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چکیده

و یادگیری بصورت تواما در نظر گرفته هدفه زمانبندی ماشین های موازی غیر یکسان را در شرایطی که اثر زوال  دواین مقاله، مسئله 

، بررسی می نماید. از آن جا که در شرایط دنیای سازی وابسته به توالی گذشته استو پردازش کارها نیازمند زمانهای آماده شده است

صورت اعداد فازی واقعی، پارامتر های مسائل حالت عدم قطعیت دارند، در این مقاله زمان های پردازش و همچنین موعد های تحویل ب

( با FCCP) . با کمک معیار اعتبار، یک مدل ریاضی غیر خطی بر مبنای برنامه ریزی فازی محدودیت شانساستمثلثی در نظر گرفته 

( و بیشترین زمان تکمیل کارها ETهدف مینیمم کردن دو هدف به طور همزمان یعنی، مجموع دیرکردها و مجموع زودکردها )

(makespanارائه م ) ی گردد. از آنجا که این مدل ریاضی، یک مدل ترکیبی عدد صحیح غیر خطی می باشد، لذا نرم افزار حل

ارائه می شود. نتایج  VNSو  NSGA-IIتضمینی برای بدست آوردن جواب بهینه جهانی ندارد. به همین دلیل یک الگوریتم ترکیبی 

 است.بخصوص با اندازه بزرگ، مفید محاسباتی نشان می دهد که این الگوریتم برای حل مسائل، 

بیشترین  ؛مجموع زودکردها و دیرکردها ؛سازیزمان آماده ؛اثر یادگیری ؛زوال کار ؛محیط فازی ؛: ماشین های موازیکلمات کلیدی

 .الگوریتم ترکیبی فرا ابتکاری ؛زمان تکمیل

قدمهم -1

ه از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا که این دسته از مسئله زمانبندی ماشین های موازی از آن جمله مسائلی هستند ک

مسائل نه تنها در محیط تولیدی مورد توجه قرار می گیرد بلکه در سیستم های اطالعاتی، یعنی محاسبات توزیع و پردازش 

. استسئله در مسائل واقعی، مشکل اساسی، عدم قطعیت پارامترهای تاثیر گذار بر م .استنیز پر کاربرد  1موازی اطالعات

پارامترهایی مانند زمان های پردازش و موعد های تحویل عموما حالتی غیر قطعی دارند که برای نشان دادن این عدم 

قطعیت و ابهام، می توان از اعداد فازی استفاده نمود. اما در محیط کار، عوامل دیگری نیز وجود دارند که سبب تاثیر گذاری 

. در اغلب اوقات، مواد اولیه ای که در صف انتظار جهت پردازش و تولید استاساسی آن بر شرایط مسئله و پارامترهای 

. چنین شودکه حتی می تواند به قیمت از دست دادن کامل آن ماده اولیه  شوندحضور دارند، با گذشت زمان دچار زوال می 

، کارگرانی با دستگاه های تولیدی عملیات را نامیده می شود. از طرف دیگر در خط تولید "اثر زوال کارها"اثری در اصطالح 

انجام می دهند که به مرور زمان توانایی و مهارت آنها افزایش می یابد و می توانند با گذشت زمان، فرایند تولید را سریع تر 

1 parallel information processing and distributed computing
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ارها در یک اما پارامتر دیگری که بر زمان تکمیل ک نامیده می شود. "اثر یادگیری"انجام دهند. چنین اثری، در اصطالح 

تواند سازی میسازی دستگاه وابسته به توالی می باشد. این نوع زمان آمادههای آمادهسیستم تولیدی تاثیرگذار است، زمان

همچنین واضح سازی وابسته به توالی گذشته است. وابسته به شرایط متفاوت باشد که یکی از انواع متداول آن، زمان آماده

های مختلف( برنداز یک نوع نباشند )مثال با  غیر یکسان باشند یعنی اهی، دستگاه ها می تواننداست که در یک محیط کارگ

 .شود میبه تفاوت سرعت آنها در پردازش کارها  نجرکه چنین تفاوتی میان دستگاه ها م

از  ی تواند همداف مجدا از بحث شرایط محیط کارگاهی، اهدافی نیز همواره در تولید مورد توجه قرار می گیرد که این اه

نیمم کردن دید تولید کننده باشد مانند کمینه کردن بیشترین زمان تکمیل کارها و هم از دید مصرف کننده مانند می

ر نظر می د ETمجموع دیرکرد و مینیمم کردن مجموع زودکرد. در ادبیات عموما دو هدف آخر را به عنوان یک هدف بنام 

  در محیط تولیدی می باشد. JITگیرند که در واقع همان مفهوم 

زمانبندی مسائل ماشین های موازی در محیط قطعی و بدون در نظر گرفتن اثرات زوال و یادگیری مورد توجه بسیاری از 

پرات و ، [2]بزرگی راد و همکارانش ، [1]اونلو و میسن ن قرار گرفته است که از آن جمله می توان به مقاالت ، یمحقق

به  با در نظر گرفتن اثر زوال کارها چندین مقالهاشاره کرد.  [5]واالد و رویز و  [4]ساریسیسک و سلیک ، [3]همکارانش 

مسئله زمانبندی ماشین های موازی را با هدف مینیمم کردن  [7]و لیو و همکارانش  [6]جی و چنگ  چاپ رسیده است.

 [8] مزده و همکارانشمجموع زمانهای تکمیل و در حالتی که زوال کارها از تابع خطی پیروی می کند، بررسی نمودند. 

مسئله زمانبندی ماشین های موازی را با هدف مینیمم کردن مجموع دیرکردها و همچنین هزینه زوال ماشین مورد بررسی 

همین مسئله را در شرایطی که نرخ زوال کارها تابعی از توالی کارهاست مورد بررسی  [9]قرار دادند. تورس و همکارانش 

در تحقیقات خود مسئله زمانبندی  [11]ژانگ و لوو و  [10]یانگ همچنین  آن را حل نمودند. SAقرار دادند و با کمک 

اری و مردود ماشین های موازی را در شرایطی که اثر زوال در کارها دیده می شود و با در نظر گرفتن شرایطی مانند نگهد

ی موازی با در نظرگرفتن اثر زوال را با کمک هامسئله ماشین [12] اخیرا دینگ و همکارانش سازی مورد بررسی قرار دادند.

 حل نمودند. (ECA)الگوریتم زنجیره خروج 

با بررسی مسئله  [13]لی و همکارانش با در نظر گرفتن اثر یادگیری به تنهایی در مسائل زمانبندی می توان به مقاالت  

؛ پرزیبیلسکی اثر یادگیری و زمان ارسال کاالهابا در نظر گرفتن تواما  [14]لیو  زمانبندی ماشین های موازی یکنواخت؛

با اضافه کردن زمانهای آماده سازی  [16]با درنظرگرفتن اثریادگیری مبتنی بر انتگرال؛ و ایزکوردو و همکارانش  [15]

مسئله  [17]توکسار و گونر با در نظر گرفتن تواما اثر یادگیری و اثر زوال کارها در محیط قطعی،  اشاره کرد. وابسته به توالی

 2و ضریب زوال غیر خطی و موعدهای تحویل رایج ETزمانبندی ماشین های موازی یکسان را با هدف مینیمم کردن 

 بررسی کردند. 

اگر چه در محیط قطعی تحقیقات زیادی تا کنون در زمینه مسائل زمانبندی ماشین های موازی انجام شده است، اما در 

بدون  یت هستند، فقط چند مقاله محدود در این زمینه تا کنون به چاپ رسیده است.شرایطی که پارامترها دارای عدم قطع

مسئله پایه ای زمانبندی کارها بر روی ماشین های موازی را  ،[18]الخمیص و ام حاله  وجود اثرات یادگیری و زوال کارها،

مسئله پایه ای زمانبندی ماشین های موازی را در شرایطی که  [19]پنگ و لیو . اند کردهرا حل  مدل کرده و آن 3در دو گام

روش برای مدل کردن مسائل  3بررسی قرار دادند. آن ها  زمان های پردازش بصورت فازی در نظر گرفته شده اند را مورد

توسعه دادند.  (Credibility)را در محیط فازی با تعریف پیمانه جدیدی به نام اعتبار  DCP و EVP ،CCPاحتمالی یعنی، 

2 Common due date
3 Two-stage
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ا مورد بررسی در نهایت نیز با ارائه یک الگوریتم هوشمند ترکیبی )ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی( نتایج مدل ها ر

 قرار دادند.

دو مقاله در ، اخیرا سازی وابسته به توالیهای آمادهو زوال کارها و بدون لحاظ کردن زمان با در نظر گرفتن اثر یادگیری

ها با آن .این مسئله را برای اولین بار مورد بررسی قرار دادند [20]محیط فازی به چاپ رسیده است.رستمی و همکارانش 

هایی مهمی برای این مسئله، یک الگوریتم شاخه و کرانه جهت حل مسائل ارائه دادند. همچنین آریک و ارائه ویژگی

همین مسئله را با در نظر گرفتن اثرات زوال و یادگیری در محیط فازی و با کمک الگوریتم جستجوی  [21]توسکاری 

 محلی بررسی کرده و حل نمودند.

ارها کاثر زوال  ویادگیری  طبق دانش ما، تا کنون هیچ تحقیقی در زمینه زمانبندی ماشین های موازی با در نظر گرفتن اثر 

ابسته به وسازی های آمادهو زمان بصورت توام در شرایطی که زمان های پردازش و موعدهای تحویل بصورت فازی هستند

، 2ر بخش دساختار بخش ها به این صورت است که ، صورت نگرفته است. توالی گذشته در مسئله در نظر گرفته شده باشد

 نامه ریزیابتدا یک مدل برضمن تعریف مسئله، ، 3جهت بررسی مسئله بیان می گردد.  در بخش اصول اولیه مورد نیاز 

امه اعتبار  و همچنین برن معیارارائه می گردد. سپس با کمک  (MOMINLP) چند هدفه غیر خطی ترکیبی عدد صحیح

 ترکیبی فرا ابتکاری هایوریتمالگ توسعهشامل  4می گردد. بخش  قطعیمدل ارائه شده،  (،CCP)ریزی محدودیت شانس 

شامل  6ش نتایج محاسباتی را نشان می دهد و نهایتا بخ 5. بخش می باشد در ابعاد بزرگ جهت حل مسئله مورد بررسی

.نتیجه گیری و مطالعات آتی می باشد

اصول اولیه -2

در این بخش، پیش نیازهای مربوط به اعداد فازی تعریف می گردند ارائه شد.  [22]تئوری فازی برای اولین بار توسط زاده 

. این تعاریف و ویژگی ها بصورت زیر می [23] ، در بخش های بعدی مورد استفاده قرار می گیردکه این تعاریف و ویژگی ها

 باشد.

1. اگر 1گزاره  ( , , )a b c   2و ( , , )d e f گاه آن باشند فازی مثلثی عدد فازیدو عدد عدد نیز یک دو این مجموع

:[24]مثلثی خواهد بود 

1 2 ( , , )a d b e c f      )1(

 تابع Nec و  typossibili تابع Credibility،  Pos تابع Cr  ،یک عدد قطعی r ،یک عدد فازی اگر  .2 گزاره

Necessity   ابزار اندازه گیری یعنی امکان، التزام و اعتبار برای واقعه  3باشد، آن گاه ارتباط بینr   بصورت زیر می

:[25] باشد

      1
2

Cr r Pos r Nec r       )2(

0.5یک عدد فازی مثلثی باشد و  اثبات کرده اند، اگر  [26]. براساس آنچه که ژو و همکارانش 3گزاره  باشد

  (2) (3)(2 2 ) (2 1)Cr r r            )3(

 اطمینان اعتبار سطح همچنین  می باشند. به ترتیب مقادیر وسط و سمت راست عدد مثلثی فازی  (3)و  (2)که 

می باشد. Crتعریف شده برای حاصل 

1اگر . 4گزاره  2 3( , , )A a a a  1و 2 3( , , )B b b b  دو عدد فازی مثلثی باشند، آنگاه فاصله این دو عدد را باd(A,B) 

1نشان داده و برابر با عدد فازی مثلثی  2 3( , , )C c c c  می شود که مقادیرic [27]آن از روابط زیر قابل محاسبه است:
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 ( ) ( ) / 2 1,2,3i i is a A b B i     )6(

فرمول بندی مسئله -3

تعریف مسئله -3-1

N در کارگاه تولیدی، باشدو شکست در کار مجاز نمی کار وجود دارد که در زمان صفر همگی در دسترس می باشند .M 
کارها باید بر روی یکی از این ماشین ها  (.jV) ماشین وجود دارد که دارای سرعت های متفاوتی در پردازش می باشند

پردازش شوند. کارگرانی که با هر یک از ماشین ها کار می کنند دارای توانایی های متفاوت در کسب مهارت می باشند که 

سد می نشان داده می شود که یک عدد منفی میباشد. کارها نیز با نرخ های متفاوتی با گذشت زمان فا jβبا ضریب یادگیری 

-های آمادهجهت شروع به پردازش هر کار بر روی هر ماشین نیازمند صرف زمان نشان داده می شود. iαشوند که با ضریب 
های زمان را ببینید(. [28]باشند )تحقیق هاسو و همکارانش ها وابسته به توالی گذشته میباشیم که این زمانسازی می

پردازش و موعدهای تحویل نیز اعداد فازی مثلثی هستند. هدف مسئله، مینیمم کردن همزمان مجموع زودکرد و دیرکرد 

(ET ) وmakespan  معرفی کرده اند مسئله مورد نظر بصورت  [29]می باشد. بر طبق استانداردی که گراهام و همکارانش

 :استزیر 

max| , , | ( , )psdQm LE D ST ET C   )7( 

-را نشان می سازی وابسته به توالی گذشتهو زمان آماده زوال کارها ،به ترتیب اثر آموزش ST و LE، Dکه در این رابطه 
است لذا با اضافه  NP-hardثابت گردیده است که  [30]بوسیله لیائو و همکارانش  Pm||Cmaxجا که مسئله د. از آننده

 ماند.باقی می NP-hardکردن شرایط سخت تر به مسئله این مسئله همچنان 

چند هدفه ترکیبی عدد صحیح غیر خطی فازی مدل برنامه ریزی -3-2

 .شودارائه می  (FMOMINLP) فازی در این بخش، یک مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه ترکیبی عدد صحیح غیرخطی

نشان داده می  rاولویت فرضی تقسیم می شود که این اولویت ها با  Nابتدا فرض می شود که توالی بر روی هر ماشین، به 

رایند تخصیص کارها به این اولویت ها به وسیله مدل انجام می شود. مدل فضای جواب را جستجو می نماید تا شود. سپس ف

 د.   یم مدل ارائه شده را نشان می ده، بصورت خالصه، پارامترها و متغیرهای تصم1جدول  نهایتا به جواب بهینه برسد.

MOMINLPپارامترها و متغیرهای تصمیم  (1)جدول 
رمقادی توضیحات

1,2,…,N اندیس مربوط به کار i 

ها
س 

دی
ان

1,2,…,N اندیس مربوط به شماره اولویت k,r 
1,2,…,M اندیس مربوط به ماشین j 

تعداد کل کارها N رام
پا

ها
ر 

ت
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:شودیم فیتعر ریزبصورت شده ارائه مدل ،(1) جدول در شده فیتعر میتصم یرهایمتغ و هاپارامتر به باتوجه
MOMIP model: 

1
1 1 1 1

 f
N M N M

rj rj
r j r j

Min T E
   

         )8( 

max2 fMin C   )9( 
Subject to: 

1

1 ( ( 1) )    ,j
N

rj irj i i
i

j

p x p r r r j
V






             
   )10( 

1

1

1

   ,

0            

r

j
krj kj

j

s b p r j

s j





 

 

       )11(

1,

0

   ,

0                  
rj r j rj rj

j

C C s p r j

C j


   

 
)12( 

max ,        n jC C j      )13( 

   

   
,

1 1

,
1 1

N N

rj r j irj i irj
i i

N N

rj i irj r j irj
i i

T C x d x

E d x C x

 

 

   

   

 

 

       )14( 

1 1
1         

N M

irj
r j

x i
 

      )15( 

, ,
1

, 1,
1

1         ,

              ,  ( ), ( 1,..., ), ( )

N

i r j
i

N

irjI r j
i

x r j

x x j r r N I N I i






 

    





        )16( 

 

max, , , , 0

0,1
rj rj rj rj

irj

p C T E C

x




  )17( 

jضریب اثر یادگیری مربوط به ماشین  βj 
 i αiضریب اثر زوال مربوط به کار 

jی ماشین سازنرخ سرعت زمان آماده jb
i ipزمان پردازش اسمی کار 

iموعد تحویل کار  id
jنرخ سرعت مربوط به ماشین  Vj 
jمربوط به ماشین  rزمان پردازش واقعی اولویت  rjp

ص
ی ت

ها
ر 

غی
مت

یم
م

j rjsمربوط به ماشین  rزمان آماده سازی اولویت 

j rjCمربوط به ماشین  rزمان تکمیل اولویت 

maxC بیشترین زمان تکمیل 

j rjTمربوط به ماشین  rدیرکرد اولویت 

j rjEمربوط به ماشین  rزودکرد اولویت 
قرار گیرد  jمربوط به ماشین  rدر اولویت  iمی شود اگر کار  1برابر با  xirj 
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(، بیشترین زمان تکمیل کارها را مینیمم 9. تابع هدف )کند( مجموع کل دیرکردها و زودکردها را مینیمم می 8تابع هدف )

(، جهت محاسبه مقدار واقعی زمان های پردازش کارهای قرار گرفته در هر اولویت روی هر ماشین، 10ودیت ). محدکندمی 

طراحی شده است. از این رابطه واضح است که با افزایش شماره اولویت، مقدار اثر زوال بر روی هر یک از کارها بیشتر شده و 

، اثر یادگیری نقش خود را rزمان پردازش را افزایش می دهد. همچنین با بزرگ شدن مقدار 

سازی های آماده( جهت محاسبه زمان11محدودیت ) ایفا کرده و باعث کاهش در زمان پردازش آن اولویت خواهد شد.

سازی ، مقدار زمان آمادهrباشد. واضح است که بر روی هر ماشین با افزایش وابسته به توالی گذشته بر روی هر ماشین می

زمان تکمیل هر اولویت از هر ماشین برابر می شود با زمان تکمیل  ( جهت محاسبه12محدودیت ) یابد.نیز افزایش می

( جهت تبدیل 13پردازش واقعی آن اولویت. محدودیت ) سازی وهای آمادهاولویت قبلی بر روی همان ماشین به اضافه زمان

و یا ( مقدار دیرکرد 14. محدودیت )می باشد makespanو محاسبه  Minبه حالت ساده شده  Min Maxتابع هدف 

 هر اولویت را محاسبه می کند.زودکرد 

. صیص پیدا کند( این الزام را به وجود می آورد که هر کار باید فقط و فقط به یک اولویت از یک ماشین تخ15محدودیت )

مان زمچنین عدم وجود ( جهت محاسبه عدم وجود بیش از یک کار در هر اولویت از هر ماشین و ه16محدودیت های )

 .شود( متغیر های تصمیم را تعریف می 17بیکاری در ماشین ها طراحی شده اند. و نهایتا محدودیت های )

برنامه ریزی محدودیت شانس بر مبنای اعتبار -3-3

تبدیل می  ، به یک مدل قطعیCCPدر این بخش، مدل ارائه شده در باال، با ابزار اندازه گیری اعتبار و کمک گرفتن از 

جهت قطعی کردن کمک گرفته شده است. تفاوت  [19]در مدل زیر از مفهوم برنامه ریزی محدودیت شانس فازی شود. 

 آن با حالت احتمالی در این است که به جای تابع شانس، از تابع ارزش اعتبار یک واقعه غیر قطعی استفاده شده است.

، باید دقت شود که برای کارهای دارای دیرکرد مقدار ETل توجه در مدل زیر آن است که در محاسبه نکته قاب

   ,
1 1

N N

r j irj i irj
i i

C x d x
 

     و برای کارهای دارای زودکرد مقدار   ,
1 1

N N

i irj r j irj
i i

d x C x
 

     را محاسبه نماید، لذا

، استفاده شده است.4بیان شده در گزاره ازی در اینجا برای برقراری چنین شرط هایی از مفهوم فاصله دو عدد ف

تعریف شده اند که به ترتیب حد باالی  CCPجهت مدل کردن مسئله با کمک  2fو  1fدر مدل زیر، دو متغیر جدید 

باشدrjETاز متغیر جدیدی بنامrjTو rjEدو متغیر ی به جاهمچنین  می باشند. 2و  1تابع هدف  می که ترکیب این دو

می باشند. اول و دوم هدف اطمینان اعتبار توابع سطح نیز 2و 1استفاده شده است. دو پارامتر 

Credibility-based CCP model: 
1 2 ( , )Min f f  )18( 

Subject to: 

 1 1
1 1

N M

rj
r j

Cr ET f 
 

     )19( 

 , 2 2  n jCr C f j      )20( 

   ,
1 1

,   ,
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rj r j irj i irj
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ET d C x d x r j
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Constrains  (10)،  (51)( ،12،) (11)،  (16)،  
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max, , 0

0,1
rj rj

irj

p C C

x




 )22( 

( 20( و )19ند. محدودیت های )( بصورت ترتیبی دو تابع هدف مورد بررسی را مینیمم می ک18)در این مدل، تابع هدف 

از یک سطح  جهت تعریف محدودیت شانس در مسائل فازی، با کمک ابزار اعتبار اعتباری، مقدار اعتبار دو تابع هدف را

که درifاطمینان از پیش تعیین شده بیشتر در نظر می گیرد و به دنبال پیدا کردن کمترین مقادیر  است این روابطهایی

(، 21ه )در رابط به محدودیت های قطعی تبدیل شود. 3این دو محدودیت می تواند با کمک نتایج گزاره  .می کندصدق 

r,عبارت سمت راست بیانگر فاصله دو عدد فازی یعنی  jC  وidاس عدد با دو این فاصله برای باشد. مقدار از روابطمی تفاده

ه در مدل باال، کباید توجه شود  .شودقابل محاسبه است که در نهایت یک عدد فازی مثلثی ایجاد می  4بیان شده در گزاره 

0.5iمی باشند یعنی،  0.5فرض شده است که سطوح اطمینان، مقادیری بزرگ تر از  .  سپس از روش

constraint ارائه شده هدفه کردن مدل هدفبا درنظر گرفتنجهت تک اصلی مسئله2تابع هدف عنوان تابع و به

.شده استاستفاده محدودیت ها  به 1تابع هدف اضافه شدن 

های فراابتکاری توسعه داده شدهالگوریتم -4

ن مقاله شرح داده می شود ایبررسی در ه شده برای مسئله مورد توسعه داد NSGA-IIالگوریتم  مراحلابتدا  در این بخش،

ازی پیاده س مراحل .ارائه می گردد (VNS) یگیهمسا ریمتغ یجستجو تمیالگورالگوریتم ترکیبی با  ساختار و سپس

 بصورت زیر قابل بیان می باشد: NSGA-IIالگوریتم 

نحوه ی نمایش جواب ها )فضای ژنوتایپ( -4-1

نشان  nستونی در نظر گرفته شده است که  nصورت ماتریس های دو سطری و  به مقاله،نوع نمایش جواب ها در این 

ر بماره ستون( دهنده ی تعداد کل کارهای موجود می باشد. سطر اول ماتریس بیانگر شماره ماشینی می باشد که هر کار )ش

ن مثال شکل است. به عنواروی آن ماشین پردازش می شود و سطر دوم بیان گر اولویت پردازش هر کار بر روی آن ماشین 

 .ماشین موازی نشان می دهد 2کار و  5فضای واقعی مسئله و فضای نمایش به شکل کروموزم آن را به ازای  1

ارتباط بین فضای فنوتایپ و ژنوتایپ در مسئله( 1)شکل 

نحوه ی تعریف تابع برازندگی -4-2

ص بر اساس ایجاد شده، الزم است تا تابع برازندگی مخصو به منظور تعیین ارزش هر یک از جواب های )کروموزوم های(

 بع هدف ارائه شدهروابط ریاضی توا) بوسیله  iرتبه ی پارتویی و فاصله ازدحامی ایجاد گردد. پس از آن که برای هر جواب 

k( مقدار 3.3در بخش 
ifمی گاه آن گردید، هر یکمحاسبه ازدحامی فاصله را نیز محاسبهتوان ها .دکراز جواب

نحوه ی اجرای عملیات تقاطع -4-3

به منظور اجرای عملیات تقاطع از عملگر تقاطع تک نقطه ای استفاده شده است.

نحوه ی اجرای جهش -4-4
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mutP*برای اجرای جهش بر روی کروموزوم ها ابتدا به تعداد  nاین مقدار به شودمیستون به شکل تصادفی انتخاب )البته

ساس امی شود(. سپس مقدار مولفه های ستون های انتخابی به شکل تصادفی بر  گردنزدیک ترین عدد صحیح بزرگتر 

0.03mutPدر این الگوریتم  کند.تا بیشینه ی مقدار هر سطر را اتخاذ می 1رابطه ی یکنواخت، عددی صحیح بین   می

باشد.

افرآیند شدنی کردن کروموزوم ه -4-5
یات جهش و محدودیت های مرتبط با ترتیبی بودن مقدار اولویت ها در هر ماشین، ممکن است پس از عمل در این ساختار

اطع و جهش، تقعملگرهای گیری از استراتژی تعمیر، پس از هر بار اجرای . برای حل این مشکل با بهرهشودتقاطع، نقض 

 . برای اصالح جواب ها قدم های زیر طی می شوند:شوده اصالح می های ناموججواب

می  مقدار اولویت تخصیص داده شده به کارهای آن ماشین به صورت صعودی مرتب jبه ازای ماشین  .1گام 

 شوند.
فته می شود.به عنوان مقدار جدید اولویت آن در نظر گر ،1رتبه ی هر کار در چیدمان مرتب شده ی گام  .2گام 

 عملیات فوق بر روی تمامی ماشین ها اجرا می گردد تا تمامی جواب ها تعمیر شوند. .3گام 
شرط توقف -4-6

 نیز مقالهن شرط رسیدن به بیشترین تعداد تکرار از قبل پیش بینی شده است که در ای ،یکی از شروط معروف در ادبیات

 .می شودهمین شرط لحاظ 

VNSالگوریتم ترکیبی با  -4-7
می پردازیم. این ترکیب را  NSGA-IIبه منظور ترکیب آن با الگوریتم  VNSاین بخش به ارائه ی ویژگی های الگوریتم  در

. در این ترکیب، پس از ایجاد می شوددسته بندی  (4LCHمی توان در دسته ی ترکیب های سطح پایین و هم تکاملی )

 VNSها به منظور یافتن جواب های بهتر، تحت تاثیر الگوریتم  جواب های حاصل از عملگرهای تقاطع، بخشی از کروموزوم

به منظور  شود .قرار خواهند گرفت تا جواب بهتری )بهینه ی محلی نزدیک آنها( استخراج ( NSS)با دو ساختار همسایگی 

ده قرار گرفته مبتنی بر مفهوم تشدید یک طرفه مورد استفا ابتکاری رویکرد VNSارزیابی جواب های حاصل از الگوریتم 

در این الگوریتم دو ساختار همسایگی به طریق زیر پیشنهاد شده است:است. 

 کدیگر.یانتخاب تصادفی دو ماشین، انتخاب تصادفی یک کار بر روی هر ماشین، جابه جایی دو کار با  :ساختار اول

اب کدیگر، انتخی، جابه جایی دو کار با انتخاب تصادفی دو ماشین، انتخاب تصادفی یک کار بر روی هر ماشین :ساختار دوم

 تصادفی مجدد یک کار بر روی هر ماشین، جابه جایی دو کار با یکدیگر.

به عنوان دو گزینه مطرح گردیده است که در قسمت تنظیم پارامتر عدد  100و  50تعداد تکرار های  جهت توقفهمچنین 

-NSGAبا الگوریتم  VNSگر با توجه به ترکیب شدن الگوریتم به عنوان گزینه ی بهتر انتخاب شده است. از طرف دی 100
II،   الزم است تا پارامترهای دیگری نیز تعریف گردند، که عبارتند از: زمان شروع الگوریتمVNS (VNSstart که در این ،)

ل قدم فراخوانی خواهد شد. طو VNSکه سپری شود، سپس الگوریتم  NSGA-IIتحقیق به مدت یک سوم کل تکرارهای 

اجرا خواهد  VNS، هر سه مرتبه یکبار الگوریتم VNSبدین معنا که پس از شروع الگوریتم  VNS (VNSstep)الگوریتم 

درصدی از تعداد کل فرزندان ایجاد شده به منظور  VNSیعنی در هربار اجرای  (،VNSnumber)شد. تعداد کروموزوم ها 

4 Low-level Co-Evolutionary Hybridization 
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را دربر  %15مقدار عددی ین پارامتر از طریق تنظیم پارامتر صورت گرفته بهبود محلی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. ا

 را نشان می دهد. NSGA-IIدر بدنه ی اصلی  VNSشبه کد پیاده سازی الگوریتم  (،2شکل ) می گیرد.

NSGA-IIدر بدنه  VNS( شبه کد الگوریتم 2شکل )
نتایج محاسباتی -5

ارائه شده در بخش قبل، در این بخش مسائلی  ارآمدی مدل ریاضی و الگوریتمجهت اعتبارسنجی و دست یابی به میزان ک

های ارائه شده مورد بحث و بررسی قرار شوند تا کارایی روشوسیله این روش ها حل میبصورت تصادفی تولید شده و به

 استفاده شده است. همچنین [20]جهت ایجاد مسائل تصادفی، از روش ارائه شده در تحقیق رستمی و همکارانگیرد. 

(0.1,0.3)jb U  در نظر گرفته  0.9و  950.سطح اطمینان توابع هدف اول و دوم به ترتیب  مقاله،انتخاب می شود. در این

 شده است.

 200، تعداد تکرار برابر با II-NSGAمدل و حل شده است. در الگوریتم  5افزار گمزریزی ریاضی به وسیله نرممدل برنامه

و اندازه جمعیت پس از تنظیم پارامتر به ترتیب برابر  نرخ آمیزش ،هشدرنظر گرفته شده است. پارامترهای نرخ ج

0.15mP  ،0.9CP  20و=PN.گرفته شده اند است.6افزار متلبوسیله نرمبهII-NSGAالگوریتمدر نظر کد شده

وریتم دست آمده الگبه می شود. معیار اول، میزان خطای نقاط پارتویی جا از دو معیار برای ارزیابی جواب ها استفاد در این

k از جبهه بهینه پارتویی بدست آمده بوسیله الگوریتم دیگر است ( kGD.) ( 23این شاخص، از طریق روابطه )( 24) و

دیگرمربوط بهidمحاسبه می گردد. باید توجه شود که در این روابط، تنها  نقاط که به وسیله گیرد نقاطی مقدار می

در شرایطی وجود دارد که مقدار  idمغلوب شوند. به عبارت دیگر،     1 1 2 2( ) ( ) ( ) ( )min j ji i
j f x f x f x f x    عددی

|مثبت گردد.  |knownPF ،تعداد جواب های پارتویی ایجاد شده می باشند. در این فرمول ها ،i  اندیس مربوط به نقاط ایجاد

 اندیس مربوط به نقاط ایجاد شده به وسیله الگوریتم دیگر است. jمی باشد و  kشده به وسیله الگوریتم 

1

2

| |

n

i

known

i

k

d

PF
GD 




 )23( 

     1 1 2 2max 0 , ( ) ( ) ( ) ( )min j ji i
i j f x f x f x f xd     )24(

5 GAMS
6 MATLAB 
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یی بدست آمده و جبهه پارتو Xدومین معیار، شاخص تعداد پوشش است. اگر جبهه پارتویی بدست آمده از مدل ریاضی را با 

مغلوب  Yن ها جبهه آنشان دهنده تعداد نقاطی است که در  C(X,Y)نشان دهیم، آن گاه معیار  Yرا با  NSGA-IIبا 

 شده است. Xجبهه 

ن می دهد. در این جدول، را برای مسائل با اندازه کوچک نشا NSGA-II، نتایج مربوط به مقایسه مدل ریاضی و 2ول جد

ONVG  .تعداد اعضای جبهه پارتویی بهینه ایجاد شده را نشان می دهدC ر شاخص تعداد نقاط پوشش به وسیله ه

دهنده سرعت  نشان 2نتایج جدول  .شود( محاسبه می 23طه )نیز برای هر الگوریتم از راب GDالگوریتم را نشام می دهد و 

گر در این دسته از مسائل، در تولید جبهه پارتویی می باشد. اما از طرف دی MINLPدر مقایسه با  NSGA-IIبسیار باالی 

نکته قابل  و تعداد پوشش، مدل برنامه ریزی ریاضی جواب های به نسبت بهتری ایجاد می کند. GDبا توجه به دو معیار 

برخی از نقاط  ماشین، برخی از نقاط پارتویی الگوریتم فرا ابتکاری بر 3توجه در این جدول آن است که برای مسائل با 

ین دسته از ( که نشان دهنده این است که مدل غیر خطی در ا Cپارتویی مدل ریاضی غلبه می کنند )با توجه به مقدار 

 .کندهانی را ایجاد جبهه پارتویی جمسائل نتوانسته است 

قابلیت رسیدن به یک جبهه پارتویی خوب را  NSGA-IIبه غیر از دسته مسائل با سایز کوچک، بقیه مسائل تنها به وسیله  

دارد. بنابراین جهت ارزیابی جواب های بدست آمده بوسیله روش فرا ابتکاری، الزم است که با جواب هایی که بسیار نزدیک 

ارتویی می باشند مقایسه شوند. در این مقاله این جواب بسیار خوب با کمک اجرای بسیار زیاد به جواب های بهینه پ

و با اندازه جمعیت زیاد بدست می آید که در اصطالح به این جواب بدست آمده، بهترین جواب  NSGA-IIالگوریتم 

در نظر  100و اندازه جمعیت برابر  1000، تعداد تکرار برابر BKSمی گویند. برای بدست آوردن  (BKS) 7شناخته شده

گرفته شده است. 
NSGA-IIو  MINLPمقایسه نتایج ( 2)جدول 

m n 

MINLP NSGA-II 

ON
VG 

Running 
time 

(Sec.) 

Avg. 
Running 

time (Sec.) 

G
D

C 
(MINLP
, NSGA) 

ON
VG 

Running 
time 

(Sec.) 

Avg. 
Running 

time (Sec.) 
GD 

C(NSGA
, 

MINLP) 

2 
5 13 437 33.61 4.8 1 8 5.06 0.632 5.4 1 
7 8 1038 129.75 2.1 5 8 5.54 0.692 4.5 0 
9 13 2074 159.53 0 13 10 12.68 1.268 33.1 0 

3 
7 13 4001 307.76 9.3 3 11 7.43 0.675 14.2 2 

9 15 6985 465.66 5.
9 6 10 14.24 1.424 12.

7 3

به وسیله  اد شدهتعداد اعضای جمعیت، زمان های حل، تعداد نقاط پارتویی ایج ارهایجهت ارزیابی مسائل بزرگ از معی

یجاد شده او نهایتا میانگین خطاهای جواب های  GDبرد ها و میانگین توابع هدف، معیار  ، spacingالگوریتم، معیار

تابع هدف از  اصله نقطه میانگین دورا در مقایسه با ف GDشده است. معیار میانگین میزان خطا، در واقع نسبت  استفاده

اسب با مقادیر ، متنGDمبدا مختصات محاسبه می نماید. این معیار به این دلیل مورد استفاده قرار گرفته است که مقادیر 

ا آن ها نیز بمتناسب  GDتوابع هدف مقدار می گیرد. بنابراین اگر مقدار توابع هدف اعدادی بزرگ باشند، آن گاه مقدار 

 :شودمحاسبه می  (25می شود که در مقام مقایسه نمی تواند این معیار به تنهایی مناسب باشد. مقدار خطا از رابطه ) بزرگ

7 Best known solution
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ها در  محاسبه می شود که نشان دهنده ی نظم قرار گرفتن جواب (27و ) (26)روابط از طریق  spacingهمچنین معیار

ر و قادیر بین صفهدف به شکل خطی نرماالیز شده اند تا ممقادیر توابع  معیار، است. البته پیش از محاسبه جبهه پارتویی

یک اتخاذ کنند.








KnownPF

i
i

Known

dd
PF

Spacing
1

2)(
1

1 )26( 

))()()()(min( 2211
j

jiji
i xfxfxfxfd  )27(

با در نظر گیری ، به این منظوربدست آمده برای آن محاسبه شده اند.  BKS، تمامی معیارها نسبت به تحلیلدر این 

به مقایسه ی نتایج با یکدیگر می پردازد.  3ماشین، جدول  4کار و  16و اجرای الگوریتم برای حالت  VNSالگوریتم 

همانطور که مشخص است بر اساس ادعای مطرح شده، مقدار پراکندگی جواب های پارتویی در رویکرد تشدید یک طرفه 

 بیشتر از حالت عادی می باشد.
حالت ساده و ترکیبی مقایسه ی کیفیت نتایج (3)جدول   

Basic NSGA-II Hybrid NSGA-II and VNS 

Metrics Mean SD Mean SD 
Running Time (Sec) 112.85 53.19 634.76 22.74 

ONVG Metric 25.67 1.15 27.67 2.31 
Spacing Metric 0.00072 0.00006 0.00056 0.00008 

Max (ET)-Min (ET) 709.60 17.74 799.03 50.16 
Max (C max)-Min (C max) 96.54 6.73 109.54 3.49 

Mean of ET 1099.58 9.73 1133.36 20.12 
Mean of C max 164.10 1.34 157.39 2.56 

ه در این نمودار محور عمودی نشان دهند شود.شنهاد می یپ 3از طرف دیگر به منظور تحلیل میزان سرعت همگرایی، شکل 

ی زمان تولد هر یک از جواب های نهایی پارتویی است و محور افقی نشان دهنده ی شماره جواب پارتویی نهایی می باشد. 

تمایل پیدا کند، به معنای دیرتر همگرا شدن و دیرتر تثبیت شدن جواب  %100در نتیجه هر چه نمودار به سمت نسبت 

دار مشخص است، درصد زیادی از جواب های پارتویی در هر یک از های پارتویی نهایی می باشد. همانطور که از نمو

زمان اجرای الگوریتم را دارا می باشند که این به معنای عدم مواجه شدن با همگرایی  %80رویکردها، زمان تولد بیش از 

 زودردس در مدل پیشنهادی می باشد.
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وریتم های گوناگونروند همگرایی جواب های بهینه پارتویی به ازای الگ( 3)شکل 

نتیجه گیری -6

ی آماده هاو زمانی در این مقاله مسئله زمانبندی ماشین های موازی غیر یکسان در شرایطی که اثر زوال کارها و اثر یادگیر

 د بررسی قراربصورت تواما بر زمان های پردازش تاثیر می گذارند، در محیط فازی مورسازی وابسته به توالی گذشته که 

ش و ن های پردازفت. ابتدا تعاریف مقدماتی و مرور ادبیات موضوع برای این مسئله بیان شد. سپس با در نظر گرفتن زماگر

 موعد های تحویل کارها بصورت اعداد فازی مثلثی، یک مدل ریاضی ترکیبی عدد صحیح غیر خطی ارائه شد. 

ت همزمان رکردها و بیشترین زمان تکمیل کارها بصورتابع هدف یعنی، مجموع زود کردها و مجموع دی 2در این مسئله 

و با  -یی بسیار نزدیک به مفاهیم احتمال دارد که ویژگی ها -کمینه می گردند. سپس با کمک معیار اندازه گیری اعتبار 

ه ک شود، مدل فازی چند هدفه، به یک مدل قطعی تبدیل می (CCPکمک گرفتن از روش برنامه ریزی محدودیت شانس )

ا ابعاد حل مسائل ب ین مدل قابلیت کد شدن در نرم افزار حل را دارا می باشد. از آن جا که مدل ریاضی ارائه شده، قابلیتا

ندازه بزرگ استفاده شد. امسائل با جهت حل  NSGA-IIبزرگ را در زمان حل منطقی دارا نمی باشد، از روش فرا ابتکاری 

تیک چندهدفه ژلگوریتم حالت ترکیبی این الگوریتم در قالب یک ا NSGA-IIهمچنین به منظور افزایش قدرت الگوریتم 

 مبتنی بر مفهوم تشدید یک طرفه ارائه شده است. 

ید ایز بزرگ تولسبه صورت کامال تصادفی در سایز کوچک و مسائلی  ارائه شده در این مقاله، ابتدا روش هایجهت ارزیابی  

ارتویی به ر دو روش توانایی حل در زمان حل منطقی را دارند، مجموعه های پگردید. برای مسائل با سایز کوچک که ه

 ریاضی جواب وسیله دو روش ایجاد شدند و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که در مسائل با ابعاد کوچک، مدل

کردی ضعیف تر از ملهر چند که در بعضی از مسائل، مدل ریاضی ع می کندایجاد  NSGA-IIهایی به نسبت بهتر از 

NSGA-II .به نمایش گذاشت 

ج نشان داد که ایده ی رویکرد ساده و ترکیبی، نتای NSGA-II با مقایسه ی نتایج بین دو حالتبا حل مسائل با سایز بزرگ 

کند.تشدید یک طرفه نقش بسزایی در ایجاد پراکندگی جبهه پارتویی ایفا می 
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چکیده

هاست که بر دهی فعالیتا منابع محدود، فهرست اولویتب بندی پروژهابتکاری برای مساله زمان های رویکردهای ابتکاری و فرایکی از ورودی

 نیقوان یسازادهیدر هنگام پشود. ها در آن اصالح مینیازی فعالیتشدهی ایجاد شده و در صورت نیاز، پیاساس یک یا چند قانون اولویت

 رفع گره یبرا ییها. روششودیگفته م حالت گره نیبرخوردار شوند که در اصطالح به ا یکسانی تیاز اولو تیممکن است چند فعال یدهتیاولو

ه ئفی در این زمینه اراکمک گرفت. تحقیقات مختل یدهتیاولو نیقوان ریساانتخاب تصادفی یا از  توانیکه به عنوان مثال ماند شده شنهادیپ

سایر قوانین کمکی، از روش  بدون تست کردندر اکثر آنها،  و اندرفع گره استفاده کرده یبرا یکمک یدهتیقانون اولو کیتنها از که  ستاشده

 یدهتیاولو نیاز قوان یعدادت، منابع تیبا محدود یاچند پروژه یبندزمان یمساله برای مقاله نی. در اتصادفی برای رفع گره استفاده شده است

ل عددی ئاست. مسا ها استفاده شدهبندی سری برای ارزیابی آنو از الگوی زمان شده بررسیگره  جادیا طیدر شرا یکمک تیبه همراه چند اولو

نشان داد که این بررسی اند. نتایج به صورت مبسوط تحلیل شدههای داده مرتبط استخراج شده و نتایج عددی های مختلف از پایگاهدر اندازه

چه چناناست و ها بهتر بودههای مساله مختلف از سایر روشنیاز( در اندازهترین تعداد فعالیت پسدهی بر اساس بیش)اولویت MSعملکرد روش 

سازی تصادفی( )مرتب RNDترین زمان اجرای فعالیت( و سازی بر اساس بیش)مرتب LPT، از قوانین کمکی MSبرای رفع شرایط گره در روش 

دهی تصادفی در رفع گره از این رو، این تحقیق موید مناسب بودن قانون اولویت شود.ل میهای بهتری حاصطور میانگین جواباستفاده شود؛ به

 بوده است.

گره.ها، دهی فعالیتاولویتقوانین های چندگانه، بندی پروژه، پروژهزمان کلمات کلیدی: 

مقدمه -1

اقل نمودن زمان انجام که هدف آن حداست پروژه  یبنداز مسائل زمان یپروژه با منابع محدود، نوع یبندزمان یمساله

ار گرفته قربررسی مورد توسط محققان متعددی این مساله،  . ]1[ استمنابع  دسترسدر  سطح یریپروژه با در نظرگ

. در باشدیم (NP-hard) سختای غیردوجمله از نوع مسائل مساله نینشان دادند که ا ]2[و همکاران  چیزویاست. بل

 یزمان یهار بازهدسطوح منابع  رییتغ ها،تیفعال یچندحالته یاجرا ،یاچندپروژه طیهمچون مح ینظرگرفتن مفروضات

 .اندبوده مساله نیا یتوسعه هایی ازگونهمختلف و ...  یپارامترها در تیعدم قطع ها،تیانقطاع فعال تیقابل مختلف،

مذکور  یمسالهکه  ییجاپروژه با منابع محدود ارائه شده است و از آن یبندحل مسائل زمان برای یمتعدد یهاروش

 یاندازه بابرای مسایل لذا  ستینبزرگ چندان مناسب  یمسائل با اندازه یبرا قیحل دق یهابوده، روش NP-hardاز نوع 

 .]1[ شودیم فادهاست یو فرا ابتکار یحل ابتکار یهااز روش بزرگ،

پروژه بر اساس  یهاتیفعالابتدا  ،یابتکار یهاتوسط روش یبندزمان یبرنامه کی جادیابرای الزم به ذکر است که 
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( هابه ترتیب زودترین زمان شروع فعالیتها یا )به عنوان مثال به ترتیب زمان انجام فعالیت 1دهیتیقانون اولو کی

 . شوندیم بندیبندی سری یا موازی( زمان)مثال الگوی زمان 2یبندزمان یالگو یک و سپس بر اساس شوندمی یبندرتبه

دهی سازی قوانین اولویتدر هنگام پیاده. اندتوسط محققان مختلف توسعه داده شده یمتعدد یدهتیاولو نیقوان

هایی روش. شودیگفته م (tie)حالت گره  نیدر اصطالح به ا شوند که برخوردار یکسانی تیاز اولو تیچند فعال ممکن است

های مربوطه را به صورت تصادفی فعالیت توانیمبه عنوان مثال پیشنهاد شده است.  (tie breaker)گره  فعر برای

  .]3[کمک گرفت  دهیتیاولو نیقوان ریاز ساداد یا برای این منظور تخصیص 

گونزالز و همکاران  .]4[ه است ر دادقرا یابیمورد ارزای معرفی و برای مساله تک پروژهرا  یدهتیقانون اولو 73 نیلِکِ

روش بهتر  3از بین آن ها ررسی کرده و بدهی کمکی به صورت تصادفی دهی را به همراه قانون اولویتقانون اولویت 12

دهی با مختلف اولویت قانون 20 را بابندی موازی الگوی زمان (2010) برانینگ و یاسین. ]5[اند را گزارش کرده

دهی و در نهایت بهترین قانون اولویت ارائه دادهبه عنوان قانون کمکی برای رفع گره  FCFS دهیاولویت گیری از قانونکمک

بندی سری را مورد بررسی ، الگوی زمان(2018)ان تیان و همکار .]6[ اندی متفاوت معرفی کردهبا اندازهرا برای مسائل 

تمامی تحقیقات ذکر شده، تنها  .]7[اند و مقایسه شدهدهی به کار رفته در آن سه روش اولویت اند؛ به طوری کهقرار داده

ی اولویت اهای دارفعالیتها، آندر اکثر  و اندها استفاده کردهدهی کمکی برای رفع گره فعالیتاز یک قانون اولویت

ای با محدودیت منابع با بندی چند پروژهی زماندر این مقاله مساله. اندشدهدهی اولویتصورت تصادفی به یکسان،

 است.گره ارائه شدهشرایط ایجاد به همراه چند اولویت کمکی در  دهیبندی سری با تعدادی از قوانین اولویتالگوریتم زمان

 خش. باندارائه شده 3حاصل در بخش  جیشرح داده شده و نتا 2پژوهش در بخش  نیمورد استفاده در ا قیقروش تح

 .پردازدپژوهش انجام شده می یگیرجهینت به 4

 روش تحقیق -2

 دهد.مراحل اجرایی تحقیق حاضر را نشان می 1 شکل

 
 روش تحقیق. 1شکل 

 در ادامه جزئیات هریک از این مراحل در بندهای جداگانه توضیح داده خواهد شد.

 هاو انتخاب برخی از آن RCMPSPی مسالهدهی ارائه شده برای بررسی قوانین اولویت -1. 2

ها را به عنوان بهترین قانون توان یکی از آنه شده است و نمیئتوسط محققان مختلف ارادهی تعداد زیادی قوانین اولویت

                                                           
1 Priority rule 
2 Schedule generation scheme (SGS) 

ی  دهی ارائه شده برای مس له بررسی قوانین اولویت
RCMPSP دهی و انتخاب برخی از قوانین اولویت

دهی انتخاب روش ابتکاری برای ارزیابی قوانین اولویت

دهی و  تامین مسائل عددی، اجرای قوانین اولویت
بندی براساس روش انتخابی زمان

های مبتنی بر قواعد تصادفی تکرار روش

ی پیشنهادات تحلیل نتایج حاصل و ارائه
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زودترین زمان ، سه قانون شامل: گونزالز و همکاراندر بررسی انجام شده توسط  .]3[معرفی نمود ی مسائل همهبرای 

از بین چند قانون بررسی  (MS) نیازترین تعداد فعالیت پسبیش و (min LFT) دیرترین زمان پایان ،(EDD)پایان 

 اند.تر قرار گرفتهدهی مورد بررسی بیشاین سه قانون اولویتو در این مقاله نیز  ]5[ نداهداشتشده بهترین عملکرد را 

به همین  شوند.بندی میزودتر زمان ؛تری دارندزودترین زمان شروع کمهایی که فعالیت، EDDدهی قانون اولویتدر 

، MSدهی قانون اولویتدر و  پایان کمتری دارند هایی که دیرترین زمان، فعالیتmin LFTدهی قانون اولویتدر شکل 

 شوند. بندی میزودتر زمان ؛نیازهای بیشتری دارندهایی که پسفعالیت

نیازهای آن فعالیت تخصیص داده یک عدد وزنی برابر با تعداد پسبه هر فعالیت  ،MS روش برای محاسباتدر این مقاله، 

 شود.میآن جمع نیاز های پسفعالیت تمام وزنیعدد  با شده و سپس

ایجاد  گرهیا به بیانی  که بیش از یک فعالیت دارای اولویت یکسان باشند، در صورتیدهیقوانین اولویتاین در هریک از 

یت قانون اولو 4برای این کار از  .شودکمک گرفته میها ی این فعالیتبندی و رفع گرههای دیگری برای رتبهاز قانون شود؛

و حالت  (SAL)ی فعالیت ترین شمارهکوچک ،(LPT) ترین زمان فعالیتبیش، (SPT)ترین زمان فعالیت دهی کم

 شود.بررسی می مسالهدهی در هر روش اولویت 12بنابراین  است.استفاده شده (RND)تصادفی 

 الگوی زمانبندیانتخاب  -2. 2

است. در این بندی سری استفاده شدهاولویت، از الگوی زمانها براساس لیست بندی فعالیتبرای زماندر این مقاله 

نیازی( ی زمانی )با توجه به محدودیت منابع و روابط پیشالگو، فعالیت را انتخاب کرده و زودترین زمان ممکن در برنامه

عنوان ایان موجود، بهها ادامه دارد و دیرترین زمان پبندی تمامی فعالیتشود. این روال تا زمانبه آن تخصیص داده می

سری و موازی، الگوی  دو بین اند کهنشان داده کیم و الیس شود.میها( لحاظ )زمان اتمام تمامی پروژه مسالهجواب 

 .]8[کند تر عمل میمناسبسری بندی الگوی زمانهای بهتر، علت سرعت عمل و جواب به

 هاآن ارزیابیدهی و تامین مسائل عددی، اجرای قوانین اولویت -3. 2

که  استاستفاده شده 1موجود در جدول  یمساله 12 از دهیاولویت روش 12در این تحقیق برای بررسی عملکرد 

، 5، 2های متفاوت با تعداد مسائل بررسی شده در اندازه اند.شده استخراج  http://www.mpsplib.comیت ساوباز 

ترین تعداد کمبا این توضیحات، . اندهر پروژه شکل داده شده برای فعالیت 120و  90، 30پروژه و با تعداد  20و  10

عداد برای کل تترین فعالیت و بیش 64های مجازی آغازین و پایانی در هر پروژه(، احتساب فعالیت )باها فعالیتمجموع 

های کوچک تا روش ابتکاری مذکور، در مسائل با اندازهعملکرد  باشد. بنابراینفعالیت می 2440ها های پروژهفعالیت

عنوان ، بهمسالههای موجود در هر بوده و نمونه RCMPSPی مسالهعنوان یک به مسالههر  است.بررسی شده خیلی بزرگ

 اند.لحاظ شده مساله های آنپروژه

 استفاده شده در تحقیق عددی های. مثال1جدول 

 هاتعداد پروژه (j) های هر پروژهتعداد فعالیت مسالهنام 
mp_j30_a2_nr2 30 2 
mp_j30_a5_nr2 30 5 

mp_j30_a10_nr3 30 10 
mp_j30_a20_nr2 30 20 
mp_j90_a2_nr3 90 2 
mp_j90_a5_nr2 90 5 

mp_j90_a10_nr3 90 10 
mp_j90_a20_nr2 90 20 
mp_j120_a2_nr3 120 2 
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mp_j120_a5_nr2 120 5 
mp_j120_a10_nr3 120 10 
mp_j120_a20_nr2 120 20 

 

 های مبتنی بر قواعد تصادفیتکرار روش -4. 2

 ها حاصل شود؛فعالیتدر صورتی که قوانین کمکی نتوانند گره را مرتفع نمایند یعنی مجددا شرایط یکسانی برای 

از این رو برای بررسی عملکرد این رویکردهای تصادفی در . شوددهی انجام میاولویتصورت تصادفی این حالت به در

عنوان جواب های حاصل در هر روش بهمیانگین جواب شده ومرتبه اجرا  100دهی هر روش اولویت تکرارهای مختلف،

 .ستشده انهایی آن روش در نظر گرفته 

 نتایج عددی -3

 است. ( استفاده شده1) یصورت رابطهبه RMSEاز شاخص  دهیاولویت برای بررسی عملکرد کلی هر روش

(1)  
2

,
1

P

k p p
p

k

z bestz
RMSE

P







 

p,...,1,2اند )مشخص شدهpها با اندیسمسالهکه در آن،  P با استفاده از روش  مساله(. جواب حاصل برای

k ام با,k pz  نمایش داده شده وpbestz یمسالهگر بهترین جواب حاصل شده برای بیان p روش  12ام در بین

 باشد.کاندید می

گونه که در جدول مشخص است؛ باشد که همانمی 2روش کاندید به شرح جدول  12برای  RMSEمقدار شاخص 

 د.ند و لذا در مجموع بهترین عملکرد را دارنباشمی RMSEترین مقدار دارای کم 10و  12های شماره روش

 
 روش مورد بررسی 12برای  RMSE. مقدار شاخص 2جدول 

 RMSE شرح مختصر روش شماره روش
 8.997 صورت تصادفیو سپس به SPTاساس  و اولویت کمکی در گره بر LFT روش ر اساسبدهی اولیه اولویت 1
 8.862 صورت تصادفیو سپس به PTLاساس  و اولویت کمکی در گره بر LFTدهی اولیه بر اساس روش اولویت 2
 9.342 صورت تصادفیو سپس به SALاساس  و اولویت کمکی در گره بر LFTدهی اولیه بر اساس روش اولویت 3
 8.994 صورت تصادفیو سپس به RNDاساس  و اولویت کمکی در گره بر LFTدهی اولیه بر اساس روش اولویت 4
 7.340 صورت تصادفیو سپس به SPTاساس  و اولویت کمکی در گره بر EDDدهی اولیه بر اساس روش اولویت 5
 7.470 صورت تصادفیو سپس به LPTاساس  و اولویت کمکی در گره بر DDEدهی اولیه بر اساس روش اولویت 6
 7.364 صورت تصادفیو سپس به SALاساس  و اولویت کمکی در گره بر EDDدهی اولیه بر اساس روش اولویت 7
 7.405 صورت تصادفیو سپس به RNDو اولویت کمکی در گره براساس  EDDدهی اولیه بر اساس روش اولویت 8
 5.217 صورت تصادفیو سپس به SPTاساس  و اولویت کمکی در گره بر MSدهی اولیه بر اساس روش اولویت 9
 4.871 صورت تصادفیو سپس به LPTاساس  و اولویت کمکی در گره بر MSدهی اولیه بر اساس روش اولویت 10
 5.470 صورت تصادفیو سپس به SALاساس  و اولویت کمکی در گره بر MSدهی اولیه بر اساس روش اولویت 11
 4.799 صورت تصادفیو سپس به RNDاساس  و اولویت کمکی در گره بر MSدهی اولیه بر اساس روش اولویت 12

 

توان مقادیر شاخص با توجه به این شکل می .دهدمینمایش های جدول باال را به ترتیب صعودی ، داده2شکل 

RSME  .بوده، بهترین عملکرد را داشته است. الزم به  12تا  9های ی اول که شامل روشردهرا در سه رده تحلیل نمود
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 هستند. MSدهی روش، مربوط به قانون اولویت 4ذکر است که این 

 

 
 دهی مختلفهای اولویتدر روش RSME. مقدار شاخص 2شکل 

انحراف از بهترین جواب حاصل را درنظر گرفته و تعداد دفعاتی که  %5ای برابر با آستانهمقدار تر، برای بررسی بیش

تعداد دفعات  3شکل از بهترین جواب موجود انحراف داشته است؛ شمرده شده است.  %5تر از دهی بیشهر روش اولویت

دهد. نمودارهای اول تا سوم هر نشان می راجواب نسبت به بهترین  (بیش از مقدار آستانهقابل توجه )انحراف  انحراف

چنین )در هر پروژه( بوده و هم 120و  90، 30ترتیب مربوط به مسائل با تعداد فعالیت روش )آبی، نارنجی و طوسی( به

 در اینطور که گر تعداد دفعات انحراف کل مسائل حل شده توسط آن روش است. همانآخرین نمودار هر روش بیان

را داشته و قابل توجه ترین تعداد دفعات انحراف کم 12و  11، 10، 9های روشدر این تحلیل نیز  ؛مشخص استشکل 

 اند.های بهتری تولید کردها جوابهنسبت به سایر روش

 
 روش 12. تعداد دفعات انحراف بیش از مقدار آستانه نسبت به بهترین جواب حاصل توسط 3شکل 

 بندیجمع -4

با منابع محدود با استفاده  پروژهبندی چندی زمانمسالهدهی ترکیبی برای عملکرد برخی از قوانین اولویتدر این تحقیق 

ترکیبی شکل داده شد که بر دهی روش اولویت 12 برای این منظوربندی سری مورد بررسی قرار گرفت. از الگوی زمان

گره  برای رفعدهی کمکی روش اولویت ( و چهارMSو  min LFT ،EDDشامل )دهی اصلی روش اولویتسه  یپایه

و تعداد دفعات  RMSEروش مذکور با استفاده از شاخص  12باشد. عملکرد می( RNDو  SPT ،LPT ،SALشامل )

های متفاوت شامل با اندازه استاندارد مساله 12انحراف بیش از مقدار آستانه نسبت به بهترین جواب ارزیابی شد. از 

 ها استفاده شد.فعالیت در کل سبد پروژه 2440و حداکثر  64حداقل 
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در نیاز( ترین تعداد فعالیت پس)اولویت دهی بر اساس بیش MSنشان داد که عملکرد روش نتایج این بررسی 

برای رفع شرایط گره در روش چه چنان ،RSME میزاناساس  براست. ها بهتر بودهاز سایر روشهای مساله مختلف اندازه

MSاز قوانین کمکی ، LPT ترین زمان اجرای فعالیت( و سازی بر اساس بیش)مرتبRND سازی تصادفی( )مرتب

چنین بر اساس نمودار تعداد دفعات انحراف نسبت به هم شود.های بهتری حاصل میطور میانگین جواببه ؛استفاده شود

فعالیت  90و  30عملکرد یکسانی داشته و بهترین جواب را در مسائل به تعداد  12و  10و  9 هایبهترین جواب، روش

 .شده استتولید  11نیز توسط روش  120ی کنند. بهترین جواب مسائل با اندازهدر هر پروژه ایجاد می

و نتایج را مقایسه  استفاده کردهای مشابه نیز در تحلیلبندی موازی توان از الگوی زمانمیبه منظور تحقیقات آتی 

ارزیابی عملکرد  برای. نمودتحقیق حاضر مقایسه در دهی را با بهترین روش توان سایر قوانین اولویتچنین میهم .نمود

دهی های اولویتاز روشها آنی اولیه صورتی که جامعهابتکاری کمک گرفت؛ به فراهای توان از الگوریتممیقوانین نیز 

 تشکیل شده باشد. ترکیبی
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چکیده

بینی، همراه با بحران هایی متنوع مجبور به فعالیت هستند. در در شرایط پرتالطم امروزی سازمان ها در محیطی غیرقابل پیش

نیل به موقعیتی  برای حفظ موقعیت خود در این محیط رقابتی و اداره فعالیت های چندبعدی و پیچیده و  رایطی مدیرانچنین ش

ست که با توجه امطلوب تر و خوشایندتر نیازمند انتخاب استراتژی مناسب با محیط داخلی و خارجی سازمان خود هستند. واضح 

های اسفانه در روشیری در این مورد، پیچیده و نیازمند دقت فراوان است. اما متگبه بحرانی بودن نتیجه این تصمیم، تصمیم

ترین ابهام و باالترین دقت ترین استراتژی، معایبی وجود دارد که ضرورت طراحی روشی جدید که کمموجود برای انتخاب مناسب

سازی هر ریاضی اقدامات الزامی برای پیاده سازد. در این تحقیق سعی شده است با طراحی مدلیباشد، واضح میرا دارا می

ها، در نظر گرفت. همچنین ها و مقداردهی دقیق تر آناستراتژی، برای برقراری ارتباط بهتر بین معیارهای سازمان و استراتژی

را با یر سازمان مدت یمطلوبشوند؛ تا در این مدل، تحقق هریک از الزامات مانند دنیای واقعی، در بازه صفر و صد مقداردهی می

 .شودانتخاب  ترین استراتژیمناسببه حداکثر رسانده و  یترکم نهیصرف وقت و هز

 ؛تصمیم گیری چندمعیاره ؛ریزی استراتژیکبرنامه ؛کسب و کاراستراتژی  ؛توسعهاستراتژی  ؛انتخاب استراتژی  لمات کلیدی:ک

 تصمیم گیری چندهدفه.

:قدمهم -1

بینی، همراه با بحران هایی متنوع مجبور به فعالیت الطم امروزی سازمان ها در محیطی غیرقابل پیشدر شرایط پرت

حفظ  مقررات جدید دولت، محصوالت جدید، تحوالت فناوری و برای آمادگی در برابر  هستند. در چنین شرایطی مدیران

یده و نیل به موقعیتی مطلوب تر و خوشایندتر محیط رقابتی و اداره فعالیت های چندبعدی و پیچ این موقعیت خود در

بازده سازگار  کی دیتول یمراحل برا وستنیو بهم پ ییشناسا ندیفرآ یزیربرنامه. [1] ریزی هستندبرنامه تغییر و نیازمند

گرا  نگر و محیطریزی آیندهباید از نوعی برنامهسازمان  در این شرایط .[2] است ماتیهماهنگ تصم ستمیس کیدر قالب 

تاثیر آن ها بر سازمان  ،شناسایی عوامل و تحوالت محیطی، در یک افق زمانی بلند مدت بهره گیرد؛ به طوری که ضمن

 .[3]ریزی استراتژیک است ریزی در واقع همان برنامهاین نوع برنامه آن ها را مشخص کند. او نحوه ی تعامل سازمان ب

 رتصو به اینرا  ن هاآ ترینمهم انمیتو کهدارد  دیمتعد یفرتعا ،مختلف نانشمنددا هیدگااز د تژیکاسترا ییزربرنامه

و  هااربزا اههمر به که شودمی گفته هاییاربزو ا ها یهرو ،مفاهیم ،ی هارتئو مجموعه به تژیکاسترا ییزربرنامه: دبرشمر

  [4].انددام استراتژیک طراحی شدهریزی و اقبرنامه ،تفکر ایبر انیزربرنامهو  انمدیر به کمک جهت ،تکمیلی یش هارو

با توجه به   .[5]پردازد که با بررسی محیط داخلی و خارجی و با در نظر داشتن ماموریت سازمان، به تدوین استراتژی می

 یو اجرا نیتدو یبراای از چارچوب های مفهومی اینکه تعریف واحدی برای تدوین استراتژی وجود ندارد، طیف گسترده
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 یریگ میتصم ندیفرا کی ی، استراتژ[6]مانند اندروز  نهیزم نیدر ا هی. به گفته دانشمندان اولموجود استها  یاستراتژ

 چی، مانند آلدرگرید یمطابقت دارد. برخ یرقابت یاز فضا یناش یاست که با کمک آن منابع سازمان با فرصت ها یمنطق

 یها دارد. از سو در سازمان یراتژاست نیتدو یندهایفرآ در یمحکم یقطع ریتأث خارجی طی، اظهار داشتند که مح[7]

و  هیبلکه منابع سازمان است که پا ستین طیمح نیکنند که ا یاستدالل م ،بر منابع یمبتن دگاهی، طرفداران د گرید

مشترک  زیچ کی یها دارا چهارچوب نی. با وجود اختالفات ، همه ا[8]دهد  یم لیشرکت را تشک یاساس استراتژ

به ، یرقابت یفعال در همان فضا یها سازمان ریدر رابطه با سا گاهیجا هدف ارتقابا ها  است که همه آن نیند و آن اهست

به عبارت دیگر، استراتژی وسیله اصلی رسیدن به هدف کنونی سازمان  .[9]هستند سازمان  کیحداکثر عملکرد دنبال 

 .[10]است 

امل ش نیشود. ا یبانیپشت یخارج طیحساس و مداوم از مح لیتحل کیتوسط  دیبا یانتخاب استراتژواضح است که 

رصت ها و تهدیدهای با هدف شناسایی ف مؤثر بر بازار یطیمح یدادهایروندها و رو و ، رقبا ، بازاریمشتر لیو تحل هیتجز

آنها  ایشخص شود که آا مت رندیقرار گ یابیمورد ارز دیبا یاستراتژ یها نهی، گزنیاست. بنابرا روپیشی موجود و بالقوه

 نیتریدیو کل نیترانتخاب مهم به همین علت است که .[11] ؟یا خیر هستند یطیمح هایدیفرصت ها و تهد یپاسخگو

 .[12]است  رانیمد یمنابع داشته باشد، چالش اصل صیکه ارزش تخص یاستراتژ

روش درخت  ها اشاره نمود:این روش به توانیله مازجم. اندشده یمعرف یانتخاب استراتژ یبرا یاریبس یها روش تاکنون

 یبند رتبه قرار داده و یابیمورد ارز شده نییتع شیاز پ یها با شاخص یرا از جهت سازگار ها یکه استراتژ میتصم

از  کی چیکه با ه ییهایبه حذف استراتژ نده،یآ یها تیموقع ینیبشیبا در نظر گرفتن و پکه  ویروش سنار کند،یم

و  یریپذامکان یبا بررس که (qspmریزی استراتژیک کمی )ماتریس برنامه .[13] پردازدیتطابق ندارد، م ها تیقعمو

 یبندتیو اولو یبایارز را ها یاستراتژ و وضع موجود سازمان، یطیمح طیمواجه با شرادر  کیاستراتژ یهانهیگز یداریپا

 ANPو  Electre ،AHP یها انواع روش زیچندگانه ن یها شاخص با یریگمیتصم یهاروش انیاز مهمچنین  کند.یم

ای از روش های موجود هرچند که این روش ها، تنها نمونه  .[14] اندشده استفاده واقع مورد ها یاستراتژ یابیجهت ارز

ید برای های موجود معایبی وجود دارد که ضرورت طراحی روشی جدبرای انتخاب استراتژی است، اما در تمامی روش

گذاری بر متغییرهای سهیم سازد. به طور مثال، محدودیت روش های کیفی در این است که ارزشاین مهم را واضح می

ابهام ت که باشد. مشخص اسو دارای عدم قطعیت میی متغییرهای زبانی بوده گیری، اغلب کیفی و بر پایهدر این تصمیم

است که امکان  ییهاروش ازمندین ک،یاستراتژ یزیردر حوزه برنامه ژهیو هب، یحاکم بر علوم انسان یذات تیو عدم قطع

های موجود در روش های کمی، همچنین یکی از محدودیت .[15] ندیعلوم را فراهم نما نیا قینادق میمفاه یاضیر یبررس

ها با یسه انواع استراتژیقیق و مقادباشد. به عبارتی، برای سنجش سازی هر استراتژی میعدم توجه به الزامات پیاده

سازی هریک از استراتژی ها به طور جداگانه و دقیق احصا و مقداردهی شوند. یکدیگر بایستی اقدامات الزم برای پیاده

ها و و توانایی این مقداردهی به مدیر سازمان کمک خواهد کرد که بهترین و مناسب ترین استراتژی، با توجه به منابع

  ان، انتخاب شود.همچنین اهداف سازم

 هااستراتژیو  های سازمان، ارتباط بهتری بین معیاراستراتژیدر این تحقیق سعی شده است با در نظر گرفتن الزامات هر 

برقرار کرده و مقداردهی را دقیق تر نمود. همچنین روش تحقیق برای مقداردهی الزامات هر گزینه به این صورت است 

پرسیده شده و مطلوبیت کسب شده « کمترین»و « متوسط»، «بهترین»ی هر الزام سه حالت که از تیم خبره انتخابی برا
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سازی هر استراتژی بررسی در واقع در این روش، نه تنها اقدامات ضروری برای پیاده شود.برای هر حالت تعیین می

را با مدیر سازمان ت یمطلوبتا  شوند؛شود، بلکه تحقق هریک مانند دنیای واقعی، در بازه صفر و صد مقداردهی میمی

 .شودانتخاب  ترین استراتژیمناسببه حداکثر رسانده و  یترکم نهیصرف وقت و هز

مدل سازی مسئله:-2

رسی ، که در آن به طور همزمان به براستیک مدل دو هدفه عدد صحیح  مدل طراحی شده پیشنهادی این تحقیق،

با توجه به  باشد،یم« ترینکم، متوسط و بهترین»حالت  3که  استراتژی هاسازی پیادهحالت های مختلف اجرا الزامات 

 ج شده است:در این مسئله دو تابع هدف به صورت زیر استنتاشود. میپرداخته  هااستراتژیو  ی انتخابمعیارها

∑ 𝑌𝐿 . 𝐸𝐿
𝑞
𝐿=1= 2Max Z∑ 𝑤𝑖𝑈𝑖𝑖=1Max Z

باشد. در یارها میاز تحقق الزامات مسئله با توجه به مع مدیر سازمانکه تابع هدف اول به دنبال حداکثرسازی مطلوبیت 

معیار توسط  ت تعیین شده ی هروزن و اهمی  iwمیزان مطلوبیت کسب شده برای هر معیار و  iUواقع در این تابع هدف، 

میزان اثربخشی یا  را با توجه به حالت انتخابی تحقق الزامات و همچنین استراتژیتابع هدف دوم نیز بهترین  است. مدیر

متغیری صفر و یک است که  LYتابع هدف، متغیر  نماید. در اینهمراستایی هریک از حاالت تحقق الزامات، انتخاب می

یج همراستایی حاالت که در واقع نتا LEبا در نظر گرفتن نتایج  استراتژیبه عنوان بهترین  استراتژییک  برای تعیین تنها

 کند.باشد، ایفا نقش میمی هااستراتژیتحقق الزامات با 

مدیر یا تیم  محدودیتی است که برای هر الزام یک حالت تحقق که ،با توجه به تابع هدف اول مسئله، اولین محدودیت

التی از هر الزام حتنها به  JKXاز تحقق آن بیشترین رضایت را دارد، انتخاب کند. به عبارت دیگر متغیر صفر و یکی  رهخب

 عیارها کسب کند.دهد که بیشترین مطلوبیت را برای ممقدار یک می

Ui= ∑ ∑ 𝑈𝑖𝑗𝑘 . 𝑥𝐽𝐾
𝑝
𝐾=1

𝑛
𝐽=1      

رای تابع ( را بLEپس از مشخص شدن میزان مطلوبیت کسب شده برای معیارها، بایستی میزان همراستایی و اثربخشی )

         هدف دوم محاسبه نمود.

𝐸𝐿 = ∑ ∑ 𝐴𝐿𝑗𝑘
𝐼 . 𝑥𝐽𝐾

𝑝

𝐾=1

𝑛

𝐽=1

 

دهد که بیشترین همراستایی ر الزام مقدار یک میتنها به حالتی از ه  JKXدر این محدودیت نیز مجددا متغیر صفر و یکی 

 دارا باشد. استراتژی هارا با 

یک  تنها برای یک حالت مقدار LYو  JKXهمچنین دو محدودیت زیر برای مشخص شدن اینکه دو متغیر صفر و یکی 

         شود:بگیرند، نوشته می

∑ 𝑌𝐿

𝑞

𝐿=1

= 1  (𝐿 = 1,2, … , 𝑞)∑ 𝑥𝐽𝐾

𝑝

𝐾=1

= 1  (𝑗 = 1,2, … , 𝑛)
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 شود:در نهایت دامنه مقادیر متغیرها تعیین می   

EL , Ui ≥ 0 𝑋𝑗𝑘 , 𝑌𝐿  = 0,1       

رویکرد حل مسئله:-3

های مورد نیاز:دهجمع آوری دا -3-1

ان پزشکی و در سه حوزه فروش فرز و توربین دندان پزشکی، تعمیرات تجهیزات دندی فعال مورد مطالعه تحقیق، شرکت

ین رقبا بازار . این شرکت با توجه به ظرفیت ها و همچندر شرق کشور استتولید اقالم یکبار مصرف بهداشتی و پزشکی 

یک بازار، تمامی ظرفیت های خود را به یکی از این  بیشترهای فعالیت خود، قصد دارد برای کسب سهم تخصصی حوزه

ایی که از آنج سه حوزه اختصاص دهد. لذا این شرکت جهت اجرای آزمایش مدل، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

انداز قبا و چشمرها، وضع موجود، اهداف، براساس مصاحبه با افرادی که کامال به ظرفیتبایستی ها در این تحقیق، داده

شود. تیمی از خبرگان شرکت که از ابتدا در تاسیس شرکت نقش داشته و از تمامی شرکت آگاهی دارند، جمع آوری 

در این گام،  باشد.اطالعات شرکت با خبر هستند، انتخاب شد. این تیم، شامل مدیرعامل، مشاور و مدیر داخلی شرکت می

فروش فرز ی: هسه گزینه از پیش تعیین شد« انتخاب استراتژی توسعه»با توجه به اینکه گزینه های شرکت برای مسئله 

 ترایتعمو  یو بهداشت یمصرف پزشک کباریفروش اقالم ، DIASWISSو  CROCO یبرندها یدندان پزشک نیو تورب

احصا  استراتژی 3 این؛ با مصاحبه از تیم خبره، اقدامات الزامی برای تحقق هریک از باشدمیی دندان پزشک زاتیتجه

ین، متوسط و کمترین ، از تیم خبره خواسته شد تا برای هریک از این الزامات سه حالت: بهترالزامات گردید.  پس از احصا

حالتی که اگر  بینی کنند. به این صورت که برای هر الزام، ابتدا بهترین حالت ممکن برای تحقق تعیین و سپسرا پیش

داقل میزان تحقق قابل اجرا نباشد، مشخص گردید. در آخر حالتی بین ح استراتژی الزام، کم تر از این حالت محقق شود،

یارهای انتخاب سپس از تیم خبره خواسته شد تا مع (.2و حداکثر میزان تحقق برای هر الزام سنجیده شد )جدول شماره 

سودآوری »و « هافق توسع»ابی، ای انتخها و اهداف شرکت بیان نمایند. معیارهرا با توجه به ظرفیت استراتژیبهترین 

 باشند.می« آتی

ها برای حل مدلسازی دادهدهتحلیل و آما -3-2

های مشخص شده، مطلوبیت خود مورد نیاز، از تیم خبره خواسته شد تا براساس معیار اولیه آوری داده هایپس از جمع

از یم خبره ت (. با داشتن مطلوبیت2شماره را از تحقق هر یک از حاالت الزامات به صورت درصد، بیان نمایند )جدول

در  .(3جدول شماره) شدنیز تعیین  هااستراتژیتحقق حاالت هریک از الزامات، همراستایی بین حاالت تحقق الزامات با 

و  LP _ Metricوش ترکیبی رمنتقل و مسئله با  GAMSبه نرم افزار انتخابی های جمع آوری شده مرحله آخر داده

 )یکی از روش های حل نرم افزار گمز( حل شد. MIPوزنی و روش حل  مجموع ضراب

نتیجه و جمع بندی: -4

باشد:نتایج حاصل از حل مدل به صورت زیر می
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نتایج حل مدل 1جدول 

21.5تابع هدف اول

17.47تابع هدف دوم

LP _ Metric3.53تابع هدف 

گرفت، در  1می الزامات به جز الزام پنجم که در حالت بدترین مقدار برای تما Xمتغیر Xمتغیر 

گرفت. 1حالت متوسط مقدار 

باشد.می 5و گزینه سوم  6.27، گزینه دوم 5.85برای گزینه اول  Eمقدار متغیر Eمتغیر 

ت متوسط تحقق یابد، شود اگر در الزام پنجم حالت کم و در مابقی الزامات حالهمانطور که در جدول فوق مشاهده می

رسد. این نتیجه اثبات کننده فرض اولیه تحقیق است و نشان به حداکثر می انتخاب از معیارهای تیم خبرهمطلوبیت 

تصمیم  دهد که حتی اگر الزامات به طور صد در صد تحقق پیدا نکنند باز هم نه تنها گزینه قابل اجراست بلکه رضایتمی

ا ق آنها احصد بیشتر خواهد شد. همچنین زمانی که تمامی اقدامات ضروری و حاالت تحقگیرنده نسبت به معیارهای خو

اقعی و نه فرضی، با یکدیگر مقایسه را نسبت به معیارهای مسئله با مقادیر وها استراتژیتوان تمامی شود، به راحتی می

گزینه  2Eه به مقدار که در این تحقیق با توج را برگزید. استراتژیاثربخش ترین  LEنمود. و در نهایت با توجه به مقادیر 

 باشد.می استراتژیدوم با بیشترین مقدار همراستایی، مناسب ترین 
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 یسازمان )موردمطالعه :اداره جهاد کشاورز یانتخاب استراتژ یبرا یخبره فاز ستمیس کی یطراحقدیمی، وحید؛  ]15[

.1395منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد،  ، پایان نامه(روانیشهرستان ش

ضمایم:-6

قق الزاماتاز هریک از حاالت تح تیم خبرهمیزان مطلوبیت سازی هر استراتژی و الزامات پیاده  2جدول 

حالت تحققالزاماتشماره

درصد مطلوبیت 

کسب شده برای 

معیار سرعت در 

هتحقق نتیج

درصد مطلوبیت 

کسب شده برای 

معیار بودجه مورد 

نیاز

%100%100نفر 4حالت زیاداستخدام بازاریاب1

%80%80نفر 3حالت متوسط

%70%70نفر 2حالت کم

%100%100ساعت 48حالت زیادآموزش اولیه بازاریابان2

%70%70ساعت 24حالت متوسط

%50%50ساعت 19حالت کم

نفر تمام  1استخدام حالت زیاداستخدام مدیر داخلی3

وقت

60%60%

نفر نیمه  1استخدام  حالت متوسط

وقت

75%70%

%90%40یکی از بازاریاب هاحالت کم

%50%100ساعت 94حالت زیادآموزش اولیه مدیر داخلی4

%90%75ساعت 48حالت متوسط

%30%50ساعت 24حالت کم

%100%100میلیون تومان 40حالت زیادسرمایه در گردش5

%70%80میلیون تومان 30حالت متوسط

%50%65میلیون تومان 25حالت کم

%50%100میلیون تومان 3حالت زیادسرمایه تبلیغات6

%70%85میلیون تومان 2حالت متوسط

%60%60میلیون تومان 1حالت کم

%100%100میلیون تومان 30حالت زیادسرمایه اولیه7

%90%75میلیون تومان 25حالت متوسط

%80%50میلیون تومان 21حالت کم

%60%60نفر 2حالت زیاداستخدام اپراتور دستگاه8

%80%80نفر 1حالت متوسط

%40%50یکی از بازاریاب هاحالت کم

%100%100نفر 3حالت زیادنیاستخدام نیرو ف9

%80%75نفر 2حالت متوسط

%50%50نفر 1حالت کم
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استراتژی هامیزان همراستایی هریک از حاالت تحقق الزامات با  3جدول 

حالت تحققالزامات شماره

گزینه ها

تعمیرات تجهیزات 

دندان پزشکی

فروش اقالم 

بار مصرفیک

فروش فرز و 

توربین دندان 

پزشکی

1
استخدام بازاریاب

100%100%50%نفر 4حالت زیاد

%85%100100%نفر 3حالت متوسط

%60%70%100نفر 2حالت کم

2
آموزش اولیه بازاریابان

100%70%100%ساعت 48حالت زیاد

75%100%75%ساعت 24حالت متوسط

50%75%50%ساعت 19کم حالت

3

استخدام مدیر داخلی

نفر تمام  1استخدام حالت زیاد

وقت

0%40%100

نفر نیمه  1استخدام  حالت متوسط

وقت

0%45%70

50%100%100%یکی از بازاریاب هاحالت کم

4
آموزش اولیه مدیر 

داخلی

100%10%0ساعت 94حالت زیاد

70%15%0ساعت 48حالت متوسط

50%20%0ساعت 24حالت کم

5

سرمایه در گردش

100%100%100%میلیون تومان 40حالت زیاد

75%100%100%میلیون تومان 30حالت متوسط

65%80%100%میلیون تومان 25حالت کم

6
سرمایه تبلیغات

100%100%100%میلیون تومان 3حالت زیاد

80%80%80%میلیون تومان 2ت متوسطحال

50%50%50%میلیون تومان 1حالت کم

7

سرمایه اولیه

75%100%100%میلیون تومان 30حالت زیاد

65%80%100%میلیون تومان 25حالت متوسط

50%70%100%میلیون تومان 21حالت کم

8
استخدام اپراتور 

دستگاه

100%-100%100%- فرن 2حالت زیاد

100%- 70%100%- نفر 1حالت متوسط

500%0یکی از بازاریاب هاحالت کم

9
استخدام نیرو فنی

60%70%100%نفر 3حالت زیاد

30%30%60%نفر 2حالت متوسط

5000%نفر 1حالت کم
زمایشى
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با د مشه سازمان تاکسیرانیونقل حوزه حمل یاستانداردها یبندتیو اولو ییشناسا

فازی گیری چندمعیارههای تصمیمروش

6ه غالمیعطی، 5امامی کشفیمهدی ، 4محمد قنبری، 3نژادمرتضی رضوی، 2ملیحه شکراللهی، 1نیکابراهیم رضایی

 rezaeenik@sadjad.ac.ir ؛دانشگاه صنعتی سجادو مدیریت،  دانشکده مهندسی صنایعاستادیار، 1
malihehshokrollahi@gmail.com ؛و مدیریت، دانشگاه صنعتی سجاد کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی صنایع2

؛سرمایه انسانی شهرداری مشهد ریزی و توسعهبرنامهدفتر نوسازی و تحول سازمانی، معاونت  معاون3
؛سرمایه انسانی شهرداری مشهد ریزی و توسعهرییس گروه تحول و بهبود فرایندها، معاونت برنامه4

 ؛شهدریزی و توسعه سرمایه انسانی متحول سازمانی، معاونت برنامه سئول امورم5
 ؛شهرداری مشهدو توسعه سرمایه انسانی  ریزیمعاونت برنامه، های مدیریتکارشناس سیستم 6

چکیده

شناسایی هستند.  هایی بررسناو مب هیپا ،یفن یفناورانه دارند و استانداردها یدر توسعه یاندهیمهم و فزا یامدهایاستانداردها، پ
نجر به کاهش م هد،مشهمگانی درون شهری ونقل حمل یهاها و بحرانچالش استانداردها جهت غلبه بر یسازادهیپبندی و اولویت

 یحوزه ییاجرا یندهایرافپژوهش،  نیا دربدین ترتیب  .دیخواهد گردشهروندان  ونقل و ترافیکحملاز مشکالت  یاریبس
ا ب مصاحبه و یاسناد باالدست ،تنداتمس ای و بررسیمدنظر قرارگرفت. با مطالعات کتابخانه مشهد سازمان تاکسیرانیونقل حمل

 یگردآور شناسایی، یشهر تاکسیونقل حمل یدر حوزه ازیمورد ن یاز استانداردها یجامع ستیل، این سازمان و خبرگان رانیمد
آن دسته از اجرایی کردن بندی و اولویتبرای  سازماناین های کنونی با توجه به محدودیتدر انتها،  .شدبندی و طبقه

نتایج نشان  .استفاده شد TOPSISو  )روش چانگ( FAHP یبیترک کیاز تکن، اندسازی نشدهپیاده تاکنون که ییاستانداردها
در بایست میاست که  یوعاتاز جمله موض هایدر تاکس ینشانو نصب کپسول آتش مترهایاستاندارد بودن تاکسدهند که می
 .گیرندسازمان قرار  نیا برای اجرا یباال تیاولو

سازمان  ؛TOPSIS ؛FAHP ؛ه فازیگیری چندمعیارتصمیم ؛همگانی ونقلحمل ؛استاندارد ییشناساکلمات کلیدی: 

 .تاکسیرانی مشهد

مقدمه -1

 .]1[آیدبه شمار می شهری مسئوالن و مردم های اصلیدغدغه از ونقلحمل و به ترافیک های مربوطچالش مسائل و
 هایسیستم توسعه و بهبود جهت تا اقداماتی شهری، الزم است درون سفرهای همگانی ازونقل حمل سهم افزایش برای

ونقلی به نام های حملسیستم تاکسیرانی بخشی از مجموعه سیستم. ]2[شود انجام و کیفی کمی زمینه دو در همگانی

ا ربندی و مسیر مشخص هستند که خدمات خودروهای خصوصی و خودروهایی که دارای برنامه زمان استهمگانی شبه

پردازند. بر این ها به صورت عمومی به جابجایی مسافرین در نقاط مختلف شهر می، تاکسیایراندر . ]3[گیرددربرمی

 ان به اینهروندشاساس ایجاد سامانه تاکسیرانی سریع، ایمن، راحت، قابل اطمینان و با تسهیالت مناسب موجب جذب 

 . ]4[شودسامانه می

 ریثتا نقش و تأ شودیم هیکشور دارند و توص کیاقتدار  جادیدر توسعه و ا ینقش مهم یاستانداردها و استانداردساز

مهم  یاامدهیپ ها،استاندارد .ردیمورد توجه قرار گ یورها و باالبردن بهرهحوزه یتمام تیفیک یدر ارتقا یاستانداردساز

نی در کشورهای اروپایی فامروزه استانداردهای حاکم بر شرایط و مشخصات  .]5[فناورانه دارند یدر توسعه یاندهیو فزا

 .]6[اندملکردی متمرکز شدهعتر بر مشخصات های کمی و کیفی، خارج شده و بیشاز صرف بررسی
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سازی ، پیادهو...چون کمبود منابع مالی هم دولتیها و ادارات جه به مشکالت موجود در سازمانبدیهی است که با تو

باشد. یکی از ابزارهای مناسبی مینیازمند ، هابندی آنو اولویت مقدور نبوده ،مورد نیاززمان استانداردهای هم

، هر گیری چندمعیارهدر مسائل تصمیم .استگیری چندمعیاره های تصمیمتکنیک بندی،های اولویتترین روشمتداول

-ها و یا از طریق مقایسهانتخاب گزینه از طریق تعیین سطح مورد نظر برای معیار شود وارزیابی می معیارگزینه با چند 
های کیفی به اعداد کمی تبدیل ، شاخص1تحلیل سلسله مراتبی روش گیرد. درها صورت میو گزینه هاهای زوجی معیار

چانگ  .]7[شودبهتر انتخاب میها با یکدیگر، اهمیت و ارجحیت هر یک تعیین و گزینه شاخص یمقایسه شود و درمی

نظرات  هندسی نیانگیبر م یروش مبتن نیارائه داد. ا یفاز یبه فضا AHP گسترش یبرا یروش 1995در سال 

 .]8[یافته استتوسعه  یفاز یبا استفاده از اعداد مثلث که باشدمی یساعت زیخبرگان و روش نرماال

مورد استفاده های گوناگونی در حوزه تاپسیسو  مراتبی فازیتحلیل سلسله های روشکه دهد مطالعات نشان می

ته پرداخ یدیکل یارهایمع یبندبه طبقه یبا استفاده از پرسشنامه و روش دلف یدر پژوهش ،(2016) انیشاکراست. 

و  عزار .]9[موداستفاده ن زدیدر شهر  یسازمان یبندو رتبه یسازمان طیمح یابیارز یبرا یفاز تاپسیسسپس از 

 یهاروش بیرکتبرق شمال غرب تهران از  نیتأم رهیعوامل زنج یبندتیاولو یبرا یدر پژوهش ،(2015) همکاران

مواد نقل وحمل یهاشرکت یابیارز (،2009) گاموس .]10[کردنداستفاده  یفاز سیو تاپس تحلیل سلسله مراتبی

  .]11[فازی انجام داد سیو تاپس یسلسله مراتب لیتحل یابا استفاده از روش دو مرحلهرا  خطرناک

به بررسی تمامی فرایندها، خدمات،  نیاز، مشهد ونقل و ترافیکها و مشکالت حملچالشبرخی از جهت غلبه بر 

 یبندتیو اولو ییبه شناسا این پژوهش ،بدین منظور باشد.می در حوزه تاکسیرانی ونقلملحهای محصوالت و فعالیت

 یفیسطح ک یتا عالوه بر ارتقا ه استمشهد پرداخت سازمان تاکسیرانیداخلی و خارجی ایران برای  یاستانداردها

با توجه به عدم وجود مطالعات مشابه با  .وردبه دست آ های مشابهسازمان ریسا یبرا یی، الگوسازمان نیا یهاتیفعال

و  2AHPFترکیبی  ی شده از روشبندی استانداردهای شناسایاولویت باال بردن دقت برای این پژوهش،موضوع 
3TOPSIS .آمده است.ی این نوشتار مراحل اجرای این پژوهش در ادامه روش و استفاده شده است

متن -2

که مواد، ینا از اطمینان حصول به منظور وهستند  راهنمای فنی خطوط شامل و مستند هایینامهتوافق استانداردها

دهند تحقیقات نشان می .]12[شوند، استفاده میدارند خود تناسب هدف با موارد سایر و خدمات فرایندها، محصوالت،

، صورت در حوزه تاکسیرانی ونقلحمل استانداردهای مورد نیازبندی شناسایی و اولویتمطالعه جامعی بر که تاکنون 

به  وضوع،ها و مقاالت مشابه با مو عدم یافتن پژوهشدر مقدمه  اهداف عنوان شده بنا بر نگرفته است. این پژوهش،

چه  تاکسیرانینقل سازمان حملو محصوالت حوزه  خدمات یبرا( 1 :باشدمی دو سوالبه دنبال یافتن پاسخ 

 ؟رندیرار گتفاده قعملکرد مورد اس یبه عنوان سنجش و ارتقا توانندیوجود دارد که م داخلی و خارجی یاستانداردها

 باشد؟یم یبیه چه ترتب تاکسیرانیمرتبط با  یاستانداردها یسازادهیپ تیاولو ،یکنون یهاتیبا توجه به محدود( 2
ه اختصار ب ر مجزا وچگونگی اجرا هر فاز، به طو ادامهدر  .صورت گرفته است یاتیفاز عمل سهدر  این پژوهش یاجرا

  .گرددیم حیتشر

مستندات و اسناد  یبررس قی: از طرسازمان تاکسیرانی ونقلی حملحوزهاستانداردهای مورد نیاز  ییشناسا -اول فاز

 ستانداردها وا، سازمان تاکسیرانیو خبرگان در  رانیجلسات متعدد و مصاحبه با مد یبرگزار ،یباالدست

شده  یسازادهیها پآن یمربوطه بر رو یاستانداردهاتاکنون که شد و فرایندهایی  ییشناسا مورد نیاز یهادستورالعمل

1 Analytical Hierarchy Process (AHP) 
2 Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) 
3 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 

زمایشى
خه آ

نس



و  یابا مطالعات کتابخانه، مستندات سازمان یجلسات و بررس یموازات برگزار به چنین،. همدیگرد نییتع، است

پرداخته و  ی داخل و خارج از ایرانشهرهاکالن ریتجارب سا یبه بررس یو خارج یمعتبر داخل یهاتیجستجو در سا

 ازیمورد ن یهاو دستورالعمل از استانداردها یجامع ستیلدر نهایت،  شد. ییناساها شآن یمورد استفاده یاستانداردها

 .ها خارج از محدوده این نوشتار استآن یگستردگ که شد یگردآور تاکسیرانیونقل حمل یحوزه
 

ه شد ییناساش یاسناد و استانداردها یفاز پژوهش تمام نیها: در ااستانداردها و دستورالعمل یبنددسته -مود فاز

 یهالو دستورالعم استانداردها یتمام کیو تفک یشامل جداساز یبنددسته نیقرار گرفتند که ا یبندمورد دسته

 ران،یا یمل یهابودن استاندارد یاجبار ای یارینام مرجع، اخت ،داخلی و خارجی یموضوع یهاشده در گروه ییشناسا

جا به دلیل در این .باشدیو ... م سازمان تاکسیرانیاستقرار در  تیبودن، وضع یاختصاص ای ینوع استاندارد، عموم

آمده  1گردد که در شکل یی شده عنوان میشناساای از تعداد اسناد ، خالصههای انجام شدهبندیباالبودن حجم دسته

است.

تعداد اسناد شناسایی شده سازمان تاکسیرانی :1شکل 

شناسایی  ای غیرمستقراستاندارده یبندتیلوباالبردن دقت او یبرا استانداردها: یسازادهیپ یبندتیاولو -مسو فاز

 واسناد  یابتدا تمامبدین منظور، استفاده شد.  TOPSIS)روش چانگ( و  یفاز AHP یبیاز روش ترک شده

نسوخ شده ماردهای و استاند در سازمان استانداردهای مستقرگرفتند و  قرار شیشده مورد پاال ییشناسا یاستانداردها

 نیازمندرد تعداد هفت استاندا ها،یی کردن آناجرا برای دهاپس از پاالیش استاندار .شدندحذف  یبندتیاولو ستیاز ل

 بندی شناسایی شد. به اولویت

های یسهام مقادر مراحل اجرای روش چانگ، ابتدا نمودار سلسله مراتبی رسم شده و اعداد فازی به منظور انج

جماع نظرات کارفرما و با ا سازی استانداردهاهای موجود سازمان برای پیادهبنا بر محدودیتشود. زوجی تعیین می

معیارهای مورد  2شکل  مشخص شد. استانداردها یبندتیاولو یبرا ازیمورد ن یارهایرمعیو ز ارهایمع، مشاور طرح

 دهد.بررسی در این پژوهش را نشان می

استانداردها یبندتیشده جهت اولو ییشناسا یارهایرمعیو ز ارهایمع: 2شکل 

و کارشناسان  رانیمدهفت نفر از  اریدر اخت و دیگرد نیتدویی هانامهپرسش بر اساس معیارهای شناسایی شده

اولویت بندی 
استانداردها

امکان پذیری
پیاده سازی

نیروی 
انسانی 

مورد نیاز 
پیاده سازی

نیاز به ایجاد 
زیرساخت ها و تهیه 
تجهیزات الزم برای 

پیاده سازی

بودجه ی 
مورد نیاز 
پیاده سازی

اهمیت 
پیاده سازی

مرجع 
تدوین 
کننده 
استاندارد

بهره برداری 
زمانی از اثرات 

پیاده سازی 
استاندارد

تعداد شهروندان 
تحت تأثیر 

مستقیم رعایت 
استاندارد
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با بکارگیری اعداد  محاسبه شد. در این روش، یفاز AHPبه روش  ارهایمعرین زاوزا .قرار گرفت این سازمان،خبره 

 درکه  ماتریس مقایسات زوجی یهاهیدراگیرنده، برای چند تصمیم .شوداتریس مقایسات زوجی تشکیل میفازی م

دوم آن میانگین  مؤلفه، هاینظرسنجاول آن حداقل  مؤلفه، یک عدد فازی مثلثی است که رودیمبه کار  FAHP روش

 .باشدیم هاینظرسنجسوم آن حداکثر  مؤلفهو  هاینظرسنج

ها اعداد فازی 𝑺𝒊شود. محاسبه می 𝑺𝒊ماتریس، برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجی ی بعددر مرحله

:باشدیمبیانگر شماره ستون  j بیانگر i روابطکه در این  شوندیممحاسبه  1رابطه  مطابقمثلثی هستند که 
1

1 1 1

m n m
j j

i gi gi
j i j

S M M


  

 
   

 
  

                                                                                                              )1( 

و  𝑀1(=𝑙1،𝑚1،𝑢1) اگر یطورکلبهتعیین شود. دیگر یکها نسبت به ها، باید درجه بزرگی آن𝑆𝑖ی پس از محاسبه

(𝑙2،𝑚2،𝑢2 =)𝑀2  دو عدد فازی مثلثی باشند، درجه بزرگی𝑀1  نسبت به𝑀2 شودیمتعریف  2رابطه  صورتبه.
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.دیآیم به دست 3عدد فازی مثلثی دیگر از رابطه  Kاز طرف دیگر میزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از 

1 2 1 2( , ,..., ) [( ) ( ) ... ( )]
min ( ), 1,2,3,...,

K K

i

V M M M M V M M and M M and and M M
V M M i k
    

  
 )3( 

که  شودمحاسبه می 4ی مقایسات زوجی مطابق با فرمول هاسیماتردر  هانهیگزی بعد، وزن معیارها و در مرحله

خواهد بود. 5رابطه  صورتبهبردار نرمالیزه نشده 

( ) ( ) 1,2,..., ,i i kd A MinV S S k n k i      )4( 

1 2( ( ), ( ),..., ( )) ( 1, 2,..., )T
n iW d A d A d A i nA     )5(

.]8[مالیزه کرددر مرحله قبل را نر شدهمحاسبهبرای محاسبه بردار وزن نهایی باید بردار وزن در نهایت 

1 2( ( ), ( ),..., ( ))T
nW d A d A d A         )6( 

، آمده است.1در جدول  FAHPهای محاسبه شده به روش وزن

FAHPوزن زیرمعیارها به روش  :1جدول

وزنمعیارنام زیر نام معیار ردیف

1
اهمیت 

سازیپیاده

20/0تعداد شهروندان تحت تأثیر مستقیم رعایت استاندارد

16/0سازی استانداردی زمانی تأثیرگذاری پیادهبازه2

14/0کننده استانداردمرجع تدوین3

4
ی پذیرامکان

سازیپیاده

21/0سازیی مورد نیاز پیادهبودجه

19/0 سازیها و تهیه تجهیزات الزم برای پیادهزیرساختنیاز به ایجاد 5

10/0سازینیروی انسانی مورد نیاز پیاده6

ند، نیز ی پاالیش باقی مانددر ادامه، مطابق معیارهای عنوان شده، برای هفت استانداردی که بعد از مرحله

های پس از بررسیها(، استانداردها )گزینه ازیامت افتنی یبراای تهیه گردید و توسط خبرگان تکمیل شد. نامهپرسش

 عمل شد. TOPSISبه روش  تاکسیرانی، ازمانهای تکمیل شده سنامهانجام شده بر روی پرسش

آل منفی از طریق فاصله آل مثبت و ایدهی آن با ایدهدر این روش، برای به دست آوردن امتیاز هر گزینه، فاصله
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.]7[شودآل مثبت محاسبه مینزدیکی نسبی هر گزینه با ایدهاقلیدسی محاسبه شده و 
پذیری کانام"و  "سازیاهمیت پیاده" اصلی پس از به دست آوردن امتیاز هر استاندارد با توجه به هر دو معیار 

 – 1[ی ر بازهد تانداردیر امتیاز هر دو معیار اس، اولویت هر استاندارد مشخص شد. به این صورت که، اگ"سازیپیاده
پذیری سازی و امکاناهمیت پیاده دو معیارصورتی که امتیاز یکی از  باشد، اولویت اجرای آن یک خواهد بود. در ]5/0

را خواهد  قرار گیرد، استاندارد مربوطه دومین اولویت اجرا  ]5/0 – 1[ر بازه و دیگری د ]0-5/0ی ) سازی در بازهپیاده

قرار گیرد، آن استاندارد در آخرین  ]0-5/0ی ) در بازه برای دو معیار متیازات به دست آمدهداشت. در نهایت، اگر ا

ی رساتر و به صورت نمودار بندی استانداردها را به شیوه، نواحی اولویت3شکل  اولویت اجرایی قرار خواهد گرفت.

 دهد.نمایش می

 بندی استانداردهانواحی کلی اولویت :3شکل 

باشد.قابل مشاهده می 2دول در ج TOPSISو  FAHPبندی استانداردها به روش ترکیبی نتایج اولویت

بندی استانداردها جهت اجرا. نتایج اولویت2جدول

اولویت
امتیاز استاندارد

شماره 

 استاندارد
 یریپذامکانفردی عنوان استاندارد

یسازادهیپ
 تیاهم اریمع
یسازادهیپ

1 77/0 81/0 802
های ازه شناختی و فنی، روشالزامات اند -مترها تاکسی

اجرایی آزمون و فرمت گزارش آزمون
1

1 00/1 70/0
1-9190

2-9190

الزامات  -1قسمت -نشانی کپسول آتش-( خودرو 1

 نشانیکپسول آتش

صبالزامات ن -2سمت ق-پسول آتش نشانی ک-( خودرو 2

2

1 00/1 51/0 9190 نشانیخودرو و الزامات نصب کپسول آتش 3

2 00/0 69/0 ABNT NBR 
15284

Tourism - Taxi driver - Personal 
competence 4

3 23/0 41/0 EN 0148 Electronic taximeters 5

3 23/0 17/0 - Taxi In-Service Vehicle Maintenance
Standards 6

3 00/0 49/0 - Safety Standards for Taxis 7 

یبندنتیجه و جمع  -3

 با تاکسیونقل حملی در حوزه داخلی و خارجی یاستانداردها بندیاولویتو  ییطرح شناسا نیهدف از انجام ا

چنین مطالعات سازمان تاکسیرانی مشهد و هم و خبرگان رانیجلسات متعدد با مدبا برگزاری  منظور نی. بدباشدیم

لیست  شناسایی شد. این سازمانونقل حوزه حمل یهاتیفعال مورد نیاز فرایندها، خدمات و یاستانداردها ای،کتابخانه

0.00

0.50

1.00

0.00 0.50 1.00

ی
یر

پذ
ان 

مک
ا

اهمیت

3اولویت 2اولویت 

2اولویت 1اولویت 
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 تیوضع ،داخلی و خارجی بودن استانداردموضوع استاندارد،  یاز منظرها شناسایی شده یاستانداردها یتمامجامعی از 

در سازمان تاکسیرانی انجام شده  یهایپژوهش و با بررس نیبر اهداف ا بنا. شدند یبندو ... طبقه سازمان استقرار در

مستقر بوده و تاکنون مورد استفاده قرار  سازمانها در مورد از آن 21شد که  ییسند شناسا 36در مجموع تعداد  ،مشهد

سازمان تاکسیرانی های اجرایی گر کیفیت باالی فعالیتتواند بیانزمان میتعداد باالی اسناد مستقر در سااند. گرفته

به جهت اجرا  تیحائز اهماستانداردهای  سازمان تاکسیرانی، یفعل یهاتیبا درنظرگرفتن محدود انتها، در باشد. مشهد

مترها و نصب استاندارد بودن تاکسینتایج نشان داد که بندی شدند. اولویت TOPSISو  یفاز AHPروش ترکیبی 

 د.نقرار دارباالیی در اولویت اجرایی برای این سازمان ها از جمله موضوعاتی است که نشانی در تاکسیکپسول آتش

 ازیورد نخدمات م و یتکنولوژ ،یفناور لیاز قب یو داخل یطیمح راتییتغبررسی و توجه به با الزم به ذکر است که 

ستمر و مه صورت ب پژوهش نیمطالعات ا جینتا ستیبای، مسازمان تاکسیرانیشهروندان، تغییرات سازمانی و فرآیندی 

االبردن دقت ببرای  های آتی،در پژوهشگردد چنین پیشنهاد میهم گردد. یمناسب بروزرسان یزمان یهادر بازه

 های ترکیبییگر نیز توجه شود و تکنیککددرونی معیارها با یی ، به رابطهبندی استانداردهای شناسایی شدهاولویت

 مورد استفاده قرارگیرد.فازی  TOPSISو فازی  ANPچون هم

ان و های مالی و اطالعاتی شهرداری مشهد انجام شده است که از تمامی مدیراین پژوهش با حمایت تشکر و قدردانی:

گردد.کارشناسان مربوطه، تشکر و قدردانی می
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چکیده

ی انسانی و هابیآسی دقیق برای کاهش زیربرنامهشهر،  جایگاه ملیی اقتصادی و هاهیسرماشهر مشهد به دلیل تمرکز جمعیتی و 

در مدیریت بحران قرار  مسئولهای سازمان موردتوجهی که همواره مسائلی از کی کند.اجتماعی ناشی از بالیای طبیعی را طلب می

. بدیهی است عدم رعایت مکان گزینی صحیح ممکن است فاجعه استی بحران هاسولهت استقرار مکانی مناسب جه انتخاب دارد،

ی هاسولهی بهینه هامکان حاضر در نظر دارد تا پژوهش رونیازا تر از سانحه اولیه به دنبال داشته باشد.وخیم مراتببهدیگری حتی 

معیارهای عملکرد جمعیتی، ویژگی کالبدی، کاربری سازگار، کاربری بحران را در شهر مشهد شناسایی کند. نخست در این مطالعه 

ی طراحی و توزیع گردیده و برای اپرسشنامهی و دسترسی به شبکه ارتباطی انتخاب شدند سپس شناسنیزمناسازگار، مشخصات 

های چانگ فازی )روش AHPبهره گرفته شد و اوزان زیرمعیارها توسط  مدیریت شهری خبرگان ازنظرسنجش ضریب اهمیت معیارها 

تبدیل شدند و با استفاده از  ستربه ر GISافزار های اطالعاتی در نرمبندی فازی( به دست آورده شد. در گام بعدی کلیه الیهو اولویت

یب شدند. ها ترکوزن هر الیه اعمال و الیه Weighted Overlayها فازی شدند؛ و با استفاده از ابزار الیه Largeو  Small توابع

 بندی شدند.آمده اولویتدستهای بههای بحران شناسایی و محدودههای سولهعنوان بهترین مکانمحدوده به 17درنهایت حدود 

شهر مشهد. ؛GIS ؛فازی AHP ؛ی بحرانهاسوله ؛یابیمکان کلمات کلیدی:

مقدمه -1

و ضرورت پژوهش مسئلهبیان  -1.1

با حجم زیادی از نیازها مانند  ییروروبه، ریوممرگ ،جراحت ی،ازکارافتادگناگواری مانند  آثاری ناشی از بالیای طبیعی، هابحران 

و نهادهای اجرایی  هادسرررتگاهنیازمند مدیریت بحران توانمند در  ی اولیه را در پی دارد کههاکمک، پوشرررا  و غذا سررررپناه،

ست شی از بحران باچهارم جمعیت جهان کی .[1]ا ستندهای طبیعی خطرهای نا شی از حوادث در مواجه ه سارت مالی نا . خ

در  [2] .برآورد شده است 1990و  1980در اواخر دهۀ و میلیارد دالر  40حدود  1960توسعه در اواسط دهۀ کشورهای درحال

نوع آن در  31،شدهشناختهبالیای طبیعی نوع  40کشور ایران دارد و از  ی جهان، رتبه ششم جهان در بالخیزی راکشورهابین 

 یدر مناطق شهر یسطح خراب رایبرخوردار است؛ ز یادیز تیشهرها مسئله اسکان موقت از اهمدر کالن[3] .دهدیمرخ  ایران

ستا ست شتریب ییاز مناطق رو شهد، عدم وجود الگو یزیخزلزله لیپژوهش به دل نیانجام ا .[4]ا سکان  یکارآمد برا یشهر م ا

و  یپژوهش به بررسرر نیدر ا رونیاسررت. ازا یضرررور یاسررکان موقت امر یهابحران و ناشررناخته بودن مکان یهاسرروله ینیگز

موردتوجه قرارگرفته است، لذا  ،یو ابزار علم هاافتهیبر  یبحران مبتن یهاسوله یهاگاهیپا ینیعوامل مؤثر بر مکان گز ییشناسا

س ست که با برر سب برا یجامع، مکان یاو مطالعه قیدق یالزم ا شهر مشهد انتخاب  هاینوع از کاربر نیاحداث ا یمنا سطح  در 

از آن مؤثر واقع شود. یبردارو بهره یگردد تا در جهت ارتقاء کارآمد
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پیشینه تحقیق -2.1

و ه پرداخت یابیمؤثر در مکان یارهایمع نییبه تع ،هیبحران در کشور ترک کیمراکز لجست یابیمکان ینهیزمدر  یپژوهشدر 

لجستیک احداث مراکز  تیانجام دادند در گام بعد اولو DEMATELو  ANPرا با استفاده از دو روش  ارهایمع یسپس وزن ده

 طبق را شناسایی سپس موقت مساکن یابیمکان مردر ا مؤثر یهارمعیای امقالهدر  [5] .نمودند نییمختلف را تع یدر شهرها

 نمودند هارمعیا هیوزن د به امقدا Expertchoiceافزار نرم و AHP لمد استفاده ازا ربو  انرربح دیریترم هررخب نشناسارکا نظر

 و نموده قیتلف دیگرریک با ،یک هرشده وزن مشخص به توجه بارا  رمعیا هر یتولید یهاهیال ARC GIS افزاراز نرم دهستفاا با و

برای ی امقالهدر  [4].بود نیدگاد سانحه موقت نسکاا ایبر ازشیر داریشهر شش منطقه سطح یبندپهنه هرنقشآن  یرجوخر

ی از مدل سلسله ریگبهرهتبریز پرداخته است و با  8به مدیریت صحیح بحران در منطقه  ریخطرپذی تعیین مناطق سازمدل

ی فضاهای بهینه جهت ابیمکانبرای  یامقالهدر . [6]نموده است  ریخطرپذاقدام به تفکیک سطوح  GISاستفاده از ابزار  مراتبی و

ی روش و منطق فازی ریکارگبهی استفاده نمودند و با ابیمکاندر امر  مؤثرمعیار  26اسکان موقت پس از زلزله در شهر کرمان، 

رای اسکان موقت پیدا قطعه را ب 56 تی؛ و درنهای فازی را ترکیب نمودندهانقشه، داروزنو استفاده از ترکیب خطی  GISدر 

شناسایی  ابتدا به ،روستایی نواحی بحران مدیریت در موقّت اسکان پایگاه بهینۀ یابیمکان باهدفی امقالهدر  [7] .نمودند

 آمدهدستبهبا اعمال اوزان  ،ARC GIS افزارنرمو  AHPی پرداخته و سپس با استفاده از مدل ابیمکاندر امر  مؤثرمعیارهای 

ی امدادرسانی مناسب برای استقرار مراکز ابیمکان نمودند. خروجی آن نقشه نهایی قیتلفالیه تولیدی هر معیارها را با یکدیگر 

 یهاگاهدر سکونت جمعیت موقت اسکان مراکز یابیمکانجهت ی امقاله در [8] .است پس از وقوع حوادث و اسکان آوارگان
 از یک هر نهایی وزن ی،اشبکه تحلیل فرآیندبا  و هنمود شناساییرا اصلی مؤثر  معیار 16 دلفی روش از استفاده با، شهری
 و مساحت شریانی راه جمعیت، تراکم یهاشاخص بیبه ترت تحقیق این در تأثیرگذار پارامترهای نیترمهم .شد تعیین معیارها
 تهیه سبزوار شهر در جمعیت اسکان موقت مناطق نقشه ،هاشاخص تمامی اطالعاتی یهاهیال تلفیق با ،تیدرنها و بوده مناسب
در امر  مؤثرو معیارهای  ی مدیریت بحران در سطح منطقه یک شهر تهران عواملهاسولهی ابیمکان باهدفی امقالهدر . [9]شد

 Expert افزارنرمبا استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و  شناسایی و را ی در هنگام وقوع بحرانامدادرسانی مراکز ابیمکان
choice  استفاده از نمودند سپس با وزن معیارها را تعیینGIS موقعیت مکانی  10 ؛ وبا یکدیگر ترکیب نمودندرا  رستری هاهیال

نخست معیارها را منظور احداث بیمارستان بهپژوهشی  در .[10]ی مدیریت بحران شناسایی شدندهاگاهیپا نیبهتر عنوانبه

وزن دهی معیارهای  گام بعد در نمودند. Small،Large شناسایی و اقدام به فازی سازی الیه مربوط به هر معیار با استفاده از تابع

-راکز بهداشتیاحداث م جهت مناسب یهاپهنهبه انتخاب به روش همپوشانی  تیدرنها انجام دادند. AHP روش را بافازی شده 
 [11].پرداختند درمانی و بیمارستانی جدید در شهر بندرعباس

متن -2

 ابتدا معیارها و زیر معیارهای ، بدین منظوراستدر شهر مشهد  ی بحرانهاسولهی ابیمکانبا توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر 

سب شین و نظر خبرگان  ارهایرمعیزاز  هرکدامضوابط را برای  و منا ساس مطالعات پی سابر ا سپس میزان اهمیت هر شنا یی، 

 .شد مشخصمعیار و زیر معیار با استفاده از پرسشنامه 

هاروشمواد و  -1.2

موردمطالعهمعرفی معیارهای  -1.1.2

سب یهامکان تعیین ستقرار  جهت منا ستگی عوامل به شهری گوناگون یهایکاربرا  به توجه با عوامل این .دارد متعددی ب
 را با موضرروع مرتبط گرفته صررورت یهاپژوهش اسرراس این بر .شررودیم مشررخص مربوطه کاربری ع فعالیت نو و ماهیت

 ییمعیارها ،دسررترسقابل یهاداده اطالعات و ،موردمطالعه محدوده یهایژگیو و به شرررایط توجه با و داده قرار موردمطالعه
 (1)شکل شماره .گرفتقرار  لیوتحلهیتجز مورد و انتخاب مشهددر  موقت اسکان گزینی مکان جهت
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بحران یهاسوله یابیمکانمعیارهای منتخب در : 1شکل 

وزن دهی معیارها -2.1.2

خبرگان مدیریت نفر از  5در خصوص اهمیت هر معیار طراحی شد و توسط  یاپرسشنامه ،ارهایرمعیزبعد از شناسایی معیارها و 

شد. بحران سبه میانگین بین امتیازات مختلف  نظر تکمیل  ستنهایی از طریق محا سازگاری  برای آمد. به د سی  از  هادادهبرر

اهمیت  وزن و درجه ،ی فازیبندتیاولوو  چانگ دو روشفازی  AHPبا اسررتفاده از و  [12]روش گوس و بوچر اسررتفاده گردید

 .شدندسپس با مقایسه دو روش اوزان مطلوب انتخاب شد. هر یک مشخص 

روش چانگ-3.1.2

پیچیده  مسررائلمناسررب برای حل  یهاروشاز  یکی معرفی شررد، 1980( که در سررال AHPفرآیند تحلیل سررلسررله مراتبی )

دوم معیارها و در سطح سوم  طحس در ،یریگمیتصمسطح اول هدف  در یند حداقل سه سطح دارد،آفر نیا است. یریگمیتصم

سایر رویکردهای  یسادگبه توانیممزایای این روش  از .ردیگیمقرار  هانهیگز سه با  شاره کرد. در این  AHPاین روش در مقای ا

ستفاده  یهاسهیمقاروش برای  سطر ماتریس شودیمزوجی از اعداد فازی مثلثی ا که  𝑆𝑘زوجی ارزش یهاسهیمقا و برای هر 

به ترتیب  jو  iبیانگر شرررماره سرررطر و  𝑘نماد  1. در رابطه شرررودیممحاسررربه  1 از رابطه خود یک عدد فازی مثلثی اسرررت،

شان سبه هانهیگز دهندهن ست. در حقیقت در این رابطه برای محا سطر Skو معیارها ام بر مجموع اعداد 𝑘، مجموع اعداد فازی 

 .شودیمفازی ماتریس تقسیم 
1

1 1 1k

n m n
S M Mijkjj i j



   
  

 
 
 

 (1)

 𝑀2(= 𝑙2،𝑚2،𝑢2)و  𝑀1(= 𝑙1،𝑚1،𝑢1)رض کنیدف نسبت به هم تعیین شود. هاآنها باید درجه احتمال بزرگی  𝑆𝑘پس از محاسبه

تعیین می شود. 2از رابطه  𝑀2نسبت به  𝑀1 دو عدد فازی مثلثی باشند، درجه بزرگی

(2)    

.دیآیم به دست 3عدد فازی مثلثی دیگر از رابطه  Kاز طرف دیگر میزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از 
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[13].را نرمالیزه کرد شدهمحاسبهبرای محاسبه بردار وزن نهایی باید بردار وزن 

ی فازیبندتیاولوتکنیک -4.1.2

ست.هایژگیوی از کی سازگاری در حالت فازی ا سبه نرخ  ی زوجی هاسهیمقا شودیمروش فرض  این در ی مهم این روش محا

𝑎 𝑖�̃�اعداد فازی مثلثی صرررورتبهفازی  = ( 𝑙𝑖𝑗 ، 𝑚 𝑖𝑗 ، 𝑢𝑖𝑗) )اسرررت. بردار قطعی وزن )اولویت𝑤 = (𝑤1  ،𝑤2  ،… 𝑤𝑛 ) ی اگونهبه

)ی اولویتهانرخکه  شررودیماسررتخرا  
𝑤𝑖

𝑤𝑗
طوری  هاوزن گریدعبارتبهی فازی اولیه قرار گیرد. هاقضرراوتدر محدوده  باًیتقر (

که رابطه فازی زیر برقرار باشد: شودیم نییتع

𝑙𝑖𝑗(𝑎) ≤̃
𝑤𝑖

𝑤𝑗
≤̃ 𝑢𝑖𝑗  (𝑎)                                                                                                                                   (5) 

نرخ  برحسبزیر  که از طریق تابع عضویت خطی کندیمفوق صدق  ی در نامعادالت فازیادرجه( با wهر بردار وزنی قطعی )

مجهول )
𝑤𝑖

 𝑤𝑗
ی است:ریگاندازهقابل( 

𝜇𝑖𝑗 (
𝑤𝑖

𝑤𝑗
) = {

(𝑤𝑖/𝑤𝑗)−𝑙𝑖𝑗 

𝑚𝑖𝑗−𝑙𝑖𝑗
,

𝑤𝑖

𝑤𝑗
≤ 𝑚𝑖𝑗

𝑢𝑖𝑗−(𝑤𝑖/𝑤𝑗)

𝑢𝑖𝑗−𝑚𝑖𝑗
,

𝑤𝑖

𝑤𝑗
≥ 𝑚𝑖𝑗

   (6) 

روی ابر  pت. اولین فرض نیازمند وجود ناحیه موجه فازی غیر تهی ی فازی مبتنی بر دو فرض اصلی اسبندتیاولو مسئلهحل 

𝑛ی سیمپلکس صفحه −  است. 𝑄𝑛−1بعدی  1

𝑄𝑛−1 = {(𝑤1 ،𝑤2 ، … 𝑤𝑛 )|𝑤𝑖 > 0، ∑
𝑛

𝑖 = 1
𝑤𝑖 = 1} (7)

.دیآیم به دستاز رابطه زیر  Pتابع عضویت ناحیه فازی موجه 
𝜇𝑝(𝑤) = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑗{𝜇𝑖𝑗(𝑤)،𝑖 = 1،2،… ،𝑛 − 1; 𝑗 = 2،3،… ،𝑛; 𝑗 > 𝑖} (8)

یت طه با تعریف توابع عضرررو عه عنوانبه 6 در راب فازیهامجمو L {𝑙 ی  = [−∞, روی  Pبودن  ینا تهفرض  توانیم، {[1

𝑊برای تمام بردارهای اولویت نرمال 𝜇𝑝(𝑤)ی فازی خیلی ناسازگار باشند، آنگاه هاقضاوت. اگر آزاد کردسیمپلکس را  ∈ 𝑄𝑛−1

که بردار اولویت دارای باالترین درجه عضررویت در تابع  کندیم. دومین فرض یک قاعده انتخاب مشررخص ردیگیممقادیر منفی 

ضویت تلفیقی شه یک بردار  𝜇𝑝(𝑤)که   شودیمثابت  کندیمرا تعیین  8 بطهدر را ع ست، بنابراین همی یک مجموعه محدب ا

∗𝑊اولویت ∈ 𝑄𝑛−1 ( وجود دارد که دارای بیشترین درجه عضویت𝜆∗است ). 

𝜆∗ = 𝜇𝑝(𝑤∗) = max
𝑤∗∈𝑄𝑛−1

min
𝑖𝑗

{𝜇𝑖𝑗 (𝑤)}   (9)                                                                                           

ی سررازنهیبه مسررئلهبیشررینه فوق تبدیل به یک  -ی کمینهبندتیاولوی مسررئلهبا در نظر گرفتن شررکل خاص توابع عضررویت، 

ی دهندهنشانی فازی و مقدار منفی هاقضاوتدر جواب فوق بیانگر سازگاری نسبی مجموعه  ∗𝜆مثبت بودن .شودیمی رخطیغ

 .[13]هاستقضاوتناسازگاری قوی 

𝑚𝑎𝑥 𝜆

𝑠𝑢𝑏𝑗 𝑡𝑜: 

(𝑚𝑖𝑗  − 𝑙𝑖𝑗   )𝜆𝑤𝑗 − 𝑤𝑖 + 𝑙𝑖𝑗  𝑤𝑗 ≤ 0، 

(𝑢𝑖𝑗  − 𝑚𝑖𝑗   )𝜆𝑤𝑗 − 𝑤𝑖 + 𝑢𝑖𝑗  𝑤𝑗 ≤ 0،  (10)  

𝑖 = 1،2،… ،𝑛 − 1; 𝑗 = 2،3،… ،𝑛; 𝑗 > 𝑖، 
 ∑ 𝑤𝑘

𝑛
𝑘=1 = 1 . 𝑤𝑘 ≥ 0، 𝑘 = 1. ⋯ . 𝑛  

هاوزنمحاس ه  -5.1.2

 یهاوزنبا توجه به نزدیکی  .شدفازی محاسبه و مقایسه  یبندتیاولواز طریق روش چانگ و  ارهایرمعیزوزن معیارها و 
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.ردیگیممبنای ادامه کار قرار  1 شماره نتایج روش چانگ طبق جدولاز دو روش، محاسبه 

 فازی AHP از روش استفادهبا  ارهایرمعیز اوزان :1 دول 

وزن زیر معیارارهایرمعیزردیف
وزن نهایی 

ارهایرمعیز
ارهایرمعیزردیف

وزن زیر 

معیار

وزن نهایی 

ارهایرمعیز

483/00/091نیبنزپم 10/2598تراکم جمعیت1
311/00/06یفشارقوخطوط 10/0359ارتفاع ساختمان2
102/00/019انتقال گاز302/00/06610ینشانآتش3
58/00/017گسل308/00/04611بهداشتی4
420/00/014شیب209/00/04712فضای سبز5
310/264و  2و  1معابر درجه 208/00/06213انتظامی6
104/00/02پم  گاز7

به رستر تبدیل شد سپس با  GISی اطالعاتی در سیستم هاهیالو کلیه  شدهلیتبدبه الیه  GISو اطالعات با استفاده از  هاداده

با  و شودیمترکیب  ARC GIS 10.1 افزارنرمدر  با یکدیگر هاهیالهر الیه، ی رستری و اعمال ضریب اهمیت هاهیالفازی سازی 

ها ترکیب وزن هر الیه اعمال و الیه Weighted Overlayها فازی شدند؛ و با استفاده از ابزار الیه Largeو  Small توابعاستفاده از 

 (1نقشه )شدند. 

هامکان یبندتیاولو-6.1.2

حرانب یهاسوله یهامکان :1نقشه                       به ترتیب  اولویت اجرا آمدهدستبهی هامحدودهبین  1نقشه به  با توجه 

:ذیل است

ستند در اولویت  8/0یی که دارای ارزش فازی هامحدوده (1 شتر ه و بی

سرربز در نقشرره  بارنگو  رندیگیمبحران قرار  یهاسررولهاول احداث 

 است. شدهمشخصیک محدوده روی نقشه که  است شدهدادهنشان 

 در اولویت دوم دارند 8/0تا  75/0 فازی بینیی که ارزش هامحدوده (2

بنفش در نقشه  بارنگو  رندیگیمقرار  بحران یهاسولهاحداث 

است. شدهمشخصمحدوده روی نقشه  16؛ که است شدهدادهنشان 

فازی بین هامحدوده (3 در اولویت  دارند 75/0تا  70/0یی که ارزش 

نارنجی در نقشرره  بارنگو  رندیگیمقرار  احداث سرروله بحران سرروم

 است. شدهدادهنشان 

دارند برای احداث  70/0یی که دارای ارزش فازی کمتر از هامحدوده (4

.دمناسب نیستن ی بحرانهاسوله

یبندنتیجه و  مع -3

چانگ و با اسررتفاده از منطق  یفاز AHPبا اسررتفاده از روش  قیتحق نیدر ا

شررده از به کار گرفته یبینشرران داده شررد که مدل ترک GIS طیدر مح یفاز

بحران داراسرررت.  یهاسررروله یهامشرررخص نمودن مکان یبرا ییباال ییتوانا

ستفاده از  سنت یجابه یابیدر مکان GISا ستفاده از روش  ش سرعتمنجر به یا  ییکارا نیو همچن یابیمکان ندیبه فرآ دنیبخ
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سوله سب  ستفاده از روش گرددیشده، مانتخاب یهامنا سان به یفاز AHP. ا شنا ستفاده ازنظر کار  ،یاصورت بازهبه علت ا

شکالت روش  سایی هاسولهبرای احداث  محدوده 17 .دینمایاعتماد کامل به نظر خبرگان را حل م یعنی AHPم شنا ی بحران 

 باشد. هدمش زمینی در نظر گرفت که قیمت مناسبی داشته باشد و یا در تملک شهرداری توانیم هامحدودهدر این  ؛ کهشدند

شرایط عادی هامصاحبهتوجه به  با  عنوانبهی بحران هاسولهاز  توانیمی صورت گرفته با مدیریت بحران شهرداری مشهد، در 

با توجه به اینکه مشررهد دارای  در تحقیقات آتیی ورزشرری اسررتفاده نمود. هاسررولهمانند مراکز درمانی یا  چندمنظورهکاربری 

ی هر منطقه با توجه ارهایمعو  بررسی شودی امنطقه صورتبه بحران یهاسوله یابیمکان شودیمپیشنهاد  استسیزده منطقه 

برای برداشررت اطالعات  GPSبرای دسررترسرری به اطالعات جدیدتر از دوربین و  نیهمچن شررود.به ویژگی آن منطقه تعیین 

 استفاده شود.

مرا ع -4
 یشناسزلزله یالمللنیب،پژوهشگاه در ایران : ساختار، نیازهای پژوهشی ،آموزشی و ا رایی لرزهنیزممدیریت بحران  طق الهی،فریبرز؛نا [  1]

.1378 ،و مهندسی زلزله

[2] Domeisen, N., “disasters,threat to social development”, Stop disasters:The IDNDR magazine, Vol. 6,No.
23,pp. 329-334,1995. 

)مطالعه موردی منطقه  GISی مدیریت بحران با استفاده از هاگاهیپای ابیمکان ؛رویزپ ،ضیاییان یمین؛س،توالیی هناز؛م ،عراقیشجاع  [  3] 
.1390،41-6ص.، 10اره شم ،3سال  ،شهرداری تهران( 6

زلزله با استفاده از  ازی اسکان موقت پس ابیمکان؛نصبیسترن،ن ، ابراهیم؛حصاری صغر؛ا ،رشیدی ؛ نیمحمدام ،عطار ؛ عیدس،گیوه چی [4]
GIS و تکنیکAHP، 1392 ،118-101 . ص ،17شماره  ،5 سال ،یامنطقهی شهری و هاپژوهشمطالعات و.

[5] Tuzkaya, U.,Yilmazer, K., “An Integrated Methodology for Emergency Logistics Centers
Location Selection Problem and Its Application for the Turkey Case”, Journal of Homeland Security and 
Emergency Management,2014. 

ahp با استفاده از مدل  ریخطرپذی تعیین منا ق سازمدل ،بشیر؛بیگ بابایی بدالرضا؛فرجی راد، ع اصر؛اقبالی، ن ؛هراپیشگاهی فرد، ز[ 6]
 .1391 ،200-183، 37شماره ،12 سال ،، فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی هت مدیریت بحران شهری GISدر محیط 

ی فضاهای بهینه  هت اسکان موقت و اضطراری ابیمکان ؛رضا ،مقدس ابیکام ؛, مهردادیمانیسل یمحمد ؛محسن ،ینیحس یالقیا[7]
.1393 ،کنفرانس ملی زلزله و سازه ،و مدل فازی GISشهری پس از بحران زلزله با استفاده از ا ال ات مکانی   معیت

 ،بهینۀ پایگاه اسکان موقّت در مدیریت بحران نواحی روستایی یابیمکان؛ رضا دیمج ،یکاتب ؛جهیخد ،یجوان ؛جهیخد ،یبوزرجمهر[8]
 .1394 ،19-1،جغرافیا و مخاطرات طبیعی

مراکز اسکان موقت  معیت پس از زلزله احتمالی  یابیمکان؛هیمرض ،نوده؛ یعل ،یباد یشکار ؛محمد ،مقدم یسلمان ؛جواد ی،آبادجمال[9]
 .1397 ،171-153 . ص ،تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،شهری یهاکونتگاهس در

.1395 ،51سال چهاردهم،شماره ،مدیریت بحران در سطح منطقه یک شهر تهران  یهاسوله یابیمکان ی؛محمدمهد زیتا؛ گندمی،آ ،رجبی[10]

 بهینه مکانی با استفاده از توابع  ضویت و همپوشانی فازی و مدل تیریمد ؛یالمدرس ،یعل دیس ؛اکبریعل ،یجمال ؛فاطمه ،یجعفر[11]
AHP محیط در GISدرمانی و بیمارستانی  دید در شهر -مناسب احداث مراکز بهداشتی یهابرای انت اب پهنه

 .1395، 27سال هشتم، شماره  ،یشهر تیریدمفصلنامه ،بندر  اس

.1393،، انتشارات کتیبه گیل رشتفازی ارهیچند مع یری میت مرش؛حبیبی،آ[12]

ارزیابی ریسک پروژه توسط رویکرد ترکی ی فرآیند تحلیل   براهیم؛رضایی نیک، احد؛نظری، ا ؛نیالدحسامید ذگردی، س[ 13]

.1392، 14 -3. ص،2 شماره،  1-29یدورهمجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف،  ،ی و روش تاپسیساش که
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با روش  بندیرتبه و هاداده یپوشش لیتحل کردروی با هاسازمان ینسب ییکارا یابیارز

مشهد( یکنترل پروژه شهردار ی: واحدهاموردی مطالعه) استراپبوت

2زهره دهقان هراتی، 1ابراهیم رضایی نیک

Rezaeenik@sadjad.ac.ir؛ دانشگاه صنعتی سجاد ، استادیار1
gmail.com94z.dehqan@ ؛صنعتی سجاد دانشگاه، دانشجوی کارشناسی ارشد2

چکیده

 یاقتصاد هایاساس کوشش نیبشر نبوده است. بر ا اریصورت نامحدود در اختبه دیامکانات تول یطیشرا چیزمان و تحت ه چیدر ه
توان یرا م لیتما نیامکانات و عوامل موجود به دست آورد. ا نیرا با کمتر جهیانسان همواره معطوف بر آن بوده است که حداکثر نت

 هایتیموفق یکنترل پروژه برا یواحدها زانریو برنامه رانی. با توجه به اهداف سنجش عملکرد، مددیباالتر نام ییبه کارا یابیدست
 ریشند تا با درک عملکرد خود نسبت به سابا داشته هاسازمان ریو عملکرد خود نسبت به سا گاهیاز جا لیتحل کی دیسازمان خود با

 یردولتیو غ یعموم هایسازمان هایشهردار نکهیگام بردارند. با توجه به ا ییش کارایبه بهبود عملکرد و افزا دنیواحدها در جهت رس
 یضمن بررس قیتحق نی. در اشودمی چندان دو هاآن ییکارا یابیضرورت ارز نیمستقل هستند بنابرا یو به لحاظ منابع و درآمد

 قیتحق ی. جامعه آمارگردیده است بررسی هاسازمان یابیمختلف آن، کاربرد آن در ارز هایمدل و هاداده پوششی لیتحل یمبان
شده و  یواحد کنترل پروژه بررس ییمهم در کارا هایشاخص. باشدیمشهد م یمنطقه شهردار 13کنترل پروژه  یواحدها
 یمحور و خروج یورود CCRشده است و پس از حل مدل  یآورها جمعداده یپوشش لیمدل تحل یو خروج یورود یهاشاخص
برای . اندمقایسه شدهها با هم حاصل از روشو نتایج  ییکارا و ناکارا شناسا یواحدها ر،یثابت و متغ اسیبازده به مق طیشرا درمحور 

دست آمده با روش بوت هب ییبا توجه به نمرات کارا تیدر نهاشود. استفاده می DEA Solver v1.9افزار ها از نرمارزیابی داده
 واحدها پرداخته شده است. یبنداستراپ به رتبه

.شهرداری ؛کنترل پروژه ؛ارزیابی کارایی ؛هاتحلیل پوششی داده کلمات کلیدی:

مقدمه -1

های خود جهت سنجش این مطلوبیت و همچنین های زیرمجموعههر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیت

یک نظام ارزشیابی نیازمند است. ارزیابی عملکرد واحدهای کنترل پروژه بخشی  برای رویارویی با هرگونه تغییر و تحول، به

ای از درآمدهای ملی کشور ما صرف آید. هرساله بخش عمدهها به شمار میدر شهرداری از فرایند دشوار تخصیص منابع

گردد. اما به علت مسائل و مشکالت متعدد پیش آمده معموالً این های عمرانی و امور زیر بنایی میگذاری در طرحسرمایه

های بیش از بودجه مصوب، زینهرسند. از علل صرف هها به انجام میمصوب آن های بیش از هزینها با صرف هزینهپروژه

ریزی کنترل هزینه توان به مسائلی از قبیل: برآوردهای غلط از منابع و هزینه مورد نیاز برای انجام کار، ضعف در برنامهمی

طور کلی ضعف در مدیریت و کنترل هزینه های پروژه و بهای پروژه، ضعف در کنترل عملکرد هزینهبندی فعالیتو بودجه

 .[1] مردرشبپروژه 

در ارزیابی اثربخشی  هاراهکارهایی عملی برای سازماندر پژوهشی شود. در ادامه به برخی از تحقیقات مرتبط اشاره می

های موثر در کارایی واحدهای کنترل پروژه را بر اساس به این منظور شاخصشده دفتر مدیریت پروژه سازمانی ارائه 

نظرات متخصصین شناسایی کرده و با روش تحلیل سلسله مراتبی به هر کدام وزن داده شده است و در نهایت میزان 

لکرد ارزیابی عم منظور به دیگر . در پژوهشی[2] انداثربخشی دفتر کنترل پروژه را در شرکت مورد مطالعه ارزیابی کرده
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که از کارت  استفاده نمودهها و کارت امتیازی متوازن تلفیق روش تحلیل پوششی دادهواحدهای تحقیق و توسعه از 

ها استفاده شده است و به صورت مطالعه موردی در یکی های موثر در کارایی پروژهامتیازی متوازن برای تعیین شاخص

ها در ارزیابی و مقایسه کارایی منظور کاربرد روش تحلیل پوششی دادهبه .[3] سازی شده استاز مراکز تحقیقاتی پیاده

طبق 2و سیستم کنترل چندبعدی 1ای، ابتدا با استفاده از سیستم مدیریت ارزش افزودهها در محیط چند پروژهپروژه

ها عبارتند از ها باشند و ورودیاز تعداد پروژه ها نباید بیشترها و خروجیها تعداد ورودیقوانین تحلیل پوششی داده

ها عبارتند از بازده طرح، بازده عملیات، عملکرد آموزشی، هزینه، مقدار کار، میزان نظارت و سطح عدم قطعیت و خروجی

با هدف  . ]4[پروژه را بررسی کرده است 11 که در مقاله کارایی  CPI4و SPI3حاصل مستندات، بازده مدیریت پروژه، 

ها مورد ارزیابی قرار گرفت این با تحلیل پوششی داده نواحیها در حوزه خدمات ترافیک شهری ارزیابی کارایی شهرداری

کند و خروجی شامل اقداماتی که نشان دهنده کاهش مقاله از مقدار منابع ورودی به شهرداری مانند بودجه استفاده می

شی تک ورودی برای ای از مدل تحلیل پوشدر مقاله. [5]  مانند بستن کمربند ایمنی و... نام برده استحوادث شود 

ها در اند ورودی هزینه زبالههای شهری استفاده کردهآوری زبالهشهرداری بلژیک در زمینه جمعارزیابی کارایی نواحی 

اند، نکته حایز اهمیت این های مدل تحلیل پوششی در نظر گرفتهزباله را به عنوان خروجی نوع 6نظر گرفته شده است و 

های ها سنجیده شده و شهرداریباشد در نهایت کارایی تک تک شهرداریها میهای کلی شهرداریمدل برآورد هزینه

به ارزیابی کارایی نواحی شهرداری مشهد با استفاده از روش تحلیل پوششی در پژوهشی  .[6] اندکارا و ناکارا مشخص شده

خروجی  6ورودی و  5ها در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس و با رویکردی ورودی محور و خروجی محور پراداخته. داده

وهشی به منظور ایجاد در پژ .[7] باشددرصدی نواحی می 55در نظر گرفته است و نتایج حاصل نشان دهنده کارایی 

اند شده 1ی کارایی اند و دارای نمرهها بدست آمدهتمایز بین مقادیر واحدهای کارایی که با حل مدل تحلیل پوششی داده

 .[8] ستبندی واحدهای کارا استفاده شده ااز روش بوت استراپ برای رتبه

تبعیض بین واحدهای کارا ها به علت عدم قدرت با توجه به بررسی مقاالت گوناگون در حوزه ارزیابی کارایی سازمان

توان به استفاده ر این بین می. که دها استفاده شده استهای دیگری در کنار روش تحلیل پوششی دادهاز روش و ناکارا

هایی گیری در کنار یکدیگر اشاره کرد که با توجه به شباهتدر مباحث تصمیم MCDMو  DEA5هر دو متدولوژی  از

ها جهت رفع برخی از معایب روش دیگر توان از مزایای هر یک از این متدولوژیکه این دو مبحث به یکدیگر دارند، می

یادی به ایرادات اند مقاالت زبندی واحدهای کارا و ناکارا ارایه شدهبرای رتبه کههای زیادی بهره گرفت. در بین روش

ها را پوشش داده است روش بوت استراپ هایی که نقاط ضعف دیگر روشاند یکی از روشپرداختهها از روش هریک

های قبلی را ندارد. یکی از دیگر کند به همبن دلیل مشکالت روشریزی خطی استفاده میبرنامه ازباشد این روش می

اند ولی در دنیای واقعی ما با طراحی شده و مطلوب منفیهای ناکه برای دادهها این است های تحلیل پوششی دادهضعف

 های متفاوت استفاده نمود.ها از روشو برای رفع این مساله باید به اصالح دادههای منفی و نامطلوب روبه رو هستیم داده

ست و در حال حاضر در بسیاری از رو بوده اهایی روبهبه علت گستردگی خدمات شهرداری ارزیابی کلی با محدودیت

پرداخته ها مانند پسماند، سازمان میوه و تره بار و ... های خاصی از شهرداریهای اخیر به بررسی حوزهمقاالت در سال

در صدد این پژوهش های عمرانی در شهر مشهد با توجه به موقعیت استراتژیک شهر مشهد و اهمیت پروژهشده است. 

.استرایی واحدهای کنترل پروژه مناطق شهرداری مشهد بررسی ارزیابی کا

1 EVMS 
2 MPCS 

 پروژه زمانبندی عملكرد شاخص ميزان 3
هزینه 4 ای پروژهميزان شاخص عملکردی 

5 Data envelopment analysis 
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متن -2

کند و در این راستا گیری میارزیابی عملکرد یک فرآیند دائمی است که سازمان میزان تحقق اهداف خود را اندازه

 اهداف سازمانی شرایط فعلی و شود و سازمان با مقایسهاثربخشی و کارایی منابع مورد استفاده در سازمان ارزیابی می

ها های گذشته کاربردهای متفاوتی از تحلیل پوششی دادهبه این منظور در سال دارد.در جهت رسیدن به اهداف گام برمی

ها امکان بررسی روابط پیچیده و اغلب نامعلوم نسبت به سایر روش DEAروش دیده شده است. علت مقبولیت گسترده 

 ها وجود دارد.که در این فعالیت استبین چند ورودی و چندین خروجی 

ها( کارایی کاهش یابد و ها و خروجیعاملی است که با افزایش آن و حفظ تمام عوامل دیگر)بقیه ورودی 6ورودی

ها( کارایی کاهش یابد ها و خروجیعاملی است که با کاهش آن و حفظ تمام عوامل دیگر)بقیه ورودی 7بالعکس. خروجی

 شود.نامیده می DMUحدی که تعدادی ورودی گرفته و تبدیل به خروجی کند،هر وا 8DMUو بالعکس. 

های موثر در کارایی واحدهای کنترل پروژه را شناسایی به منظور بررسی واحدهای کنترل پروژه شهرداری ابتدا شاخص

 عنوان شده است. 2و  1های ورودی و خروجی را تعیین نموده که در جدول ای شاخصو در دو بعد مالی و پروژه نموده

ن جلسه با مدیران و طی چندی بیش از مقاله مورد ارزیابی قرار گرفتها الزم به ذکر است برای تعیین ورودی و خروجی

 ردید.بندی گشهرداری نتایج ورودی و خروجی به صورت زیر دسته
بعد مالی: 1جدول 

های بعد مالیخروجیهاورودی

جذب اعتبارات )بودجه(تحصیالت کارکنان

اعتبار مصوبهاتعداد قرارداد پروژه

گزارشات واحد کنترل پروژهمساحت منطقه

جمعیت

ای: بعد پروژه2جدول 

ایهای بعد پروژهخروجیهاورودی

قراردادهای فسخ شدهدرصد تحصیالت کارکنان

درصد قراردادهای خاتمه یافتههاتعداد قرارداد پروژه

تمام شده یدرصد قراردادهامساحت منطقه

یرتاخ یدارا یقراردادها درصدیتجمع

ناپارامتریک های ( که یک روشDEAها )ای تجزیه و تحلیل دادههای پایهروشاز  ها از مناطقآوری دادهپس از جمع

های مدلنتایج از تلفیق شود استفاده می  DEA Solver v1.9ها از نرم افزار . برای ارزیابی دادهشوداست استفاده می

DEA  قبل از هرگونه تحلیل روی  .استفاده شده استواحدهای کارا  بندیرتبهکالسیک با روش بوت استراپ در جهت

هر معیار که است سازی یا بی مقیاس سازی یک مفهوم زیربنایی  موضوع استاندارد. ها را استاندارد کردها باید آنداده

براساس مقیاس متفاوتی مورد سنجش قرار گرفته است بنابراین مقایسه این معیارها به سادگی میسر نیست. نرمال کردن 

برای مقادیر مثبت )سود(  نماییم.میها را با روش زیر نرمال مقادیر شاخص .مقیاس کردن استدر اینجا به معنای بی

داریم:
𝑟𝑖𝑗 = (𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑖𝑗)/(𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑖𝑗)

6 Input 
7 Output 
8 Decision Making Unit 

(1)
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و برای مقادیر هزینه )ضرر( داریم:

𝑟𝑖𝑗 = (𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑗)/(𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑖𝑗) 

است. برابر بیشترین مقدار �̂�𝑖𝑗برابر کمترین مقدار و  �̅�𝑖𝑗که 

نگرش کلی در ارزیابی عملکرد واحدها آن است که کاهش میزان ورودی و افزایش مقدار خروجی موجب بهبود 

بر این مبنا استوارند. اما باید توجه داشت که  BCCو  CCRهایی از جمله شود. مدلعملکرد و بهترین کارکرد می

ها ها و خروجیها نیستند، زیرا ورودیرودیو داکثر کردن خروجی ها و حداقل کردنها همواره به دنبال حسازمان

.[9] توانند مطلوب نباشندمی

𝑦𝑟𝑗اگر 
𝑔  نشان دهنده خروجی مطلوب )خوب( و𝑦𝑟𝑗

𝑏  نماینگر خروجی نامطلوب )بد( است، ما خواهان افزایش𝑦𝑟𝑗
𝑔 

𝑦𝑟𝑗و کاهش 
𝑏 محور با بازده متغیر، هر دو های پوششی خروجیبرای بهبود عملکرد هستیم. با وجود این، در مدل

𝑦𝑟𝑗خروجی
𝑔  و𝑦𝑟𝑗

𝑏 شوند. در اینجا به منظور افزایش خروجی مطلوب و کاهش به منظور بهبود عملکرد افزایش داده می

های نامطلوب را به تمامی خروجی 𝑡𝑟و سپس مقدار ( ضرب -1های نامطلوب را در )خروجی نامطلوب، ابتدا خروجی

 ای که رابطه زیر برقرار شود:ها مثبت شوند، به گونهکنیم تا مقدارد آنمنفی اضافه می

(𝑦𝑟𝑗
−𝑏 = −𝑦𝑟𝑗

𝑏 + 𝑡𝑟 > 0) 

𝑡𝑟توان از رابطه را می 𝑡𝑟مقدار  = 𝑚𝑎𝑥{𝑦𝑟𝑗
𝑏 } + توان به همان های مطلوب را میدست آورد. سایر خروجیبه 1

 شود.های فسخ، خاتمه و تاخیر استفاده میاز این روش برای اصالح شاخص .[9] صورت قبل به مدل وارد کرد

های با مدل DEA Solverهای نامطلوب مقادیر را با نرم افزار ها و اصالح خروجیپس از نرمال کردن تمام داده

های مورد در ادامه مدل .شده استای ورودی محور و خروجی محور و در شرایط بازده به مقیاس ثابت و متغیر حل نپایه

قابل مشاهده است. [9]ع شود. جزئیات در مرجاستفاده به طور اختصار اشاره می

ورودی محور CCRمدل 

max 𝑧𝑝 =
∑ 𝑢𝑟

𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟𝑝

∑ 𝑣𝑖
𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖𝑝

s.t:
∑ 𝑢𝑟

𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟𝑝

∑ 𝑣𝑖
𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖𝑝

≤ 𝑗   و    1 = 1،2، … ،𝑝، … ،𝑛 

𝑢𝑟،𝑣𝑖 ≥ 0   ; 𝑖 = 1،2، … ،𝑚  ، 𝑟 = 1،2، … ،𝑠 
خروجی محور CCRمدل 

min 𝑧𝑝 =
∑ 𝑣𝑖

𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖𝑝

∑ 𝑢𝑟
𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟𝑝

s.t:
∑ 𝑣𝑖

𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑢𝑟
𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟𝑗

≥ 1     𝑗 = 1،2، … ،𝑝، … ،𝑛

𝑢𝑟،𝑣𝑖 ≥ 0  ; 𝑖 = 1،2، … . 𝑚   ، 𝑟 = 1،2، … ،𝑠 

یبندنتیجه و جمع-3

شناسایی شد و پس از ارزیابی کارایی گزار در کارایی واحدهای کنترل پروژه های تاثیراین پژوهش ابتدا شاخصدر 

(2)

(3)

(4)
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های ورودی عالوه بر ارزیابی کارایی نتایج مدل 97و  96، 95شهرداری مشهد در سه سال واحدهای کنترل پروژه مناطق 

 اندمحور و خروجی محور در شرایط بازده به مقیاس ثابت و متغیر با هم مقایسه شده

مقیاس ثابت: مقایسه نتایج در شرایط بازده به 3جدول 

منطقه

بعد مالیایبعد پروژه

CCR  ورودی محورCCR خروجی محورCCR  ورودی محورCCR خروجی محور

959697959697959697959697
10.690.8310.690.8310.5310.280.5310.28
20.610.400.400.610.400.400.680.110.220.680.110.22
30.630.580.570.630.580.570.580.160.280.580.160.28
410.82110.8210.940.040.190.940.0450.19
50.340.4710.340.47110.580.4110.580.41
60.630.740.930.630.740.930.580.170.470.580.170.47
70.540.660.450.540.660.4510.450.4410.450.44
810.94110.9410.820.4110.820.411
90.330.390.530.330.390.530.600.100.0760.600.100.077

100.37110.3711111111
11111111111111
120.580.830.810.580.830.810.360.310.300.360.310.30

11011.110110ثامن

ریمتغ اسیبازده به مق طیدر شرا جینتا سهیمقا :4جدول

منطقه

بعد مالیایبعد پروژه

CCR  ورودی محورCCR خروجی محورCCR  ورودی محورCCR خروجی محور

959697959697959697959697
10.78111110.6110.59 10.28
20.610.93530.41 10.9710.710.280.370.77 0.36 0.22
31111110.600.360.510.690.280.28
411111110.54110.06 0.19
50.341111110.58110.580.42 
60.81 111110.600.51 0.82770.690.240.47
711111110.48110.870.45 
81111110.850.7010.890.411
90.330.690.531110.730.260.530.820.280.07
100.47110.81 11111111
11111111111111
120.6610.82 0.86 110.660.630.80830.360.32 0.31 
11.11.110110ثامن

دو مدل ورودی نشان داده شده است در شرایط بازده به مقیاس ثابت مقادیر کارایی حاصل از  3ل طور که در جدوهمان

نشان داده شده است  4باشد. اما همان طور که در جدول ییکسان م 97و  96، 95محور و خروجی محور برای سه سال 

قدرت تبعیض در روش بازده به مقیاس ثابت بیشتر از  باشند.در شرایط بازده به مقیاس متغیر نتایج حاصل متفاوت می

 باشد.بازده به مقیاس متغیر می
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اظ از لح 95پردازیم. در سال به علت قدرت تبعیض شرایط بازده به مقیاس ثابت به تحلیل نتایج حاصل از این مدل می

 8، 4باشند به علت وجود تعداد قراردادهای فسخ و خاتمه صفر در مناطق کارا میو ثامن  10، 8، 4مناطق  ایبعد پروژه

های این مناطق که نشان از عملکرد خوب پروژه 10و تعداد فسخ و خاتمه کم نسبت به تعداد پروژه در منطقه و ثامن 

در این منطقه عملکرد  های عمرانیبه علت اهمیت پروژه 8مناطق ثامن و دارد. در این سال مناطق حاشیه حرم مطهر 

، 10، 7، 5اند. از لحاظ بعد مالی در این سال مناطق پایان یافته ها در زمان مقررباالیی از پروژه تعداداند و خوبی داشته

کمترین دارای  12مناطقه  باشد.میمصوب  اند که به علت جذب اعتبار باال از بودجهاز لحاظ بعد مالی کارا بودهو ثامن  11

باعث جذب اعتبار کمتر به علت باشد که کارایی از لجاط بعد مالی به علت وسعت زیاد منطقه نسبت به دیگر مناطق می

نسبت به تواند به دلیل حجم کم قرارداد باشد که علت آن میمی 9کارایی مطعلق به منطقه کمترین  نوساز بودن دارد.

  طقه و تعداد تاخیر باال عنوان نمود.وسعت من

و ثامن که  11، 10، 1باشند و از لحاظ بعد مالی مناطق و ثامن کارا می 11، 10مناطق ای از لحاظ بعد پروژه 96در سال

ها برای نوسازی های شهرداری در این سالاریبه علت سیاست گذ داردنشان از عملکرد خوب این مناطق در هر دو بعد 

های و احداث فضای سبز در این سال حجم باالیی از پروژه 11و 10رم مطهر و بازسازی معابر منطقه حاشیه حمناطق 

ثری عمرانی و نوسازی این مناطق را در بر داشته که بدون فسخ، خاتمه و تاخیر به پایان رسیده و باعث جذب حداک

 بودجه از اعتبار مصوب شده است.

ها و تعداد تاخیرهای زیاد تعداد کم پروژهباشد به علت ناکارا ترین منطقه می 9ای منطقه از لحاظ بعد پروژهدر این سال 

باشد که خود به به علت جذب پایین اعتبار در این سال ناکارا می 4بهبودی ایجاد نشده است و منطقه  95سال مانند 

 باشد.علت تعداد کم قراردادها می

توان به علت تغییر شیوه مدیریت باشند و یکی از دالیل آن را میای کارا میبیشتر مناطق از لحاظ بعد پروژه 97در سال 

تر در این سال عنوان نمود که منجر به انتخاب بهتر پیمانکاران و توانسنجی بهتر عنوان کرد که از و الزامات سختگیرانه

ترین منطقه ناکارا 97جلوگیری کرده است. منطقه ثامن در سال های نامطلوبی مانند فسخ، تاخیر و خاتمه خروجی

های اطراف حرم مطهر و پیشبرد تملک ملک عدم علت توان ناشی از کاهش ساخت و ساز بهمیباشد که علت آن می

 های عمرانی عنوان کرد.پروژه

 نتایج بوت استراپ -1-3

 در حالت بازده به مقیاس متغیر قدرت تبعیض کارایی به دست آمدن مقادیر کارایی همان طور که اشاره شداز  پس

مناطق را رتبه بندی به این منظور با استفاده از روش بوت استراپ ثابت بوده است. از بازده به مقیاس کمتر  بین مناطق

 باشد.قابل مشاهده می [8]های روش بوت استراپ در مرجع شده است.جزئیات گام

 تایج بوت استراپ: ن7جدول 

 منطقه
 ایپروژه مالی

 رتبه بندی کارایی رتبه بندی کارایی
1 0.6 13 0.783 9 
2 0.7125 9 0.6153 6 
3 0.6058 12 1 5 
4 1 6 1 4 
5 1 5 0.3448 13 
6 0.6086 11 0.8078 10 
7 1 2 1 3 
8 0.8568 7 1 7 
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9 0.7304 8 0.338 12 
10 1 1 0.4706 8 
11 1 3 1 2 
12 0.6667 10 0.6666 11 
 1 1 4 1 ثامن

 
 

 مراجع -2

سازی یک مدل ارزیابی عملکرد در مراکز طراحی و پیاده باقرزاده نیری، مهدی؛ شعبانی سیچانی، مهدی؛ ؛غالمرضا ،توکلی ]3[
های مدیریت پژوهش، 158-135، 15شماره ، ها و کارت امتیازی متوازنتحقیقو توسعه: تلفیق رویکرد تحلیل پوششی داده

 .1390،سال انجام طرح، در ایران
 

[4] Vitner, G. Rozenes, C and S. Spraggett, "Using data envelope analysis to compare project 
efficiency in a multi-project environment," International Journal of Project Management, vol. 
24, p. 323–329, 2006. 

[5] Alper. D, Sinuany-Stern. Z and Shiner. D, "evaluating the efficiency of local municipalities in 
providing traffic safety using the Data Envelopment Analysis," Accident Analysis and Prevention, 
vol. 78, p. 39–50, 2015. 

[6] Rooge. N and De Jaeger. S, "Evaluating the efficiency of municipalities in collecting and 
processing," 2012. 
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   بندی آموزشیریزی عددصحیح برای زمانهای برنامهتکنیک
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 چکیده

 زنیا ردموی هاتیودمحد ازی امجموعه کهبطوریباشد می هاادیدرو منابع به و نماز صختصاا ممستلز ،شیزموآی بندنماز مسائل

آموزشی بندیزمان لیصا شکل هالین مدا ایرز. یمادهکر دهستفاا XHSTT قالب ازما مقاله ین ا در .نظرگرفتهشونددرباید  بمطلو و

ی بندفرمول مقالهین ا .ستاداده صختصاا دخیر به خوا تمطالعا در را دهستفااقالب بیشترین  یناهمچنین  وباشند می دارا را

ی هانمونه ازی امجموعهمقاله ین ا دردهد. ارائه می XHSTT یابر دصحیح موجودعدییزربرنامهی هالمدی بهجا رای جدید

XHSTT ی ربتکاا تیاضیار بچواز چار آن درکه  دهدمیئهارا رابهینه پایین انکررچها جدید یبندلفرمو .ستاهشددهبر ربهکا

که نتایج  هددیمنهمچنین نشاتی محاسبا هایمایشآز.ستاهبخشید دبهبو را هشناختهشد حلراه زدهیا رهمینطو و هشددهستفاا

 . کثر نمونهها مؤثر هستندای ابر یدپیشنهای بندلفرمو ازصحیح دعد ییزربرنامهلهای مد

 .یبند لفرمو ؛صحیحدعدییزر برنامه ؛یبند نماز :کلمات کلیدی

 مقدمه -1

 بهینه یدهستفاا جهتدر که باشدمی تعملیادرتحقیق یمینهز در روزبه و مهم تموضوعا از یبندنماز اولجد تنظیم

-برنامهاز نهاآ در کهیاردمو جملهرود. ازمیربهکا بمطلو ینتیجه کسب یستارا در یژنرا و نماز مانند ودمحد منابع از
 یبندنماز ،هارقطا حرکت یبند نمازشی، ورز تمسابقا یبندنماز به انتومی دشومی دهستفاا یبند نماز ییزر

 ن،ماز مترراپا رچها با یامسأله دخو معاشکل در یبند نماز .دکررهشااا هشگاهندا و ارسمد دروس یبندنماز ،هاوازپر

 یتهاومحد عایتر و هاادیدرو به منابع و نماز تخصیص فهد با ستکها یتهاودمحد از یا مجموعه و هاادیدرو ،منابع

 یبند نماز وانشگاه دا تمتحاناا یبندنماز و هانشگاد دوره دروس یبندنماز شاملشی زموآیبندنماز.دشومی منجاا

 یمینهز در چه و تمتحاناا و دروس یبندنماز یمینهز در چه یدیاز تتحقیقاباشد. ی دبیرستان میدورهدروس 

نی اوافر یمشابهتها لیلد به و ندادهکرلنباد راصی خا یهاروش امهرکد که گرفتهرتصو نبیرستاد دروس یبندنماز

ین ا در .دبرربهکا نیز ییگردرد انتومی معموال را امهرکد یجنتا و یافتهها دارد، دجوو یبندنماز  عنو سه ینا بین که

 دروس یبندنماز یابر دهستفااقابل کهه،یددئهگرارا نبیرستاد دروس یبندنماز یابر یجدید یبندلفرمو مقاله

 ینا به نیز ما. ندا گرفتهرکاشی بهزموآ یبندنمازی ابر رافی مختل یهادیکررو و هاروش ،محققینباشد.انشگاهی نیز مید

که   1XHSTT فرمت با و صحیحدعد ییزرنامهبه کارگیری روش بر با و نگریسته تعملیادرتحقیق هیدگاازد عموضو

بندی کریستینسن را با در ادامه ابتدا فرمول. یمدازپرمی ،یددئهگرارا 0152 لسااو در  2توسط کریستینسن و همکاران

                                                           
1 Extended Markup Language For Highschool Timetabling 
2 Kristiansen et.al. 

زمایشى
خه آ

نس

mailto:زنجانArmm@znu.ac.ir
mailto:m.darbani@znu.ac.ir
mailto:m.darbani@znu.ac.ir


 

 
 

 ستدبه نتایجو دهیم میارائه  F2وبا نام   XHSTTبندی جدیدی را باز هم در قالب فرمول سپس ،ارائه کرده F1نام 

جایگاه مسائل ( را مشاهده خواهیم کرد. F2بندی جدید )بندی ذکر شده مقایسه و مزیتهای فرمولفرمول با را همدآ

 باشد. بندی آموزشی به شرح ذیل میزمان

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بندی آموزشی ساعات آموزشی دبیرستان دیاگرام مسئله زمان: 1شکل

 

با رعایت  (هادبیرستان)ل اختصاص زمان و منابع به رویدادهای مؤسسات آموزشی بندی آموزشی شامی زمانمسأله

با   (XHSTT) ی دبیرستانبندی دورهی زمانسازی مسألهچندین محدودیت سخت و نرم است. این مقاله برای مدل

شش چندین ویژگی به دلیل ظرفیت آن برای پومطرح شده است. این قالب  (XML)گذاری از زبان نشانه استفاده

ستانی بندی مدارس دبیربندی و به دلیل ارتباط آن در تحقیقات اخیر انتخاب شده است. اگرچه در ابتدا برای زمانزمان

 ها و سایر مؤسسات آموزشی نیز استفاده کرد.توان آن را در دانشگاهپیشنهاد شده است ولی می

ال از . با این حندپیشنهاد کرد (XHSTT)لب بندی عدد صحیح را برای قالین فرمولاو ،کریستینسن و همکاران

ین است. به ا های جایگزین به بهترین وجه کاری صورت نگرفتهنظر ما برای تقویت فرمول کریستینسن، یا ایجاد فرمول

ت. ها مورد توجه واقع شده اسبندی دبیرستانزمان مقاله. در این بندی جدید استارائه فرمول ترتیب، هدف این تحقیق

های محدودیت به رویدادها )دروس و ...( با رعایت( آموزانها، معلمان و دانشدر واقع تخصیص زمان و منابع )کالس

 باشد.موجود می

 

 بندی ساعات آموزش دانشگاهزمان 
 

 آموزش دبیرستانبندی ساعاتزمان 
  

 بندیمسائل زمان

 بندی ساعات کارزمان
 

   بندی ساعات آموزشزمان 

 بندی دروسزمان 
  

 بندی امتحاناتزمان

. . . 

. . . 
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 [2] نهمکاراکریستینسن و بندی فرمول -2

بندی دبیرستان معرفی شده است، زمانکه برای  (XHSTT) بندی از فرمتفرمولهمانطور که بیان شد در این 

کند. این های مربوطه فراهم میحلسازی و راههای مسائل مدلکنیم که یک روش یکنواخت را برای نمونهاستفاده می

از این  همحققان در این حوز .را پوشش می دهدکشور مختلف  11از  آموزشی ی واقعینمونه ۳۸ یهامحدودیت فرمت

 (XHSTT) د. فرمول کریستینسن برای توصیف دقیق هر نمونه در فرمتنکنمی فرمت به صورت مشترک استفاده

صورت ها بهتمام نمونه. استگذاری نشانه استاندارد زبان که یک(۳LXM)طراحی شده است. این فرمت مبتنی بر

اکنون به مجموعه  .نامگذاری شده است F1 با عنوان کل مقالهاین فرمول در این بخش و .. سترس هستندآنالین در د

 بندی می پردازیم:ورودیهای این فرمول

 Times                               τزمان                                               
 Times Groups                             τG                    گروههای زمانی

 Resources                               Rمنابع                                       

                              Resource Groups                            RGگروههای منابع               

  Events                                εرویداد                                           

 εG                             Event Groups                   گروههای رویداد

    C                              Constraintsمحدودیتها                              

ⅇrϵ تقاضای تحقق یابر ندتوامی r ∈Rمنبع  ∈ Re ی مترهاراپا .دشو پیش تعیینازPAer ∈  {0 و1}

 .دشومییر تعریف ز رتصو به

 1ای یک منبع از پیش تعیین شده باشد؛          دار er اگر                                            

                                                                                                                           pAer =     
                   0                      در غیر اینصورت؛                                                                        

 

 متغیرها

 . متغیرهای دوتایی هستند xse‚t‚er‚eیبندلین فرمواسی سااتصمیمیمتغیرها

 1   ؛اختصاص داده شده باشد er به منابع تخصیص  rومنبع  tبرای زمان شروع  seاگر زیررویداد 
                                                                                                                             =  xse‚t‚er‚e      

 0            ؛ ینصورتاغیر  در                                                                                     

 عالوه بر این متغیرهای کمکی زیر نیز مور استفاده قرار میکیرد.

 yse‚t :  زیررویداداگر se  به زمان شروعt .اختصاص داده شده باشد مقدار یک، در غیر اینصورت صفر است 

: 𝑤se‚er‚e   اگر زیررویدادse منبع  بهr  مربوط به منابع رویدادer  یک، در اختصاص داده شده باشد مقدار

:  صورت صفر است.غیراین 𝑢se   اگر زیررویدادse .فعال باشد مقدار یک، در غیر اینصورت صفر است vt‚r اد: تعد 

مشغول باشد مقدار یک، در غیر اینصورت  tدر زمان  r: اگر منبع   qr‚tشود. استفاده می tدر زمان  rکه منبع دفعاتی 

مشغول باشد مقدار یک، در غیر اینصورت صفر است.  tgحداقل یکبار در گروه زمانی   rاگر منبع :   pr‚tgصفر است. 

oe‚t   :د ایدرو زیررویدادیک  قلاحد گراe  به زمانt شود یک، در غیر اینصورت صفر است. اختصاص دادهle𝑔‚t   :گرا 

: اگر منبع   ke𝑔‚tشود یک، در غیر اینصورت صفر است. اختصاص داده tبه زمان  egد ایدرو وهگراز  ادیدرو یکقل احد
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r ادیدرو وهگراز  ادیدرو یک قلاحد به e شود یک، در غیر اینصورت صفر است. اختصاص داده: ℎr‚tg‚t   اگر منبعr  در

ℎeباشد یک، در غیر اینصورت صفر است.  tgدر گروه زمانی  t یزمان بیکار
first هشددادهصختصااترتیبی ی ره: شما 

e . ℎeرویداد  رویداد_ زیر به هر
last رویداد  زیررویداد هر به هشددادهصختصاا نماز خرینآ ترتیبی یره: شماe. 

    محدودیتها

 برخی از  ،لسازگاری مد زا نطمیناای ابر ،ستاهشدداده حشر XHSTT تمشخصا درکه  هایییتودمحد مبرتما وهعال

 است.شدهنشان داده 1۳تا  1که در معادالت  است نیاز ی اساسی موردمحدودیتها

 ∑ ∑  𝑥𝑠𝑒‚𝑡‚𝑒𝑟‚𝑒 r∈Rer
𝑡∈𝜏 

= 1      ∀  sⅇ ∈ Sε  .  ∀  ⅇr ∈ εRse                                             (1)  

∑ ∑ 𝑥𝑠𝑒‚𝑡‚𝑒𝑟‚𝑒 r∈Rerer∈εRse

= |εRse| ×  yse‚t       ∀  sⅇ ∈ Sε  .  ∀  t ∈ τ                        (2)        

∑ ∑ ∑   𝑥𝑠𝑒‚𝑡‚𝑒𝑟‚𝑒 t′∈τ𝑠𝑒‚𝑡
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟∈εRse

se∈Sε
=  νt‚r       ∀  𝑟 ∈ R  .  ∀  t ∈ τ ∖ {𝑡𝐷 }           (۳)        

∑ 𝑥𝑠𝑒‚𝑡‚𝑒𝑟‚𝑒  =    𝑤𝑠𝑒‚𝑒𝑟‚𝑟           ∀  se∈Sε  .    ∀  er∈εRse                                                           (4)𝑡∈𝜏   
yse‚t = 0      ∀  sⅇ ∈ Sε  .  ∀  t ∈ τ ∖ {𝑡𝐷 } ∶    pt + Dse − 1 >  |τ|                               (5)   
∑   𝑤𝑠𝑒‚𝑒𝑟‚𝑟 > use    ∀  sⅇ ∈ Sε  .    ∀  ⅇr ∈ εRse ∶ 𝑃𝐴𝑒𝑟 = 0                          (6)r∈er∖{𝑟𝐷 }  
∑   𝑦𝑠𝑒‚𝑡 > use    ∀  sⅇ ∈ Sε                                                                                      (7)t∈τ∖{𝑡𝐷 }  
∑   𝑦𝑠𝑒‚𝑡 + ∑ ∑   𝑤𝑠𝑒‚𝑒𝑟‚𝑟 > user∈Rer∖{𝑟𝐷 }  𝑒𝑟∈εRse:𝑃𝐴𝑒𝑟 =0    ∀  sⅇ ∈ Sε            (۸)t∈τ∖{𝑡𝐷 }  
∑ use × Dse = De        ∀  ⅇ ∈ εse∈Sε                                                                                     (9)  
|Sε| ×  q𝑟‚t ≥  νt‚r        ∀  𝑟 ∈ R  .  ∀  t ∈ τ ∖ {𝑡𝐷 }                                                           (10)     

    q𝑟‚t ≤    νt‚r                  ∀  𝑟 ∈ R  .  ∀  t ∈ τ ∖ {𝑡𝐷 }                                                            (11)     
 𝑝𝑟‚tg ≤    q𝑟‚t                  ∀  𝑟 ∈ R  . ∀ tg ∈  τG   .  ∀  t ∈ τ𝑡𝑔                                           (12) 
  𝑝𝑟‚tg ≤  ∑  q𝑟‚t                        ∀  𝑟 ∈ R  . ∀ tg ∈  τG                                                (1۳)   t∈τ𝑡𝑔 
  

اختصاص دارد.  زیررویدادالزم است تا اطمینان حاصل شود که فقط یک زمان شروع به هر ( 1در مجموعه محدودیت )

رویداد کند. در حالی که تعداد منابعرا برقرار می 𝑦𝑠𝑒‚𝑡  و   xse‚t‚er‚eبین متغیرهای  ( ارتباط2) ی محدودیتمجموعه

و   xse‚t‚er‚e( متغیرهای ۳نشان داده شده است. مجموعه محدودیت )|εRse| به صورت  رویدادمورد نیاز برای یک زیر

 νt‚r  دهد. ارتباط بین محدودیتهای را پیوند میxse‚t‚er‚e   و  𝑤𝑠𝑒‚𝑒𝑟‚𝑟 ( انجام شده4از طریق محدودیت ) .است

tدهد که یک زمان شروع ( تضمین می5مجموعه محدودیت ) ∈ τ   زیررویدادبه sⅇ ∈ Sε نشده. اگر دادهاختصاص

 وجود نداشته باشد. seن ماز تمدی جاکه به ارهمجوی هانماز tپس از 

د ل نهایی بایحدرراهنها ازآ یرمجموعهزیک فقطلی وشوندمی دیجاا ادیدوی یک رابری ممکن هاادیدروزیرگرچه همه ا

. دشوداده صصاختا آن به منبعیک یا  وعشرمان زیک گراست الفعا زیررویدادیک یم که آورمیخاطر  به .باشدلفعا

 (9محدویت ) هممجمو. شوندمیلعماا هاادیدرویرز یزسالفعا صحت از نطمیناا یابر( ۸و7و6) یهایتودمحد مجموعه

 .ستا نبعم ادیدرو نماز تمد با برابر هشدهدا ادیدروی یک هاادیدرویرز یهانماز تمد عمجمو که کندمیتضمین

 ربا چند یایک  گرا ود. باش شتهرداحضو نماز نهما در ادیدرویک  قلاحد که ستالمشغو هاییمانز دریک منبع 

با مجموعه محدودیتهای   𝑝𝑟‚tg و   q𝑟‚t است.  لمشغونی مازهای هوگرازبعضی در ،باشدلمشغو وهگر آن نماز لطودر

    شوند. ( مشخص می1۳و12و11و10)

 تابع هدف

Min z = ∑ ∑ ∑ 𝑓(𝑠𝑐
𝑗
. 𝜏)𝜏∈𝛹𝑐𝑐∈𝑐𝑗

16
𝑗=1 

   [1] (F2بندی جایگزین )فرمول -3
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پیشنهاد  XHSTTیک فرمول توسعه پایدار برای برخی از نامساویهای اساسی و  F1در این بخش با شروع از فرمول 

. یک های شدنی تولید می شوندزیررویدادتنها  F2. در کندعمل می F1قویتر از  F2خواهیم دید که  کنیم.می

که هیچ کدام از محدودیتهای جدا سازی رویدادها را نقض نکند. این اختصار با زمانی دشومیهنامید پذیرنمکاا ادیدرو‐یرز

یک رویداد کنیم ضفر ل،مثاانعنو به. باشدمی  هاادیدرو تمدلکمتر به طوبستگی وابا  وچکتر کو IPهدف ایجاد مدل 

e  با طول مدتeD 2( ،2هایی به مدت زمان زیررویداداینکه باید به  نبابیا ،هاادیدرو یزساایت سخت جدودمحدیک و 

=dur c-B = dur-
cB( زیر با طولهای هایزیررویداد ، مجموعهبندیدر فرمولشود. تقسیم 

 {1.1.1.1.2.2.3.4} = e𝜀S رطو به، هاادیدرویرزنتایج ی مجموعه زه،تایبندلین فرموا درشد. تولید خواهند 

    . e𝜀S=  {2.2} .دهد بواخوچکتر کوجهی قابلتو

 بندی جایگزین برای پیوند رویدادهافرمول

 نباید به هما وند هد رخ نماز نهما درنها باید آ ،کندمی اربرقر طتباارسخت ی ها یتودها با محد ادیدروکه  میهنگا

-می F1بندی ولی زیر جایگزین محدودیتهای مربوطه در فرمیتهاودمحد ،قعیتواین ابا توجه به  .تقسیم شوند هشیو
 شود.

∀  𝑐 ∈ 𝐶10 . 𝑒𝑔 ∈ 𝜀𝐺𝑐   .  𝑒 ∈ 𝑒𝑔 | 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡(𝑒𝑔) = 𝑒 . �̂� ∈ 𝑒𝑔 |𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡(𝑒𝑔) ≠  �̂� .  t, 𝑒�̂� y = es,ty 

                             (𝑠𝑒. 𝑠�̂� )  ∈ (s𝜀𝑒 . s𝜀�̂�)  .  t ∈ T ∖ 𝑡𝐷  

هایی که ادیدروکه می هنگاگرداند. را باز می egی ادیدرو وهگردرها ادیدرو ازی الینعنصرمجموعهاو (.)first که در آن

ی سیلهو بهشته باشند یا دالف مخت تمد لطو ،هاادیدروتوسط پیوند  هشد ودمحدی ادیدرو وهگریک متعلق به 

 .دشومین لعماای بندلین فرموا ،هستند ودها محدادیدرومختلف تقسیم ی یتهاودمحد

    خلهااتد از بجتناای این بریگزجایبندلفرمو

اخل همواره محدودیتهای اجتناب از تد XHSTTدر  دموجوی نمونهها میتما یاهمچنین بر وقعی وای نیادمسائل در

 توانند توسط رابطه زیر جایگزین شوند.سخت هستند.بنا بر این برخی از محدودیتها می
∑ ∑ ∑  𝑥𝑠𝑒‚�̂�‚𝑒𝑟‚𝑟 = qr.t       ∀  𝑟 ∈ R  .  ∀  t ∈ τ ∖ {𝑡𝐷 }  �̂�∈τ𝑠𝑒‚𝑡

𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟∈εRse𝑠𝑒∈𝑆𝜀  

 .شودبندی جدید حذف میشود و به تر تیب از فرمولاستفاده نمی f2دیگر در  vt.rکمکی شته باشید که متغیرداتوجه 

 X,Y (LXY)وند پیی ابر ینیگزجای بندلفرمو

  𝑥𝑠𝑒‚𝑡‚𝑒𝑟‚𝑟 به جای پیوند دادن یک مجموعه از متغیرهای  se,tyدر هر متغیر   𝑥𝑠𝑒‚𝑡‚𝑒𝑟‚𝑟 اگر یک پیوند از هر متغیر 

|در × 𝑦𝑠𝑒.𝑡 seer | .پیوند بین متغیرهای  در نظر گرفته شود 𝑥𝑠𝑒‚𝑡‚𝑒𝑟‚𝑟  وse,ty   1درF ممکن است تقویت شود. 

را تولید کرده  seکه زیر رویدادهای  e ادیدروبه  ،منابع دادنیت سخت ترجیحودمحدیک که میین هنگاابر  وهعال

 مسئله(ی ابرعملی حل راهیک  دجووبر  ضفر. )تخصیص باشندفقط منابع ترجیهی باید واجد شرایط  است، اعمال شود

  شود:میجاگزین  به صورت زیر (2یت )ودمحد، تنکا ینا به باتوجه

 ∀  sⅇ ∈ Sε  .  ∀  ⅇr ∈ εRse . 𝑡 ∈ 𝜏 . ∀ 𝑟 ∈ εRer: 𝑟 ∈ 𝑐 ∈ 𝐶5⋁𝐶5 = ∅       se,t= yes,t,er,r X 
                           ⋁ 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑐  ≠ ℎ𝑎𝑟𝑑   

 .کنیمظر مینصرف پیوند برشها ی برشهای استفاده شده وبه دلیل محدود بودن تعداد صفحات مقاله از توضیح در باره

 تجربی محاسبات

 Ubuntu 14.04گیگابایت رم در سیستم عامل ۸با  Ghz PC 2.6U -4510 7i   RIntel   محاسبات روی یک

آوری )کامپایل( شده است.نتایج بدست آمده گرد 4.6.1GCCکدگذاری شده است و با  C++افزار در انجام شد.این نرم

 تایید شده است.4HSEval با اعتبار سنجی 

                                                           
http://sydney.edu.au/engineering/it/ and jeff/hseval.cgi -1 
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 گیرینتیجه -4

قعی وا ینمونههااز دهستفاا با هکرشدذ یهایبندلفرموی مقایسه و توصیفسی، ربر بهبخش بطور خالصه ین درا

 پردازیم.می 1Hidden 2011ITCبرگرفته از 

ه نی بهیمحدوده ی زمانی ارائه شده است.بندی در یک ساعت از محدوده( نتایج صحیح برای هر دو فرمول1در جدول)

 از نمونه هشت یابر را بهینه پایین انکر F2توان دید کهاست. از تجزیه وتحلیل جدول زیر میبا ستاره مشخص شده 

 ( بهتر بود. F2یگزین)جای بندلفرمو نیز باال یهاانکر به توجه با، یافته است. نمونه ده

 

 در یک زمان مشخص F2و  F1 برای  صحیحدعد ییزربرنامه نتایج :1ولجد
F2                                                                 F1    

Instance                                      LB           UB           GAP           LB           UB         GAP                           
      

BrazilInstance2                           4.5           10             0.55           5.0∗           5∗           0.00 
BrazilInstance3                         21.3           24             0.11         24.0∗        24∗           0.00  
BrazilInstance4                         49.7         138             0.64         51.0∗         51∗          0.00 
BrazilInstance6                         17.5         224             0.92         35.0∗       217           0.84  
Finland Elementary School        3.0∗           3             0.00            2.7            4           0.33 
Aigio1stHighSchool10-11          0.0∗          0∗            0.00            0.0∗          0∗          0.00  
ItalyInstance4                            27.0∗        11.244      1.00          27.0∗         15.348    1.00  
WesternGreeceUniversity3         5.0∗          9             0.44            5.0∗            6           0.17 
WesternGreeceUniversity4         0.0          24             1.00            2.0             8           0.75 
WesternGreeceUniversity5              0.0∗           0∗             0.00              0.0∗            0∗           0.00 

 

اغلب نمونه ها در  یابر رای خطی زساآزاد پایینانکرجهیتو قابلبطور  جدید یهایبندلفرمو و توسعهیافته یهاشبر

XHSTT-2011 -hidden archive))  .یزساآزاد یابر اجرا لحادر یهانماز کمی دریشافزا ض،عودرافزایش داد-
 یبندلفرمو از صحیحدعدییزربرنامه یهالمدکه نتایج  دادننشا همچنینتی محاسبا یمایشهاآز .شدهمشاهدخطی 

 ی اجدید بری ها ودهمحد دنکراجدید همچنین موفق به پیدی بندلفرموهستند. مؤثر  نمونهها کثرای ابر هشددپیشنها

XHSTT-2011 -hidden archive)) .شد 

 مراجع -5
[1] George H. G. Fonsecaa,b,c, Haroldo G. Santosd, Eduardo G. Carranoe,a, Thomas J.R. Stidsenc, 

Integer Programming Techniques for Educational Timetabling(2017). 
[2] S. Kristiansen, M. Sørensen, T. Stidsen, Integer programming for the generalized high school 

timetabling problem, Journal of Scheduling(2014). 
 

 برنامهیا لهمرح2یزسا لمدکمک  بهنشگاهی داسی در ییزربرنامه ،یسیدمهد زاده،یرمنصو د؛مسعوخلیلی ؛ضارمحمد ،علیرضایی ]۳[
 .17شماره  ۸5تیر ،شاهدنشگاه داهشی وپژ‐علمی ماهنامهدوضی یار ییزر

 دانشگاهی.بنشرکتاتی هشعملیاوپژ( 5۸۳1) محمدباقر ن،مهرگا ]4[
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 دارسازی استوار برای مساله افراز متعادل گراف وزنروش بهینه

 3، عاطفه عبداله ابیانه2مریم بیرامی ایناللو، 1علی رعایت پناهمحمد

 @khu.ac.irraayatpanah ؛اه خوارزمی، دانشگاستادیار1
 gmail.com73maryambeirami@، دانشگاه خوارزمی؛ ارشناسی ارشدک یدانشجو2

 abyaneh.abh@gmail.com، دانشگاه خوارزمی؛ ارشناسی ارشدکدانشجوی 3
 

 چكیده

 یهاگره وزن مجموعو  گرافریدر هر ز هامتعادل از نظر تعداد گره رگرافیز نیبه چند کاملدار مقاله، مساله افراز گراف وزن نیا در
حداقل  هارگرافیدر تمام ز هاکمان نهیهز مجموع کهطوریبه ،شده گرفتهدر نظر هاکمان نهیهز تیقطع عدم فرض با رگرافیز هر

 روشاز  تیمواجهه با عدم قطع یو برا دهیگرد یبندفرمول، آمیخته حیصح یخط یزیرشده توسط مدل برنامه انیگردد. مساله ب
 .است شده داده نشان یعدد جینتا توسط یشنهادیپ مدل ییکارا. شودیم استفاده استوار یسازنهیبه

 سازی استوار؛ گراف کاملقطعیت؛ بهینهافراز گراف؛ عدمکلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

. [1]گراف متعادل استدار کامل به چندین زیرجهت فسازی ترکیبیاتی، افراز یک گرایکی از مسائل کاربردی در بهینه

دار ها وزنها و کمانتمام گره که در آندار کامل از افراز گراف جهتاست عبارت  کامل دارجهت مساله افراز گراف

گراف زیرهای هر ترین هزینه روی مجموع کمانها با کمگراف کامل و متعادل از نظر تعداد گرهبه چندین زیر ،باشندمی

جمله  . ازاه حداکثر در یک گره اختالف داشته باشندهای هر دو زیرگراف کامل و دلخوتعداد گره کهطوریبهکامل؛ 

 [2]، کاتانزارو و همکاران2011در سال ها اشاره نمود که  خوشه ن  مکا توان به مساله مسیریابیکاربردهای این مساله می

یک مساله  [3]، فیربرادر و همکاران2018در سال گوریتم شاخه و برش ارائه دادند. البرای آن یک  این مساله را بررسی و

روش دقیقی برای  [1] ، ریکالد و همکاران2018در سال  دادند. ارائه همراهسیم ای گراف در ارتباطات بیافراز دو مرحله

 های ورزشی ارائه دادند. در تیم های وزن و کاربرد آنحل این مساله با محدودیت

 ازدر نظر گرفته نشده است.  ،استحقیقی قطعیت پارامترها که یک فرض  در مقاالت ارائه شده، عدم به هرحال
ها در شبکه گردد و مکان گرهها در شبکه لحاظ میبه صورت فاصله مکانی گره ها معموالجایی که هزینه کمانآن

فرض حقیقی در این نوع پس فرض عدم قطعیت هزینه کمان یک  ،مشخص نیستسیم( دقیق های بی)مخصوصا شبکه

قطعیت از روش  برای مواجهه با این عدم ها لحاظ شده است.عیت هزینه کمانجا فرض عدم قطاین که درمسائل است 

شدنی باشد و جواب قطعیت،  های عدمگردد. جواب استوار، جوابی است که در تمام حالتسازی استوار استفاده میبهینه

. اولین باشدی عدم قطعیت بهینه استوار، جواب استواری است که دارای بهترین عملکرد در بدترین شرایط تغییر پارامترها

سازی خطی را برای ساختن یک که یک مدل بهینه برداشته شد [4]سازی استوار توسط سویسترگام در راستای بهینه

قطعیت،  جایی که یافتن جوابی که در تمام حاالت عدمقطعیت ارائه داد. از آن پارامترهای عدم جواب شدنی برای همه

 1999 ،2000و در سال [ 5] لبرت و همکاران 1997در سال کارانه است، شدنی و نزدیک به بهینه باشد بسیار محافظه

با در  هاآنپرداختند.  کاریمحافظهه کمتری از استوار با درج به ارائه مدل همتای[ 8،7،6] تال و نمیروسکی-بن 1998،

خطی همراه با مجموعه عدم قطعیت بیضی که شامل حل همتای استوار یک مساله اسمی  ریزیبرنامهنظر گرفتن مسائل 
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برتسیماس و سیم روشی برای تنظیم  2004در سال  ، این مدل را ارائه دادند.استبه فرم مساله درجه دوم مخروطی 

سازی استوار برتسیماس و سیم جواب مبنای روش بهینه که این مقاله بر [9] کاری جواب بهینه ارائه دادندمحافظه درجه

ها به چندین زیرگراف مساله افراز گراف کامل با عدم قطعیت هزینه کمان ،بنابراین در مقاله کند.بهینه استوار را پیدا می

های هر ها و تعداد گرهمجموع وزن گره کهطوریبه ،زیرگراف در نظر گرفته شده ها و وزن هرمتعادل از نظر تعداد گره

 ها حداقل گردد.زیرگراف کراندار و مجموع هزینه زیرگراف

نهادی پرداخته به تعریف نمادها، متغیرها و ارائه مدل برای مساله پیش 2در بخش  .استساختار مقاله به شرح ذیل 

 .شودنتیجه کلی از مقاله ارائه می 4بخش  در گردد و در نهایتدی بیان مینتایج عد 3شود. در بخش می

 مدل بندی مساله افراز گراف کامل متعادل -2

با فرض قطعیت و عدم قطعیت  و ریابندی ریاضی مساله افراز گراف متعادل با قیود کرانددر این بخش به بیان فرمول

به  2. 2بخش  زیر حالت قطعی و سپس درابتدا به بررسی مساله در  1. 2بخش  زیر درشود. ها پرداخته میهزینه کمان

  .حالت عدم قطعیت پرداخته شده استبررسی مساله در 

 حالت قطعی  ز گراف کامل درمدل بندی مساله افرا -1. 2

,G(Vدار کاملگراف جهت E, K)  را در نظر بگیرید کهV ها با مجموعه گرهn  راس وE ها بصورت مجموعه کمان

E = {(i, j)|i, j ∈ V, i ≠ j}  وK به هر کمان هزینه  های افراز باشد؛تعداد زیرگرافc: E → R+ گره  و به هر

:wوزن V → R+ .اختصاص داده شده استK - افراز از گرافGهازیرگراف ای از، شامل یک گردایه 

Gk = (vk , E(vk)) ،k = 1,2, … , Kاز گراف ،G ،آن  در که استvk  مجموعه رئوس وE(vk) ای از مجموعه

vk کهطوریبه است، Gkاز زیرگراف  vk های انتهاییبا گره هاکمان ≠ kبرای  ∅ = 1,2, … , K ،vi ∩ vj = ∅ 

iبرای  ≠ j  و⋃ vk = VK
k=1 شده یک گراف کامل است، هر افراز معادل  است. از آن جایی که گراف در نظر گرفته

∑های زیر گراف یعنی برابر مجموع وزن گره Gkباشد. اگر وزن زیرگراف می 1گراف کاملیک زیر wjj∈vk
تعریف شود  

 ر دو شرط زیر صدق کند:د کهطوریبه Gkهای عبارت است از یافتن زیرگراف Gگاه یک افراز متعادل از گراف آن
الف)    ||𝐯𝐤| − |𝐯𝐣|| ≤ 𝟏,      ∀𝐤, 𝐣 = 𝟏, 𝟐, … , 𝐊             𝐤 < 𝐣                           

𝐰𝐥             )ب ≤ ∑ 𝐰𝐣𝐣∈𝐯𝐤
≤ 𝐰𝐮, ∀𝐤 = 𝟏, 𝟐, … , 𝐊      

کند هر زیرگراف مجزا حداکثر در یکی متفاوت بوده و شرط )ب( تضمین می ها درکند که تعداد گره)الف( بیان می شرط

wlبا فرض  wu و کران باال  wlهای هر زیرگراف بین کران پایین که مجموع وزن ≤ wu قرار دارد. هدف مساله، 

این منظور  ها حداقل گردد؛ بهتمام زیرگرافها در کمان هزینه مجموع کهطوریبهاست  Gافراز متعادل از گراف - Kیافتن

ziمتغیرهای دودویی 
k  برای هر گرهi  وxij

k  برای کمان(i, j)  در افراز k شودبه شرح ذیل تعریف می: 

𝒛𝒊
𝒌 = {

𝟏           𝒊𝒇    𝒊 ∈ 𝒗𝒌     ∀𝒌 = 𝟏, 𝟐, … , 𝑲
𝟎                                                     𝑶 ∙ 𝑾

 

𝒙𝒊𝒋
𝒌 = {

𝟏                    𝒊𝒇          𝒊, 𝒋 ∈ 𝒗𝒌     ∀𝒌 = 𝟏, 𝟐, … , 𝑲           
𝟎                                                𝑶 ∙ 𝑾                                     

 

ها به صورت ها در تمام زیرگرافکمانبا حداقل هزینه مجموع  𝐺افراز متعادل از گراف -Kبندی مساله بنابراین فرمول

 :گرددزیر بیان می
(1)    

𝐦𝐢𝐧  ∑ ∑ 𝒄𝒊𝒋𝒙𝒊𝒋
𝒌

(𝒊,𝒋)∈𝑬

𝑲

𝒌=𝟏

 

    s.t. 
                                                           

 .ندیگو clique-k  کیراس  kگراف کامل با  ریز به 1
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(2) ∀𝒌 = 𝟏, 𝟐, … , 𝑲 (𝒊, 𝒋, 𝒍) ∈ 𝑽, ∀𝟏 ≤ 𝒊 < 𝒋 < 𝒍, 𝐱𝐢𝐣
𝐤+𝐱𝐣𝐥

𝐤−𝐱𝐢𝐥
𝐤 ≤ 𝟏,   

(3) ∀𝒌 = 𝟏, 𝟐, … , 𝑲 (𝒊, 𝒋, 𝒍) ∈ 𝑽, ∀𝟏 ≤ 𝒊 < 𝒋 < 𝒍, 𝒙𝒊𝒋
𝒌 −𝒙𝒋𝒍

𝒌 +𝒙𝒊𝒍
𝒌 ≤ 𝟏, 

(4) ∀𝒌 = 𝟏, 𝟐, … , 𝑲 (𝒊, 𝒋, 𝒍) ∈ 𝑽, ∀𝟏 ≤ 𝒊 < 𝒋 < 𝒍, −𝒙𝒊𝒋
𝒌 +𝒙𝒋𝒍

𝒌 +𝒙𝒊𝒍
𝒌 ≤ 𝟏, 

(5) ∀𝒌 = 𝟏, 𝟐, … , 𝑲    𝒇𝒍 ≤ ∑ 𝒛𝒊
𝒌

𝒊∈𝑽

≤ 𝒇𝒖 , 

(6) ∀𝒌 = 𝟏, 𝟐, … , 𝑲   𝒘𝒍 ≤ ∑ 𝒘𝒊𝒛𝒊
𝒌 ≤ 𝒘𝒖,

𝒊∈𝑽

 

(7) ∀𝒊 ∈ 𝑽   
∑ 𝒛𝒊

𝒌 = 𝟏,

𝑲

𝒌=𝟏

 

(8) ∀𝒌 = 𝟏, 𝟐, … , 𝑲 ∀(𝒊, 𝒋) ∈ 𝑬,   𝒙𝒊𝒋
𝒌 ≤ 𝒛𝒊

𝒌, 
(9) ∀𝒌 = 𝟏, 𝟐, … , 𝑲 ∀(𝒊, 𝒋) ∈ 𝑬,  𝒙𝒊𝒋

𝒌 ≤ 𝒛𝒋
𝒌, 

(10) ∀𝒌 = 𝟏, 𝟐, … , 𝑲 ∀(𝒊, 𝒋) ∈ 𝑬,  𝒙𝒊𝒋
𝒌 ∈ {𝟎, 𝟏}, 

(11) ∀𝒌 = 𝟏, 𝟐, … , 𝑲 ∀𝒊 ∈ 𝑽,   𝒛𝒋
𝒌  ∈ {𝟎, 𝟏}, 

نامساوی مثلث  (4)و  (3) (،2)نماید. قیود ی میسازحداقلزیرگراف کامل را  Kها در تماممجموع هزینه (1) تابع هدف

,𝑗د اگر سه گره نکنبیان می ومعرفی شدند  [10]شوند که توسط گروتشکل و واکابایاشی نامیده می 𝑖  و𝑙  از هر زیرگراف

,𝑖) کامل به وسیله دو کمان 𝑗)  و(𝑗, 𝑙)  به هم متصل شده باشند، اتصال کمان سوم(𝑖, 𝑙) (5). قید شودتضمین می 

 دهدقرار میآوردن افراز متعادل  دسته منظور به زیرگراف کامل ب هر رئوس ، را روی تعداد𝑓𝑙، و پایین، 𝑓𝑢کران باال، 

𝑓𝑢  که طوریبه = ⌈
𝑛

K
𝑓𝑙و ⌈ = ⌊

𝑛

K
⌋ ≥ 𝑓𝑙گاه برابر صفر گردد آن  Kبر   𝑛 مانده تقسیمباشد. اگر باقیمی 2 = 𝑓𝑢  و

flبه این ترتیب تعداد رئوس هر زیرگراف کامل برابر است با  = fuمانده تقسیم. اگر باقی 𝑛   برK   برابر𝑟 ≠ 𝑟و  0 ∈

ℕ گاه مقادیر آن𝑓𝑙  , 𝑓𝑢 کامل فقط در یک گره متفاوت باشد؛ های هر زیرگرافشود که تعداد گرهای انتخاب میبه گونه 

, flاین محدودیت با توجه به تعریف  fuبرای هر زیرگراف کامل در  (6قید ) .استکننده تعادل در افراز گراف ، تضمین

تخصیص هر گره از  (7) گیرد. قید، در نظر می𝑤𝑙، و پایین، 𝑤𝑢ها را بین کران باال، افراز حاصل شده مجموع وزن گره

 ؛دنکنهای هر زیرگراف را توصیف میکمانارتباط بین گره و  (9)و  (8)کند. قیود گراف به یک زیرگراف کامل را بیان می

 ،صورتدر غیر این ؛ها کمان برقرار گرددتواند بین آنگاه میآن ،واقع شوند kامگراف کامل در زیر 𝑗و  𝑖در واقع اگر دو گره 

د نتوانمی( 5)تا  (1)پذیر نباشد قیود بخش 𝐾بر nمجاز به برقراری کمان بین این دو گره نیست. توجه شود در حالتی که 

( =23nراس ) 23با  به عنوان مثال گراف کامل ؛نیستمطلوب د که برای مساله بیان شده نی شدنی گردهابه جواب منجر

K زیرگراف کامل ) 7به  افراز آن ،داده شده است که هدف = fl ،. در این حالتباشدمی( 7 = fu و 3 = پس  .است 4

گره  4 پنج زیرگراف کامل با گره و 3 ، افراز گراف به یک زیرگراف کامل بادر این حالت یک جواب شدنی برای این مثال

𝐾است که متناظر با یک مقدار نامطلوب  = های توان محدودیتی روی تعداد کمانبرای رفع این مشکل می ؛شودمی 6

باشد. برای می Kبر  nبرابر با باقی مانده  𝑟پارامتر  حالت نظرگرفت. در این استفاده شده در تمام افرازها به شرح ذیل در

fuزیرگراف کامل با تعداد رئوس  𝑟دست آوردن افراز متعادل باید هب = ⌈
n

K
𝐾و ⌈ − 𝑟 زیرگراف کامل با تعداد رئوس 

fl = ⌊
n

K
nزیرا  ،دست آوردهب  ⌊ = rfu + (K − r)fl های های به کار رفته در تمام زیرگرافپس تعداد کل کمان ؛است

Bکامل برابر  = [
rfu(fu−1)

2
+

(K−r)fl(fl−1)

2
∑توان قیدمیبنابراین . است [  ∑ 𝐱𝐢𝐣

𝐤 = 𝐁  (𝐢,𝐣)∈𝐄
𝐢<𝐣

𝐊
𝐤=𝟏 دست آوردن هرا برای ب

,G(Vاگر گراف  ،الزم به ذکر است به مدل اضافه نمود. افراز متعادل از گراف E) توان آن را با استفاده کامل نباشد، می

,′G′(V. یک گراف کامل[1]از تکنیک زیر به گراف کامل تبدیل نمود E′) های با مجموعه گرهV′ = V یهاو وزن 

  wi
′ = wi های افراز تعداد زیر گرافو𝐾′ = 𝐾  که هزینه به صورت زیر تعریف شودطوریبهرا در نظر بگیرید : 

𝒄𝒊𝒋 = {
𝒄𝒊𝒋

𝑴
      

𝒊𝒇 (𝒊, 𝒋) ∈ 𝑬

  𝒊𝒇(𝒊, 𝒋) ∈ 𝑬′/𝑬
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𝑀 روی گراف  افراز بدیهی است که مساله یک عدد بزرگ است و𝐺  دارای یک جواب بهینه است اگر و تنها اگر

 :های مصنوعی محدودیت زیر برقرار است. همچنین برای گرهتجاوز نکند 𝑀از  ′𝐺افراز روی گراف مقدار بهینه مساله 

∑ 𝒙𝒊𝒋 = 𝟎                                                                                                                        

(𝒊,𝒋)∈𝑬′\𝑬

 

 سازی استوار روش بهینهحالت عدم قطعیت با  بندی مساله افراز گراف کامل درمدل -2. 2

 و در بازهاست  قطعیت دارای عدم( 1) تابع هدفشود پارامتر هزینه در در این بخش فرض می

 U = [cij, cij + dij] کند؛ که در آن تغیر میdij  ،میزان انحراف از هزینه اسمیcijجا برای مواجهه ، است. در این

ریزی خطی صحیح بوده ل برنامهمسائسازی استوار  سیم و برتسیماس که مدل مناسب برای قطعیت از مدل بهینه با عدم

Jفرض کنید مجموعه  .[11]شوداستفاده می = {(i, j)|dij > ا عدم ههایی باشد که هزینه آنشامل تمام کمان {0

های یک زیرگراف کامل عدم قطعیت داشته که هزینه تمام کمانجایی که در دنیای واقعی فرض اینقطعیت دارند. از آن

Γباشد که در آن کمان دارای هزینه غیرقطعی می Γشود که فرض می غیر محتمل است، ،باشد ∈ [0, |𝐽|]  تعریف

 های هزینه، عدم قطعیت دارند.کند چه تعداد از پارامترکاری است و تعیین میدرجه محافظه Γشود. پارامتر می
Γواضح است که اگر  = Γها همان هزینه اسمی و اگر هزینه تمام کمان 0 = |𝐽|، ها غیرقطعی هزینه تمام کمان

ه استوار تابع یندست آوردن جواب استوار و مقدار بههبنابراین برای ب ؛عدد صحیح فرض شده است Γجا این . دراست 

 :بیان نمودذیل توان به شرح ه شده در قسمت قبل را میارائهدف مدل 

𝐦𝐢𝐧 ∑ ∑  𝒄𝒊𝒋𝒙𝒊𝒋
𝒌 + 𝐦𝐚𝐱

{𝒔|𝒔⊆𝑱,|𝒔|≤|𝚪|}
∑ ∑ 𝒅𝒊𝒋𝒙𝒊𝒋

𝒌

(𝒊,𝒋))∈𝒔

𝑲

𝒌=𝟏

        

(𝒊,𝒋)∈𝑬

𝑲

𝒌=𝟏

 

یعنی  در تابع هدف،توان جمله حداکثرسازی خطی است، میه شده فوق غیرئکه تابع هدف اراتوجه به این با

𝐦𝐚𝐱
{𝒔|𝒔⊆𝑱,|𝒔|≤|𝚪|}

∑ ∑ 𝒅𝒊𝒋𝒙𝒊𝒋
𝒌

(𝒊,𝒋))∈𝒔
𝑲
𝒌=𝟏  بیان کردذیل را به صورت: 

  
𝐦𝐚𝐱  ∑ ∑ 𝒅𝒊𝒋𝒙𝒊𝒋

𝒌  

(𝒊,𝒋))∈𝑱

𝑲

𝒌=𝟏

𝒛𝒊𝒋 

  𝒔. 𝒕. 

(13)  ∑ 𝒛𝒊𝒋

(𝒊,𝒋)∈𝑱

≤ 𝚪, 

(14) (𝐢, 𝐣)) ∈ 𝐉   𝟎 ≤ 𝒛𝒊𝒋 ≤ 𝟏, 

اختصاص یابد، مدل دوگان به صورت ( 14( و )13) به قیود 𝛽ijو αهای دوگان با توجه به نظریه دوگان، اگر متغیر

 :خواهد بودذیل 

 𝒎𝒊𝒏  𝛂𝚪 + ∑ 𝜷𝒊𝒋

(𝒊,𝒋)∈𝑱

 

 𝒔. 𝒕. 
 

∀(𝒊, 𝒋) ∈ 𝑱 𝜶 + 𝜷𝒊𝒋 ≥ ∑ 𝒅𝒊𝒋𝒙𝒊𝒋
𝒌

𝑲

𝒌=𝟏

,                     

  𝛼 ≥ 0 

∀(𝐢, 𝐣) ∈ 𝐉 𝐵𝑖𝑗 ≥ 0,    

 شود:ارائه میذیل ریزی خطی صحیح مساله برنامهصورت  نتیجه مدل همتای استوار به در
 

𝐦𝐢𝐧 ∑ ∑ 𝒄𝒊𝒋𝒙𝒊𝒋
𝒌

(𝒊,𝒋)∈𝑬

𝑲

𝒌=𝟏

+ 𝛂𝚪 + ∑ 𝜷𝒊𝒋

(𝒊,𝒋)∈𝑱
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 𝒔. 𝒕.         

 (12(،)11(،)10(،)9(،)8(،)7(،)6(،)5(،)4(،)3(،)2) 
 

∀(𝒊, 𝒋) ∈ 𝑱 𝛂 + 𝜷𝒊𝒋 ≥ ∑ 𝒅𝒊𝒋

𝑲

𝒌=𝟏

𝒙𝒊𝒋
𝒌  

 𝜶 ≥ 𝟎 

∀(𝒊, 𝒋) ∈ 𝑱 𝜷𝒊𝒋 ≥ 𝟎,   

 عددیتایج ن -3

جا به ارزیابی این در. دهددر این قسمت نتایج عددی بیان شده است که کارایی مدل پیشنهادی را مورد ارزیابی قرار می

 :اندتعریف شده صورت زیرهشود که باخته میدپر 𝑍𝐴𝐶و  𝑍𝐷، 𝑍𝑅 ،𝑍𝑊𝐶ی هامتریک

: 𝑍𝐷 اسمی باشند. ها دارای مقداری که هزینهتدر حال مساله نهیبه مقدار 

: 𝑍𝑅  مقدار جواب بهینه استوار به ازایΓ  استمختلف . 

: 𝑍𝑊𝐶 ه ازای مقدار جواب بهینه اسمی در بدترین حالت بΓ  استمختلف. 
: 𝑍𝐴𝐶  مقدار جواب بهینه استوار در مدل اسمی به ازایΓ .مختلف است 

,𝐺(𝑉این قسمت گراف کامل  در 𝐸) با تعداد رئوس  |𝐸| = |𝑉| و تعداد کمانهای 136 = -زیر با تعداد و17
=Kافراز  هایگراف دست هنمایش داده شده است. نتایج ب [1]دست آمده در نمودار هدر نظر گرفته شده است. نتایج ب 5

 عملکرد جواب بهینه استوار در مدل اسمی است که فاصله زیادی با مقدار جواب بهینه در 𝑍𝐴𝐶  دهد کهآمده نشان می

𝑍𝐴𝐶 شود نظر گرفته می بهینه در، ندارد و به عنوان زیر، 𝑍𝐷حالت اسمی >  𝑍𝐷  که اگر جواب بهینه اسمی درحالی؛

𝑍𝑅 در بدترین حالت استفاده شود اختالف زیادی نسبت به عملکرد جواب بهینه استوار دارد  < 𝑍𝑊𝐶  ،که در جدول 
بهینه اسمی دارد یعنی جواب بهینه  عملکرد را نسبت به مقداربدترین    Γ ،𝑍𝑊𝐶نمایش داده شده است. با افزایش  [1]

عملکرد جواب بهینه اسمی در بدترین  [1]دست آمده در جدول هتوجه به نتایج ب کارانه است. بااستوار بسیار محافظه

بهینه اسمی  نسبت به مقدار بهتری عملکرد 𝑍𝐴𝐶که شود. درحالیبهینه اسمی بدتر می نسبت به مقدار Γحالت با افزایش

𝑍𝐴𝐶یدر هر یک از متریک ها .دارد 𝑍𝑊𝐶درمقایسه با  Γبا افزایش   Γافزایش هزینه نسبت به افزایش  𝑍𝑅و  𝑍𝑊𝐶و   

𝑍𝐴𝐶وجود دارد اما توجه شود میزان افزایش هزینه در کمتر است که نشان  𝑍𝑅و  𝑍𝑊𝐶نسبت به میزان افزایش هزینه در  

 .دهد درصد کمتری از بهینگی نسبت به حالت اسمی از دست رفته استمی

 گیرینتیجه -4

ها بررسی گردید که به ها در تمام زیرگرافدار کامل با حداقل مجموع هزینه کماندر این مقاله مساله افراز گراف وزن

ها از تکنیک قطعیت هزینه کماننظرگرفتن فرض عدم  با در وآمیخته برای این مساله پرداخته شد صحیحه یک مدل ئارا

در نتایج بدست آمده نشان داده شد که جواب بهینه استوار در مدل اسمی عملکرد  ؛سازی استوار استفاده گردیدبهینه

 .جواب بهینه استوار دارد مقدار بهتری نسبت به جواب بهینه اسمی در بدترین حالت و
 
 

Gamma ZR ZWC ZAC 

0 589 589 589 

1 678/425 685/642 591 

2 759/834 778/026 591 
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3 833/214 865/451 608 

4 908/776 950/957 591 

5 976/739 1032/366 591 

6 1036/798 1113/554 626 

7 1102/312 1193/784 591 

8 1124/358 1261/747 697 

9 1203/654 1327/502 660 

 

  𝒁𝑨𝑪و  𝒁𝑹 ،𝒁𝑾𝑪: مقایسه مقادیر 1نمودار

 : نتایج حاصل از مدل اسمی و مدل استوار1جدول
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 باوسیله نقلیه  یابیریمس یهدفهدو  مسئلهدر  جذابیت بصریدر نظر گرفتن معیار 

 زمانیپنجره

 2ابراهیم اسدی گنگرج ،2ساالر ویدعلی ، 1فاطمه رفیع نژاد

 nit.ac.ir@d.rafinezhaF ؛دانشگاه نوشیروانی بابلدانشکده مهندسی مواد و صنایع، ، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع1
 ؛دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، استادیار مهندسی صنایع2

 

 چكیده

های وری سیستمهو بهرکارایی  یکی از مباحث مهم که در چند دهه اخیر کاربرد بسیار باالیی در عمل داشته و برای افزایش
به سنتی  طوربه هاآن سازیهای ریاضی و بهینهمدل و مسئلهاین . مسیریابی وسیله نقلیه است مسئلهاست،  شدهمطرح ونقلحمل

این  از هدف .است ونقلحملتابع هزینه  تیدرنهاو  مسافت طی شده، زمان کل سفر، تعداد وسایل نقلیه دنبال حداقل کردن
 سنتی در دفه توابع زمان باهای جذابیت بصری همبه عنوان یکی از شاخصمسیرها  میزان فشردگیتحقیق، در نظر گرفتن  

 از یبصرذابیت مبحث ج کمی بهبسیار مقاالت علیرغم اهمیت باالی کاربردی، یه است. لنق سایلمسائل مربوط به مسیریابی و
مدل  یکق در این تحقی ارائه یک مدل ریاضی با در نظر گرفتن آن حائز اهمیت است.پس . اندپرداخته یاضیر یسازمدلدیدگاه 

سازی فاصله کمینهآن سازی زمان کل سفر و تابع هدف دوم ، کمینهآن است که تابع هدف اول شدهگرفتهریاضی دو هدفه در نظر 
مدل  کهازآنجا .هستند( جذابیت بصری در رده سازی مسیربرای فش مؤثرهای یکی از شاخص عنوانبه) هر مشتری تا مرکز مسیرش
 افتهیرییتغیی به فرم خطی اافزایش کار منظوربه سپسشده است.  یسازادهیپ GAMS افزارنرمدر  تدابپیشنهادی غیرخطی است ا

 -لونیاپساز رویکرد  نو برای حل آ دشدهیتول مثال عددییی مدل، یک انمایش کار یبرا است. اجراشده Cplex افزارنرمو در 
نشان  ت بصری مسیرهاخروجی، مزیت در نظر گرفتن جذابی جتحلیل نتای استفاده ازبا  ادامه،در است.  شدهاستفادهمحدودیت 

 است. شدهداده

 .مسیر سازیفشردهمسیریابی وسیله نقلیه؛ جذابیت بصری؛  یمسئلهکلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

سایر  زیادی است که اهمیت زیاد آن به دلیل وابستگ ونقلحملهای اقتصادی هر کشور، بخش ترین بخشیکی از مهم

ه ایجاد مسیرهای کوتاو یرها . به همین جهت محققان نسبت به بهبود مسمبحث استهای اقتصادی به این بخش

و  ونقلحمل راهکاری برای حذف یا کاهش در جستجویگذاران نیز همواره اند. مدیران و سرمایهجایگزین، اقدام نموده

در  یدحتی چند درص کاهش های دیگر سیستم وارد شود.بدون اینکه خللی به بخش ؛های مرتبط با آن هستندهزینه

عه مربوط ، بررسی و مطالرونیازا، تأثیر به سزایی در بازدهی کل سیستم اقتصادی خواهد داشت. ونقلحملهای هزینه

 ای برخوردار است.از اهمیت ویژه ونقلحملبه 

مسیریابی وسیله  مسئله. است 1مسیریابی وسیله نقلیه مسئله، ونقلحمل نهیدرزم بحث موردیکی از موضوعات 

هر وسیله نقلیه، محموله را از آن که به دنبال یک برنامه بهینه است که در  شودگفته میای از مسائل نقلیه به مجموعه

تمام  کهیطوربهدهد؛ که در مناطق جغرافیایی مختلف قرار دارند، تحویل می یکند و آن را به مشتریانمی انبار بارگیری

 مسیرهایی برای مجموعه صورتنیبدهای موجود در مسئله رعایت گردد و تابع هدف مسئله نیز بهینه شود. محدودیت

                                                           
1Vehicle Routing Problem 
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 کنند.می بازدیدکه با حرکت از آن مسیرها، مشتریان مربوطه را  شودنقلیه تعیین می یلهوس هر

بوط به مر نحصراًم این مفهوم. است یبصر تیجذاب های کاربردی مسیرها،معیاراز  یکی ،هینقل لیوسا یابیریدر مس

یژگی وسری  کی هستند، یبصر تیجذاب که دارایها مسیراز  یامجموعهشکل مسیرهای وسیله نقلیه نیست بلکه 

فشرده  صورتبه ریسم ،گیرندقرار  گریکدیاز  ینسبتًا کم یهادر مسافت هر مسیردر  یمشتر یهااگر مکان مثالً. دارند

در  د.کر نییا تعر مسیر ی، فشردگمسیر کیدر  انیمشتر نیتوان با حداکثر فاصله بیم نیهمچن .شودیم نظر گرفتهدر 

 .اشدداشته ب یابیریبرنامه مس کیرد  ای رشیپذ یبرا شرکت لیتمادر  یادیز ریتأث تواندیم نظر گرفتن این معیارها

به  هایکو پ نرانندگا صیتخص .برخوردار است یادیز تیاز اهم یعمل یابیریمس یهادر برنامه رهایمس یبصر تیجذاب

، ونقلحمل اتیعمل ییاکار افزایش باعث، رونیازا. شودمی هاراه با شبکه هاآن ییبهبود آشناباعث مناطق نسبتاً کوچک 

ت که این هتر اسب پس .گرددمیو رانندگان  انیمشتر نیو بهبود روابط ب یمشتر یکاهش احتمال از دست رفتن قرارها

 1کل ش .وددر نظر گرفته ش ونقلحملبهتر سیستم  ییاکارسنتی مسیریابی وسایل نقلیه برای  یارهایکنار معمعیار در 

در این  دهد.نشان می از شهر ملبورن یامنطقه روزانه در عیتوزدر  را VRPTW یواقعمختلف از نمونه  یهاحلراه

 شکل، مسیرهای سمت چپ نسبت به مسیرهای متناظر در سمت راست دارای جذابیت بصری باالتری هستند.

 
 [1]رساند. منبع یرا به حداقل م یابیریمس نهیرساند و سمت راست هزیرا به حداکثر م یبصر تیسمت چپ جذاب: 1شكل 

 

یک مقاله مروری با عنوان جذابیت بصری در مسیریابی وسیله نقلیه  [2]در ادبیات تحقیق، روسیت و همکارانش 

 بر روی هدف [3]و همکارانش  تیروس گوید .است دربرگرفته زمینه را این در  شدهانجامارائه دادند که تمام تحقیقات 

 یابتکار تمیالگوریک از  آمدهدستبه هیاول جینتا دارند وتمرکز  CVRP2ی در مسئله بصر تیجذاب ی و افزایشسازنهیبه

 در الگوریتم متفاوت اریچهار مع را با یبصر تیآنان جذاب .دادندارائه  مسئله خوددر  یبصر تیجذاب شیافزا یبرا را

به  که یریمس، از مرکز گرید ریمسمرکز  که به یانیمختلف، تعداد مشتر یرهایمس نیب یهاتقاطع: تعداد کردند یابیارز

و  (،مسیر های یک مسیر با مرکز آن)مجموع فاصله گره رهایمس سازیهفشرد، هستند ترکینزدشده اختصاص  هاآن

 نیترکوچکمنظور از پوسته محدب یک مسیر،  .هستند 3محدب پوسته کیاز  شیکه متعلق به ب ییهاتعداد گره

 یروآنان بر  تمیلگورا .استمسیر  آنبه  شدهدادههای اختصاص چندضلعی محدبی است که شامل تمام گره

 MMKWRPP4کمانی مسئلهیک  [4]انجل و همکاران .شده است یبهتر یهاحلراه دیتولمنجر به  CVRPیهانمونه

 .انددر نظر گرفته یبصر تیجذاب یبرارا ( ATD) هاو فاصله متوسط کار ROI)) پوشانی مسیرهاهمراه دو معیار هم به

. تابع هدف 2 مسئله هایمحدودیت. 1: نداهقراردادریاضی پیشنهادی خود را به سه صورت در مدل  این معیارها آنها

                                                           
2 Capacitated Vehicle Routing Problem 
3 Convex Hull 
4 The Min-Max K-Windy Rural Postman Problem 
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مدل را در  جینتا نیبهتر آنان .روش مجموع اوزانبا  آن و حل مسئله. تابع هدف دوم 3 محدودیت کهمراه یبه  مسئله

ای است که معیار جذابیت بصری را در تنها مقالهاین تحقیق،  که بررسی شده است،تا جایی .اندآورده به دست دو هدفه

 ی خطی عددزیرروش حل برنامهدو  CVRPبرای [5]داسیستی و همکارانش مدل ریاضی مسئله خود آورده است.

درصد طول  نام به یاریاز مع آنان .اندارائه داده (ACO) 6هامورچه یسازنهیبهالگوریتم و ( MILP) 5مختلط حیصح

 داده استنشان  هاآننتایج . کردنداستفاده  هاحلراه سهیمقا هنگام در رهایمسعبور سطح  یابیارزبرای (، CLP) 7عبور

دارند یا  یپوشانهم کمتر ی وسایل نقلیهرهایمس رایتر هستند زیعمل یواقع یدر زندگ ACO یهاحلراه که

 .کنندیعبور م گریکدیروی از  کمتر گریدیعبارتبه

هنگام ساخت مسیرهای  هااکثر تحقیقات پیشین از این معیار که میافتیدر ،ادبیات موضوع کامل یبررسبا توجه 

اما در هنگام ساخت مسیرها در  انداستفاده کرده ی وسیله نقلیهبرای ارزیابی مسیرهاوسیله نقلیه در الگوریتم حل و یا 

 ی جذاب بصریمسیرها در ساخت خود 8کمانی مسئله ریاضی معیارها را در مدل نیمقاله ایک  تنها نظر نگرفتند.

 حل استراه کی یبصر تینشان دادن جذاب یبرا ارهایمع پرکاربردتریناز  یکمسیر یسازی فشرده .کرده استاستفاده 

از  سازی مسیرفشرده ،حاضر در تحقیق شود.که در نظر گرفتن آن باعث کاهش مسافت بین مشتریان وسیله نقلیه می

تا مرکز مسیر  واقع در یک مسیر را انیمشتر نیب یفاصلهاین معیار  .است شدهمحاسبه[6]توسط پوت  شدهارائه مفهوم

و مسیرها فشرده و جمع و  بیشتر است مسیر این معیار کمتر باشد، جذابیت بصریمقدار هرچه  کند.گیری میاندازه

 مدل ریاضی سفر در زمان کلزمان جذابیت بصری و لذا نوآوری تحقیق حاضر در نظر گرفتن هم تر هستند.جور

 است. 9ایگره TWVRP یمسئله

 سازیو مدل مسئلهتشریح  -2

باید در بازه  هر مشتریبا این تفاوت که کالسیک است  VRPهمانند مسیریابی وسیله نقلیه با پنجره زمانی  مسئله

، مسئلهاین تعریف ریاضی  یبرا .دهستن همگن هینقل لیطورمعمول وسابهدهی شود. خودش سرویسمختص به زمانی 

,...,0,1}، بردارگرافدر نظر بگیرید. در این  را G=(N,A( دلخواهگراف  , 1}N n n ،  2شامل+n است.  سأر

1nبا  یپایانانبار و  0س أبا رانبار شروع و  هستند انیمشتربا محل قرار گرفتن  معادل n،...،2،1رئوس   شدهدادهنشان 

نهر کما. است انیشترم خود نیب نیچنهم و انیمشترانبار و  نیب میاتصاالت مستق انگریب A ،هاکماناست. مجموعه 

( , )i j ه کi jزمانکی ای، دارijT  است یمشتر سرویسکه شامل زمان است. 

است. هر مشتری دارای یک پنجره زمانی  idو هر مشتری نیز دارای تقاضای qهر وسیله نقلیه دارای ظرفیت

]صورتبه , ]i iLB UB که وسیله نقلیه باید قبل از استiUB  به مشتریi ام برسد. اگر وسیله نقلیه قبل از پنجره

پنجره زمانی برای هر شود که فرض میدهی به مشتری منتظر بماند. برای سرویس iLBزمانی به مشتری برسد، باید تا

 صورتبهنبار یکسان و دو ا
0 0[ , ]LB UB 0قبل از انبار را. وسایل نقلیه ریزی استکه نمایانگر افق برنامه استLB 

1nUBدر زمانباید حداکثر و  نکردهترک  
 به انبار بازگردند. 

kمتغیر تصمیم دسته دواین مدل شامل 
ijX وk

is است. برای هر کمان( , )i j که, 1 , 0i j i n j     و

kمتغیر kبرای هر وسیله نقلیه
ijX  اگر وسیله نقلیه که شودیمبه این صورت تعریفk  از رأسi به رأسj برود

k
ijXتصمیم ریمتغ .است و در غیر این صورت برابر با صفر یک برابر باk

is برای هر رأسi و هر وسیله نقلیهk 

                                                           
5 The Mixed Integer Linear Programming 
6Ant Colony Optimization 
7Crossing Length Percentage 
8 Arc Routing 
9 Node Routing 
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به  kکند. اگر وسیله نقلیهام مشخص میiمشتری به را  kوسیله نقلیه یدهسیسروزمان شروع  وشود تعریف می

kام سرویس ندهد،iمشتری 
is برای هر وسیله نقلیه. معنایی نداردk0، مقدار 0ks  .در این هدف  یطورکلبه است

1nشروع و به رأس 0هر مسیر از رأس  که در آنای از مسیرهاست طراحی مجموعهمسئله،   یهر مشترختم شود و 

، دو متغیرسازی مسیرهافشرده شاخص یسازمدل منظوربه نیهمچن شود. بازدید پنجره زمانیدر طول  بارکیدقیقاً 
k
xC وk

yC مختصات است که به ترتیب شدهفیتعرx وy مرکز مسیرk  هرچه فاصله هر مشتری  دهد.نشان میرا

تر و مشتریان وسایل نقلیه به یکدیگر نزدیک تر استواقع در یک مسیر از مرکز مسیر خودش کمتر باشد، مسیر فشرده

 .هستند

 :شده است نایببه شکل زیر  یاضیر صورتبهگی مسیرها دبا در نظر گرفتن معیار فشر VRPTW دو هدفه مدل

(1)  
1 1

1 0 0
min .

V n n
k k

ij ij
k i j

T X
 

  

  

(2)  
1 1

1 0 1 1
min ( .( ) .( ))

V n n n
k k k k

i x ij i y ij
k i j j

xcord C X ycord C X
 

   

      

(3)  
1

1 1,
1 1,...,

V n
k
ij

k j i j
X i n



  

     

(4)  
1

1 0,
. 1,...,

n n
k

i ij
i j i j

d X q k V


  

                                                                        

(5)  
1

0
1

1 1,...,
n

k
j

j
X k V





                                                                                

(6)  
1

0, 1,
0 1,..., , 1,...,

n n
k k
ih hj

i i h j j h
X X h n k V



   

                                        

(7)  , 1
0

1 1,...,
n

k
i n

i
X k V



                                                                            

(8)  1,..., , 1,...,k
i i iLB s UB i n k V      

(9)  (1 ) , 0,..., 1 , , 1,...,k k k k
i ij ij js T M X s i j n i j k V          

(10)  
1 1

0 1 0 1
( ). . 0

n n n n
k k k
ij x ij

i j i j
xcord X C X

 

   

                                         

(11)  
1 1

0 1 0 1
( ). . 0

n n n n
k k k
ij y ij

i j i j
ycord X C X

 

   

    

(12)  {0,1} 0,..., 1 , 0,..., 1 , 1,...,k
ijX i n j n k V        

(13)  0 0,..., 1 , 1,...,k
is i n k V                                                         

(14)  , 0 1,...,k k
y xC C k V     

ان با مرکز تمام مشتری( مجموع فاصله 2دوم )تابع هدف  رساند.یسفر را به حداقل م زمانکل  (1) هدف تابع

 بارکی قاًیدق یکه هر مشترکند یحاصل م را نانیاطم ( این3) معادله کند.را حداقل می مسیری که به آن تعلق دارند

معادالت شود.  یریآن بارگ تیظرف اندازهبهتواند یفقط م هینقل لهیوس کیکند که یم انیب (4معادله )شود و یم دیبازد

، مجبور یبه مشتر هیقلن لهیوس دنیرا ترک کند. پس از رس 0انبار دیبا هینقل لهیکه هر وس دهدینشان م( 7( و )6(، )5)

1nبه انبار دیبا هینقل لی، همه وساتاًیو نها برود یگریدمقصد به است   که  کندیم دییتأ (8معادله ). بازگردند

مشتری و  یمشتر یکاز  حرکت وسیله نقلیه زمان نیرابطه ب (9معادله ) ی مشتریان باید رعایت شوند.زمان یهاپنجره

که از  دندهنشان میمرکز یک مسیر را yو xمختصاتبه ترتیب  (11( و )10) معادالتد. نکیبرقرار م را آن بعدی

مرکز  بیترتنیابهآید. می به دست ریمسبر تعداد مشتریان آن  مشتریان متعلق به یک مسیرyو xمختصات تقسیم

داشته . توجه هستند عالمت متغیرهای تصمیم انگری( ب14و ) (13)، (12آخر معادالت ) در آید.یک مسیر به دست می

1nشود )یمدل م تهی ریبدون استفاده با مس هینقل لهیکه وس دیباش ،0.) شروع یرهایمتغ، هینقل لهیهر وس یبرا 

 .کندیحذف م را تور ریز هرگونه قیطر نیکنند و از ایم ایجادرا  فردمنحصربه ریمس کی ،سیسرو
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برای دا هستند. ابت یرخطیغهای ( شامل عبارت11( و )10) یهاتیمحدودشود تابع هدف دوم و مشاهده می

 :شده استزیر تعریف  صورتبه دیجد ریمتغ، دو (11( و )10های )محدودیت یسازیخط
k
ijZوk

ijY  در مدل هایک متغیر پیوسته و یک متغیر صفر و یک است که با در نظر گرفتن آن ضربحاصلهر دو 

 :شده است اضافه مسئله ( به23( تا )16) یهاتیمحدود، سازیبرای خطی
(15)  .k k k

ij x ijZ C X , .k k k
ij y ijY C X  

(16)  0 1,..., , 0,..., , 1,..., 1k k
ij xZ C k V i n j n        

(17)  . 1,..., , 0,..., , 1,..., 1k k k
x ij ijC Z M X M k V i n j n                      

(18)  . 1,..., , 0,..., , 1,..., 1k k
ij ijZ M X k V i n j n                               

(19)  0 1,..., , 0,..., , 1,..., 1k k
ij yy C k V i n j n                               

(20)  . 1,..., , 0,..., , 1,..., 1k k k
y ij ijC y M X M k V i n j n          

(21)  . 1,..., , 0,..., , 1,..., 1k k k
y ij ijC y M X M k V i n j n                   

(22)  . 1,..., , 0,..., , 1,..., 1k k
ij ijy M X k V i n j n       

(23)  , 0 1,..., , 0,..., , 1,..., 1k k
ij ijY Z k V i n j n       

تغیر . با تعریف چهار مارائه کردند مطلقیسازی تابع هدف قدرخطیبرای  یک روش کارادر مقاله خود  [7]یو و لی

ik غیر منفی
،ik

،ik
وik

 ( به مدل اضافه شده است.25) رابطهسازی شده و قسمت قدرمطلق تابع هدف خطی 

(24)  
1 1 1 1

1 0 1 1 0 1
min [ ( ). ( ). ]

V n n V n n
k k

ik ik ij ik ik ij
k i j k i j

X X   
   

   

     

        

(25)  k
i x ik ikxcord C      , k

i y ik ikycord C                    

1kبا تعریف متغیرهای است، قدر مطلق تابع هدف قسمت شده سازیخطی( که 24رابطه )
ijh،2k

ijh،1k
ijg2وk

ijg 

و  ( است26سازی شده به صورت رابطه )تابع هدف خطی . درنهایتاستسازی شده خطی( 27صورت روابط )به 

  .شده استاضافه  مسئلهبه مدل به ازای هریک از متغیرهای جدید باال ( 30( تا )28معادالت )شبیه به هایی محدودیت

(26)  
1 1

1 0 1 1 0 1
min ( 1 2 ) ( 1 2 )

V n n V n n
k k k k
ij ij ij ij

k i j k i j
h h g g

 

     

     

(27)  1 .k k
ij ik ijh x  ,  2 .k k

ij ik ijh x  ,   1 .k k
ij ik ijg x   , 2 .k k

ij ik ijg x    
(28)  1 0k

ij ikh     
(29)  1 .(1 )k k

ik ij ijh M X      
(30)  1 .k k

ij ijh M X  

 محدودیت -لونیاپسروش  -3

سازی ریاضی است. در این روش مدل یهیاپبر سازی چند هدفه و های بهینهیکی از تکنیک محدودیت-نوروش اپسیل

ا در نظر ب مسئلهو سایر اهداف  شدهانتخاب مسئلهتابع هدف اصلی  عنوانبهابتدا یکی از اهداف با باالترین ارجحیت 

 راست این ر سمتدییابند. تغییر سیستماتیک مقامی انتقالها گرفتن یک کران باال و پایین برای هر یک، به محدودیت

 ولید تمامپارتو و ت منجر به ایجاد یک مرز مسئلهبه سمت کران پایین و تکرار حل  هاآنها از کران باالی محدودیت

 شود.می چندهدفه مسئلههای پارتوی شدنی برای جواب

و تابع هدف  شدهگرفتهزمان کل سفر در نظر  یسازحداقل، تابع هدف اصلی مدل، تابع هدف اضرح در تحقیق

ابتدا مدل با تابع هدف اصلی  در .است شدهاضافهمدل  یهاتیمحدودبه سایر  تیمحدود عنوانبهجذابیت بصری 

 در هر مرحله مقدار اپسیلون ، سپسشدهحلون یلبا در نظر گرفتن عددی بزرگ برای اپس سازی زمان کل سفرحداقل

تا جایی  ونداین ر .است در تکرار قبل در نظر گرفته شده یک واحد کمتر از مقدار تابع هدف دوم به دست آمده جدید
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و مقدار اپسیلون مرحله آخر با مقدار بهینه تابع هدف دوم  کند که دیگر بهبودی در جواب حاصل نشودادامه پیدا می

 برابر شود.

 آزمایشات محاسباتی -4

 است. شدهفادهاست واحد 70با ظرفیت  وسیله نقلیه 3مشتری و  7با ای پیشنهادی از نمونهبرای اعتبار سنجی مدل 

شده  یسازیخط یاضیر مدلو  Baronکننده با حل 28.2نسخه  GAMSمدل ریاضی غیرخطی در نرم افزار  سپس

 .شده استسازی پیاده داخلی گیگابایت حافظه 16ای با هسته 7سیستم یک بر روی  12.6 نسخه Cplex افزارنرم در

را نشان  افزاررمننتایج خروجی از  1محدودیت است. جدول  -لونیاپسحل با توجه به دو هدفه بودن مدل، روش  کردیرو

هتر درک ب یبرا یکسان شده است. GAMSو مدل غیرخطی در  Cplexحل مدل خطی در نتایج عددی  دهد.می

طورکه در مسیر نهما .ستشده ارسم  2در شکل هدف اول و دومتابع  ، مسیرهای بهینهآمدهدستبههای جواب

ر به پیشنهادی سمت چپ در شکل مشخص است، بهینه سازی مدل با در نظر گرفتن شاخص فشردگی مسیرها، منج

های هیزان هزینای در مدو ناحیه مجزا برای دو وسیله نقلیه مورد استفاده گشته است. در عین حال تفاوت قابل مالحظه

 ( ایجاد نشده است.1Zسفر )
 افزار: نتایج حل نمونه با استفاده از نرم1جدول

 تكرار 1Zمقدار  2Zمقدار  )ثانیه( Cplexزمان حل  )ثانیه( GAMSزمان حل 

22.53 1.50 95.8 729.48 1 

57.94 2.42 90.9 731.89 2 

63 3.78 84.7 736.59 3 

 

 
 کنند.مسیرهای سمت راست زمان کل سفر را حداقل و مسیرهای سمت چپ جذابیت بصری را حداکثر می: 2شكل

 بندینتیجه و جمع -5

ی نجره زمانمراه با په ایگرهمسیریابی وسیله نقلیه  مسئلهدر  جذابیت بصری یکی از معیارهای پرکاربرددر این تحقیق، 

 در تابع هدف دوم عنوانبهمسیرها  سازیفشردهنوآوری تحقیق حاضر، در نظر گرفتن معیار . شده است سازیمدل

تایج یرش باالتر نتواند موجب پذو می برد استبسیار پرکار دنیای واقعیدر  مسئلهاین  .است یاگره VRPTWمسئله 

ویکرد عددی توسط ر ینمونهاعتبار سنجی مدل پیشنهادی، یک  یبرا مسیریابی توسط اجراکنندگان آن گردد.

 کهتوان مشاهده کرد می افزارنرمتوسط  آمدهدستبهبررسی نتایج تحلیل و است. با  شدهحلمحدودیت  -لونیاپس

در یک  تر شدن مسیرهای وسیله نقلیه شده و هم چنین مشتریان واقعفشردهاستفاده از معیار جذابیت بصری باعث 

 اند.تر شدهمسیر به یکدیگر نزدیک
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 هادرختان با استفاده از دنباله بخشمحاسبه شاخص وینر و هاراری برای 
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 چكيده

های شیمیایی پدیدهسازی ریاضی  از نظریه گراف برای مدل که نظریه گراف شیمیایی شاخه ای جدید در علم ریاضیات است
کنیم.  را بررسی و هاراری های معلوم، شاخص وینرده ای از درختان با دنباله ی بخشما در این مقاله برای خانوا .کنداستفاده می

 دهیم.اخص هاراری و شاخص وینر ارائه میهمچنین به کمک دنباله بخش ها در درختان، روشی را برای افزایش ش

 .دنباله درجات ؛دنباله بخش ؛شاخص وینر ؛هاراریشاخص کلمات کليدی: 

 مقدمه -1

های دیدهپسازی ریاضی  از نظریه گراف برای مدل نظریه گراف شیمیایی شاخه ای جدید در علم ریاضیات است که

 های توپولوژی هستند.شاخص های ریاضییکی از این مدل .کندشیمیایی استفاده می

های باشند که برای مطالعه گرافول میعددی نسبت داده شده به یک مولکها مقدار های توپولوژیک گرافشاخص

های شیمیایی دهند. مطالعه شاخصها را مورد بررسی قرار میاند و ساختارهای مولکولمولکولی در شیمی معرفی شده

 بخش مهمی از نظریه گراف شیمیایی است.

وی این . برای مطالعه ترکیبات آلی مطرح شد 1رولد وینرتوسط شیمیدانی به نام ها 1947اولین شاخص وینر در سال 

امروزه از این شاخص برای غربال . شاخص را برای تشخیص خواص فیزیکی نوعی از آلکان ها به نام پارافین به کاربرد

 .[2]شودیه مولکول های دارویی استفاده میگری اول

 شود:رأس تعریف می جفت هایهای بین تمام شاخص وینر به عنوان مجموع فاصله -1تعریف

, ( )
( ) ( , )

u v V G
W G d u v



  

)که در آن , )d u v  فاصله بین دو راس U,V .است 

Plavsic  و  [8]و همکاران درIvanciuc  نسخه معکوس شاخص وینر را  1993در سال  [7]و همکاران در

، به شاخص هاراری معروف است. این شاخص توپولوژیکی از 2معرفی کرد که امروزه به افتخار پروفسور فرانک هاراری

 یات فیزیکی و شیمیایی جالبی دارد.خصوصو آید فاصله بدست میمعکوس 

 اریهار درختان آلکان با شاخص نی. کوچکترستین یمنحصر به فرد یکننده مولکول فیتوص هاراریشاخص 

2 یها آلکان ساختاری اتیخصوص یمدل ساز در هاراریدر خانواده اکتان کشف شده است. از شاخص  کسانی 9C C
  . [6]در این کاربرد، عملکرد شاخص هاراری با عملکرد شاخص وینر قابل مقایسه است. شوداستفاده می

                                                           
1 Wiener 
2 Frank Harary 
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 لذا محاسبه این شاخص ها و روش هایی جهت بهینه کردن این شاخص ها همواره مورد توجه بوده است.
 حاسبه می شود:نشان می دهیم و بصورت زیر م  H (G)را با G هاراری گراف شاخص -2تعریف 

, ( )

1( )
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)که در آن , )d u v  فاصله بین دو راس U,V .است 

 البته ممکن است شاخص هاراری به صورت زیر نیز معرفی شود:
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)که در آن  , )G k   تعداد جفت های راس گراف G است که در فاصله k 5[از هم قرار دارند[. 

یر بیان زن در قضیه به عنوان معیار انشعاب در آلکان ها استفاده کرد که نتایج آ هاراری[ از شاخص 4گوتمن در ]

 شده است:

 راس باشند، آنگاه داریم: nدرختی با   Tفرض کنید  -1-قضیه
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 را راس شاخه ای می نامیم. 3 و راس با درجه حداقلرا برگ  1درختان، راس با درجه در  -3تعریف 

0یک گشت عبارت است از دنباله رئوس بصورت  Gدر گراف  – 4تعریف  1 2, , ,..., kv v v v  که در آن هر دو

 ند.راس متوالی مجاور

 گشتی که در آن یال ها تکرار نمی شوند را گذر می نامند. – 5تعریف 

 نمی شوند. گذری است که در آن بجز راس آغازین و پایانی تکرار ،یک مسیر – 6تعریف 

 

راس شاخص هاراری به کمک رابطه  nبا  nPحاسبه شاخص هاراری برای گراف مسیر: برای مسیر دلخواه م -1مثال

 زیر میتواند محاسبه شود:
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 داریم: n=3برای 
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راس شاخص هاراری می تواند  nبا  nSحاسبه شاخص هاراری برای گراف ستاره: برای گراف ستاره م -2مثال

 بصورت زیر محاسبه شود:
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 داریم: n=5بعنوان نمونه برای 

5
1( ) (4)(7) 7
4

H S  
 

دل ماست. گراف مولکولی ساختار یک مولکول را  4ی یک گراف همبند با حداکثر درجه گراف مولکول -7تعریف 

 .[9]می کند

. ررسی کنیمری را ب، شاخص وینر و هارامشخصرای خانواده ای از درختان با دنباله ی بخش های ما در این مقاله ب

 هیم.ده می همچنین به کمک دنباله بخش ها در درختان، روشی را برای افزایش شاخص هاراری و شاخص وینر ارائ

شاخه      یک برگ یا یک راساست که هر یک از انتهای مسیر،  T ، مسیری در Tاز یک درخت  3یک بخش - 4تعریف

 می باشند. 2ای است و تمام راس های داخلی مسیر از درجه 

 .، مانند دنباله درجه است T، دنباله صعودی از طول کلیه بخش هایTدنباله قطعه 

 شرح داده شده است بصورت زیر است: [1]یکی از روش های محاسبه شاخص وینر به کمک طول قطعه در 

1 2
1( ) ( ) ( ) ( 1)(3 2 1)
6s s s s

s s
W T n S n S n        

 
 Sو تعداد رأس ها در دو مؤلفه حاصل وقتی که تمام رئوس داخلی و یال های  sرا با Sکه در آن طول یک بخش 

 نشان می دهیم. حذف شوند، به ترتیب با

)درختی که در آن تمام رئوس  4در بین درخت های انبوه با یک دنباله بخش مشخص، اثبات شد که شبه کاترپیالر

 .[2]را ببینید( دارای حداکثر شاخص وینر است 1شاخه ای در یک مسیر قرار دارند ، شکل 

 

 

 

 

 
 (5,5,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1با دنباله سگمنت ) درخت شبه هزار پا -1شكل 

                                                           
3 segment 
4 quasi-caterpillar 
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 و خصوصيات درختان انبوه: 5لم جابجایی -2

ابجا می ج "ر شاخص وینر هنگامی که بخشی از یک درخت را در یک مسی ابتدا با توضیح زیر در مورد تغییر مقدار

 .می پردازیم "کنیم

 v اب کنیم کهرا به گونه ای انتخ T در درخت  w به u ازP (u,w) در مسیر v برای این منظور فرض کنید راس

نیدعالوه بر این فرض ک باشد.d(u,v) < d(v,w) باشد وP (u,w) تنها راس شاخه ای روی مسیر
, ,w v uT T T

 

 د.ان  u  ،v  ،w باشند که به ترتیب شامل T - E (P (u,w)) بخش هایی از

 

 

 لم: -2-1

)باشد به گونه ای که w)P (u,رویvبا توضیحات فوق، فرض کنید , ) ( , )d u v d v w   و

( , ) (u,v)d v w d  اجازه دهید .T   با جابجاییvT از v  بهv  (.2حاصل شود )شکل 

 آنگاه:

 

 

 

T -2شكل    با جابجاییvT از v  بهv 

 

uالف( اگر  wT T  آنگاه   W T W T    و تساوی هنگامی بر قرار است کهu wT T. 

uب( اگر  wT T آنگاه   W T W T  و تساوی هنگامی بر قرار است کهu wT T . 

 اثبات:

 الف را اثبات می کنیم. حالت ب بطور مشابه اثبات می شود. ما حالت

Tبه  T توجه داشته باشید که از    فقط فاصله بین vT v  و سایر رئوس تغییر کرده است. همچنین

از  xمجموع فاصله هر جفت رئوس از یک راس  vT v با رئوس,w)P (u  نیز ثابت باقی می ماند. لذا ما فقط

باید مجموع فاصله یک راس در   uT u  یا wT w   را با رئوس vT v .محاسبه کنیم 

اگر  ( )vx V T v   و ( )uy V T u  اه باشند آنگ( , )d x y درT    نسبت به T 
 افزایش می یابد.

بطور مشابه اگر  ( )vx V T v   و ( )wy V T w   باشند آنگاه( , )d x y  درT   

                                                           
5 sliding lemma 
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 کاهش می یابد.  Tنسبت به 

 داریم: لذا

( ) ( ) ( 1)( ) ( , ) 0v u wW T W T T T T d v v     
 

 که این حکم را اثبات می کند.

طه فوق پس ا طبق راب. زیرلم جابجایی فوق را با توجه به رابطه باال  به راحتی می توان برای شاخص هاراری نیز بکار برد

 موع معکوسه مجکاراری از جابجایی مقدار مثبتی به مجموع فاصله ها اضافه می شود. لذا با توجه به تعریف شاخص ه

 راین موضوع د فاصله هاست، می توان نتیجه گرفت که جابجایی فوق نیز می تواند باعث افزایش شاخص هاراری شود.

 لم زیر بیان و اثبات می شود.

1باشد. فرض کنید +1m راسی با درجه  vابتدا فرض کنید  2, ,..., mP P P  1مسیر هایی به طولin 

(m,…,1i= با راس آغازین )iv (m,…,1i= متصل به ) v  باشند. فرض کنیدw  راسی متمایز باiv  ها متصل به 
 
 

 v باشد. فرض کنید(T, )T v  درختی باشد که از درخت T  با حذف یال های

1 2 1, vv ,..., mvv vv    1و افزودن یال های 2 1, v ,..., mwv w wv     بدست بیاید. به درختT    

 تبدیل شده می گوییم. حال با این توضیحات لم زیر را بررسی می کنیم.حاصل یک درخت 

 

 حداقل ودر مرکز قرار داشته باشد  uیک درخت باشد که ریشه  T فرض کنید لم: -2-2
 دارد. فرض کنید  3دو رأس از درجه 

{ deg( ) 3, }v z z z u  
 

Tباشد.  u راسی با بیشترین فاصله از    را درخت حاصل از تبدیل شده روی راس v  از درختT باشد یعنی

(T, )T v  (. آنگاه داریم:3) شکل 

   H T H T 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vتبدیل شده روی راس        - 3شكل
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 اثبات(

است)مطابق   w ه شامل راسکباشد T - wv بخشی از G از تعریف فوق برای اثبات استفاده می کنیم. فرض کنید

(. فرض کنید 2شکل 1 2 1, ,..., mR P P P  بعد از .تبدیل، فاصله بین رئوس از G و R  1به اندازه 

و R کاهش یافته ، در حالی که مسافت فاصله بین راس از mQ P v با  .افزایش یافته است  1به اندازه

 محاسبه مستقیم داریم:

, ,

1 1 1 1( ) ( )
( , ) 1 ( , ) ( , ) 1 ( , )x G y R x Q y R

H T H T
d x y d x y d x y d x y   

     
 

 
 

1طبق این فرض ، یک مسیر القایی  2... kP ww w wدر G با طول حداقل

 1 2max , ,..., mn n n وجود دارد. برای هر مسیرiP ،1 1i m   :داریم 

 

, ,

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

i i

i
x G y P x Q y P

D
d x y d x y d x y d x y   

   
 

 
 

, ,

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

i ix P y P x Q y Pd x y d x y d x y d x y   

    
 

 
 

 

بنابراین 

1

1
( ) ( ) 0

m

i
i

H T H T D




   . 

ا ر Piدر طی مسیرهای  است ، نابرابری اکید داریم.بنابراین ، اگر 3دارای حداقل دو رأس درجه حداقل  T از آنجایی که

 مام است.هاراری افزایش می یابد و اثبات تحرکت کنیم، شاخص  P در امتداد مسیر T از u به سمت راس مرکز

 پيشنهادات: -3

ه یز استفادیکی نبرای مطالعات بیشتر پیشنهاد می شود که از دنباله بخش ها برای محاسبه سایر شاخص های توپولوژ

 شود.
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 شاخص زاگرب در گراف های فازیویژگی های 

 2مسعود قدس، 1جابر رمضانی طوسی

 jaber.ramezani@semnan.ac.ir، دانشگاه سمنان؛ کاربردی،گرایش تحقیق در عملیات دانشجوی دکتری ریاضی1
 mghods@semnan.ac.ir ؛ریاضی،آمار و علوم کامپیوتر ، دانشگاه سمناناستادیار دانشکده 2

 

 چكيده

 راحتی به را هوممف هرگونه بین رابطه دهد می امکان کاربران به است که ریاضیات در کاربردی ابزارهای از یکی فازی گراف
یه گراف مطالعه شاخص های شیمیایی بخش مهمی از نظر  .است مطلوب محیطی هر برای فازی ماهیت زیرا ، کنند توصیف

 شبکه ، امپیوترک علوم از اعم ها زمینه همه در و نیست شیمی زمینه در فقط شاخص ها کاربرد این بر عالوه  شیمیایی است.
 هر فازی راف هایگ در اما هستند 1 عضویت ارزش دارای ها یال و رئوس در حالت کلی در یک گراف. دندار کاربرد غیره و سازی
 .معمولی می باشد گرافآن با  موضوع وجه تمایز هستند که این اهمیت دارای مجزا عضویت با یال و راس

 زاگرب های صشاخ برای کران هاییو در ادامه  کنیم می صحبت زاگرب های شاخص فازی تعاریف مورد در ما ، این مقاله در
  .می کنیم فازی را محاسبه

 .شاخص زاگرب ؛فازی ؛گراف کلمات کليدی:

 مقدمه -1

مفهومی از گراف های   1فلدروزن 1975در سال . ],94[شد ابداع  1965 سال در پروفسور زاده توسط "فازی" مفهوم

 بنچ 1987. درسال [3]فازی و مقایسه های فازی از مفاهیم نظریه گراف مانند مسیر، دور، همبندی و ... را معرفی کرد

 به صورت مقدماتی معرفی کردند.را مفاهیمی از خودریختی گراف های فازی 3 و بوتانی 2اریا

. ]8[مفهومی از گراف های خطی فازی را مطرح کرد و خواص پایه ای آن را توسعه داد 4وردسنم 1993در سال      

 2009درسال  ماتی بیان شد.بصورت مقد 2002در سال  6و ویجایاکومار 5مفهوم گراف فازی کامل توسط سونیت

مباحث پیشرفته در ".کتاب مردسن و متیو با نام ]1[مفهوم گراف حاصل ضربی را معرفی کردند 8سامیامو را 7پورنیما

 [5]فازی در گراف را بررسی کرده است نیز اخیرا مباحث شاخص های "گراف های فازی
 به محیط در ودموج اشیاء یا ثابت نقاط. است یال ها مجموعه و رئوس مجموعه یعنی مهم مجموعه دو شامل گراف    

 اند. شده وصل هم که یال نامیده می شوند به رابطه یک رئوس توسط این. اند رئوس عنوان
 
 

                                                           
1 Rosenfeld 
2 Bhattacharya 
3 Bhutani 
4 Mordeson 
5 Sunitha 
6 Vijayakumar 
7 Poornima 
8 Ramaswamy 
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 .است ضروری فازی گراف شرایط درها  آن تعریف ، ها یال و رئوسراجع به  گیری تصمیم در اطمینان عدم صورت در

 مجموعه V در متقارن دو دویی ی رابطه یک. می شود داده نشان گراف در یک V با و است غیرتهی رئوس مجموعه

 که شود می ارائه ازیف مجموعه زیر در متقارن دو دویی رابطه یک ، ترتیب همین به. [2]کند می فراهم را ها یال از ای

 قرار 1 و 0 وییدو د رقم های بین که را مقادیری اهمیت گذاردکه می تأثیر فازی گرافیکی مدل آوردن دست به برای

       ر ادامهدکنیم و  می زاگرب صحبت های شاخص فازی تعاریف مورد در ما این مقاله، در. دهد می را نشان دارد

 .فازی را محاسبه می کنیم زاگرب های شاخص برای کران هایی

 گراف فازی -2

)یک گراف فازی با  , , )G V     یا بطور ساده تر( , )G   نشان داده می شود که σ و μ  توابع آن هستند

V:تابعی روی رئوس بصورت  σ که در آن [0,1]    و:V V [0,1]    به گونه ای  تابعی روی یال هاست

)است که باید رابطه  , ) min{ ( ), ( )}, ,x y x y x y V      .را برآورده کنندE ه ای از یال هایجموعم G 
 .است

)گراف فازی به صورتدر  uراس  درجه ) ( , )
u v

d u u v


  به طوری که راس می کنیمتعریف u در مجاورت      

 یال های فازی در نظر گرفته شده است.

) مرتبه و اندازه گراف فازی به صورت ) ( ) ( )G G
u v

O G u u m 


     و

( , )
( ) ( , ) ( , )G G

u v G
S G u v u v n



 


  شده است . تعریف 

)   ا توجه به اینکه در گراف فازی هموارهب - 1نکته  , ) min{ ( ), ( )}, ,x y x y x y V       :لذا داریم 

 

( ) ( , ) ( )G
u v u v

d u u v u m 
 

    

از طرفی طبق تعریف بوضوح داریم 
( , )

( ) ( , ) ( , )G
u v u v G

d u u v u v n


 
 

   . 

 
 

راس در  هر درجه[  در زمینه ساختار شیمیایی مولکولی استفاده می شوند. 6بسیاری از شاخص های توپولوژیکی ]

 .است  زاگربساختار گراف پایه فرمول های 
   

 های فازی در گرافزاگرب شاخص توپولوژیک  -3

اری د بسیکه در مورد آلکان ها کاربر یکی از اصلی ترین مفهوم در شاخص های توپولوژیکی، شاخص زاگرب است

 اکنون  .زشمند استدانستن پیچیدگی پارامتر در سیستم شیمیایی ،  سیستم بیولوژیکی و غیره بسیار ار. [10,11]دارد

 این شاخص ویژه به تئوری گراف فازی آورده شده است.
 

 

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

 شاخص اول و دوم زاگرب در گراف های فازی - 1 -3
 

خص شده مش M (G) شاخص زاگرب بااولین  رئوس ناتهی باشد.  یک گراف فازی با مجموعه G . فرض کنید1تعریف 

 و بصورت زیر تعریف می شود

2

1
( ) ( ) ( ),

n

i i i
i

M G u d u u V


  
 

 

)*با   . شاخص دوم زاگرب2تعریف  )M G :نشان داده می شود و به صورت زیر تعریف می شود 
 

*

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

n

i i j j i j
i

M G u d u u d u i j u v E  


    

 

 

 

 

 

 

 
 

 گراف های فازی -1شکل 

 

 ه رئوسبطوریکه مجموع  نشان داده شده است  (a)-1یک گراف فازی باشد که در شکل G فرض کنید -1مثال 

 بصورت زیر است:

 , , , ( ) 0.5 , ( ) 0.3, ( ) 0.8, ( ) 0.75V a b c a b c d        

 بصورت زیر است:باشد و مجموعه یال های آن 
( , ) 0.25, ( , ) 0.1 , ( , ) 0.4, ( , ) 0.2a b b d a c b c       

 

 باشد. در این صورت داریم:

2

1
2 2 2 2

( ) ( ) ( ), , 1,2,3

( ) (0.5)(0.65) (0.3)(0.55) (0.8)(0.6) (0.75)(0.1) 0.5975

n

i i i
i

M G u d u u V i

M G




   

    

 

 
*

1
*

( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , 1,2,3 ,

( ) (0.5 0.65 0.3 0.55) (0.3 0.55 0.8 0.6)
(0.6 0.8 0.5 0.65) (0.3 0.55 0.75 0.1) 0.37545

n

i i j j i j
i

M G u d u u d u u v V i j i j

M G
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*فازی گراف یک  -1تعریف  *( , )H   یک زیرگراف فازی جزئی از( , )G   هرگاه نامیده می شود: 
*(u) (u), u V    

*(u,v) (u,v), (u,v) E    

 

 

 آنگاه H = G - u باشد به گونه ای که G از فازی جزئیگراف  H گراف فازی باشد و G . فرض کنید1نکته 
* *( ) ( ) , ( ) ( )M G u M G M G u M G    

 
 

 گراف فازی باشد.آنگاه : G . فرض کنید2نکته 
*( ) ( )M G M G 

 این موضوع بوضوح نشان داده شده است. 1در مثال 
 

 فازی گراف های در توپولوژیكی های شاخص مختلف های ویژگی  -3-2

 .نیمک می بررسی را آنها خواص و کنیم می بحث توپولوژیکی های شاخص خصوصیات از برخی مورد در اینجا 
)دو گراف -2تعریف , )G    و* *( , )H   گر و فقط اگر تابعی یک به یک و پوشا به صورت ااند  9یکریخت

f : V ( G ) → V ( H )  بطوریکه شرط زیر برقرار باشد: وجود داشته باشد و بین مجموعه رئوس دو گراف 

 *( ) (f( )) , u V(G)u u     و
*( , ) (f( ),f(v)) , u,v V( )u v u G    

 .را یکریخت گویندHو   Gدر این صورت دو گراف 
 

   .هستند رابرب فازی گراف دو زاگرب شاخص های مقادیر آنگاه .باشند یکریخت فازی گراف دو H و G فرض -1 قضیه

)فرض کنید -اثبات , )G    و* *( , )H    گراف های فازی یکریخت باشند. 

:*از این رو یک تابع مشخصه  ( ) ( ),G H GI u u u V       وجود دارد که برای هرGu V  وجود دارد
*

Hu V    بطوریکه* *: ( , ) ( , v )G HI u v u  مقدار یعنی طبق تعریف یکریختی در گراف های فازی، هر 

 .دارد مطابقت H فازی گراف با G های گراف فازی یال   و راس ها عضویت
 و است یکسانرب طبق فرمول زاگ ها یال و راس ها حاصل اما ، باشد متفاوت است ممکن گراف ها ساختار ، بنابراین

  .دهد می نشان را برابر توپولوژیکی  های شاخص ارزش

 .زم نیست که دو گراف فازی یکریخت باشندالیکسان باشد،  H و G دو گراف فازی مقدار شاخص زاگرباگر  -1نتیجه 

) و باشد همبند فازی گراف  یک G فرض کنید  -2 قضیه , )u v از شده انتخاب یال عضویت مقدار G ایگونه به 

)  حذف که باشد , )u v از  G گراف دو آن را به ,G G کند بطوریکه می تقسیم( ) ( )O G O G  . :آنگاه 

a)( ) ( )M G M G   
b)* *( ) ( )M G M G   

 

 

                                                           
9 Isomorph 
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) ،1طبق نکته  –اثبات  ) ( )M G u M G بنابراین ( ), ( ) M(G)M G M G   چون . 

( ) ( )O G O G   لذا ( ) ( )M G M G  .د.بطور مشابه بدست می آی نیز شاخص زاگرب نوع دومبرقرار است    

 

اند ،  1نشان می دهیم که بجز رئوس ابتدا و انتها که از درجه  nPراس را   nگراف مسیر: گراف مسیر با  -3تعریف 

 است. 2درجه سایر رئوس 

)  را در نظر بگیرید که با حذف یال فازی خاص به دو گراف فازیGگراف فازی  -2نتیجه  ), ( )M G M G   تقسیم

)ارزش عضویت راس ها و یال های موجود در دو گراف فازی  می شود. ), ( )M G M G  .برابر و ایزومورفیک باشند 
 آنگاه:

a) ( ) ( )M G M G  

b) 
* *( ) ( )M G M G  

 و رئوس که وریط به کنیم تقسیم گراف دو به را فازی گراف راحتی به توانیم می  1 شکل از( b) مثال طبق – اثبات

  .است برآن ها با هم برا توپولوژی شاخص های بنابراین .هستند یکسان عضویت ارزش دارای آن ها  های یال
 

 اف های فازی به گر فازی های یال بردن بین با از که ای گونه به باشد همبند فازی گراف G فرض کنید -1 گزاره

, ,..., nG G G  آنگاه:. شودتبدیل 

* * * *

) ( ) M( ) ... M( ) (G)
) ( ) M ( ) ... M ( ) (G)

n

n

i M G G G M
ii M G G G M

    

    
 

 :زاگرب های شاخص اشتراک و اجتماع -4

 .کنیم می بحث توپولوژیکی شاخص های از حاصل نتایج و فازی گراف های اشتراک و اجتماع مورد در ، اینجا در
 

1 اجتماع دو گراف: اجتماع دو گراف ساده -4تعریف  1 1: ( , )G V E 2و 2 2: ( , )G V E  گراف ساده ای است با مجموع

1رئوس  2V V 1مجموع یال های و 2E E  1. اجتماعG 2وG  1بصورت 2G G.نشان داده می شود 

 نشان داده شده است. 3Gبصورت گراف 2Gو 1Gاجتماع دو گراف ساده   -2 مثال

 

 

 

 

 
 اجتماع دو گراف  -2شکل 

 

 جتماع دو گراف فازی:ا -4-1

1اجتماع دو گراف فازی 1 1: ( , )G   2و 2 2: ( , )G   1 یک گراف فازی 2G G G 1 با 2( )u   است 
 بطوریکه:
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1 1 2

2 2 1

1 2 1 2

(u), if u V V
(u), if u V V
(u) (u), if u V V





 

 

 

 

 

1در آن  که  2 ( )u  :بصورت زیر تعریف می شود 

1 1 2

2 2 1

1 2 1 2

(u, v), if ( , )
(u, v), if ( , )
(u, v) (u, v), if ( , )

u v E E
u v E E

u v E E

 

 

  

 

 

 

 

 

1و اشتراک دو گراف فازی 1 1: ( , )G   2و 2 2: ( , )G   1 یک گراف فازی 2G G G 1 با 2( )u   است

 بطوریکه: 

1 2

2 1

1 2 1 2

0, if u V V
0, if u V V

(u) (u), if u V V 

 

 

 

 

1که در آن  2 ( )u  :بصورت زیر تعریف می شود 

1 2

2 1

1 2 1 2

0, if ( , )
0, if ( , )

(u, v) (u, v), if ( , )

u v E E
u v E E

u v E E





  

 

 

 

 

 عملگر می نیمم است. عملگر ماکزیمم و که 
 

∪ G گراف دو آنگاه در اجتماع. باشند فازی گراف دو H و G فرض کنید  -3 نکته  H :داریم 

* *

) ( ) (G)
) ( ) (G)

i M G H M
ii M G H M




 

 
,فرض کنید  -3قضیه  1,2,3,...,iG i n .1این گراف های فازی را با اجتماع  گراف های فازی باشند( )n

i iG 

 نشان می دهیم و داریم:

1 1
1

) If ( ) ( ), ( ( )) ( ) , 1,2,...,
n

n n
i i i i i i i

i
i M G M G then M G M G G i n 



    

* * * *
1 1

1
) If ( ) ( ), ( ( )) ( ) , 1,2,...,

n
n n
i i i i i i i

i
i M G M G then M G M G G i n 



    

)فرض کنید  اثبات( , , ) , 1, 2,3,...,
i i ii G G GG V i n    .گراف های فازی باشند 

1دهیم  است که نشان نیما ا یهدف اصل 1( ) ( ) , , i 1, 2,..., nn n
i i i i iM G M G G    

i, یفاز گرافداد. دو  ارائه( iiاثبات ) یرا برا یمشابه کردیتوان رو ی( مiاثبات ) با jG G  سپس بگیریددر نظر را ،

 دهیم: یقرار م یمورد بررس ریز در حالت های ی رافاز گرافدو  اجتماع

) فرض کنید (1حالت  , , )
i i ii G G GG V    و( , , )

j j jj G G GG V   کنیدفرض  .باشند یفازگراف

V
i jG GV  ،آنگاه از V

i jG GV  میتوان نتیجه گرفت که 
i jG G   و

i jG G  
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i بنابراین jG G . 

i, یفاز یهااجتماع گراف  ینوع اول برا پس شاخص زاگرب jG G:برابر 

( ) ( ) ( )i j i jM G G M G M G  

 بنابراین 

1
1

( ( )) ( ) , i 1,2,..., n
n

n
i i i

i
M G M G



  

)( فرض کنید 2حالت  , , )
i i ii G G GG V    و( , , )

j j jj G G GG V   فرض کنیدباشند یفازگراف .

V
i jG GV  ،آنگاه از V

i jG GV    توان نتیجه گرفت که میو 
i jG G    و

i jG G   . 

i, یفاز یهااجتماع گراف  ینوع اول برا شاخص اول زاگرب بنابراین jG G:برابر 

( ) ( , , ).
i j i ji j k G G G GM G G M G       

kکه  i jG G G  .بنابراین 

1
( G ) ( ) , , i 1,2,..., n

n

i j i i
i

M G M G G


   

 

 تمام است. (i)و اثبات

 بطور مشابه میتوان برای شاخص زاگرب نوع دوم نیز اثبات نمود.

 

,فرض کنید  -4قضیه  1,2,3,...,iG i n .1این گراف های فازی را با  اشتراک گراف های فازی باشند( )n
i iG 

 نشان می دهیم و داریم:

1 1
1

) If ( ) ( ), ( ( )) ( ) , 1,2,...,
n

n n
i i i i i i i

i
i M G M G then M G M G G i n 



    

* * * *
1 1

1
) If ( ) ( ), ( ( )) ( ) , 1,2,...,

n
n n
i i i i i i i

i
i M G M G then M G M G G i n 



    

 ایهگراف  تراکاش فیموارد با تعر هیکل لذا هاستآن  تیارزش عضو مینیمم یدارا یفاز گرافهر دو  اشتراک اثبات(

 بدست می آید. یفاز

 

از یک خط است که با دو نقطه انتهایی مشخص محدود می شود و  قسمتی ،10در هندسه ، یک بخش خط - 5تعریف 

 یال یک و فازی راس دو دارای ،خط بخش هردر گراف،  . [ 7 ]آن است دو سر شامل هر نقطه در بین نقاط انتهایی

 است که این دو راس را مجاور می کند.

 کران های مشخص برای شاخص های زاگرب: -5

)   اینکه در گراف فازی همواره با توجه بهطبق تعریف،  – 1نکته  , ) min{ ( ), ( )}, ,x y x y x y V       

  لذا داریم:

                                                           
1 0  line segments 
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( ) ( , ) ( )G

u v u v
d u u v u m 

 

    

از طرفی طبق تعریف بوضوح داریم 
( , )

( ) ( , ) ( , )G
u v u v G

d u u v u v n


 
 

   . 

 

 بصورت زیر است: شاخص اول و دوم زاگرب، کران های  G برای هر گراف فازی -5قضیه 
2 2

*

) 0 ( )
2

) ( )

m ni M G

ii mn M G m n


 

  

 

 :اثبات
 (i .)فرض کنید G و  باشد فازی گرافm و n به  فازی گراف که دکنی فرض. دهند نشان را آن اندازه و مرتبه ترتیب به

که این  است یال یک و فازی راس دو دارای خط بخش هر. باشدشده همبند ، خط های بخش از متناهی تعداد کمک

) با G در رئوس هر درجه کند.دو راس را مجاور می  ) , 1,2,...,id u i nشود می داده نشان.  
)داریم: (1)طبق نکته برای هر راس بنابراین ) m , ( ) , , 1,2,...,i i id u d u n u V i n     . 

2می رسانیم:  2رابطه فوق را به توان  طرف دو سپس 2( ) mid u 

0و چون همواره   ( ) 1G u   2     داریم:لذا 2( ) ( ) mG i
u v

u d u


   2و 2( ) ( )G i
u v

u d u n


 

 معادالت داریم: اینطرفین  کردن جمع با رو این از
2 2

2 m( ) ( )
2G i

u v

nu d u



 

 نفی است.مواره نامهلذا مقدار شاخص زاگرب نخواهد بود  یمنف هیچگاه یفاز گرافو درجه  مرتبهاز آنجا که اندازه ، 

(ii) برای گراف فازی  دوم نوع زاگرب محدودیت شاخص G را در نظر می گیریم که m و n آن اندازه و رتبهم ترتیب به 

 . ، همبند شده باشدخط های بخش از متناهی تعداد به کمک فازی گراف که کنید فرض. دهند نشان را

)*  مانند مراحل قسمت قبل، بنابراین  ) 2M G m  و*( ) 2M G nبر داللت که *( )M G m n  ما. دارد 

) که دانیم می ) m , ( ) , , 1,2,...,i i id u d u n u V i n      . 

 رو این زا
1

( ) ( ) ( ) ( )
n

i i j j
i

mn u d u u d u 


است زاگرب نوع دومشاخص  برای پایین که کران. 

 گيری نتيجه  -6

 شاخص ها  که این نمودیم تعریف را در گراف های فازی دوم و اول نوع زاگرب توپولوژیکیشاخص  این مقاله در

مورد  ها و قضایا در در ادامه ضمن بررسی برخی  ویژگی. دارند کامپیوتر علوم و شیمی زمینه در ای گسترده کاربردهای

 را نیز محاسبه نمودیم. دوم و اول زاگرب نوع های شاخص برای پایین و باال کراناین شاخص ها، 
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 ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر کاپوال

 3وحید فرهمندیان ،2فروغ نعمتی ،1فرزین رنجبر

 farzin.r.mean@gmail.com ؛دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، کارشناس ارشد ریاضی کاربردی1
 nemati@iasbs.ac.ir ؛دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، ارشد ریاضی کاربردی یکارشناس2

 .irv.farahmandian@iasbs.ac؛ دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ،دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر3
 

 چكيده

 پردازیم.های آن میگیارائه داده و به بیان ویژ را "کاپوالارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر "د در این مقاله اندازه ریسک جدی

این . شودیم یبندمدل رهیچندمتغ یتصادف یرهایاسکالر است که توسط متغ سکیاندازه ر کی یشرط سکیارزش در معرض ر
رزش . ادهندنشان میهای ریسک را لفهؤصر آن مکه عنا یریم،گگیری ریسک چند بعدی در نظر میرا برای اندازه ی ریسکاندازه

های سناریوهای بدبینانه دارد. ارزش در در معرض ریسک شرطی مبتنی بر کاپوال اندازه ریسک چندک است که تاکید بر پیامد
تر از ارزش در معرض ریسک شرطی است، که این تفاوت کم منجر به ارائه معرض ریسک شرطی مبتنی بر کاپوال کمی متفاوت

 .زش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر کاپوال شده استسازی سبد ارمدل بهینه

  .کاپوال، ارزش در معرض ریسک شرطی ؛اندازه ریسک چندک ؛اندازه ریسک چندمتغیره کلمات کليدی: 

 

 مقدمه-1

را برای  2واریانس-ی انتخاب سبد و مدیریت ریسک، برای اولین بار مدل میانگینیکی از پیشگامان مسأله 1زمارکویت

توان با استفاده از میانگین بازده سبد و سبد به کار گرفت. او در این مطالعه نشان داد که عملکرد سبد را میانتخاب 

توان در سطح معینی از شود، سنجید. بر اساس مدل مارکویتز میریسک شناخته می انحراف معیار که به عنوان اندازه

ترین یکی از مهم معینی از بازده، ریسک سبد را مینیمم کرد. ریسک بازده مورد انتظار سبد را ماکسیمم و یا در سطح

ارزش در معرض . کندگیرد و جریمه میهای باال و پایین را یکسان در نظر مینقایص مدل مارکویتز این است که زیان

ط نیل ی اندازه گیری ابتدا توساین شیوه .گیری ریسک نامطلوب استخانواده معیارهای اندازهاز  )VaR(3 ریسک

این شاخص حداکثر زیان انتظاری سبد را برای یک افق زمانی مشخص با توجه به . ارائه شد 0 198در سال  4گولیدمن

ی زیادی به صدک گران تا اندازهارزش در معرض خطر محاسبه شده توسط تحلیل کند.یک فاصله اطمینان معین بیان می

، راکفلر و کارزش در معرض ریس به دلیل معایب. [1]وابسته استترین حالت ممکن عنوان بحرانیانتخاب شده به

را ارائه  )VaRC(6 شرطی نام ارزش در معرض ریسکیک اندازه ریسک نامطلوب دیگری به 2000در سال  5اوریاسف

تر و فراتر از ارزش هایی بزرگعالوه میانگین وقوع زیانارزش در معرض ریسک شرطی، ارزش در معرض ریسک به .دادند

در معرض خطر است، در واقع زیان مورد انتظار برابر و یا باالتر از ارزش در معرض ریسک را در سطح اطمینان مشخصی 

                                                           
1 Markowitz 
2 Mean-Variance 
3 Value at Risk  
4 Guldimann 
5 Rockafellar and Uryasev 
6  Conditional Value at Risk 
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 .[3]برآورد می کند

را ارائه  )CCVaR(7 نام ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر کاپوالاندازه ریسک نامطلوب جدیدی به مقالهدر این 

عنوان یک بردار گیریم، که در آن ریسک را بهگیری ریسک چند بعدی در نظر میاین اندازه را برای اندازه .دهیممی

های ریسک کنیم مؤلفهدهند. فرض میرا نشان میهای ریسک لفهؤکنیم که عناصر آن متصادفی چند متغیره تعریف می

یک  CCVaR دست آید.به 8ها توسط تابع کاپوالدر یک مفهوم تصادفی وابسته به یکدیگر بوده و ساختار وابستگی آن

شود. عنوان میانگین بدترین حالت در یک سطحی معین از چندک چندمتغیره تعریف میاندازه ریسک اسکالر است، که به

 ]4[ 10که توسط پرکوپا 9عنوان یک نوع از ارزش در معرض ریسک شرطی چندمتغیرهتوان بهاندازه ریسک را میاین 
 .ارائه شد، در نظر گرفت

CCVaR کند که دریک معیار ریسک بدبینانه است و تقریباً همان نوع از ریسک را تعریف می CVaR  تعریف شده

دلیل تعاریف الت چندمتغیره بهبرابر هستند ولی در ح CVaR و CCVaR طور خاص در حالت تک متغیرهبه .است

  ند.ها، متفاوت هستمختلف چندک

 تعریف مسئله-2
𝐑 فرض کنیم = (R1, . . . , Rn)T ∈ Ln

1 (Ω, ℱ, ℙ) ی یک بردار تصادف−nبعدی باشد، که در آن هر کدام از  Ri ها

FRi صورتبه Ri ها را تابع توزیع تجمعی Fi دهند.های ریسک را نشان میمولفه
(η) = ℙ(Ri ≤ η) برای 

 i = 1, . . . , n گیریم. متغیرهای تصادفیدر نظر می Ri  با یک مفهوم تصادفی وابسته به یکدیگر هستند که ساختار

 صورتبه R آید که با استفاده از تابع کاپوال تابع توزیع تجمعیدست میها توسط تابع کاپوال  بهوابستگی آن
  H(ξ,…,ζ)=C(FR1

(ξ),…,FRn
(ζ)), 

0ها برای Ri عالوه تابع چندکشود. بهتعریف می < p ≤   صورتبه 1

 FRi

(−1)
(p) = inf{η: FRi

(η) ≥ p}, 
 .است

β های تک متغیره را برایای از سطوح چندکمجموعه-CCVaR ،βف منظور تعریبه ∈   صورتبه [0,1)
 𝒰β = {𝐮 = (u1, … , un)T  ∶   C(u1, … , un) = β}, 

 م.کنیتعریف می

 :ریسک شرطی مبتنی بر کاپوالارزش در معرض  -2. 1
βبرای سطح اطمینان ثابت ∈   صورت، ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر کاپوال به[0,1)

(1) aVCCRβ(𝐑)=
1

β
nim

𝐮∈𝒰β
∫

u1

0
⋯∫

un

0
∑n

i=1FRi

(−1)
(pi)  Cd(p1,…,pn),  

  .شودتعریف می

𝐮 ، متناظر هرCCVaR منظور تعریف دیگری ازبه ∈ 𝒰β یک -β ازچندک چندمتغیره  𝐑 به صورت  

 𝐐(𝐮) = {(q1, … , qn)T  ∶   qi = FRi

(−1)
(ui)   for   i = 1, … , n}., 

  صورتبه CCVaRچندک چندمتغیره بهینه وجود نداشته باشد، β- گیریم، اگر جهشی دردر نظر می

(2) aVCCRβ(𝐑)=nim
𝐮∈𝒰β

𝔼(1T𝐑|𝐑≤𝐐(𝐮)),  
 .شودنیز تعریف می

                                                           
7  Copula-based Conditional Value-at-Risk 
8 Copula 
9  Multivariate Conditional Value at Risk 
1 0 Prekopa 
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 کند. چون وقتیمیل می inf(1T𝐑) به CCVaRβدار، از پایین کران 𝐑 صفر و نزدیک به β الزم به ذکر است که برای
βبه صفر میل کند، تابع کاپوالی C(u1, … , un) →  ها به صفر میل ui کند واین یعنی یکی ازبه صفر میل می 0

 .کندمیل می inf(1T𝐑) به CCVaRβ، (2و ) کند، درنتیجه با توجه به این فرضمی
β برای حالترا  CCVaRβ اکنون =  .کنیمبررسی می 1

β اگر = ,C(u1 باشد، یعنی تابع کاپوالی 1 … , un) =  1ها برابر ui  این یعنی همه ، طبق تعریف تابع کاپوال1

 .شودمی 𝔼(𝟏T𝐑)  برابر CCVaRβ، (2)هستند، در نتیجه باتوجه به این فرض و 

 از ریسک گریزی شدید تا ریسک خنثی را شاملهای معقولی نسبت به ریسک بنابراین اندازه، طیف وسیعی از نگرش

 .شودمی
 ارزش در معرض ریسک شرطی -2. 2

R فرض کنیم ∈ L1(Ω, ℱ, ℙ) یک متغیر تصادفی با توزیع تجمعی FR(η)  موجود باشد، در این صورت ارزش در معرض

β ریسک را برای سطح اطمینان ثابت ∈   صورتبه (0,1)

(3) aVCRβ(R)=𝔼(R|R⩽FR
−1(p))=

1

β
∫

β

0
FR

−1(p)pd,  
FR شود، که در آنتعریف می 

−1(p) تابع چندک و برابر VaRβ(R) است. 

 CCVaRبا  CVaR رابطه -3. 2
  را در حالت چندمتغیره به صورت CVaR، (3)با استفاده از تعریف  

(4) aVCRβ(1T𝐑)=
1

β
∫

β

0
F

𝟏T𝐑

(−1)
(p)  pd,  

 .کنیمتعریف می 

 گزاره -3. 3

β و R برای هر بردار تصادفی  ∈   یرابطه [0,1)
 CCVaRβ(𝐑) ≥ CVaRβ(𝟏T𝐑), 

 .برقرار است 

β و R الزم به ذکر است که در حالت تک متغیره، برای هر متغیر تصادفی ∈   صورتگزاره به [0,1)
 CCVaRβ(R) = CVaRβ(R), 

 .شودتعریف می

CCVaR توان برحسبرا می CVaR صورت زیر بیان کردبه: 
  :داریم (1)با استفاده از 

 CCVaRβ(𝐑) =
1

β
min
𝐮∈𝒰β

∫
u1

0
⋯ ∫

un

0
∑n

i=1 FRi

(−1)
(pi)  dC(p1, … , pn) 

= min
𝐮∈𝒰β

(
1

β
∫

u1

0

FR1

(−1)(p1) dC(p1, … , un) + ⋯                                

         + 
1

β
∫

un

0
FRn

(−1)
(pn)  dC(u1, … , pn)) 

         = min
𝐮∈𝒰β

∑n
i=1 CVaRβ(Ri, 𝐮),    (5) 

,CVaRβ(Ri در معادله باال 𝐮) متناظر با CVaRβ(Ri) وابسته به مأروی احتمال تواست که بر 𝐮 و برابر β  محاسبه

 .استشده
 سک شرطی مبتنی بر کاپوالیخواصی از ارزش در معرض ر-4. 2
 .خواهیم پرداخت CCVaR هایدر این بخش به ارائه و اثبات بعضی از ویژگی 
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 گزاره-1.4.2

  CCVaRβدارای خواص زیر است:   

αپایاست، یعنی برای هرنسبت به انتقال -1 ∈ ℝn ، 
 CCVaRβ(𝐑 + 𝛂) = CCVaRβ(𝐑) + 𝟏T𝛂, 

 
  در حالت کلی یکنوا نیست، یعنی اگر-2

 𝐑1(ω) ⩾ 𝐑2(ω), 
  یآنگاه رابطه

 CCVaRβ(𝐑1) ≥ CCVaRβ(𝐑2), 
  .همواره برقرار نیست

tهمگن مثبت است، یعنی برای-3 > 0 ، 
 CCVaRβ(t𝐑) = t CCVaRβ(𝐑), 

 
𝐑پذیری است، یعنی برای هرباالجمعیدارای ویژگی -4 ∈ Ln

1 (Ω, ℱ, ℙ)تساوی ،  
 CCVaRβ(𝐑) ≥ ∑n

i=1 CCVaRβ(Ri), 
 .برقرار است
  

 شود.بوضوح ثابت می 3و  1روابط  CCVaRβاز تعریف   :اثبات

 .گیریمهای نشان داده شده در جدول زیر در نظر میرا با توزیع 𝐑2 و 𝐑1 (، دو بردار تصادفی2برای اثبات )
 
 

 

ω با توجه به جدول توزیع برای هر ∈ Ω ،𝐑1(ω) ≥ 𝐑2(ω) است. ابتدا  CCVaR 0.2(𝐑1) کنیمرا محاسبه می. 

β و  CCVaR برای این منظور از تعریف = ,C(u1 صورتتابع کاپوال را به 0.2 u2) = ,u1 داریم. باید 0.2 u2  را طوری

,u1 برای 𝐑1 باشد، با توجه به توزیع 0.2ها برابر انتخاب کنیم که کاپوالی آن u2  توانیم را می 0.2یا  0.1فقط مقادیر

  صورتانتخاب کنیم. بنابراین تابع کاپوال به
 C(u1, u2) = C(0.1,0.2) + C(0.2,0.1) = 0.2, 

 .خواهد بود
  صورتبه CCVaR 0.2(𝐑1) با توجه به فرضیات فوق، 

 CCVaR0.2(𝐑1) =
1

0.2
((1 + 0) ⋅ 0.1 + (0 + 1) ⋅ 0.1) = 1, 

 .شودمحاسبه می

ℙ(ωi)                   
𝐑2(ωi)         

     𝐑1(ωi)                 i  

0.1                 
(1,0)T         

    (1,0)T                  1  

0.1                 
(0,1)T         

        
(0,1)T         

        2  

0.8                 
(1,1)T         

       (2,2)T                 3  
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,𝐑2  ،u1پذیر نیست، چون با توجه به توزیعای امکانهای حاشیهاز طریق توزیع CCVaR 0.2(𝐑2)  یمحاسبه u2  فقط

  توانند اختیار کنند، که در این صورترا می 0.1 و 1مقادیر 
 C(u1, u2) = C(0.1,1) + C(1,0.1) + C(1,1) ≠ 0.2, 
  شود. بنابراین تساوی برقرار نمی 1درست است فقط برای مقدار  u2 یا u1 برای 0.1خواهد بود. در تساوی فوق مقدار 

  صورتتوانیم بهتابع کاپوال را می
 C(u1, u2) = C(ω1, 0.1) + C(0.1, ω2) + C(ω1, ω2) = 0.2, 

  صورت، به 𝐑2 بنویسیم، که از طریق جدول توزیع و چگالی
 C(u1, u2) = 0.1ω1 + 0.1ω2 + 0.8ω1ω2 = 0.2, 

  سازیرا به صورت مسئله بهینه ω2  CCVaR0.2(𝐑2)، و  ω1یهاآید. برای پیدا کردن مجهولدست میبه

 min
w1,w2

    
1

0.2
((1 + 0) ⋅ 0.1w1 + (0 + 1) ⋅ 0.1w2 + (1 + 1) ⋅ 0.8w1w2) 

s. t.     0.1w1 + 0.1w2 + 0.8w1w2 = 0.2,                                                                       
  0 ≤ wi ≤ i    برای     1 = 1,2,     

w1 سازی، برایمینیمم نویسیم. با حل این مسئلهمی  =
1

9
w2 و  = w1 یا 1 = 1 w2 =

1

9
  نتیجه به صورت 

 CCVaR0.2(𝐑2) = 13/9 > 1 = CCVaR0.2(𝐑1), 
 .یکنوا نیست CCVaR آید، و این یعنیبدست می

 (4)، خاصیت 2.11و گزاره (5) عالوه از ، به[5]پذیری استخاصیت باال جمعدارای  CVaR دانیم، می(4)برای اثبات 

  صورتبه
 CCVaRβ(𝐑) ≥ CVaRβ(𝟏T𝐑) ≥ ∑n

i=1 CVaRβ(Ri) = ∑n
i=1 CCVaRβ(Ri), 

  .شوداثبات می

 پردازیم، که توسطمی Ri ریسک هایلفهگیری تعیین شده در فرآیند محسابات برای موی دقت اندازهدر نهایت به مسئله

 .گیریمای پیوسته را در نظر میهای حاشیههایی از توزیعاند. بدین منظور تقریبمتغیرهای تصادفی پیوسته مدل شده
,ai] کنیمفرض می bi] ⊃ Ri برای i = 1, … , n ی محدودای بسته باشد، که به دنبالهزیرمجموعه 

 ai = ti
(1)

< ti
(2)

< ⋯ < ti
(k)

= biبرای k ∈ ℕ 1م برای کنیافراز شده است، همچنین فرض می ≤ j ≤ k ،

ℙ[ai, ti
(j)

] = FRi
(ti

(j)
 د.ش نشان داده خواهد 𝐑𝐤 و بردار تصادفی با RK باشد. در ادامه تقریب متغیر تصادفی با (

 گزاره-2.4.2

  برای بردارهای تصادفی تقریبی روابط 

 
CCVaRβ(𝐑(k)) ≥ CCVaRβ(𝐑)           برای  هر   k ∈ ℕ,

CCVaRβ(𝐑(k)) → CCVaRβ(𝐑)           وقتی   k → +∞.
 

  .برقرار است
  

,ℙ[𝑎𝑖 از  :اثبات 𝑡𝑖
(𝑗)

] = 𝐹𝑅𝑖
(𝑡𝑖

(𝑗)
𝑘 برای هر ( ∈ ℕ یتوان رابطهمی  

 𝐹
𝑅𝑖

𝑘
−1(𝑝) ≥ 𝐹𝑅𝑖

−1(𝑝), 
𝑝 را برای هر ∈ 𝑘 رای هرب(3) نوشت، در نتیجه از  [0,1) ∈ ℕی، رابطه  

 𝐶𝑉𝑎𝑅𝛽(𝑅𝑖
(𝑘)

, 𝒖) ≥ 𝐶𝑉𝑎𝑅𝛽(𝑅𝑖, 𝒖) 
𝐶𝐶𝑉𝑎𝑅𝛽(𝑹) طهاز راب بنابراین .شودبرقرار می = 𝑚𝑖𝑛

𝒖∈𝒰𝛽

∑𝑛
𝑖=1 𝐶𝑉𝑎𝑅𝛽(𝑅𝑖, 𝒖) صورتحکم به 
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 𝐶𝐶𝑉𝑎𝑅𝛽(𝑹(𝑘)) ≥ 𝐶𝐶𝑉𝑎𝑅𝛽(𝑹)           برای  هر   𝑘 ∈ ℕ, 
 .شودبرقرار می

𝑖  کنیم برایفرض می برای اثبات قسمت دوم = 1, … , 𝑛،  
 𝐹𝑅𝑖

−1(𝑝) = 𝑡𝑖, 
𝑘 وقتی. باشد → 1کند، برای میل می ∞+ ≤ 𝑗 ≤ 𝑘 و 𝑖 = 1, … , 𝑛 فواصل 𝑡𝑖

𝑗 شود در نتیجهها خیلی کم می 𝑡𝑖 ها

𝑡𝑖 بر یکی از
𝑗شوند، لذا حکم برقرار استها منطبق می. 

 

 نتيجه گيری: -3

و معقول، ارائه شد. مدل از  یاطالعات کامل تصادف یهیسبد بر پا سکیر یسازنهیبه یبرا یلیمدل تحل کی مقاله نیدر ا

منسجم بودن و اندازه  لیدلهب CVaR. کندیبر کاپوال استفاده م یمبتن  CVaR)) یشرط سکیارزش در معرض ر میتعم

 یامدهایکه بر پ دهدیامکان را به ما م نیدارد، که ا تیمحبوب یکاربرد یهااز برنامه یارینامطلوب بودن در بس سکیر

 ییکارا شود،یم یمنته یخط یزیربه مدل برنامه  CVaRانتخاب سبد   ی. مسئلهمیکن دکیتر تا نانهیبدب یوهایسنار

براساس  هامیکه تصم شودیاز اطالعات حساب م یمقدار کوچک کی یها فقط برامدل نیا یهافرمول یمحاسبات یباال

امکان  نیچون به ما ا کند،یمشکل را حل م نیا  CCVaRفاصله دارد.  ینگیمدل از به نیا نیبنابرا شود،یآن گرفته م

 نییبه طور کارا تع ره،یچندمتغ یتصادف ریمتغ کیاطالعات کامل حمل شده توسط  اسرا براس نهیکه سبد به دهدیرا م
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 چکيده

نوع نگاه به مسائل،  نيقرار گرفته است. هدف از ا نيمورد استقبال محقق نيتأم رهيبه مسائل زنج يبينگاه ترك ريدر چند دهه اخ
كه استقبال  يبيمسائل ترك نياز ا يكيبوده است.  نيتأم رهيزنج رانيتوسط مد ترحيصح يماتيبهتر و اتخاذ تصم جيبه نتا يابيدست

 هايلهيوس يابيريدو مسأله مس بياست كه از ترك يابيريمس-يابيشده است، مسائل مكان رياخ هايژه در سالياز آن، به و ايگسترده
در ت. ارائه شده اس نيتوسط محقق رياخ هايمسأله در سال ني. انواع مختلف ادآيمي دست به التياحداث تسه يابيو مكان هينقل

كاال ارائه  ليمجاز تحو هايو شعاع يهمراه با پنجره زمان يابيريمس-يابيمسأله مكان يبرا ياضير يزريمدل برنامه کيپژوهش  نيا
نوآوري اين پژوهش ارائه مدل رياضي و بررسي كارايي مدل با استفاده از  است. ياتيعمل هاينهيكردن هز نهيشده كه هدف آن كم

و با كمک  تصادفي صورت مسأله نمونه به يمدل ارائه شده، تعداد سنجيبه منظور اعتبار نيهمچن گيري است.هاي تصميمتكنيک
صحت نشان از  جيحل شده است. نتا GAMS سازينهينرم افزار به طيو در مح ديگرد ديمقاالت معتبر تول هايگرفتن از داده

در ادامه پژوهش براي بررسي كارايي مدل ارائه شده، مسأله مسأله با استفاده از فاكتورهاي  داشته است. ارائه شده مدل عملكرد
در دو حالت فعلي و مدل پياده شده بر روي يک مطالعه موردي مقايسه شده است ها حليل پوششي دادهمالي و بكارگيري روش ت

 كه نتايج نشان از كارايي مدل دارد.

 پنجره زماني ؛عيتوز يشبكه ها ؛يابيريمس-يابيمسأله مكان کلمات کليدی: 

 مقدمه -1

تامين شامل تمامي مراحلي است كه چه مستقيم و چه بر اساس تعريفي كه سونيل چوپرا ارائه كرده است، يک زنجيره   

[. بدين صورت كه مواد خام از تامين كنندگان به 1سازي درخواست يک مشتري نقش دارند ]غيرمستقيم در برآورده

گيرد و محصوالت توليد ها بر روي مواد خام صورت ميشوند و عمليات توليدي توسط كارخانهها ارسال ميكارخانه

 شود. ها و در نهايت به مشتري فرستاده ميفروشسپس محصوالت به انبارهاي توزيع و از آنجا به خرده شوند،مي

ها و مشتري كنندگان، توليد كنندگان، انبارهاي توزيع، خرده فروشي اعضاي يک زنجيره تامين معمولي عبارتند از : تامين

، شامل توليد، حمل و نقل و انبارش است. حمل و نقل كارا و شودهاي اصلي در اجزاي زنجيره انجام مينهايي. عمليات

هاي فروش و در موثر مواد از محل تهيه مواد خام به تسهيالت فراوري، توليد قطعات و مونتاژ، مراكز توزيع، نمايندگي

 باشد. نهايت مشتريان، در دنياي رقابتي امروز بسيار مهم و حياتي مي

مصرف  امكان آوردن فراهم وسيله به كشورها اقتصادي توسعه در مهمي نقش وزامر صنعتي دنياي در نقل و حمل

از  اوليه مواد انتقال مستلزم مشتري يک به نهايي محصول دارد. ارائه توليد محل از دور بسيار هاي محل در محصوالت

به  نهايي محصول رساندن سرانجام و ها،كارخانه بين تمام نيمه محصوالت انتقال كنندگان، توليد به كنندگان تأمين

از  بااليي درصد نقل و حمل هاي هزينه نقل، و حمل هاي فعاليت تعدد دليل به  است. مقصد بازارهاي و مشتريان
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 [.2گيرند ]درصد( را در بر مي 60تا  30هاي لجستيک )بين هزينه

ونقل و به مسأله طراحي شبكه حمل، توجه روزافزون 1990هاي ناشي از اوج گرفتن رقابت بعد از سال يكي از خروجي

كنندگان به دنبال قابليت فروشان و مصرففروشان بود. خردهزنجيره تامين هم از طرف توليدكنندگان و هم از طرف خرده

پذيري بيشتر براي پاسخ به احتياجات خود بودند. اين نياز، توليدكنندگان و تر و انعطافاطمينان بيشتر، واكنش سريع

ونقل كاال به علت تاثير ان را مجبور به يافتن راهي جديد و بهتر براي مديريت جريان كاالها كرد. حملخرده فروش

باشد. هاي توزيع دارا ميگذارند نقش كليدي در شبكهمستقيمي كه در قيمت، دسترسي، كيفيت و موجودي محصول مي

نويسندگان باشند. ک شبكه  توزيع مناسب و كارا ميونقل، استقرار و طراحي يهاي حملاولين راهكار براي كاهش هزينه

يک مسأله طراحي شبكه توزيع كاال  1اند. بوركسسيستم توزيع مدنظر قرار داده مختلفي اين موضوع را در طراحي

هاي زماني دوسطحي را با درنظر گرفتن برداشت و تحويل همزمان چند محصولي با ناوگان وسيله ناهمگن و داراي پنجره

نيكبخش و ذگردي مسأله طراحي شبكه توزيع دو سطحي را با  [.43] استدار را بررسي كرده هيالت ظرفيتو تس

دار را مسيريابي وسيله نقليه ظرفيت-يابيشاد و فتاحي مسأله مكانمحمدي [.44]اند دار درنظر گرفتهتسهيالت ظرفيت

هاي فضايي را مورد بررسي مسأله برگرفته از ماموريتيک  2آن و همكاران [.45] نظر گرفتندبا پنجره زماني سخت در

رزش هستند، در نظر قرار دادند. دپوها نقاط پتانسيل براي فرود فضاپيما و مشتريان مراكز تحقيقاتي كه داراي سود و ا

تعيين طراحي شبكه توزيع را با تابع هدف حداقل ارائه دادند. هدف اين تحقيق  3ژو و همكاران [.46] اندگرفته شده

[.  47باشد ]هاي نقليه بر روي يک گراف وزن داده شده است، ميدپوهايي كه بايد احداث گردند و تعيين مسير وسيله

اند. نويسندگان يک فراابتكاري كننده ارائه كردهاحمدي جاويد و صديقي يک مدل با تقاضاهاي قطعي و چندين تأمين

با چند دوره  موجودي-مسيريابي-يابيمسأله مكان يک4گوئررو و همكاران [.48اند ]اي براي حل ارائه دادهسه مرحله

ها در نظر گرفتند ا و خرده فروشها، نقاط پتانسيل براي دپوهزماني ارائه دادند. براي شبكه مورد نظر سه سطح كارخانه

مقدم موسوي و توكلي [.50] مبتني بر كمان فرمول بندي كردند مسأله را با متغيرهاي 5هاشمي دوالبي و سيفي [.49]

 [.51]شود بندي نيز ميامل تصميم زمانمسأله را با تسهيالت در نظر گرفتند كه ش

هبود داده بو شبكه توزيع  گرددبراي طراحي سيستم توزيع پيشنهاد مي مدل رياضي يکدر اين پژوهش در مرحله اول 

شود و اده ميدموجود و يكبار روي مدل بهبود يافته انجام ها يكبار بر روي وضعيت شود. روش تحليل پوششي دادهمي

 .يا خير شود كه كارايي مدل بهبود يافته بيشتر از كارايي سيستم كنوني استنشان داده مي

 تعریف مسأله -2

اي از ها و مجموعهاي از مشتريهاي زماني، مجموعهمسيريابي وسيله نقليه با محدوديت پنجره-يابيدر مسأله مكان  

نقاط كانديد احداث دپو براي عرضه محصول، در سطحي جغرافيايي با مختصات مكاني معلوم وجود دارند. تقاضاي 

. هر باشندهاي مختلف ميمتنوع داراي ظرفيت وسايل حمل و نقل ها و ظرفيت دپوها از ابتدا مشخص هستند.مشتري

شود يک وسيله نقليه متعلق به آن دپو تخصيص داده ميمشتري براي دريافت كاالي مورد تقاضاي خود فقط به يک دپو و 

هاي ظرفيت دپو و همچنين ظرفيت وسيله نقليه مد نظر قرار گيرد. هر وسيله نقليه نيز تور كه در اينجا بايد محدوديت

. هر دگردهاي تخصيص يافته به خود، دوباره به همان دپو باز ميدهي به مشتريخود را از دپو آغاز و پس از سرويس

نيز  ljزودترين زمان شروع دريافت سرويس و  ejدارد. در اينجا  (ej,lj)مشتري يک بازه زماني از قبل مشخص شده 

مشتري سرويس را در بازه  نرمهاي زماني ديرترين زمان شروع دريافت سرويس از وسيله نقليه است. در حالت پنجره
                                                           

1. Burks 
4. Ahn et al 
1. Xu et al 
4. Guerrero et al 
1. Hashemi Doulabi and Seifi 
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از شروع بازه به محل مشتري برسد،  يا ديرتر يله نقليه زودتركند و اگر وسشده توسط خود دريافت مي زماني تعريف

همچنين هر محصول از زمان توليد تا رسيدن به دست مشتري . شودهايي با توجه به عدم رعايت بازه ميمتحمل جريمه

، هدف از اين موضوعشود. ملزم است يک شعاع مشخص را طي كند كه در صورت رد كردن اين شعاع متحمل جريمه مي

ريزي تورهاي هر دپو است؛ به هاي مناسب احداث دپو و تعيين و برنامههاي مربوطه و تعيين مكانكردن هزينهكمينه

 .ها پاسخ داده شودطوري كه تقاضاي همه مشتري

 مفروضات مسأله -1. 2

-انبارها وخردهكننده، زنجيره تأمين شامل تأمين(1 شوند عبارتند از:مهمترين مفروضاتي كه در اين تحقيق لحاظ مي
 ها( مشخص است.ها )توزيع كنندههاي بالقوه تاسيس انبارفضاي حل مسأله گسسته بوده و مكان( 2 باشد.ها ميفروش

هاي حمل و نقل به مسافت پيموده شده وابسته هزينه( 4 ها ثابت و مشخص است.فروشگيري خردهتعداد و محل قرار( 3

مسأله از نوع تک ( 6 باشد.ي يک پنجره زماني از نوع نرم  براي دريافت كاال ميفروش)مشتري( داراهر خرده( 5 است.

ناوگان حمل ناهمگن ( 8. رد كردن شعاع مجاز خدمتي مستلزم وارد شدن هزينه است( 7 باشد.اي ميمحصولي و تک دوره

 شود.سازي ميمسأله در شرايط قطعي مدل( 9 است.

 بندی مدلفرمول -2. 2

گردد. هدف اصلي اين مدل لحاظ كردن شرايط دنياي واقعي در ندي مدل پيشنهادي ارائه ميبدر اين بخش فرمول

ها، پارامترها و متغيرهاي شامل مجموعه انديس(قالب يک مدل است. در ادامه به منظور بيان فرم رياضي مدل، نمادها 

 گيرند.بندي مدل پيشنهادي مورد استفاده قرار ميتصميم( معرفي گرديده و در فرمول
𝐼 هاي بالقوه مركز توزيع مكان مجموعه 𝑙𝑗 ترين زمان رسيدن محصول به مشتري ديرj  
𝐽   هااي از همه مشتريمجموعه 𝑃𝑒𝑗 جريمه زودتر از موعد رسيدن محصول به مشتريj 

𝐾   اي از همه وسايل نقليهمجموعه 𝑃𝑙𝑗 كرد تحويل محصول به مشتري جريمه ديرj 

𝑂   كنندهمكان توليد  𝐻  شعاع مجاز خدمت رساني از توليد كننده تا مركز توزيع 

𝑁 تعداد گرهاي مشتري و انبار 𝐺 شعاع مجاز خدمت رساني مركز توزيع به مشتري 
𝐶𝑖𝑗  مسافت بين گرهi  وگرهj. 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐼 ∪ 𝐽  𝑃𝐻  جريمه تجاوز از شعاع بين توليد كننده و توزيع كنندهi 

𝐶𝑜𝑖  مسافت بين توليد كنندهO  تا مركز انبارi 𝑃𝐺  جريمه تجاوز از شعاع بين توزيع كننده و مشتريj 
𝑃𝑖  هزينه ثابت تاسيس مركز توزيعi 𝑋𝑖𝑗𝑘 سفر كند  jبه گره  iبه طور مستقيم از گره  kاگر وسيله نقليه  

 باشد.برابر يک، در غير اين صورت برابر صفر مي
𝐹𝑘   هزينه ثابت استفاده از وسيله نقليهk 𝑦𝑗  اگر انبارi  تاسيس شود يک، در غير اين صورت صفر 

𝑉𝐶𝑖 براي رسيدگي به هر واحد كاال  هزينه متغير 𝑓𝑖𝑗  اگر مشتريj  به مركز توزيعi  ،صفروگرنه تعلق گيرد يک 
𝑊𝑖  ظرفيت مركز توزيعi 𝐷𝑖  مقدار كاالي ارسالي از توليدكننده به مركز توزيعi 

𝑑𝑗  تقاضاي مشتريj a𝑗  زمان رسيدن محصول به مشتريj 

𝑄𝑘  ظرفيت وسيله نقليهk  𝑇𝑒𝑗  مدت زمان زودكرد رسيدن محصول به مشتريj 
𝑆𝑇𝑖 دهي كاال براي گره زمان سرويسi  𝑇𝑙𝑗   مدت زمان ديركرد رسيدن محصول به مشتريj 
𝑆𝑀 سرعت متوسط وسيله نقليه ℎ𝑖  كننده كننده به توزيعاز طول مسير از توليدشعاع تجاوز شده 

𝑒𝑗  زودترين زمان رسيدن محصول به مشتريj  𝑔𝑘  شعاع تجاوز شده از توزيع كننده به مشتري در مسيرk 

𝑈𝑟𝑘    محدوديت زيرتورر كمكي براي حذف متغي 

زمایشى
خه آ

نس



 

 

 مدل ریاضی:

(1) 

𝑀𝑖𝑛 𝑧 = ∑ 𝑃𝑖𝑦𝑖 + ∑ ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑘∈𝐾𝑗∈𝐼∪𝐽𝑖∈𝐼∪𝐽𝑖∈𝐼

+ ∑ 𝐹𝑘 ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑗∈𝐽

+ ∑ 𝑦𝑖𝐶𝑜𝑖 

𝑖∈𝐼𝑖∈𝐼𝑘∈𝐾

+ ∑ 𝑉𝐶𝑖𝐷𝑖

𝑖∈𝐼

+ ∑ 𝑃𝑒𝑗𝑇𝑒𝑗 + ∑ 𝑃𝑙𝑗𝑇𝑙𝑗 + ∑ 𝑃𝐻ℎ𝑖 + ∑ 𝑃𝐺𝑔𝑘

𝑘∈𝐾𝑖∈I

  

𝑗∈𝐽𝑗∈𝐽

 

 

(2) ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘 = 1

𝑖∈𝐼∪𝐽𝑘∈𝐾

                                                         ∀ 𝑗 ∈ 𝐽       

(3) ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘 ≤ 1

𝑗∈𝐽𝑘∈𝐾

                                                            ∀𝑖 ∈ 𝐼       

(4) ∑ 𝑑𝑗 ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝑄𝑘

𝑖∈𝐼∪𝐽𝑗∈𝐽

                                                    ∀ 𝑘 ∈ 𝐾      

(5) 𝑈𝑟𝑘 − 𝑈𝑗𝑘 + 𝑁𝑥𝑟𝑗𝑘 ≤ 𝑁 − 1                                       ∀𝑟, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑘 ∈ 𝐾  

(6) ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑗∈𝐼∪𝐽

− ∑ 𝑥𝑗𝑖𝑘

𝑗∈𝐼∪𝐽

= 0                                             ∀ 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑖 ∈ 𝐼 ∪ 𝐽          

(7) ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑗∈𝐽

≤ 1

𝑖∈𝐼

                                                              ∀ 𝑘 ∈ 𝐾                       

(8) (∑ 𝑑𝑗𝑓𝑖𝑗) − 𝑤𝑖𝑦𝑖 ≤ 0

𝑗∈𝐽

                                                 ∀ 𝑖 ∈ 𝐼                          

(9) −𝑓𝑖𝑗 + ∑ (𝑥𝑖𝑚𝑘 + 𝑥𝑚𝑗𝑘) ≤ 1

𝑚∈𝐼∪𝐽

                                ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑘 ∈ 𝐾     

(10) 𝐷𝑖 = ∑ 𝑑𝑗𝑓𝑖𝑗                                                                   ∀ 𝑖 ∈ 𝐼       

𝑗∈𝐽

 

(11) 𝑎𝑗 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘 (𝑎𝑖 + 𝑆𝑇𝑖 + (
𝐶𝑖𝑗

𝑆𝑚
))

𝑘∈𝐾𝑖∈𝐼∪𝐽

                    ∀𝑗 ∈ 𝐽          

(12) 𝑇𝑒𝑗 ≥ (𝑒𝑗 − 𝑎𝑗)                                                               ∀𝑗 ∈ 𝐽           

(13) 𝑇𝑙𝑗 ≥ (𝑎𝑗 − 𝑙𝑗)                                                                 ∀𝑗 ∈ 𝐽        

(14) 𝐶𝑂𝑖 ∗ 𝑦𝑖 − ℎ𝑖 ≤ 𝐻                                                            ∀𝑖 ∈ 𝐼    

(15) ( ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑘) − 𝑔𝑘 ≤ 𝐺

𝑗∈𝐽

 

𝑖∈𝐼∪𝐽

                                       ∀𝑘 ∈ 𝐾       

(16) ∑ 𝑓𝑖𝑗 = 1                                                                         ∀𝑗 ∈ 𝐽          

𝑖∈𝐼

 

(17) 𝑥𝑖𝑗𝑘 = 0 𝑜𝑟 1                                                                    ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑘 ∈ 𝐾     

(18) 𝑦𝑖 = 0 𝑜𝑟 1                                                                       ∀ 𝑖 ∈ 𝐼    

(19) 𝑓𝑖𝑗 = 0 𝑜𝑟 1                                                                      ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽       

(20) 𝑈𝑟𝑘 , 𝑎𝑗 , 𝑇𝑒𝑗 , 𝑇𝑙𝑗 , ℎ𝑖 ≥ 0                                                   ∀𝑙 ∈ 𝑗,   𝑘 ∈ 𝐾       

انبار، هزينه هاي تاسيس ( مينيمم كردن مجموعه هزينه1هدف )تابع باشد، در مدل مذكور كه داراي دو هدف مي

تحويل از انبار به مشتري، هزينه استفاده از وسيله نقليه، هزينه تحويل از توليدكننده به انبار، هزينه متغير براي رسيدگي 

رساني بين هاي زودكرد و ديركرد تحويل محصول به مشتري )به ترتيب( و هزينه تجاوز از شعاع خدمتدر انبار، جريمه

براي مقدار نشان دهنده زمان دردسترس محصول  ني. اباشدده و از توزيع كننده به مشتري ميكننكننده و توزيعتوليد

كننده اين بيان 3محدوديت  دهد.تخصيص هر مشتري به يک مسير را نشان مي 2محدوديت  باشد.استفاده مشتري مي

ت براي هر وسيله نقليه را بيان محدوديت ظرفي 4محدوديت  شود.است كه حداكثر يه تور از هر مركز توزيع خارج مي

محدوديت تعادل جريان  6محدوديت  دهد.مجموعه محدوديت حذف زيرتور جديد را نشان مي 5محدوديت  كند.مي

 7محدوديت هاي ورودي و خروجي به يک گره، ناشي از يک وسيله نقليه برابر باشند.كند كه يالاست كه تضمين مي
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بيانگر محدوديت ظرفيت براي مراكز  8محدوديت  تواند سرويس دهد.يک بار مي كند كه هر وسيله نقليهتضمين مي

تواند به يک مركز توزيع اختصاص يابد تنها اگر يک مسير كند كه يک مشتري ميبيان مي 9 محدوديت باشد.توزيع مي

ي از توليد كننده و تقاضاي رابطه تعادل بين كاالي ارسال 10محدوديت  از مركز توزيع به سمت مشتري وجود داشته باشد.

را بيان  jزمان تحويل محصول به دست مشتري  11محدوديت  (.iمشتريان )مجموع تقاضاي نسبت داده شده به هر انبار 

محدوديت نقض پنجره زماني، زماني كه محصول به موقع به دست مشتري نرسد )زودكرد  13و  12محدوديت  كند.مي

هرمشتري تنها به يک مركز  16محدوديت  هستند. هاي شعاع خدمت رسانيدوديتمح 15و  14محدوديت  و ديركرد(.

 يابد.توزيع اختصاص مي

 محاسبات عددی -3

هاي مختلفي منظور اعتبارسنجي مدل مثالباشد. بههدف از انجام آزمايشات محاسباتي، ارزيابي و اعتبارسنجي مدل مي

ها را اينجا بيان كرده و نتايج يک مثال كوچک با يک مكان آن در سايزهاي مختلف در نظر گرفته شد كه سه نمونه از

 ها بصورت زير است.مثالتوليدكننده، دو مكان بالقوه انبار وپنج مشتري و دو وسيله نقليه بيان شده است. 

 : مقادیر پارامترهای مدل )الف(1-3جدول 

 شرح عالمت
 مثال شرح عالمت مثال

1 2 3 1 2 3 
V  15 8 7  هاگرهمجموع K 5 3 2 تعداد وسيله نقليه 

I 4 3 2 تعداد مركز توزيع N 15 8 7 تعداد گره 

J 10 5 5 تعداد مشتري      

برروي رايانه، همراه با  BARONكننده كد شده و سپس مسأله نمونه توسط حل GAMSمدل پيشنهادي در نرم افزار 

 حل شده است.  GB 8و با حافظه داخلي  core i7 2GHzپردازنده 

 مقادیر بهينه مثال عددی :2جدول 

 زمان حل تابع هدف  شماره مثال
1 108536 6.8 
2 68/98969 466.2 
3 46/98403 3680.1 

 مقایسه کارایی قبل و بعد از پياده سازی مدل -4

( DEAها )شركت در قبل و بعد از پياده سازي مدل پيشنهادي، از رويكرد تحليل پوششي دادهبراي مقايسه كارايي 

به محاسبه  يقو ياضير يمبنا يرياست كه با به كارگ يعلم يكردهاياز رو يكيها داده يپوشش ليتحلاستفاده شده است. 

مورد مطالعه  رندهيگ ميتصم يكامل واحدها يبنددر رتبه ييباال اريبس تيداده ها قابل يپوشش ليپردازد. تحل يم ييكارا

هاي ورودي مدل در جدول زير ارائه شده است. الزم به ذكر است بر اساس اطالعات بدست آمده، داده .آورديفراهم م

هاي شركت، كاهش هزينه زنجيره تامين و همچنين افزايش بدهي شركت شده است احداث انبارها باعث افزايش دارايي

 استقراض مجبور به تامين مالي شده است.  كه بدليل

اند و نتايج زير كد نويسي شده GMASافزار ها در نرمهاي مشخص شده براي آنفاكتورهاي ارائه شده به همراه داده

 1سازي مدل: كارايي براي حالت بعد از پيادهو  0.926سازي مدل: كارايي براي حالت قبل از پياده بدست آمده است.

ها كارايي شركت نان آوران را بعد همانگونه كه از نتيجه بدست آمده مشخص است، بكارگيري شيوه تحليل پوششي داده

نمايد و با توجه به در نظر گرفتن فاكتورهاي مالي در كنار فاكتور هزينه، اين ونقل تاييد ميسازي مدل حملاز پياده
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 اشد.تواند يک نتيجه جامع و قابل اتكاء بنتيجه مي

 : مقادیر پارامترهای مدل تحليل پوششی داده ها 3جدول 

 مقدار بعد از پياده سازي مدل  مقدار قبل از پياده سازي مدل  نام فاكتور
 1232 875 هاي شركتمجموع دارايي

 50.543186 0.543186 بدهي شركت
 1210 1120 حقوق صاحبان سهام

 104 73 تعداد مشتريان
 1240.55 1682.132 هزينه زنجيره تامين

 بندینتيجه و جمع -5

هاي زماني و با در نظر گرفتن مسيريابي انبارهاي توزيع با پنجره-يابيمكاندر اين پژوهش يک مدل رياضي براي مسأله 

ساز گمز افزار بهينههاي مجاز حمل ارائه شده است. مدل رياضي پيشنهادي جهت بررسي صحت عملكرد، در نرمشعاع

ديد و با سه مثال عددي مختلف حل شد كه نتايج بدست آمده نشان از صحت عملكرد مدل دارد. همچنين كدنويسي گر

با در نظر گرفتن فاكتورهاي مالي و با سازي مدل سازي و بعد از پيادهبراي نشان دادن كارايي مدل، وضعيت قبل از پياده

سازي مدل نتيجه نشان از بهبود وضعيت مالي با پيادهها كدنويسي و حل شد كه بكارگيري روش تحليل پوششي داده

 شد.
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 چكیده

امل و ناقص مابين چندگانه است. همخطی به وجود ارتباط خطی ک خطی های رگرسيونهمخطی یکی از مشکالت رایج در مدل
های دوم قادر به ارائه نتایج درست نخواهد روش کمترین توان ،شود. در صورت وجود همخطی در مدلگفته میمتغيرهای توضيحی 

هایی روی پارامترها محدودیتروش ریج و یا حتی در نظر گرفتن  های دیگری نظيراین شرایط نيازمند بکارگيری روش بود. در
 های خطی جزئی مدلی شامل دو قسمت پارامتری و غير پارامتری است. این مدل ها بسيار کاربردی هستند و نمایندهمدل  هستيم.

يضوی تراز شود که خطاها دارای توزیع بشوند. در این مقاله فرض میهای دنيای واقعی محسوب میدادهمدل بندی خوبی برای 
های دوم ن توان. دراین مقاله ضرایب رگرسيونی با چهار روش کمتریضرایب رگرسيونی برآورد خواهند شدد و در این شرایط هستن

یافته خطی جزئی و ریج های دوم تعميم یافته خطی جزئی محدودشده، ریج تعميمتعميم یافته خطی جزئی، روش کمترین توان
یافته خطی جزئی محدودشده عملکرد وش ریج تعميمرشود که نشان داده میشوند. یافته خطی جزئی محدودشده برآورد میتعميم

 ها نشان داد.بهتری نسبت به سایر روش

 .هموارساز کرنلخطی؛ هم مدل رگرسيونی خطی جزئی؛محدودیت تصادفی؛  توزیع بيضوی تراز؛ برآورد ریج؛ کلمات کلیدی:

 مقدمه -1

 صورتمدل رگرسيونی خطی جزئی به

𝒚 = 𝑿𝜷 + 𝒇(𝒕) + 𝜺,                                                                                                                                                 (1) 

𝒚است که در آن  = (𝑦1, … , 𝑦𝑛) T بردار مشاهدات متغير پاسخ ،𝑿 = (𝒙1, … , 𝒙𝑝)  ماتریس مشاهدات متغيرهای

𝒙𝑖توضيحی با  = (𝑥1𝑖, … , 𝑥𝑛𝑖) T ازای به 𝑖 = 1, … , 𝑝، 𝑓(𝒕) = (𝑓(𝑡1), … , 𝑓(𝑡𝑛))T ، 𝜷 = (𝛽1, … , 𝛽𝑝) T 
𝜺 بردار ضرایب رگرسيونی و = (휀1, … , 휀𝑛)T کنيم که خطاها با در این مقاله ما فرض می .خطای تصادفی است بردار

دهند که به طور خاص های احتمال را تشکيل میها خانواده بزرگی از توزیعاند. این توزیعتوزیع شده 1توزیع بيضوی تراز

های متقارن های بيضوی تراز فرم پارامتر از توزیعچندمتغيره است.  در واقع توزیع-𝑡شامل توزیع نرمال چندمتغيره و 

 یافت.  ]1[توان در یک گزارش جامع از تحوالت اخير این توزیع را می هستند.  2کروی

,𝜺~𝐸𝐶𝑛(𝟎بنابراین خطاها به صورت  𝜎2𝑽1, ℎ) هستند، یعنی  

𝑔(𝜺) = 𝑑𝑛|𝜎2𝑽1|
−1

2⁄ ℎ [
1

𝜎2
] 𝜺T𝑽1

−1𝜺,                                                                                                               (2) 

.)ℎشده و ثابت نرمال 𝑑𝑛که در آن  ,0]تابعی نامنفی روی بازه  ( .)𝑔طوری که است به (∞ یک تابع چگالی نسبت به  (

                                                           
1 Elliptically contoured distributions (ECD) 

2 Spherical symmetric distributions 
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𝜇(. .)ℎالزم به ذکر است که  است. ℝ𝑛معين روی  σبا  ( .)𝜓و  ( ها را تعيين هر عضو خاص از خانواده این توزیع (

:𝜓کنند. همچنين برای برخی توابع نظير می [0, ∞]  →  𝑅 ، E(𝜺) = Cov(𝜺)و  0 = 2𝜎2𝜓′(0)𝑽−1  منجر به

|𝜓′(0)| < .)𝜓شوند که در این صورت می ∞   شود. ناميده می 3مولد مشخصه (

های پارامتری و ناپارامتری هستند زیرا هم شامل قسمت خطی تر از مدلهایی بسيار منعطفهای خطی جزئی مدلمدل

مجموعه داده، هم با متغيرهای مستقلی که دارای در ها در شرایطی که و هم شامل قسمت غيرخطی هستند. این مدل

ارتباط غير خطی با پاسخ دارند، مواجه شویم بسيار  ارتباط خطی با متغير پاسخ هستند و هم متغيرهای مستقلی که

در  𝒚ها با متغير 𝛽𝑖به طور خطی و از طریق  𝒙𝑖( متغيرهای مستقل 1سودمند خواهند بود. به عنوان نمونه در مدل )

.)𝑓 به طور غيرخطی و از طریق تابع 𝒕ارتباط هستند. درحالی که متغير مستقل  در ارتباط است.  𝒚 متغير پاسخ با (

مند های آن است که به خواننده عالقهها و ویژگیمنبع بسيار کاملی درمورد این مدل [2]کتاب هاردل و همکارانش 

( در 𝒙𝑖ها را در حضور همخطی )وجود ارتباط خطی ميان متغيرهای مستقل شود. در این مقاله ما این مدلپيشنهاد می

جود همخطی ممکن است منجر به فواصل اطمينان وسيع برای پارامترها، ناپایداری ودهيم. مدل مورد بررسی قرار می

همخطی وجود دارد از جمله  های مختلفی برای غلبه برپارامترها و یا توليد برآوردهایی با عالمت اشتباه شود. روش

ریج برای رفع مشکل همخطی  اولين بار از رگرسيون [3]هورل و کنارد  غيره. ی اصلی، رگرسيون ریج ورگرسيون مولفه

توان با در نظر خطی نيست. به عنوان نمونه میالبته روش ریج تنها روش موجود برای رویارویی با هم استفاده نمودند.

ای )اطالعات پيشين در مقابله کرد. در برخی شرایط اطالعات غير نمونههمخطی ها با مشکل گرفتن برخی محدودیت

گيرند. در کل برآوردگرهای محدودشده عملکرد بهتری ها در مدل قرار میبه عنوان محدودیت معموالمورد پارامترها( 

و  یاز مالحظات نظر یناش قتيحق( 1) لیاز دال یکیبه  تواندیم تی. محدودنشده دارند نسبت به برآوردگرهای محدود

 رمعموليغ شدهليشرط تحم( 4) متخصص، اینظر محقق ( 3) آزمون شود، دیکه با یاهيفرض( 2) (،یشگاهی)آزما یتجرب ای

ی تصادف ريصورت غممکن است به تیمحدود نیا .[4]د ه وجود آیی بدر مدل مورد بررس یحذف فزونگ ایکاهش  یبرا

در مورد  نانياگر عدم اطم. [5]ستندين قيدق نيشيوجود دارد که در اطالعات پ یاريبسشرایط در عمل، و  شود انيب

 4یتصادف یخط یهاتیمحدود ،یخط یهاتیمحدود یمناسب برا نیگزیجا کیوجود داشته باشد،  نيشياطالعات پ

𝒓 صورتبه = 𝑹𝜷 + 𝛎 که که یطوراست به 𝒓  بردار𝑞 با عناصر معلوم و یبعد 𝑹 سیماتر 𝑞 × 𝑝 نيشيطالعات پ 

محدودیت خطی تصادفی حتی اگر  مجهول( است. نيشي)اطالعات پ یتصادف یخطا 𝛎 بردار پارامترها و یمعلوم رو

کند و در صورت وجود همخطی در مدل نيز عملکرد عنوان اطالعات اضافی عمل میای نااریب باشد، بهاطالعات غيرنمونه

 بسيار خوبی دارد. 

( به یک 1مدل ) 𝜷قسمت غيرخطی مدل را حذف کنيم. با فرض معلوم بودن بایست ( ابتدا می1برای برآوردهای مدل )

 ل ناپارامتری به صورت مد
𝒚 − 𝑿𝜷 = 𝒇(𝒕) + 𝜺,   𝒚∗ = 𝒇(𝒕) + 𝜺  

 

∗𝒚تبدیل خواهد شد به طوری که در آن  = 𝒚 − 𝑿𝜷  .مدل حاصل یک مدل ناپارامتری است که  در این حالتاست 

.)𝒇برآورد تابع  𝑓(𝒕)با روش کرنل به سادگی و به صورت  ( = 𝒌𝜔𝑛
(𝒕)(𝒚 − 𝑿𝜷) شود که در آن حاصل می𝒌𝜔𝑛

(. ) 

 ( به صورت 1مدل ) 𝑓(𝒕)با  �̂�(𝒕)اکنون با جایگزینی است.  𝜔𝑛 کرنل با پارامتر هموارسازیتابع 
�̃� = �̃�𝜷 + 𝜺,                                                                                                                                                                  (3) 

�̃�شود که در آن ساده می = (𝑰𝑛 − 𝒌𝜔𝑛
)𝒚  ،�̃� = (𝑰𝑛 − 𝒌𝜔𝑛

)𝑿  است. همچنين𝒌𝜔𝑛
ماتریس هموارساز با مولفه  

                                                           
3 Characteristic generator 

4 Stochastic linear constraints 
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𝒌𝜔𝑛
(𝑡𝑖, 𝑡𝑗)  در سطر𝑖  و ستون𝑗( به ظاهر یک مدل پارامتری است اما اثر ناپارامتری 3ام است. بدیهی است که مدل )

( تحت فرضيه 3با کمک مدل ) 𝜷را درون خود حفظ نموده است. برای برآورد ضرایب رگرسيونی 

𝜺~𝐸𝐶𝑛(𝟎, 𝜎2𝑽1, ℎ) خطاها کافی است مجموع مربعات  خطی جزئی یافتهو با روش کمترین توان های دوم تعميم

 به صورت

 min
𝜷

(�̃� − �̃�𝜷)
T

𝑽1
−1(�̃� − �̃�𝜷) 

�̂�برآوردگر حاصل به صورت  و  کمينه شوند = (�̃�T𝑽1
−1

�̃�)
−1

�̃�T𝑽1
−1

�̃�  .است 
 

 الزم به ذکر است که ما محدودیت تصادفی 
𝒓
= 𝑹𝜷
+ 𝛎,                                                                                                                                                  (4) 

𝑞 سیماتر 𝑹 با عناصر معلوم و یبعد 𝑞بردار  𝒓در آن  کهگيریم را نيز برای مدل در نظر می × 𝑝 معلوم  نيشيطالعات پا

 ( مدل جدید به صورت 3با اعمال این محدودیت خطی به مدل )  ی است.تصادف یخطا 𝛎 بردار پارامترها و یرو

[
�̃�
𝒓

] = [�̃�
𝑹

] 𝜷 + [
𝜺
𝝂

],   𝒚∗∗ = 𝑿∗∗𝜷 + 𝜺∗∗     

] طوری کهبهشود. حاصل می
𝜺
𝝂

] ~𝐸𝐶(𝑛+𝑞) {[
𝟎(𝑛×1)

𝝁
] , 𝜎2𝑽ℎ} , 𝑽 = [

𝑽1 𝟎
𝟎 𝑽2

]. 

  سازییافته خطی جزئی محدودشده با حل مسئله بهينهتعيمیهای دوم برآوردگر کمترین توان 

min
𝜷

(𝒚∗∗ − 𝑿∗∗𝜷)T𝑽−1(𝒚∗∗ − 𝑿∗∗𝜷) 

�̂�به صورت  = (𝑿∗∗T𝑽−1
𝑿∗∗)

−1
𝑿∗∗T𝑽−1

𝒚∗∗  آید.به دست می 

 سازی ریج با محدودیت خطی تصادفیمسئله بهینه -2

ه جزئی یافتهمخطی است. برآوردگر ریج تعميمهمان طور که ذکر شد روش ریج راه حلی بسيار خوب برای مقابله با 

 سازیبهينه( با حل مسئله 3خطی برای مدل )

min
𝜷

(�̃� − �̃�𝜷)
T

𝑽1
−1

(�̃� − �̃�𝜷) + 𝑘𝜷T𝜷 

  

�̂�  به صورت = (�̃�
T

𝑽1
−1�̃� + 𝑘𝑰𝑝)

−1
�̃�

T
𝑽1

−1�̃�  .حاصل می شود 

,𝜺~𝐸𝐶𝑛(𝟎 کهبا فرض این 𝜎2𝑽1, ℎ) و 𝛎~𝐸𝐶𝑛(𝟎, 𝜎2𝑽2, ℎ) طوری که باشد، به𝜇  یک بردار𝑞  بعدی معلوم

ما نيز محدودیت خطی تصادفی  [6] مطابق تيل و گلدبرگر مستقل هستند. 𝛎و  𝜺شود که است. عالوه بر این فرض می

 ( به صورت 3را با مدل )

[
�̃�
𝒓

] = [�̃�
𝑹

] 𝜷 + [
𝜺
𝝂

],                                                                                                                                                     (5) 

] طوری کهم بهنویسيمی
𝜺
𝝂

] ~𝐸𝐶(𝑛+𝑞) {[
𝟎(𝑛×1)

𝝁
] , 𝜎2𝑽ℎ} , 𝑽 = [

𝑽1 𝟎
𝟎 𝑽2

 (5کمک )( با 3اکنون با بازنویسی مدل ). [

 داریم

𝐙 = 𝐖𝜷 + 𝜻.                                                                                                                                                                 (6) 

نسبت (  6های مدل )ماندههای دوم باقیبا کمينه کردن مجموع توان خطی جزئی محدودشده یافتهتعميم ریج برآوردگر

 شود. یعنیحاصل می  𝜷به 
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𝐦𝐢𝐧
𝜷

(𝒁 − 𝑾𝜷)T𝑽−1(𝒁 − 𝑾𝜷) + 𝑘𝜷T𝜷                                  

�̂�یافته محدودشده خطی جزئی به صورت برآوردگر ریج تعميم = (𝑾T𝑽−1𝑾 + 𝑘𝑰𝑝)
−1

𝑾T𝑽−1   .الزم به ذکر  است

  پارامتر ریج نام دارد. 𝑘است که در عبارت باال 

Ω0که با فرض این: 1قضیه = {𝜷: 𝜷 ∈ ℝ𝑝+𝑞 , 𝚵𝜷 = 𝟎, 𝜎 ∈ ℝ+, 𝑽 > 0, ℎ ∈ ℱ} و 

 Ω = {𝜷: 𝜷 ∈ ℝ𝑝+𝑞 , 𝜎 ∈ ℝ+, 𝑽 > 0, ℎ ∈ ℱ}  باشد به طوری کهℱ   مجموعه ای از توابعی به صورتℎ ∶

 [0, ∞)  →  (0, 𝚵و  (∞ = [−𝑅, 𝐼𝑞]  . عالوه بر این فرض کنيد که𝑥
(𝑛+𝑞)

2 ℎ(𝑥)  دارای ماکسيمم مثبت معين𝑥ℎ 

 :برای آزمون فرضيه صفر تحت مدلی با توزیع بيضوی تراز به صورت زیر خواهد بود LRCاست. در این صورت 

ℒ𝑛+𝑞 =
�̂�𝑃𝐺(𝜔𝑛)T𝚵T(𝚵𝐂(𝜔𝑛)𝚵T)−1𝚵�̂�𝑃𝐺(𝜔𝑛)

𝑞𝑠2
~𝐹𝑞,(𝑛−𝑝)(∆2) 

Fυ1,ν2به طوری که 
(δ)  توزیع فيشر غير مرکزی با پارامتر غير مرکزیδ  و درجه آزادیυ1  وν2 .همچنين است 

𝑠2 =
1

𝑛−𝑝
(𝐙 − 𝐖�̂�𝑃𝐺(𝜔𝑛))

T
𝑽−1(𝐙 − 𝐖�̂�𝑃𝐺(𝜔𝑛)) یک برآوردگر ناریب برای 𝜎2  است. الزم به ذکر است

 دارای تابع چگالی احتمال  ℒ𝑛+𝑞که 

𝑔(ℒ𝑛+𝑞) ∑ (
𝑞

𝑛 − 𝑝
)

𝑞
2

+𝑟
∞

𝑟=0

ℒ(𝑛+𝑞)

𝑞
2

+𝑟
𝐾𝑟

(0)
(∆2)

𝐵 (
𝑞
2

+ 𝑟,
𝑛 − 𝑝

2
) (1 +

𝑞
𝑛 − 𝑝

ℒ𝑛+𝑞)

𝑞+𝑛−𝑝
2

+𝑟
, 

 به طوری که 

𝐾𝑟
(0)(∆2) = [−2𝜓′(0)]𝑟 (

∆2

2
)

𝑟

∫
𝒲(𝑢)𝑒

−𝑢∆2[−2𝜓′(0)]
2

Γ(𝑟 + 1)
𝑢𝑟𝑑𝑢

∞

0

 

∆2= [−2𝜓′(0)]−1
𝜷T𝚵T(𝚵𝐂(𝜔𝑛)−1𝚵T)−1𝚵𝛃

𝜎2
 

 شود.مند پيشنهاد میمنابع بسيار مفيدی در این خصوص هستند که به خواننده عالقه  11-10-9-8] [مقاالت 

 سازیشبیهمطالعه  -1. 2

متغير  6در این قسمت شود. های ذکر شده یک مثال عددی ارائه میدر این بخش به منظور بررسی عملکرد روش

 مشاهده از مدل 75توضيحی با 

  
𝑦𝑖 = ∑ 𝑥𝑖𝑗𝛽𝑗

6
𝑖=1 + 𝑓(𝑡𝑖) + 휀𝑖,      𝑖 = 1, … , 𝑛,      𝑗 = 1, … , 𝑝                                                       (7)  

 به منظور ایجاد همخطی به صورت  𝑥𝑖𝑗سازی شده است که در آن شبيه

𝑿~𝑁6(𝝁𝑥 , 𝚺𝑥),      𝝁𝑥 =  (1,1.5,1.2, −3,5,2)T,        (𝚺𝑥)𝑖,𝑗 = {
1,                 𝑖 = 𝑗

𝜌|𝑖−𝑗|,        𝑖 ≠ 𝑗
  , 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑛       

 اند. همچنين توليد شده
𝜷 = (−3,1,4,1.5, −1, −3)T,                         𝑓(𝑡) = sin(3𝑡) cos(12𝑡) ,               𝑡 ∈ [0,1]              
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 و
𝜺~𝑀𝑡𝑛(𝟎, 𝜎2𝑽1, 10),             𝜎2 = 1.16,   (𝑽1)𝑖𝑗 = 𝑒−|𝑖−𝑗|,       𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑛   

,𝑀𝑡𝑛(𝛿طوری که در آن است به 𝛴, 𝜗)  توزیعt-  استيودنت غيرمرکزیn  با پارامتر غير مرکزی𝛿  ماتری مقياس ،𝛴  و

های دم سنگين شامل نقاط پرت ویژه توزیعاست. این توزیع نقش مهمی در استنباط آماری استوار، به 𝜗درجه آزادی 

 قابل مشاهده است.  1( در شکل 7قسمت ناپارامتری مدل )داراست. 

 صورت محدودیت خطی تصادفی به

𝒓 = 𝑹𝜷 + 𝛎,    𝑹 = [

1 4.5 −1    1 −1 0
−2 −1      1 −2    3 1
4
5

−1
3

      1 2 −3 −1
6.9 −5 +2 2

]  ,    𝛎~𝑀𝑡4(−𝟏, 𝜎2𝑽2, 10), 

𝑖𝑗(𝑽2)شود که در آن در نظر گرفته می = (
1

𝑛
)

−|𝑖−𝑗|

, 𝑖, 𝑗 = 1, …  است.  4,

 یافته استفاده شد. برای یافت پهنای باند بهينه و پارامتر ریج از روش اعتبارسنجی متقابل تعميم

، روش (PGLSE)های دوم تعميم یافته خطی جزئی های کمترین توانبرآورد ضرایب رگرسيونی با روش 1در جدول 

و ریج  (PGRE)یافته خطی جزئی ریج تعميم، (PGRLSE)های دوم تعميم یافته خطی جزئی محدودشده کمترین توان

 دول مقدار گزارش شده است. در این ج (PGRRE)یافته خطی جزئی محدودشده تعميم

EFF(�̂�𝒊, �̂�𝒊) =
�̂�(�̂�1, �̂�𝟏)

�̂�(�̂�𝑖 , �̂�𝒊)
=

1
𝑛𝑀

∑ ‖𝒚(𝑚) − �̂�𝟏
(𝑚)

‖
2

2
𝑀
𝑚=1

1
𝑛𝑀

∑ ‖𝒚(𝑚) − �̂�𝒊
(𝑚)

‖
2

2
𝑀
𝑚=1

,    𝑖 = 1, … ,7 

,𝑿(𝑚))نيز ارائه شده است که در آن  𝒚(𝑚))  مجموعه داده توليد شده در تکرار𝑚  ،ام�̂�𝑖
(𝑚)  و�̂�𝑖

(𝑚)  برآورد به دست

�̂�𝑖ام و  𝑚آمده در تکرار 
(𝑚)

= 𝑿(𝑚)�̂�𝑖
(𝒎)

+ �̂�𝑖
(𝑚)

  .است  

 

 (7های پیشنهادی در مدل )ارزیابی پارامترها با روش: 1جدول 

PGRRE PGRE PGRLSE PGLSE ضریب رگرسیونی 

93754/2- 74863/2- 37415/3- 9630/2- �̂�1 

60724/0 93229/0 54832/0 97448/0 �̂�
2
 

38218/3 67599/3 55825/3 97276/0 �̂�3 

78719/1 48584/1 28974/2 49763/1 �̂�4 

51968/0- 98820/0- 31794/0- 02770/1- �̂�5 

90637/2- 83940/2- 35539/3- 95192/2- �̂�6 

91911/0 80220/0 69613/1 42532/1 �̂�(�̂�1, �̂�𝟏) 

55077/1 77677/1 84034/0 1 𝐄𝐅𝐅(�̂�𝒊, �̂�𝒊) 
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 (7: تابع ناپارامتری مدل )1شكل 

 بندینتیجه و جمع -3

های دوم یافته خطی جزئی بهتر از روش کمترین توانکامال بدیهی است که روش ریج تعميم 1با توجه به جدول 

ها رخ داده است. همچنين عمل کرده است. این امر به سبب حضور همخطی در مجموعه داده یافته خطی جزئیتعمی

ای( بيشتری ای و غيرنمونهبيعی هر چه از اطالعات )نمونههای محدودشده عملکرد بسيار بهتری دارند که به طور طمدل

 تری حاصل خواهد شد. استفاده شود، برآوردگر دقيق
 مراجع -4
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 چكیده

 هایروش ،مشارکتی و باز رویکردهایکالن و فراگیر و توجه به  هایدادهبه  ، دسترسیشهری هایسامانه پیچیدگی روزافزونافزایش 
های قابلیتو  غیرخطیبا توجه به ساختار  ،کاربرد بازی ،در این راستا .و طراحی سنتی شهری را به چالش کشیده است ریزیبرنامه
  .است شده واقع توجه موردبسیار  ،و همچنین آموزش ایحرفهدر کار  های شهریدر تعامل با سامانه ،شانمشارکتیو  سازیشبیه

مختلف  هایجنبهآشنایی با  ،هدف از این مقاله با توجه به ناشناخته بودن این رویکرد در شهرسازی علمی و اجرایی امروز ایران،
بر اساس مطالعات  ،شانتاریخی رواجبه ترتیب  ،کاربردهااین  .است هاروشاین  معایب و محاسن و در شهرسازی هابازیکاربرد 

 هایبررسیبا توجه به  .اندقرارگرفته بررسی مورد متأخرو در پایان رویکردهای  اندشده مطرح و مرور ادبی منابع مرتبط ایکتابخانه
 ایدریچه ولی کندمیاولیه خود را سپری  هایگامهرچند  سازیواراستفاده از بازی و بازی نتیجه گرفت که توانمی ،گرفته انجام

ورود کاربرد بازی در ایران بیشتر مبتنی بر الگوهای سنتی نظریه های بازی است که در گشوده است. نوین شهرسازی  هایروشبه 
بخشی، آموزش، آگاهی از جمله، سازیاروبازی و بازی نامروزیاهم کاربردهای  به، ه شده و در ادامهاله به معایب آن اشاراین مق

 غیرخطیو طراحی مولد و  سازشهرمشارکتی، افزایش سرزندگی شهری، آزمون سناریوهای طراحی، ابزار حامی  ریزیبرنامهطراحی و 
 .پرداخته شده است

 .سازیشبیه هایبازی ؛جدی هایبازی ؛ارسازیوبازی  ؛شهری هایبازی کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

 افزون،روز یهاپیچیدگیاین ای هستند. کنندهکنشبرهمو  مختلف یهارسامانهیزدارای  پیچیده، ایامانهس عنوانبهشهرها 

 عنوانبه «هابازی». امروزه طلبندرا می و طراحی های جدیدتر شناخت و تحلیلروش و گذارندشهرها تأثیر می سازوکاربر 

 غیرخطی، پیچیده و تعامالت ها، موقعیتایسامانههای ویژگی با هامدل. این کاربرد دارندمختلف علوم  در، رایجیک مدل 

. دهندمیهای شهری ارائه تر چالششناخت و تحلیل عمیق داده و راهکاری برای نشان  خوبیبهو گاه متضاد شهرها را 

 و مورگنسترن در علم اقتصاد، صورت گرفت فون نویمانبازی، با عنوان نظریه بازی، توسط  سازیشبیههای اولین مدل

صورت یک بازی درآورده که در آن هر بازیگر به دنبال برد هر موقعیت استراتژیک و متضادی را با بازیگران متنوع، به که

ورود پیدا کرده است که با وجود نکات مثبت،  ایران این نوع نگرش به بازی به تازگی در جوامع آکادمیک شهرسازیاست. 

از رویکردهای قدیمی کاربرد بازی به شمار می رود. هم اینک دیدگاهی جامع نسبت به کاربردهای بازی در شهرسازی 

همچنان در عالوه، جای این روش ها شود. به می تواتد موجب کاربرد سطحی و نابه در ایران شکل نگرفته است که خود

ی شهرسازی به روش های بسیار قدیمی و سازی، مدیریت و اجرا در حوزه آوری داده، برنامه ریزی، تصمیم جمع مباحث

از باال به پایین اتکا می شود که این مقاله تالش دارد دید جامعی را نسبت به روش های جدید در اختیار متخصصان و 

 مدیران شهری قرار دهد.

 و آموزش شهرسازی هاآن دهیچیپحل مشکالت ، شهرها یسازهیشب یمدل برا کی عنوانبه یباز ،مقاله نیدر ا

، تاریخچه، ادامه، تعریفدر  است. قرارگرفتهو کاربردهای مختلف آن از گذشته تا به امروز را مورد بررسی  شدهمعرفی
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 ،مقاله نیا ،درواقع است. شدهمطرح و ارائه راهکار شهری تحلیل کاربرد آن در آموزش، و نقش بازی و انواع و هاویژگی

برای شناخت و  ،یک مدل جدید عنوانبهکه بازی را  ،است حوزه شهری پژوهش کنندگانمنبع قابل استناد برای  کی

  کند.ی شهرها معرفی مینیازهای امروزه ، تصمیم گیری، طراحی و مدیریتتحلیل

 یباز و ساختار هایژگیو، فیتعر -2

 اتیو آموزش عمل شیآزما ،یزیرو اکتشاف، برنامه شدهیسازهیتعامل شب یهاطیمح جادیا یبرا یخیتار ازلحاظ هایباز

 ،کنانیکه در آن باز کنندیم فیتعر یستمیس عنوانبهرا  یباز»، رمنزیمسالن و  [1].گرفتندیقرار م مورداستفاده ینظام

 [2].«دنشویم ریدرگ یریگاندازهقابل جهینت با ،یتعارض مصنوع کیدر  مشخص،با قواعد 

. ستندین یوجود دارد که باز هایسازهیاز شب یاست. انواع مختلف «تیواقع» هایجنبهاز  یاهیرو ییبازنما ،یسازهیشب

 ،یسازهیشب عنوانبه توانیرا م یرواقعیغ هایپدیده مرتبط با ای یانتزاع اریبس هاینمونه یحت ،هایهمه باز ،حالبااین

 یطراح باز کیاست،  یسازهیموضوع شب ریکاهش چشمگ یبه معنا یسازهیشب کی یطراح ازآنجاکه در نظر گرفت.

 های. بازبا دقت انتخاب کند را یباز سامانهدرون  هاآن تجسم گیو چگون دهیپد کیکشیده از  ریبه تصو یهاجنبه دیبا

که  اندشدهلیتشککننده در یک محیط کنشبرهمعناصر از  یامجموعهاز  . این بدان معناست کههستندسامانه ذاتاً 

 [2]. کنندیم جادیرا ا و متفاوتی از مجموع اجزاء منفرد تربزرگ یالگو

سامانه،  کیکه از درون  ،پدیدار شوندگیاول، : است یاساس یژگیو ود یدارایک سیستم پیچیده  عنوانبه یهر باز

 یعنصر ذات عنوانبهدوم، تعارض . سازدیمرا ممکن  داریمعن یو باز حتماالت مختلفا و شودیظاهر م از پایین به باال

موانع و  کندیرا دنبال م یفعال هدف طوربه کنیاست. باز یباز کیاز تعامل در  یناش یعیطب صورتبهکه  هایهمه باز

 [2]. شوندیهدف م نیاو به ا دنیمانع از رس

چارچوب . اول، شوندیم معرفی هاآن نیترجیراوجود دارند که دو مورد از  یساختار باز یبرا یمختلف یهاچارچوب

و  یشناسییبایز ،یفناور ک،یرا مکان هایباز باهممرتبط  هم اهمیت و یاساس چهارعنصرشِل هست که  یشنهادیپ

به هر  ی. فناوردنکنیم فیرا توص یکه هدف باز هستند ینیو قوان هاهیرو ،یباز کیمکان ،یو ته. به گفداندیمداستان 

 ،یتلفن همراه اشاره دارد. داستان بازو  یباز یهاتخته مانندبا آن ارتباط برقرار کند،  یهنگام باز کنیکه باز واسطی

بازی را به تصویر  و داستان کیاست که مکان یبصر اتیخصوص ،یشناسییبایز درنهایتو  عیوقا یریگشکل

. در شودیم رحمط یشناسییبایو ز کینامید ک،یمکان که در آن سه مفهوم است MDAچارچوب  دومین.کشدیم

 [1]است.  بازی تجربه غیر بصری یشناسییبایزو  هاآند ر، دینامیک، کارب نیقوان ،کیمکان اینجا،

 یباز هینظر -3

 مانینون فو ی( آغاز شد. اما بعد از کار اصل1928) ماننوی نفو( و 1921) رلبو باکار 1920مدرن در دهه  یباز هینظر

را و اقتصاددانان  دانانیاضیر ویژهبهتوجه  یباز هی( بود که نظریو رفتار اقتصاد هایباز هی( )نظر1944و مورگنسترن )

داشته است. توجه  یو شهر یعلوم اجتماع ویژهبهدر علوم مختلف  یقیعم یریتأث یباز هینمود. از آن زمان، نظر جلب

و  ندهایمطالعه فرآ یرا برا یمحکم یمبان تواندیاست که م دین دلیلب یدر علوم اجتماع ژهیوبه یباز هیبه نظر شتریب

بهبود درک تعامالت  موجب یباز هینظر ن،یفراهم کند. عالوه بر ا یاجتماع راتییو تغ یجمع یریگمیتصم یساختارها

 دوراهی زندانیان ،یباز هینظر ینمونه مهم الگو کی. شودیمخاص  طوربه یتعامل یریگمیو تصم طورکلیبه یاجتماع

اغلب به  ،این نظریه [3].است یدرک مشکالت عملکرد جمع یبرا یلیتحل یمبان نیترستهاز برج یکی عنوانبه

 بوده و یمتضاد حاتیترج یدارا ریدرگ رندگانیگمیتصم که در آن، کندینگاه م یبه باز هیشب یهاتیموقع

 هینظر [3].ستین تعیینقابل طرفیکفقط توسط  هاآن ماتیتصم جهیو نتهستند وابسته  گریکدیبه ، هایریگمیتصم
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به  [4] .کندیمترسیم حاصله  جیو نتا خوردزاقدامات، با کنان،یمتشکل از باز یا«یباز» صورتبهرا  راهبردیرفتار  یباز

 ، مورد نقد بسیاری قرار گرفتند. هامدلاین  ،دلیل ماهیت کاهنده و عدم امکان ارزیابی و صحت سنجی علمی نتایج

 محور-عامل هایمدل ر وخودکا یهاسلول -4

 نیبه بهتر مفهوم سلول خودکار. رودمیی عامل محور به شمار هامدلخودکار و  هایسلولبرای  ایپایهنظریه بازی، 

زنده را مدل  سامانه کیدر  دیبازتول یعناصر اصل ،یباز نی. ااست حیتوض قابل وینکاجان  «یزندگ یباز»شکل با مثال 

 1940مدل ابتدا در دهه  نیا [4].رسندمی دهیخودسازمانکه در طول زمان در یک چرخه تولید و مرگ به  نمایدمی

توسط  سرعتبهو  افتیرواج  یالدیم ۷0در دهه  وینکا «یزندگ یباز»اجرا شد و بعد از  مانینوو  1اولم توسط

نقل، وشهر، حمل ییتکامل فضا یسازهیشب یمدل برا از اینمحور استفاده شد.  -مدل عامل کی عنوانبه زانیربرنامه

  [6].شودیاستفاده م ادهیحرکت عابر پ نیو همچن صداانتشار  ،باد انیجر ،یآلودگ یپراکندگ

زمانی  هایموقعیت ، با هدف نمایش رفتار عوامل درخودکار یهاسلول یهامدل محور، در تکمیل عامل هایمدل

 یمحاسبات یشناسو جامعه پدیدار شوندگی ده،یچیپ یهاستمیس ،یباز هینظر و بر مبنای فرضیاتو مکانی 

با دیگر اشیا بر اساس  هاآن کنشبرهمواحدهای منفرد در فضا،  تکرارشوندهبر اساس حرکت  هامدلاین  .اندایجادشده

 ،یر در معمارمحو -عامل هایمدل ردکارب نیترموفق .گیرندمیقوانین مشخص و دینامیک حاصل از این قوانین شکل 

 [6]. استفضاها  هیو تخل ادهیپ ینمطالعه حرکت عابردر 

 سازیوری بازی و شبیهناف -5

ونق یافت. رعمده آموزشی و تحقیق  باهدف سازیشبیهجدی مشارکتی  هایبازیاستفاده از بازی در قالب  ۷0در دهه 

 سازیشبیه کاربرد بازی ،پیرامون درک پیچیدگی و عدم قطعیت، 19۷0در سال  یو بازی با کنفرانس سازیشبیهمباحث 

آموزش و ارتباطی  ،قکاربرد بازی با اهداف تحقی .پیچیده رسمیت پیدا کردند هایسامانه عنوانبه هادر شهر ویژهبهتعاملی 

 ،آنبر اساس  .را مطرح نمود «یجد هایبازی»عبارت  2بتادر همان سال  .بودند در این نشست موردبحثاز دیگر موارد 

 و علمی ابزاری عنوانبهرا سازی بازی شبیه ،گسترده صورتبه شهرهاکالن سازیمدل امید با ،و دیگران 3دلفمیر و  ،دوک

ها بازی دستازاین 4گکالو  سیم پلیس ،مترو پلیس .دادند گسترش مختلف هایگزینه ارزیابی جهت بینی کنندهپیش

نفع و تعامل با مدیران و عوامل ذی ،و مشارکتی شهری باز ریزیبرنامه یندفرآ ایجاد ،هابازی این اصلی هدف .هستند

 [1،8] .گروهی بودهای فردی و ایجاد تصمیمات شناخت انتخاب ،نفوذ جهت تولید ایدهذی

عدم  ،هابازییچیده پو  بسته ،ساختار باال به پایین، به دلیل 60در دهه  هامانند تئوری بازی ها نیز،این رویکرد 

. قرار گرفتند موردنقد ،شدهثابتایده  نبود و هاکمی سازیعدم واقعی بودن  ،هاهداد ارتباط دهینحوه  و شفافیت در انتخاب

 هایدههدر  دهبینی قطعی آینپیش باهدفو  ساز همسان ،کاهنده، کنیکیت-رویکردهای منطقیاین  ، کاربردبدین ترتیب

 [۷،9،10] میالدی رو به افول گذاشت. 90و  80

 جدی هایبازی -1. 5

ها بازی گونهاین .شودبه یک بازی جدی ختم می غیر تفریحیهای سازی در حیطهی و شبیهزهای باکاربرد فناوری 

                                                           
1 Stanislaw Ulam 
2 Abt 
3 Meier, Duke, Feldt 
4  Simpolis, Metropolis, CLUG 
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در کتاب  ،بتا [11].دارند وجودبازاریابی و ارتباطات راهبردی  ،سیاست عمومی ،سالمت ،ایحرفه ،اهداف آموزشیبیشتر با 

گرایی ی حل مسئله و آزادی احساسی و تجربههای جدها با پیوند ایدهین بازیکند که چگونه ای بیان میجد هایبازی

 [12] .دندهقرار می ارتیاخدر  اخطر مسائل اجتماعی و فکری رای غنی برای اکتشاف فعال و بینهزمی ،بازی فعاالنه
 [1] .ارتباطی و تحقیقاتی تقسیم نمود -با اهداف آموزشی دودستهبه توان میدی را ج هایبازی

زیرمجموعه  عنوانبه، جدی هایبازیدارند و  سروکارنین و نتایج قطعی قوا با علمی هایحوزه ،طورکلیبه

بر پایه  سازیمدل  [1].دنکنعلمی ضعیف عمل می باقابلیتمانه یک سا عنوانبهنشان دادند که   ،۷0 های دههسازیشبیه

نتایج به  ینزدیکجهت  ذهنی هایمکانیکتحمیل ، نیاز به اثباتقابلفرضیات  جایبهقوانین حسی ، ات دلخواهانتخاب

آینده  ،جدی هایبازیای معایب ساختاره رسانی و رفعروزبا به ،حالبااین [13] .قرار گرفت موردنقد در این رویکردواقعیت 

عوامل یک طرح  مابینمذاکره  همکاری و ،ایجاد امکان تعامل در شرایط یکسان .شودبینی میپیش هاآنبرای  روشنی

زبان مشترکی  ،هااین بازی ست.های این رویکرد ااز قوت اندشده محیط بازی گنجاندهها در ضوابط و سیاست کهدرحالی

 هایبازی .دنکنریزی آشنا میرا با ابعاد و پیامدها و فرآیندهای برنامه هاآنن ایجاد کرده و انفوذنفعان و ذیبرای همه ذی

هاد واقعی تا پشتیبانی از یک ایده را در پیشن از یک هاآننتایج دارند و های فردی تمرکز توانایی برافزایشبیشتر  یامروز

 [14،15] .گیرندبرمی

 سازشهر آموزشی هایبازی -2. 5

ایجاد شبکه و آگاهی و  ،ارتباطی و همکاری هایمهارت ،ایتفکر خالقانه و سامانه ،نظرانصاحب به اعتقاد

 هایروشکه تغییر در  مواجهه با مسائل قرن بیست و یکم است برایهای الزم از مهارت ،های بین فرهنگیحساسیت

 ،هابازی این در [16] .دهندمی ارائهرا دادن  انجام طریق از ،آموختن جدی، شیوه نوین هایبازی .طلبدمیآموزشی را 

شده و مهارت  آشنا شدهسازیشبیه محیط در حرفه یک مختلف شرایط با، واقعی مندانهحرف نقش در بازیکنان

 راهبرد ارائه و طراحی ارزیابی و تحلیل به بایدمی پیچیده مسئله یک برابر در شهری، بازیکنان، هایدربازی [8].آموزندمی

 ،اجتماعی هایسامانه پویایی ها،فرآیند پیچیدگی با ،ایرشتهبین تعامالت گاه و آفرینینقش با ترتیب بدین و دنزن دست

سیم  ، مونوپولی[17،8،9] .شوندمیتجربی آشنا  صورتبهمختلف  هایمقیاسدر  شهری و سیاسی و بازخورد تصمیمات

واقعی  هایپدیدهسازی و یا تفریحی انتها باز، با شبیه جدی شهر ساز هایبازیاز  و بسیاری 5زالیناسکای  تیزتسیو  یتسی

 [32] .هستند دستازاین، هاانگیزه، قوانین و هانقشدر قالب 

 و شهرسازی مشارکتی ارسازیوبازی -6

 ایجادکنندهامل وع عنوانبهاجتماعی  هایگروه و توجه به افراد ،رویکردهای دموکراتیک و کیفی ،سواینبه  دهه نود از

های مختلف از شهر فرایندهای جمعی و مشارکتی و روایت و طراحی ،ارتباطات بین فردی ،شمولیهمه ،پیچیدگی

ی ارتباطی ریزی از طریق فرایندهابه دنبال برنامه ،با پذیرش عدم قطعیت ،تعاملی رویکردهایاین  .قرار گرفت موردتوجه

با و های رایانشی پیشرفت ،غلبه منطق تعاملیبا این  [9،19] .بودند ریزیبرنامهبه فرایند  ،ریزیبرنامهو تغییر هدف از 

الگوهای  درفعاالنه و درگیر کردن انبوهی از بازیکنان  تأثیرگذاریو شبکه  ،در ایجاد تعامل)ویدیویی  هایبازیموفقیت 

 اجزا کاربرد. به دنبال آن، قرار گرفتند موردتوجهی مشارکتی در شهرساز نهگوشابازی هایفعالیتبار دیگر بازی و  (روایتی

 [1] .شد پدیدار «ارسازیوبازی» عنوان با خالقیت ایجاد در یا مهارت یادگیری ،رفتار تغییر در افراد تشویق در بازی
 در اروهای بازیسامانهو به استفاده از بازی  ،مطرح گردیدکه ابتدا بیشتر در مسائل بازاریابی و تبلیغاتی  سازی،اروبازی
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بلکه نقشی فعال ، کاربران منفعل شهر نیستند ،شهروندان بازیکن در این نگرش، [20] .غیر بازی اشاره دارد ایهزمینه

 [19] .کنندمیهمکار خالق فضای شهری بازی  عنوانبه

 سرزندگیو از طرف دیگر افزایش  [21]ترغیب کاربران در حل مسائل و همکاری با سامانه ،عمدتاً ارسازیوهدف از بازی 

 هایکیفیتبر  ،سازیشبیهفرآیندها و  جایبه ارسازیوبسته، بازی هیک سامان عنوانبه ،در مقابل بازی .شهری است

اهداف 1در جدول .هستند ارسازیوبازی اصلی تعامل و یادگیری از اهداف ،مشارکت ،تبادل دانش دارد. تأکیدمشارکتی 

کم، زبانی مشترک بین طرفین ایجاد  ایهزینهبا  کندمیساختار بازی کمک  [1] .اندشده ارائهوار سازی بازی و کاربردهای

های زیادی نمونه [8]نمود یابند. ها و ضوابط تخصصی در قالب قوانین بازیسیاستشود و در عین ایجاد یک سامانه باز، 

 [8]. وجود دارد هاچینی یشهرک مشارکت و6اشپیلر اشتاد،  3بیمانند  وارسازیاز بازی

 [1،22،23،31،19] نگارنده بر اساس بندیجمع.  وارسازیبازیاهداف کلی : 1جدول 

 یادگیری همکاری تبادل داده و مشاوره
و  هااولویتها و آوری دادهجمع
 هاایده

ت به منفع دررسیدن هاقابلیتو  هامحدودیتدرک  در تصمیم سازی مشارکت مردم
 د و کالنردر مقیاس خ ،جمعی در سامانه

درک پیچیدگی و پویایی مسائل و تصمیمات برای   ایرشتهبینتعامل  تبیین مسائل
 مردم و مسئولین

نظرسنجی و  دریافت بازخوردها
 هاایدهو  هاطرحبه  امتیازدهی

 آموزش شهروندان از طریق تجربه متخصصین و مردم ،تعامل بین مسئولین

 ایجاد حس تعلق محیطی اقدام جمعی کالن هادادهدسترسی مردم به 
 ایجاد حس همبستگی اجتماعی منبع ایده و ابتکار جدید یهاتیرواتولید 

 یادگیری فعاالنه گذارسرمایهتولید حامی و  
 هافرصتو  بخشی در مورد مسائلآگاهی مشارکتی ریزیبرنامه 

 شهری هایبازیمحیط  -7

 صورتبهد توانمیاست که  اسطه بازیومحیط  ،معیارهایکی از این  .وجود دارد هابازی بندیدستهمعیارهای متفاوتی برای 

 .بیشتر توضیح داده خواهد شدآخر دو مورد  ،در اینجا .تعریف شود دیجیتال و یا ترکیبی ،یواقع
محبوبیت فراوانی  ،هاسامانه سازیشبیهدر آموزش شهرسازی مشارکتی و  ،دیجیتال هایبازی ،چنانچه ذکر شد

وزشی آمو مشارکتی  هایبازیا به خود ر تالش دارند ساختار سازیمدل افزارهاینرمتا جایی که بسیاری از  ،اندیافته

ودکارسازی بسیاری از فرایندهای خ و باکیفیتسازی محیطی به شبیه توانمی، از دالیل این محبوبیت [13] .نزدیک سازند

های واقعیت مجازی و سنسورهای حرکتی مانند با عینک هامحیطپیوند این  ،عالوهبه [28،2]. پیچیده بازی اشاره نمود

 [29] .ردکاربران به همراه آو در مقیاس شهری را برای ،یکبهیکتواند تجربه می تککین

 سازیشبیه ،به دلیل قابلیت باال،  3d unity و  Crisis, Unreal، مانند،تجاری هایبازیموتور بسیاری از  ،از سوی دیگر 

بسیاری از  .گیرندمیقرار  مورداستفادهشهری جدی  هایبازیجهت تولید  محورشانو ساختار عامل  باکیفیتمحیطی 

تی محیط مجازی ایجاد نموده و رویکردهای مشارک در خود از آواتاری دهندمی اجازه کاربرانبه  ۷سیم ها  مانندنیز  هابازی

 [29] .برندمیو تعاملی را یک گام فراتر 

از محدوده  شانویژگییی که یک یا چند هابازیبه . شوندمیفراگیر شناخته  هایبازیترکیبی با عنوان  هاینمونه

مواردی که در  مانند ،اغلب، وجودبااین [8].شودگفته می ،بازی فراگیر ،زمانی یا اجتماعی بازی فراتر رود ،قراردادی فضایی

گنج  هایبازی .،توجه بیشتری شده است ،به جنبه فضایی تعریف اندشدهآن محیط واقعی و محیط بازی برهم گذاری 
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از  [19،11].گیرندکه واقعیت افزوده و مجازی را به کار می ،هستند هابازیاین  پرکاربرد هاینمونهاز  8جغرافیایی یابی

ایجاد مشارکت  ،افزایش دامنه بازیکنان ،رک آندمحیط و  با به ایجاد تجربه فردی در تعامل توانمی هابازیاهداف این 

در  ،هابازیاین  [1،8].ره نموداشاشناخت فضاهای شهری  و تقویت هویت مکانی و اجتماعی ،زندگی شهریسر ،شهروندی

پیوند آن  ،رویکرد اهمیت این .گیرندمی را به بازی شهر ،ها و کالبد و یا ساختار مدیریتی و اجتماعیزیرساخت ،دو حوزه

 و شناخت امکانو محیطی  سازهایفعالو  سنسورهاکالن  هایدادهدسترسی افراد به  ،با ایده شهر و شهروند هوشمند

 [19،30] .تغییر محیط است

 یک روش جایگزین عنوانبهبازی  -8

 هایمدلابسته به وکنیکی ت، رویکرد کمی :است تشخیصقابل شهری سازیشبیه هایبازیدو رویکرد کلی در برخورد با 

ومی هستند که به دنبال رویکرد س سازانشهرامروزه محققان و  .روایت مدار و مشارکتی، علمی بسته و رویکردهای باز

 هایبازی ،در این راستا .دکاربندنبا واقعیت به  ترینزدیکهر دو رویکرد را با پیوند  هایقابلیت ،بتوان از طریق بازی

در چهارچوب قوانین و ضوابط  شدهتعریف و ایرشتهبینو  تعاملی ،یک بستر مشارکتی عنوانبه ،شهری سازیشبیه

 ر آن است که محیطب، اعتقاد درواقع .اندقرارگرفته موردتوجهوند با محیط و مسائل واقعی شهری دوباره در پی، تخصصی

 بر که سنتی از تجربیات و شهرسازی را زندمی پیوند واحد فرآیند یک در را سناریو تولید و ارزیابی بازی، سازیشبیه

 [9،۷،24،25،26،2۷،15] .بردمی فراتر بودند استوار آماری هایداده

کننده آینده با جواب  بینیپیشکاهنده و  سازیشبیهیک محیط  عنوانبه هابازینقش این  بارد ،برخی از محققان

آینده  یوهایسنارو  بردهای جایگزینراهبررسی  و تعریفبرای  گیریتصمیمدستیار  عنوانبه هاآنبر نقش قطعی، نهایی 

بر تعامل  تأکیدبا  ،برخی دیگر [24،9].دارند تأکید بلندمدتعواقب تصمیمات در کوتاه و و  هاآن یهایژگیودرک  ،محتمل

کنونی را برای تولید محصول  هایبازی هایقابلیت ،ایرایانه هایبازیمولد  هایتواناییبین متخصصان و مردم و کاربرد 

 هایبازید لویژگی مو ،در این راستا .دانندمی ترپررنگ ،هاطرحو حتی اجرای ریزی و سناریوهای طراحی و برنامه

 چند سطحیجمعی و زار طراحی با عنوانبهو بازی  یابدمیاهمیت  هاآن سازیبهینهقابلیت اثباتی و بیشتر از  سازیشبیه

 [26] .اندجریاناین  متأخر هاینمونهاز  9تزرو کیزر ترفایاسپیس  [2۷،26،15،25].کندمیعمل 

 گیرینتیجه -9

 هایمدلو شکست  ،کالن هایدادهدسترسی به  ،اجتماعی و اقتصادی ،های شهریپاسخ به پیچیدگی روزافزون سامانهدر 

 صلببه دنبال ساختار  .رواج یافت محور -عامل هایمدل های خودکار وسلولها، بازی نظریه در قالبکاربرد بازی  ،خطی

حوزه  در ، این کاربرد،ولی همچنان قرار گرفتند موردتوجهو جدی  سازیشبیه هایبازیکاربرد  ،هامدلو کاهنده این 

 ،ایرایانه هایبازی درغیرمتمرکز و پیشرفت  و دموکراتیک هایگرایشبا ، در آغاز قرن حاضر .دبو اندوزیتجربهآموزشی و 

 ه است.رونق یافت آگاهی بخشی و سرزندگی شهری، آموزش ،جلب مشارکت برایدوباره ایده کاربرد بازی در شهرسازی 

 هابازیکاربرد  ،این رویکرد موازاتبه .شودمیو ارتباط آن با شهر و شهروند هوشمند مطرح  ارسازیوبازی ،در این راستا

توجه به  ،رسدمیبه نظر  .رو به گسترش است یشهر هایطرحطراحی و مولد  هایگزینه ندهآزمون ،در نقش حامی طراح

روشی  عنوانبه بایدمیو  بازنمودهجای خود را  خوبیبهشهری  ریزیبرنامهجایگزین در طراحی و  یروش عنوانبهبازی 

آوری داده، . این امر به ویژه در جلب مشارکت عمومی در جهت جمعقرار گیرد موردتوجهایران شهرسازی  پیشرو در
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بازی با ایجاد محیطی سازی های شبیهمحیط ها نیز،گیریکند. در تصمیمری و مدیریت شهری، اهمیت پیدا میگیتصمیم

 از باال به پایین شوند. توانند مانع تصمیمات کاهنده و صرفاً بازخوردی می
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