده و بارهانا کنندگان،

 در. است توزیع و تولید به مربوط تأمین، زنجیره مدیریت اصلی مسائل هسته. شود عرضه مشتریان به شده تولید معین

 شودمی باعث این و کنند مشاهده را خود پیرامون دنیای توانندمی دارند تعامل ما با که از اشیای هریک نزدیک، آینده

 فیزیکی اشیای که آینده توصیف برای اشیاء اینترنت. آید ارمغان به رفاه و آسایش سطحی از و متفاوت زندگی سبک تا

                                                           
1 IOT: Internet of things 
2 SCM: Supply Chain Management 
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 روش عنوان یک هب نزدیکی رابطه و کندمی برقرار ارتباط دیگر اشیای با و شودوصل می اینترنت به دیگری از پس یکی

 بی های فناوری حسگر، های فناوری شامل و دارد "(RFID) 3رادیویی فرکانس طریق از شناسایی"مفهوم  بای، ارتباط

 مصرف بازارهای در توجهی قابل های فرصت اجتماعی روندهای. شودمی نیز غیره ( وQR)سریع واکنش و کدها سیم،

 و است متعدد و متنوع اشیاء اینترنت کاربردهای و کندایجاد می... و ارتباطات الکترونیکی، لوازم الکترونیکی، کنندگان

 تغییرات دلیل به و است کرده نفوذ یک کلیت عنوان به جامعه و هاشرکت افراد، روزمره زندگی های زمینه تمام به

 تحت را صنعتی و تجاری هایمشتریان، بخش سالیق پیاپی تغییرات و جهانی فشرده هایرقابت و تکنولوژی مستمر

 مواد به سریع بهبود دسترسی جهت در علم و هنر از تلفیقی تأمین زنجیره مدیریتاست.   داده قرار افزونی روز فشار

دو مورد  تأمین در صنعت امروزی به زنجیره مدیریت. است مشتری به آن انتقال و خدمات یا و محصوالت ساخت اولیه

شدن محصوالت  متنوع(2احی تا تولید انبوه و فروش آن(. )از زمان طر کوتاه شدن دوره عمر محصول(1اشاره دارد: 

تولید و  ،شیاء در سه حوزه تأمینتوجه به اهمیت کاربرد اینترنت اجهت ایجاد ارتباطات مستمر و پویا. با ها سازمان

شیاء در مدیریت زنجیره شناشایی و بررسی کاربرد اینترنت ا توزیع در دنیای امروزی، هدف این پژوهش مروری بر

 تأمین می باشد.

  نظری . مبانی2

 اشیاء اینترنت تكامل و تعریف مفهوم، بر کلی مرور

ی  ولی واژه گیرشد؛نشریات تحلیلی فرا مفهوم اینرنت اشیاء در ابتدا از طریق پروژه های موسسه فناوری ماساچوست و

اینترنت اشیاء رد و مدیریت زنجیره تأمین مطرح کی در زمینه 1999اینترنت اشیاء را نخستین بار کوین اشتون در سال

زیرساخت "به عنوان ءبه طور کلی اینترنت اشیا[. 2رد معرفی کرد]به عنوان ارتباط متقابل شناخته شده منحصر به فرا 

-پروتکل ،همکاری هایهای خود پیکربندی براساس استانداردها و قابلیتتعریف شده که با قابلیت "شبکه جهانی پویا
 فاده ازایی استو توان ت اشیاء دارای هویت و ویژگی هستنددر اینترن"چیزها" فیزیکی و مجازی است. های ارتباطی،

توان به عنوان را می اساسا اینترنت اشیاء[. 4شبکه اطالعات رادارند] یکپارچه سازی به عنوان یک رابط های هوشمند و

 زدیکنفناوری ارتباط که به صورت منحصر به فرد قابل تشخیص هستند برای  های اتصال دستگاه  Supersetیک

سخه ایی نفناوری  پردازش اطالعات که ممکن است  ارتباطات شبکه و شبکه جهانی براساس حساسیت،[. 8دانست]

ه بمتفاوتی  سترده وفناوری های گ با وجودبحث در مورد اینترنت اشیاء، و،ارتباطات و فناوری باشد  جدید از اطالعات

ت اطاهای سنجش هوشمند و ارتببخصوص تکنیک ؛[11مختلف ]سرعت در حال پیشرفت هستند که توسط نهادهای 

[. 14ده اند]و افق های تحقیق پدیدار ش های جدیدچالش بی سیم توسعه یافته است که بخشی از اینرنت اشیاء و

ین ه وبنابراا دادفناوری های حسگر بی سیم به طور قابل توجهی در حال ظهور است که قابلیتهای حساسی دستگاه ها ر

 نترنت اشیاء گسترشی به محیط برای هوش و کنترل مستقل است.مفهوم اصلی ای

 بارکد حسگر هوشمند، ،4(WSNشبکه) ،بی سیم مانند حسگر تعدادی از فناوری ها در اینترنت اشیاء، ،تا به امروز

RFID، 5NFC،  نسل بعدی  اینترنت اشیاء[. 24ل هستند]محاسبات ابری و غیره دخی کم انرژی، سیمارتباطات بی

بسته به تکنولوژی های  شود.جایی که موارد فیزیکی قابل دسترسی از طریق اینترنت شناسایی می، کندتوصیف میرا 

دهد که اشیاء  اساسی از اینترنت اشیاء را نشان می با این حال، است. متفاوت تعریف اینترنت اشیاء مختلف برای اجرا،

در داخل اینترنت اشیاء همه چیز  در نمایندگی مجاز شناسایی شود.ویژگی منحصر به فرد  تواند با در اینترنت اشیاء می

شکل زیر روند تکامل اینرنت اشیاء را در  ش داده ها را انجام دهد.پرداز در صورت نیاز را مبادله کند وتواند داده ها  می

 چند مرحله نشان میدهد:

                                                           
3-RFID:Radio-Frequencyidentifi action 
4 WSN:Wireless Sensor Net Work 
5 NFC:near_field communication 
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 اشیا اینترنت تكامل روند: 1شكل 

 ( وM2Mین)به ماش اینرنت اشیاء قادر به پیکربندی شبکه های ماشیناشیاء تاکید بر تعامالت شبکه است. اینترنت   

 وانسان  ط،محی بین انسان و های برای تعاملمحققان در حال مطالعه تکنیک در حال حاضر شبکه های حسگر است.

 ست.ااینترنت  اشیاء تلفیقی از حساسیت وروند اینترنت  همچنین محاسبات همه جا در بلند مدت هستند. وماشینئ 

 هوشمند و مستقل باشند. ،شبکه باید انعطاف پذیر اشیاءی همه

 فناوری ها در عصر اینترنت اشیاء توانمند سازی

ادغام  و ها فناوری بیردیا و شناسایی: شود می زیر موارد شامل اشیاء اینترنت از آمده بوجود هایی توانمندی مهمترین 

WSN , RFID. 

 شناسایی و رد یابی فناوری ها (1

است و  RFID ی سیمردیابی ب ردیابی و توجه به آن قابلیت شناسایی، با فعال شد و RFIDمفهوم اینترنت اشیاء براساس 

 [.35شود] یمفاده غیره است برنامه های بهداشتی و مدیریت زنجیره تأمین، به طور گسترده در تدارکات ردیابی بسته،

ی برا د وراهم کنمیتواند اطالعات کافی در مورد چیزهایی که در اینترنت اشیاء هستند در زمان واقعی ف RFIDسیتم 

تواند نجیره تأمین میدر مدیریت ز  RFIDمثال:برنامه مفید باشد. خرده فروشان بسیار و توزیع کنندگانتولید کنندگان، 

اده شدن س نه ها،کاهش هزی بازدهی بهتر، آن عبارتنداز:مدیریت موجودی را بهبود بخشد و برخی از مزایای شناسایی 

مسایل مربوط  و RFID بر روی سطحی تمرکز دارد که استفاده از RFIDنسل فناوری  است.فرآیندهای کسب و کار و... 

هم در تکامل  شود ولی هنوزبا موفقیت در بسیاری از مناطق استفاده می RFIDوجود  با آگاه است. RFIDبه مدیریت 

 [.1توسعه سیستم های غعال و فناوری های مدرن است]

 RFID و WSN ادغام (2

 وسنسور وبی سی،فشار ارتعاشات الکترومغناطی بسیاری از انواع حسگرهای مستقر در فیزیکی مبتنی بر مادون قرمز،

مع  شده شیاء جاکه در این حسگرهای هوشمند اینترنت  های آنهااشعه ایکس که توسعه یافته اند و کسانی که داده

حسگر  شده: یکپارچه RFIDتصمیم گیری و ذخیره سازی بدست می آورند. نمونه ایی از  ،، برای تجزیه و تحلیلاست

 RFID های حسگر و سیستم های  خواندن ها و دستگاه برچسب موقعیت/خارج از محل، حسگر مستقل،هوشمند 

ری تصمیم گی ی،های  بهداشت ها می توانند برنامه های اینترنت اشیاء را در مراقبتWSN  و RFIDادغام [. 38هستند]

وانمندی شهر هوشمند یا سیستم های ت نقل هوشمند، وهای هوشمند مانند حمل سیستم  از سیستم های پیچیده،

 [.39هوشمند را توسعه دهند]

 شیاءت اها و ابزارهای فعال کننده اینترن زیرساخت
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های   سنسورها و پانل (سیستم سخت افزاری شامل سنسورها،1اینترنت اشیا شامل چندین عنصر کلیدی است: 

ده های خیره سازی دایا ذ (سیستم مدور از ذخیره سازی داده ها مانند ابر داده در سیستم شبکه و2ارتباطی تعبیه شده.

ر داده ها و تفسی تعامل کاربر، صفحه نمایش رابط کاربر،(سیستم تجسم شامل 3جاسازی شده در دستگاه اینترنت. 

 تعیین رویداد. 

 کاربردهای اینترنت اشیا

اساس نوع  بردها  برن کارای که تحت تأثیر ظهور اینترنتی از اشیا قرار گرفته اند وجود دارد. حوزه های کاربردی فراوانی

-بندی می تأثیرات آنها دسته مشارکت کاربران و عدم تجانس تکرار پذیری، ،مقیاس پوشش دهی، دسترسی شبکه،
 حوزه عملکردی دسته بندی شده اند: 4کاربردها در  پژوهششوند. در این 

 اینترنت اشیا)شخصی و خانگی(: (1

 عی ووش مصنوههای دستگاه با استفاده از ترکیب حسگرها، یک خانه خودکار به یک خانه هوشمند تبدیل خواهد شد.

وظایف  ه باشند ور داشتابتوانند با یکدیگر ارتباطی پاید این امکان به وجود می آید تا این ابزارهاهای متعدد  دستگاه

وم انی که مفهزم هند.به صورت کامل انجام د بدون اینکه کاربر از قبل تنظیماتی روی آنها انجام داده باشد، محول را

 اشت.یک خانه هوشمند خواهید د ب کنید،وسایل متصل و اینترنت اشیا را باهم ترکی خودکار سازی خانه،

 اینترنت اشیا)سازمانی(: (2

شیای انترنت ای مورد فهم و توجه قرار خواهد گرفت.توسط مشتریان سازمانی  اصلی ترین پتانسیل اینترنت اشیا،

 ار،ت افزسخ م،صنعتی به مرور زمان در حال تبدیل شدن به فرصتی چند میلیارد دالری برای توسعه دهندگان پلتفر

 و سازی،ثل خودراینترنت اشیا تقریبا در تمامی صنایع م های سازمانی است.ایجاد کنندگان سیستم و شروع فعالیت

اضر درحال ح ست.اتأثیرگذاشته  صنایع نفت و گاز فروش و ،ساز ساخت و ی تأمین،زنجیره تولیدات، تجهیزات پزشکی،

افع نم از فواید و شرکت ایرباس، مرکز تحقیقات ریو و کوکاکوال، های بزرگی همچون هیدروالکترونیک کانادا،سازمان

 شود.یارزش واقعی اینترنت اشیای سازمانی در داده ها خالصه م در حال بهره وری هستند. اینترنت اشیا

 )ابزاری(:اینترنت اشیای (3

 رای مصرفبنه  ات وبرای بهینه سازی خدم های کاربردی مختلف،ها در حوزهاطالعات جمع آوری شده توسط شبکه

ها ه و از آنرار گرفتقاستفاده  های تأسیساتی مورداین اطالعات در حال حاضر توسط شرکت روند.کاربران نهایی بکار می

 سیاری برایبهای هاین کاربردها، شبک شود.بکارگیری می ،برای مدیریت منابع جهت بهینه سازی هزینه در مقابل سود

 د.کرده ان کنترل ترافیک و غیره ایجاد نقل هوشمند، مدیریت کارآمد شهری حمل و تأسیسات حیاتی و نظارت بر

 )همراه(:اینترنت اشیا (4

کاالها  ظارت برنکارآمد است که شامل  مدیریت تدارکات یکی از حوزه های مهم کاربردی اینترنتی از اشیاء همراه،

انند م نقل در یک محیط کوچک، حمل و رتظارت ب های بزرگ حمل و نقل هست.هنگام جابجایی و همچنین طرح

ز فناوری استفاده نقل با ا های نظارتی حمل و اما طرح ؛پذیرد کاالهای داخل یک کامیون در محیط کارخانه انجام می

 شوند. گ)ملی و منطقه ای( پیاده سازی میراینترنتی از اشیاء در مقیاس بز

 پژوهش پیشینه

 از استفاده با الرج تأمین زنجیره قالب در تأمین زنجیره مدیریت رویکردهای سازی یکپارچه»عنوان با تحقیق یک در

 از اصلی رویکردهای یکایک به نسبت جدید رویکردکه  رسیدند نتیجه این به« شاخصه چند گیری تصمیم های تکنیک

 تأثیر بررسی» عنوان با [. تحقیقی71گردد] شرکت بهتر عملکرد به منجر تواندمی و بوده برخوردار یبیشتری مزایا

 زنجیره مدیریت در اطالعات فناوری از استفاده که رسیدند نتیجه این به« تأمین زنجیره مدیریت بر اطالعات فناوری
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 همکاری، و انسجام عملکرد، بهبود و عملیاتی کارایی اطالعات، صحت و اعتماد قابلیت کیفیت، افزایش باعث تأمین

 [.72د]شو می خدمات یا محصوالت تمایز و هزینه کاهش

 روش پژوهش

. است یا توسعه تحقیقات جزء نوع نظر از و شود می محسوب کیفی های روش جزء شناسی روش نظر از تحقیق این

 است. شده استفاده اسنادی و ای کتابخانه منابع از ها داده گردآوری برای تحقیق این در

 یافته های پژوهش

 اند برتویاء میترنت اشاین طول مدیریت زنجیره تأمین است. بکارگیری آن در اشیاء، یکی از متمایز ترین مزایای اینترنت

ه ان دارند کاذع یک،لجست بسیاری از مطالعات در عرصه زنجیره تأمین و تأثیر گذار باشد. کل فرآیندهای زنجیره تأمین

ر طول بیشتر د اثر بخشی کارایی وباعث توسعه  های الکترونیک که با بکارگیری اینترنت توانمند شده اند،سیستم

از  نت اشیاء،ز اینتراهدف  اصلی استفاده  .مزایای آن به شرح زیر عنوان شده است گردند که برخی اززنجیره تأمین می

ریق طاز  ست.های اطالعاتی انمایش آنها در سیستم بین بردن فاصله میان فرآیندهای تجاری در دنیای واقعی و

شیاء هوشمند گرهای مختلف به ایا حس وRFID های کاالها و فرایندها توسط تگ ی تجهیزات،اینترنت اشیاء تمام

( الین)برخطورت آنتوان به صی پوشش دهنده مبتنی بر اینترنت میبنابراین با استفاده از شبکه ها گردند.تبدیل می

گرها [. با ترکیب حس73اوری اتخاذ نمود]های این فنتحلیل با راهنمایی ها و نظارت  داشته و تصمیمات مورد نیاز را

 ای لجستیکایندهمحیط فر در دنیای فیزیکی و نفوذ آنها درسیستم های اطالعاتی به عنوان یک وسیله ارتباطی دقیق،

وری آات جمع اطالع شود.های سنجش و رایانش در لحظه تبدیل می به یک محیط هوشمند از همگرایی باال و قابلیت

-یمل قرار تحلی ایی به سیستم پردازش مرکزی ارسال گردیده و مورد تجزیه وگرها به صورت لحظهشده توسط حس
ینترنت اشیاء عالوه بر [. ا74زمینه را برای تصمیم گیری صحیح مدیران فراهم می آورد] ها،گیرد. نتایج حاصل از تحلیل

ندها مورد فرایول تا منابع به طور مؤثر در ط شودباعث می ،ر فرایندهای مدیریت زنجیره تأمینبهینه سازی زمان د

 در نهایت داشت و بهبود شایانی خواهد ضمن اینکه شفافیت اطالعات در عملکرد زنجیره تأمین،استفاده قرار گیرند. 

ربوط طالعات ماز طریق این بخش کلیه اطالعات محصول نظیر ا شود.یکپارچگی سیستم مذکور می منجر به پویایی و

 سایر ی واطالعات مشتر اطالعات زمان تحویل، اطالعات مسیر حمل، ،ارگرفتن کاالهای در حال حملقر به محل

 [.74باشد]اطالعات مرتبط قابل پیگیری و دستیابی می

 در فعال کنندگان مشارکت آالت ماشین و تجهیزات و اشیا آن در که بود خواهد آینده اینترنت ازی بخش اشیا اینترنت

 سازمان، یک یکل مدیریت های بخش ترین بنیادی و ترین حیاتی از یکی. کنندمی عمل اطالعاتی تجاری، فرایندهای

 ابتدایی احلمر از واحدها تمام میان هماهنگی وظیفه که بخشی. شودمی محسوب سازمان آن تأمین زنجیره مدیریت

 اطالعاتی بسترهای وجوددارد.  عهده بر را کاال فروش از پس خدمات و تحویل نظیر نهایی مراحل تا مواد تأمین مانند

 یکپارچه های اهدستگ تر صحیح هرچه بکارگیری رو این از. است تأمین زنجیره یک مدیریت الزامات از معتبر و جامع

 شکل به عاتاطال این دهی پوشش. است اهمیت مورد سازمان مدیریت از بخش این در اشیا اینترنت نظیر اطالعاتی

 ابری رایانش روند، این بهبود برای. شودمی فرایندها پیشرفت روند شدن تر شفاف و امور تسهیل باعث لحظه در و دقیق

 تسهیلنظیر  ابری شرایان های قابلیت سایر از توانمی این بر عالوه. گیردمی قرار استفاده مورد حل راه عنوان به

 بستر و ها داده حلیلت تجزیه ذخیره گر، در اشیاء اینترنت و نظارتی های دستگاه در یکپارچگی ایجاد اشیاء، ارتباطات

 چگونگی که وییالگ منظور این به. نمود استفاده تأمین زنجیره مدیریت در مشتری به ارایه جهت مجازی فضای سازی

 .تاس نیاز مورد، نماید مشخص را تأمین زنجیره مدیریت و ابری رایانش اشیاء، اینترنت میان ارتباط

 گیری نتیجه -3

 تسریع جریان بر عالوه آن در که ایآینده .است تأمین زنجیره مدیریت آینده از ناپذیر جدایی بخشاینترنت اشیاء 
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 و شده متحول نیز نهایی مشتریان به کاال تحویل، عظیم های داده این تحلیل و تجزیه و زنجیره سرتاسر در تاطالعا 

 اینترنت. میگردد محصول تحویل تا تولید زمان و ها هزینه کاهش و میانی های واسطه حذف کنترل و هماهنگی باعث

 نقل، و حمل توزیع، تأمین، انبارداری، تولید، نظیر تأمین زنجیره مدیریت گوناگون هایبخش در تاثیرگذاری با اشیاء

 وجود به. شودمی سازمان یک در آنها عملکرد بهبود و کارایی افزایش باعث فروش از پس خدمات و اطالعات مدیریت

 با. شودمی منابع تأمین و تهیه نیز و ریزی برنامه و بینی پیش فرایندهای تسهیل قوی باعث اطالعاتی پایگاه یک آمدن

 تولید به مربوط اطالعات محصول، اطالعات به مشتریان است، گردیده مهیا فناوری این طریق از که اطالعاتی و خدمات

 تأمین زنجیره مدیریت طول در اشیاء اینترنت کارهای راه انواع از استفاده. ابندیمی دست تأمین زنجیره اطالعات و

 کار گردش بهبود باعث و برسد الزم میزان بیشترین به مرتبط هایبخش بین اطالعات اشتراک که شودمی موجب

 اینترنت نتیجه در. بود خواهد درآمد رساندن حداکثر به برای توزیع سازی بهینه و مواد ردیابی افزایش ،ها  کارخانه

 حکمت و دانش اطالعات، به ها داه تبدیل با انسانها اینکه به توجه با. است اینترنت بعدی تکامل دهنده نشان اشیاء

 .دارد را جهان تغییر توانایی اشیا اینترنت ابند،می تکامل و پیشرفت
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 چكیده

میلیون  29، 2012ال سدر امریکا این آمار در بیماری دیابت امروزه افراد زیادی را در کشورهای مختلف درگیر خود کرده است. 
مصرف میوجات و  بیشترداشتند. عوامل زیادی از جملهسال و یا 20درصد افراد دیابتی، سنی حدود 37نفر گزارش شده است که 

 تمال ابتالاتی احسبزیجات ، کاهش مصرف چربی ها و نوشیدنی های قنددار، افزایش فعالیت های بدنی، کنترل عادت های دخانی
مه، یوع پوشش بن مچونبه دیابت را افزایش می دهد که بیشتر این عوامل به یکدیگر وابسته می باشند. در این مطالعه عواملی ه
د دیابتی و د به افرای افرابیماری قلبی، فشارخون و دانش به دیابت را اضافه کردیم. با توجه به وابستگی این متغیرها و طبقه بند

به ندی افراد باال طبقه دقت ب غیر دیابتی، ما از الگوریتم فیشر استفاده کردیم. هدف ما در این مطالعه کاهش ابعاد و عوامل موثر با
 95با احتمال  ا یک بعد،تنها ب فیشر توانستیمدر این راستا ما با استفاده از برنامه نویسی الگوریتم  دیابتی و غیر دیابتی می باشد.

 درصد داشته باشیم. 70درصد، دقتی برابر 

 .پوشش بیمه ؛طبقه بندی؛ فیشر ؛دیابتکلمات کلیدی: 

 مقدمه-1

 دیتول ییوانات یماریب نیشود. در ا یگفته م تیگرم پردسل یلیم 96 یبه قند خون باال  قند, یماریب ای ابتید

 تواندینم یدیتول نیانسول نیمقاوم شده و بنابرا نیبدن در برابر انسول ای رودیم نیدر بدن از ب نیهورمون انسول

 خود را انجام دهد. یعیعملکرد طب

ند خون ق زانیم رونیاز ا ابدییبدن در استفاده و سوخت و ساز کامل گلوکز کاهش م ییسرعت و توانا ابت،ید در

در  زیر رایبس یهارگ بیقند در دراز مدت در بدن وجود داشته باشد، سبب تخر شیافزا نیا ی. وقتمی یابد شیافزا

 شیفزاابا  بتاید نیکند. همچن ریچشم و اعصاب را درگ ه،یمختلف بدن همچون کل یااعض تواندیکه م شودیبدن م

اد با ر افرد یماریب نیزودرس ا صیو تشخ یدارد؛ لذا غربالگر یمیارتباط مستق یعروق یقلب یهایماریب سکیر

  عوارض مؤثر باشد. نیاز ا یریشگیدر پ تواندیباال م سکیر

 پیشینه تحقیق-2

 438,4به  ،2025شدند که این مقدار تا سال میلیون نفر به بیماری دیابت مبتال  284,6، حدود 2010در سال 

درصد افراد 37زارش شده است که میلیون نفر گ 29، 2012مار در سال آدر امریکا این  .[1]خواهد رسیدمیلیون نفر

. در گزارش های فراوانی، چندین عامل، از قبیل سوابق خانوادگی، نژاد، داشتندو یا بیشترسال 20دیابتی، سنی حدود 

. [2]عدم فعالیت بدنی ، مصرف دخانیات و الکل که منجر به ابتال دیابت شده است، ذکر شده است اضافه وزن،

مصرف میوجات و سبزیجات ، کاهش مصرف چربی ها و نوشیدنی های قنددار، افزایش همچنین گزارش شده است 

. این در حالی است [3] ودفعالیت های بدنی، کنترل عادت های دخانیاتی باعث کاهش ابتال به بیماری دیابت می ش
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جات  به صورت جداگانه تاثیری بر کاهش ه شده است که مصرف سبزیجات و میوکه در بعضی تحقیقات نشان داد

.  در مطالعه ای دیگر نشان داده شده است، رابطه ای غیر خطی بین مصرف میوجات و ابتال [4]دیابت نخواهد داشت 

مصرف میوه افراد و بین . همچنین، موراکی و همکارانش یافتند، ارتباط ناهمگنی [5]به دیابت نوع دو وجود دارد

ابتال  ، امیلی و همکارانش، در مورد ارتباط پوشش بیمه و2013در سال . [6]ریسک ابتال به دیابت نوع دو وجود دارد

مایششان در دیابت از افراد هستند، نشانه های از که افراد دارای بیمه خصوصی دیابت مطالعه کردند و دریافتند به

ونگ و همکارانش، عوامل مواد مغذی و فعالیت های بدنی را مورد ، شنگ 2017. در سال [7]فاقد بیمه بدتر است

استفاده کردند و با روش لجستیک PCA بررسی قرار دادند. انها برای رفع مشکل وابسته بودن متغیرها از روش 

 [8].کردند را طبقهدیابتی و غیر دیابتی  رگرسیون افراد

 بیان مسئله:-3

  ا عواملزم است توند البا توجه به نرخ باالی ابتال به دیابت و هزینه هایی که خانواده ها برای درمان ان متحمل می ش
صوصی های خ چه از طرف دولت و چه از طرف مردم و حتی شرکت ،شناسایی شود و اقدامات پیشگیرانهابتال به ان 

بیات که در اد ن طورانجام گیرد تا از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم این بیماری جلوگیری شود. هما ،بیمه درمانی

ده شهد، بیان می د احتمال ابتال به دیابت را افزایش ،بیان شد، تحقیقات زیادی بر روی اینکه چه عوامل اثر گذاری

 ا در ابتالراثر  بیشترینرد این است که چه عواملی است. موضوعی که در ادبیات مشخص است و بر اثر ان بحث وجود دا

 ،نگ وانگچاقای  قبلدر این مطالعه نسبت به مطالعه اقدامات پیشگیرانه بر روی این عوامل انجام گیرد.  چهدارد و

ی اجمچنین به یم و هشش بیمه، بیمار قلبی، فشار خون، دانش به دیابت استفاده کردچهار متغیر نوع پوبرای توسعه از 

دیابتی  دیابتی و غیر بندی افراد به افراد ابعاد و لجستیک رگرسیون برای طبقهبرای کاهش   PCAاستفاده از الگوریتم 

 د.نجام می دهبندی را ا ان انجام کاهش ابعاد و طبقه( استفاده کردیم که به طور هم زمFDAاز الگوریتم فیشر )

 مدل سازی و پیاده سازی -4

و یک  اشدمتغیر می ب 14داده و  1689که شامل  گرفته شده است data.austintexas.gov سایت های ما از داده

ع پوشش نوسن،  متغیرهای ما شاملپاسخ اسمی که وضعیت فرد، دیابتی و غیر دیابتی بودن را نشان می دهد. متغیر 

ر حوزه دیالت قبلی تحص سطح تحصیالت، داشتن بیماری قلبی، فشار خون، مصرف دخانیات،جنسیت، نژاد،  بیمه،

در  اشد که، مصرف شکر، مصرف کربوهیدرات و فعالیت بدنی می بدانش دیابتی، مصرف سبزیجات و میوجاتدیابت، 

ده های ز نوع داچون داده های ما به جز متغیر سن ا زیر توضیحات مربوط به هر متغیر داده شده است.(  1 ) جدول

 نان نوشتهم اطمی، عدداده و یا در خانه های جدولاز دست رفته بودند اسمی می باشند، داده هایی که در هر متغیر 

 ه با نمی دانم پرک متغیر کربوهیدرات 132ستون متغیر کربوهیدرات، در حذف داده ها، از بعد . ، حذف کردیمشده بود

با الگوریتم فیشر که  داده را حذف نکردیم و 132، ما این را از بین می بردحذف انها داده ها ی زیادی  که ندشده بود

ز متغیر به ج. یمعات مصرف کربوهیدرات در هفته را پر کردتعداد دفتوضیح داده خواهد شد، الگوریتم در بخش بعدی 

 ابتنش دیداشند. متغیرهای ترتیبی که شامل سطح تحصیالت، سن، باقی متغیرها به صورت ترتیبی و اسمی می با

کردیم.  گزاری،مصرف سبزیجات و میوجات، مصرف شکر، مصرف کربوهیدرات و فعالیت بدنی می باشند را به ترتیب کد

 ردیم.ک( ساختیم و دریک فایل اکسل ذخیره 1و0متغیرهای اسمی مانند متغیر پوشش بیمه، متغیرهای دامی )

 
 : استخراج ویژگی های افراد دیابتی و غیر دیابتی1جدول                                              

 سن افراد سن
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 ، انواع دیگرMAP ،Medicare ،Medicaidعدم پوشش بیمه، بیمه خصوصی،  نوع پوشش بیمه 

 مرد  /زن  جنسیت

 دهاگر نژاامریکایی، اسپانیایی، سفید پوستان، دیهندی امریکایی، اسیایی، سیاه پوستان افریقایی  نژاد

 یل دبیرستان، دانشجو، تحصیالت دانشگاهی، فارغ تحص11-9مقطع ،  8-1عدم تحصیالت، مقطع  سطح تحصیالت

 خیر/بله بیماری قلبی

 خیر/بله فشار خون

 بله/خیر مصرف دخانیات

 بله/خیر تحصیالت قبلی در دیابت

 خوب ضعیف، متوسط، دانش دیابت

 بین یک و دو روز در هفته، بین سه  و چهار روز درهفته مصرف سبزیجات و میوجات

 ویا بیشتر روز در هفته3، 2، 1، 0 مصرف شكر

 روز و بیشتر در هفته4، 3، 0 مصرف کربوهیدرات

 روز در هفته و بیشتر5، 4، 3، 2، 1، 0 فعالیت بدنی

 

 FDAطبقه بندی بر اساس روش -5

( در متلب کد نویسی شده و اجرا شده است. داده ها  از اکسل به  FDAاستفاده از الگوریتم فیشر ) طبقه بندی با

دیابتی ها و غیر دیابتی ها را جدا کردیم تا از هر دسته متلب در فرم یک ماتریس منتقل شده است. سپس داده های 

اب داده های اموزش انتخاب کردیم که این درصد های متفاوتی برای انتخداده های تست و اموزش داشته باشیم. ما 

می باشد که به ازای  1درصد می باشند. هدف از این کار مقایسه شاخص دقت 0,85،0,8،0,7،0,6مقادیر شامل 

داده های اموزش دیابتی و غیر دیابتی را به صورت رندم ، شاخص دقت بهتری خواهیم داشت. موزشآ چنددرصد داده

همچنین داده  جدا کردیم. setdiffنتخاب کردیم. همچنین داده های تست را با دستور متلب ا randpermبا دستور 

بعد از ان وارد الگوریتم فیشر می شویم که هدف این الگوریتم  های اموزش دیابتی و غیر دیابتی را ترکیب کردیم.

دار خود برسد و در ابعاد حداکثر سازی واریانس بیرون کالسی به حدکثر خود و واریانس درون کالسی به حداقل مق

 به شرح زیر می باشد:FDA [9] انجام بگیرد. الگوریتم  و تمایز بهترین دسته بندی ،کمتر

 FDAالگورریتم 

 (:𝑠𝑤محاسبه واریانس درون کالسی )-1

𝑠𝑤 = ∑ ∑ (  𝑥𝑖
𝑖𝜖𝑤𝑖𝑖

− 𝜇𝑖)(𝑥𝑖 − 𝜇𝑖)
𝑇 

ماتریس  ردیم. اینکعی کم ه را برای افراد دیابتی و غیر دیابتی گرفتیم و از داده های واقمیانگین هر بعد داددر متلب 

ابتی ا و غیر دین کالسی را برای دیابتی هکواریانس درو-انحرافات را در ترانهاده اش ضرب کردیم و ماتریس واریانس

 ردیم.وآواریانس کل را بدست ک-ها بدست اوردیم که از جمع انها ماتریس واریانس

 (:𝑠𝐵) محاسبه واریانس برون کالسی-2
 

𝑠𝐵 = ∑ 𝑁𝐾
𝐼

(𝜇𝑖 − 𝜇)(𝜇𝑖 − 𝜇)𝑇 

. همچنین و از میانگین داده های دیابتی کم کردیم و در ترانهاده اش ضرب کردیمین داده کل را گرفته همچنین میانگ

در تعداد کل داده ها دیابتی ضرب کردیم. همین روش را برای داده های غیر دیابتی انجام دادیم و دو ماتریس 
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 وریم.آکواریانس درون کالسی بدست -کواریانس را با هم جمع کردیم تا ماتریس واریانس-واریانس

 محاسبه بردار ویژه و مقدار ویژه: -3

برای ماکزیمم سازی تابع هدف 
𝑤𝑇𝑠𝑏𝑤  

𝑤𝑇𝑠𝑤𝑤 
𝑠𝑤𝑤 ه      معادلاز طریق این  را w یژه و مقادیر ویژه، باید بردار و   =

𝜆𝑠𝐵𝑤     وریم که برای محاسبه می توانیم به راحتی با دستور آبدست eigبردار ویژه و مقادیر ویژه را بدست متلب ،

 ورد.آ

 رتب کردن مقادیر ویژه و حذف مقادیر ویژه  کم اهمیت م -4

درصدی و با مقایسه  95مرتب کردیم و با استفاده از گذاشتن یک حد استانه  sortدر این مرحله مقادیر ویژه  با دستور 

∑فرمول ن با آ 𝜆𝑖𝑖

∑ 𝜆
 مقادیرکم اهمیت مقادیر ویژه را کنار گذاشتیم.   

 دیر ویژه کم اهمیتمرتبط با مقاحذف ستون های بردارویژه -5

 تداده های اموزش دیابتی و غیر دیابتی و داده های تسضرب بردار ویژه تعدیل شده درمیانگین -6

 تعدیل شده دیابتی و غیر دیابتی  های اسبه فاصله داده ها تعدیل شده از میانگینمح-7

ایی که به ستند و اختصاص عدد صفر به داده هنزدیک ه ها ختصاص عدد یک به داده هایی که به میانگین دیابتیا-8

 میانگین غیر دیابتی نزدیک هستند.

 نتایج-6

های اموزش اجرا  ،برای انتخاب تعداد داده 0,6،0,7،0,75،0,8،0,85های مختلف شامل نوشته شده را با درصدبرنامه 

رصد دب ا انتخابشد.  اجرا نبود این متغیریدرات و یک بار با فرض کربوه متغیر فرض وجود ر باکردیم.این برنامه یک با

مقدار  ه بایژمشاهده کردیم که فقط یک مقدار وهای مختلف داده های اموزش و با فرض وجود متغیر کربوهیدرات، 

د. باتوجه به ناشقابل مشاهده می ب (1) که در شکلبودند و بقیه مقادیر نزدیک به صفر  قابل توجه بود 0,32حدود 

اخص دقت این طبقه شدرصد، داده های تست را طبقه بندی کنیم. 0,95با احتمال ا توانستیم با یک بعد م  مقادیر ویژه

ا در نظر نگرفتن بمشاهده می کنید. همین روند را  (2 )شکلو ( 2 ) بندی با تعداد داده های اموزش مختلف در جدول

 متغیر کربوهیدرات انجام دادیم و به نتایج یکسانی دست یافتیم.
                          موزش                            اشاخص دقت برای درصد های مختلف داده  :2جدول                                                     

 0.6 0.7 0.75 0.8 0.85 

 0,7113 0,7375 0,7087 0,6929 0,6693 با متغیر کربوهیدرات

 0,7297 0,7218 0,7087 0,6457 0,7192 بدون متغیر کربوهیدرات
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 شاخص دقت به ازای درصد انتخاب داده آموزش: 2شکل                                                                              : مقادیر ویژه1شکل 

 نتیجه گیری-7

ی باعث راوانفدیابت امروزه هزینه های زیادی را متحمل دولت ، فرد بیمار و شرکت های بیمه کرده است. عوامل 

ای ش در راستن پژوهکه اکثر انها به یکدیگر وابسته می باشند. هدف ما در ای افزایش احتمال فرد به دیابت می باشد

 ندی و طبقه ب ش بینیباال افراد دیابتی و غیر دیابتی را پیکاهش این وابستگی ها بود تا با متغیر های کمتر و دقت 

 . الزم به ذکر استدصد افراد دیابتی را از غیر دیابتی تشخیص دهد 70توانست با دقت تقریبی  FDAبکنیم. الگوریتم 

 ( بیشتر مربوط به رندم انتخاب کردن داده های اموزش می باشد.2تغییرات شاخص دقت در جدول )
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 چكیده

اشاره رات ذسازی ازدحام بهینه ز الگوریتمبا استفاده ا ،ریزی دوسطحی کسری خطیمسائل برنامهمقاله، به یک روش برای حل این 
دوم  ول واوح سطخطی در  هایو محدودیت یک مدل دوسطحی با توابع هدف کسری خطی، مورد بررسی در اینجا. مدل دکنمی
 آید.ذرات به دست میسازی ازدحام که جواب بهینه سراسری آن با استفاده از الگوریتم بهینه دنباشمی
ی از امجموعه  سوه براساکنیم، که مشخصات هر ذره در گرهای تصادفی به نام ذره را تولید مییک گروه از جواب ،این الگوریتمدر 

ی هئلمساب بهینه جوگروه  بهترین مقدار یافت شده در پردازیم.شود و سپس به یافتن بهترین مقدار در گروه میپارامترها تعیین می

 باشد.می ریزی دوسطحی کسری خطیبرنامه

 سازی ازدحام ذرات.؛ الگوریتم بهینهریزی کسری خطیبرنامه؛ ریزی دوسطحی کسری خطیبرنامه  لمات کلیدی:ک

 مقدمه -1

  دیریتمک شرکت، یهای غیر متمرکز توسعه یافته است. به طور مثال در گیریریزی دوسطحی، به منظور تصمیمبرنامه

دجه دار بوگیرد و سپس هر بخش با آگاهی از مقارشد تصمیماتی مانند چگونگی تخصیص بودجه به هر بخش را می

 .گیردراجع به میزان تولید تصمیم می

در یک تر سطح پایینتو با دو سطح، یعنی سطح باال و  در سازی تو ی بهینه یک مسئله 1ریزی دوسطحیمسئله برنامه

هایش است. به محدودیتدر  دیگرسازی بهینه  یباشد. به عبارت دیگر این مسئله شامل یک مسئلهمی مراتب سلسله

گیرنده سطح دسته از مسائل، تصمیماین  در شود.گفته می 4و پیرو 3پیشرو ترتیب به دوم سطح اول و 2هگیرندتصمیم

نماید و قصد دارد که تابع هدف سطح دوم را مشاهده می العملاول تصمیم خود را بر سطح دوم اعمال کرده و عکس

کرده و یک تصمیم منطقی را در جهت  گیرنده سطح دوم نیز تصمیم سطح اول را مشاهدهخودش را بهینه کند. تصمیم

 .[3]، [1] دنمایع هدف خود اتخاذ میبهینه نمودن تاب

 ریزی دوسطحیمدل ریاضی برنامه -2

 هایاحیمچون طره ملیها، تئوری و کاربردهای عریزی مورد توجه بسیاری از محققان در زمینه روشین نوع برنامها

 :شودیمبندی لمدل ریاضی این مسئله به صورت زیر فرمو و باشدمی نظایر آنمهندسی، اقتصاد، مدیریت ترافیک و 
max𝑥,𝑦:      F(𝑥, 𝑦) 

                                                           
)PPlevel Programming Problem (BL-Bi 1 
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𝑠. 𝑡:            𝐺(𝑥, 𝑦) ≤ 0                                                                                                                                               (1) 
maxy:         f(𝑥, 𝑦) 
𝑠. 𝑡:            𝑔(𝑥, 𝑦) ≤ 0 
                   𝑥, 𝑦 ≥ 0 

  

,𝐹(𝑥 در آن هک 𝑦)  تابع هدف پیشرو و f(x, y) باشند. همچنین تابع هدف پیرو می x  و𝑦  دهند نشان میمتغیرهایی را

,G(x   و هستند  ی سطح یک و دوگیرندهکه به ترتیب تحت کنترل تصمیم y) ≤ ,g(x   و 0 y) ≤ به ترتیب بیانگر 0

 باشند وقیود سطح باال و سطح پایین می
F: Rn1 × Rn2 → R  ,    f: Rn1 × Rn2 → R  ,    G: Rn1 × Rn2 → Rm1  ,     g: Rn1 × Rn2 → Rm2 

 سازی ازدحام ذراتبهینهمعرفی الگوریتم  -3

کند و اغلب برای باشد که بر مبنای جمعیت کار میهای ابتکاری مییکی از تکنیک )5PSO(ذرات سازی ازدحام بهینه

]7[ 7و ابرهارت ]6[ 6یتوسط کند 1995 رود. ایده اصلی این روش در سالسازی توابع پیوسته غیرخطی به کار میبهینه

ای از گیرد. فرض کنید دستهها برای یافتن غذا الهام میدسته جمعی پرندگان و ماهی مطرح گردید که از رفتار 

گردند و تنها یک تکه غذا موجود است. هیچ یک از پرندگان از پرندگان در یک ناحیه به طور تصادفی به دنبال غذا می

سپارد. ن موقعیت خود را به خاطر میدانند. هر پرنده بهتریمحل غذا با خبر نیستند و فقط فاصله خود تا غذا را می

شود و بهترین موقعیت در گروه، به سمت غذا گرایش پیدا ای برای سایر پرندگان ارسال میاطالعات به صورت لحظه

ی یک پرنده در دسته سازی ازدحام ذرات، لغت ذره نشان دهندهبه طور مستقیم(. در بهینه ا  کند )البته نه لزوممی

ر یک ذره بتواند بر اساس اطالعات شخصی و گروهی، یک مسیر خوب برای رسیدن به جواب بهینه پرندگان است. اگ

       ها دور باشد.آن مسیر خوب را دنبال کنند حتی اگر فاصله آن فورا )غذا( پیدا کند، سایر ذرات قادر خواهند بود که 

  است:سازی ازدحام ذرات بر اساس مدل زیر شکل گرفته به طور کلی بهینه

ه تمام بالعات کند، بالفاصله اطوقتی یک پرنده مکان هدف یا غذا )مقدار بهینه تابع هدف( را تعیین می -1

  شود.  پرندگان دیگر منتقل می
 شوند البته نه به صورت مستقیم.همه پرندگان به سمت هدف یا غذا متمایل می -2

 آن موجود است. ای مربوط به اطالعات هر پرنده و همچنین حافطه گذشتهلفهمؤ -3
به  ه برایئلباشد، یک جستجوی تصادفی در فضای مساین ایده، که نظریه اصلی بهینه سازی ازدحام ذرات می

   کند.سازی میست آوردن مقدار بهینه تابع هدف را شبیهد

جواب بهینه در کند و سپس برای یافتن های تصادفی به نام ذره شروع به کار میاین الگوریتم با یک گروه از جواب

با دهد. هر ذره به صورت چند بعدی )ها در هر مرحله، به جستجو ادامه میله، با به روز کردن مکان ذرهئفضای مس

شود. در ام هستند، مشخص می𝑖 دهنده مکان و سرعت ذره که به ترتیب نشان  𝑉𝑖و  𝑥𝑖له( با دو بردار ئتوجه به نوع مس

 𝑖ای است که ذره شود. اولین مقدار بهترین تجربههر ذره با دو مقدار بهترین به روز می هر مرحله از حرکت گروه، مکان

ای است که در بین تمام شود. دومین مقدار بهترین تجربهنشان داده می 𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖ام تا به حال به دست آورده است و با 

  .[8]، [5] شودنشان داده می 𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡ها تاکنون به دست آمده است و با ذره

 سازی ازدحام ذراتسازی الگوریتم بهینهروند پیاده 3-1
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 تعداد ذرات در گروه باشد. 𝑛فرض کنید  .1

 له تولید کنید.ئموقعیت هر ذره را به صورت تصادفی در فضای مس .2

 سرعت اولیه ذرات را صفر در نظر بگیرید. .3

 برای هر ذره مقدار تابع هدف را محاسبه کنید. .4

 ذره را به روز کنید. بهترین موقعیت .5

 بهترین موقعیت ذره در گروه را به روز کنید. .6

𝑗سرعت هر ذره را برای   .7 = 1,2, … , 𝑛 به دست آورید. (2)،  با معادله 

𝑉𝑗(𝑘) ≔ 𝑉𝑗(𝑘 − 1) + 𝑐1𝑟1[𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑗 − 𝑋𝑗(𝑘 − 1)] + 𝑐2𝑟2[𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑋𝑗(𝑘 − 1)]   , 𝑗 = 1,2, … , 𝑛              (2) 
 

ثابت های  𝑐2 و 𝑐1باشند. به ترتیب بیانگر تعداد ذرات در گروه و تکرار اجرای الگوریتم می𝑘 و   𝑛ی فوق، در رابطه 

مقادیر تصادفی با   𝑟2و 𝑟1دهنده اهمیت نسبی بهترین موقعیت ذره و بهترین موقعیت در گروه هستند وشتابند که نشان

 باشند.می [0,1]توزیع یکنواخت در بازه 

 به دست آورید. (3)موقعیت هر ذره را با معادله  .8

Xj(k) ≔ Xj(k − 1) + Vj(k)      , 𝑗 = 1,2, … , 𝑛                                                                                                     (3) 
 در هر تکرار، از شدنی بودن ذره به دست آمده اطمینان حاصل شود.  

 برگردید و مراحل را تکرار کنید. 4زمانیکه معیار توقف صورت نگرفته به مرحله تا  .9

-یتم بهینهی برنامه ریزی دوسطحی کسری خطی با استفاده از الگورهئله یک روش برای حل مسئراا -4
 سازی ازدحام ذرات

طی و خصورت کسری  ، که در آن توابع هدف پیشرو و پیرو به(1)ریزی دوسطحی اکنون به بررسی مدل برنامه

 پردازیم. باشند، میهای سطح اول و دوم خطی میمحدودیت
سازی فوق استفاده از روش ابتکاری بهینه 8ریزی دوسطحی کسری خطیی برنامهسئلهایده مورد نظر برای حل م

جایگذاری  با آنگاهشود. میآغاز اول سطحی سئلهشدنی از م xبا یافتن یک  سئلهباشد. از این رو حل مازدحام ذرات می

 𝑥 در محدوده سئلهدر م( ی سطح دوم𝑦 )ریزی کسری خطی با قیود خطی ی برنامهسئلهیک م ،های شدنی سطح اول

های به دست آمده، با استفاده از روش ریزی کسری خطیی برنامهسئلهآید. سپس با حل مبه دست می (𝑦)بر حسب 

 آنها جایگذاری با وسطح اول  یسئلههای شدنی از م  xشود. به این ترتیب به ازای محاسبه مینقطه بهینه آن  9موجود
 در بهینه جواب یافتن راینیم. سپس بکمی تولید را ذره نام به تصادفی هایاز جواب گروه یک دوم، ی سطحمسئله در

کنیم و سپس در ، ابتدا مکان و سرعت هر ذره را به روز می1-3از قسمت  (3)و (2)با استفاده از روابط  مسئله، فضای

,𝐹(𝑥 سطح اول یعنی 10هر مرحله با استفاده از تابع شایستگی 𝑦)  ، بهترین موقعیت هر ذره را نسبت به خودش و

ریزی دوسطحی ی برنامهسئلهم دهیم تا یک جواب بهینه براییابیم و این روند را ادامه مینسبت به کل گروه می

 کنیم.پیدا  کسری خطی
  بازهت در زیر را توسط الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرا ریزی دوسطحی کسری خطیی برنامهسئلهم ثال(م
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 مراجعه کنید. ]4[و  ]2[ برای مطالعه بیشتر به 9
 

Fitness 01 

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

  (𝑥, 𝑦) ∈ [1.5,3] ×  نیم.کحل می     [1.5,3]

max𝑥,𝑦:       𝐹(𝑥, 𝑦) =
𝑥 + 2𝑦

𝑥 + 𝑦 + 1
 

𝑠. 𝑡:           − 𝑥 + 2𝑦 ≤ 3 

max𝑦:        f(𝑥, 𝑦) =
2𝑥 + 𝑦

2𝑥 + 3𝑦 + 1
 

𝑠. 𝑡: 
                   2𝑥 − 𝑦 ≤ 3 
                −𝑥 − 𝑦 ≤ −3 
                    𝑥, 𝑦 ≥ 0 

 𝑥پنج های اولیه را تولید کنیم. فرض کنید به روش فوق، ابتدا بایستی جمعیتی از جواب سئلهمبرای حل این  

𝑥 شدنی = 1 , 1.5, 2 , 2.5 ,  اند.شدهی سطح اول تولید سئلهاز م  2.9

𝑥ی سطح اول در سئلهاگر م  =  فرض شود، در این صورت محدودیت آن به صورت 1
−1 + 2𝑦 ≤ 3   →  𝑦 ∈ [0,2] 

 است.

𝑥ی سطح دوم در سئلههمچنین م =  عبارت است از:  1

𝑚𝑎𝑥: 𝑓(𝑦) =
2 + 𝑦

3 + 3𝑦
 

𝑠. 𝑡: 
      𝑦 ≥ −1 
      𝑦 ≥ 2 
      𝑦 ≥ 0 

 د:باشسازی سطح دوم به صورت زیر میبهینهی سئلهی سطح اول، مبا در نظر گرفتن محدوده

𝑚𝑎𝑥: 𝑓(𝑦) =
2 + 𝑦

3 + 3𝑦
 

𝑠. 𝑡: 
𝑦 ≤ 2 
𝑦 ≥ 0 

 

*y، جواب بهینه  )11Lingoتوسط نرم افزار )فوق،  11ریزی کسری خطیی برنامهسئلهکه با حل م = -دست می به  0
های بگیریم، ولی چون این نقطه در مجموعه محدودیترا به عنوان یک ذره در نظر (1,0)  توانیم نقطه ی . حال میآید

-باشد. پس این نقطه را کنار میهای اولیه نمیکند، لذا این ذره انتخاب مناسبی برای مجموعه جوابصدق نمی سئلهم
 گذاریم.

𝑥 دوباره طبق روند فوق به ازای      = سطح   ریزیی برنامهسئلهسطح اول و با توجه به محدودیت سطح اول، ماز  1.5

 آید:زیر در میدوم به صورت 

𝑚𝑎𝑥:   𝑓(𝑦) =
3 + 𝑦

4 + 3𝑦
 

𝑠. 𝑡: 
       𝑦 ≥ 1.5 
       𝑦 ≤ 2.25 

∗𝑦ی بهینه ( نقطهLingo11نرم افزار  توسطی باال )سئلهکه با حل م =  یآید. پس نقطهبه دست می  1.5

 شود.میهای اولیه انتخاب به عنوان یک ذره در مجموعه جواب (1.5,1.5)،شدنی

𝑥 همچنین به ازای = 2 , 2.5 , ,(2,1) های شدنیبه ترتیب ذره 2.9 (2.5,2),  شوند.حاصل می (2.9,2.8)
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,x)   ذرات به صورتنمایی با باز  y)j(0) برای(𝑗 =   :زیر های اولیه، به ترتیب جمعیتی از جواب (1,2,3,4

 
  (𝑥, 𝑦)1(0) = (1.5 , 1.5)  ,    (𝑥, 𝑦)2(0) = (2 , 1) ,   (𝑥, 𝑦)3(0) = (2.5 , 2) ,    (𝑥, 𝑦)4(0) = (2.9 , 2.8)  

       

𝑛)های اولیه با خواهیم داشت. حال با در اختیار داشتن جمعیتی از جواب را = فراهم شده  PSOشرایط الگوریتم  (4

 را با استفاده از این الگوریتم حل کنیم.ریزی دوسطحی کسری خطی فوق ی برنامهسئلهم توانیماست و می

,x)   اکنون مقدار تابع هدف را در y)j(0) وj = -می  ه)با استفاده از تابع شایستگی سطح اول( محاسب ،1,2,3,4
 کنیم.

F[(𝑥, 𝑦)1](0) = 1.125  ,   F[(𝑥, 𝑦)2](0) = 1  ,    F[(𝑥, 𝑦)3](0) = 1.181  ,   F[(𝑥, 𝑦)4](0) = 1.26       
 پس

 𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡1 = (1.5 , 1.5)  , 𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡2 = (2 , 1)  , 𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡3 = (2.5 , 2)  , 𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡4 = (2.9 , 2.8)  , 𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡 = (2.9,2.8) 
 

 .کنیمپیدا می سرعت اولیه صفربا  و1-3از قسمت  (2)ی سرعت جدید این ذرات را با استفاده از رابطه حال

( c2و c1برابر یک و اعداد تصادفی 𝑟1  و𝑟2 برابر𝑟1 = 𝑟2و   0.3294 =  کنیم(فرض می 0.9542

 نتیجهدر 
𝑉1(1) = 0 + 0.3294 [(1.5 , 1.5) − (1.5 , 1.5)] + 0.9542 [(2.9 , 2.8) − (1.5 , 1.5)] = (1.335 , 1.240) 

𝑉2(1) = 0 + 0.3294 [(2 , 1) − (2 , 1)] + 0.9542 [(2.9 , 2.8) − (2 , 1)] = (0.858 , 1.717)     
𝑉3(1) = 0 + 0.3294[(2.5,2) − (2.5,2)] + 0.9542[(2.9,2.8) − (2.5,2)] = (0.381,0.763) 
𝑉4(1) = 0 + 0.3294[(2.9,2.8) − (2.9,2.8)] + 0.9542[(2.9,2.8) − (2.9,2.8)] = (0,0) 

 

,x)پس موقعیت جدید ذرات ) y)j(1) برای )𝑗 =  عبارتند از:  1 -3از قسمت  (3) یبه کمک رابطه  1,2,3,4
 

(𝑥, 𝑦)1(1) = (1.5,1.5) + (1.335,1.240) = (2.835,2.74) 
(𝑥, 𝑦)2(1) = (2,1) + (0.858,1.717) = (2.858,2.717) 
(𝑥, 𝑦)3(1) = (2.5,2) + (0.381,0.763) = (2.881,2.763) 

   (𝑥, 𝑦)4(1) = (2.9,2.8) + (0,0) = (2.9,2.8) 
 

و  Pbestjروند باال را برای یافتن  ا جددمبنابراین و  اندشدنی که تمام ذرات به دست آمده فوق شود مشاهده می

Gbest  پسدهیم. ادامه می 
 𝐹[(𝑥, 𝑦)1](1) = 1.264 
 𝐹[(𝑥, 𝑦)2](1) = 1.261 
 𝐹[(𝑥, 𝑦)3](1) = 1.265 
 𝐹[(𝑥, 𝑦)4](1) = 1.268 

 

𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡  چون در این تکرار هم = (2.9 , ,𝑥) یشده است. پس الگوریتم به نقطه (2.8 𝑦)4 2.9) ییعنی نقطه , 2.8) 

, 2.9)ی نقطه بنابراینکنیم. متوقف میهمگرا شده و الگوریتم را  نزدیک به بهینه با مقدار  به عنوان یک جواب (2.8

 .باشدمیداده شده  ریزی دوسطحی کسری خطیی برنامهسئلهمبرای  1.268 ،تابع هدف 

,𝑥) مقدار حال اگر در این مثال، 𝑦)j(𝑘) همگرا نبود، تعداد تکرار را به 𝑘 = به همگرایی  افزایش داده تا زمانیکه 2

,𝑥) البته توجه داشته باشید که هرگاه مقادیر)برسیم.  𝑦)j(𝑘) بعدی  نداشت، در تکرارهای ی خواسته شده قراردر بازه

یک جواب شدنی و  تا در هر مرحله برای رسیدن به ،(دهیمقرار می (3,3) مقدار آنها را برابر ماکزیمم مقدار بازه یعنی

 شده عبور نکنیم. رز دادهمجواب بهینه از  در نهایت به یک
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 نتیجه  -5

با های خطی در سطوح اول و دوم ریزی دوسطحی کسری خطی با محدودیتی برنامهسئلهدر این مقاله روش حل م

و نیز  ]9[ 13میشرا ،]10[ 12الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات بررسی شده بود. در مقایسه با روش کار تکسار استفاده از

را فقط در حالتی که در سطح دوم  محدودیت خطی  سئله، )که م ]11[ 16و وان ژونگپنگ 15گاوزیو، 14گوانگمن وانگ

های شدنی و تنها با محاسبه تابع اند(، در مدت زمانی کوتاه، با جستجو در فضای جمعیتی از جوابداریم، بررسی کرده

 ی بهینه، رسیدیم.شایستگی به نقطه
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-هت احداث بیمارستانجیابی ظرفیت -یابیبرای مساله مکان یک مدل دو هدفه غیرخطی
 شمسی ۱۴۲۰های تخصصی سرطان در ایران در سال 

  3، ابراهیم اسدی گنگرج۲، آرش نعمتی۱مینا حق شناس

ل؛ مت، دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابسیستمهای سال-دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع1
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 چکیده

 ،سی، تغذیهروانشنا مانندجهت تشخیص و درمان همه خدمات مورد نیاز بیماران  درمان سرطان های تخصصیدر بیمارستان

ئه پارچه اراصورت یک بهبرداری، معاینات حضوری، جراحی، شیمی درمانی، پرتو درمانی و غیره برداری، نمونهآزمایشات، تصویر

ای همارستانها به منظور احداث بیبرای انتخاب برخی استان غیر خطی دو هدفه . در این تحقیق یک مدل ریاضیشودمی

ایی های جابجههای تخصصی و هزینبیمارستانهای احداث تابع هدف اول شامل هزینهتخصصی درمان سرطان ارائه شده است. 

 ه بر اساسرائه شداها و تابع هدف دوم به دنبال افزایش عدالت درمانی در نقاط مختلف کشور است. مدل بیماران بین استان

دی ز جمله تعداااستان  1۴شمسی در کشور ایران حل شده است.  1۴2۰های پیش بینی شده برای سال اطالعات تقاضا و هزینه

-نا در استاهیمارستانباند. ظرفیت مورد نیاز هر یک از برخوردار برای احداث بیمارستان تخصصی انتخاب شدههای کماز استان

 های مختلف تعیین شده است.های انتخاب شده و تعداد بیماران تخصیصی به آنها از استان

 .عدالت درمانیت؛ بیمارستان تخصصی سرطان؛ مکان یابی؛ تعیین ظرفی :کلمات کلیدی

 مقدمه -۱

ی بدن هاسلولنامند. ی بدن را سرطان میهای سلولنشده تکثیر مهار و در واقع های بدنتقسیم نامتقارن سلول

میرند و این روند موجب سالمت بدن ما شوند و در زمانی معین هم میتقسیم می ،کنندبه طور نرمال رشد میانسان 

های سلول. یابندکنند و تکثیر میسریعاً رشد می 1ساختار ژنتیکی سلول در پی آسیب های سرطانیشود. سلولمی

ی بافتی تودهداده و همچنان به رشد و تکثیر ادامه از بین بروند، سرطانی به جای این که در مدت زمان مشخصی 

( 2۰1۹) 2و همکاران سادلر. ]1[شوندهای بدن میها موجب اخالل در عملکرد طبیعی اندامنمایند. این تودهمیایجاد 

و تخصیص تجهیزات مراقبت پزشکی و تعداد پزشکان  جدید یک مدل تک هدفه مکان یابی مراکز تخصصی پزشکی

چند  و تخصیص چند هدفه -یک مدل مکان یابی (2۰1۸) 3و همکاران رستاقی مالکی . ]3[. ارائه کردند برای مراکز

سطحی با در نظرگرفتن سیستم  سهریزی ظرفیت برای طراحی شبکه تسهیالت بهداشت و درمان خدمته با برنامه

                                                           
1 Deoxyribose Nucleic Acid (DNA) 
2  Sathler  et.al. 
3 Maleki Rastagh et.al 
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یک مدل چند هدفه مکان یابی ـ تخصیص خدمات تخصصی ( 2۰1۰) ۴سیام و همکاران ].4[.ارجاع پیشنهاد دادند

( یک مدل 2۰۰۶) 5میتروپولس و همکاران .]5[های بهداشتی مانند درمان آسیب دیدگی مغزی ارائه کردندمراقبت

حداقل رساندن فاصله بین بیماران و تسهیالت و  شامل بهیابی بیمارستان و مراکز بهداشتی چند هدفه برای مکان

برای  دو هدفه در این تحقیق یک مدل ریاضی [6] .توزیع عادالنه تسهیالت بین شهروندان مورد توجه است همچنین

در این راستا  شود.ها و همزمان تعیین ظرفیت آنها تحت شرایط خاص ارائه میانتخاب مکان احداث این بیمارستان

بخش دوم مساله مورد نظر تعریف شده و در بخش در ادامه مقاله در  عدالت درمانی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

کشور ایران در بخش  1۴2۰های پیش بینی شده برای سال داده شود. حل مدل بر اساسسوم مدل مورد نظر ارائه می

-گیری از تحقیق و پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی مرتبط میچهارم ارائه شده است. بخش پنجم شامل نتیجه

 باشد.

 تعریف مساله-۲

وده، تیروئیــد، های ریــه،  پوســت، پســتان، پروســتات، مثانــه، راز جملــه ســرطان نــوع ســرطان ۱۰۰ تــاکنون بــیش از

ش طـول . پیشـتر هـدف اصـلی درمـان سـرطان افـزایشناسـایی شـده اسـت مغز، خون، معـده، پـانکراس و اسـتخوان

لمـداد ان مـورر قعمر بیمار بود امـا اخیـرا ارتقـا کی یـت زنـدگی نیـز بایـد در کنـار آن لحـاد شـود تـا درمـان سـرط

ــن  شــود. ــه در ای ــه، روشــهای تســکین درد و مشــاوره تغذی ــت روحی ــه خــدمات روانشناســی جهــت تقوی ــه زارائ مین

طان هسـتند در حـال حاضـر در کشـور ایـران حـدود پانصـد هـزار ن ـر مبـتال بـه بیمـاری سـر. [1,2]باشندم ید می

ینـد. الزم نمامـی بیمارسـتان عمـومی و مرکـز تخصصـی در سراسـر کشـور اسـت اده 325که بـرای مـداوا از خـدمات 

مـان احـداث هـای مـورد نیـاز بـه مـرور زهـای آتـی انجـام شـود تـا تعـداد تخـتهـای الزم در دهـهبینـیاست پیش

نـاطق مهـای تخصصـی درمـان سـرطان در برخـی شوند. در بخش سوم مـدلی بـرای مکـان یـابی احـداث بیمارسـتان

 شود. ارائه می با در نظر گرفتن عدالت درمانی تقاضا

 ریاضی ارائه شدهمدل -3

های تانهایی جهت احداث بیمارسهدفه برای انتخاب مکان غیرخطی دوریزی مختلط عدد صحیح یک مدل برنامه

 ی تصمیم و، متغیرهاها، پارامترهااندیس. شودارائه می هابا رعایت عدالت درمانی میان استان تخصصی درمان سرطان

 مدل ریاضی مساله به شرح ذیل است:

 ها:اندیس 

i: ی منطقه تقاضاشمارنده  I,…,1,2i= 

j: ی منطقه کاندید احداث بیمارستانشمارنده  J,…,1,2j= 

                                                           
4 Syam et.al.  
5 Mitropoulos et.al. 
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 پارامترها:

iD:  تعداد بیماران مبتال به سرطان در منطقه تقاضا شمارهi 

ijd:  فاصله مرکز منطقه تقاضا شمارهi  تا منطقه کاندید احداث شمارهj  

max ij: توان از منطقه تقاضای بیشینه تعداد بیماری که میi  به منطقه کاندید احداثj .برای درمان ارجاع نمود   

ijc:  هزینه جابجایی بیمار از منطقه تقاضاi  به منطقه کاندید احداث شمارهj 

jcv:  هزینه متغیر ایجاد یک تخت تخصصی درمان سرطان منطقه کاندید احداث شمارهj  

min j:  کمینه تعداد تخت تخصصی درمان سرطان که باید در صورت احداث بیمارستان تخصصی در منطقه کاندید

 ایجاد شود.  jشماره 

: تخصصی درمان سرطان در یک سال ضریب مصرف هر بیمار از هر تخت 

ija :   برابر یک اگر انتقال بیمار از منطقه تقاضا شمارهi  به منطقه کاندید احداثj   قابل قبول باشد در غیر اینصورت

 برابر ص ر 

jk:  ه تقاضا شماره قطنوزنj  از نظر عدالت اجتماعی 

M:  یک عدد بزرگ 

 متغیرهای تصمیم:

ijQ:  تعداد بیماران منطقه تقاضا شمارهi  که برای درمان به منطقه کاندید احداث شمارهj شوند.ارجاع می 

jY:  برابر یک  اگر بیمارستان تخصصی درمان سرطان در منطقه کاندیدj   احداث شود در غیراینصورت برابر ص ر 

jV :  ظرفیت بیمارستان احداری در منطقه کاندید شمارهj  

 مدل ریاضی:

(1)  

1 1 1
min

I J J

ij ij ij j j j j
i j j

c d Q y cv V y
  

  

(2)  

1
max

J

j j
j

k y



 

(3) 1,...,i I 

1

J

ij i
j

Q D
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(۴) 1,...,j J 

1

I

j ij
i

V Q


   

(5) 1,...,j J 

1

I

ij j
i

Q M Y


     

(۶) 1,...,i I 

1
1

J

ij j
j

a Y


  

(۷) 1,...,j J 

1

I

j ij
i

y Q


  

(۸) 1,..., ; 1,...,i I j J  maxij ij ijQ a   

(۹) 1,...,j J minj j jV Y       

(1۰) 1,..., ; 1,...,i I j J   , 0 ; 0,1ij ij jQ V Y   

های همان و هزینهای جابجایی بیماران برای درارائه شده است که شامل مجموع هزینه اول ( تابع هدف1در رابطه )

دف دوم ارائه شده ( تابع ه2در رابطه ) .باشدهای تخصصی درمان سرطان در مناطق احداث میایجاد ظرفیت بیمارستان

که تقاضای درمان  کند( بیان می3محدودیت ارائه شده در رابطه ) باشد.می عدالت درمانیبیشینه سازی است که شامل 

طق دیگر ر مناها دداث شده در همان منطقه و یا بیمارستانبیماری سرطان در هر منطقه باید توسط بیمارستان اح

اع داده بیماران ارج های ایجاد شده در یک منطقه و تعداد( بیانگر ارتباط میان تعداد تخت۴پوشش داده شود. رابطه )

ه ببرای درمان اران ای بیمارستان احداث نشد، بیمکند که اگر در منطقه( تضمین می5شده به آن منطقه است. رابطه )

احداث شده برای  کند که حداقل یک بیمارستان( تضمین می۶آن منطقه ارجاع نشوند. محدودیت ارائه شده در رابطه )

یمار ارجاع داده شده بشود که بیمارستانی بدون ( موجب می۷ارجاع بیماران هر منطقه تقاضا وجود داشته باشد. رابطه )

نطقه قاضا به یک مترجاع بیماران بیش از بیشینه تعداد ارجاع مجاز از یک منطقه ( مانع از ا۸احداث نشود. رابطه )

. محدودیت باشدهای تخصصی در بیمارستان احداث شده میکمینه تعداد تخت ( در مورد۹شود. رابطه )احداث می

 ( ارائه شده است.1۰مقدار و نوع متغیرهای تصمیم مدل در رابطه )

 حل عددی -۴

های های کاندید احداث بیمارستانکشور ایران به عنوان مناطق تقاضا و همچنین مکان استان 31در این تحقیق 

اند. شرط احداث بیمارستان تخصصی در یک استان آن است که ظرفیت آن حداقل تخصصی سرطان در نظر گرفته شده

بیمار مابین  25۰۰۰جابجایی بیش از ور است اده شود. امکان تخت باشد تا از همه امکانات آن به صورت بهره 2۰۰

ها تعیین شده است. هزینه ها بر اساس فاصله مراکز استانها برای درمان وجود ندارد. ماتریس فاصله استاناستان

تومان برای هر  5۰۰۰و  ۴5۰۰، ۴۰۰۰های هدف س ر برابر ها با توجه به شرایط استانجابجایی بیماران بین استان

درصد به  2۰با نرخ بهره  1۴2۰ل حاضر در نظر گرفته شده است که ارزش آینده آنها در سال کیلومتر س ر در حا

تومان تعیین شده است. هزینه احداث هر تخت تخصصی سرطان در  2۷۶۰31و  2۴۸۴2۸، 22۰۸25ترتیب برابر 

میلیارد تومان در نظر  5/1میلیارد و  2/1های مختلف با توجه به قیمت زمین در حال حاضر برابر یک میلیارد،استان
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، 552۰۶1۴3۸۹1درصد به ترتیب برابر  2۰با نرخ بهره  1۴2۰گرفته شده است که ارزش آینده آنها در سال 

تومان تعیین شده است. ضریب است اده هر بیمار مبتال به سرطان از هر تخت  ۸2۸۰۹215۸3۷و  ۶۶2۴۷3۷2۶۶۹

کننده با حل GAMS 24.1.2افزار  ل با است اده از نرمدر نظر گرفته شده است. مد ۰2/۰تخصصی سرطان برابر 

MINLP  های انتخاب شده برای احداث رانیه حل شده است. نتایج حل مدل شامل نام استان 3۸۹در مدت زمان

آنها وجود  های تخصصی که باید درهای تخصیص داده شده به آنها و ظرفیت بیمارستانبیمارستان تخصصی، استان

 .آمده است 1شکل  1ر جدول د داشته باشد

 مدل دو هدفه نتایج حل .۱جدول

های انتخاب استان

 شده
 های تحت پوششاستان

مجموع 

 دهیپوشش

ظرفیت 

 تخصیصی

 اص هان
 چهارمحال و بختیاری اص هان مرکزی

125۶۰۸ 2512 
۷2۴۶ 1۰۷۷۶3 1۰5۹۹ 

 خوزستان
 کهکیلویه و بویراحمد ایالم خوزستان

122۴53 2۴۴۹ 
11۴5۹۰ 2۹۰2 ۴۹۶1 

 هرمزگان
 هرمزگان

15۴۶۶ 3۰۹ 
15۴۶۶ 

 آذربایجان شرقی
 زنجان شرقیآذربایجان غربیآذربایجان اردبیل

25۰۸۰5 5۰1۶ 
21۹۴۹ 5۷۶۸۶ 1۴۷۹2۹ 232۴1 

 تهران
 همدان قم قزوین سمنان مازندران تهران مرکزی

3۹23۹۴ ۷۸۴۸ 
۶۸5۸ 2۸3۴۹۴ 22۷5۶ 131۸2 ۷۶۰۷ 1۷۴۸۰ ۴1۰1۷ 

 لرستان
 لرستان ایالم

3۷۸۸۷ ۷5۸ 
3235 3۴۶52 

 گیالن
 گیالن

۷۶5۸2 1532 
۷۶5۸2 

 سیستان و بلوچستان
 سیستان و بلوچستان

1۸۶۰۹ 3۷2 
1۸۶۰۹ 

 مازندران
 گلستان مازندران

5۷۷52 1155 
3۰252 2۷5۰۰ 

 کردستان
 کرمانشاه کردستان

531۶۷ 1۰۶3 
32۷1۷ 2۰۴5۰ 

 فارس
 کهکیلویه و بویراحمد فارس بوشهر

1۰۰115 2۰۰2 
1۴۶۸۶ ۸۰3۸3 5۰۴۶ 

 خراسان رضوی
 خراسان رضوی خراسان جنوبی خراسان شمالی

1۷2۴۰۰ 3۴۴۸ 
13۴21 132۸5 1۴5۶۹۴ 

 یزد
 یزد کرمان

۷1۴۰3 1۴2۸ 
۴۷1۸3 2۴22۰ 

 البرز
 البرز قزوین مرکزی

13۰352 2۶۰۷ 
۶32۰ ۸۷3۸ 1152۹۴ 
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را  هااستان د نیاز درهای مورگیری الزم برای ایجاد ظرفیتسازی و تصمیمتوان تصمیماست اده از نتایج حل مدل میا ب

  .انجام دادشمسی  1۴2۰های مورد نیاز تا سال ساله برای ایجاد ظرفیت 2۰برنامه از طریق 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه-۵

با در خت تر تعداد های مختلف ایران و تعیین ظرفیت آنها از نظاستانهای تخصصی سرطان در مساله ایجاد بیمارستان

ی هاستاناستان برای احداث بیمار چهارده توجه قرار گرفت. پس از حل مدلنظر گرفتن عدالت اجتماعی مورد 

 . پیشنهادها تعیین شده استتخت انتخاب شده و ظرفیت هر یک از این بیمارستان 2۰۰تخصصی به ظرفیت حداقل 

جهیزات تتوان تعیین تعداد متخصصان و تعداد حل شود. مینیز ها های استانشود مدل در سطح شهرستانمی

دی با ایط اقتصاان شرتخصصی مورد نیاز و در واقع تخصیص منابع را نیز در مدل در نظر گرفت. از آنجا که در کشور ایر

عی ورت غیرقطا به صهر پارامترها از جمله تقاضا و هزینهشود مقادیتغییرات قابل توجهی همراه است لذا پیشنهاد می

 تعیین شده و در مدل مورد است اده قرار گیرند

 منابع -6

 .13۹۷ ،، انتشارات آریا نقش، جلد اول، تهرانسرطان چیست؟ ؛زهرا ،چاالک ؛ عادلی فر،عظیمی ]1[

[2] Weiderpass, E., Stewart, B. W., World Cancer Report; World Health Organization, 2019. 
[3] Sathler, T. D. M., Almeida, J. F., Conceição, S. V., Pinto, L. R., Campos, D. F. C., “Integration of 

facility location and equipment allocation in health care management” , Brazilian Journal of 
Operations & Production Management, 513-527, 2019. 

[4] Maleki Rastaghi, M., Barzinpour, F., Pishvaee, M. S., “A Multi-objective Hierarchical Location-
allocation Model for the Healthcare Network Design Considering a Referral System”, International 
Journal of Engineering, 365-373, 2018. 

[5] Syam, S. S., Murray, J. C., “Alocation–allocation model for service provider swith application to 
not-for-profit healthcare organizations”,  Omega, 157-166, 2010. 
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locational planning of hospitals and health centers”, Health Care and Manage Sci, 9: 171–179, 2006. 
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 چکیده

نان آ تیلب رضاجداده و در وجه قراررا مرکز ت انیبود که مشتردتر خواهنموفق ییهاسازمان ،امروز شرایط بسیار رقابتی دنیای رد
 شیافزاها انتظارات آنهمواره اند و تر شدهمحصوالت حساس تیفینسبت به ک انی. امروزه مشترندیرقبا بربا ریسبقت را از سا یگو
جلب  وسازمان  گاهیبه بهبود جاکه  شودیم انیمشتر تیرضامستمر  یابیها به ارزسازمانتر بیشامر موجب توجه  نی. ادیابمی
سترش و گ سیتاپس یقیتلف کردیرو یریبا بکارگ کوشدمیپژوهش  نیا. انجامدیم و در نهایت سود بیشتر سازمان یمشتر تیرضا

 درشده  تیبای تولید قطعات پرسی خودرویاز  انیمشتر یمندتیعوامل موثر بر رضاتاثیر  لیو تحل ییبه شناسا تیفیعملکرد ک
ا بو ه شده؛ مشتریان سنجید مندیرضایتعوامل موثر بر اهمیت  با استفاده از پرسشنامه منظور نیپرس بپردازد. به ا پایشرکت سا

 ییابت با شناسارق لیتحلو ی، فنو  یفیعوامل ک تحلیل تیفیخانه کدر  .شوندیم یبندرتبه ، عواملسیاستفاده از روش تاپس
اوم مق»، «اسب مواد اولیهیفیت منک»، «هبدن یپوشش مناسب رنگ رو»دهند که نشان می. نتایج دشویم انجام، یرقابت یایمزا

و  کیفی املوع نیترمهم ،«عدم خوردگی فوالدهای گالوانیزه رنگ شده»و  «مجموعه بدنهانطباق »، «بودن ستون میانی بدنه
از شرکت  دهنده این است کهنشانچنین نتایج هم .است یفن صهیخص نیترمهم ،با اختالف «مناسب قطعات یطراح»

 .استازار برخوردار بدر  رقابتی خوبیجایگاه  از و بوده؛آگاه  زیادیهای مشتریان به میزان نیازمندی

 .پرس پایسا ره؛ایچندمع یریگمیتصم ؛تیفیخانه ک ؛سیتاپس ی؛مشتر تیرضا کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

 طیشرا تیفیبا ک هیولاعدم واردات قطعات و مواد و  شده جادیا یهامیتحر لیبه دل یداخل یدر حال حاضر بازار خودرو

و  یفعل انیترحفظ مش یها براشرکت ان،یشترم یآگاه شیو با افزا طیشرا نیتری نسبت به گذشته دارد. در اسخت

 گاهیجا یرتقامحصوالت خود، و حفظ و ا تیفیبه منظور عدم کاهش ک بهتالش همه جان ازمندین د،یجد انیجذب مشتر

 آن را توانیم یاست و در صورت یمشتر تیدانستن سطح رضا ازمندیمرحله ن نیمهم در اول نیخود در بازار هستند. ا

 یعوامل فن بر کزمرتبا  دیبا یمشتر تیرضا شید. سپس به منظور افزاشو نییکرد که ابعاد موثر بر آن تع یریگاندازه

 [1] در بهبود نقاط ضعف و حفظ نقاط قوت نمود. یسع ،یمشتر یهابر خواسته رگزاریتاث

امل شرکت ش تدایعمده تول .است رانیخودرو در ا یقطعات پرس دکنندگانیتول نیترپرس از بزرگ پایسا شرکت

 و یپسا برجام یسایمسائل س لیو به دل 1397و تندر بود، که از سال  دیو پرا بایت یبدنه خودرو یقطعات پرس دیتول

 یز ابتداارا  دیپرا یودرخو دیتوقف تول یکشور نیقوان نیچنمتوقف شد. همتندر  یودروخ دیعدم واردات قطعات، تول

 ینترپرفروشانشین پراید، جی تیبا به عنوان خودروشود بینی میپیش کهجا از آنمصوب نموده است.  1399سال 

منظور کسب به یسازقطعهبخش رقابت در  نینچو هم آنبه قطعات  یازمندی، نباشدخودروساز  یهامحصول شرکت

 یسه برربپژوهش حاضر  ،یدیسه مجموعه تول نیا انیاز م لیدل نیبه هم. رو به فزون خواهدرفت بیشتر، بازار

 پردازد.یم ،ندشویم دیپرس تول پایکه در مجموعه سا بایت یودربدنه خو یپرس هایهقطع

 مشتریان مندی و وفاداریمیزان رضایت بررسیبه تنها مطالعات  شتریکه ب مشاهده شد ،موجود اتیمرور ادب با
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 وفاداری در %7/61 رییباعث تغ یمشتر ترضای در ٪1 رییتغدریافتند که  [2]یو آساب بوجویاچون اند. همپرداخته

و  یخدمات به مشترتاثیر . برای مثال اندپرداخته انیمشتر یمندتیعوامل موثر بر رضا یمعرفبه  یا؛ و شودیم یمشتر

قرارداد توسط  نیح یهانیو تضم به مشتریان ییو پاسخگو غاتیتبل، و [3] در مقاله کومارمحصوالت  تیفیکافزایش 

و  تیو وضع انیمشتر تیرضاو نحوه تاثیر  زانیم پژوهشیتر کم از این میان .[4]مورد مطالعه قرارگرفت اناماله و تن 

از  یاتر مطالعهدر کم نیچننموده است. هم یابیارز ؛دست آمدههب عواملنسبت به رقبا را در رابطه با  شرکت گاهیجا

موجود  یشمار مطالعات انگشت یسازقطعه نهیدر زم انیم آنو از  ؛استفاده شده TOPSIS-QFD کردیدو رو بیترک

پرسی قطعات  یبر رو و سپر پایدر شرکت سا ،یقیحق یهاو استفاده از داده یصورت مطالعه موردهب چنین. هماست

 است. هیچ پژوهشی انجام نگرفتهتاکنون  بایت یخودرو

 روش پژوهش -2

 جامعه آماریو  اطالعات یآورجمعابزار و نحوه  -1. 2

، مشاوره با خبرگان ،هاهمقال ،هانامه انیپا ،ایمطالعات کتابخانهپژوهش از  ازیها و منابع مورد نداده یبه منظور گردآور

 ییناساش یمشتر تیابعاد موثر بر رضاابتدا  ،نگارش پرسشنامه جهت است. هشدمصاحبه و پرسشنامه استفاده 

 لیتحل منظور به. سازندیم را قیسوال تحق کی ،هااز مولفه کیهر  و شده هیآن تجز یهاموضوع به مولفهو  شوندمی

به منظور  شدهشناخته  یهاروشاز  یکی [.5]. مشخص شودبه آن  یازدهیاعداد و امت صینحوه تخص دیپرسشنامه با

 .شودیهره گرفته مبپژوهش از آن  نیکه در ا است کرتیل فیها، طبه پرسشنامه انیرفتار پاسخگو یریگاندازه

سازه  پا،ی: سایهااند از شرکتعبارت که است بایت یخودرو پرسیقطعات  انیمشتر شاملپژوهش  یجامعه آمار

 .ودرو تابانهای بزرگ صنعتی سایپا، قطعات خودرو کاظمی، قطعات خودرو گودرزی کیان و همراه خگستر سایپا، قالب

 اعتبارسنجی -2. 2

 روش از ییایپا .تایید نمودندصنعت خودرو دانشگاه و صاحب نظران  دیاسات نفر از 3را  پژوهش پرسشنامه ییروا

 .را نشان داد امهسواالت پرسشن مطلوب ییایپا و ددست آمبه 891/0 زانیبه م SPSSنرم افزار  به کمک کرونباخ یآلفا

 مسئلهحل  کردیرو -3. 2

 و در خابانت انیرمشت تیموثر بر رضا یفیک پنجاه و شش شاخص ،و مشورت با خبرگان و اساتید اتیادب یبررس با

 شوند.می هنمایش داد 1 ند و در جدولاشده کیتفک یجانب التیو تسه  ییای، پا ی، ظاهر یچهار دسته عملکرد

با استفاده از  عوامل و دش لیتکمپرسشنامه  30 ،مشتری تشرکهر از  ناساناز کارش نفر پنجبا  یحضور مصاحبه با

 به ،دارندباالتر قرار تیاولوی که در عامل 25عوامل،  انیم از. ندشد یبندهرتبنرم افزار اکسل  به وسیله سیتاپس روش

 اند.دهمشخص ش 1جدول در  با عالمت  که ندشویانتخاب م WHATsبه عنوان  تیفیک خانه بهمنظور ورود 
 پژوهش یها: شاخص1جدول 

 عوامل انتخابی شاخص ردیف مناظر

ی
هر

ظا
 

  نحوه استقرار چراغ جلو در فاصله مناسبی از گلگیر 1

  [6های جلو بر روی بدنه ]سطح دربقرارگیری هم 2

  عدم وجود اثر نقطه جوش بر روی قطعات 3
  عدم وجود قری و دفرمگی در درب خودرو 4
  [6] بدنهسطح درب صندوق بر روی قرارگیری هم 5
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  استقرار درب صندوق در فاصله مناسبی از گلگیرهای عقب 6
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نج پبه  ،یج عامل انتخابو پن ستیب انیم از ؛ستندین یکسانی تیاهمسطح دارای  انیمشتر یهاخواستهجا که آناز 

. شودداده مینسبت  1و پنجم عدد  ستیتا ب ستمیب یهاتیبه اولو بین ترتیو به هم؛ 5باالتر، عدد  تیاولو یعامل دارا

 اند.ورده شدهآ 1شکل در  "A"و به اختصار با حرف  "یفیالزامات ک تیدرجه اهم"با عنوان  یدر ستون ریمقاد نیا

با  یفیکی هاهر جهت توسعه و بهبود خواستبرنامه سازمان دو ی فیک ر الزامشرکت در رابطه با ه یفعل تیوضع

و  "سازمان یابیارز"با نام  یهایدر ستون به ترتیب و شودیم یابیارزش کرتیل فیبراساس ط انیاستفاده از نظرات مشتر

اصل حاز  که "ودنسبت بهب"با نام  یفیاز الزامات ک کیهر در بهبود  زانیم نشان داده شده است." امه سازمانبرن"

 آورده شده است. 1 شکلدر  شودیم نییتع نسازما یابیبه ستون ارزستون برنامه سازمان  میتقس

. دشویم رگرفتهدرنظ تکو،یابه نام پرس،  پایشرکت سا بیرق نیترشرکت، مهم یرقابت تیمشخص نمودن وضع یبرا

ورد مدر  بیشرکت و رق تیوضع، اندهر دو شرکت  انیکه از مشتر پایشرکت سا رانیمصاحبه با دو تن از مد یدر ط

 .دنشوین داده منشا 1شکل در  "سازمان بیرق یابیارز"با نام  یدر ستون جی. نتادشویمشخص ممنتخب  یفیالزامات ک

بر  شتریب دیاز دست ندادن نظر خبرگان، نظرات با تاک نیچنو هم انینظرات مشتر یریبه منظور درنظرگ

 تیقابل یشرکت دارا ی، برانمودن نظر خبرگان لیکه با دخآن لینظرات به دل قیشد. تلف قیتلف یمشتر یهاخواسته

 ترکم تیرجه اهمد، موارد با 5/1 حیتصح بیباال ضر تیبا درجه اهم یهابه مشخصه. شد امانج ،است یشتریانجام ب

 .رندیگیم 1 بیضر ستین ازیها ندر مورد آن شتریب دیو تاک حیکه به تصح یموارد ری، و سا2/1 بیضر

. دیآیدست موزن مطلق به 1 با استفاده از فرمول ،یفیو وزن هر مشخصه ک تیاهم زانیمنظور مشخص شدن م به

 2ل را از فرمو یفیک یهااز مشخصه کیهر  تیاهم ینسب بیضرا ان،یمشتر یفیک یهایازمندین ینسب سهیمقا یبرا

  .]8[ شودیداده م شینما 1 شکلدر "E"و  "D"با حرف  ریمقاد بی. به ترتمیینمایمحاسبه م
وزن مطلق هر خواسته کیفی                                                              (1) = × درجه اهمیت × نسبت بهبود  ضریب تصحیح

(2)                                                      (𝐸)وزن نسبی هر خواسته کیفی =  
(𝐷)وزن مطلق هر خواسته

(𝐸𝐷)مجموع وزن مطلق خواسته های کیفی
× 100   

خبرگان  دییتا با مشورت و عوامل کیفی منتخب،مرتبط با  یو مهندس یالزامات فن ،تیفیخانه ک لیمنظور تکم به

 .رندیگیم قرار HOWsبه عنوان  سیماتر یباالافقی و در سطر  شده ییپرس شناسا پایشرکت سا

 معنای به ↓ و ↑ و هدف، با استفاده از سه نماد  ریمقاد رییبه نام روند مطلوب تغ یدر سطر سیماتر یباال در

 .دارد یاچه برنامه یکه شرکت در خصوص هر الزام فن شودی، مشخص معامل و کاهش شیموجود، افزا طیحفظ شرا

 یررسبپرس به  پایو کارشناسان سا رانیجلسه با مد لیآن، با تشک بیرق نیترشرکت و مهم یابیمنظور ارز به

 تیفیخانه ک نییادر پ 5تا  1به دست آمده در دامنه  جینتا تیپرداخته شد. در نها یفن یاز لحاظ مشخصه ها تیوضع

ر برت بیرق از یردارالگوب جی، براساس نتا"هدف ریمقاد" نیچن. همشودینشان داده م "یالگوبردار"با عنوان  یدر سطر

 .دهدشان میرا ن گاهیجا یسازمان در جهت حفظ و ارتقا ندهیآ ریمس از ی، چشم اندازیفن یهادر خصوص مشخصه

با  ،(j) یمشتر یهامورد نظر با خواسته اتیخصوص )jid( ارتباطمیزان با توجه به  (i) یفن اتیاز خصوص کیهر
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 .]8[ دیآیدست مبه زین یالزامات فن یو براساس آن، وزن نسب شودیم نییتع( jw) وزن مطلق 3 از فرمولاستفاده 

(3 )                                                                                    𝐴𝑖: 𝑤𝑗             میزان اهمیت =  ∑ 𝐴𝑖𝑑𝑖𝑗                                                          

{
𝑖 = 1.2.3 … . 𝑛        خواسته های کیفی محصول

𝑗 = 1.2.3 … . 𝑛          خواسته های فنی محصول
 

وزن نسبی هر مشخصه فنی و مهندسی =
وزن مطلق هر مشخصه فنی

مجموع وزن مشخصه های فنی
× (100) 

 .شودیمداده  شیانم تیفیدر قسمت بام خانه ک گریدکیمحصوالت با  یاز الزامات فن کیهر انیرابطه مدر پایان 

 
 پژوهش تیفیخانه ک سی: ماتر2شکل 

 بندینتیجه و جمع -3

نظرات خبرگان  با، "تیدرجه اهم"ی در ستون مندتیعوامل موثر بر رضا نیتردر مورد مهم انینظرات مشتر مقایسه
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 به .است انیمشتر ابشرکت خبرگان  نظرات و همراستاییمناسب ی آگاه گرانیب، "حیتصح بیضر" در ستونشرکت 

دارند،  یمشتر یرا برا تیاهم زانیم نیشتریکه ب یالزم است در مورد عوامل ان،یمشتر یحداکثر تیمنظور جلب رضا

دارد و سازمان با  یمتفاوت یسازمان ارزش و سودآور یهر محصول برا دیتول جا کهاز آن. ردیصورت پذ یتوجه بخصوص

از  یقیفکه تل ی، بهتر است تا از وزن نسبردیگیم میکاال تصم کیبهبود در  جادیدر خصوص ا خود منابع بهتوجه 

 د.ایها اقدام نمبهبود درآن جادیعوامل موثر و ا نیترها است به منظور شناخت مهمآن ینظرات هر دو

نمود.  ریا تفسرشرکت  تینقاط قوت و ضعف سازمان را شناخت و وضع یبه خوب توانیم تیفیبا استفاده از خانه ک

الزام دارد، با  نیا یباال تیکه نشان از اهم 7/6 یبا وزن نسب "خودرو یانیمقاوم بودن ستون م"به عنوان مثال، الزام 

به  یاقدام فور ازمندین لیدل نیدارد. به همن خوبی گاهیجادر بازار است،  بیکه متعلق به رق 5 ازینسبت به امت 3 ازیامت

ضخامت  شیابا افز تیتقو"که از نظر شرکت، انجام اقدامات در خصوص بهبود الزام است. جالب توجه آن منظور بهبود

 تیکه وضعآن لیلداست، به  "خودرو یانیمقاوم بودن ستون م" یفیاثرگذار بر الزام ک یعامل فن نیترکه مهم "ورق

ه به توج تیدهنده اهمامر نشان نی. استین یسطح قراردارند، ضرور کیدر  یالگوبردار جیطبق نتا بیشرکت و رق

برسد، بهتر  یترقیتر و دقبه درک کامل یمعنا که هرچه شرکت در خصوص نظرات مشتر نیبه ا ؛است یمشتر

 ارتقا دهد. موده وحفظ ن بازارجایگاه خود را در  تواندیم
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[1] Iglesias, O., Markovic, S., Rialp, J., “How does sensory brand experience influence brand equity? 
Considering the roles of customer satisfaction, customer affective commitment, and employee 
empathy”, Journal of Business Research, 96, 343-354. 2019. 

[2] IBOJO, B. O., and ASABI, O. M., “Impact of customer satisfaction on customer loyalty: A case 
study of a reputable bank in Oyo, Oyo State, Nigeria”, International Journal of Managerial Studies 
and Research, 3(2), 59-69. 2015. 

[3] [19]S. Kumar, V., and Singh, B., “Study on performance measurement of the indian automobile 
service sector”, International Education and Research Journal, 3(5). 2017. 

[4] [21]Annamalah, S., and Tan, K. Y.. “An Analysis of Customer Satisfaction Towards Technical 
Services in Malaysian Automotive Industries”, SSRN. 2016. 

[5] Dillon, W. R., Madden, T. J., & Firtle, N. H., “Marketing Research in a Marketing Environment”, 
Burr Ridge, Irwin, 3. 1994. 

 سمنان،، 1وم، شماره عاشات، دوره سارت و مکانیک مهندسی فصلنامه خودرو؛ بدنه سازی نمونه فرآیند سازی شبیه  بابک؛ کدخدایی، ]6[
1391. 

درو با در صنعت خو انیمشتر تیعوامل مؤثر بر رضا یو رتبه بند یدهوزن ی؛هاد، انیغفور ؛مقدسه، انیمحمد ؛محمود، انیروزیف ]7[
 .1385 هران،تدانشگاه ، 3، شماره 4دوره نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی،  ؛(AHP) یسلسله مراتب لیتحل ندیاستفاده از فرا

شرکت  ؛حصولو بهبود م یزیمدار به طرح ر یمشتر یکردیرو QFD ؛محمد ار،یهوش ؛درضایحم ،یانیآشت ینیحس ؛کامران ،ییرضا ]8[
 .1384 ران،یار و توف ا یمشارکت

زمایشى 
خه آ

نس



 
 

  AHP کاهش ضایعات تولید با استفاده از روش
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 چكیده

تولید محصول با کیفیت و مورد نظر مشتری با مصرف کمینه منابع همواره از نظر تولید کنندگان یک چالش جدی و همچنین یک رویا 
های مهم برای دست یافتن به یک استراتژی ناب سازی تولید شود. تعدادی از متدولوژیامیده میاست که به صورت عام ناب سازی تولید ن

در همین راستا در این تحقیق تالش شده است این سه متدولوژی در شرکت بلبرینگ  3 4صنعت نسلو  2تولید چابک ،1عبارتند از: تولید ناب
کاری کاهش ضایعات محصول، افزایش رقابت پذیری، کاهش هزینه تولید، کاهش دوبارهمعیار،  9ایران مورد تحقیق و مقایسه قرار گیرند. لذا 

، کاهش خطای تجهیزاتی، سازگاری با تغییراتی که مشتری ایجاد تولید، افزایش کیفیت محصول، کاهش خطای آماری، کاهش ریسک تولید
مقایسه قرار گرفت و مشخص گردید کدام یک از این متدولوژی ها نسبت به معیارهای مفروض و به چه اندازه تاثیر گذارتر کند، مورد می

نامه مقایسات زوجی و نظر کارشناسان فاده از پرسشدر این راستا با استباشد. می 4AHP روشهستند. ابزار تحلیل و مقایسه در این تحقیق 
های تولید بر اساس ارزش 4لسمتدولوژی صنعت ن، 5ECافزار ها با بکارگیری نرمها و تحلیل دادهشرکت بلبرینگ ایران و سایر کارخانه

کاری و همچنین بسیار زیاد کاهش دوبارهدست آمده حاکی از اهمیت نتایج به. برگزیده و مناسب برای خط تولید بلبرینگ ایران شناخته شد
عوامل دیگری از قبیل کاهش خطای تجهیزاتی، کاهش ضایعات محصول، افزایش کیفیت محصول به ترتیب از عوامل مهم در کارخانه 

 باشد.برای بهبود مستمر در خط تولید می  4متدولوژی صنعت نسلباشد و بکار گیری می بلبرینگ ایران
 

 . های تولیدارزش ؛ارزش ؛مدیریت فناوری اطالعات ؛خطاهای آماریکلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

پذیری های جدید تولید همانند تخصیص انعطاف. شیوهبا ظهور انقالب ناب، عصر تولید انبوه به پایان چرخه عمر خود رسید

. پایه و اساس این شیوه جدید از تولید کند. تولید ناب مزایای تولید دستی و تولید انبوه را با یکدیگر ترکیب میشدجایگزین آن 

زمان ظهور مفهوم تولید  .دهدپذیر و اتوماتیک تشکیل میهای انعطافهایی مرکب از کارگران چند مهارته و ماشینرا سیستم

 . ]4 ،3 ،2[ توسعه یافته است 1960در سال پس از جنگ جهانی دوم است توسط تویوتا  )6JIT (ناب، که خود ناشی از سیستم

صحت آمار مرتبط با تعداد بلبرینگ تولید شده در شرکت اعتماد به افزایش اصلی این مقاله تولید بدون ضایعات و هدف 

بدین منظور از  .شودهای آماری در شرکت بلبرینگ ایران ؛ به نحوی که در نهایت باعث کاهش خطای دادهاست بلبرینگ ایران

ها ها و تحلیل دادهمقایسات زوجی و نظر کارشناسان شرکت بلبرینگ ایران و سایر کارخانهنامه استفاده از پرسشو با  AHPروش 

را برای دست  متدولوژیترین مناسب، 4صنعت نسلتولید ناب، تولید چابک و از میان سه متدولوژی  ،ECافزار با بکارگیری نرم

 انتخاب کرد.شرکت بلبرینگ ایران  یافتن به یک استراتژی ناب سازی تولید برای

                                                           
1 Lean production 
2 Agile Production 
  Industrie4.03  
4 Analytical Hierarchy Process 
5 Expert Choice  
6 Just-In-Time 
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 تعریف و بیان مسأله -2

صول عبارتند از: ا. تولید ناب اصولی دارد که این بر مبنای حذف هر نوع فعالیت بدون ارزش افزوده استوار استروش پیشنهادی 

استانداردها و  مطابق با .بهبود مستمر رهبری تیمی، ،های سازمانیکاهش الیه ،چند منظورههای تیم حذف ضایعات، عیوب صفر،

یکی  .ارددوجود شرکت بلبرینگ ایران برای اجرای موفق سیستم تولید ناب در های خاصی ، چالشکارخانهنظر متخصصین این 

 : بندی استههای زیر قابل دستبه شکل اتالفاین  کارخانه بلبرینگ ایراندر که باشد اتالف منابع می ها از این چالش

 . شودها یا قطع برق ایجاد میناگهانی که در اثر مشکالت فنی دستگاههای وقفه -1

 . باشداتالفی زمانی، انرژی و فکری که مربوط به تنظیم اولیه یا مجدد دستگاهها می-2

 . دلیل مربوط به عدم وجود مواد خامهای بیهمچنین اتالف وقت و توقف -3

  .باشدخطاهایی که نیازمند پردازش مجدد می -4

اغلب ناب تولید . کارخانه که در راستای تولید ناب قابلیت سیاست گذاری ندارند سیستم های مورد استفاده دروجود  -5

مورد  ، برنامه ریزی منابع تولیدکارخانه برنامه ریزی مواد مورد نیاز :نظیر نیهای تصمیم گیری و کنترل عملیات گوناگوسیستم به

 . نیاز دارد ، زمان بندی و کنترل تولیدنیاز

 پیشینه تحقیق و مرور کارهای مرتبط -3

ها ای کامل از تکنیکمحبوب ترین تعریف سیستم تولید ناب توسط شرکت تویوتا ارائه شده است که آن را به عنوان مجموعه

مفهوم در صنعت  بخشد. اینها را ارتقا میکند که با از بین بردن ضایعات، کاهش هزینه و ارتقاء کیفیت، سود سازمانتعریف می

مندی از کاهش هزینه ها سیستم ناب را برای بهرهساخت ژاپن کامالً شناخته شد و به مرحله اجرا در آمد. در حقیقت، این سازمان

« هایی که جهان را تغییر دادندماشین»در کتابی به نام  1990اصطالح تولید ناب در سال  به کار می گیرند. اتالفبا از بین بردن 

   .]5،3[باشدسازی این سیستم می، هدف نهایی پیادهها در تولیدخطاها و اتالف تمام . حذفگردیدمطرح  اولین باربرای 
اند. مفهوم کار خوب از مباحثی است که انداز تولید ناب پرداختهجوهانسن و آبراهامسون به برسی مفهوم کار خوب از چشم

یی بر معرفی تولید استقبال واقع شد. نویسندگان مقاله مفهوم کار خوب را مقدمهدر سوئد مطرح و مورد  1980ی در اواسط دهه

   .]6[اند ی معیارهای جدیدی را برای کار خوب تنظیم کردهی خود مجموعهآنها در مقاله ناب در صنعت سوئد معرفی کردند.

 های تولید نابسیستم -4

 تولید چابک( 4-1

پذیری تصمیم به انجام اقداماتی در این به رکود صنایع تولیدی و از دست دادن رقابتکنگره آمریکا با توجه  1990در سال 

تر کردن صنعت تولید ایاالت متحده ایجاد نماید تا موضوع را رقابتی برایزمینه گرفت و به وزارت دفاع دستور داد که آژانسی را 

تواند در صنعت موفقیت بیشتری هایی میاستراتژی و سیستم به همین دلیل وزارت دفاع با هدف اینکه چه .مورد برسی قرار دهند

های را جهت برسی این موضوع گرد هم جمعی از متخصصان و دانشگاهیان در ایاالت پنسیلوانیا در دانشگاه لی را فراهم آورد،

منتشر و نام چابک ( 21قرن  های تولیدی)استراتژی بنگاهگزارشی به عنوان  1991. بر اساس تحقیقات به عمل آمده در پاییز آورد

چابکی نیازی است که یک شرکت برای بقا و پیشرفت به آن نیاز  . این تحقیقات توسط یاکو منتشر شد.را به آن نسبت دادند

حفظ بینی نشده است، رقابتی که تغییرات در آن دایمی و پیش جایگاه خود را در بازار دارد. یک شرکت غیر از آنکه باید بتواند

باید همچنان در راستای پیشرفت  (در یک بازار رقابتی نیازهای مشتریان دائماً در حال تغییر است ناگهانی ) با وجود تغییراتکند 

 ]. 7،6 [ گام بردارد

 ( تولید ناب2-4
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این  اساسی مزایای. باشدها در فرایند تولید میاتالف کل مستمرهدف حذف  با هاو اسلوبای از ابزارها مجموعه نابتولید 

تولید ناب مثالی از نو آوری نظام  .باشدمیزان تولید می ونیافز و های تولیدهزینه هشکا، زمان چرخه تولید ستنسیستم، کا

 .]9،5[وری را دارد کار است که قصد افزایش بهرهوکسب

4-3) Industrie4.0 

ت. در مؤثر اس بسیار یتحوالت انقالب شتریدر ب دیفنون تول رییکه تکامل و تغ افتیتوان دریبشر م خیتحوالت تار با برسی

های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود باز کرد بخار، زغال سنگ و آهن، عصر راه آهن را با پیامد ترکیب اولین فاز انقالب صنعتی

. در مرحله سوم انقالب دشدن فوالد، برق، پتروشیمی به خوبی زغال سنگ و آهن وارد صنعت در مرحله دوم انقالب صنعتی[. 10]

 4در انقالب صنعتی نسل [. 11های جدید صنعت را به دست گرفت ]صنعتی کشف رایانه و دستیابی به تکنولوژی و فناوری

توان می در نتیجه[. 12شود ]های کالن انجام می، اینترنت اشیاء و دادهتولیدات به صورت هوشمند با همکاری تکنولوژی ابری

روشی برای  4صنعت نسلشیوه  .بینی نمودای کمتر مطابق با میل مشتری پیشتر با هزینهتر، مطمن، سریعتولیدات راآینده 

 .]41،31 [ سازدمی 4صنعت نسلمبنایی برای  معموالً 7LPS یا های مبتنی بر تولید ناب. روشباشدافزایش کارایی تولید می

 گرداوری و تجزیه و تحلیل اطالعات -5

فتن به یک گیری برای دست یادر این تحقیق تصمیم. گرداوری اطالعات به صورت میدانی و با حضور در شرکت انجام شد

ردن ضایعات خط به منظور از بین ب 4صنعت نسلاستراتژی ناب سازی تولید، از میان سه متدولوژِی تولید ناب، تولید چابک و 

رای پردازش مقایسات ب ECاز نرم افزار ها با استفاده نتایج حاصل از تحلیل داده گیرد.تولید در شرکت بلبرینگ ایران صورت می

 .گیردها جهت دسترسی به خط تولید با نقص صفر صورت میترین آنها و معیارها و انتخاب مهمزوجی بین گزینه

 آوری اطالعاتجمعجامعه آماری و نحوه ( 5-1

آوری اطالعات ر جمعمنظوکه به کارشناسان خط تولید کارخانه بلبرینگ ایران بودنداین پژوهش، کلیه کارکنان و آماری جامعه

سال سابقه کار  4دارای   لیست کلیه کارشناسان اعم از رؤسا و مدیران و کارشناسان که دارای لیسانس و حداقل ،دقیق و کامل

ننده کتوجیهی توسط محققین، افراد شرکت  در تخصص مربوط بودند استخراج گردید و همچنین با برگزاری جلسات مشترک

 در پژوهش با پرسشنامه و مفاهیم و سواالت آشنا گردیدند. 

 تعیین ضرایب اهمیت( 5-2

باشد که سبب نشان دادن هدف اولین مرحله در فرایند مقایسات زوجی، ایجاد یک نمایش  به صورت گرافیکی از مسأله می

پرسشی برای هر یک  ،اولویت عوامل و معیارهای ذکر شده در ساختار سلسله مراتبیوزن و به منظور تعیین . ] 1[معیارها باشدو 

دهندگان . به همین منظور از پاسخکندطور زوجی با عامل دیگر مقایسه میاز عوامل مذکور تدوین گردیده که هر عامل را به

گیرد این مقایسات توسط نظر کارشناسان و به صورت عددی انجام میکنند.  مقایسهخواسته  شد که معیارها را به صورت دودویی 

.کندتعیین می( 1امتیازی مطابق )جدول 9تا 1ای و میزان ارجحیت هر معیار را نسبت به معیار دیگر بر اساس یک مقیاس فاصله

 ضرایب اهمیت نسبی معیارهاراهنمای تعیین  (1لجدو

 شرحاهمیت  درجه Bبا معیار  Aمقایسه معیار 
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 نسبی )امتیاز(

 هر دو فعالیت به طور مساوی در هدف نقش دارند   B 1با  A ارجحیت مساوی

 برتری نسبی دارد یت دیگرها بر فعالیکی از فعالیت    B 3بر  Aضعیف برتری 

 طور بارز بر دیگری غلبه داردها بهیکی از فعالیت    B 5بر  Aقوی  برتری

 داردبرتری طور خیلی شدید بر دیگری ها بهیکی از فعالیت    B 7بر  Aخیلی قوی  برتری

 برتری کاماًل آشکار و مطلق یک فعالیت بر دیگری   B 9بر  Aالعاده فوق برتری

 های فوق استواسطه بین قضاوتهای بیانگر ارزش   2و  4، 6، 8 درجه اهمیت بین مقادیر باال حاالت 

 ها با معیارهاسنجش گزینه( 5-4

هایی طراحی گردید تا مقایسات های تولید با عوامل ذکر شده، ماتریسگیری درجه سازگاری هر یک از سیستممنظور اندازهبه 

ایران درخواست گردید که به  . بر اساس آن از کارشناسان کارخانه بلبرینگزوجی بین دو گزینه بر اساس معیارها صورت گیرد

. پرسشنامه گیری قرار گیردها با عوامل ذکر شده مورد اندازهاین مقایسات پاسخ دهند تا بدین وسیله میزان  سازگاری سیستم

شوند که میزان و شدت اجرای ها سنجیده میباشد، گزینه ها بر اساس شاخصمقایسه می 27مذکور بر اساس عوامل دارای 

دست به 2 میزان اهمیت  و رتبه هر معیار نسبت به دیگر معیارها در جدول. از کارشناسان مربوط پرسش کرده استعوامل را 

ترین عامل برای خط مهم 0.314معیار کاهش خطای تجهیزاتی با ضریب اهمیت ، دهد. همان گونه که نتایج نشان میآمده است

 باشد.تولید می

 معیارها به لحاظ ارجحیت :2جدول                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 .بر اساس معیارها پرداخته شد 4صنعت نسل های تولید ناب، تولید چابک وسپس به انجام مقایسات زوجی بین متدولوژی

 کاری ارائه شده است.به نسبت معیار کاهش دوبارهمتدولوژی ذکر شده در باال  3میزان ارجحیت  3در جدول 

 ها با توجه به معیارهاتعیین ارجحیت نسبی هر یک از گزینه :3جدول

Industrie4.0 کاری تولیدکاهش دوباره تولید ناب تولیدچابک 

 رتبه ارزش وزنی نام معیار ردیف

 1 0.314 کاهش خطای تجهیزاتی 1

 2 0.147 افزایش کیفیت محصول 2

 3 0.134 کاهش ضایعات محصول 3

 4 0.123 کاهش دوباره کاری تولید 4

 5 0.121 کاهش هزینه تولید 5

 6 0.052 کاهش خطای آماری 6

 7 0.044 افزایش رقابت پذیری 7

 8 0.034 کاهش ریسک تولید 8

سازگاری با تغییراتی که مشتری ایجاد می  9

 کند
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 تولید ناب 1 8 8/1

 تولید چابک  1 8/1

1   Industrie4.0 

 

باشد و مقدار تر از تولید چابک میبرابر مناسب 8کاری تولید، گزینه تولید ناب به این صورت که بر اساس معیار کاهش دوباره

برابر بهتر از تولید ناب است.  8،  4صنعت نسل باشد که گزینهو تولید ناب به این معنی می 4صنعت نسلدر مقایسه گزینه  8/1

 برابر بهتر از گزینه تولید چابک است.  8، 4صنعت نسل، گزینه 4صنعت نسلتولید چابک و  در مقایسه دو گزینههمچنین 

گونه که مشاهده دهد همانها بر اساس معیار کاهش هزینه تولید را نشان میمقایسات صورت گرفته بین متدولوژی 1نمودار

باشد و ترین گزینه بر اساس معیارهای تعریف شده میباالترین امتیاز که مهمدارای  542/0با امتیاز گزینه تولید ناب شود می

ترین امتیاز دارای کم 069/0با امتیاز باشد و همچنین تولید چابک دارای دومین باالترین امتیاز می 390/0با امتیاز  4صنعت نسل

 باشد.های دیگر مینسبت به دو متدولوژی

بر اساس معیار کاهش هزینه تولید و تعیین گزینه بهینه تولید چابک  ، زیر ساخت فناوری اطالعات، تولید نابمقایسات زوجی  )1 نمودار

 با باالترین امتیاززیر ساخت فناوری اطالعات 

باشد. می 00412/0تولید دارای نرخ ناسازگاری قابل ذکر است که مقایسات صورت گرفته به نسبت معیار کاهش هزینه  

یعات همچنین دیگر مقایسات به ترتیب کاهش دوباره کاری تولید، کاهش خطای آماری، کاهش خطای تجهیزاتی، کاهش ضا

سک تولید در کند، افزایش رقابت پذیری، افزایش کیفیت محصول، کاهش ریتولید، سازگاری با تغییراتی که مشتری ایجاد می

 ارائه شده است. 2ودار نم

 
 

زیر و تعیین گزینه بهینه  معیارهابر اساس معیار تولید چابک  ، زیر ساخت فناوری اطالعات، تولید نابمقایسات زوجی   :2نمودار

باالترین امتیاز باساخت فناوری اطالعات 

ارائه  3ها بر اساس معیارها بهترین متدولوژی برای خط تولید در نموداردر نتیجه با مقایسات صورت گرفته بین متدولوژی 

 گردیده است.
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بار استراتژی ناب با در نظر گرفتن تمامی معیار جه نهایی تعیین بهترین متدولوژی نتی  :3نمودار

ترین گزینه بر اساس معیارهای تعریف مهم 538/0با امتیاز  4صنعت نسلگزینه دهد همان گونه که نتایج نمودار نشان می

ترین امتیاز دارای کم 102/0تولید چابک با امتیاز و همچنین  بودهدارای دومین امتیاز  360/0 باشد و تولید ناب با امتیازشده می

 باشد.می 0.08همانگونه که در نمودار فوق درج شده است، نرخ ناسازگاری کلی برابر  . ضمناًاستدیگر  نسبت به دو متدولوژی

 بندینتیجه و جمع -6

در کارخانه بلبرینگ ایران بود. بر اساس  4هدف پژوهش حاضر مقایسه سه متدولوژی تولید ناب، تولید چابک و صنعت نصل

ترین عامل مهم 314/0با ضریب اهمیت معیار کاهش خطای تجهیزاتی عمل آمده نتایج نشان داد که میزان اهمیت مقایسات به

، کاهش ضایعات محصول 147/0باشد. سپس افزایش کیفیت محصول با ضریب اهمیت جهت استراتژی ناب سازی خط تولید می

، معیار کاهش هزینه تولید با ضریب اهمیت 123/0یب اهمیت ، معیار کاهش دوباره کاری تولید با ضر 134/0با ضریب اهمیت 

، معیار کاهش 044/0پذیری با ضریب اهمیت ، معیار افزایش رقابت 052/0، معیار کاهش خطای آماری با ضریب اهمیت 121/0

ترین عوامل مهم 042/0کند با ضریب اهمیت و سازگاری با تغییراتی که مشتری ایجاد می 0561/0ریسک تولید با ضریب اهمیت 

پذیری، کاهش ریسک تولید و سازگاری توان معیار افزایش رقابتباشند. بر اساس نتایج ذکر شده میدر ناب سازی خط تولید می

 کند را نادیده گرفت و حذف کرد.با تغیراتی که مشتری ایجاد می

 542/0تولید، متدولوژی تولید ناب با امتیاز همچنین بخش دیگری از نتایج نشان داد با در نظر گرفتن معیار کاهش هزینه 

کاری تولید متدولوژی صنعت ترین انتخاب است. سپس با در نظر گرفتن معیار کاهش دوبارهارجح 00412/0و نرخ ناسازگاری 

باشد. با در نظر گرفتن معیار کاهش خطای آماری متدولوژی ترین انتخاب میارجح 08/0نرخ ناسازگاری و  612/0با امتیاز  4نسل

باشد. با در نظر گرفتن معیار کاهش خطای تجهیزاتی ترین انتخاب میارجح 09/0نرخ ناسازگاری و  646/0با امتیاز  4صنعت نسل

نظر گرفتن معیار کاهش باشد. با در ترین انتخاب میارجح  05/0نرخ ناسازگاری و  565/0با امتیاز  4متدولوژی صنعت نسل

باشد. با در نظر گرفتن ترین انتخاب میارجح 07/0نرخ ناسازگاری و  618/0با امتیاز  4ضایعات محصول متدولوژی صنعت نسل

ترین ارجح 03/0نرخ ناسازگاری و  657/0با امتیاز  4کند متدولوژی صنعت نسلمعیار سازگاری با تغیراتی که مشتری ایجاد می

 09/0نرخ ناسازگاری و  565/0با امتیاز  4پذیری متدولوژی صنعت نسلاشد. با در نظر گرفتن معیار افزایش رقابتبانتخاب می

نرخ و  495/0با امتیاز  4متدولوژی صنعت نسلافزایش کیفیت محصول باشد. با در نظر گرفتن معیار ترین انتخاب میارجح

با امتیاز  4متدولوژی صنعت نسلکاهش ریسک تولید در نظر گرفتن معیار  باشد. باترین انتخاب میارجح 00878/0ناسازگاری 

نهایی بر اساس باشد. در مجموع با در نظر گرفتن تمامی معیارها، نتیجهترین انتخاب میارجح  09/0نرخ ناسازگاری و  603/0

نتیجه باالترین اولویت را داشته و باشد در می 538/0با امتیاز   4صنعت نسل متدولوژیدر این پژوهش ارجحیت  AHPطرح 

و متدولوژی تولید چابک با  2رتبه 360/0سپس به ترتیب متدولوژی تولید ناب با امتیاز  .دهدرتبه یک را به خود اختصاص می

لذا  بوده و 0.1می باشد که کمتر از  0.08ضمنا نرخ ناسازگاری کلی برابر دهند. رتبه سوم را به خود اختصاص می 102/0امتیاز 

 ارائه گردیده است.  4و  3جهت سهولت در مقایسه ارقام و نتایج، اطالعات مربوطه در نمودار  نتایج قابل اتکا می باشد.

 کارها و پیشنهاداتراه -1-6

توانیم استفاده کردیم. در صورتی که میها با فرض قطعیت پدیدهAHP ها از روش بندی گزینهدر این پژوهش جهت رتبه

دست آمده در این تحقیق با توجه به نتایج به استفاده کرد. FAHP ها از روشهمین تحقیق با فرض عدم قطعیت پدیدهبرای 
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با بکارگیری اینترنت اشیاء  در جهت صنعتی شدن گام برداشت.  4شود با سرمایه گزاری در زمینه فناوری صنعت نسلپیشنهاد می

تر تر و صرف زمان و انرژی کمهای هوشمند که دقیقاستفاده از دستگاه سازی کرد. دها و صنایع را هوشمنتوانیم کارخانهمی

زایی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، امنیت وری در خط تولید خواهد شد. همچنین سبب افزایش اشتغالسبب افزایش بهره

 گردد.سازی صنایع میهای مرتبط با هوشمندسایبری و نیز سایر حوزه

 عمراج -6
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 چکیده

سبز ها ارائه شده در این شبکهبهینه مسیریابی همیشه روشهای  ،جهانی در شبکه های کامپیوتری سبزمطابق با استانداردهای 
را بهینه کند اما ممکن است به عوض آن تعدادی از نیستند. به عبارتی ممکن است یک روش بهینه سازی تعدادی پارامتر شبکه 

به عنوان مثال ممکن است یک الگوریتم مسیریابی بهینه، از یک  پارامترهای سبز بودن شبکه را با کاهش یا ضایعات همراه کند.
ه را بی رویه افزایش داده طرف نرخ انتقال داده را بهینه کند اما از طرف دیگر پهنای باند مصرفی و تعداد اتصاالت به کارگرفته شد

نشان میدهد که  (OUMR)موجود الگوریتم مسیریابی بهینه یک و با ضایعات زیادی همراه کند. این تحقیق با تحلیل و مطالعه 
د، اما از نظر انتقال داده را افزایش میده د و نرخدر زمان کمتری از شبکه عبور میدهبیشترین حجم داده را هر چند این الگوریتم 

رژی قهوه ای شبکه را ضایعات زیادی را به همراه داشته و مصرف ان مصرف شده، پهنای باندو  ، زمان انتقالصرف پهنای باندم
سبز  قوانین ،ت پهنای باند و اتصاالت مصرف شدهد. این تحقیق ضمن ارائه معیارهای جدید برای اندازه گیری ضایعاافزایش میده

را کاهش داده  الگوریتم موجودای خواهد افزود. این قوانین جدید ضایعات منابع و انرژی قهوهمسیریابی بهینه  جدیدی را به مدل
 استمبتنی بر برنامه ریزی خطی  (GOUMR)جدید مسیریابی بهینه  نرژی سبز استاندارد میکند. روشو آنها را در یک سطح ا

شبیه سازی و نتایج کامپیوتری نشان خواهند داد که این تحقیق را با قوانین بهینه سازی خطی جدید سبز خواهیم نمود.  ما آن که
 . به نحو مطلوبی به اهداف خود دست خواهد یافت

 .استاندارد شبکه سبز برنامه ریزی خطی؛ ؛مسیریابی بهینه ؛شبکه سبز ؛ایانرژی قهوه ؛انرژی سبز کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

 ست؟یچ نهیبه یابیریمس -1. 1

جهت ارسال و دریافت داده  دو نقطه از شبکه نیب ریعبارت است از محاسبه مس یوتریشبکه کامپ کیدر  یابیریمس

 یگراف گره ها سخت افزارها نی. در اشود می یگراف مدلساز کیتوسط  یوتری. معموال شبکه کامپن دو نقطهبین آ

شبکه به  کیدر  یابیریمس. دهند یسخت افزارها را نشان م نیا نیگراف ارتباط ب یالهایو  دهند یم شیشبکه را نما

هستند  OSPF رینظ ییبر پروتکلها یروشها، مبتن نیدسته از ا کیاست.  ریانجام پذ یمتنوع و متعدد اریبس های شکل

 نهیبه یو مدلساز کیتراف یمهندس یبر روشها یمبتن گری. دسته د[1]هستند الهایو محاسبات  یبر گراف تئور یکه مبتن

 یابیریمس ی. روشها[13_4]است یخط یزیبر برنامه ر یمبتن یابیریمس یروشها نیگونه از ا کی. [2,3]هستند یاضیر

 . شوند یم دهینام نهیبه یابیریمس یروشها ،یخط یزیبر برنامه ر یمبتن

  ست؟یسبز چ های شبکه  -2. 1

 Co2 دیاز تول یریو جلوگ ریپذ دیتجد یها یتفاده بهتر از انرژسا ،یکاهش مصرف انرژ یبرا یوتریکامپ های شبکه

 یشبکه، خود شبکه ها زاتیاز تجه ادیز اریانفجار در گردش اطالعات و استفاده بس لی. اما امروزه به دلافتندیتوسعه 

را به  یوتریکامپ های شبکه دینسل جد دیشده اند. لذا با Co2 دیو تول یمصرف انرژ شیافزا یبرا یعامل یوتریکامپ
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کاهش مصرف  یکه برا هایی ی. مجموعه روشها و فناورمیسوق ده Co2 دیتولکاهش در و  یکاهش مصرف انرژسمت 

 [14,15]شودنامیده می Green Network رود، یدر گردش اطالعات به کار م Co2 دتولی از ممانعت و ها در شبکه یانرژ

ای نیز انرژی است که همراه با تولید منظور از انرژی قهوهرود و ای به عنوان نقطه مقابل سبز به کار میه قهوهمعموال واژ

Co2 شود. و هدر دادن منابع حاصل می 

 ست؟یسبز چ نهیبه یابیریمس  -3. 1

توجه  را با یساز نهیها، به تمیالگور نیواقع ا . درستندیهستند اما سبز ن نهیبه ،یابیریمس های تمیاز الگور یاریبس

مثال ممکن است زمان انتقال را کاهش دهند اما در مقابل تعداد اتصاالت بکار و انجام نداده  ستمیس یبه تمام پارامترها

گونه را به نهیبه ریسبز مس نهیبه یابیریمس کی جهیدهند. در نت شیافزا اریرا بسیا مصرف انرژی پهنای باند مصرفی ، رفته

 یهاشبکه یارهایبا مع تیکند و در نها نهیکم ایو  نهیشیاز شبکه را ب یادیز یپارامترها ینگیبه نیکه ا کندیانتخاب م یا

 سبز مطابقت داشته باشد. 

 مقاله نیپژوهش ا روش -4. 1

شبکه سبز  یکرده سپس با توجه به استانداردهاتحلیل و تشریح را موجود  نهیبه یابیریروش مس کیمقاله ابتدا  نیا در

و دو نوع  شود یم دیتاکو زمان باند  یمصرف پهنا عاتیبر ضادر این تحقیق ت. سیسبز ن نهیروش به کی میدهینشان م

 :ردگی یمورد بحث قرار م ریز عاتیضا

با  امیپ نیانتقال ا کهیکند در حال یرا مصرف م tزمان  δبه اندازه  امیپ کیانتقال  یبرا یابیریمس تمیالگور -

 ریانتقال مقاد یشده را برا ییزمان صرفه جو توان¬یصورت م نیممکن است. در ا زین tمصرف زمان کمتر از 

 از داده ها به کار برد.  یگرید

 امیپ نیانتقال ا کهیکند در حال یرا مصرف م bباند  یپهنا δبه اندازه  امیپ کیانتقال  یبرا یابیریمس تمیالگور -

انتقاالت  یبرا توانیباند مصرف نشده را م یصورت پهنا نیممکن است. در ا زین bباند کمتر از  یبا مصرف پهنا

 مورد استفاده قرار داد.  رید

 یپارامترها ریکردن سا هنهیضمن ب کهیبطور مکنی یارائه م نهیبه یابیریمس یبرا یدیجد یمدل خط قیادامه تحق در

 تمیکه الگور مدهی ینشان م جیو نتا یساز هیکاهش دهد. در بخش شب زیرا نو زمان باند  یمصرف پهنا عاتیمورد نظر، ضا

 دارد.  یشتریب ییموجود کارا های تمیالگور ریضمن سبز بودن، نسبت به ساجدید  نهیبه یابیریمس

  چند کاناله بهینه تک پراکن مسیریابی -2

ایشان یک روش مسیریابی  .[16] پردازدمی G. L. Xueاین بخش، به تشریح روش و نتایج حاصل از تحقیقات آقای 

در شبکه های  Optimal Unicast Multichannel Routing (OUMR)بهینه تک پراکن چند کاناله را با عنوان 

ستانداردهای معماری شبکه های سبز و رفع نقاط ضعف اما در بخش های بعدی مطابق با اند. کامپیوتری ارائه کرده

، الزم است G. L. Xueمدل خطی جدیدی ارائه خواهیم نمود. برای توضیح روش آقای های مسیریابی بهینه، الگوریتم

 .[16] گردندمفاهیم و تعاریف مورد نیاز در این روش، تشریح 

N، توسط(  تعریف: یک شبکه کامپیوتری1 = (V. E. b. p. q)   گردد که می سازیمدلG = (V. E) یک گراف ساده

𝑒     یک یال به صورت هر اتصال باشد.می Eو مجموعه اتصاالت Vجهت دار با مجموعه رئوس = (𝑢. 𝑣)𝜖𝐸باشد.می 

.b(uگردندکه مقدار آنها صحیح بوده به این ترتیب تعریف می (.)q و (.)b(.)، pهمچنین سه عدد تابع  v)  > : عبارت  0

.e ،p(uاست از پهنای باند یال جهت دار v)  ≥ : تاخیر q(u)≥0دهد، می نشان e دارجهت: تاخیر انتشار را برای یال 0 
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Nدهد. توجه شود کهرا نمایش می u ϵ Vبندی در گره صف = (V. E. b. p. q)   به اختصار، شبکه ،N شود و نامیده می

 باشند.های مبدا و مقصد میبه ترتیب نشان دهنده گره Sو  Dدر آن، 

𝜋است از مسیر عبارت Sو  D( یک کانال منفرد )یا یک مسیر تک کاناله( بین 2 = (𝑣1. 𝑣2. … . 𝑣𝑛)  که به اختصار

مسیر تشکیل  S_Dنیز از چند  Sو  Dشود. یک کانال چندگانه )یا یک مسیر چند کاناله( بین مسیر نامیده می S_Dیک 

 !Error) مسیرها ممکن است در یک یا چند اتصال با یکدیگر مشترک باشند S_Dگردد به طوری که این می
Reference source not found. .) 

𝐵(𝜋) برابر است با πپهنای باند قابل دسترس در مسیر ( 3 = 𝑚𝑖𝑛1<𝑗<𝑘𝑏(𝑣𝑗−1. 𝑣𝑗).  تاخیر مسیرπ  عبارت است

𝐷(𝜋) از = ∑ (𝑝(𝑣𝑗−1. 𝑣𝑗) + 𝑞(𝑣𝑗))1<𝑗<𝑘  در نتیجه زمان مورد نیاز برای انتقال یک پیام با اندازهδ  در طول

> bبا استفاده از پهنای باند  πمسیر   B(π) عبارت است ازT(π. b. δ)  = 𝐷(π) + [
𝛿

𝑏
] − 1.  

  : پردازیم می   شبکه یک در کاناله چند و کاناله مسائل تک تشریح به حال

  یک پیام با اندازه اکن : در این مسئلهپرمسئله مسیریابی تک کاناله تک δ > توسط  D مقصد به  s  مبدا از  0

.T(π زمان که طوری به گردد می منتقل S_Dیر مس B(π). δ)[16]شدبا کمینه. 

  کنید ضفر:  [16]ک پراکنتمسئله مسیریابی چند کاناله𝛿 >  D به S از باید که باشد پیام یک اندازه  0
δجز صحیح و مثبت بطوریکه n به δدف در اینجا تجزیه ه.  گردد منتقل = ∑ δ𝑖1<𝑖<𝑘  تجزیه یک و 

.𝑏(𝑢 بطوریکه  eاتصال باند پهنای برای مثبت صحیح 𝑣) = ∑ 𝑏𝑖(𝑢. 𝑣) ≥ 01<𝑗<𝑘 در نهایت کمینه  و  

.𝑚𝑎𝑥1<𝑖<𝑘𝑇(𝜋𝑖 کردن 𝐵(𝜋𝑖). δ𝑖 . 
 

 
 Bو  A: نمایش مسیر تک پراکن تک کاناله و مسیر تک راکن چندکاناله بین دو نقطه 1شکل 

به  Φنرخ عبور داده  و اتصال پهنای باند مقدار  Maximum Dynamic Flow (MDF) خطی مسئله یک باحل

  همواره MDF مسئله که کردند ثابت  Ford,Fulkerson آقایان. گردد مشخص می گردد کمینه انتقال زمان که گونه ای

گردد. زمان بهینه توسط یک الگوریتم جستجو به صورت زیر مدلسازی می MDFمسئله  .[17]باشد می بهینه جواب یک  دارای

گردد. اساس کار الگوریتم به اینگونه است که در یک بازه به دنبال زمانی می گردد که عکس تابع هدف را برابر دودویی محاسبه می

 با داده ورودی کند.
(1-3) 𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑑(𝑢. 𝑣)𝑓(𝑢. 𝑣) − (𝜏 + 1)∅

 

(𝑢.𝑣)𝜖𝐸
 , 𝑢 ≠ 𝑣 

s.t. 

(2 − 3) ∑ 𝑓(𝑠. 𝑣) − ∅ = 0 
(𝑠.𝑣)𝜖𝐸 , 

(3 − 3) ∑ 𝑓(𝑣. 𝑡) − ∅ = 0 
(𝑣,𝑡)𝜖𝐸 ,  

(4 − 3) ∑ 𝑓(𝑢. 𝑣) 
(𝑢.𝑣)𝜖𝐸 −  ∑ 𝑓(𝑣. 𝑢) = 0.

(𝑣.𝑢)𝜖𝐸 , 𝑢 ≠ 𝑠. 𝑡 

(5 − 3) 0 ≤ 𝑓(𝑢. 𝑣) ≤ 𝑏(𝑢. 𝑣),   
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 روش جدید -3

 استانداردهای شبکه های سبز -1. 3

های کامپیوتری سبز، بر تعدادی قانون یا دستورالعمل تاکید دادر که در صورت معموال یک استاندارد سبز برای شبکه     

است ده فرمان گیرد. یکی از استانداردهای سبز شامل رعایت کردن آنها، یک شبکه کامپیوتری در چارچوب سبز قرار می

از  و مطلوب ( در استفاده کامل2 منظور بازیافت مواد است. ستفاده کنید.( از زباله به عنوان یک منبع ا1که عبارتند از: 

سازی ، بهینهبیشینه سازی( به جای 4 ( از انرژی به صورت کارامد استفاده کنید.3همکاری کنید. جغرافیایی  زیستگاه

( در 5 ممکن است بیشینه سازی تعدادی پارامتر را بیشینه کند اما پارامترهای سبزبودن شبکه را کمینه کند.  کنید.

در مصرف منابع سرعت و ( 7( محیط زیست خود را آلوده نکنید. 6 موارد را هدر ندهیم. جویی کنید.مصرف مواد صرفه

( بر اساس 9در تعادل با محیط زیست باشید.  (8. نشوند شدت عمل وجود نداشته باشد تا منابع در دسترس سریع تخلیه

در این تحقیق بر سه . [18]خرید کنیدهای محدود و با طی مسافت( به صورت محلی 10ید. عمل کنو آگاهی اطالعات 

باند و شود تخلیه پهنای باند، هدر دادن پهنای تاکید می شود. به عبارت دیگر تالش می (7( و )5(، )4شماره )به  فرمان

 سبز باشد.  و بهینه کردن استفاده از پهنای باند به صورت توام انجام شود تا روش جدید یک روش مسیریابی بهینه

  اصطالحات جدید -2. 3

𝑚𝑖𝑛 به صورت  MDFمدل خطی در تابع هدف  مصرف بهینه پهنای باند: ∑ 𝑑𝑖𝑓𝑖 − (𝜏 + 1)∅
𝑛

𝑖=0
است که  

𝑚𝑎𝑥در صورت قرینه کردن به تابع بیشینه سازی   ∑ (𝜏 + 1)∅ − 𝑑𝑖𝑓𝑖
𝑛
𝑖=0 این تابع هدف نشان شود. تبدیل می

 𝑓𝑖های جریانای به به شبکه وارد کرده و آن را به گونهرا  ∅کند جریان ورودی سعی می MDFدهد مدل خطی می

بیشترین مقدار داده از شبکه عبور کند. لذا این مدل خطی  𝜏از اتصاالت شبکه عبور دهد که در مدت زمان تجزیه کرده و 

را بیشینه کند. لذا مصرف پهنای باند در مسیر تشکیل  𝑓𝑖کند مقادیر در مصرف پهنای باند بسیار حرص زده و سعی می

شوند. به عبارتی در مصرف پهنای باند برای د مواجه میشده فعلی بیشینه شده و مسیرهای بعدی با کمبود پهنای بان

شود و همواره مسیرهای اول مقدار زیادی از پهنای باند را به صورت همه مسیرها به صورت عادالنه و بهینه عملی نمی

 دهند. ناعادالنه به خود تخصیص می

کند و مسیرهای بعدی با کمبود تخلیه می پهنای باند شبکه را برای مسیر اول MDFمدل  پهنای باند تخلیه شده:    

 شوند. شدید پهنای باند روبرو می

بلعند، لذا مسیرهای بعدی با خفقان پهنای چون مسیرهای اول پهنای باند را تخلیه کرده و می :رفتهپهنای باند هدر     

شوند. لذا در اجراهای بعدی دیل میباند مواجه شده و در بسیاری از موارد اتصاالت متعددی از شبکه به اتصال تنگنا تب

البا درخواست تشکیل مسیرهای بعدی به کارببرد و غتواند این اتصاالت تنگنا را برای تشکیل نمی MDFمدل خطی 

گاهی اوقات نیز این اتصاالت تنگنا قابل استفاده نیستند و شوند. تشیکل می ∅کوچک با جریان ورودی مسیرهای بعدی 

های بعدی امکان استفاده از آنها را بیابند. بخشی از پهنای باند شبکه به مانند تا احتماال درخواستمیبال استفاده باقی 

 یابد. نیز کاهش می ∅صورت اتصال تنگنا هدر رفته و مقدار جریان ورودی 
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با توجه به هدر رفتن و کاهش پهنای باند برای مسیرهای درخواستی  شرط اعمال محدودیت در مصرف پهنای باند:    

ما ساخته شود.  MDF، الزم است قیدها و قوانین جدیدی مشخص شده و یک مدل جدید ∅و نیز کاهش مقدار ورودی 

باید استفاده از  GMDFمدل جدید نامیم. می Green Maximum Dynamic Flow (GMDF)این روش جدید را 

 جلوگیری نماید.  ∅و بهینه کرده و از هدر رفتن پهنای باند و کاهش شبکه را برای همه مسیرها عادالنه پهنای باند 

یب برای ممانعت از بلعیده شدن و تخلیه شدن پهنای باند استفاده ااز این ضرتنظیم پهنای باند: کنترلی یب اضر    

 خواهد شد. 

 جدیدتعریف فرمال مساله  -3. 3

𝛼𝑖 و𝐷𝑖تعیین ضرایب کنترلی تنظیم پهنای باند  هدف  . 𝛽𝑖 . 𝐾  ای از جریانهای به زنجیره ∅است بطوریکه فلوی ورودی

𝑓𝑖 های شبکه تجزیه شود به قسمی که پهنای باند شبکه به صورت بهینه و عادالنه )با توزیع یکنواخت( در اختیار نشست

تخلیه پهنای باند برای عادالنه و بهینه کردن مصرف پهنای باند توسط مسیرهای استفاده قوانین ممانعت از  قرار گرفته و

به  را GMDFجدید ما مدل خطی شوند. شود. این قوانین به صورت شرطهای جدید در مدل خطی جدید تعبیه میمی

 تعداد اتصاالت شبکه است.  n کنیم:شرح زیر آن ارائه می

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝐷𝑖𝑑𝑖𝑓𝑖 − (𝜏 + 1)∅
𝑛

𝑖=0
 , 𝑖 = 1.2 … . 𝑛 

s.t. 

(1) ∑ 𝑓𝑖 − ∅ = 0𝑛
𝑖=0 , 

(2) ∑ 𝑓𝑖 − ∅ = 0𝑛
𝑖=0 ,  

(3) ∑ 𝑓𝑖 − ∑ 𝑓𝑖
𝑛
𝑙=0 = 0

𝑛

𝑖=0
,  

(4) ∑ 𝛼𝑖𝑏𝑖
𝑛
𝑖=0 ≤ 𝑓𝑖 ≤ 𝛽𝑖𝑏𝑖,   𝛼𝑖 ≤ 𝛽𝑖  

(5) ∑ 𝑓𝑖 ≤ 𝐾𝑛
𝑖=0 ,  

 𝛽𝑖و  𝛼𝑖خواهد شد و برعکس. همچنین ضرایب  𝑓𝑖موجب کاهش مقدار  𝐷𝑖در این مدل خطی افزایش ضرایب     

را تغییر داده و کاهش  𝑓𝑖تواند محدوده  را تغییر داده که این تغییرات نیز می 𝑓𝑖توانند کران پایین و باالی متغیرهای  می

هنای باند مصرفی از یک محدوده بیشتر نشود و سقف شود که پنیز باعث می (5)قید شماه آن را موجب شود.  شیا افزای

تواند توزیع مصرف پهنای می GOUMRمدل جدید باند در یک مسیر متقاضی ایجاد کند.  مشخصی برای مصرف پهنای

باند، تنظیم عادالنه پهنای باند، کاهش زمان انتقال در یک مسیر انتقال داده و کاربردهای دیگری را عملی کند. در این 

𝐷𝑖کنیم تحقیق ما فرض می = 𝛼𝑖 = 𝛽𝑖 = ضرایب کنترلی موجب پیچیدگی  است. تخصیص هر مقدار دیگری به این 1

همواره دارای جواب  GMDFاثبات اینکه مساله جدید کنیم. مساله شده و ما تحلیل آن را به تحقیقات بعدی واگذار می

تحلیل و را مورد  𝐾در این تحقیق فقط تغییرات مقدار کنیم. بهینه و جواب شدنی است را به تحقق بعدی واگذار می

دهیم و در تخصیص می 𝐾قابل قبول به  و دلخواهتجربی همچنین در این تحقیق ما یک مقدار دهیم. بررسی قرار می

 انتخاب کرد بحث خواهیم کرد.  محاسبه و را چگونه باید 𝐾تحقیقات بعدی بر روی این مساله که بهترین مقدار 
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 شبیه سازی و نتایج -4

 کنیم:را به صورت ذیل معرفی می شبیه سازیجدید و الزم در اصطالحات ابتدا  

دهد فلوی وردی با نرخ مشخصی از مبدا به مسیرهای اجازه می GOUMRیا  MDFالگوریتم :  ∅فلوی ورودی  -

 تک پراکن چندکاناله جریان یابد. 

- Data  :زمان مشخص ای که یک الگوریتم در عبارت است از مقدار دادهT دهد. از مبدا به مقصد انتقال می 

- T : کند. مدت زمانی است که یک الگوریتم برای انتقال داده مشخصی از مبدا به مقصد سپری می 

: الگوریتمی که در زمان کوتاهتر، با جریان ورودی کمتر، داده بیشتری را از شبکه عبور دهد الگوریتم  φمعیار  -

کند. هدر رفتن آنها جلوگیری میمصرف منابع زمان و پهنای باند را کاهش داده و از بهتر و کاراتری است زیرا 

φهمچنین کاهش مصرف پهنای باند به معنای تخلیه نکردن پهنای باند شبکه است. لذا ما معیار  =
∅×𝐷𝑎𝑡𝑎

𝑇
 

، φگیریم. جهت مقایسه دو الگوریتم بر اساس معیار سبز بودن ر  را معیار سبز بودن الگوریتم در نظر می

دهند نتایج شبیه سازی نشان میکمتری را در شرایط مساوی کسب کند.  φالگوریتمی بهتر است که مقدار 

را افزایش  Dataرا کاهش داده و مقدار  Tو  ∅، φمقادیر  MDFدر مقایسه با الگوریتم  GMDFکه الگوریتم 

 دهد پس عملکرد بهتری داشته و سبزتر است. می

و  ib≤20≥50بطوریکه   if(i,di b)وزنهای و  3D و 1D ،2D سه مقصد ، Bو  A با دو مبدا Nشبکه  2 در شکل   

5≤id≤1  .ارائه شده است    

 

 یک شبکه نمونه جهت انجام شبیه سازی و مقایسه بین دو الگوریتم :2شکل 

𝑠 مبدا برای مجموعهد. نمبدا و مقصد به صورت تصادفی انتخاب می شو و δ=80در هر بار اجرا  = (𝐴. 𝐵)  مجموعهو 

D مقصد = (D1. D2. D3)شش نشست ،AD1, AD2, AD3, BD1, BD2, BD3  قابل برگزاری

است. هر شش نشست از شانس تصادفی و مساوی برای برگزار شدن برخوردار هستند. یک نشست ممکن است به دلیل 

نشست شکست خودره تلقی کند، یک وجود اتصاالت تنگنا قابل برگزاری نباشد. نشستی که فرصت اجرا شدن پیدا نمی

 !Errorهای توپولوژی هر دو با شرایط یکسان بر روی نشست GOUMRو  OUMRشود. دو الگوریتم می

Reference source not found. شوند و نتایج حاصل از اجرای آنها برای پارامترهای اجرا میφ ،∅  ،T  و ,Data 

 مقایسه خواهند شد.
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در آن کوچکتر است. هر دو الگوریتم به  φسبزتر است زیرا پارامتر  OUMRنسبت به الگوریتم  GMOUR: الگوریتم 3شکل 

اجرا شده  .Error! Reference source not foundبار در شرایط مساوی بر روی توپولوژی  10 به تعداد  K=350ازای مقدار 

 اند.

 
کوچکتری  ∅مقادیر  GOUMRشود که الگوریتم . مشاهده می OUMRو  GOUMRدر دو الگوریتم  ∅: مقایسه مقدار 4شکل 

  کند.کند. لذا از تخلیه شدن پهنای باند و هدر رفتن آن جلوگیری میداشته و لذا از پهنایباند کمتری برای انتقال داده استفاده می

 

به زمان کوتاهتری برای انتقال  GOUMRشود که الگوریتم . مشاهده می OUMRو  GOUMR: مقایسه زمان دو الگوریتم 5شکل 

 داده از مبدا به مقصد نیاز دارد.  

 نتیجه گیری -5

های شبکه را بیشینه کنند اما ویژگی های سبز بودن شبکه الگوریتم های مسیریابی بهینه ممکن است بعضی از ویژگی

ارائه شد که یک الگوریتم مسیریابی بهینه اصالح شده برای  GOUMRرا کاهش دهند. در این تحقیق روش جدید 

بیشینه کردن ویژگی های شبکه همراه با تقئیت معیارهای سبز بودن الگوریتم است. نتایج شبیه سازی نشان داد که 
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د سبز کند. سه ویژگی استانداربیشتر استاندارد سبز بودن را رعایت می OUMRالگوریتم جدید در مقایسه با الگوریتم 

پهنای باند را هدر ندهید  (2)پهنای باند شبکه را بهینه مصرف کنید،  (1)بودن شبکه در این تحقیق مد نظر قرار گرفت: 

 پهنای باند شبکه را تخلیه نکنید. ( 3)و 
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