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 چكیده

 ،یدیئرویموقع اختالالت تندادن به صیو در صورت تشخ شودیدچار مشکل م شتریبدن ب گرید یهانسبت به غده دیروئیغده ت
 یریادگیر ب یتنمب یپژوهش، ارائه مدل نیاز ا یشده که ممکن است منجر به مرگ گردد. هدف اصل یدیروئیدچار حمله ت ماریب

ردار ب نیماش متیلگورا بیپژوهش از ترک نیدر ادهد.  صیدر فرد مبتال با دقت باال تشخ درایروئیت یماریاست که بتواند ب نیماش
 یرهاایست. معا شدهموثر واقع نتایج نشان می دهد که استفاده شده که  یماریب صیجهت تشخ یهارمون تمیو الگور بانیپشت
دست آمده به  89.43و  88.31 بیها به ترتشاخص نیروش بر اساس ا نیپژوهش دقت و صحت است که عملکرد ا نیدر ا یابیارز

 درایروئیت یماریب افراد مبتال به ،ییبا دقت باال یشنهادیکه روش پ شودیبه دست آمده، مشاهده م جیبا توجه به نتا. است
 .دهدیم صیتشخ

 .الگوریتم هارمونی ؛بهینه ساز ؛تشخیص بیماری تیروئید ؛ماشین بردار پشتیبان کلمات کلیدی:

 مقدمه -1

انواع  صیتشخ یهاستمیقادر به ارائه س وتریمتخصصان علوم کامپ ،یو اطالعات در علوم پزشک یامروزه با توسعه فناور

 ستمیس نیبه استفاده از ا ص،یتشخ ندیرخ داده در فرا یاز خطاها یبرخ لیبا دقت باال هستند. پزشکان به دل هایماریب

. ردیپذیانجام م یماریب یهااز نشانه یابر اساس مجموعه هاستمیس نیدر ا یماریب صیتراند. راهکار تشخها راغب

را به حداقل و  صیو زمان تشخ نهیتا هز کندیاست که به پزشک کمک م یهوش مصنوع ها،ستمیس نیاساس کار ا

مقاله مروری بر مهمترین کارهای انجام گرفته شده در این زمینه اشاره شده  2در قسمت [. 1دهد] شیدقت را افزا

 مقاله ارائه شده است. 4است. روش پیشنهادی در قسمت سوم و ارزیابی روش در قسمت 

 پژوهش های گذشته -2

 کید. آن ها از دادن صیرا تشخ دیروئیت یماریب یعصب ی[، با استفاده از شبکه ها2ذباح و همکارانش] 2017سال  رد

 دیروئیت یماریب صیتشخ یبرا یبه روش سلسله مراتب یعصب یهاشبکه بیبه صورت ترک یلیتحل یفیروش توص

عمل  دیروئیت یماریب صیبه منظور تشخ ،یعصب یعملکرد شبکه ها یپژوهش ابتدا به بررس نیاستفاده کردند. در ا

 کردند.  فادهعمل تست است یرا برا یراتببه روش سلسله م یعصب یشبکه ها بیبه نام ترک یتمیکردند و سپس الگور

 یماریب صیشخجهت ت بانیبردار پشت نیماش تمیو الگور یفاز کی[، از تکن3و همکارانش] یهمان سال، محمود در

ها هرچه بهتر هداد یآن بر رو یامناسب و اجر تمیالگور کیشده بود با ارائه  یپژوهش سع نیاستفاده کردند. در ا یقلب

 دهد.  صیرا تشخ یماریافراد مبتال به ب

 تمیو الگور یعصب یشبکه ها ،یسه روش منطق فاز بیبر اساس ترک ی[ ،روش4حامد و همکارانش] 2017سال  در

هر نمونه در سه کالس نرمال،  یبرا یژگیو 5نمونه و  215مورد استفاده شامل  یهاموعه دادهارائه دادند. مج کیژنت
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 هستند.  یها خروجکالس جیو نتا یورود عنوانبه  هایژگیشده است. و یبندطبقه دیروئیت یکارو پر یکارکم

 یو برا دیروئیت یماریب صیدر تشخ هیپرسپترون چند ال یعصب ی[، از شبکه ها5همکارانش] یمالن2013 درسال

 هیال کیعصب،  5با  یورود هیال کیروش شامل  نیپس انتشار خطا  استفاده شده است. ا تمیآن از الگور یطبقه بند

 عصب است.  کیتنها با  یخروج هیال کیعصب و  6پنهان با 

 یهایژگیو یبندمیتقس نیبا استفاده از قوان دیروئیاختالالت ت صی[، به تشخ6]2012و همکارانش در سال مارگارت

ها بر اساس داده یبنداست به طبقه میتصم کیبه دنبال  یریگمیکه درخت تصم ییپرداختند. از آن جا میدرخت تصم

 . کندیکمک م یدیروئیاختالالت ت

 روش پیشنهادی -3

جهت تشخیص بیماری تیروئید استفاده شده   بانیبردار پشت نیماشدر این پژوهش از ترکیب الگوریتم هارمونی و 

شود. بدین صورت که به ارزیابی می بانیبردار پشت نیماشابتدا میزان برازندگی هر جمیعت به کمک الگوربتم است. 

گردد که های تست مشخص میشود و با کمک دادههای نظیرشان آموزش داده میها و کالسکمک هر کدام از جمیعت

رکورد  9000مربوط به یهاادهاند. در این مطالعه دبندی شدهها براساس تابع هدف، درست دستهنهچه میزان از نمو

. گیردمیقرار استفاده مورد  باشدویژگی و بر گرفته از مرجع داده دانشگاه ایروین کالیفرنیا می22مستقل که  شامل 

بین  .باشد استفاده شده استمی 1متقابل های اعتبار سنجیکه یکی از روش fold-kروش برای آموزش ماشین از 

ماشین  تابع برازندگیها برای آموزش و بخشی دیگر برای آزمایش در نظر گرفته شده است. داده، بخشی از داده9000

خطای آن محاسبه می گردد و به عنوان خروجی تابع برازندگی  بردار پشتیبان، بعد از آموزش، برای داده های تست

استفاده شده است. جهت  2برای ارزیابی روش ماشین بردار پشتیبان از ماتریس پریشانیمورد استفاده قرار می گیرد. 

ز باشد. به همین علت در این پژوهش با استفاده اماشین بردار پشتیبان می 3افزایش دقت تشخیص نیاز به بهبود

الگوریتم هارمونی تشخیص بیماری بهبود یافته است. در واقع دو فضا در این روش وجود دارد: فضای مسئله و فضای 

ساز همان الگوریتم هارمونی است شود و فضای بهینهساز. در فضای مسئله دقت ماشین بردار پشتیبان محاسبه میبهینه

ترتیب با استفاده از شود. بدینبه ماشین بردار پشتیبان داده میدهد که به عنوان ورودی ها اندیس میکه به ویژگی

 یابد. افزایش می ها وجود دارد دقت ماشین بردار پشتیبانهایی که در این اندیسویژگی

    بانیبردار پشت نیماش

استفاده  4ونیبندی و رگرسطبقه یبانظارت است که از آن برا یریادگیهای از روش یکی بانیبردار پشت نیماش

های نسبت به روش یخوب ییکارا ریهای اخاست که در سال یدیهای نسبتاً جدروش از جمله روش نی. اشودمی

های مبتنی ای است که جز شاخهبندی کنندهدسته بانیبردار پشت نیماش است. نشان داده ،بندیطبقهی برا تریمیقد

 میها است و در تقسداده یخط یبنددسته ،یبنددسته یارک یمبنا شود.بر کرنل در یادگیری ماشین محسوب می

 [4]داشته باشد یشتریب نانیاطم هیکه حاش میرا انتخاب کن یخط میکنیم یها سعداده یخط
 

 مونیرها یجستجو یتمرلگوا

                                                           
1 Cross validation 
2 Confusion Matrix 
3 Improve 
44 Regression 
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 دیعملکر با میترلگوا ینااست  جمعیت بر مبتنی ریبتکااافر زیسا بهینه یتمرلگوا یک مونیرها یجستجو یتمرلگوا

ر مقایسه با د همچنینست. ا هشد دهستفاا گسستهو پیوسته زیسا بهینه مسائلاز  ایدهگستر طیف ایبر موفق ربسیا

غییر در تی با الزامات ریاضیاتی کمتری دارد و میتوان آن را در مسائل مختلف مهندس ،سایر روشهای فراابتکاری

 .[8]نمودپارامترها و عملگرها تطبیق 

که  ودشنتیجه می  که به مقایسه دو الگوریتم هارمونی و ژنتیک در مساله هشت وزیر پرداخته است [1]با مطالعه 

 ارد. دهتری بوریتم ژنتیک وضیعت الگوریتم جستجوی هارمونی از نظر حافظه مصرفی و سرعت همگرایی نسبت به الگ

برگرفته از مرجع داده دانشگاه ایروین ویژگی و 28رکورد مستقل که شامل  9000مربوط به یهاادهد مقالهدر این  

 2. جهت افزایش دقت تشخیص و افزایش کارایی دستگاه نیاز به بهبود.گیردمیقرار استفاده مورد  باشدمی 1کالیفرنیا

ویژگی 22ها به باشد. به همین منظور به کمک مقاالت مرتبط و فرد خبره، تعداد ویژگیماشین بردار پشتیبان می

ویژگی با  15ویژگی با مقادیر پیوسته و  7توان به دو دسته کلی که شامل های مجموعه را میویژگیت. کاهش یافته اس

عملکرد ماشین بردار  توسط الگوریتم هارمونیها . در نهایت با کاهش ویژگیباشد تقسیم کردمقادیر گسسته می

 یابد.پشتیبان بهبود می

 است :محاسبه ارزش هر هارمونی بر اساس مراحل زیر 
 خواندن داده ها .1

 قسمت به صورت تصادفی 10تقسیم داده ها به  .2

 قسمت دیگر برای آموزش به کار می رود. 9در هر بار یک قسمت از داده ها برای تست و  .3

 داده ها %10و تست با ها داده  %90ماشین بردار با آموزش  .4

 محاسبه می گردد. TN,TP,FN,FPدر هر مرحله  .5

 هر مرحله جمع می شود. TN,TP,FN,FPدر نهایت همه  .6

 محاسبه می شود F-Score, Precision, Accuracyپارامتر های  .7

 مراحل الگوریتم هارمونی :

 ایجاد هارمونی های تصادفی -1

 محاسبه بهترین محلی -2

 (    6-3ابطه )ها با توجه به رتغییر موقعیت هارمونی-3

 4HMCR,3PARها با توجه به پارامترهای بهبود هارمونی -4
 ذف بدترین هارمونی و جایگذاری آن با هارمونی تصادفی جدیدح -5

 محاسبه بهترین سراسری -6

 م تکرار برای رسیدن به بهترین جوابانجا-7
5*BW3(i)+rk(i)=XnewX    

 

                                                           
1 University of California , Irvine 
2 Improve 
3 Pitch adjustment rate(PAR) 
4Harmony memory consideration rate(HMCR) 
5 Bandwidth(BW) 
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 ارزیابی روش پیشنهادی -4

و  دقت انزیم . همچنینارزیابی شده است سرعت اجرا نیو همچن دقت و صحتاز نظر  یشنهادیروش پ ،در این بخش

بر اساس هر دو  k-foldبه روش  جیناعتبارس . در این روشمقایسه شده است کیوریتم ژنتگبا روش ال این روش صحت

 باشد.می K=5بیشتر از  K=10انجام شده است که دقت  k=10و  k=5مقدار 

 
 

 

ند. ییر می کنرنگ آبی نشان دهنده میانگین دقت همه هارمونی ها می باشد که در هر تکرار تغ( 1در شکل )

ا باشد.  ب ار میرنگ قرمز نتیجه بهترین جواب می باشد. رنگ نارنجی نشان دهنده میانگین بهترین جواب در هر تکر

 رمونی باعثترتیب برابر نتیجه نشان می دهد که الگوریتم هامقایسه دقت ماشین بردار و الگوریتم هارمونی که به

 افزایش دقت تشخیص ماشین بردار پشتیبان شده است.

. 

 

 
 

 

د. یر می کنننشان دهنده میانگین صحت همه هارمونی ها می باشد که در هر تکرار تغیرنگ آبی (2شکل )در 

ا باشد.  ب ار میرنگ قرمز نتیجه بهترین جواب می باشد. رنگ نارنجی نشان دهنده میانگین بهترین جواب در هر تکر

 رمونی باعثکه الگوریتم ها ترتیب برابر نتیجه نشان می دهدمقایسه صحت ماشین بردار و الگوریتم هارمونی که به

  افزایش صحت تشخیص ماشین بردار پشتیبان شده است.

 kfold=10نتیجه همگرایی الگوریتم هارمونی برای پارامتر دقت یا (1شكل

 

 

 kfold=10یا  صحتنتیجه همگرایی الگوریتم هارمونی برای پارامتر  (2شكل
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 دهدزایش میاف %2الگوریتم هارمونی نسبت به ژنتیک، صحت ماشین بردار پشتیبان را  (3با توجه به شکل)

 

 
 

 دهد.ا افزایش میکارایی ماشین بردار پشتیبان ر %5الگوریتم هارمونی نسبت به ژنتیک،  4توجه به شکل با  .

 

 
 

 

ت بیشاتر از سااع 5مدت زماان اجارای الگاوریتم ژنتیاک تقریباا (5ل )نمودار شکآمده دستبراساس نتایج به 

 الگوریتم هارمونی است.

است که باعث  بررسی قرارگرفته مورد تابع برازش، زمان اجرا و  Fامتیاز  ،فراخوانیباز ، صحت،دقت پژوهشدر این 

دهد بهبود الگوریتم ها شده است. نتایج حاصل نشان میافزایش کارایی ماشین بردار پشتیبان در هریک از پارامتر

کاهش داده و رازمان اجرا  روش پیشنهادیدهد ها نشان میبررسی نیهمچنهارمونی نسبت به ژنتیک بیشتر است. 

 Fکه مقدار تابع برازش برابر هر چهار پارامتر باشد نتیجه بازخوانی الگوریتم ژنتیک و امتیاز درصورتی. بخشدبهبود می
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 روش پیشنهادی و الگوریتم ژنتیک آمده برایدست( مقایسه مقدار صحت به3شكل

 

روش پیشنهادی و الگوریتم ژنتیکنتایج تابع برازش برای  (4شكل   

 

 

نتایج زمان اجرا برای روش پیشنهادی و الگوریتم ژنتیک( 5ل شك  
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 باشد.بهتر از الگوریتم هارمونی است اما تابع برازش الگوریتم هارمونی در نهایت بهتر می

 نتیجه گیری -5

. میزان برازندگی هر جمیعت به شدد صورت تصادفی تولیهارمونی به 100به اندازه  در این پژوهش ابتدا جمیعت اولیه

هدف افزایش  .ده شده استاستفا k-foldروش برای آموزش ماشین از  وارزیابی  بانیبردار پشت نیماشکمک الگوریتم 

ها کاهش یافته یترتیب با استفاده از فرد خبره و الگوریتم هارمونی تعداد ویژگدقت ماشین بردار پشتیبان است. بدین

بارز این  یهایشده ، از ویژگبا توجه به الگوریتم ارائهدهدامر دقت ماشین بردار پشتیبان را افزایش میاست که این 

 بییین الگوریتم ترکتر از آن ااشاره کرد و مهم و بهبود زمان اجرا هاهارمونیدقت باال و صحت انتخاب  الگوریتم به

و  کم یهامترراپا ،دهسا ممفهو ،کم یاضیاتیر تمحاسباه دلیل ب همچنین دارد. کینسبت به الگوریتم ژنت یکارایی بهتر

 آن می تواند از ویژگی های بارز باشد نساآ ایجرا
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 چکیده
هستند،  حسگرها به مجهز هاآن هوشمند که اغلب ءشی هابه میلیون متصل شبکه یک عنوانبه تواندمی طورکلیبه اشیا اینترنت 

 و لبه هایگره به خام هایداده انتقال کنند،تولید می داده زیادی مقدار که هستند هاییحسگرها، دستگاه ازآنجاکه شود. تعریف

 منابع با این، حسگرها عالوه بر شود. انرژی مصرف و انتقال تأخیرات به منجر ممکن است باالتر در سطح ابر هایگره به سپس

اینترنت اشیا  سیستم در درگیر هایدستگاه تعداد دلیل بهاشیاء  در اینترنت مهم مرحله یک داده شوند. تجمیعمی مشخص محدود

 –سازی پروانه هدف از این تحقیق ارائه یک الگوریتم آگاه از انرژی جدید با استفاده از الگوریتم بهینه است. هاداده عظیم حجم و
 آتش برای کاهش تأخیر، کاهش انرژی مصرفی شبکه و افزایش طول عمر شبکه اینترنت اشیا است.

 

 . آتش-الگوریتم پروانه ؛تجمیع داده ؛اینترنت اشیاء کلمات کلیدی:

 مقدمه -1

اینترنت  شوند. نظارت و کنترل طریق اینترنت از توانندمی اشیاء این که است فیزیکی اشیاء از ایشبکه اءاشی اینترنت

 اینترنت.[1]بخشدعنوان ارزیابی آینده اینترنت در نظر گرفت که یادگیری ماشین به ماشین را تحقق میبه توانیرا م اشیا
 وجود بنابراین باشد؛ داشته را اینترنت طریق از ناهمگن اشیای از یشماریب تعداد ارتباط برقراری توانایی بایستی اشیاء
 با طوالنی مدت برای بایستی اشیاء اینترنت هایدستگاه .[3, 2]است حیاتی اریبس ریپذانعطاف یاهیال معماری یک

 در انرژی مصرف اصلی منبع عنوانبه سیمبی ارتباطات که است داده نشان تحقیقات و کنند کار محدود انرژی منابع

افزایش  را اشیاء اینترنت هایدستگاه عمر طول رادیویی، ارتباطات کاهش دادن به با توانمی اشیاءاست. درنتیجه اینترنت

 که هاییانرژی گره صورت این در بفرستد پایه ایستگاه سمت خود را به داده مستقیم صورتبه گره هر کهداد. درصورتی

 خواهد تخلیه زودتر هستند ترنزدیک پایه ایستگاه به که هاییگره به نسبت دارند قرار پایه ایستگاه از دورتری فاصله در

تجمیع داده  .است داده تکنیک تجمیع با همراه با گامی چند ارتباط از استفاده مسئله، این حل برای راه حلیک شد.

 شده )مجموع،های ادغاممنظور حذف ارسال داده افزونه و ارائه دادهها از چندین گره بهآوری دادهعنوان فرآیند جمعبه

بنابراین  است؛ دشوارها یک مسئله . مسئله تجمیع داده[4]تعداد( به ایستگاه پایه است ترین،ترین، بیشکم میانگین،

در پژوهش های پیشین برای مسئله تجمیع  شدهاشارهی هاروش .برای حل این مسئله وجود دارد های زیادیالگوریتم

برای رفع این ایراد و کاهش مصرف  .[7-5]اندنگرفتهیا آن را در نظر و داده در اینترنت اشیا اغلب  تأخیر  زیادی دارند 

 .[8]است شدهارائهآتش   –سازی پروانه ینهبهیش طول عمر شبکه یک روش جدید با استفاده از الگوریتم و افزارژی ان

شده آتش استفاده-سازی پروانهاز الگوریتم بهینه اشیاء، اینترنت در داده تجمیع درخت ایجاد منظوربه ،پژوهش این در

 برای پرواز هاآن. عرضی است گیری جهت نام به طبیعت در ها پروانه هدایت مکانیسم از گرفته الهام است. این الگوریتم
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  است. جمعیت بر مبتنی الگوریتمی آتش– پروانه اند. الگوریتم یافته تکامل ماه نور از استفاده با شب در

 روش پیشنهادی -2

بیشتر از یک )یله یک گره وسبهی دیگر هاگرهی جمع شده توسط هادادهی آورجمعتجمیع داده فرآیند 

ی برا یندفرآ اینین هاوجود دارد، بنابراازگره شدهآوریجمعی هادر داده خاصیی افزونگ ..باشدیم (گره

 را ذخیرهی گره هاداده و انرژ را کاهشیکی همچنین، بار تراف .است یازموردنیرضروری غ اطالعات کاهش

 است. در انرژی مصرفی حداقل به دستیابی برای داده تجمیع با مسیریابی درخت ایجاد پژوهش این مسئله. کندمی

 الگوریتم از استفاده با روش جدیدی تأخیر، کاهش و شبکه عمر طول افزایش انرژی، مصرف کاهش منظوربه پژوهش، این

در  هاپروانهآتش الهام گرفته از مکانیسم هدایت  -سازی پروانهینهبهالگوریتم  شود.می ارائه آتش –پروانه  سازیبهینه

 در هاآن یابیجهت ویژه هایروش از استفاده پروانه مورد در واقعیت ترینجالب است. یری عرضیگجهتطبیعت به نام 

 ثابت زاویه یک حفظ با پروانه روش، یک این در اند.یافتهتکامل ماه نور از استفاده با شب در پرواز برای هاآن.  است شب

 از دور بسیار ماه ازآنجاکه .مستقیم دارد مسیری در طوالنی هایمسافت برای مؤثر بسیار حرکت یک ، ماه به توجه با

 نیز هاانسان توسط توانمی را پیمایش روش کند. همانمی تضمین را مستقیم خط در پرواز مکانیزم این  است، پروانه

 سمت از ماه او برود. اگر شرق به خواهدمی انسان یک و است آسمان جنوبی قسمت در ماه که کنیم داد. فرض انجام

 کارایی کند. باوجود حرکت مستقیم خط روی شرق سمت به تواندمی دارد، او نگه باز رفتن راه هنگام را خود چپ

 هایچراغ توسط هاپروانه حقیقت، کنند. درمی پرواز چراغ دور هاپروانه که شودمی مشاهده معموالً عرضی، گیریجهت

 برای تنها چون است، عرضی گیریجهت ناکارآمدی علت به این دهند.می نشان رفتارهایی چنین و خوردهفریب مصنوعی

 ساخت مصنوعی نور یک هاپروانه که زمانی.  است مفید است، دور بسیار نور منبع کههنگامی مستقیم خط در حرکت

 نوری چنین کنند. ازآنجاکه حفظ مستقیم خط در پرواز برای نور با را مشابه زاویه یک کنندمی سعی بینند،می را انسان

 یا فایدهبی مارپیچی پرواز مسیر نور، منبع برای مشابه زاویه یک حفظ حال،بااین است، نزدیک بسیار ماه با مقایسه در

آتش –پروانه  الگوریتم رسد. درمی نور به درنهایت پروانه که شودمی کند. مشاهدهمی ایجاد هاپروانه برای را مرگباری

هستند.  فضا ها درپروانه مسئله، موقعیت متغیرهای و هستند هاپروانه ، نامزد هایحلراه که شودمی فرض پیشنهادی،

 موقعیت تغییربردارهای با عدیبسه ازاندازهبیش یا بعدیسه دوبعدی، بعدی،یک فضای در توانندها میپروانه بنابراین،

است. یکی دیگر از اجزای کلیدی این الگوریتم،  جمعیت بر مبتنی آتش الگوریتمی-پروانه الگوریتم .کنند پرواز خود

 روزرسانیبه تکرار هر در که است روشی هاآن بین تفاوت .هستند حلراه دو هر شعله باشند. پروانه وهای آتش میشعله

 بهترین هاشعله کهدرحالی کنند،می حرکت جستجو فضای اطراف که هستند واقعی جستجوی ها عواملپروانه. شوندمی

 در که گرفت نظر در هاپرچم عنوانبه توانمی را آتش دیگر،عبارتبه. کنندمی کسب تاکنون که ها هستندپروانه جایگاه

 و کندمی جستجو را پرچم یک اطراف پروانه بنابراین، هر شوند.می توسط پروانه ها رها جستجو فضای جستجوی هنگام

 دست از را خود حلراه بهترین هرگز پروانه مکانیزم، این کند. بامی روزرسانیبه بهتر حلراه یک یافتن صورت در را آن

 آتش آورده شده است._شبه کد الگوریتم پروانه (1 )در شکل.دهدنمی

شود. هر پروانه شامل تمامی مسیرهای ممکن از گره پروانه در نظر گرفته می درروش پیشنهادی، برای هر مسیر یک

صورت زیر های روش پیشنهادی بهشود.گامعنوان شعله ذخیره میباشد. بهترین جایگاه پروانه بهفعلی به گره بعدی می

 است.

 هاحل توسط پروانهایجاد راه : گام اول الگوریتم

ها است.جمعیت اولیه که لیه ،مقداردهی اولیه پارامترها وایجادراه حل توسط پروانهاین گام شامل تولید جمعیت او

که هر پروانه دارای یک آرایه که شامل شناسه طوریباشند.بهها هستند برابر با تمامی مسیرهای موجوددرشبکه میپروانه
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این مرحله بایستی پارامترهای مسئله  .درها عبور کرده استباشد که برای رسیدن به ایستگاه پایه از آنمسیرهایی می

ای های اولیه مسیر و تابع مکاشفهمتناسب با مسئله موردنظر تنظیم شوند. برای این کار باید مقادیر مناسب برای شعله

 حین در وپردازند که با حرکت تصادفی خود به ساخت جواب می های سازنده جواب هستندها روالتعریف شود.پروانه

 کنند.  رعایت هم را مسئله هایمحدودیت یا هاسیاست باید خود حرکت

 

 
 آتش_( شبه کد الگوریتم پروانه1شکل )

 

 گام دوم : بهنگام سازی شعله 
 بهترین اطراف در هاپروانه یابد.یمی در دو طرف شعله افزایش روزرسانبهتر شدن پروانه به شعله، فرکانس یکنزدبا 

 برای هاپروانه کند، ومی تغییر تکرار هر در هاحلراه بهترین براساسآتش  شوند. توالیمی روزرسانیبه هاحلراه

 ممکن هاپروانه موقعیت روزرسانیبه بنابراین،. هستند موردنیاز شده روزبه شعله به توجه با خود موقعیت روزرسانیبه

 و شودمی جستجو فضای در هاپروانه ناگهانی حرکت باعث که مکانیسمی دهد، رخ مختلف هایشعله اطراف در است

سازی کلونی مورچگان های بهینهکه عملکرد روش پیشنهادی با عملکرد الگوریتمازآنجایی.کندمی ترویج را اکتشاف

در نظر  [9]های مقاله سناریو برای بررسی عملکرد روش پیشنهادی بر اساس داده 2مقایسه شده است، برای این منظور 

 .شده استگرفته
 (پارامترها ومتغیرهای شبیه سازی1(جدول

 2سناریو  1سناریو  پارامترها
 100×100 100×100 اندازه منطقه سنجش

 150و100و50 150و100و50 تعدادگره ها
 200 200 ماکزیموم تعداد تکرار

 تصادفی 25/0 انرژی اولیه
 40 40 تعداد گام های اندازه گیری هر سنسور

 100 100 جمعیت

 

 ارزیابی روش پیشنهادی  -3

 اول سناریو دراست.شده یمتنظسناریو  2ی پیشین هاروشیسه این روش با و مقارای بررسی کارایی روش پیشنهادی ب

 تأخیر   و مصرفی انرژی کاهش روند درسناریو دوم ، و شده مقایسه پیشین هایروش با پیشنهادی روش مصرفی انرژی

 .است شدهشبکه بررسی عمر طول بهبود همچنین و
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 سناریو اول
ژول   25/0گره حسگر باانرژی اولیه  300،با تعداد  100×100، از یک شبکه [9]های در این سناریو متناسب با داده

ریتم مورچگان انرژی شده است روش پیشنهادی نسبت به الگونشان داده (2)طور که در شکلشده است.هماناستفاده

 .مصرف پایینی دارد

 

 

 

 
 

 ( مقایسه انرژی مصرفی روش پیشنهادی با الگوریتم کلونی مورچگان2شکل )

شده به مقصد درروش پیشنهادی بیشتر از الگوریتم مورچگان های موفق ارسالتعداد بسته (3)همچنین مطابق شکل 

 است
 
 
 

 

 

 

 های موفق دریافت شده(تعداد بسته3شکل)

 سناریو دوم

ین آزمایش نشان از اگره استفاده است.هدف  150و50،100،با تعداد  100×100در این سناریو از یک شبکه با اندازه 

 است.شدهدادهنشان  (2)سازی در جدول یهشبباشد. نتایج یم هاگرهیش تعداد با افزادادن کارایی روش پیشنهادی 
 

 سازینتایج شبیه (2)جدول

 

 است. هشدنشان داده (4)یجادشده در شکل ای تجمیع هاگره

 

 شبکهتأخیر کل 
(ms) 

 انرژی مصرفی کل

 )ژول(

میانگین گره تجمیع کننده 

 هر دور در

 تعداد گره

015/0 0/011 5 50 

032/0 0/023 6 100 
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 یجادشدهای تجمیع هاگره (4شکل )

 .استهشدنشان داده( 6)و (5)الگوریتم در شکل  از دور هر در مصرفی  تأخیر  انرژی یجنتا

 
 گره 150ی مصرفی برای ( انرژگره،)ج 100ی مصرفی برای ( انرژگره،)ب 50ی مصرفی برای ( انرژ()الف5شکل) 

 
 گره 150 یبراج( تأخیر کل شبکه ) گره، 100تأخیر کل شبکه برای ب( ) گره، 50 یبرا)الف( تأخیر کل شبکه (6)شکل

یابد. کل شبکه کاهش میانرژی مصرفی شبکه و تأخیر دهد که با افزایش دور الگوریتم،سازی نشان مینتایج شبیه

ا انتخاب کنند کنند بهترین مسیر رمیسعی هاکه درروش پیشنهادی پروانهاستاین تأخیر دلیل کاهش انرژی مصرفی و

 .آمده است( 7)که ازنظر فاصله در موقعیت بهتری قرار دارد. نمودار طول عمر شبکه در شکل 

 
 گره 150 یبراگره )ج( طول عمر شبکه  100گره )ب( طول عمر شبکه برای  50)الف( طول عمر شبکه برای  (7)شکل
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 نتیجه گیری -4
 مسئله این برای تقریبی هایالگوریتم بنابراین دشواراست؛ مسائل جزء داده تجمیع مسئله که دهدمی نشان حقیقاتت

 کاهش منظوربه .بود مصرفی انرژی حداقل به دستیابی برای داده تجمیع درخت ایجادپژوهش  این مسئله .است شدهارائه

 اصلی هدف آتش استفاده شد. –سازی پروانه از الگوریتم بهینه تأخیر، کاهش و شبکه عمر طول افزایش انرژی، مصرف

 هایداده تجمیع کننده نقش میانی هایگره و بوده درخت ریشه پایه ایستگاه آن که در درختی بود ایجاد روش، این در

 روش شده،انجام کار ارزیابی برای .شد ارتباطی هایهزینه چشمگیر کاهش باعث روند این خود بودند، فرزند هایگره

های موفق درروش پیشنهادی تعداد بسته که داد نشان سازیشبیه نتایج .شد مقایسه مورچگان الگوریتم با پیشنهادی

 دریافت شده نسبت به روش الگوریتم مورچگان بیشتر است، همچنین انرژی مصرفی درروش پیشنهادی کمتر است.

آمده نشان داد که درروش دستنتایج به ش دیگری صورت گرفت وآزما همچنین برای نشان دادن طول عمر و تأخیر،

 پیشنهادی ها درروشتعداد گره افزایش با همچنین و یابدمی کاهش تدریجبه هاگره انتهای به انتها کلی تأخیر پیشنهادی

 .یابدمی بهبود نیز شبکه عمر طول
 

 مراجع -5
 

[1] Khan, R., et al. Future internet: the internet of things architecture, possible applications and key 
challenges. in Frontiers of Information Technology (FIT), 2012 10th International Conference on. 
2012. IEEE. 

[2] Li, S., L. Da Xu, and S. Zhao, The internet of things: a survey. Information Systems Frontiers, 
2015. 17(2): p. 243-259. 

[3] Pourghebleh, B. and N.J. Navimipour, Data aggregation mechanisms in the Internet of things: A 
systematic review of the literature and recommendations for future research . Journal of Network 
and Computer Applications, 2017. 97: p. 23-34. 

[4] Sirsikar, S. and S. Anavatti, Issues of data aggregation methods in wireless sensor network: A 
survey. Procedia Computer Science, 2015. 49: p. 194-201. 

[5] Alkhamisi, A., M.S.H. Nazmudeen, and S.M. Buhari. A cross-layer framework for sensor data 
aggregation for IoT applications in smart cities. in Smart Cities Conference (ISC2), 2016 IEEE 
International. 2016. IEEE. 

[6] Rahman, H., N. Ahmed, and M.I. Hussain. A hybrid data aggregation scheme for Internet of 
Things (IoT). in India Conference (INDICON), 2016 IEEE Annual. 2016. IEEE. 

[7] Zhou, Z., et al., EGF-tree: an energy-efficient index tree for facilitating multi-region query 
aggregation in the internet of things. Personal and Ubiquitous computing, 2014. 18(4): p. 951-966. 

[8] Mirjalili, S., Moth-flame optimization algorithm: A novel nature-inspired heuristic paradigm. 
Knowledge-Based Systems, 2015. 89: p. 228-249. 

[9] Liao, W.-H., Y. Kao, and C.-M. Fan, Data aggregation in wireless sensor networks using ant 
colony algorithm. Journal of Network and Computer Applications, 2008. 31(4): p. 387-401.  

زمایشى . 
خه آ

نس



 

 
 

 

نیک از تک ارزیابی معیارهای موثر بر مکانیابی بهینه ایستگاههای آتش نشانی با استفاده
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 چکیده

و نکته  هر استش کیآنها در مناطق مختلف  حینحوه استقرار صح نهیدر زم قیمطالعه دق ازمندی، نیشهر دیامکانات جد جادیا
ه اشار شتریمکن بم یها تیما به محدود یها اریباشد. هر چه مع یم حیصح یها اریبا توجه به مع نهی، انتخاب مکان بهیاساس

جهت  ،تمکاناکند که ا یم دایپ یشتریب تیاهم یامر هنگام نیتر است. ا کیآل نزد دهیا طیکند مکان انتخاب شده به شرا
 یها اریرفتن معگامروز بدون در نظر  یایشود. در دن یابیو مکان  یطراح یعیطب ریو غ یعیو مقابله با حوادث طب یریشگیپ

 بود.  اهدنخو نیشهر و ساکنان آن تام یمنی، ایشهر ازین نیبه ا ییپاسخ گو یمناسب برا

 یرد مبجنو در شهرستان یآتش نشان ستگاهیاحداث ا یمکان برا نیمناسب و انتخاب بهتر یمکان ها نییپژوهش تع نیهدف ا
، آمده است بدست یدانیم یو پرسش نامه ها یمطالعه منابع اسناد قیپژوهش از طر نیا ازیمورد ن یباشد. اطالعات و داده ها

. به مینموده ا یرسشهرستان بجنورد بر دینقطه کاند 5در  یآتش نشان ستگاهیا کی یابیمکان  رفاکتور موثر ب 10منظور  نیبد
با  میارد یسعو  شده استاستفاده  ی، از روش فازدر این پژوهش  موجود یو پارامترها رهایدر متغ یوجود ابهامات ذات لیدل

 .میتخاب کننقاط موجود ان بینرا از  نهیهب دینقطه کاند FVIKORو  FTOPSISارهیچند مع یریگ میتصم یروش ها یریبکارگ

 . FVIKOR ؛FTOPSIS ؛ایستگاه آتشنشانی ؛تصمیم گیری چند معیاره ؛مکانیابیکلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

بحران  قابلمدر  یآمادگ یبرا رانهیشگیپ یندیبلکه فرآ ست،یبحران فقط واکنش در هنگام رخداد بحران ن تیریمد

ل ک یده در جهت پوشش یداتیمجموعه تمه ازمندیکالنشهر ها، ن دیمتراکم و توسعه شد تی[. امروزه جمع1است]

 یترسدس دازمنیبحران، ن طیدر شرا ژهیبه و یخدمات شهر صیتخص ییمناسب است. کارا یمنیا ستمیسطح شهر با س

کاهش  ایروز از ب یریاست که جهت جلوگ یداتیشهر، مجموعه تمه یمنی[. در واقع ا2به موقع و ارزان است] ع،یسر

، لزلهز ،ی،آتش سوز لی: س رینظ یعیطب ریو غ یعی، حوادث طب یو مال یاز عوارض نامساعد جان یخسارت ناش

  [.3]ردیپذ یم رتو ... صو یتصادفات رانندگ
توجه  ل اهمیت وه دلیاز میان کاربری ها و خدمات موجود در شهر ، توزیع و مکانیابی بهینه ایستگاه های آتش نشانی ب

ا آتش مقابله ب وشگیری افزون به امر ایمنی در شهر ها پر رنگ تر شده است و نیازمند ارائه تمهیداتی در زمینه پیروز 

 سوزی و حادثه می باشیم.

 زیمجهز شد، شهر تبر ینشانو سازمان آتش زاتیشهر کشور که به تجه نینخست شیو پنجاه سال پ کصدیدر حدود 

نوب جدر  یسمر یآتش نشان یواحدها نیو سوم نیدوم. نمودند سیرا تاس رانیا یسازمان آتش نشان نینخستکه بود. 

 سیاسآن شهرها ت شگاهیشده در پاال جادیا ساتیحفظ تأس یو آبادان برا مانیمسجد سل یکشور و در شهرها

 )سازمان آتش نشانی کشور(شد.
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با FTOPSIS  ، FVIKORدر این پژوهش سعی شده است با استفاده از تلفیق تحلیل سلسله مراتبی فازی و تکنیک های 

یار های مذکور به نقطه کاندید موجود با توجه به مع 5تعریف ماتریس تصمیم گیری فازی نقطه کاندید بهینه از بین 

 شهرستان بجنورد مشخص گردد.  منظور استقرار و مکانیابی بهینه ایستگاه آتش نشانی در

 متن -2

 (مروری بر ادبیات موضوع و مفاهیم پژوهش:2-1

است.  ختهیشهرها آم میو حر یو ارائه خدمات به ساکنان در محدوده قانون یده سیشهرها عموماً با سرو تیموجود

 یا ژهیو تیاز اهم یخدمات شهر ریکه بر عهده دارد نسبت به سا ییها تیبا توجه به فعال یامداد یها یکاربر

و نجات ، از  یآتش نشان یو انتظار خودروها استقرار یبرا ییبه عنوان مکان ها یآتش نشان یها ستگاهیبرخوردارند. ا

شهروندان و  شیو آسا یمنیا نیدر تأم یدر شهر ها هستند که نقش مهم یخدمات رسان یاتیجمله مراکز مهم و ح

از  یدر نظر گرفتن مجموعه ا ازمندی، ن یآتش نشان یها ستگاهیکارآمد ا یابیمنظور مکان نیبد [.4توسعه شهر ها دارند]

 [. 5آن است] نیفاصله سفر مهمتر ایعوامل است که کاهش زمان سفر 

 نهیخدمات ، پر هز ریبا سا سهیدر مقا یآتش نشان یها ستگاهیا یو بهره بردار یاحداث ، نگهدار یها نهیهز نیهمچن

شده و  یطوالن یبه آتش سوز ییباال ، زمان پاسخگو کیو تراف یمسائل دسترس لیبه دل گرید ی[. از سو6است] نیتر

 شیپ یاز چالش ها یکی،  یآتش نشان یها ستگاهیا یمکان عیتوز یساز نهیرو به نی[. از ا7]ابدی یم شیتلفات افزا

به گونه  دیبا ،یکه انتخاب مکان مراکز خدمات رسان میریدر نظر بگ دی[. با8]دیآ یبه حساب م یشهر یزیبرنامه ر یرو

 یابیمکان  مسئله [.9نداشته باشد] یچندان رییتغ ایآن کاسته نشود  تیکه با گذشت زمان از مطلوب ردیصورت پذ یا

 یرا برا Helly[. سپس چن و همکاران  روش10مطرح شد] یابتدا توسط بدر ینشانآتش  یستگاههایا ارهیچندمع

به کار  نیدر چ هاستگاهیا یابیمکان 

 [.11گرفتند]

 :(هدف از پژوهش حاضر 2-2

 یمکان برا نیپژوهش انتخاب بهتر نیهدف ا

بین کاندیدهای  یآتش نشان ستگاهیاحداث ا

 .باشد  یم 1مشخص شده در شکل شماره 

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و مبنای 

تحلیلی است .  –آن روش های توصیفی 

اطالعات و داده های مورد نیاز از طریق منابع اسنادی ومطالعه ها و پرسش نامه های میدانی و مصاحبه با کارشناسان 

 مسئول سازمان آتش نشانی بجنوردبدست آمده است . 

 ( تعیین معیار های موثر در مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی 2-3

کور به منظور انتخاب معیار مذ 10متر از آن معیار های استخراج شده از مقاالت علمی با توجه به نظر کارشناسان و مه

 نقطه کاندید بهینه موثر بوده که عبارتند از : 

شعاع ( 7 رخط لیپتانس(6ی تیجمع(5  شعاع عملکرد(4 به اماکن مهم یکینزد(3  خدمات نهیهز(2 احداث نهیهز(1 

 ودموج یها یکاربر (سازگاری 10توسعه شهرجهت (9ی فاصله ازمنابع آب( 8 کیتراف
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 ( روش حل 2-4

در حل مسائل دنیا به طور چشم گیری افزایش  1در سال های اخیر استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره 

تحلیل یک سیستم چند معیاره باید عناصر آن را به خوبی شناخت و آن را به طور دقیق تعریف  یبرا [.12است]یافته 

حال حاضر ، روش های بسیاری از تصمیم گیری [. در 13پرداخت]کرده و سپس به مدل سازی و تجزیه و تحلیل آن 

اولویت ها از طریق تشابه با راه  و تکنیک رتبه بندی 2توسعه یافته اند که روش های تحلیل سلسله مراتبی چند معیاره 

استفاده شده  FVIKORو  FTOPSISاین پژوهش از روش های [. در 14باشد] یممتداول ترین نوع آن  3حل ایده آل

 هیبر پا ارهیچند مع یریگ میروش تصم TOPSISروش  [.14شد]مطرح اولین بار توسط یون  TOPSIS کیتکناست 

 نیآل مثبت و دورتر دهیفاصله از جواب ا نیکمتر دیبا یانتخاب نهیگزدر این روش آل است.  دهیبه جواب ا یکینزد

 .باشد داشتهرا یآل منف دهیفاصله از جواب ا

مسئله  کی یرا برا یروش، راه حل سازش نی[. ا15و همکاران مطرح شد]اولین بار توسط تسنگ   FVIKOR تکنیک

را در  رندهیگ میتواند تصم یدهد که م یمتضاد ارائه م یباتوجه به شاخص ها

 نیکتریو نزد نیموجه تر ،یکند، راه حل سازش یاری ییبه راه حل نها یابیدست

 [.16آل است] دهیراه حل به نقطه ا

در هر دو این روش ها ابتدا داده های حاصل از برررسی معیار های کمی و کیفی 

اردی که مسئله را برای تشکیل ماتریس تصمیم گیری بکار می گیریم در مو

معیارها کیفی هستند از عبارات کالمی برای مقداردهی و یا مقایسه آنها استفاده 

 میشود.

از آنجاکه متغیرهای زبانی را نمیتوان به صورت مستقیم در محاسبات ریاضی 

ه ها از دخالت داد، هرکدام از آنها را میتوان به اعداد فازی مثلثی تبدیل کرد.در این پژوهش برای بیان وضعیت گزین

 عبارات کالمی جدول شماره یک استفاده شده است .

 :FTOPSIS(روش حل 2-4-1

 نمایش داده شده است. 2که در جدول شماره تشکیل ماتریس تصمیم گیری است گام اول
 ماتریس تصمیم گیری – 2جدول  

بدون مقیاس فازی تبدیل نماییم. برای بدست آوردن ماتریس،  حال ماتریس تصمیم گیری فوق را به ماتریسگام دوم

 کنیم.(استفادهمی 2( و اگر منفی است از رابطه)1ها مثبت است از رابطه )کافی است اگر مولفه

                                                           
1 -MCDM - Multi Criteria Decision Method 
2 - AHP – Analytical Hierarchy Process 
3- TOPSIS - Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution 

هزینه  
 احداث

هزینه 
 خدمات

نزدیکی به 
 اماکن مهم

شعاع 
 عملکرد

 جمعیتی
 

پتانسیل 
 خطر

شعاع 
 ترافیک

فاصله از 
 منابع آبی

جهت توسعه 
 شهر

نوع 
 سازگاری
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1 
�̃�𝒊𝒋 = (

𝒍𝒊𝒋

𝒖𝒋
∗  ,

𝒎𝒊𝒋

𝒖𝒋
∗  ,

𝒖𝒊𝒋

𝒖𝒋
∗) , 𝒖𝒋

∗ = 𝐦𝐚𝐱 𝒖𝒊𝒋 

2 
�̃�𝒊𝒋 = (

𝒍𝒋
−

𝒍𝒊𝒋
 ,

𝒍𝒋
−

𝒎𝒊𝒋

 ,
𝒍𝒋
−

𝒖𝒊𝒋

) , 𝒍𝒋
− = 𝐦𝐢𝐧 𝒍𝒊𝒋 

𝒗𝒊𝒋بر اساس  ijwبا مفروض بودن بردار  vماتریس بدون مقیاس وزین فازی سپس گام سوم = 𝒓𝒊𝒋 × 𝒘𝒊𝒋  ایجاد می

در واقع این رابطه بیان می کند که برای تشکیل ماتریس وزن دار باید ماتریس نرمال را در وزن معیارها ضرب کنیم 

 و وارد این مرحله می شوند. استخراج شده  AHPنمود این وزن معیارها از روش

ر این گام ایده آل ها.دبرای مولفه A-آل فازی و ضد ایده  Aآل فازی +سپس باید مشخص نمودمقادیر ایدهگام چهارم

 یار است.ون معمثبت برابر با بزرگترین درایه هر ستون معیار و ایده آل منفی برابر با کوچکترین درایه هر ست

3 𝑨∗ = (�̃�𝟏
∗ , �̃�𝟐

∗ , … , �̃�𝒏
∗ )𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆�̃�𝒋

∗ = (�̃�𝒋
∗ , �̃�𝒋

∗, �̃�𝒋
∗)𝒂𝒏𝒅�̃�𝒋

∗ = 𝐦𝐚𝐱{�̃�𝒊𝒋} 
4 𝑨− = (�̃�𝟏

−, �̃�𝟐
−, … , �̃�𝒏

−)𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆�̃�𝒋
− = (�̃�𝒋

− , �̃�𝒋
−, �̃�𝒋

−)𝒂𝒏𝒅�̃�𝒋
− = 𝐦𝐢𝐧 {�̃�𝒊𝒋} 

ورت می ص آل منفی فازیآل مثبت فازی و ایدهها از ایدهمحاسبه مجموع فواصل هر یک از مولفه سپس گام پنجم

 . دقت شود فواصل در روش تاپسیس فازی از طریق فاصله اقلیدسی حاصل می شود. گیرد 

5 
𝒅𝒊

+ = ∑ 𝒅𝒗(�̃�𝒊𝒋 ,

𝒏

𝒋=𝟏

�̃�𝒋
∗) ,      𝒊 = 𝟏, 𝟐, … ,𝒎 

6 
𝒅𝒊

− = ∑ 𝒅𝒗(�̃�𝒊𝒋 ,

𝒏

𝒋=𝟏

�̃�𝒋
−) ,      𝒊 = 𝟏, 𝟐,… ,𝒎 

𝒄𝒄𝒊آل )در نهایت محاسبه شاخص شباهت به گزینه ایدهگام ششم =
𝒅𝒊

−

𝒅𝒊
−+ 𝒅𝒊

 3(که نتیجه مراحل مذکور در جدول +

 Ftopsisتوجه به روش الویت انتخاب کاندیدبا  –3جدول  ذکر گردیده است.
 الویت انتخاب وزن نرماالیز cj عنوان کاندید

 2 0.265 0.616 1کاندید 

 1 0.306 0.710 2کاندید 

 4 0.148 0.344 3کاندید 

 3 0.161 0.373 4کاندید 

 5 0.12 0.278 5کاندید 

2-4-1)FVIKOR  یک روش:MADM یشینه مطلوبیت گروهی برای توافقی است. این روش می تواند یک مقدار ب

عنی برای یاست  اکثریت و یک کمینه تاثر انفرادی برای مخالفت را فراهم نماید. روش ویکور مانند تکنیک تاپسیس

ود ت وجلعرتبه بندی کردن گزینه ها بر اساس معیارهای مختلف، به خصوص در مواقعی که تصمیم گیرندگان به 

ود. شده می های متناقض به راحتی نمی توانند ترجیحات خود را در مسئله تصمیم گیری ابراز کنند استفا شاخص

ا ت گروهی رطلوبیمراهکار سازشی بدست امده در روش ویکور مورد توافق تصمیم گیرندگان خواهد بود زیر این راهکار 

 ( می سازد. iRا حداقل)توسط شاخص های فردی ر ( و عدم مطلوبیت iS )توسط شاخص حداکثر

 یکسان  FTOPSISو  FVIKORتشکیل ماتریس تصمیم گیری است ماتریس تصمیم روش های  روش حل : گام اول 

 نمایش داده شده است 2است که در جدول شماره 

 ( تبدیل کنیم .Rهم اکنون باید ماتریس تصمیم گیری را به یک ماتریس بی مقدار فازی ) گام دوم

  mتعیین شده اند و (a,b,c)استفاده می شود که در این رابطه ها اعداد فازی به صورت  10 - 7برای این منظور از رابطه های 

 تعداد معیار ها می باشد.   nتعداد گزینه ها و 

7 D={D1,D2,…,Dn} 
8 Dj= (d1j,d2j,d3j)=(a1j+…..+amj , b1j+…..+bmj , c1j+…..+cmj) 
9 R=[rij]m×n    ,       rij=

(𝒂𝒊𝒋,𝒃𝐢𝐣,𝒄𝒊𝒋)

(𝒅𝟏𝒋,𝒅𝟐𝒋,𝒅𝟑𝒋)
  ,     i=1,…m و  j=1,…n           
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10 𝐫𝐢𝐣

𝑫𝒊𝒋
=  (

𝒂𝒊𝒋

𝒅𝟑𝒋
,
𝒃𝒊𝒋

𝒅𝟐𝒋
,
𝒄𝒊𝒋

𝒅𝟏𝒋
) 

ی ماتریس ب ijrگردد.در این رابطه ( نیز با استفاده از روابط زیر تشکیل میVماتریس بی مقیاس وزین فازی)گام سوم

 بدست آمده است.  AHPام است که از روش jهم وزن معیار jwمقیاس به دست آمده از گام دوم و 

11 Vij=rij×wj  , V=[vij]m×n ,  i=1,…m , j=1,…n 

یس نظور ماترماین  حال ایده آل مثبت فازی و ایده آل منفی فازی برای هر معیار باید محاسبه گردد. برایگام چهارم

آید.سپس با استفاده از بدست می    13و ماتریس ایده ل منفی فازی در رابطه    12ایده آل مثبت فازی در رابطه  

  17و  16ز روابط  ام و بااستفاده اjای معیار مثبت گزینه های ایده آل مثبت و منفی بر  15و   14روابط شماره   

و عدم   18طه  ام بدست می آید .سپس مقدار مطلوبیت از رابjگزینه های ایده آل مثبت و منفی برای معیار منفی 

 بدست خواهدآمد.  19مطلوبیت از رابطه 

12 A+=(v1*,v2*,…,vn*) 
13 A-=(v1

- ,v2
- ,…,vn

- ) 
14 Vj*=(max eij, max fij , max gij)  ,            max eij=e*,  max fij=f* ,   max gij=g* 
15 Vj-=(min eij , min fij , min gij)  ,               min eij=e-  ,   min fij=f-  ,   min gij=g- 
16 Vj*=(min eij , min fij , min gij),                min gij=g*,   min eij=e* ,  min fij=f* 
17 Vj-=(max eij, max fij , max gij),             max eij=e*,   max fij=f* ,   max gij=g* 
18 Sj=[∑ (

𝑒𝑗∗_ 𝑔𝑖𝑗

𝑒𝑗∗_𝑔𝑗−
)𝑚

𝑗 ,∑ (
𝑓𝑗∗_ 𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑗∗_𝑓𝑗−
)𝑚

𝑗 ,∑ (
𝑔𝑗∗_ 𝑔𝑖𝑗

𝑔𝑗∗_𝑔𝑗−
)𝑚

𝑗 ]=(vi,si,ti)  

19 Ri=[max j(𝑒𝑗∗_ 𝑔𝑖𝑗

𝑒𝑗∗_𝑔𝑗−
), max j(𝑓𝑗∗_ 𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑗∗_𝑓𝑗−
), max j(𝑔𝑗∗_ 𝑔𝑖𝑗

𝑔𝑗∗_𝑔𝑗−
)]=(pi,ri,li) 

عددی است بین صفر و یک و  vکنیم، در این رابطه  محاسبه می 22-18شاخص ویکور را بااستفاده از رابطه گام پنجم

 درنظر میگیریم.0.5را  vتعیین آن بسته به نظر تصمیم گیرنده دارد و در این تحقیق

20 

Qi=[v×(
𝒔𝟎_𝒔𝒊

𝒔𝟎_𝒔−
)]+[(1-v)×(

𝑹𝟎_𝑹𝒊

𝑹𝟎_𝑹−
)]=

[
 
 
 
 
 [𝒗 × (

𝒗∗−𝒕𝒊

𝒗∗−𝒕−
)] + [(𝟏 − 𝒗) (

𝒑∗−𝒕𝒊

𝒑∗−𝒍−
)]

[𝒗 × (
𝒔∗−𝒔𝒊

𝒔∗−𝒔−
)] + [(𝟏 − 𝒗) (

𝒓∗−𝒓𝒊

𝒓∗−𝒓−
)]

[𝒗 × (
𝒕∗−𝒗𝒊

𝒕∗−𝒗−
)] + [(𝟏 − 𝒗) (

𝒍∗−𝒑𝒊

𝒍∗−𝒑−
)]

]
 
 
 
 
 

 

21 S* =MiniSi≈ (Minivi , Minisi , Miniti)=(v*, s*, t*) 
22 S-  =MaxiSi ≈ (Maxivi, Maxisi , Maxiti)=(v-, s-, t-) 

23 R*=MiniRi ≈ (Minipi , Miniri , Minili)=(p*, r*, l*) 
24 R- =MaxiRi ≈ (Maxipi , Maxiri, Maxili)=(p-, r-, l-) 

که در  CFCSباشد. در این مقاله جهت فازی زدایی مقادیر از تکنیک که فاز نهایی است فازی زدایی میگام ششم 

 آورده شده است به عنوان یک روش مناسب فازی زدایی استفاده شده است.  23ابطهر

 بیان شده است. 4نتایج این روش در جدول 

 fvikorروش  فازی زدایی بر حسب  یبند تیاولو–4جدول  

 i 1کاندید  2کاندید  3کاندید  4کاندید  5کاندید 

0.8 0.75 0.72 0.08 0.67 Qi 
 رتبه بندی 2 1 3 4 5

  

 نتیجه گیری  –3 

در تاپسیس بهترین گزینه کوتاهترین فاصله را از راه حل ایده آل مثبت و دورترین فاصله را از راه حل ایده آل منفی 

25 
𝐷(�̃�) =

m1 + 4𝑚2 + 𝑚3

6
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در روش ویکور راهکار سازشی  دارد اما اهمیت نسبی فواصل از ایده آل های مثبت و منفی درنظر گرفته نمی شود.

( را حداکثر و عدم مطلوبیت iSامده مورد توافق تصمیم گیرندگان خواهد بود زیرا این شاخص مطلوبیت گروهی )بدست 

جهت حذف واحدهای سنجش معیارها، روش ویکور از نرمال سازی خطی استفاده  سازد. ( را حداقل میiRهای فردی )

  کند. کند ولی روش تاپسیس از نرمال سازی برداری استفاده می می

ده توسط ازی شسمقدار نرمال سازی شده در روش ویکور به واحد سنجش معیار وابسته نیست درحالیکه مقادیر نرمال 

یست ولی شابه نمرتبه بندی کاندیدها کامال در این پژوهش  تاپسیس ممکن است به واحد سنجش معیار وابسته باشند.

کن است لی که ممبه رویکرد گروهی و حل سازشی در مسائاین همه، روش ویکور باتوجه  یکسان هستند. اما با تقریبا

  ارد.ند برتری دک می معیارهای متضاد و متناقض را دارا باشد، به روش تاپسیس که تنها با فاصله از ایده آل ها تکیه
هر  یبرا توان یم یآت یجهت پژوهش ها خواهو بود. 5و  4،  3،  1،  2 بیبه ترت دیانتخاب نقاط کاند تیاولو جهیدرنت

 . درنظر گرفت زیمربوطه را ن یارهایرمعیز ارهایاز مع کی

 مراجع – 4
. یراظطرا یتهایوضع وبحران  تی(. مدریاجتماع یبر بحران ها دیبحران )با تأک تیریمد یکردهایو رو یاصول، مبان لیرضا ،. عیسور ]1[

1394. 

ز روش ابحران با استفاده  تیریدم هیبر پا یآتش نشان یها ستگاهیعملکرد ا یمکان-فضا لی. تحلید علی و همکاران . سیعلو ]2[
 .1391بحران.  تیریتهران. مد 6: منطقه یشبکه مطالعه مورد لیو تحل MCDMیقیتلف

[3] Esri, A., GIS for Fire Station Locations and Response Protocol. ESRI January, 2007.  

)مطالعه  GISطیدر مح AHPو  Fuzzyمنطق قیبا استفاده از تلف ینشانآتش  یها ستگاهیا یابیمکانی و همکاران ، احمد خان  ]4[
 .1393«. سپهر» ییایاطالعات جغراف یپژوهش-یتهران(. فصلنامه علم 10منطقه  1 هی: ناحیمورد

[5] lili , Y., B.F. Jones, and S.-H. Yang, A fuzzy multi-objective programming for optimization of fire 
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چکیده

تواند تلفات و خسارات مالی و جانی را به همراه داشته باشد، زلزله است. هنگامی که در منطقه یا شهری یکی از حوادث مهمی که می

می شوند. این مجروحین باید برای بهبود وضعیت جسمانیشان به  یا مجروح دهد، افراد زیادی کشتهای با شدت باال رخ میزلزله

 نیروهای امدادی و کاالهای ضروری ارسال امدادرسانی پس از وقوع زلزله، شامل ریزی برنامهبیمارستان یا مراکز اورژانسی برده شوند. 

 در هایی پناهگاه و موقت اضطراری راکزم است الزم است. همچنین اورژانس واحدهای به مجروحان و انتقال دیده آسیب مناطق به

به منظور تسریع عملیات  شود. در این مقاله انجام سرعت مجروحان به برای پزشکی های مراقبت تا شود ایجاد دیده آسیب مناطق

شود و میای و چند هدفه، طراحی ریاضی چند دوره مدل ، یکامدادرسانی و کمک به مجروحان و ارائه کاالهای ضروری به نیازمندان

 گیرد.مسأله مورد تحلیل و ارزیابی قرار می

.لجستیک ؛برنامه ریزی شبکه ؛مدلسازی ریاضی ؛پاسخ به زلزله ؛امدادرسانیکلیدی:  کلمات

مقدمه -1

 اولیه پاسخ مرحله در انتقال های است. فعالیت زلزله به پاسخ در اصلی فعالیت کمک به مجروحان و توزیع کاالهای ضروری، دو

 دیده مناطق آسیب در که بازماندگانی اساسی نیازهای تأمین برای دارد تمایل لجستیکی پشتیبانی عملیاتشوند.  می انجام

آب آشامیدنی و غذا همچنین پناهگاه و  موقع به بودن دسترس در. [2-1]یابدمی ادامه تری طوالنی اند در زمانمانده باقی

 به دیده آسیب مناطق از انتقال مصدومانمساله،  تأثیرگذار است. هدف دیدهآسیب مناطق بقای بر مجروحان موثرانتقال 

 می انجام دیده آسیب مناطق در توزیع مراکز به تأمین عمده مراکز از و نیز توزیع کاالها دائمی و موقت اضطراری واحدهای

رسانی مورد استفاده قرار نقلیه برای خدمتانواع مختلفی از وسایل . شوندمی بندی کاالها اولویتهم مجروح و  شود. هم افراد

 که شودمی فرضباید مشخص شود.  موقت اضطراری واحدهایبرای احداث  ها مکان بهترین انتخاب همچنین. گیرندمی

 تعادل یک رو، این شوند. ازمی مینتأ منطقه این در اصلی پزشکی مراکز توسط موقتی اورژانس مراکز خدماتی هایظرفیت

 مختلف هایاولویت با بیماران برای نقل وحمل خیرتأ رساندن حداقل به منظور به یافتهتخصیص خدمات سطوح میان در بهینه

 تواندمی که استای دوره چند هماهنگی ابزار یکارائه شده در این مقاله،  مدل. [5-3]می شود شناسایی مختلف هایمحل و

 برنامه افقمشخص کند. را  خدماتی هایظرفیت مجدد تخصیص و وسایل نقلیه مجدد مسیریابی مکرر اطالعات، بروزرسانی با

 با اتمام برسد.است و طی چند ساعت عملیات امدادرسانی باید مدت  کوتاه، ریزی

شرح مساله -2

ها بیمارستانای از نقاط تقاضا رو برو هستیم که افراد مجروح در آنها باید در سریعترین زمان ممکن به در این مسئله  با مجموعه

هدف  2ی ااین مدل دار .استفاده می شودو هلیکوپتر آمبوالنس یا مراکز اورژانس منتقل گردند. برای جابجایی مجروحان، از 

 عبارتند از:است، که به ترتیب اولویت 
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ند.ادهبه حداقل رساندن مجروحانی که امدادرسانی نش -1

.اندنشدهتامین به حداقل رساندن کاالهایی که  -2

با توجه به اینکه هدف اول نسبت به هدف دوم بسیار مهمتر می باشد از روش لکزیوگرافی برای حل استفاده می کنیم. به این 

ترتیب که ابتدا تابع هدف دوم را کنار می گذاریم و فقط تابع هدف اول را بهینه می کنیم. سپس مقدار تابع هدف اول را برابر 

دهیم ی آن قرار می دهیم و آنرا به عنوان یک محدودیت در کنار سایر محدودیتهای مدل قرار میمقدار بهینه بدست آمده برا

 مفروضات مدل به شرح زیر است: و تابع هدف دوم را بهینه می کنیم.

.است بیمارستان مشخص های تقاضا وگره •

است. دسترس جغرافیایی در سیستم اطالعات و ماهواره طریق از نقل و حمل زیرساخت اطالعات •

دارد. متفاوت وجود هایبا ظرفیت نقلیه وسایل انواع •

.دارد وجود مختلف هایاولویت با هاآسیب از مختلفی انواع •

 .دهد انتقال درمانی مرکز چند یا یک به گره چند یا یک از را مجروحین  تواندمی نقلیه وسیله هر •

 وسایل به میانی توقفهای در توانندمی اما شوند منتقل میانی توقف بدون و مقصد نقلیه به وسیله از باید مجروحان •

ای ندارد.انتقال، زمان قابل مالحظه این. شوند منتقل دیگر مناسب نقلیه

. است ریزی مشخصبرنامه افق در هابیمارستان ظرفیت و انمجروح تعداد •

سازی ریاضیمدل -3

اجزای مدل ریاضی به شرح زیر می باشند: 

a.  مجموعه ها

t,s: مجموعه دوره های زمانی

m:  تقاضاهانقاط مجموعه

l:  تامین کنندگانمجموعه نقاط

q:  هابیمارستانمجموعه نقاط

i:  میانیمجموعه نقاط

k:  های تقاضاگره جز به هاگره تماممجموعه 

n: بیمارستان های گره جز به هاگره تمام مجموعه

o,p:  هاگرهمجموعه تمام 

a:  هاکاالمجموعه انواع

v: نقلیهایل وسع انومجموعه ا

h:  مجروحینمجموعه انواع 

b. هاپارامتر

igBMبه قدر کافی بزرگ ی: عدد

amtd: نوع کاالی مقدار a زمان در که t نود در m استشده تقاضا

hmtw: نوع مجروح افراد تعداد h گره در m زمان در t
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alssup: نوع شده عرضه کاالی مقدار a گره در l زمان در s
amtsurp: نوع  اضافی کاالی مقدارa نود در m زمان در t 

v
opt: سفر از برای نیاز مورد زمان o  بهp  با وسیله نقلیه نوعv 

v
opav:  موجود نقلیه وسیلهتعداد v گره  درo زمان در t
hqtwsp: بیمارستان ظرفیت q نوعبیماران  درمان برای h زمان در t

aw: نوع کاالی واحد وزن a
ac: نوع کاالی واحد حجم a
vcw: وسیله نقلیه  یوزن ظرفیتv
wcc: وسیله نقلیه  یحجم ظرفیتv

dvv: وسیله نقلیه ظرفیت v 

apتقاضای کاالی نوع کردنبرآورده برای : اولویت a 
hpنوع دیدهآسیب افراد به دهیخدمت برای : اولویت h

δsopt :نوع نقلیه وسیله اگر v زمان در s نود o از قبل و کند ترک را t+1نود به p 0صورت این غیر در 1 برسد
v

acaنوع  نقلیه : اگر وسیلهv قادر به حمل کاالی نوع a 0و درغیر این صورت 1 باشد  
v

hwa: نوع نقلیه وسیله راگ v حمل مردم زخمی نوع به قادرh 0و در غیر این صورت 1 باشد

c. متغیرهای تصمیم

amtevd: نوع یکاال از نشدهبرآورده تقاضای میزان a زمان در t گره در m 
hmtevd: نوع مجروح افراد تعداد h گره در که m زمان در t اندنشده سرویس.

v
optZ: نوع نقلیه وسیله تعداد v گره که از o گره به p زمان در t .در حال حرکتند

lv
aoptX: نوع کاالی مقدار a ، کنندهتامین به متعلق l،  گره ازکه o گره به p زمان در t نوع  ی نقلیهوسیله باv شودمی ارسال. 

mv
hoptY: نوع دیده آسیب افراد تعداد h گره که تحت تاثیر m گره از و مجروح شده اند o گره به p زمان در t وسیله توسط 

 .است شده ارسال V نوع نقلیه
v

otvva: نوع موجود نقلیه وسیله تعداد vگره در o زمان در t
v

aitTF : نوع کاالی مقدار a نوع نقلیه وسیله که از v گره در نقلیه وسایل سایر به i زمان در t است شده منتقل.
v

aitTT: کاالی نوع مقدار a نوع وسیله نقلیه به نقلیه وسایل انواع سایر که از v گره در i زمان در t است شده منتقل.
v

hitFDT: نوع دیده آسیب افراد تعداد h نوع نقلیه وسیله که از vگره در نقلیه وسایل سایر به i زمان در t است شده منتقل.
v

hitTDT: نوع مجروح افراد تعداد h نوع نقلیهوسیله  به نقلیه وسایل دیگر از که v گره در i زمان در t است شده منتقل.

d. توابع هدف

(1)𝑀𝑖𝑛: 𝑓1 = ∑ ∑ ∑ 𝑝ℎ . 𝑑𝑒𝑤ℎ𝑚𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑀

𝑚=1

𝐻

ℎ=1

(2)𝑀𝑖𝑛: 𝑓2 = ∑ ∑ ∑ 𝑝𝑎 . 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑚𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑀

𝑚=1

𝐴

𝑎=1
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e. هامحدودیت

(3)
∀𝑚 ∈ 𝐷𝑁,

𝑎 ∈ 𝐶𝑆,
𝑡 ∈ 𝑇

∑ ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑎𝑜𝑚𝑠
𝑙𝑣

𝑂

𝑜=1

. 𝛿𝑠𝑜𝑚𝑡
𝑣 −

𝑇

𝑠=1

𝐿

𝑙=1

𝑉

𝑣=1

∑ ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑎𝑚𝑝𝑠
𝑙𝑣

𝑃

𝑝=1

−

𝑇

𝑠=1

𝐿

𝑙=1

𝑉

𝑣=1

∑ 𝑑𝑎𝑚𝑠

𝑡

𝑠=1

= 𝑠𝑢𝑟𝑝𝑎𝑚𝑡 − 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑚𝑡

(4)
∀𝑚 ∈ 𝐷𝑁,

ℎ ∈ 𝐼𝑆,
𝑡 ∈ 𝑇

− ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑌ℎ𝑜𝑞𝑠
𝑚𝑣

𝑂

𝑜=1

. 𝛿𝑠𝑜𝑞𝑡
𝑣 +

𝑄

𝑞=1

𝑡

𝑠=1

𝑉

𝑣=1

∑ ∑ ∑ ∑ 𝑌ℎ𝑞𝑝𝑠
𝑚𝑣

𝑃

𝑝=1

𝑄

𝑞=1

𝑡

𝑠=1

𝑉

𝑣=1

+ ∑ 𝑤ℎ𝑚𝑠

𝑡

𝑠=1

= 𝑑𝑒𝑣ℎ𝑚𝑡

(5)
∀𝑎 ∈ 𝐶𝑆,
𝑙 ∈ 𝑆𝑁,
𝑡 ∈ 𝑇 

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑎𝑙𝑝𝑠
𝑙𝑣 ≤

𝑃

𝑝=1

𝑡

𝑠=1

𝑉

𝑣=1

∑ 𝑠𝑢𝑝𝑎𝑙𝑠

𝑡

𝑠=1

(6)
∀𝑚 ∈ 𝐷𝑁,

ℎ ∈ 𝐼𝑆,
𝑡 ∈ 𝑇 

∑ ∑ ∑ 𝑌ℎ𝑚𝑝𝑠
𝑚𝑣 ≤

𝑃

𝑝=1

𝑡

𝑠=1

𝑉

𝑣=1

∑ 𝑤ℎ𝑚𝑠

𝑡

𝑠=1

(7)

∀𝑎 ∈ 𝐶𝑆,
𝑘 ∈ 𝐾𝑁,
𝑙 ∈ 𝑆𝑁,
𝑡 ∈ 𝑇,
𝑘 ≠ 𝑙 

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑎𝑜𝑘𝑠
𝑙𝑣

𝑡

𝑠=1

. 𝛿𝑠𝑜𝑘𝑡
𝑣

𝑂

𝑜=1

𝑉

𝑣=1

− ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑎𝑘𝑝𝑠
𝑙𝑣

𝑡

𝑠=1

= 0

𝑃

𝑝=1

𝑉

𝑣=1

(8)

∀ℎ ∈ 𝐼𝑆,
𝑛 ∈ 𝑁𝑁,
𝑚 ∈ 𝐷𝑁,

𝑡 ∈ 𝑇,
𝑛 ≠ 𝑚 

∑ ∑ ∑ 𝑌ℎ𝑜𝑛𝑠
𝑚𝑣

𝑡

𝑠=1

. 𝛿𝑠𝑜𝑛𝑡
𝑣

𝑂

𝑜=1

𝑉

𝑣=1

− ∑ ∑ ∑ 𝑌ℎ𝑛𝑝𝑠
𝑚𝑣

𝑡

𝑠=1

= 0

𝑃

𝑝=1

𝑉

𝑣=1

(9)
∀𝑎 ∈ 𝐶𝑆,
𝑣 ∈ 𝑉𝑆,

𝑡 ∈ 𝑇
∑ ∑ ∑ 𝑋𝑎𝑜𝑝𝑡

𝑙𝑣

𝑃

𝑝=1

≤ 𝑀𝐵𝑖𝑔 . 𝑎𝑐𝑎
𝑣

𝑂

𝑜=1

𝐿

𝑙=1

 

(10)
∀ℎ ∈ 𝐼𝑆,
𝑣 ∈ 𝑉𝑆,

𝑡 ∈ 𝑇
∑ ∑ ∑ 𝑌ℎ𝑜𝑝𝑡

𝑚𝑣

𝑃

𝑝=1

≤ 𝑀𝐵𝑖𝑔 . 𝑎𝑤ℎ
𝑣

𝑂

𝑜=1

𝑀

𝑚=1

 

(11)

∀𝑎 ∈ 𝐶𝑆,
𝑖 ∈ 𝐼𝑁,
𝑡 ∈ 𝑇,

𝑣 ∈ 𝑉𝑆

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑎𝑜𝑖𝑠
𝑙𝑣

𝑡

𝑠=1

(𝛿𝑠𝑜𝑖𝑡
𝑣 − 𝛿𝑠𝑜𝑖(𝑡−1)

𝑣 ) − ∑ ∑ 𝑋𝑎𝑖𝑝𝑡
𝑙𝑣

𝑃

𝑝=1

𝐿

𝑙=1

𝐿

𝑙=1

𝑂

𝑜=1

= 𝑇𝐹𝑎𝑖𝑡
𝑣 − 𝑇𝑇𝑎𝑖𝑡

𝑣  
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(12)

∀ℎ ∈ 𝐼𝑆,
𝑖 ∈ 𝐼𝑁,
𝑡 ∈ 𝑇,

𝑣 ∈ 𝑉𝑆

∑ ∑ ∑ 𝑌ℎ𝑜𝑖𝑠
𝑚𝑣

𝑡

𝑠=1

(𝛿𝑠𝑜𝑖𝑡
𝑣 − 𝛿𝑠𝑜𝑖(𝑡−1)

𝑣 ) − ∑ ∑ 𝑌ℎ𝑖𝑝𝑡
𝑚𝑣

𝑃

𝑝=1

𝑀

𝑚=1

𝑀

𝑚=1

𝑂

𝑜=1

= 𝑇𝐹𝐷ℎ𝑖𝑡
𝑣 − 𝑇𝑇𝐷ℎ𝑖𝑡

𝑣  

(13)

∀𝑜 ∈ 𝑁,
𝑝 ∈ 𝑁,
𝑡 ∈ 𝑇,

𝑣 ∈ 𝑉𝑆
∑ ∑ 𝑋𝑎𝑜𝑝𝑡

𝑙𝑣

𝐴

𝑎=1

. 𝑐𝑎

𝐿

𝑙=1

≤ 𝑍𝑜𝑝𝑡
𝑣  . 𝑐𝑐𝑣 

(14)

∀𝑜 ∈ 𝑁,
𝑝 ∈ 𝑁,
𝑡 ∈ 𝑇,

𝑣 ∈ 𝑉𝑆
∑ ∑ 𝑋𝑎𝑜𝑝𝑡

𝑙𝑣

𝐴

𝑎=1

. 𝑤𝑎

𝐿

𝑙=1

≤ 𝑍𝑜𝑝𝑡
𝑣  . 𝑐𝑤𝑣 

(15)

∀𝑜 ∈ 𝑁,
𝑝 ∈ 𝑁,
𝑡 ∈ 𝑇,

𝑣 ∈ 𝑉𝑆
∑ ∑ 𝑌ℎ𝑜𝑝𝑡

𝑚𝑣

𝐻

ℎ=1

𝑀

𝑚=1

≤ 𝑍𝑜𝑝𝑡
𝑣  . 𝑑𝑣𝑣 

(16)

∀𝑜 ∈ 𝑁,
𝑝 ∈ 𝑁,
𝑡 ∈ 𝑇,

𝑣 ∈ 𝑉𝑆
𝑍𝑜𝑝𝑡

𝑣 ≤ 𝑀𝐵𝑖𝑔 . 𝑡𝑜𝑝
𝑣  

(17)

∀𝑝 ∈ 𝑁,
𝑡 ∈ 𝑇,

𝑣 ∈ 𝑉𝑆∑ ∑ 𝑍𝑜𝑝𝑠
𝑣  .

𝑆

𝑠=1

𝑂

𝑜=1

𝛿𝑠𝑜𝑝𝑡
𝑣 + ∑ 𝑎𝑣𝑝𝑠

𝑣

𝑡

𝑠=1

= 𝑎𝑣𝑣𝑝𝑡
𝑣 + ∑ ∑ 𝑍𝑝𝑜𝑠

𝑣

𝑡

𝑠=1

𝑂

𝑜=1

 

(18)

∀ℎ ∈ 𝐼𝑆,
𝑞 ∈ 𝐻𝑁,
𝑣 ∈ 𝑉𝑆

∑ ∑ ∑ ∑ 𝑌ℎ𝑜𝑞𝑠
𝑚𝑣

𝑡

𝑠=1

.

𝑂

𝑜=1

𝑀

𝑚=1

𝑉

𝑣=1

𝛿𝑠𝑜𝑞𝑡
𝑣

− ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑌ℎ𝑞𝑝𝑠
𝑚𝑣

𝑆

𝑠=1

≤ ∑ 𝑤𝑠𝑝ℎ𝑞𝑠

𝑡

𝑠=1

𝑃

𝑝=1

𝑀

𝑚=1

𝑉

𝑣=1

(19)
𝑌 ≥ 0 & 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟, 𝑋 ≥ 0 & 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟, 𝑍 ≥ 0 & 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟,

𝑑𝑒𝑣 ≥ 0 & 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟, 𝑑𝑒𝑤 ≥ 0 & 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟,
𝑎𝑣𝑣 ≥ 0 & 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟 

موزون  مجموعدوم  تابع هدفکند. می حداقل رای که خدمات دریافت نکرده اند مجروح افرادموزون  مجموع تابع هدف اول

 (4) و (3) هایمحدودیتشوند.  می حداقل مراتبی سلسله صورت به معادالت اینکند. می حداقل را نشدهبرآورده تقاضاهای

 ،کنندگانتامینهای گره در کهشود می باعث( 5) محدودیت .کنندمی تعیین را دیدهآسیب افراد و برآورده نشده کاالهای تقاضای

 شوندمی ارسال گره یک از که افرادی تعداد که کندمی تضمین (6) محدودیتظرفیت آنها نباشد.  از بیش شدهارسال کاالهای
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در نقاط  انو مصدوم هابیانگر تعادل حمل کاال (8) و (7) هایمحدودیتنباشد.  گره این از شدهمنتقل  افراد تعداد از بیش

 تضمین (10) و (9) یهامحدودیتکند که هیچ کاال یا مصدومی در نقاط میانی متوقف نگردد. میانی است و تضمین می

است  مجاز ترکیبی نقل و حمل که آنجا از .شوند منتقل مجاز نقلیه وسایل توسط ،دیدهآسیب افراد و کاالها که کنندمی

 .کنندمی تعریف مجاز نقلیه وسایل میان در را دیدهآسیب افراد و شدهمنتقل کاالهای ترتیب به (12) و (11) هایمحدودیت

 شده مجروح افراد تعداد (15) محدودیترا لحاظ می کنند.  نقلیهایل وس یحجم و یوزن هایظرفیت( 14) و( 13) هایمحدودیت

 محدود موجودمسیرهای  به را نقلیه وسیله نوع هر سفر برنامه( 16) محدودیت .کندمی محدود را نقلیه وسیله ظرفیت توسط

کند ( تضمین می18محدودت ). گردد( منجر به ایجاد تعادل  وسایل نقلیه در نقاط مختلف شبکه می17محدودیت ) .کند می

بیش از ظرفیت آن بیمارستان یا  ریزیشده در یک بیمارستان یا مرکز درمانی در هر دوره از برنامهتعداد مصدومان دریافت

 را مشخص می کند. متغیرهاتغییر دامنه نیز  (19)محدودیت  نباشد. مرکز درمانی

حل استفاده از نرم افزار شد. تجربیات عملی برای حل نشان داد که با کدنویسی  GAMSاین مدل با استفاده از زبان مدلسازی 

 می باشد.حل بخوبی و در زمانی کوتاه، قابل  Cplexکننده 

نتیجه گیری -4

و رساندن زلزله، برنامه ریزی فعالیتهای لجستیکی برای بردن مصدومان به بیمارستانها پس از وقوع کلیدی ی از اقدامات یک

کند. می کمک این امور  که به مدیران برای برنامه ریزیارائه نمودیم یک مدل ریاضی ی ضروری به نیازمندان می باشد. کاالها

و تعداد مصدومان،  ،امین کنندگان، ظرفیت بیمارستانهاموجودی تکه عبارتد از: وی برنامه لجستیک تاثیر گذار ر مولفه های

روز و را بمدل می تواند شرایط این برخالف مدلهای قبلی پیشنهاد شده در این زمینه، . کنندتغییر میبرنامه، اغلب در طی 

نتایج ضروری است. کاالهای و تابع هدف سلسله مراتبی برای مصدومان دارای دو مدل ظه بهنگام نماید. حلدر هر را برنامه 

و تامین کنندگان با ظرفیتهای کوچک بر استقرار تعداد کمی بیمارستان و  زیادی بیمارستان نشان می دهد که استقرار تعداد

تر برای خدمت رسانی به مصدومان و تامین  تامین کننده با ظرفیت زیاد ارجحیت دارد چون این منجر به زمانهای انتظار کوتاه

 تصمیم گیری جهت پاسخ به فجایع آینده کمک کند.برای  بحرانتواند به مدیران شود. این نتایج میبهتر نیازها می
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چکیده

های ها در گروهبندی به معنای قراردادن دادههاست. خوشهکاوی به منظور توصیف دادهترین کاربردهای دادهبندی یکی از مهمخوشه
های مختلف، بیشترین اختالف های خوشههای هر خوشه بیشترین شباهت و دادهدادهمجزا یا دارای همپوشانی به نحوی است که 

ترین همسایگی نزدیک kبندی مبتنی بر گراف های جدید برای این منظور، خوشهرا نسبت به هم داشته باشند. یکی از الگوریتم
وشه جمله وابستگی به تعداد خوشه ها و  تعیین های خمتقابل است. این روش توانسته با موفقیت بر مشکالت ناشی از الگوریتم

ترین به منظور انتخاب نزدیک kمراکز اولیه غلبه نماید. اما از طرفی، دارای مشکل حساسیت به تعیین اندازه پارامتر همسایگی  
ن اندازه مناسب برای های تعییهای فراابتکاری یکی از راه حلسازی مبتنی بر هوش جمعی و الگوریتمباشد. بهینهها میهمسایه

شود. باشد. در این مقاله برای رفع حساسیت به پارامتر اندازه همسایگی از الگوریتم جایا استفاده میمی kپارامتر اندازه همسایگی 
مکن ترین پارامترهای تنظیمی بوده و از طرفی نه تنها دارای روالی برای رسیدن جمعیت به بهترین جواب مالگوریتم جایا دارای کم

های فراابتکاری گیرد. در نتیجه دارای سرعت همگرایی بیشتری به نسبت روشها نیز فاصله میاست بلکه همزمان از بدترین جواب
حاکی از بهتر بودن دقت روش  UCIهای موجود در مخزن های انجام گرفته بر روی برخی از پایگاه دادهمشابه است. آزمایش

  باشد.ی مورد مقایسه میهاپیشنهادی در مقایسه با روش

 .جایا های فراابتکاری؛ الگوریتمالگوریتم ؛خوشه بندی مبتنی بر گراف کلمات کلیدی:

. مقدمه 1

طوری که دو هدف عمده  [2و1] است دستههای مشابه درون یک داده قراردادنبندی یک روش بدون ناظر برای خوشه

گیرند بیشترین شباهت و از طرف دیگر، هایی که درون یک خوشه قرار میبایست دادهتامین گردد. از یک طرف می

توان گفت گیرند بیشترین اختالف )عدم شباهت( را داشته باشند. بنابراین میهای مختلف قرار میهایی که در خوشهداده

ترین بندی یکی از مهمی خوشهها استوار است. مسئلهی یافتن یک معیار شباهت مناسب بین دادهبندی بر پایهخوشه

شناسی، شناسی، زلزلهپزشکی، زیستدر علوم مختلف مانند ترکیبی ریاضیات و علوم کامپیوتر است که  کاربردهای

 است.مدیریت، اقتصاد و... از آن بهره گرفته شده 

 .]3[بندی نمود مراتبی تقسیمبندی و سلسلهتوان به به دو دسته کلی بخشرا می هابندی دادههای خوشهروش
بندی اولیه و داشتن یک معیار کیفیت به کار بر روی صورت تکراری با شروع از یک خوشهبندی معموال بههای بخشروش

بندی با توجه به معیار معرفی شده بهبود یافته و با رسیدن به یک شرط پردازند. در هر تکرار، کیفیت خوشهها میداده

پوشان مواجه های همهای سلسله مراتبی، با خوشهیابند. حال آنکه در روشتوقف که از قبل مشخص شده، خاتمه می

دو خوشه ادغام یا ، بر اساس معیار شباهتی که از قبل مشخص شده، هاهستیم. در هر مرحله از اجرای این دسته از روش
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بندی دارای پیچیدگی زمانی کمتری هستند و در نتیجه سرعت باالتری دارند و های بخشالگوریتم شوند.جداسازی می

تر بوده و نیاز به ها حساسها معموال به شکل خوشهتر هستند. در حالی که این دسته از روشهای پویا مناسببرای داده

 باشند.بندی میی برای شروع خوشهاطالعات و پارامترهای بیشتر
بندی به کاوی، صرف نظر از اینکه روش خوشهها و دادهبندی در توصیف دادهدر کنار مزایای بسیار فراوان خوشه

های به طور مثال، اکثر روشهایی پیرامون آن موجود است. های ذکر شده تعلق داشته باشد، چالشیک از دستهکدام

-ها، تعداد همسایگیپارامترهای ورودی هستند که باید توسط کاربر مقداردهی شوند مانند تعداد خوشهبندی دارای خوشه
بندی دارد و نتایج آن را تحت ها، انتخاب مراکز اولیه خوشه و... . تعیین این پارامترها ارتباط مستقیمی با کارایی خوشه

ها را پیدا کنیم که خود بندی ممکن برای دادهیم بهترین خوشه. از طرف دیگر، همواره تمایل دار]4[دهد تاثیر قرار می

 های بسیاری در این زمینه برای رفع موانع ذکر شده، انجام شده است.امری دشوار است. لذا تحقیق

-های خوشهبندی ممکن، ترکیب روشچنین یافتن بهترین خوشهیکی از راهکارها برای یافتن خودکار پارامترها و هم
 (PSO( و ازدحام ذرات )GAژنتیک )های با استفاده از الگوریتم ]5[به طور مثال، در  های فراابتکاری است.روش بندی با

–بندی بهبود داده شده است. به منظور رفع مشکل الگوریتم خوشه Fuzzy C-meansکارایی روش خوشه بندی فازی 
k( میانگینk-meansکه یکی از رایج )بندی است، کارایی آن با ترکیب روش های خوشهترین روشترین و محبوبPSO 

سازی در های خاکستری به منظور بهینه، از روش فراابتکاری گرگ]7[. در پژوهشی دیگر ]6[بهبود داده شده است 

بندی بهینه شده با استفاده از سیم، خوشهها در شبکه بیبندی گرهبه منظور خوشه بندی بهره گرفته شده است.خوشه

 ارائه گردیده است. ]8[الگوریتم تکاملی زنبورهای عسل در 

ها به جای سته از روشهای همسایه آنهاست. این دها، توجه به دادهبندی دادهدر خوشه های موفقاز جمله روش

خوشه  .]9[نمایند شباهت، استفاده میها برای یافتن میزان های مشترک دادهمعیار شباهت رایج، از تعداد همسایگی

ی این دسته است که نه های ارائه شدهاز جدیدترین روش ]10[نزدیک ترین همسایگی متقابل k-بندی مبتنی بر گراف 

در کنار  باشد.های پرت نیز میهای گذشته را بر طرف نموده بلکه قادر به شناسایی دادهتنها بسیاری از مشکالت روش

چنان بدون حل باقی مانده و از طرفی تضمینی برای یافتن ها همتمام مزایا، انتخاب مقدار مناسب برای یافتن همسایگی

 شود. ها داده نمیبهترین خوشه

بهره گرفته شده است. الگوریتم جایا یکی از  ]11[در این مقاله، برای رفع این مشکل، از الگوریتم فراابتکاری جایا 

های تکاملی، های اخیر است. این روش، بر خالف بسیاری از روشهای فراابتکاری موفق ارائه شده در سالگوریتمال

پارامترهای تنظیمی بسیار کمی دارد. از طرف دیگر، رویکرد کلی آن عالوه بر تسریع در رسیدن به بهترین جواب که 

ها به شکل همزمان است. با این کار مشکل کندی ابهای گذشته است، دور شدن از بدترین جوی تمامی روشایده

های سریع است تا حدود زیادی مرتفع شده و ترین موانع استفاده آنها در پردازشهای فراابتکاری که از جدیالگوریتم

ترین همسایگی نزدیکk–های جایا و در فصل آینده مبانی نظری روش شود.تری یافت میهای مناسببعالوه جواب

 متقابل ارائه خواهد شد.

 مروری بر ادبیات. 2

جایا الگوریتم. 1. 2

های فراابتکاری بصورت . این روش مانند سایر روشارائه شده استسازی بهینهجستجو و جایا برای حل مسائل  الگوریتم

فرض  پردازد.میی تصادفی به جستجوی فضای مسئله برای یافتن پاسخ بهینه تکراری و با شروع از یک جمعیت اولیه

متغیر  i ،mهدف مسئله بوده و الگوریتم جایا قصد یافتن کمینه )یا بیشینه( آن را دارد. در هر تکرار تابع  𝐹(𝑥)کنید که 

𝑗تصمیم گیری ) = 1,2, … . 𝑚 و )𝑛  تعداد راه حل پیشنهادی وجود دارد. فرض کنید که در تکرارi ام، بهترین مقدار
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و بدترین مقدار تابع هدف  𝑋𝑗,𝑏𝑒𝑠𝑡,𝑖معادل با مقدار  𝐹(𝑥)های کاندید برای تابع هدفحلبدست آمده از میان کل راه

𝐹(𝑥)  معادل با𝑋𝑗,𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡,𝐼  باشد، اگر𝑋𝑗,𝑘,𝐼  بیانگر مقدار متغیرj  ام برای نامزدk  ام در تکرارi ام باشد، آنگاه به منظور

 :باید تغییر کرده و به روز گردد (1ی )رابطهباید به صورت  Xj,k,Iپاسخ بهینه، متغیر تصمیم گیری  یافتن
 

Xj,k,i
new = Xj,k,i + r1,j,i (Xj,best,i − |XXj,k,i

|) − rX2,k,i
(Xj,worst,i − |Xj,k,i|)                     (1) 

 

𝑋𝑗,𝑘,𝑖باشد. بدترین راه حل می 𝑋𝑗,𝑏𝑒𝑠𝑡,𝑖بهترین راه حل و  𝑋𝑗,𝑏𝑒𝑠𝑡,𝑖که طوریبه 
𝑛𝑒𝑤  مقدار بروز شده𝑋𝑗,𝑘,𝑖  و𝑟1,𝑗,𝑖  و

𝑟2,𝑗,𝑖 عبارت  .است [0,1]بازه  عدد تصادفی(𝑋𝑗,𝑏𝑒𝑠𝑡,𝑖 − |𝑋𝑋𝑗,𝑘,𝑖
و   نزدیک تر شدن راه حل به سمت بهترین پاسخ  (|

𝑋𝑗,𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡,𝑖)عبارت  − |𝑋𝑗,𝑘,𝑖|) بندی مسئله فرمولطور که از باشد. همانفعلی از بدترین راه حل می دور شدن راه حل

باشد و این مسئله های تکاملی فاقد پارامترهای تنظیمی توسط کاربر میمشخص است، این روش، بر خالف سایر روش

 نماید.بینی )تصادفی( بودن روش را برطرف میمشکل احتمال تغییر نتیجه در اجراهای مختلف و غیر قابل پیش

 ترین همسایگی متقابلنزدیک k-. خوشه بندی مبتنی بر گراف 2. 2

نقاطی از  1در شکلنماییم. ترین همسایگی متقابل، مثالی ذکر میکنزدیk–ی بندتر روش خوشهبرای درک ساده

، آنگاه برای هر نظر گرفته شوددر  دورا معادل با مقدار  k نمونه های داده وجود دارد، اگر میزان پارامتر اندازه همسایگی

دو تا از  ،مربع قرمز در اینجا به عنوان داده پرت لحاظ شده است( ( وبع آبی رنگ و قرمزیک از نمونه های داده )مر

 .(2)همانند شکل شودرا انتخاب کرده و با جهت مشخص میهای آنها  ترین همسایگینزدیک

 
  بندی.های اولیه برای خوشه.  نمونه های داده1شکل 

شده است، آن  ترین همسایگی برای هر نمونه داده نشان دادهنزدیک kهای حاصل از سنجیدن دو ، یال2در شکل

هایی که یالی از آن خارج و یالی به نمونه داده وارد گردیده است، دارای روابط متقابل هستند در واقع دسته از نمونه داده

یه زیر خوشه ها، آن دارای دو جهت است نشان دهنده این نوع ارتباط است، برای تجزن یالی که در بین دو نمونه داده آ

چنین نوع یال هایی برقرار است همانند  بین آنهادسته از نمونه داده هایی که  دارای یال حاوی روابط متقابل هستند و 

ها بدون جهت می شوند در واقع  پس از استخراج زیر خوشه ها، به عنوان زیر خوشه در نظر گرفته شده و یال 3شکل

 گردد. جهت یالها حذف می

 
  .(k=2.  یافتن نزدیک ترین همسایگی هر یک از نمونه های داده )اندازه همسایگی 2شکل

زمایشى
خه آ

نس



 
 

 
 

 

 
 (.k=2)اندازه همسایگی  های یافت شده با استفاده از روابط متقابل .   خوشه3شکل

 . روش پیشنهادی3

با استفاده از الگوریتم  متقابلترین همسایگی نزدیکk–در این بخش پیشنهاد بهبود الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر گراف 

 شود. سازی جایا مطرح میبهینه

 بازنمایی مسئله  3-1

بیانگر تعداد نمونه های داده  nکه  nطول موقعیت هر راه حل در الگوریتم بهینه سازی جایا به صورت یک رشته  با 

شود و مقدار هر بیت از رشته بیت در نظر گرفته شده )عنصر موجود در رشته باشد در نظر گرفته میدر پایگاه داده می

 شود. می دهی اولیهه مورد نظر در پایگاه داده مقداربیت تشکیل شده( به طور تصادفی با شماره نمونه داد

  برازندگیتابع  3-2

ترین همسللایگی متقابل به عنوان تابع هدف اسللتفاده نزدیکk-رخ دقت حاصللل از خوشلله بندی مبتنی بر گراف از ن

 . شده است

 نزدیک ترین همسایگی  kبهینه سازی خوشه بندی مبتنی بر گراف  3-3

بهره نزدیک ترین همسایگی متقابل k-از آنجایی که از روش بهینه سازی جایا در جهت بهبود روش خوشه بندی 

ها در باشد، پس از تعیین تعداد راه حلها در فضای مسئله میگرفته شده است، ابتدا در فاز اول نیازمند تعیین راه حل

شود، معادل با نمونه های داده در نظر گرفته میباشد، موقعیت هر راه حل مسئله نیازمند تعیین موقعیت هر راه حل می

ادل با پایگاه داده که نمونه داده هایش در قالب رشته بیتی به تصادف توزیع به عبارت دیگر موقعیت هر راه حل مع

پس از تعیین موقعیت ذرات به باشد. داده میشود و بنابراین موقعیت هر راه حل معادل با پایگاه شوند، تنظیم میمی

 گردد.تعیین میبرازندگی اجعه به تابع های اولیه با مرشود،  ارزیابی راه حلارزیابی موقعیت اولیه هر راه حل پرداخته می

هر یک محاسبه شد، پس از آن نوبت به بروزرسانی هر راه حل  برازندگیدهی موقعیت اولیه و ارزیابی تا این مرحله مقدار

کرار تا رسیدن به شرط خاتمه بروز ها در هر بار ترسد، با عبور ذرات به فضای تکرار الگوریتم، راه حلدر هر بار تکرار می

شوند. نحوه بروز رسانی هر راه حل در هر بار تکرار از طریق نزدیک شدن به بهینه سراسری و دور شدن از رسانی می

بدترین سراسری صورت می گیرد. پس از بروزرسانی موقعیت هر راه حل مجددا به تابع شایستگی مراجعه شده و میزان 

گردد. تابع شایستگی نیز میزان دقت برای تصمیم گیری در جهت انتخاب راه حل بهتر انتخاب میشایستگی هر راه حل 

شبه کد زیر مراحل کار روش پیشنهادی را نشان  .باشدمینزدیک ترین همسایگی متقابل k- الگوریتم خوشه بندی

 دهد.می
Compute Objective function f (x), x = (x1,...,xd)   
Initialize the Jaya population xi (i = 1,2,...,n)  
While (t < Max number of iterations) 
 Generate and updating locations/ solutions [eq. (1)] 
For each particle  
If      (New locations, solution (xi(t+1)) >  Current locations /solution xi(t)) 
              Select a New solution  
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    else 
               Select a Current solution  
End if 
End for  
Rank the bats and find the current best x* 
End while 
Results Best Solution 

 و نتایج  ها. آزمایش4

سه مجموعه داده ساختگی  UCI [18] استاندارد چهار مجموعه داده از مخزناز  روش پیشنهادیبه منظور بررسی کارایی 

پارامترهای تنظیمی روش جایا از جمله اندازه  بهره گرفته شد.، ه استمدآ 1 جزئیات آن در جدول که  [16, 4]در 

در ادامه نتایج مقایسه روش پیشنهادی با روش نظر گرفته شده است. در  100و  40جمعیت و بیشینه تکرار به ترتیب 

( که PSOذرات )همسایگی متقابل بهینه شده با روش فراابتکاری ازدحام k–همسایگی متقابل و ترکیب k–بندی خوشه

و اطالعات متقابل نرمال شده، آورده  1از دو معیار شاخص رند است، با استفاده های فراابتکاریترین روشیکی از محبو

 شده است.
 های استفاده شده برای مقایسه.. مشخصات مجموعه داده1 جدول

 شاخص رند  4-1

استفاده کرد. نتایج حاصل از این  ندتوان از شاخص رگذاری می برچسب برای نشان دادن میزان شباهت بین دو شیوه

دقت در نتایج، کارایی روش پیشنهاد شده در تمامی مجموعه آمده است. با  3های ذکر شده در جدول معیار بر روی روش

 کند.های استفاده شده را گزارش میداده
 هابر روی مجموعه دادهدقت سنجیده شده با معیار شاخص رند .  نتایج 2جدول

The proposed method KNN-based+PSO KNN-based [16] Data 
1 0.94 0.98 Iris 

0.77 0.67 0.42 Wine 
0.84 0.75 080 Glass 
0.97 0.91 0.87 Data1  

1 0.91 0.95 Data2  
0.97 0.88 0.95 Data3  

 اطالعات متقابل نرمال شده  4-2
  :شودمحاسبه می (2ی )رابطهمعیار اطالعات متقابل نرمال شده  از 

                                                           
1  Rand Index 

 داده مجموعه هاویژگیتعداد  هاتعداد نمونه هاتعداد کالس
3 150 4 Iris 
3 178 13 Wine 
5 214 9 Glass 
4 1000 2 Data1  
7 1000 2 Data2  
4 1000 2 Data3  
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𝑁𝑀𝐼 =

2 ∑ ∑ 𝑛𝑖𝑗 log
𝑛𝑖𝑗𝑛
𝑏𝑖𝑑𝑗

𝑗𝑖

− ∑ 𝑏𝑖 log
𝑏𝑖

𝑛
− ∑ 𝑑𝑗 log

𝑑𝑗

𝑛𝑗𝑖

                                                      (2) 

اطالعات متقابل از معیار  . هرچه مقدار حاصلدهدرا نشان مینتایج دقت معیار اطالعات متقابل نرمال شده  3جدول 

نشان دهنده راندمان مناسب و نتایج نزدیک به خوشه بندی با توجه به برچسب  ،نزدیک تر باشد یکبه نرمال شده 

نتایج بدست آمده برتری مطلق روش پیشنهادی در مقایسه با سایر  باشد.د در پایگاه داده واقعی میهای موجوکالس

 دهد.ها را نشان میروش
 بر روی مجموعه داده ها دقت سنجیده شده با معیار اطالعات متقابل نرمال شدهنتایج  3جدول

 و بحث. نتیجه گیری 5

نزدیک ترین همسایگی از رویکرد k-به دلیل مشکالت موجود در روش خوشه بندی مبتنی بر گراف مقاله در این 

بندی های فراابتکاری این است که در فرمولاز مزایای این روش در مقایسه با سایر روشبهره گرفته شد. جایا فراابتکاری 

ها ارائه کانیزمی برای دور شدن از بدترین جواباین روش عالوه بر همگرایی برای یافتن بهترین فرد جمعیت، همزمان م

نتایج حاصل از این مقاله نشان داد که با استفاده از روش خوشه بندی پیشنهادی مبتنی بر الگوریتم فراابتکاری شده است. 

بندی خوشهه، با توجه به نتایج این مطالع ای افزایش داد.بندی را تا حد قابل مالحضهتوان کیفیت و دقت خوشهجایا می

باشد بطوریکه در طی کشف های بهینه میسازی جایا قادر به کشف خوشهنزدیک ترین همسایگی مبتنی بر بهینهk-گراف 

ها، تنوع باالیی از حاالت مختلف خوشه بندی با همگرا شدن به سمت بهینه محلی و سراسری و دور شدن از پاسخ پاسخ

شود. از طرف دیگر، وجود این نوآوری در روش، سبب میکن همگرا های نامناسب به سمت بهترین خوشه بندی مم

 تر گردد.های فراابتکاری، زمان رسیدن به جواب بهینه نیز کوتاهشود تا به نسبت سایر روشمی
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 ریتم استفاده از الگوریتم توسعه یافته فرا ابتکاری گرگ خاکستری برای بهینه سازی الگو
k- ترین همسایه به منظور تشخیص نفوذ به شبکهنزدیک 
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 کیدهچ

های شایانی به علوم مختلف نموده هاست که کمکبینی دادهکاوی به منظور پیشای دادهترین کاربردهیکی از مهم بندیطبقه

های فراابتکاری بندی انتخاب بهترین پارامترها برای حل مسئله است. الگوریتمهای طبقهاست. یکی از مشکالت همیشگی روش

های مکسازی از جمله در حل مشکل یاد شده کلف به حل مسائل بهینههای مختهایی هستند که طی پژوهشاز جمله روش

اخیرا مطرح شده و  فراابتکاری گرگ خاکستری که های الگوریتماند. در این مقاله قصد داریم از یکی از توسعهفراوانی نموده

هاست، استفاده بندی دادهمهم طبقهی تشخیص نفوذ به شبکه که یکی از کاربردهای کارایی بسیار خوبی دارد، برای حل مسئله

های کامپیوتری بحث امنیت شبکه بیش از گذشته مورد توجه است. در این راستا تشخیص نفوذ نماییم. امروزه با گسترش شبکه

شود که هدف اصلی آن کنترل ترافیک شبکه های کامپیوتری شناخته میبه عنوان یکی از اجزای اصلی برقراری امنیت در شبکه

سازی که برای حل استراتژی باشد. الگوریتم توسعه یافته گرگ خاکستری برای رفع مشکالت بهینهحلیل رفتارهای کاربران میو ت

کیبی های انجام شده نشان از برتری روش ترجستجوی مجدد گرگ خاکستری وجود داشت، توسعه داده شده است. آزمایش

 سعه یافته گرگ خاکستری دارد.ترین همسابه با الگوریتم تونزدیک-kبندی طبقه

 .ترین همسایهزدیکن-kبندی به شبکه؛ طبقه ذهای فراابتکاری؛ الگوریتم گرگ خاکستری؛ تشخیص نفوالگوریتم  کلمات کلیدی:

 مقدمه -1

ها های غیرمجاز به سیستمهای تشخیص نفوذ نرم افزارهایی هستند که به منظور شناسایی و جلوگیری از ورودیسیستم

 مطرح 1توس اندرسون کامپیوتر امنیتی مشکالت به توجه موضوع شوند. نخستین بارهای کامپیوتری طراحی مییا شبکهو 

. داد ارائه آمریکا هوایی نیروی کامپیوتری هایسیستم امنیتی مسائل با رویارویی برای طرحی 1972 سال در وی. کرد

 از پس و امروزه طوری کهبه است افزایش حال در همچنان کامپیوتری هایشبکه امنیت تأمین جهت در مندیعالقه

 و محققین توجه مورد همچنان شده، حاصل زمینه این در که زیادی هایپیشرفت وجود با و زمان آن از دهه سه گذشت

 جدیدی مرحله وارد کامپیوتری هایشبکه به نفوذ تشخیص حوزه در شبکه امنیت 1990 دهه در [.1] است گرانپژوهش

 بر مختلف هایدانشگاه در محققان از بسیاری شد موجب کامپیوتری هایشبکه به حمالت افزایش دوران این در. شد

  . شوند متمرکز موضوع این روی

ها، تشخیص حمالت های کامپیوتری همچنین افزایش پهنای باند شبکهامروزه با توجه به گسترش فراوان شبکه

هایی که بتوانند با دقت باال و در زمانی معقول موارد نفوذ به شبکه را طراحی روش رواینبسیار دشوار شده است. از

توان برحسب چگونگی روش تشخیص های تشخیص نفوذ را میروش است.ای برخوردار تشخیص دهند از اهمیت ویژه

                                                           
James P. Anderson1 
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کرد. در دسته  های تشخیص ناهنجاری تقسیمهای تشخیص امضا یا رفتارهای مخرب و روشحمالت به دو دسته روش

. واهد بودشود و سیستم قادر به تشخیص حمالت شناخته شده خاول الگوی حمالت مختلف به سیستم آموزش داده می

ها گونه نمونههای نرمال هستند و تنها بر روی این های تشخیص ناهنجاری به دنبال یادگیری نمونهاز سوی دیگر روش

تشخیص نفوذ قادر به شناسایی حمالت جدید نیز هستند اما نرخ هشدارهای های شوند. این دسته از روشمتمرکز می

های ارائه شده جهت تشخیص نفوذ، هدف اصلی روشکلی در تمامیطوربه .]2[ها نسبتا باال است غلط سیستم در آن

بندی رت یک مسأله دستهصوتوان مسأله تشخیص نفوذ را بههای نفوذ است. بنابراین میهای نرمال از نمونهجداسازی نمونه

 .]3[های نفوذی هستیم هدف وکالس داده ها به دو کالسها در نظر گرفت که در آن به دنبال جداسازی دادهداده
های گذشته ای در پژوهشبندی( به طور گستردهمسئله تشخیص نفوذ به عنوان یک مسئله یادگیری با نظارت )طبقه

چنان در استفاده از این هایی که همبسیار باالیی دست یافته شده است. چالشهای مورد استفاده گرفته و به دقت

های مورد استفاده و انتخاب بهترین پارامترها برای ها برای دادهها وجود دارد، انتخاب بهترین مجموعه از ویژگیالگوریتم

جدیدی به روی محققان گشوده است. های فراابتکاری پنجره بندی است. برای رفع این مشکل الگوریتمهای طبقهروش

های تشخیص های تکاملی در کاربرد سیستمهای انجام شده به منظور استفاده از روشپژوهشمروری بر آخرین  ]4[در 

های تکاملی با اهداف مختلفی بهره گرفته شده است. به طور مثال در نفوذ، انجام شده است. در مطالعات پیشین از روش

ها در حل مسئله تشخیص نفوذ به شبکه بهره ( به منظور انتخاب بهترین ویژگیACOریتم مورچگان )از روش الگو ]5[

( به عنوان تابع برازندگی استفاده شده SVMبندهای ماشین بردار پشتیبان )گرفته شده است. در این پژوهش از طبقه

( در FLNهای یادگیری سریع )بهینه در شبکه های( به منظور انتخاب وزنPSOاز الگوریتم ازدحام ذرات ) ]6[است. در 

( با هدف بهینه کردن پارامترهای ABCاز الگوریتم کلونی زنبورها ) ]7[بهره گرفته شده است. نویسندگان در  IDSکاربرد 

نیز به کاربرد  ]8[بند شبکه های بیزی بهره گرفته و از آن در تشخیص نفوذ به شبکه استفاده کرده است. در طبقه

پرداخته شده است. با مروری بر سایر  IDSهای بهینه در حل مسائل برای انتخاب ویژگی DE1وریتم فرا ابتکاری الگ

ای در حل مسائل های فراابتکاری به صورت گستردهشود که الگوریتمهای انجام شده این نتیجه حاصل میپژوهش

های بندی و یا انتخاب ویژگیهای طبقهی بهینه روشتشخیص نفوذ به شبکه و در یکی از دو کاربرد انتخاب پارامترها

 بهینه به کار گرفته شده اند.

انتخاب پارامتر  های فراابتکاری ارائه شده را به منظورنیز هدف آن است که یکی از جدیدترین روشدر این مقاله 

k بند در طبقهk-ه کارگیری آن در حل بندی، سادگی بترین همسایه به کار بگیریم. علت انتخاب این روش طبقهنزدیک

ها که توسط ایهترین همسایه به شدت بر روی انتخاب تعداد همسنزدیک-kبند باشد. طبقهمسائل تشخیص نفوذ می

های ادهشود حساس است. انتخاب مقدار کوچک برای این پارامتر سبب حساسیت روش نسبت به دمشخص می kپارامتر 

دیگر در  هایهای موجود در دستهشود دادهسبب می kف دیگر انتخاب عدد بزرگ برای شود. از طرنویزی و پرت می

 ی تست سهیم شوند.تعیین کالس داده

 مروری بر ادبیات -2

 های خاکستریگرگ الگوریتم -2-1

ارائه  2014این روش در سال  است.  ]9[ خاکستریهای های موفق فراابتکاری ارائه شده الگوریتم گرگیکی از الگوریتم

بینی تولید بار ، پیش]11[سازی مقید ، حل مسائل بهینه]10[شد و در کاربردهای متعددی از جمله در انتخاب ویژگی 

شکار  و اجتماعی زندگی از الهام باو...  کارایی خود را به اثبات رساند. این روش  ]13[پزشکی  ،]12[های برق در نیروگاه

                                                           
Differential Evolution (DE) 1 
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 های خاکستریگرگ. کندمی استفاده رهبری شبیه سازی سلسله مراتب برای گرگ نوع چهار از خاکستریهای گرگ

 عمدتا   آلفا. شوندمی نامیده آلفا که هستند ماده یک و جنس نر یک گروه رهبران. دارند اجتماعی یک سلسله مراتب

با . شوددیکته می گروه به که تصمیماتشان است غیره و بیداری زمان خواب، محل شکار، مورد در گیریمسئول تصمیم

. کندمی پیروی های گروهگرگ دیگر از آلفا آن در که ها وجود داردبین گله گرگ نیز رفتار دموکراتیک نوعی این وجود

 اینکه دستورات به توجه با. شناسدمی رسمیت به پایین سمت به خود نگه داشتن دم با را آلفا گروه، کل گروهی، تجمع در

 که است این جالب توجه. هستند گروه در همسر انتخاب مجاز به تنها های آلفاگرگ شود، پیروی گروه توسط باید آلفا

 یک نظم و سازمان که دهدمی نشان این. گروه است مدیریت ازنظر عضو بهترین اما نیست، گروه عضو ترینلزوما  قوی آلفا

 و آلفا مشاور گرگ بتا،. است بتا های خاکستری،گرگ سلسله مراتب در دوم آن بسیارمهم است. سطح قدرت از گروه

 ترینپایین دهد.می ارجاع آلفا به را آن بازخورد و کرده اجرا گروه در سراسر را آلفا دستورات بتا. است گروه دهنده سازمان

 مجاز که هستند هاییگرگ از گروه آخرین آنها. دارد نقش قربانی را امگا. دارد امگا های خاکستری،گرگ بین در را رتبه

 گزارش دهد، بتا و آلفا به باید دلتا گرگ. شودمی نامیده زیردست نباشد، امگا یا و بتا آلفا، گرگی اگر. هستند به خوردن

 و تعقیب ردیابی، مرحله سه های خاکستری دارایگرگ شکار اجتماعی، سلسله مراتب بر دارد عالوه تسلط امگا بر اما

راه  بهترین از بین و آلفا را پاسخ بهترین ها گرگ اجتماعی سلسله مراتب برای مدلسازی. است طعمه به شدن نزدیک

 و بتا توسط آلفا، سازیبهینه. گیریممی نظر در امگا را کاندیدا راه حل های و بقیه دلتا و بتا را سومین و دومین ها،حل

 2و  1روابط  از ها گرگ محاصره رفتار سازیمدل. کندپیروی می گروه سه این از چهارم گروه و شودمی هدایت دلتا

 کند:استفاده می

𝐷
→ = |𝑐 ∗ 𝑥𝑝 (𝑡) − 𝑥(𝑡)|   (1                                                              )  

 𝑥(𝑡 + 1) = 𝑥𝑝  (𝑡) − 𝐴 ∗ 𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ (2                                                                        )  

بردار موقعیت یک گرگ است.  Xبردار موقعیت شکار و  pxبردارهای ضریب ،  Cو  Aتعداد تکرار فعلی،  tدر این روابط، 

 شود.استفاده می 3از روابط  Cو  Aبرای محاسبه بردارهای 

 𝐴 = 2𝑎 ∗ 𝑟 ⃗⃗ − 𝑎    , �⃗� = 2 ∗ 𝑟                                                                         (3)  

یابد. بردار می کاهش بهره برداری و فاز اکتشاف دو هر در تکرار دوره طول در خطی مقدار دو به صفر به صورت از a بردار

 خود توانند موقعیتمی ها گرگ 2rو  1r بردارهای بودن تصادفی به توجه با. نیز مقداری بین صفر و یک دارد rتصادفی 

 توانرامی مفهوم همین. دهند تغییر 4روابط  از استفاده با و به صورت تصادفی برگرفته در را طعمه که فضایی داخل در را

 به دست آمده راه حل بهترین پیرامون خاکستری هایحالت گرگ این در. داد تعمیم بعدی n جستجوی فضای یک به

 هایگرگ. شودمی هدایت آلفا توسط اغلب های خاکستریگرگ شکار .کنندمی حرکت مکعب ابعاد از ابعادی بیشتر در

به  هایراه حل بهترین از مورد سه رفتار این نمودن به منظور مدل. کنندمی شرکت شکار در اوقات گاهی نیز دلتا و بتا

 موقعیت به توجه با را خود موقعیت کنیم تامی وادار 5رابطه  طبق را جستجو عوامل دیگر و کرده ذخیره دست آمده را

 .نمایند جستجو به روزرسانی عوامل بهترین

𝐷𝛼
⃗⃗⃗⃗  ⃗ = |𝐶1

⃗⃗⃗⃗ . 𝑋𝛼
⃗⃗ ⃗⃗  −  𝑋 |, 𝐷𝛽

⃗⃗⃗⃗  ⃗ = |𝐶2
⃗⃗⃗⃗ . 𝑋𝛽

⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑋 |, 𝐷𝛿
⃗⃗⃗⃗  ⃗ = |𝐶3

⃗⃗⃗⃗ . 𝑋𝛿
⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑋 | (4                              )  

𝑋1
⃗⃗⃗⃗ = 𝑋𝛼

⃗⃗ ⃗⃗  − 𝐴1
⃗⃗ ⃗⃗ . 𝐷𝛼

⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝑋2
⃗⃗⃗⃗ = 𝑋𝛽

⃗⃗ ⃗⃗ − 𝐴2
⃗⃗ ⃗⃗  . 𝐷𝛽

⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝑋3
⃗⃗⃗⃗ = 𝑋𝛿

⃗⃗ ⃗⃗ − 𝐴3
⃗⃗ ⃗⃗  . 𝐷𝛿

⃗⃗⃗⃗  ⃗ (5  )                            

𝑋(𝑡 + 1)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =
𝑥1⃗⃗ ⃗⃗  +𝑥2⃗⃗ ⃗⃗  +𝑥3⃗⃗ ⃗⃗  

3
(6                                                                  )  
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 الگوریتم پیشنهادی توسعه یافته گرگ خاکستری 2-2
ستراتژی مطرح های خاکستری مبتنی بر رویکردی با چنداای از الگوریتم فراابتکاری گرگتوسعه یافته نسخه ]14[در 

 حرکت دلتا و بتا های آلفا،رگگ عبارتی به بهینه یا هایپاسخ سمت به جمعیت پایه های خاکستریگرگ الگوریتم درشد. 

 از بعد هر. شودمی نامیده ذره آلفا برترین و شوندمی مشخص برازندگی تابع اساس بر بهینه تکرار ذرات هر در. کنندمی

 داده توضیح 6 تا1 روابط در قبل بخش در کامل به طور که است برتر ذرات بعدهای متناظر میانگین برابر جدید مکان

الگوریتم  در .است صانهحری غیر عبارتی به و شودمی انجام برازندگی به میزان توجه بدون مرحله هر در ذرات جابجایی. شد

 های امگاگرگ رمنظو این برای. است باالتر برازندگی جمعیتی با داشتن جهت در اولیه جمعیت تغییر هدف، توسعه یافته

 همگرایی ه منظورب باال برازندگی جمعیت با داشتن برای. شوندمی حذف تکرار هر در اولیه جمعیت از شناسایی شده و

 انتخاب به صورت تصادفی جمعیت بین از که های دیگریگرگ با یا ذرات بهترین با های امگا راگرگ پاسخ، به سریعتر

 احتمال بیشتری با اولیه یتکرارها در. باشند توانندمی برازندگی هر درجه با تصادفی ذرات. کنیممی جاگذاری شوندمی

 در همچنین .است ازندگیبر اساس بر باالتری احتمال با تکرارهای آخر در و تصادفی به صورت شده های جاگذاریگرگ

داشته  را ازندگیبر بیشترین که مناسب مکان آخرین برازندگی جدید با مکان برازندگی ذرات، مکان تغییر برای تکرار هر

 با مکان صورت ینا غیر در و شودمی انجام مکان باشد تغییر بیشتر جدید مکان برازندگی که درصورتی. میشود مقایسه

 .قابل مشاهده است 1شبه کد این الگوریتم  ترکیبی در شکل  .بود خواهد جدید مکان بیشترین برازندگی،

 یشنهادیپ تمالگوری کد شبه – 1شکل 

 
 

 نزدیک ترین همسایه  -kبندی لگوریتم طبقها 2-3
 اینترین همسایه است. در نزدیک-kها روش بندی دادههای طبقهترین روشترین و شاید بتوان گفت سادهیکی از رایج
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تا از  kهای آموزش تعیین شده و سپس از ی تست، ابتدا فاصله آن داده با تمامی دادهروش برای تعیین برچسب داده

شوند. سپس و با استفاده از یک مکانیزم رای ی تست را دارند انتخاب میترین فاصله به دادههای آموزش که نزدیکداده

گردد. در کنار سادگی این روش، چالش های انتخاب شده، تعیین میتست با استفاده از همسایه گیری، برچسب داده

است. انتخاب مقدار کوچک برای این پارامتر سبب حساسیت روش نسبت  kها یعنی عدد بزرگ آن انتخاب تعداد همسایه

های ر دستههای موجود دشود دادهسبب می kشود. از طرف دیگر انتخاب عدد بزرگ برای های نویزی و پرت میبه داده

های خاکستری ی تست سهیم شوند. در این مقاله، هدف آن است تا ازمزایای الگوریتم گرگدیگر در تعیین کالس داده

 ترین همسایه بهره ببریم.نزدیک-kتوسعه یافته برای انتخاب بهترین دقت توسط الگوریتم 

 روش پیشنهادی -3

فته گرگ نزدیک ترین همسایه و الگوریتم بهبودیا-kدر این بخش روش پیشنهادی با استفاده از ترکیب الگوریتم 

 شود.بینی تشخیص نفوذ به شبکه مطرح میخاکستری برای ارائه الگوریتمی جهت پیش
 بازنمایی مسئله 3-1

پارامتر( م است که باالی آن هرم گرگ )موقعیت هرراه حل در الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری به صورت یک هر

های شود. با استفاده از استراتژیآلفا، ردیف بعد آن گرگ بتا، ردیف سوم گرگ دلتا و ردیف سوم که طعمه محسوب می

دهیم. هینه، تغییر میترین همسایه را برای یافتن جواب بنزدیک-k، روش ]14[ الگوریتم گرگ خاکستری توسعه یافته در

ها ده توسط گرگهاست خواهد بود. در ابتدا مقادیر اخذ شوهای مسئله که در واقع تعداد همسایهیکی از جوابهر گرگ 

 تصادفی است و در طول تکامل الگوریتم به مقدار بهینه همگرا خواهند شد.

 تابع برازندگی 2-3

نرخ تشخیص  ه شبکه استفاده شده،تابع برازندگی که در این مسئله برای بدست آوردن بهترین دقت در تشخیص نفوذ ب

 آید:( بدست می7ترین همسایه است که از طریق رابطه )نزدیک-kروش 

𝑅𝑅 =
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑙𝑦 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘
(7                                              )  

 

 زدیک ترین همسایه ن -kبهینه سازی طبقه بندی  3-3

ی بهره بنداز آنجایی که از روش بهینه سازی گرگ خاکستری به منظور بهبود روش بدست آوردن بهترین دقت طبقه

ر راه حل تعیین در فضای مسئله می باشیم. پس از آن موقعیت ه گرفته شده است، در فاز اول نیازمند تعیین راه حل ها

از تعیین  ای مورد استفاده است. پسهای مجموعه دادهشود. موقعیت هر راه حل معادل با فضای جستجوی ویژگیمی

ه تابع برازندگی شود. ارزیابی راه حل های اولیه با مراجعه بموقعیت ذرات به ارزیابی موقعیت اولیه هر راه حل پرداخته می

ی مشخص شود که در آن بازه، بتا و دلتا در نظر گرفته میگردد. بازه ای برای پیدا کردن بهترین مقدار برای آلفاتعیین می

گیرد. نحوه بروزرسانی هر راه حل در این الگوریتم در هربار تکرار در ها تعلق میشود و مقادیری به آنشده جستجو می

 نزدیک شدن به بهینه سراسری و دور شدن از بدترین سراسری است.این الگوریتم با 

 هاآزمایش -4

از مخزن مربوط به حمالت شبکه  ]OBS-Network ]15مجموعه داده   یشنهادیروش پ ییکاراارزیابی به منظور 

از  برخیویژگی است.  22داده با  1075 ایمجموعه داده نیعداد کل نمونه ها در ابهره گرفته شد. ت UCIاستاندارد 

های ارسال شده در واحد زمان، نرخ از دست عبارتند از: تعداد بسته ایهای استفاده شده در این مجموعه دادهویژگی

های خاکستری توسعه های الگوریتم گرگترین ویژگیباشد. یکی از مهمها و... میشدن بسته dropها، نرخ رفتن بسته

 -kبا روش  یشنهادیروش پ سهیمقا جیدر ادامه نتایافته این است که تعداد پارامترهای تنظیمی آن بسیار محدود است. 
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قابل مشاهده  1های بردار پشتیبان در جدول وماشین ID3بندهای بیزین و درخت تصمیم ، طبقههیهمسا نیتر کینزد

 بهره گرفته شده است. fold cross validation-5( و 7تشخیص )رابطه است. برای محاسبه کارایی از نرخ 
 مقایسه نتایج روش پیشنهادی. -1جدول 

 دقت )درصد( روش
SVM 74.67 

Bayesian classifier 68.33 
Decision Tree 96.67 

KNN+GA 99.30 
Proposed Method 99.40 

 ها بهتر است.روش پیشنهادی در قیاس با سایر روش مشخص است دقت بدست آمده از 1طور که در جدول همان

 نتیجه گیری وبحث -5

از  ترین همسایه برای سیستم تشخیص حمله به شبکهنزدیک-kمقدار بهینه دقت روش بدست آوردن  یمقاله برا نیدر ا

فراابتکاری پارامترهای تنظیمی های این روش در قیاس با سیار الگوریتم .نمودیماستفاده  یگرگ خاکستر افتهیروش بهبود

دهد. افزودن تر شدن به جواب بهینه، بلکه همزمان دور شدن از بدترین جواب را انجام میکمتری داشته و نه تنها نزدیک

 شود. های خاکستری استاندارد سبب افزایش سرعت و دقت در رسیدن به جواب بهینه میسه استراتژی مهم به روش گرگ
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 چكیده

است. در این مساله  ی متمرکز مراکز علمی کاربردی، مساله ایست که همواره این دانشگاه جامع با آن مواجههابازرسی آزمون

ی هاچندین گروه بازرسی موظفند که در محدوده زمانی امتحانات، از این مراکز بازدید کنند. با توجه به محدود بودن تعداد گروه

ی مختلف و همچنین با توجه به بعد مسافت، الزم است که این بازرسی در هابازرسی و پراکندگی مراکز علمی کاریردی در استان

باشد. با توجه به اینکه گرد چندگانه میکوتاه و حداقل هزینه انجام شود. مدل متناسب با این مساله، مساله فروشنده دوره زمانی

ی هر گروه نیز انجام گیرد، یک مدل دوهدفه برای این مساله پیشنهاد گردیده است. با بررسی چند هاالزم است توازنی بین مسافرت

و به یک مساله دو هدفه تغییر داده شده است. در نهایت  گرد، نهایتا مناسبترین آنها انتخاب گردیده مدل از مساله فروشنده دوره

 است.  شدهبا حل مدل پیشنهادی و انتخاب راه حل مناسب، نتایج محاسباتی گزارش 

 .مدل سازی ؛برنامه ریزی چند هدفه ؛فروشنده دوره گرد چندگانه کلمات کلیدی:

 مقدمه -1

ی بزرگ به آن نیاز دارند. در واقع برای ایجاد هااز مراکز تحت پوشش یک سازمان، مساله ایست که سازمانبازرسی منظم 

منظم و مستمر باشد. این مساله زمانی مهمتر  هاثبات و کنترل کیفیت عملکرد کلی سازمان، الزم است که این بازرسی

اشد. به عنوان مثال، بررسی مراکز تحت نظارت یک وزارتخانه و البته مشکل تر خواهد بود که مراکز سازمان دور از مرکز ب

این کار  در حالتی که الزم باشدی یک کشور گسترده شده است، کاری مشکل و هزینه بر است. هاکه در تمامی استان

 ، سختی کار دوچندان خواهد بود.در یک محدوده زمانی مشخص انجام شود

ان با یک گروه بازرسی و با یک زمانبندی مناسب این کار را انجام داد. در این تواگر محدویت زمانی نداشته باشیم می 

ردد. اما درصورتی که گهزینه، این مساله به یک مساله فروشنده دوره گرد تبدیل می سازیمینهو با توجه به ک صورت

زمانی مناسب این کار را انجام  یک محدوده زمانی نیز داشته باشیم آنگاه ممکن است یک گروه بازرسی نتواند در محدوده

این مساله با مدلی خاص از مساله  حالتدهد. در این صورت الزم است که چندین گروه بازرسی مشخص کردد. در این 

 شود.می ای( گفته)چند حلقه فروشنده دوره گرد قابل ارزیابی است که به آن مساله فروشنده دوره گرد چندگانه

که منجر به دسته مهمی از مسائل  واقعی، یک مساله ممکن است اهداف مختلفی را پیگیری کنددر بسیاری از مسایل  

بهینه سازی چندهدفه مواجه خواهیم بود. در مساله بازرسی مشکلی که وجود دارد این است که ممکن است  عنوانبا 

ا وجود داشته باشد که این خوشایند هگروه یی مالقات شده در مقایسهیک عدم توازن در میزان مسافت یا تعداد شهرها

کاهش یابد، قصد داریم که توازن بین تعداد شهرهای بازرسی  هاشود که هزینهنیست. در نتیجه عالوه بر این که سعی می

 نیز متوازن باشد. این مساله منجر به حل یک مساله فروشنده دوره گرد چندگانه دوهدفه خواهد شد.ها گروهی شده
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ده دوره گرد یکی از مهمترین مسایل بهینه سازی ترکیبیاتی با قدمت زیاد است. در مساله فروشنده دوره مساله فروشن 

یک فرد قصد دارد که از یک شهر مبدا شروع  ی بین آنها نیز مشخص است.هاگرد چندین شهر وجود دارد که مسافت

فروشنده دوره گرد  باز گردد. هدف از حل مسالهط یک مرتبه( مجددا به نقطه مبدا ق)ف هاکند و با مالقات تمامی شهر

-NPاین است که این کار با حداقل میزان مسافت پیموده شده انجام گیرد. از آنجا که این مساله جزء دسته از مسائل 
hard ست. این مساله آنقدر مهم و قدیمی انجام شده ای بسیار زیادی برای مدل سازی و حل این مساله هاهستند،  تالش

[. مقاالت بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد 1برای آن نوشته شده است ] 1960ت که یک مقاله مروری در سال اس

 [ مراجعه کنند.2توانند به مقاله مروری جدیدتر ]خوانندگان می . که از حوصله و هدف این مقاله خارج است.

چندگانه است. در این مساله چندین فروشنده دوره گرد  یک تعمیم جالب و مهم از این مساله، مساله فروشنده دوره گرد

همکار وجود دارند که قصد دارند همگی از یک نقطه مبدا شروع کنند و سپس هر کدام تعدادی از شهر را مالقات کرده 

وشنده( و نهایتا به مقصد بازگردند. این کار باید به گونه ای انجام گیرد که همه شهرها توسط فروشندگان )دقیقا یک فر

ی مختلفی پیشنهاد هاو روش هابا حداقل هزینه صورت پذیرد. برای حل این مساله مدل مالقات شده و ضمنا این کار

ی هادرختیی بر اساس هابرای مساله فروشنده دوره گرد ارائه گردید. همچنین مدل تخصیص[ یک مدل 3شده است. در ]
 .استه [ پیشنهاد شد4در ] جریان شاری هاو مدل مرکزی

مبحث  سهی حل به های بسیاری صورت گرفته است. روشهاگرد چندگانه نیز تالشدر مقوله حل مساله فروشنده دوره

ی های دقیق، با توجه به اینکه مدلهاشود. در روشمیتقسیم ی اکتشافی هاو روش ی تقریبیها، روشهای دقیقروش

[ و شاخه و برش 5]ریزی خطی با متغیرهای صحیح هستند، الگوریتم شاخه و کران  این مساله همگی یک مدل برنامه

توان به حل مساله توسط تکنیک برنامه می های حل دقیق مسالهاز دیگر راه باشد.می ی متداول حل مسالهها[ از روش6]

 [. 7ریزی پویا اشاره کرد ]

دهند. لذا ی دقیق حل مساله کاربرد خود را در مسائل بزرگ از دست میهااست، روش NP-hardازآنجا که مساله 

-10ی ترکیبی ]هاو الگوریتم [،9، الگوریتم اجتماع مورچگان ][8ی بهینه سازی اکتشافی مانند الگوریتم ژنتیک ]هاروش

 .گرفته شده استی اکتشافی و تقریبی در حل این مسائل به کار هاو سایر الگوریتم [11

 ی مناسب مساله فروشنده دوره گرد پرداخته و یک مدل را برای مساله انتخابهااین پژوهش ابتدا به بررسی مدل 

گردد. در نهایت با استفاده از آن می یک مدل مساله فروشنده دوره گرد دوهدفه معرفی کند. سپس با استفاده از آنمی

  گردد.متمرکز حل شده و در نهایت جواب مساله گزارش میی هامساله بازرسی مراکز آزمون

 دو هدفه فروشنده دوره گرد چندگانه مدل مساله -2

𝐺پرازیم. یک گراف می در ابتدا به بیان رسمی مدل = (𝑉, 𝐸)  با|𝑉| = 𝑛  مفروض است. برای هر یال (𝑖, 𝑗)  یک

گرد کند. هدف از حل مساله فروشنده دورهرا مشخص می 𝑗و  𝑖وزن مثبت در نظر گرفته شده است که فاصله بین دو شهر 

هاست. در مقابل، در مساله فروشنده دوره گرد چندگانه، هدف یافتن یک دور همیلتونی با کمترین مجموع وزنی یال

از یک راس به نام مبدا شروع شوند و سپس به آن نیز ختم شوند. به  هادور است به طوری که همه آن qیافتن تعداد 

ی تمام دورها کمترین مقدار ممکن را داشته هاالوه هر راس به غیر از مبدا دقیقا درون یک دور باشد و مجموع وزن یالع

 باشد.

فروشنده دوره گرد چندگانه وجود دارد. یکی از  های مختلفی برای حل مسالههمانگونه که در فصل قبل گفته شد، مدل

توان ه گرد چندگانه به مساله فروشنده دوره گرد معمولی است. برای اینکار میترین آنها تبدیل مساله فروشنده دورجالب

𝑞به تعداد  − کپی از مبدا به عنوان رئوس جدید به گراف اضافه کرد. فاصله این مبادی تا یکدیگر را برابر بینهایت و  1

از آنجا که قصد داریم مدل را به  .ردفاصله تا مبادی مجازی تا سایر رئوس را مانند فاصله مبدا واقعی تا رئوس تعریف ک
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 یک مدل چند هدفه تبدیل کنیم، این مدل روش مناسبی برای حل مساله نمی باشد. 

باشد. می راه دیگر مدل سازی مساله استفاده از مدل تخصیص و انتساب هر فروشنده به یک دسته از متغیرهای مساله

,1,2فرض کنید راس مبدا با عدد صفر و سایر رئوس با اعداد  … 𝑛 دی به اهنمایش داده شوند. در این صورت مدل پیشن

 :شکل زیر خواهد بود

 

min 𝑧1 = ∑ ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑑𝑖𝑗 ,

𝑛

𝑖=0

𝑛
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 (1 − 1)

min 𝑧2 = max
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, (1 − 2)
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= 1, ∀ 𝑗 ≠ 0, 𝑖 ≠ 0, (1 − 5)
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= 𝑦𝑗𝑘 , ∀ 𝑗 ≠ 0, ∀ 𝑘, (1 − 6)

∑ ∑ 𝑥0𝑗𝑘

𝑛

𝑗=1

𝑞

𝑘=1
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𝑖=1

𝑞

𝑘=1

= 𝑞, (1 − 4) 𝑥𝑖𝑗𝑘 ∈ {0,1}, 𝑦𝑖𝑘 ∈ {0,1}, ∀ 𝑖, 𝑗, 𝑘, (1 − 8)

 

 در این مدل پارامترهای مساله به شکل زیر است

 𝑖،𝑗  شمارنده رئوس و𝑘 .شمارنده فروشندگان است 
 𝑛  تعداد رئوس و𝑞 .تعداد فروشندگان است 
 𝑥𝑖𝑗𝑘 متغیر تخصیص صفر و یک است و بدین صورت است که اگر یال :𝑖  به𝑗  توسط فروشنده𝑘  انتخاب شود

 شود.شود و در غیر این صورت مقدار آن برابر صفر میمی1 مقدار آن برابر 
 𝑦𝑖𝑘 و یک است و بدین صورت است که اگر شهر : متغیر تخصیص صفر𝑖  توسط فروشنده𝑘 مالقات شود .

 مقدار آن برابر یک است و در غیر این صورت مقدار آن برابر صفر است.
دورهای نامناسب جلوگیری شود. برای زیر ی دیگری نیز اضافه شود تا از به وجود آمدن هادر این مدل باید محدودیت

توان این مساله را به یک مساله یک تغییراتی در مدل می [ مراجعه کنید. با12توانید به ]می هامشاهده این محدودیت

تعداد رئوس بر تعداد فروشندگان بخشپذیر باشد، آنگاه  اگر و تعداد فروشندگان، هاهدفه تبدیل کرد. باتوجه به تعداد راس

∑محدودیت  به جای آن در حالت کامال متوازن کافی است تابع هدف دوم را حذف کرده و 𝑦𝑖𝑘 = 𝑝𝑛
𝑖=1  را قراردا که

𝑝در آن  =
𝑛

𝑞
پذیری برقرار نباشد و یا از آن مهمتر این اندازه توازن باعث باال رفتن مسافت کلی . اما ممکن است بخش

𝑝به تعداد  حداکثر بایدهر فروشنده  با توجه به شرط حداکثر توازن)تابع هدف اول( شود. در این صورت  = ⌈
𝑛

𝑞
شهر  ⌈

از  ناکمتریک عدد  𝑟را مالقات کند. در نتیجه، مدل مساله به شکل یک هدفه زیر قابل بازنویسی خواهد بود. که در آن 

𝑝 .زمایشى است
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min 𝑧 = ∑ ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑑𝑖𝑗,

𝑛

𝑖=0

𝑛

𝑗=0

𝑞

𝑘=1

 (2 − 1)

∑ 𝑦𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

≤ 𝑟, ∀ 𝑘  (2 − 2)

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑞

𝑘=1

= 1, ∀ 𝑗 ≠ 0, 𝑖 ≠ 0, (2 − 5)

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑛

𝑖=0

= 𝑦𝑗𝑘 , ∀ 𝑗 ≠ 0, ∀ 𝑘, (2 − 6)

∑ ∑ 𝑥0𝑗𝑘

𝑛

𝑗=1

𝑞

𝑘=1

= 𝑞, (2 − 3) ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑛

𝑗=0

= 𝑦𝑖𝑘 , ∀ 𝑖 ≠ 0, ∀ 𝑘, (2 − 7)

∑ ∑ 𝑥𝑖0𝑘

𝑛

𝑖=1

𝑞

𝑘=1

= 𝑞, (2 − 4) 𝑥𝑖𝑗𝑘 ∈ {0,1}, 𝑦𝑖𝑘 ∈ {0,1}, ∀ 𝑖, 𝑗, 𝑘, (2 − 8)

 

 

نامناسب  ی که برای حذف دورهاییهااین مدل به برنامه ریزی یک هدفه تبدیل شده است، اما تعداد محدویت چندهر

یابند. در نتیجه این مدل برای مسائل بزرگ کارگشا می با افزایش تعداد رئوس، به طور نمایی افزایش شوند،می اضافه

 نخواهد بود. 

یک دسته محدودیت از برای مسائل کوچک گردد، دارای این ویژگی است که میمدل دیگری که در این جا پیشنهاد 

. این مدل به شودمیتوازن بین تعداد شهرهای مالقات شده توسط هر فروشنده  منجر وجود دارد که  𝑂(𝑛2)مرتبه 

  .[13]شودمیشکل زیر بیان 

min 𝑧 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑑𝑖𝑗

𝑛

𝑗=0

𝑛

𝑖=0

 (3 − 1)

∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

= 1, ∀ 𝑗 ≠ 0, (3 − 2) ∑ 𝑥𝑖0

𝑛

𝑖=1

= 𝑞,   (3 − 5) 

∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

= 1, ∀ 𝑖 ≠ 0, (3 − 3)

∑ 𝑥0𝑗

𝑛

𝑗=1

= 𝑞, (3 − 4)

𝑢𝑖 − 𝑢𝑗 + 𝑟𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑟 − 1, ∀ 𝑖 ≠ 0, 𝑗 ≠ 0, (3 − 6)

𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1}, 𝑢𝑖 ≥ 0, ∀ 𝑖, 𝑗  (3 − 7)

 

 شوند:میدر این مدل پارامترهای مساله به شکل زیر تعریف 

 𝑖،𝑗 شمارنده رئوس هستند. 
 𝑛  ،تعداد رئوس𝑞  تعداد فروشندگان و𝑟 رئوسی است که در هر زیر دور مربوط به فروشندگان  حداکثر تعداد

 گیرد.تواند قرار می
 𝑢𝑖 هستند. متغیرهای کمکی مساله 

 

 شهر باشد.  𝑟 شامل حداکثر دور مربوط یه فروشندگان شود کهمی( باعث 3-6ی )هادر این مدل دسته محدویت

ی حذف هاآید. در این صورت باید محدودیتمیمجددا مشکل زیر دورهای نامناسب به وجود  ،اگر ابعاد مساله بزرگ شوند

 کننده زیر دورهای نامناسب اضافه شوند. 

اما مدل اول دارای خاصیتی است که  توان برای حل مساله به کار گرفت.میبنابر مباحث باال، هر دو مدل پیشنهادی را 

شتن نو دهد. در واقع اگر بخواهیم یک حداقل تعداد شهر نیز برای هر فروشنده در نظر بگیریم،میآن را مورد توجه قرار 

روابط معادل در مساله دوم با مشکل مواجه خواهد شد. در صورتی که در مدل اول، با توجه به متمایز بودن متغیرهای 
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  راحتی و با اضافه نمودن یک محدودیت به شکله توان بمیهر فروشنده 

∑ 𝑦𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

≥ 𝑟, ∀ 𝑘   

 ین کار را انجام داد.ا

توان از هر دو مدل پیشنهادی می هاکنیم، با توجه به اندازه دادهمیبرای حل مساله پیش رو که در فصل بعد به آن اشاره 

 کنیم.این مدل را برای حل مساله انتخاب میدر ادامه ما از مدل دوم برای حل مساله استفاده کرده ایم.استفاده کرد. 

 کاربردی و حل مساله معرفی -3

کهگیلویه و  -6بوشهر،  -5زنجان،  -4 کردستان، -3ایالم  -2آذربایجان غربی، -1 استان منتخب 11مورد نظر در مساله 

د باید مورد بازرسی قرار گیرنسیستان و بلوچستان  -11بیرجند،  -10بجنورد،  -9کرمان،  -8مازندران،  -7بویر احمد، 

𝑞د تعدا در این مساله دهند. میراس را تشکیل  12استان مبدا )تهران( یک گراف با که با  = گروه بازرسی در نظر  4

هر گروه در هر . گیریممیبه عنوان فصله دو استان در نظر  هابرای راحتی کار فاصله بین مراکز استانگرفته شده است. 

 ایدبازرسی ب باشد.تواند تنها از یک استان بازدید نماید. همچنین بین بازید هر دو استان باید یک روز استراحت روز می

شهر را بازرسی  5تواند میبنابراین هر گروه حداکثر آن تعطیل است.  ششمکه روز  روز انجام 9 با در یک محدوده زمانی

𝑝 توان این عدد را تا مقدارمیکند. اما برای توازن بیشتر  = ⌈
11

4
⌉ =  کاهش داد. 3

حل  باشد. این تعداد محدودیت برایمیمحدودیت  145متغیر و  164 دارای (3داده مساله، مدل پیشنهادی ) با توجه

قابل کنند مساله میکه از روش شاخه و کران استفاده  . با استفاده از نرم افزارهای موجوداستدقیق مساله قابل قبول 

 استفاده شده است.  LINGOدر این جا برای حل مساله از نرم افزار که  حل خواهد بود

𝑟مساله در دو حالت  = 𝑟و وازن کامل( )ت 3 = در  گرافیکی مساله در دو حالت حل گردید. جواب ) توازن نسبی( 4

الف( به خاطر ارجحیت توازن، مسافت بیشتری را باید پیمود. در حالی -1آورده شده است. دقت کنید که شکل ) 1شکل 

 1نیز در جدول  حالت متوازنحل مساله در  یکند. زمان بندمیبازرسی  تنها یک شهر را ب( یک گروه-1که در شکل )

 آورده شده است.
 

  

𝑟الف: جواب مساله بازرسی در حالت -1شکل  = 3 

 

𝑟ب: جواب مساله بازرسی در حالت -1شکل  = 4 
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 بندینتیجه و جمع -4

ی متمرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه هادر این پژوهش، مساله بازرسی متوازن آزمون

محدودیت زمانی، برای حل مساله از یک مدل چند هدفه از مساله فروشنده دوره گرد چندگانه استفاده شده است. به 

چندین مدل برای حل مساله پیشنهاد گردید و در نهایت یک مدل مناسب برای حل مساله انتخاب شد. با توجه به ابعاد 

ی منتخب، هاگزارش گردید. در صورتی که به جای استان ی مختلف به دست آمد وهامساله، جواب دقیق مساله در حالت

پذیر نخواهد بود و ی دقیق دیگر امکانهای کشور بازدید شود، آنگاه حل مساله با الگوریتمهاالزم باشد که همه استان

خواهد  ی بعدی در این زمینههاموضوع پژوهشتقریبی مورد استفاده قرار گیرد که  ای ابتکاری یهاالزم است که روش

 بود.
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  تامین سبز رقابتیدر زنجیره فروش با محدودیت بودجهدو خرده بهینه هایمطالعه استراتژی

 ، 2حسین تالفی، 1مصطفی ستاک
 setak@kntu.ac.ir؛ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشیار1

 hossein_talafi@yahoo.com؛ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،دکتریدانشجوی 2
 

 چكیده

تامین . زنجیرهگرددسطحی بررسی می دو سبز تامیندر یک زنجیرهبطور همزمان  یاتیو عمل یمال هایسیاست مقالهدر این 
 سبز بودن محصول فروشی و سطحقیمت عمدهدر مورد  کنندهکه تولید فروش بودهخردهکننده و دول یک تولیدپیشنهادی شام

 که دارایفروش هر دو خرده کننده بهتولید کنند.فروش با تعیین قیمت محصول با یکدیگر رقابت میدوخردهو  گیریتصمیم
 انتهایرفتن سود مشخصی در بدهی خود را با درنظرگباید فروش هستند، اعتبارتجاری اعطا کرده و هر دو خردهمحدودیت بودجه 

و با درنظرگرفتن استکلبرگ  بازی کمکبا  گذاری و سطح کیفیت سبز بودن محصولتصمیمات قیمت ردازند.پفروش ب دوره
حالت  در که ه استنتایج عددی نشان داد .شودمطالعه می)کورنو، کلوژن، استکلبرگ(  تحت سه سناریو و عنوان رهبرهکننده بتولید

 .میزان است کننده دارای کمترینو سود تولید مقداردارای بیشترین  فروشخردهسود هر دو کلوژن

 تامین سبز؛ بازی استکلبرگ؛ محدودیت بودجه؛ اعتبار تجاری.زنجیره کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

، کاهش منابع خام و زیست محیطیهای منجر به افزایش آلودگی های نامناسب مصرفامروزه تولیدات صنعتی و الگو

تمرکز تولیدکنندگان فقط معطوف به عوامل اقتصادی است؛ تامین سنتی در زنجیرهتغییرات آب و هوا گردیده است. 

ه گرفتمورد توجه قرار تامیننیز در مدیریت زنجیره محیطیزیستعوامل تامین سبز مفهوم زنجیرهبا ظهور که درحالی

در فرآیند تولید محصوالت های انسانی منابع و سرمایه برداری موثر از انرژی، آب،بهرهتامین سبز زنجیره. هدف از است

های تجاری بر رب فعالیتتامین سبز درصدد آن است تا تاثیر مخاست. در واقع مدیریت زنجیره همراه با کاهش ضایعات

 محدودیت ، و اجتماعی محیطیهای زیستنگرانیبر ین سبز عالوهتاممدیریت زنجیرهدر  .[1]زیست کاهش یابدروی محیط

 تامیندر زنجیره تصمیمات ترینیکی از کلیدی در واقع .را دوچندان کند های مدیریتی آنتواند چالشمی نیز بودجه

فروش با محدودیت بودجه هنگامی که خرده است. هانجام فعالیترای ابتامین سرمایه ، مالیمحدودیت با سنتی و سبز 

کننده با تاخیر و با نرخ سود یا اعتبار تجاری، بدهی خود را به تولید مالی داخلینتامیاستفاده از  تواند بامی و استروبر

در تامین ها به آنان خود، فروشخرده تجاری بها اعطای اعتبارکنندگان ببسیاری از تولید[. 2]مشخصی پرداخت کند

ترین و در عین حال در یکی از مهم تجاریاعتبارها، ز پژوهشبسیاری ادر در واقعیت و  [.3]کنندسرمایه کمک می

های سیاست بررسی مقالههدف از این  است.متوسط  ها با اندازهالی کوتاه مدت برای سازمانبع تامین ممن تریندسترس

دو کننده و سودآوری تولید در تامین سبزدر زنجیره اریتجاعتبارتاثیر  ودن محصول وبگذاری، سطح کیفیت سبز قیمت

 فروش رقیب است.خرده

 ادبیات موضوع-2

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

موضوع ادبیات  ،پردازدمیا محدودیت بودجه سبز دوسطحی ب تامینیک زنجیره درموردحاضر  مقاله که با توجه به این

 .است اعتبار تجاری تامین سبز وزنجیره های مرتبط باپژوهشدو جریان از  ی ازترکیب

 به بررسی [4]حیدری و همکاران .تامین سبز استزنجیره حوزه های انجام شده دراولین دسته از ادبیات با پژوهشارتباط  

لی و . اندسه سطحی دوکاناله پرداخته سبز تامینبودن محصول در یک زنجیرهگذاری و سطح سبزتصمیمات قیمت

 صورتی که هزینه در ند؛درقابتی دو کاناله مطالعه کر سبزتامین گذاری را در یک زنجیرهتهای قیمسیاست [5]همکاران

کانال مستقیم به  خود این نوع محصوالت را بوسیله کننده، تولیدتجاوز نکند مشخصی تولید محصول سبز از یک آستانه

، عادی)جایگزین با وجود دو محصول را تامین سبز زنجیرهیک  در [ هماهنگی6]بصیری و حیدری کند.مشتریان عرضه می

 قیمت، تبلیغات، سطح بهینه های[ یک مدل استکلبرگ برای تعیین سیاست7]برومند و برزوکی .ندد( بررسی کرسبز

. گرددمیتولید محصوالت سبز  تشویق بهاز سمت دولت،  یارانه کننده با دریافتتولید .نده نمودمحصول ارائ کیفیت سبز

تحلیل  های تولید محصول سبز، یک زنجیره تامین سبز دوسطحی راهزینهبا کمک قرارداد تسهیم  [8]گوش و شاه 

د محصوالت گذاری در یک زنجیره تامین سبز با وجوهای هماهنگی و قیمتبر روی استراتژی [9]ژانگ و همکاران .نددکر

 .ندسبز و عادی پژوهش کرد

سته از ادبیات در مورد تاثیر اعتبار دومین ست.تامین تجاری در زنجیرهد ست که[ 10]گویال ا سی ا به مطالعه  اولین ک

و  تجاری دوسففطحیراعتباگرفتن با درنظر[ 11]تسففائو اسففت. پرداخته در مدل سفففارش اقتصففادی تاثیر اعتبار تجاری

ضای غیر ستیابی به قطعی تقا سی را کانال هماهنگید ستنمود برر ری و تجااعتبارقراردادهای نقش  [12]وانگ و لیو .ه ا

قد ما را ریاتخفیف م یل کر تأمینزنجیرههنگی در ه کاران. نددتحل با  تامین دوسفففطحییک زنجیره [13]بی و هم

طور به آنرضففایت مشففتریان از محصففول، وجه  نبود تصففورد که در ننمود تجاری طراحیتحت اعتبار محدودیت بودجه

با  دوسففطحی تامین سففبزتجاری بر زنجیرهاعتبار قرارداد حاصففله از تاثیر نتایج[ 14]همکاران و ژائو .دیابمی تکامل عود

 به افزایش مقدار سفففارشفروش تشففویق خرده باپرداخت قرارداد تاخیردر ؛ندتحلیل و مقایسففه کرد را محدودیت بودجه

مالی و  تصمیمات [15]کائو و یو شود.شبکه میسود کل افزایش کننده و در نهایت سودآوری بیشتر تولیدبه منجر  ،خود

روش با محدودیت فکننده و یک خردهکربن شامل یک تولید و انتشار عملیاتی را در یک زنجیره تامین وابسته به تجارت

 ژانگ وقراردادهای تسففهیم درآمد و تحفیف مقداری برای دسففتیابی به هماهنگی مطالعه شففد.  ؛ندبودجه بررسففی کرد

زنجیره تامین را با اعطای هماهنگی در دسففتیابی به سففرمایه،  با در نظر گرفتن ریسففک عدم بازگشففت[ 16]همکاران

مقدار محصففول کمتری از میزان  ر نظرگرفتن ریسففک،کننده با دتولید ند؛ی و پیش پرداخت اولیه تحلیل کردتجاراعتبار

زی گریبا این تفاوت که ریسففک ،[ اسففت16[ مشففابه کار ]17]چن و همکاران مدل کند.میفروش تولید سفففارش خرده

ستفاده از تامین ست.  ارزیابی "شرطی در معرض ریسک ارزش" مدلکننده با ا شرایطی را  [18]وانگ و همکارانشده ا

کننده با محدودیت بودجه به تامین با تاخیر تواند بدهی خود رامیشفففرایط فروش تحت آن که خرده ندکرد مطالعه

سفارش خردهپرداخت کند.  ستانهفرواگر  شد شتریای بش از یک آ لی و کند. پرداخت تواند بدهی خود را با تاخیر ، میبا

یک و  محدودیت بودجه فروش بادهخرشفففامل یک که تامین دوسفففطحی را طراحی کردند ره[ یک زنجی19]همکاران

سکتامین سگکننده ری ست. رفتار ری ستفاده از مدل گریزی تامینگریز ا سک ارزش"کننده با ا  "شرطی در معرض ری

فروشی کننده ابتدا قیمت عمدهکه در آن تامین ندکلبرگ ارائه کرد[ یک مدل است20]کوولیس و ژائو شده است. بررسی

اعتبار تجاری استفاده  بانک وام بگیرد یا از فروش با انتخاب اینکه ازپس خردهس و نرخ سود اعتبار تجاری را تعیین کرده

  .کندمیزان سفارش خود را مشخص می کند،

مطالعه فروش با محدودیت بودجه ردهکننده و دوخشامل یک تولید سبز دوسطحی تامینیک مدل زنجیره مقالهدر این 

کننده با فروش و تولیدهردو خرده بهینه هایاستراتژیو  هبررسی شدبطورهمزمان . تصمیمات مالی و عملیاتی ددرگمی
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 فروش تحت سه سناریو، رفتار هردوخردهکننده بعنوان رهبرتولیدنظرگرفتن دربا  و تحلیل از بازی استکلبرگاستفاده 

 .شودمطالعه می)کورنو، کلوژن، استکلبرگ( 

 مدلسازی -3

 توضیح مدلمفروضات و  -3-1

 با محدودیت سرمایه فروشخردهیک تولیدکننده و دو شامل  حییک زنجیره تامین سبز دوسط مقاله حاضر به بررسی

کند. عرضه می نهایی فروش محصوالت سبز تولیدی را به مشتریانخردهکننده با کمک دوتولید که پردازدمی

کننده به ( که بوسیله تولیدریاعتبارتجاتامین )از اعتبار داخلی زنجیره فروش برای تامین بودجه مورد نیاز خودهردوخرده

کنند. مفروضات هادی فروش محصول با یکدیگر رقابت میبر سر قیمت پیشن در بازار گیرند وبهره می، شودها اعطا میآن

𝑝𝑖 ( تابع خطی از قیمت فروش) 𝑞𝑖 )فروشی هر خردهتقاضا-1اند: گرفته شدهزیر برای ارائه مدل در نظر و سطح سبز  ( 

𝑞𝑖 داریم: ( است، بعبارتی𝜃 بودن محصول)  = 𝑎𝑖 − 𝛼. 𝑝𝑖 + 𝛽. 𝑝𝑗 + 𝐴. 𝜃  که𝑎𝑖 فروش، خرده بیانگر تقاضای اولیه

فروش خرده تقاضای بترتیب بیانگرحساسیت 𝛼  ،𝛽و  سبز بودن محصول نسبت به سطح تقاضا بیانگر حساسیت 𝐴ضریب

𝑖 هزینه تولید محصوالت سبز عالوه بر هزینه تولیدبرای تولیدکننده  -2ست. قیمت رقیب ا نسبت به قیمت خودش و ،

(1
2⁄ . 𝑔. 𝜃2 بررسی غیرمتمرکز  گیریساختار تصمیمتامین پیشنهادی تحت زنجیره -3 [.21] [6] شودمتحمل می( را

وش فروش بعنوان پیرو، درمورد قیمت فررا تعیین سپس هر دو خرده 𝜃و 𝑤کننده بعنوان رهبر، ابتدا مقدار تولیدو 

بکاربرده رهای ( متغیرها و پارامت1کنند. جدول)گیری میتصمیمکلبرگ( ژن، استکلو کورنو،) محصوالت تحت سه رفتار

 کند.معرفی می شده را
 بكاربرده شدهپارامترها و متغیرهای : 1جدول 

𝑑 مجموع تقاضا i 𝑞𝑖تقاضای خرده فروش  = 𝑞1 + 𝑞2 فروش خرده بازار برای تقاضای اولیهi 𝑎𝑖 

 𝜃 سطح سبز بودن محصول
هزینه تولید 

 𝑤 فروشیقیمت عمده 𝑐 محصول

 i 𝑝𝑖فروش قیمت فروش خرده 𝑟𝑏 نرخ سود بانکی 𝑟𝑡 نرخ سود دوره اعتبار

 ریاضیبط روا -3-2
تجاری بدلیل محدودیت سرمایه از اعتبار فروششود. هر دو خردهمی معرفیتامین توابع سود اعضای زنجیرهبخش در این 

𝑤𝑞 باید به میزان  در انتهای دوره فروش شود، استفاده کرده واعطاء می هابه آن که توسط تولیدکننده
𝑖
(1 + 𝑟𝑡)  به

    برابر است با:فروش خردهدو  هر تابع سودکننده بپردازند. تولید
(1) 

1 1 2 1θ α β q A p p a     (2)  
2 2 1 2θ α β q A p p a     

(3)  1 1 1 11 1( )TR p q wq rtp     (4)  2 2 2 22 1( )TR p q wq rtp     

 کننده برابر است با:تابع سود تولید

(5)      
2θ

( , ) 1 1
2

g
TM w w d rt c d rb                  1 2d q q    

. در [22]کندتنهایی تابع سود خود را بیشینه میگیری غیرمتمرکز، هریک از اعضای زنجیره تامین بهدر ساختار تصمیم

ژن، )کورنو، کلو فروش تحت سفففه حالتردهخکننده رهبر زنجیره اسفففت، رفتار دوگرفتن اینکه تولیددرنظراین بخش با 

 شود. کلبرگ( بررسی میاست

کننده با توجه سپس تولیدد را تعیین فروش بطور همزمان قیمت فروش محصوالت خودر این حالت هر دو خرده: کورنو-1

کند. به منظور تعیین مقدار بهینه متغیرها گیری میسبز بودن محصول تصمیمح فروشی و سطعمدهقیمت در مورد به آن، 
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با  پس است. رمقع (𝑝𝑖) خود تحت کنترل متغیر فروش نسبت بهتابع سود هر خردهشود. از استنباط معکوس استفاده می

𝑇𝑅1∂حل همزمان 

∂𝑝1
= 𝑇𝑅2∂ و  0

∂𝑝2
=  خواهیم داشت: 0

(6)       2

1 2
1 2 2

2 1 α 1 β 2 θ 2 α β θ

4α β

w rt w rt A a A a
p

        


 

 

(7)       2

2 1

2 2 2

2 1 α 1 β 2 θ 2 α β θ

4α β

w rt w rt A a A a
p

        


 

  

محاسبه مشتقات با  پس ؛استمقعر  𝜃و  𝑤نسبت به  رابطه حاصلکنیم؛ ( جایگذاری می5رابطه )( در 7و6روابط )حال 

 ها داریم: اول و حل همزمان آن

(8) 
       

    

21 2

2

2 β 2α 1 α 1 β 4 α 1
2 2

4 β α β 2α α 1

a a
c rb c rb g A c rb

w
g A rt

         


    

 
 
    

(9) 
   

 

1 2

2 2 2

2 1 α 1 β α
2 2

4α 2 6β α+2β

a a
c rb c rb A

g A g g


     


 

 
 
    

 آید.بدست می در حالت کورنو 𝑝2و  𝑝1 نهایی ( مقادیر7و 6( در روابط )9و 8با جایگذاری روابط)

 توابع مجموعدر این حالت بدست بیاورند.  یفروش با هم تبانی کرده تا سود بیشترهر دو خردهدر این حالت،  :کلوژن-2

ها و حل هزمان آن اول اتمشتق با محاسبه مقعر بوده و 𝑝2و  𝑝1نسبت به گیریم کهرا درنظر می فروشهر دوخرده سود

 داریم:

(10) 
 

2 2 2 2

1 2
1 2 2

α β αθ βθ α β α β

2 α β

rtw rtw A A w w a a
p

      



  

(11) 
 

2 2 2 2

2 1
2 2 2

α β αθ βθ α β α β

2 α β

rtw rtw A A w w a a
p

      



  

اول  اتمشتق محاسبهپس با  .استمقعر  𝜃و  𝑤نسبت به  بدست آمده رابطه (،5در رابطه ) (11و10جایگذاری روابط ) با

 آید.سبزبودن محصول بدست می فروشی و سطحت عمدهمقادیر بهینه قیم ،هاو محاسبه آن از رابطه حاصل شده

(12)       

    

2

1 2

2

2 β α 1 2 1

2 1 2β 2α

rb c a a g A c rb
w

rt g A

     


  
  

 (13) 
   1 2

2

2 β α 1
2 2

4α 4β 2

a a
rb c A

g g A


   


 

 
 
 

 

 آید.بدست می فروشخردهدوهر  ( مقادیر بهینه قیمت فروش11و10( در روابط )13و12روابط ) با جایگذاری

شود. فروش دومی بعنوان پیرو در نظر گرفته میفروش اولی بعنوان رهبر و خردهخردهاین حالت در :استکلبرگ -3

محاسبه مشتق با کند. می قیمت فروش خود را تعیینفروش دومی، خرده بهینه فروش فروش اولی با توجه به قیمتخرده

  :است با برابرباشد  فروش دومی پیرودرحالتی که خرده𝑝2 مقدار بهینه (، 4رابطه )اول از 

(14) 1 2
2

α θ α β

2α

w rt A w p a
p

   
   

 :و مساوی صفر قراردادن آن، خواهیم داشت𝑝1 ( و محاسبه مشتق اول نسبت به 3( در رابطه )14طه )با جایگذاری راب

(15)        2

1 2
1 2 2

2 1 α 1 β 2 θ 2 α β 1 β θ

4α 2β

w rt w rt A a w rt A a
p
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 𝑝2 و 𝑝1 در نهایت با جایگذاری مقادیر بهینه  آید.بدست می𝑝2 ( مقدار بهینه 14)( در رابطه 15حال با جایگذاری رابطه )

اول متغیرهای تحت  اتبا محاسبه مشتق نهایت در مقعر است. 𝜃و  𝑤نسبت به ، رابطه حاصل کنندهدر رابطه سود تولید

 کننده برابر خواهند بود:مقادیر بهینه متغیرهای تولیدها، کننده و حل همزمان آنکنترل تولید
     3 2 2 3

2 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3

. 1 8α 4α β 3αβ β

8 α 4 α β 3 αβ β 16 α 16α β 8α β 8αβ

..................V Z N Z rt

N A A A A g g g g
E R L
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4 2

2

2 5 2 6

1 2
3 3

2

8 1 β 8 1 4 2
L = β α

1

2 1 β 2 2
6 1 β α β 1

3 3

9 1 β 2
10 5 540β α
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cg rb a a g
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A c rb

   

 


     

 
 
 







 

  
    

   








  

 

(16) 

     4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 316 α 8 16β α 4 β 8β α 3 β 8β α βH g A g A g A g A            

      

    

4 3 21 2
1 2

2 32
1 2

2 2
8 1 α 4 1 β 4 4 α 7 1 β βα

7 7

2 1 β β α 1 β β
2

a a
c rb c rb a a c rb

K A
a

c rb a c rb a

         



      

   
   

 
  

   
   

  

Ew V  

(17) θ K
H  

   مطالعه عددی -4

شود. با یک مثال عددی بررسی می هاتحت کنترل آن فروش و متغیرهایو دو خردهکننده در این بخش توابع سود تولید

𝑎1] مقادیر پارامترهای مدل بشرح ذیل است: = 800, 𝑎2 = 600, 𝐴 = 10, 𝛼 = 70, 𝛽 = 60, 𝑔 = 30, 𝑟𝑡 = 0.08, 𝑟𝑏 = 0.03, 𝑐 = 5].  
 شده است.  ( نشان داده2جدول) سه سناریو درتحت  پیشنهادی تامین سبززنجیرهبررسی نتایج  

 . نتایج محاسبات2جدول

سود  سود تولیدکننده سود کل شبکه
 2فروش خرده

سود 
  𝜃 𝑤  𝑝2  𝑝1 1فروش خرده

 کورنو 57.14 56.14 47.15 26.70 2709.98 1908.89 25975.28 30594.15
 کلوژن 63.89 63.13 40.79 12.97 4851.7 2756.62 12616.56 20224.88
 استکلبرگ 58.23 56.21 46.56 25.55 2795.76 2456.47 24808.31 30060.54

 
 دو حالت دیگرمقایسه با در حالت کلوژن در  (2و1)شکلمطابق با فروشدو خردههر  شود کهبا بررسی نتایج مشخص می

و درحالت  میزانکننده در حالت کلوژن دارای کمترین سود تولید (3شکل )با توجه به  در حالی که را کسبسود بیشتری 

تامین در حالت کلوژن دارای کمترین . سود کل زنجیره[ سازگار است23که با نتایج] است میزان آنکورنو دارای بیشترین 

فروش دربین سه سناریو، هر دو خرده 𝑝2و  𝑝1میزان سود است. در مقایسه مقادیردارای بیشترین  کورنو مقدار و در حالت
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 نهایی به مشتریانمحصوالت را محصوالت خود را در حالت کورنو به کمترین مبلغ و در حالت کلوژن به بیشترین مبلغ 

 کنند.عرضه می

  
 βنسبت به تغییرات  دومیفروش رات سود خرده: تغیی2شکل βفروش اولی نسبت به تغییرات : تغییرات سود خرده1شکل

 
 βکننده نسبت به تغییرات : تغییرات سود تولید3شکل

  بندینتیجه و جمع -5

با استفاده از  بررسی و دو سطحی سبز تامینزنجیرهیک در  مالی و عملیاتی بطور همزمانهای ، استراتژیدر این مقاله

فروش بر مبنای تصمیمات هر دو خردهتصمیمات ها تصمیمات بهینه اعضا تحلیل و مقادیر تعادلی تعیین شد. بازیتئوری

ها اعطا کننده به آناعتبار تجاری که تولیداز  یت سرمایه روبرو بودند،بدلیل آنکه با محدود هااخذ و هر دو آنکننده تولید

مختلف بررسی و نتایج عددی نشان داد در حالت کلوژن فروش در سه حالت رفتار هر دو خرده. نداستفاده کرد کند،می

تولیدکننده  که، درحالیکنندروش بیشترین میزان سود و درحالت کورنو کمترین میزان سود را کسب میفهر دو خرده

 بررسی سود اعضا دهد.به خود اختصاص میرا  درحالت کورنو بیشترین میزان سود و در حالت کلوژن کمترین مقدار سود

توسعه مقاله حاضر  برای های آتیتواند بعنوان یکی از پیشنهادحالت متمرکز و مقایسه آن با نتایج مدل غیرمتمرکز میدر

زمایشىقلمداد گردد. 
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 چكيده

های باشد. این موضوع در سالهای آب و فاضالب میانتخاب کنتور آب برای یک مشترک خانگی، یکی از مباحث عمده در شرکت

ی از مناسب نبودن کنتورهای آب و همچنين پارامترهای مختلف اخير با توجه به افزایش تعداد مشترکين و افزایش تعداد حوادث ناش

ترین کنتور آب را به باشد. تصميم گيرنده نياز به این دارد که مناسبکنتور آب و شرایط محيطی و منطقه ای بيشتر محسوس می

دهد که تاکنون تحقيقی درباره ن میها نشامنظور دستيابی به خروجی مورد نظر با کمترین هزینه و توانایی را انتخاب نماید. بررسی

ای در زمينه انتخاب کنتور آب برای مصارف خانگی انجام نگرفته است. در تحقيقات گيری چند شاخصههای تصميماستفاده از تکنيک

ارائه  صورت گرفته در زمينه انتخاب کنتورهای صنعتی و حجمی تنها چند پارامتر بررسی و بر اساس برداشت محقق بهترین راه حل

های کليدی ارزیابی کنتورها گردیده است؛ بدون آنکه مقدار کمی تاثير عوامل مورد توجه قرار گيرد. در تحقيق حاضر ابتدا شاخص

گردد. در ادامه با ها مدنظر محاسبه میاستخراج، سپس با استفاده از روش آنتروپی و نظر خبرگان صنعت، وزن هریک از شاخص

های آب و فاضالب در انتخاب کنتورهای مناسب برای کاربردهای يس سعی در ارائه راهبردی بهينه برای شرکتاستفاده از تکنيک تاپس

بندی های مرتبط با انواع کنتور، در نهایت اهميت نسبی هر شاخص و رتبهخانگی را دارد. محاسبات صورت گرفته در خصوص شاخص

توان جهت تهيه کنتور اقدام نمود. با توجه به این نتایج ترتيب انتخاب ولویت مینماید که با استفاده از این اکنتورها را مشخص می

  خشک در رده اول انتخاب قرار می گيرد.آید که در این تحقيق کنتورهای مولتی جت نيمهکنتورها بدست می

.سي، تاپسیريگميتصم یارهاي، معیريگميتصم یهامدلکنتور آب، :يديکل کلمات

 مقدمه -1

 آب مقدار آوردن بدست یبرا یالهيوس گرید عبارت به ای کرده عبور لوله از که یآب مقدار یريگاندازه یبرا یالهيوس آب کنتور

 تريل آب کنتور یبرا متداول واحد. ندیگویم کل( تيکم) یدب دهدیم شینما کنتور که را یمقدار خالصه طور به. است یمصرف

 مخزن داخل در و هستند کره به هيشب ای کره صورت به معموال کنتورها .شودیم استفاده زين مکعب متر از موارد یبرخ در است

 چرخش به را هاغهيت و شودیم مخزن وارد آب سمت کی از. است متصل شگرینما کی به که دارد قرار غهيت چهار با پروانه کی آن

 )چرخش دور 1۰ از است پس تريل دهم کی مخزن حجم اگر مثال( مخزن حجم به نسبت هاغهيت چرخش از پس کندیم وادار
  .است تريل کی عبور یمعن به که شودیم اضافه عدد کی کنتور شگریدرنما

 خود تيفعال رانیا در آب کنتور سازنده نياول آبفر شرکت. گردد یم باز یشمس 1347 سال به رانیا در آب کنتور ساخت سابقه

 بر ها آن انتخاب که دارد وجود کنتور یمختلف انواع. کرد شروع فرانسه یشلومبرژ یفرانسو شرکت یهمکار با 1347 سال در را

 باشد.یم الزم دقت و کننده مصرف نوع ان،یجر یريگاندازه یهاروش اساس

 یم بنديتقس (ميحج) باال زیسا یو کنتورها (یخانگ) نیيپا زیسا یکنتورها گروه دو به ها آن اندازه ای زیسا اساس بر را کنتورها

 و متر یليم 5۰ زیسا با یکنتورها و یخانگ ای نیيپا زیسا را( نچیا2) متر یليم 5۰ از کمتر زیسا با یکنتورها شود و معموال یم

 یتر، کنتورها یکنتورها گروه سه به توان یم آب با قطعات تماس یچگونگ اساس بر ن کنتورهايهمچن .نامندیم یحجم را شتريب

زمایشى
خه آ

نس



 
 کنتورها شامل مشخصات خصوص انتخاب در اريمع و نمود. استاندارد یم بنديخشک تقس نوع یخشک و کنتورها مهين ای ترمهين

کنتور،  یکار حرارت درجه حداقل و شود، حداکثریم نصب کنتور که یمحل در آب یکيدروليه طیآب، شرا یکیزيف و ییايميش

 کنتور، افت کالس ای یکار کنتور، دقت کنتور، طول زیسا ای کنتور یخروج و یورود یهادهانه کنتور، اندزه یکار فشار حداکثر

 . [1] باشدیکنتور م عمر شبکه و طول در کنتور وجود از یناش فشار

، الگویی برای انتخاب مناسب ترین راهبرد مدیریت مصرف آب در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از یقيتحقدر 

کارشناسان، اولویت برتر مدیریت مصرف  یگيری از نظرهائه شده است. همچنين با بهرهروش های تصميم گيری چندشاخصه ارا

های تحليل حساسيت و تغيير در اوزان اهميت کارشناسان، چند آب برای شهر تهران معرفی شده است. با استفاده از روش

های بهينه گيری برای انتخاب طرحتصميم جهتروش تحليل سلسله مراتبی  که در آن از. ه استبندی مختلف بدست آمداولویت

های داده شده توسط تصميم ها تنها بر پایه وزن. امتيازهای داده شده به طرحاستفاده شده استدر راستای مدیریت مصرف 

تصميم گيری توسط کارشناسان بدون  یتواند در برگيرنده همان ضعف هاگيرندگان به وسيله نظرسنجی است و این موضوع، می

ت مصرف آب ارائه شده یرینه جهت مديت با استفاده از مدل تاپسس دو راهکار بهیدر نها ستفاده از با استفاده از تجربيات باشد.ا

 . [2] است 
ساله  4 یک بازه زمانیآب در  یکنتورها یآب و فاضالب، علل خراب یهااز شرکت یکیبر اساس اطالعات ثبت شده در 

ده یگرد یس رتبه بنديت با استفاده از روش تاپسیده و در نهایل گرديج تحلینتا FMEAشده است و با استفاده از روش  یبررس

جه يکنتورها و در نت ین راهکار جهت کاهش خرابیترثبت شده مناسب یمت کنتور و علل خرابياست که با در نظر گرفتن ق

 . [3] ده استیان گرديب یخراب ینه هایکاهش هز
نه ها شاخص ها با توجه به یگز یدهمختلف نسبت به وزن یشده است با در نظر گرفتن عوامل و پارامترها ین مقاله سعیر اد

در دسترس و در  یانتخاب کنتورها یکنتور اقدام نمود و برا یج نسبت به رتبه بندین نتاینظرات خبرگان اقدام و با استفاده از ا

 کرد. یريگميتصم یبندن رتبهیبازار با توجه به ا
 روش کار-2

مات يت افراد و سازمان ها، اتخاذ تصميل موفقیاز دال یکیند. ینمایاتخاذ م یمات مختلفي، آگاهانه و ناآگاهانه، تصمهمه افراد

 کند.یم یارینه ين زمیانسان را در ا یعلم یهااست استفاده از روش یهیاست. بد یمناسب و منطق

ت يت و عدم قطعينه، مطلوبیر سود، هزينظ یريگميار تصميا چند معیک ی یريم گيمسئله تصمبه طور معمول، در هر 

اگر  یند ولیاره گويار باشد آن را تک معيا معیک هدف ی ینه سازيتنها در صدد به یريگميمدنظر است. اگر مسئله مورد تصم

 یريگميند. روش تصمیگو MCDMاره يچند مع یريگم يک مسئله تصمیرنده باشد آن را يم گيار مورد نظر تصميک معیش از يب

 یو وزن ده یازدهيک موضوع امتیرابسته به  یارهاياز مع یفيدهد ط یک هاست که اجازه مياز تکن یک سریاره شامل يچند مع

 شوند. یبندنفع رتبهیذ یهاله کارشناسان و گروهيشده و سپس بوس

MADM  ییچند شاخصه ارائه کمک و راهنما یريم گيتوسط چرچمن، اکاف و ارنوف مطرح شد. هدف تصم 1957در سال 

ن شاخه یشناخته شده تر MADM یحل مسائل است مدل ها ین جواب برایبه مطلوب تر یرندگان در دسترسيم گيبه تصم

ارها به صورت گسسته يمالک عمل باشد و مع یريم گيار تصميک معیش از يم بيک مسئله تصمیها است. اگر در  یريم گيتصم

 یار گسسته ايبس یکيتنوع تکن ین مدلها دارایاست. ا یم از نوع چند شاخصه اي( مدل تصمیفيو ک یف شده باشد )کمیتعر

 . [1]گردد یر فرموله میز یريم گيس تصمیبه صورت ماتر (MADM)هستند. مدل چندشاخصه 

 ام است. iنه یگز یام برا jنشان دهنده ارزش شاخص  ijrام و  jنشان دهنده شاخص  jXام،  iنه ینشان دهنده گز iAکه  یبه طور

مشترک  یجنبه ها یک ها داراين تکنین حال ایهستند با ا یگسترده ا یکيتنوع تکن یدارا MADM یاگر چه متدها

 یارهايناهمگون، وزن مع یرياندازه گ ین شاخص ها، واحدهايچندگانه، تعارض در ب ینه ها، شاخص هایهستند مانند وجود گز

 . [4]شود یآنها پرداخته م یر به معرفیم که در زيس تصمیو ماتر یريم گيتصم
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بر  یريم گيس تصمیشود لذا در گام اول ماتر یاستفاده م یارها، از روش آنتروپيک از معیجهت بدست آوردن وزن هر 

 یگردد که شاخص ها یم یآماده ساز یريم گيس تصمیشود و در گام دوم ماتر یه ميا منابع معتبر تهیاساس نظر خبرگان 

ص يک از مشخصه ها اعداد مربوطه تخصیگردد که به هر  یل میتبد یبه کم یفيک یشود و شاخص ها یل میبه مثبت تبد یمنف

کسان گردد لذا اعداد موجود در ی گردد تا واحدها یاس ميمق یس نرمال شده و بیاعداد ماتر یروش آنتروپ یابد در گام بعدییم

ک از شاخص ها با استفاده یمربوط به هر  یاضید ريام یگردد در مرحله بعد یم ميس بر جمع کل اعداد در هر ستون تقسیماتر

 .گردد یر محاسبه میاز فرمول ز

(1)  𝐸𝑗 =
1

𝐿𝑚𝑛
 ×  ∑ [𝑃𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1
× 𝐿𝑛𝑃𝑖𝑗] 

𝑑𝑗 استفاده از فرمولارها با يک از معیسپس وزن نرمال شده هر  = 1 − 𝐸𝑗تمام  یبه ازاj گردد و  یارها محاسبه ميا معیها

𝑊𝑗 ارها با استفاده از فرموليک از معیت وزن هر یدر نها =
𝑑𝑗

 ∑ 𝑑𝑗
𝑛
𝑗=1

 ک استیر برابر با ین مقادیشود که جمع کل ا یمحاسبه م

[5]. 

س موتواند يکنتورها به کمک روش تاپس ی، رتبه بندیآنتروپارها از روش يمحاسبه شده مربوط به مع یهابا توجه به وزن

نه پرداخته یگز m یابیار به ارزيمع n س با استفاده ازيک تاپسيدر تکنشود  یل ميتشک یريگ ميس تصمیماتر انجام شود لذا ابتدا

باشد  یو واقع یر کمیتواند براساس مقاد یازات مين امتیشود. ایداده م یازيار امتينه براساس هر معین به هر گزیشود. بنابرا یم

نرمال  یريگميس تصمیماتر یدر گام بعدل شود يتشک m*n ميس تصمیک ماترید یباشد. در هر صورت با یو نظر یفينکه کیا ای

 شود.یر استفاده میگردد که از فرمول زیم

(2)  
𝑁𝑖𝑗 =

𝑟𝑖𝑗

√∑ 𝑟𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

 

 یبا استفاده از روش آنتروپ Wر یشود الزم به ذکر است که مقاد یمحاسبه م Vس یماترر یدر گام دوم با استفاده از فرمول ز

 .[6]ده است یمحاسبه گرد
(3)  𝑉𝑖𝑗 = 𝑊𝑗 × 𝑁𝑖𝑗 

د یبا(+A) آل مثبتدهینه ایل گزيتشک یبرا شودین مييتع یال منفدهیآل مثبت و ادهیا یفرض یهانهیگزر یدر گام سوم مقاد

داشت )مثل  یاگر شاخص متناظر با آن ستون جنبه منف یعنین مقدار انتخاب شود یبهتر V سیماتر یهاستونک از ی در هر

ر محاسبه یکه مطابق فرمول ز ن مقدار انتخاب گرددیشترين مقدار انتخاب شود و چنانچه جنبه مثبت داشت بینه( کمتریهز

 .گرددیم

 مثبت باشد: یکه شاخص هايدر صورت
A = { (Max Vij I jϵ J ) , (Min Vij I’ jϵ J’) I i=1,2, … ,m}                            )  

 باشد: یمنف یکه شاخص هايدر صورت
A = { (Min Vij I jϵ J ) , (Max Vij I’ jϵ J’) I i=1,2, … ,m}                            )5( 

 شود. یر محاسبه میبا استفاده از فرمول ز یده آل مثبت و منفیر اینه ها با مقادیمرحله چهارم فاصله گزدر 

miVVd j
n
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 د.یآ یر بدست میده آل با استفاده از فرمول زیبه ا ینسب یکیر نزدیدر گام پنجم مقاد

(7)  𝐶𝐿𝑖
+ =

𝑑𝑖
−

𝑑𝑖
+ − 𝑑𝑖

− 

 .[7]ست تر انه مورد نظر مطلوبیشتر باشد گزيهرچه قدر ب و ميکن یبندرتبه𝐶𝐿𝑖  ها را با توجه به مقدارنهید گزیتا باینها

 مسئله ينه هايبندي انواع کنتور به عنوان گزشناسايی و دسته-3
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ر یمتداول آب به شرح ز یهای خانگبراساس مطالعات و تحقيقات انجام شده و با استفاده از متن استانداردهای ایران، انواع کنتور

 گردد.یم بندیدسته

 سرعتی سينگل جت تر -6 سرعتی مولتی جت خشک -1

 اولتراسونيک -7 سرعتی مولتی جهت نيمه خشک -2

 پيستونی -8 سرعتی مولتی جت تر -3

 الکترومغناطيسی -9 سرعتی سينگل جت خشک -4

  سرعتی سينگل جت نيمه خشک -5

دکنندگان يارائه شده توسط تول یباشد که با توجه به کاتالوگ هایر میمورد نظر در انتخاب کنتور شامل موارد ز یارهايمع

 ن نظر خبرگان صنعت استخراج شده است.يو همچن

 امنيت کنتور: عدم دسترسی به مکانيزم داخلی کنتور و عدم امکان دستکاری و تقلب  -1

 کند  یروع به حرکت مباشد که از آن به بعد شمارنده کنتور آب شیا ورود آب می یاستارت: مقدار دب یدب-2

 از ضربه قوچ و ورود هوا به کنتور یآشفتگی آب ناش یآب : عملکرد کنتور در حالتها یکيدروليمقاومت در برابر ضربات ه -3

 ت نسبت به سختی آبيمقاومت و حساس -4

 بندی و امکان چرخش شماره اندازانداز، آبخطا: عدم بخارگرفتگی یا کدر شدن شماره وجودسهولت قرائت و عدم  -5

 حساسيت نسبت به ذرات ریز موجود در آب -6

 دار و ميزان عدم تغيير دقتعمودی، افقی، زاویهحالتهای در کنتور نصب مختلف نصب: امکان در حالتهای دقت کنتور  -7

 زدگیان آب و مقاومت در برابر یخیت محاسبه جردقت و مقاومت کنتور: دق -8

 ل کنتور به درخواست کنندهیمت کنتور: نرخ تحويق-9

باشدکه با توجه به نظر خبرگان مرتبط با کنتور آب یم 1آب مطابق جدول شماره  یمربوط به کنتورها یرير اندازه گیمقاد

 می باشد.ع نظرات، بصورت زیر يه شده است و پس از تجميدر صنعت آب ته
 محدوده و گزینه های مربوط به پارامتر شرح پارامتر کنتور آب

 امنيت کنتور
 بسيار بد/ندارد بد متوسط خوب بسيار خوب گزینه
 1 3 5 7 9 عدد

 دبی استارت
 بسيار بد/ندارد بد متوسط خوب بسيار خوب گزینه
 1 3 5 7 9 عدد

مقاومت در برابر ضربات 

 هيدروليکی آب
 بسيار بد/ندارد بد متوسط خوب بسيار خوب گزینه
 1 3 5 7 9 عدد

مقاومت و حساسيت نسبت 

 به سختی آب
 بسيار بد/ندارد بد متوسط خوب بسيار خوب گزینه
 1 3 5 7 9 عدد

سهولت قرائت و عدم امکان 

 خطا
 بسيار سخت سخت تقریبا راحت راحت بسيار راحت گزینه
 1 3 5 7 9 عدد

ذرات حساسيت نسبت به 

 ریز موجود در آب
 بسيار حساس حساس معموال حساس کمی حساس حساس نيست گزینه
 1 3 5 7 9 عدد

در حاالت دقت کنتور

 نصبمختلف 
 بسيار بد/ندارد بد متوسط خوب بسيار خوب گزینه
 1 3 5 7 9 عدد

 دقت و مقاومت کنتور
 ضعيف/ندارد بد متوسط خوب عالی گزینه
 1 3 5 7 9 عدد

اینچ  2/1قيمت کنتور 

 خانگی
 نوع کنتور

 جتسينگل

 -خشک

 جتسينگل

 -خشک جتمولتی

مولتی جت 
 مغناطيسی الکترو ولتراسونيکا پيستونی
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 -خشکنيمه

 ترجتسينگل

 -خشکنيمه

 ترجتمولتی

قيمت )هزار 

 تومان(
7۰ 9۰ 16۰ 6۰۰ 12۰۰ 

 معيارهاي کنتورها: مشخصات پارامترها و اعداد مرتبط مربوط به 1جدول 

 گيريآوري اطالعات ماتريس تصميمجمع-4

باشد. این ماتریس بيانگر عملکرد هر گزینه )کنتور( گيری میس، ماتریس تصميميهمانطور که قبال گفته شد ورودی روش تاپس

کنتورها و اعداد مورد  یاهگيری، با استفاده از اطالعات کاتالوگدر رابطه با هر شاخص است. در راستای تکميل ماتریس تصميم

 محاسبه می شود.ج یع نظرات، نتاينظر و نظر خبرگان صنعت آب و تجم

 ها شاخص يارزيابی وزن ها -5

م کردن يد که از تقسیآیبدست م را 𝑃𝑖𝑗س نرمال شده یابتدا ماترگيری از ماتریس تصميم، و با بهره با استفاده از تکنيک آنتروپی

مربوط به هر  یاضیدرير امیمقاد یدر گام بعد شود. یار محاسبه ميهر مع یمولفه ها ،ریبر مجموع مقادم يمقدار هر مولفه تقس

)(ارهايا معیک از شاخص ها ی jEو وزن نرمال شده آنها)( jd ک از یهر  یاضید ريلذا جهت محاسبه امشود.  یمحاسبه م

باشد در ادامه اوزان یم 1تا  ۰ن يب ییرد و عدد نهايگ یر هر شاخص در فرمول مدنظر قرار میمقاد یارها تماميا معیشاخص 

ز ين jdشود که مقدار محاسبه شده یمحاسبه م 1ک از شاخص ها از عدد یهر  یاضیدرير امیبا کسر مقاد jEایمحاسبه شده 

د جهت محاسبه وزن یآ یبدست م jWارهايا معیک از شاخص یمربوط به هر یهار وزنیت مقادیدر نها .باشدیم 1و  ۰ن يب

مطابق  jWیینها ریم و مقاديتقس jdریبر مجموع مقاد jdشدهک از اوزان نرمال یمقدار هر  jWک از شاخص هایهر  یینها

 .باشدیم 1ر ین مقادیبوده و مجموع ا 1و  ۰ن ير بدست آمده بیمقاد .گردد یمحاسبه م 2جدول شماره 

 

 قيمت کنتور
دقت و مقاومت 

 کنتور

در دقت کنتور

حاالت مختلف 

 نصب

حساسيت نسبت 

به ذرات ریز 

 موجود در آب

سهولت قرائت و 

 عدم امکان خطا

مقاومت و 

حساسيت نسبت 

 به سختی آب

مقاومت در برابر 

ضربات 

 هيدروليکی آب

 دبی استارت
امنيت 

 کنتور

46% 3% 1۰% 6% 2% 5% 16% 5% 8% 

 : مقادير نهايی وزن هاي با استفاده از روش آنتروپی2جدول شماره 

 سهولت قرائت و عدم امکان خطان مربوط به یمت کنتور و کمتريارها مربوط به قين وزن معیشترير بدست آمده بیمطابق مقاد

ها توسط روش ک از شاخصین مرحله محاسبه اوزان هریرد. در ايگیمورد استفاده قرار م یآت یهایريگميباشد که در تصمیم

 شود.یم یها بررسنهیس گزير و روش تاپسین مقادیابد و در ادامه با توجه به اییاتمام م یآنتروپ

 .شود یمحاسبه شده مشخص م یانتخاب کنتورها با توجه به وزن ها یس رتبه بندياستفاده از روش تاپس ن مرحله بایدر ا

 یسه با تمامین مولفه هر مولفه در مقایباشد که در محاسبه ایمijNسیر نرمال شده ماتریمقاد ،سين گام روش تاپسيلذا در اول

بدست آمده با استفاده از روش  یهار وزنیس فوق و مقادیسپس با توجه به ماتر رد.يگیهر شاخص مدنظر قرار م یهامولفه

 یها با استفاده از روش آنتروپک از شاخصیمربوط به هر  jWر محاسبه شده اوزانیلذا مقاد. دیآ یبدست م Vس ی، ماتریآنتروپ

 .گرددیمتناظر با هر شاخص محاسبه م یک از مولفه هایر هر یدر مقاد

ت نوع شاخص در يشود با توجه به اهم یس محاسبه ميبرش تاپس A- یده آل منفیو ا A+ده ال مثبت یر ایمقاد یدر گام بعد

شاخص  ینگونه که برایه مثبت است بديباشد و بقیم یمنف "مت کنتوريق"شاخص ، هان شاخصيده آل، از بیر ایمحاسبه مقاد

هر  ین مقدار مولفه هایز کمترين یده آل منفیهر شاخص و مقدار ا ین مقدار مولفه هایشتريده آل مثبت بیمثبت مقدار ا یها

مربوط  ین مقدار مولفه هایده آل مثبت کمترین موضوع برعکس بوده و مقدار ایمت ايق یشاخص منف یبرا یباشد ولیشاخص م

 محاسبه می گردد. ییر نهایباشد و مقادین شاخص میا یقدار مولفه هان میشتريز بين یده آل منفين شاخص و تیبه ا
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𝑑𝑖 یده آل مثبت و منفینه ها با ایفاصله گز ییدر گام نها

𝑑𝑖و    +
𝐶𝐿𝑖 ده آلینسبت به ا یکیو فاصله نزد−

شود جهت  یمحاسبه م +

نسبت به  یکیگردد. جهت محاسبه فاصله نزد یمحاسبه م یده آل مثبت و منفیر ایک از مولفه ها از مقادیمحاسبه فاصله هر 

 یر مثبت و منفیا کنتورها بر مجموع مقادینه یک از گزیهر  یده آل منفیا کنتورها، مقدار ایها نهیک از گزیهر  یده آل برایا

𝐶𝐿𝑖 ده آل ینسبت به ا یکیزان نزدير میشود و مقادیم ميتقس
 گردد.یحاسبه مم +

س، این يها( و با توجه به مراحل روش تاپسگيری و وزن شاخصشده برای مدل )ماتریس تصميمتهيه های با استفاده از ورودی

د جهت ینما یارائه م 3 بندی انواع کنتور بر اساس مکانيزم داخلی را به شرح جدول شمارهمدل حل شد و خروجی مدل، اولویت

ده آل ینسبت به ا یکیزان نزدير میت، ابتدا مقادین اولوييتع

iCL شود و  ین مقدار مرتب مین مقدار تا کمتریشتريبر اساس ب

 باشد.یر میج مرتب شده بصورت زیز بر اساس نتايکنتورها ن ییانتخاب نها
 نوع کنتور رتبه نوع کنتور رتبه

 خشکجتسينگل 6 خشکمولتی جت نيمه 1
 ترجتسينگل 7 ترجتمولتی 2
 اولتراسونيک 8 خشکجتمولتی 3
 الکترومغناطيسی 9 پيستونی 4
   خشکنيمهجتسينگل 5

 بندي نهايی کنتورهاي آب: رتبه3جدول 

 و جمع بنديجه ينت-6

باشد و در یم خشکمولتی جت نيمهن کنتور ين کنتور جهت نصب در امور مشترکیبدست آمده، بهتر یهاتیبا توجه به اولو

نکه در یبا توجه به ا تواند استفاده شود. ین میگزیبه عنوان کنتور جا خشکنيمهجتسينگلصورت در دسترس نبودن کنتور 

 یلين کنندگان تحلين مقاله در خصوص تامیدر ا یباشد ولینه ها مشخص میموثر در انتخاب کنتور و گز یارهايق حاضر معيتحق

ن يمرتبط با تام یارهايت معيمسئله با توجه به اهمدر  شودیشنهاد ميصورت نگرفته است و جهت توسعه و بهبود مسئله پ

ق یز اضافه گردد و در ادامه مسئله از طريتم نین آیا یابیمحصوالت، ارز یل و گارانتیو موعد تحو یشنهاديمت پيکنندگان اعم از ق

 یهات با استفاده از روششده اس ین مقاله سعیابد. در ایتوسعه  ANPچندگانه مانند  یارهايبا مع یريگميگر تصمید یهاکيتکن

ط یتوان با توجه به شرایم یقات بعدين کنتور آب انتخاب شود و در تحقیترن انواع کنتور آب مناسبيس، از بيو تاپس یآنتروپ

 نه اقدام نمود.ین گزیترو انتخاب مناسب ین مناطق، نسبت به بررسيمشترک یت ماليو وضع یامنطقه
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 چكیده

وناگون گاهداف  ل بهینه سازی با رویکرد دنیای پیرامون تحت تاثیر عدم قطعیتهای کاربردی حل مسائترین روشیکی از مهم
ی برنامه ریزل مسائل .در این مقاله با توجه به فضای برداری و به منظور حMOILPباشدای می،برنامه ریزی خطی چند هدفه بازه

ز یک اکنیم . سپس هوم ترتیب قابل قبول را بررسی میباشد . نخست مفی با یک ترتیب قابل قبول میاخطی چند هدفه بازه
ه یک مسئله ب MOILPه کنیم . برای تبدیل یک مسئلده و ترتیب قابل قبول استفاده میدار ش ی وزناعملگر اجتماع ترتیبی بازه

سائل حل گوناگون مآید توسط چندین راهدار که جواب به دست می ای وزنهچند هدفه اسکالر شده مجموع بازهبهینه سازی 
وری های موثر و محوابجتوانیم محاسبه کنیم . سپس میبرنامه ریزی با مقدار مقادیر واقعی و هم چنین جواب بهینه پرتو را هم 

اگون حل ونروش گ 4با حساب اولویت بندی تصمیم گیرنده با توجه به اطالعات محوری و بررسی  MOILPرا از یک مسئله 
ده است شومطرح  با مقادیر واقعی و بررسی حل روش معرفی شده که توسط لی و همکاران یمثال ای و هم چنین بهمسائل بازه

 پردازیم.می

 فضای ترتیبی رایز؛ ؛ایرنامه ریزی خطی چند هدفه بازهب ؛OWAایعملگرهای بازه روابط ترتیبی قابل قبول؛ کلمات کلیدی:

 .جواب بهینه پرتو

 مقدمه -1

 تیوقعم ریتحت تاث تواندینم ریمقاد که یطوره همراه است ب تیمعموال با عدم قطع یطیمح دهیچیپ یهایریگ میتصم

 کی یازهبا لیلتح .دیبه دست آ یواقع ریها از مقادبازه یدر عوض ممکن است اطالعات رو محاسبه شوند. یواقع یها

 ستورالعملبا د یرها الزم است روابط جببازه کاربردبا توجه به  .باشدیم تیها با عدم قطعیریگ میروش مهم حل تصم

 . گردد شنهادیاز توابع مشترک مورد استفاده در محاسبات پ کیتوپولوژ یها

ا هبازه یرو یبیترت یهابا توجه به دستورالعمل یریگ میو تصم یساز نهیدر به یابازه لیکاربرد تحل شیافزا با

 .مینامیم یساز نهیبه ودیها را قیریگ میغالبا تصم میپردازیم

 میدانی. مشودیهستن اعمال م ودیکه شامل اهداف و ق یریگ میتصم یرو تیبا موفق یخط یزیبرنامه ر یهامدل

حت ت ینطقم میتصمص کیباشد و ینم یاطالعات ما قطع شتری. در هر حال بدارد یبه اطالعات بستگ یبشر ماتیتصم

 ودیهداف و قا تیعدم قطع یابازه  یخط یزیبرنامه ر ر. دردیگیو اهداف قرار م ودیدر ق تیاشتباهات و عدم قطع ریتاث

 . شودیقرار گرفته م بیبه شکل بازه در ضرا

 یزیرنامه رحل ب یهااز روش یکی. ددارن یساز نهیو اشتباهات را در مسائل به تینشان دادن عدم قطع تیها قابلبازه

 . است یابازه یزیامروزه برنامه ر

را  >و  <رو اهداف و  سپس ) MAX )MIN  یمتفاوت وجود دارد که ابتدا عملگرها یبیها دو رابطه ترتمدل نیا در
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از  کی. با هر میکن یم لیتبد کیکالس یخط یزیرا به چند مسئله برنامه ر ILP کیوآنگاه  میکن یاتخاذ م ودیق یرو

 یبیاز روابط ترت کیدر هر یعنی.  دیآ یهدف بدست نم ابعآن از ت نهیوجود دارد که مقدار به یمسائل موجود یروش ها

مقاله هدف اصالح روشها به منظور  نی. در اباشد یشدن هیشود که خارج از ناح دایپ یا نهیممکن است جواب به یبازه ا

 . باشد یمناسب م یبیرابطه ترت کیبا  نهیکردن جواب به دایپ

ازه بدو  سهیقامرابر قابل قبول ب بیترت گریبه عبارت د میکن یرا  انتخاب م یقابل قبول بیمقاله نخست ترت نیا در

ه چند را ب  ILPل قابل قبول مسائ یبیروابط ترت نیشود با استفاده از ا یاستفاده م  MOILP یساز نهیدر مسائل به

ه مسئل کی که یبه طور میکن یبردار وزن دار را ثابت م کیسپس  میکن یم لیبا همان تابع هدف تبد  LPمسئله 

MOILP   موثر  یشود  . سپس جواب ها لیوزن دار تک هدفه تبد یخط یزیله  برنامه رمسئ کیبه-W    و جواب

 به یازه اب یزیر چهار روش متفاوت حل مسائل برنامه ی. در ابتدا با معرف میکن یم یرا معرف  MOILPمسائل  یمحور

 .میپرداز یله ممقا نیدر ا یشنهادیآنها ودر ادامه به روش پ نهیبه ریو مقاد یشدن یروش ها و تفاوت فضا سهیمقا

 روشهای حل برنامه ریزی بازه ای:  -2

ی را بررسی می کنیم و به تفاوت آنها می پردازیم و سپس روش ارائه ش های مختلف حل مسائل خطی بازه انخست رو

 کنیم . شده در این مقاله را معرفی می

 SENGUPTA [2] روش 1.2

  باشد:Rزیر روی یک رابطه ترتیبی تعمیم یافته مابین بازه های    >اگر

]R,bLb=[]                                                                                   BRaL,A=[a  

 

𝑚(𝐴)آنگاه برای  ≤ 𝑚(𝐵) کنیم فرض میB) (𝐴  باشد. Bاز  کمتر Aکند  که ایجاب می >

 گاه تابع پذیرفتنی  باشد آن Rیک مجموعه ای از بازه های بسته روی I اگر

𝐴: 𝐼 × 𝐼 → [0,∞) 
    

 که:                                                 طوریه کنیم ب را تعریف می
 

𝒜(A < 𝐵)𝑜𝑟𝒜 < (𝐴, 𝐵)  𝑜𝑟 𝑖𝑛 𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡,𝒜 < −
𝑚(𝐵) −𝑚(𝐴)

𝑤(𝐵) + 𝑤(𝐴)
                           

𝒜   شود گونه تعبیرمی این    < 𝑊(𝐴) و     +𝑊(𝐵) ≠  که0

𝒜(A < 𝐵){

   = 0               𝑖𝑓 𝑚(𝐴) = 𝑚(𝐵),                                                                                                                                   

> 0, < 1                              𝑖𝑓𝑚(𝐴) < 𝑚(𝐵)𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑅 > 𝑏𝐿                                                                                 

≥ 1                       𝑖𝑓𝑚(𝐴) < 𝑚(𝐵)𝑎𝑛𝑑𝑎𝑅 ≤ 𝑏𝐿                                                                                               

 

. 
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 tong[4]روش-2.2

 با استفاده از یک قضیه روش تانگ رو به اختصار معرفی می کنیم:

ر بهینه ین مقادیترین ناحیه شدنی متناظر با قیود برنامه ریزی خطی و بدترین و بهتر ترین و کوچک قضیه:بزرگ

 تابع هدف بازه ای  زیر عبارتست از:

 

min(max) z =∑[𝑐𝑗, 𝑑𝑗]𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

 

∑[𝑎𝑖𝑗]𝑥𝑗 ≥ (=,≥)[𝑒𝑖, 𝑓𝑖]

𝑛

𝑗=1

 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 ≥ 0   (𝑖 = 1,2, … . ,𝑚) 

 

 

 chen[1] روش-2.3

 این روش را هم با یک قضیه به اختصار معرفی می کنیم

𝜉قضیه:اگر بردار تصادفی  = [𝑎1, 𝑎2,… 𝑎𝑛, 𝑏]  را داشته باشیم و تابع 
𝑔(𝑥, 𝜉) = 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 +⋯+ 𝑎𝑛𝑥𝑛 − 𝑏                 𝑖𝑓 𝑑𝑗(𝑗 = 1,2, … . , 𝑛)  

,𝑝𝑟{𝑔(𝑥  گا ننامیم آه بbرا داریم و متغیر تصادفی توزیع نرمال مستقل را     𝜉) ≥ 0} ≥ 𝜆     است اگر و فقط

 اگر:

∑𝐸[𝑎𝑗]𝑥𝑗 + 𝜙−1(𝜆)√∑𝑉

𝑛

𝑗=1

[𝑎𝑗]𝑥𝑗
2 + 𝑉[𝑏] ≥ 𝐸[𝑏]

𝑛

𝑗=1

 

 تابع معکوس توزیع نرمال استاندارد میϕ−1به ترتیب عملگرهای امید ریاضی و واریانس هستند و  [.]Vو [.]Eکه

 باشد.

 singh[3]روش -2.4

 

 این روش را به اختصار با معرفی رابطه تعریف شده توضیح می دهیم:
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 :را تعریف می کنیم یعنی Rکالسی از همه بازه های بسته و کراندار در  KCاگر داشته باشیم

𝐾𝑐 = {[𝑎, 𝑏]: 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 , 𝑎 < 𝑏} 

 
 

,𝐴اگر  𝐵 ∈ 𝐾𝑐 آنگاه داریم      𝐴 <𝐿𝑈 𝐵      اگر و فقط اگر 𝐴 <𝐿𝑈 𝐵 و𝐴 ≠ 𝐵  یا معادل است با𝐴 <𝐿𝑈 اگروفقط

                                :اگر 

           { 𝑎
𝐿 < 𝑏𝐿

𝑎𝑈 ≤ 𝑏𝑈 
  𝑜𝑟 {

𝑎𝐿 ≤ 𝑏𝐿

𝑎𝑈   ≤ 𝑏𝑈
    𝑜𝑟 {𝑎

𝐿 < 𝑏𝐿

𝑎𝑈 < 𝑏𝑈
                                     

 

 [5](𝒂𝒅𝒎≥  روش پیشنهادی با رابطه ترتیبی قابل قبول) -3

 :که طوریه کنیم ب را تعریف می  x=(m(x),w(x))با تعریف نقطه میانی و پهنا روی بازه ها بازه

 

             𝑚(𝑥) = 𝑋+𝑋

2
                                             𝑤(𝑥) = 𝑋−𝑋

2
                                      

               

 یک ترتیب قابل قبول نامیده میشود اگر: 𝒂𝒅𝒎≥) )ترتیب،یک مجموعه جزاً مرتب باشد(𝑀,≤𝑎𝑑𝑚)تعریف:اگر 

 مانند هم باشد( Mباشد )هر دو عنصر از  Mیک ترتیب کلی روی  𝒂𝒅𝒎≥ الف(

,𝑋ب(برای همه  𝑌 ∈ 𝑀, 𝑋 ≤𝑎𝑑𝑚 𝑌 هر گاه𝑋 ≤2 𝑌 

 

 کنیم در دو حالت استفاده می  𝒂𝒅𝒎≥در اینجا از

 ≤𝒂𝒅𝒎 یک ترتیب قابل قبول روی𝜑: 𝑀 → 𝑅2 کند.و یک رابطه ترتیبی کلی  ایجاد می≤𝑙𝑒𝑥1 2رویR می 
 باشد.

 ≤𝒂𝒅𝒎 یک ترتیب قابل قبول روی دو تابع اجتماع𝐾𝛼 , 𝐾𝛽: 𝑅
2 → 𝑅 کند با رابطه کلی  ایجاد می≤𝑙𝑒𝑥1  روی

2R. 

.𝐴دانیم که  بر اساس این تعریف می 𝑋 ≥𝜑 𝐵  به𝜑(𝐴. 𝑿) ≥𝑙𝑒𝑥1 𝜑(𝐵) تبدیل می شود.اگر دو نگاشتpr1 وpr2 

 تعریف کنیم : xرا روی 

                  𝑃𝑅1𝑋 = 𝑋, 𝑃𝑅2𝑋 = 𝑋𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑋 ∈ 𝑀 
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 کنیم: ام مسا له برنامه ریزی خطی زیر را فرض می kو به ازای تابع هدف 

  
𝑀𝑖𝑛       𝑝𝑟1𝜑(𝑍𝑘(𝑥)) =∑ 𝜆1𝐶𝑘1 + 𝜆2𝐶𝑘1)𝑥1

𝑚

𝑖=1
 

𝑠. 𝑡    

{
 
 

 
 

∑(𝜆1𝐴𝑖𝑗 + 𝜆2𝐴𝑖𝑗) 𝑥𝑖 > 𝜆1𝐵𝑗 + 𝜆2𝐵𝑗

𝑚

𝑗=1

∀𝑗 = 1,2, … , 𝑛
𝑋 ≥ 0

  

𝑜𝑟     

{
 
 
 

 
 
 ∑(𝜆1𝐴𝑖𝑗 + 𝜆2𝐴𝑖𝑗)𝑥𝑖 = 𝜆1𝐵𝑗 + 𝜆2𝐵𝑗

𝑚

𝑗=1

∑(𝜆3𝐴𝑖𝑗 + 𝜆4𝐴𝑖𝑗)𝑥1 ≥ 𝜆3𝐵𝑗 + 𝜆4𝐵𝑗

𝑚

𝑗=1

∀𝑗 = 1,2, … , 𝑛     
𝑿 ≥ 0

 

 

 که

𝐶𝑘𝑖 = [𝐶𝑘𝑖 , 𝐶𝑘𝑖] , 𝐴𝑖𝑗 = [𝐴𝑖𝑗 , 𝐴𝑖𝑗] (𝑖 = 1,2, … ,𝑚), 𝐵𝑗 =

= [𝐵𝑗 , 𝐵𝑗] (𝑗 = 1,2, … , 𝑛)𝑎𝑛𝑑 𝜆1𝜆3 − 𝜆2𝜆4 ≠0                                                                           

.𝐴مشابها  𝑋 ≥𝛼,𝛽 𝐵به تواند می 𝐾𝛼(∀𝑿, ∀𝑿) ≥ 𝐾𝛼(𝑩,𝑩)  

 یا                  

𝐾𝛼(𝑨. 𝑿, 𝑨. 𝑿) = 𝑲𝜶(𝑩,𝑩).𝑲𝜷(𝑨. 𝑿, 𝑨. 𝑿) ≥ 𝑲𝜷(𝑩.𝑩) 

    :شود  زیر ساده می LPبه شکل  ILPام مساله Kتبدیل شود. بنابراین تابع هدف 

 

𝑀𝑖𝑛       𝑝𝑟1𝑘𝛼 (𝑧𝑘(𝑥), 𝑧𝑘(𝑥)) =∑(𝛼𝐶𝑘𝑖 + (1 − 𝛼)𝐶𝑘𝑖) 𝑋𝑖

𝑚

𝑖=1

  

s.t          {
∑ 𝛼𝐴𝑖𝑗 + (1 − 𝛼)𝐴𝑖𝑗)𝑥𝑖 > 𝛼𝐵𝑗 + (1 − 𝛼)𝐵𝑗)
𝑚
𝑖=1

∀𝑗 = 1,2, … . 𝑛

𝑿 ≥ 𝟎
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or      

{
 

 
∑ (𝑚
𝑗=1 𝛼𝐴𝑖𝑗 + (1 − 𝛼)𝐴𝑖𝑗)𝑥𝑖 = 𝛼𝐵𝑗 + (1 − 𝛼)𝐵𝑗

∑ (𝛽𝐴𝑖𝑗 + (1 − 𝛽)𝐴𝑖𝑖𝑗) 𝑥𝑖 ≥ 𝛽𝐵𝑗 + (1 − 𝛽)𝐵𝑗
𝑚
𝑖=1

∀𝑗 = 1,2, … 𝑛                         𝑿 ≥ 𝟎

 

 

 

 د.گرد یزکامل مینو جواب محوری با به دست آوردن جواب موثر روش به اختصار معرفی شده فوق

 مثال عددی: -4

م کیلو گر 1000-1.130ع از خوراک سویا و ارزن،هر جوجه جوجه تولید می کنیم،با دو نو 1000در یک مرغ داری 

-0.006 از پروتئین و کیلوگرم 0.21-0.23خوراک در روز مصرف می کند و برای رسیدن به وزن مطلوب حداقل به 

ت و کلسیم اس 0.5-0.8% پروتئین و 48-52کیلوگرم کلسیم روزانه نیاز داریم. هر کیلو گرم سویا شامل % 0.004

کلسیم می باشد و قیمت  0.3% وپروتئین  8.5-11.5%یوآن می باشد. هر کیلوگرم ارزن شامل  0.38-0.45قیمت آن 

 که هزینه را کمینه کند؟یوآن است.چگونه باید خوراک ساالنه مخلوط شود  0.20آن 

 فرض می کنیم :

 1x  2سویا به کیلو گرم وx :ارزن به کیلوگرم می باشد 
2+0.20x1[0.38,0.42]x Min Z(x)= 

s.t         
≤ 1.130×1000 2+x1x≤1000×1           

1000] ×0.21,0.23≥ [ 2[0.085,0.115]x +1x]0.48,0.52[            
1000] ×0.004,0.006≥ [ 2+0.003x1 x]0.005,0.008[            

>02 , x1x            
های بهینه و مقادیر مثال فوق را با استفاده با روشهای معرفی شده حل کرده ایم و  ول زیر دف  در جدهتابع بهینه جواب 

 نشان داده شده است:
       

 روش جواب بهینه ILPمقدار بهینه 
]242.22,491=[*Z (234.57,765.43) 

(1050,250) 
 Tangروش 

]280.9,293.1=[*Z (305,825) روش  sengupta 
]270.2094,285.8075=[*Z (390.0523,609.9477) روش  chen 

]320,360=[*Z (666.6667,333.3333) روش  singh 
]304.2105,32703684=[*Z (578.9474,421.0526) روش معرفی شده 

 

 بندینتیجه و جمع -5

تری یا یا کوچک MIN(MAX)بی یک نقش اساسی روی مجموعه ای از بازه ها در تفسیر ترتی دانیم که روابط می

 کند. بزرگتری در اهداف و قیود ایفا می

بدیل میشود. در این تطوریکه عملگر بازه به عملوند ه کنیم ب استفاده می𝒂𝒅𝒎≥ما  در اینجا از رابطه قابل قبول  

 مورد بررسی قرار میدهیم و همچنین:𝒂𝒅𝒎≥با توجه به ترتیب قابل قبول  را در فضای رایز  MOILPمقاله مسایل 
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بررسی ویژگی ترتیب قابل قبول در فضای  و ای از بازه های از ترتیب قابل قبول روی مجموعه تعمیم مفهوم

به کار گرفتن ترتیب قابل قبول و هم چنین  با یک ترتیب قابل قبول ILPل فرموله کردن یک روش حل مسائ-رداریب

ثابت کردیم که و به بازه مجموع وزندار اسکالر شده مساله بهینه سازیMOILP و مبدل مساله OWAعملگر بازه ای 

 جوابهای موثر ،دیل شود.تب ILP تواند به یک  می MOILPکه یک مساله  طوریه یک بردار وزندار وجود دارد ب

که اطالعات  طوریه به منظور در نظر گرفتن اولویت های تصمیم گیری ب MOILP و جوابهای محوری را از مساله

 شدنی است و کارایی تجربی آنرا نمایش میدهیم. ه شده، و نشان دادیم که روش ارائ MOILPجزیی برای حل مساله 
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 چكیده

ی ارزیابی ،براDEAاست.در (DEA)هاارزیابی کارایی تحلیل پوششی دادههای ترین روشرمفهوم متاتکنولوژی یکی از مناسبد
 نشان دهنده،وها DMUتمام  متاتکنولوژی شامل: رود.بکار می که به اندازه کافی همگن نیستند (DMU)گیری واحدهای تصمیم

توانند محدب باشند ها نمیاغلب متاتکنولوژی شود.های مختلف تولید را بدست آورد میتوان محیطکه می همه امکانات تولید،
 رحله یاحل یکا شمارش الگوریتم وحل برنامه خطی در هر مسازی یمتاتکنولوژی به پیاده با DMUدرچنین مواردی ارزیابی 

داده نامطلوب استفاده  با درارزیابی تکنولوژی (DEAدر این مقاله از مدل تابع فاصله جهت دار ) برنامه خطی عدد صحیح نیاز دارد.
 شده است.

 .نامطلوب وب وخروجی مطل؛ جهت دارتابع فاصله  ؛متاتکنولوژی؛ واحد تصمیم گیری؛ هاتحلیل پوشش داده کلمات کلیدی: 

 مقدمه  -1

ض است این فر DEAیک فرض عمومی درارزیابی باتحلیل پوشش داده هاDMUیکنواختی واحد های تصمیم گیری

رای بد عمومی ها به عنوان تکنولوژی مشابه در نظر گرفته شوند که درنتیجه می توان مرز تولیDMUاجازه میدهد 

به به ها دسترسی مشاDMUهمچنین فرض یکنواختی، به این معنی است که تمام  [3]های ایجادنمود.DMUچنین 

ن نین به اید،همچالگو منابع دارند )ورودی ها( وازآن برای تولید محصوالت یا خدمات )خروجی ها (استفاده می کنن

از کاربردها  اریدربسی [4]ها بقدر کفایت برای ارزیابی کارای مشابه هستندDMUمعنی است که محیط عملیاتی همه 

دارد ها وجودنDMUدر نتیجه در برنامه هایی که در آنها فرض یکنواختی [6]فرض یکنواختی مشکل ساز است 

 ه همهازمتاتکنولوژی برای امکان پذیرنبودن تجزیه تحلیل کارایی ناهمگن استفاده می شود.بدین صورت ک

DMUهادرچند گروه رده بندی می شوندDMUک وه در نظر گرفته شده ونشان دهنده یهایی مشابه در یک گر

 VRSیامتغیر CRSتکنولوژی گروه مشابه هستند،بصورت ثابت
 

 DEAمتاتكنولوژی در -2

  متاتکنولوژی شامل تمام امکانات تولید در محیط های مختلف می شود به خصوص شامل هریک از تکنولوژی های
VRS, CRS،مرزی از تکنولوژی معرفی شده است که میتوان به به عنوان یک زیر مجموعه،در نتیجه متاتکنولوژی

 عنوان بهترین امکانات تولیدکه مشاهده می شود بدست آید.

 ارزیابی کارایی برحسب تحدب فضابه دودسته تقسیم می شود:

روه هااین ایجادمی شود که ها از تمامی گDMU( توسط همه CRSویا VRSفضای محدب:که مرز)حاصل از-

دل بدست می آورد.برای این روش محاسبه کارایی بدون مشکل است ونیاز به حل م متاتکنولوژی محدب را

 [5]ها ازتمام گروه هاست می شود. DMUدرمجموعه داده هایی که شامل تمام  CRSیا VRSاستاندارد
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ه ر هر گروضای غیرمحدب:متاتکنولوژی از اجتماع تمام گروه های تکنولوژی تعریف می شده،بدست می آید. حتی اگف-

را DMUر تکنولوژی مجموعه محدب باشدمتاتکنولوژی تعریف شده بطور کلی محدب نیست.برای این روش کارایی ه

یح طی صحخمیتوان به وسیله اجرای یک الگوریتم شمارش)هرمرحله نیاز به حل یک برنامه خطی ویا حل برنامه 

 [3]مخروط معادل دارد(بدست آورد.

در شرایط معمولی  DMUخروجی وجود دارد.که هر sو ورودی mواحد مشاهده شده در فرآیند تولیدبا nفرض کنید   

متفاوت عمل می کنند که برعملکرد تولید تاثیر می گذارد.برای نشان دادن این تفاوت ها ما فرض می کنیم که همه 

DMU هامی توانند بهG>1گروه متمایز تقسیم شوند بطوریکهDMUهها در همان گرو g ={1,...,G}  درشرایط

مجموعه ای ازجفت بردارهاست ، 𝑇𝑔تکنولوژیبوده وj=1…𝛿𝑔 هایDMUشامل  g∈Gمشابه کار می کنند هرگروه 

 که بصورت زیر تعریف می شود:

   Tg = {(xj, yj)| ∑ λj
δ
j=1 yj ≥ y, ∑ λj

δ
j=1 xj ≤ x, ∑ λj

δ
j=1 = 1}                                               

 
 به صورت مقابل است:، 𝑇𝑔متاتکنولوژی برای هر گروه 

𝑇𝑀 = 𝑇1 ∪ 𝑇2 ∪ … ∪ 𝑇𝐺                                               (1)                           
 

درمقابل متاتکنولوژی معادل پیدا کردن حداقل بهره وری  𝐷𝑀𝑈𝑂ارزیابی کارایی ورودی شعاعی

𝐸𝑓𝑓𝑔(𝑋𝑜 گروهی
𝑞 , 𝑌0

𝑞) درتمام تکنولوژی های𝑇𝑔  چنین است که(𝑋𝑜
𝑞 , 𝑌𝑜

𝑞) ∈ 𝑇𝑔  
𝐸𝑓𝑓𝑀(𝑋𝑜

𝑞 , 𝑌𝑜
𝑞) = min( 𝐸𝑓𝑓𝑔(𝑋𝑜

𝑞 , 𝑌𝑜
𝑞)|(𝑋𝑜

𝑞 , 𝑌𝑜
𝑞) ∈ 𝑇𝑔,𝑔 ∈ 𝐺)               (2)                

 های پیشنهادی ما برنامه ریزی غیرخطی متوسط است.nیکی از رویکر

𝐷𝑀𝑈(𝑋𝑜 بطور (برای تشخیص ورودی شعاعی از2باشروع متاتکنولوژی مبنی بر)
𝑞 , 𝑌𝑜

𝑞) معادل به وسیله پیروی از

                         مخلوط برنامه ریزی غیر خطی عددصحیح توضیح می دهیم:

                           

𝐸𝑓𝑓𝑀(𝑋𝑜
𝑞 , 𝑌𝑜

𝑞) = 𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝜃𝑔𝐺
𝑔=1                                                         (3)                                    

𝑠. 𝑡      𝛽𝑔 ∑ 𝜆𝑗
𝑔𝛿𝑔

𝑗=1 𝑋𝑖𝑗
𝑔

≤ 𝑥𝑖𝑜
𝑞 𝜃𝑔                     ∀𝑔, 𝑖                                                               

∑ 𝑦𝑟𝑗
𝑔𝛿𝑔

 𝑗=1 𝜆𝑗
𝑔

 ≥ 𝑦𝑟𝑜
𝑞  𝛽𝑔                 ∀𝑔, 𝑟                                                                   𝛽𝑔  

𝛽𝑔 ∑ 𝜆𝑗
𝑔𝛿𝑔

 𝑗=1 = 𝛽𝑔                                 ∀𝑔                                                                   
∑ 𝛽𝑔𝐺

𝑗=1 = 1                                                                                                             
𝜆𝑗

𝑔
≥ 0       𝛽𝑔 ∈ ,𝜃𝑔       ∀𝑗 آزاددرعالمت           {0,1} 𝑔         

 مدل فوق غیر خطی است.

�̃�𝑗درنتیجه باتغییرمتغیر 
𝑔

= 𝛽𝑔𝜆𝑗
𝑔 برای همعj=1…n (به نابرابری های خطی تبدیل می شود 3مدل غیرخطی )

دوتایی باشرایط استاندارد دارند جایگزین کنیم. اگر دریک جواب 𝛽𝑔همچنین که می توانیم شرایطی که متغیرهای

�̂�بهینه = {(𝜃, 𝛽,̂ �̂�𝑔)|g ∈ G} (باشرایط3از)�̂�𝑔 = 𝜃𝑔)بنابراین( 0 = تبدیل می شود به  �̂�𝑔درنتیحه بردار0

 به  صورت مقابل تعریف می شود:�̂�اثر نمی گذارد در نتیجه  �̂�یک بردار دلخواه اجزا دقیق آن برروی بهینه بودن

< 𝜃, 𝛽,̂ �̂�𝑔|g ∈  G >=�̂�  (است اگر 3یک جواب بهینه برای)�̂�𝑔 = �̂�𝑔اشاره می کندبه  0 = برای  0

g همه ∈ G 
𝐸𝑓𝑓𝑀(𝑋𝑜

𝑞 , 𝑌𝑜
𝑞) = 𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝜃𝑔𝐺

𝑔=1                                   (4)                                                

𝑠. 𝑡    ∑ 𝜆𝑗
𝑔𝛿𝑔

𝑗=1 𝑋𝑖𝑗
𝑔

≤ 𝑥𝑖𝑜
𝑞 𝜃𝑔                      ∀𝑔, 𝑖                                                               
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∑ 𝑦𝑟𝑗
𝑔𝛿𝑔

 𝑗=1 𝜆𝑗
𝑔

 ≥ 𝑦𝑟𝑜
𝑞  𝛽𝑔                  ∀𝑔, 𝑟                                                                           

∑ 𝜆𝑗
𝑔𝛿𝑔

 𝑗=1 = 𝛽𝑔                                 ∀𝑔                                                                          
  ∑ 𝛽𝑔𝐺

𝑗=1 = 1                                                                                                                         
𝛽𝑔 ≥ 0    𝜆𝑗

𝑔
≥ 0    ∀𝑗. 𝑔           آزاددرعالمت𝜃𝑔                                               

 
 (همواره شدنی است.5قضیه:مدل)   

𝛽𝑔(شدنی با4است برنامه خطی)𝑇𝑞در تکنولوژی 𝐷𝑀𝑈𝑂چون = ()قیوددسته 4وسیله نابرابری) به 1

 (یک جواب بهینه دارد.4دوم(کرانداراست در نتیجه برنامه )

 متاتكنولوژی درمدل توابع فاصله جهت دار: -3

د یک جهت پیش متاتکنولوژی درامتدا𝐷𝑀𝑈 راباارزیابیکارایی اندازه گیری موثر دریک چارچوب عمومی می توان

 [1]تعیین شده که ممکن است همزمان به دنبال توسعه دادن خروجی هایاقراردادن ورودی هاباشد مشخص کرد.

هت جاصله درزیر بطورخالصه طرح کلی ازرویکرد خطی سازی باال رابرای مقیاس شعاعی موثر برای مورد تابع ف

 دارتوسعه می دهیم.

⊃Tفرض کنید 𝑅+
𝑚 × 𝑅+

𝑠  تولید باشدهمچنین هریک تکنولوژی𝑅+
𝑚 × 𝑅+

𝑠DMU(X,Y)∈   ویک جهت

+𝑅مشخص شده کاربردی 
𝑚 × 𝑅+

𝑠 ⅆ𝑥, ⅆ𝑦) ,ⅆ𝑥(بطوریکه∋ ⅆ𝑦) ≠ تابع فاصله جهت به صورت [2] .(باشد0

 [7]:زیر است
 

D(X,Y: ⅆ𝑥, ⅆ𝑦) = 𝑆𝑢𝑝{𝛼|(𝑥, 𝑦) + 𝛼(− ⅆ𝑥, ⅆ𝑦) ∈ 𝑇, 𝛼 ∈ 𝑅}                    (5)                 
 

∋DMU(X,Y) نکته:اگر T آنگاهD(X,Y: ⅆ𝑥, ⅆ𝑦) ≥ های موثر در DMUکه اصالح شده برای اندازه گیری  0

,ⅆ𝑥جهت ⅆ𝑦)انتخاب شده است واگر)DMU(X,Y)∉ T آنگاهD(X,Y: ⅆ𝑥 , ⅆ𝑦) < یاسوپریمم 0

𝐷𝑀𝑈𝑂(نامشخص است بااستفاده از نمادهای قبلی برعکس فرض می کنیم5در) = (𝑋𝑜
𝑞 , 𝑌𝑜

𝑞)  موثر از گروه

 (این منجربه پیروی از برنامه خطی:5که بااستفاده از تابع فاصله جهت در) 𝑇𝑔 ،g∈Gتکنولوژی 
 

𝐷𝑔(𝑋𝑜
𝑞 , 𝑌𝑜

𝑞 : ⅆ𝑥 , ⅆ𝑦) = 𝑚𝑎𝑥𝛼                                                                 (6)                           

𝑠. 𝑡   ∑ 𝜆𝑗
𝑔𝛿𝑔

𝑗=1 𝑋𝑖𝑗
𝑔

≤ 𝑥𝑖𝑜
𝑞  − 𝛼 ⅆ𝑖

𝑥                      ∀𝑖                                                              

∑ 𝑦𝑟𝑗
𝑔𝛿𝑔

 𝑗=1 𝜆𝑗
𝑔

 ≥ 𝑦𝑟𝑜
𝑞  +  𝛼ⅆ𝑟

𝑦
                   ∀𝑟                                                                  

∑ 𝜆𝑗
𝑔𝛿𝑔

 𝑗=1 = 1                                                                                                                   
  𝜆𝑗

𝑔
≥ 0    ∀𝑗                                  آزاددرعالمت𝛼                                

 

βکارااست اگروتنها اگر وجود داشته باشدDDF :𝐷𝑀𝑈𝑂تعریف کارایی در = 0 
𝐸𝑓𝑓(𝑥𝑜 , 𝑦𝑜) = 𝑚𝑖𝑛𝛽            (7)  

𝑠. 𝑡     ∑ 𝜆𝑗
𝛿
𝑗=1 𝑥𝑗 ≤ (1 − 𝛽)𝑥𝑜                                                                   

 ∑ 𝜆𝑗
𝛿
𝑗=1 𝑦𝑗 ≥ (1 + 𝛽)𝑦𝑜                                                                  

 ∑ 𝜆𝑗
𝛿
𝑗=1 = 1                                                                                      

𝜆𝑗 ≥ 0     ∀𝑗 
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(منجربه پیروی برنامه غیرخطی 5درمدل متاتکنولوژی با استفاده از تابع فاصله جهت دار)𝐷𝑀𝑈𝑂ارزیابی کارایی 

 (می شود:3عدد صحیح زیر مشابه )
𝐷𝑀(𝑋𝑂

𝑞 , 𝑌𝑂
𝑞 : ⅆ𝑥, ⅆ𝑦) = 𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝛼𝑔𝐺

𝑔=1                                 (8)                                          

𝑠. 𝑡   𝛽𝑔 ∑ 𝜆𝑗
𝑔𝛿𝑔

𝑗=1 𝑋𝑖𝑗
𝑔

≤ 𝑥𝑖𝑜
𝑞  𝛽𝑔 − 𝛼𝑔ⅆ𝑖

𝑥                  ∀𝑔, 𝑖                                                 

∑ 𝑦𝑟𝑗
𝑔𝛿𝑔

 𝑗=1 𝜆𝑗
𝑔

 ≥ 𝑦𝑟𝑜
𝑞  𝛽𝑔 +  𝛼𝑔ⅆ𝑟

𝑦
              ∀𝑔, 𝑟                                                     𝛽𝑔 

𝛽𝑔 ∑ 𝜆𝑗
𝑔𝛿𝑔

 𝑗=1 = 𝛽𝑔                                             ∀𝑔                                                     
∑ 𝛽𝑔𝐺

𝑗=1 = 1                                                                                                                
𝛽𝑔 ∈ {0,1}    𝜆𝑗

𝑔
≥ 0    ∀𝑗. 𝑔              𝛼𝑔آزاددرعالمت                   

 باتوجه به نکته باال داریم:

𝐷𝑀(𝑋𝑂
𝑞 , 𝑌𝑂

𝑞 : ⅆ𝑥, ⅆ𝑦) = 𝑀𝑎𝑥{𝐷𝑔(𝑋𝑂
𝑞 , 𝑌𝑂

𝑞 : ⅆ𝑥, ⅆ𝑦)|(𝑋𝑂
𝑞 , 𝑌𝑂

𝑞) ∈ 𝑇𝑞 , g ∈ G }  
𝐷𝑀(𝑋𝑂که درنتیجه 

𝑞 , 𝑌𝑂
𝑞 : ⅆ𝑥, ⅆ𝑦) (در متاتکنولوژی5درتابع فاصله جهت دار)𝑇𝑀 .ارزیابی شد 

𝜆𝑗درنتیجه براساس تغییرمتغیر
𝑔

= 𝛽𝑔 𝜆𝑗
𝑔  برای همه j = 1 … n , g ∈ G(به شرح زیر است:8برنامه خطی) 

�̂�𝑀(𝑋𝑂
𝑞 , 𝑌𝑂

𝑞 : ⅆ𝑥, ⅆ𝑦) = 𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝛼𝑔𝐺
𝑔=1                                                        (9)                   

𝑠. 𝑡  ∑ 𝜆𝑗
𝑔𝛿𝑔

𝑗=1 𝑋𝑖𝑗
𝑔

≤ 𝑥𝑖𝑜
𝑞  𝛽𝑔 − 𝛼𝑔ⅆ𝑖

𝑥                    ∀𝑔, 𝑖                                                       

∑ 𝑦𝑟𝑗
𝑔𝛿𝑔

 𝑗=1 𝜆𝑗
𝑔

 ≥ 𝑦𝑟𝑜
𝑞  𝛽𝑔 +  𝛼𝑔ⅆ𝑟

𝑦
                ∀𝑔, 𝑟                                                           

∑ 𝜆𝑗
𝑔𝛿𝑔

 𝑗=1 = 𝛽𝑔                                               ∀𝑔                                                           
∑ 𝛽𝑔𝐺

𝑗=1 = 1                                                                                                                        
𝛽𝑔 ≥ 0             𝜆𝑗

𝑔
≥ 0             ∀𝑗. 𝑔                آزاددرعالمت𝛼𝑔                    

 (است وبرعکس9(یک جواب بهینه اصلی از)8از)Γاب بهینه مناسب(برابراست.به عبارت دیگرهرجو9(و)8جواب بهینه )

≠(باجهت دلخواه5درنتیجه جواب خطی سازی باال بطورکلی قابل اجرابرروی تابع فاصله جهت) 0((ⅆ𝑥, ⅆ𝑦 .است 

ⅆ𝑥در جهت ویژه  = 𝑋𝑂
𝑞 وⅆ𝑦 = (است پس ارزیابی بصورت ورودی شعاعی موثردر 4(چون معادل )16در) 0

ⅆ𝑥انجام می شود.به طور مشابه وقتی 𝑇𝑀متاتکنولوژی  = ⅆ𝑦و0 = 𝑌𝑂
𝑞(منجربه ارزیابی بصورت خروجی 9،مدل)

 شعاعی می شود.
 

 مدل پیشنهادی داده های نامطلوب: -4

د عملکردبه برای بهبوDEAپوشش داده ها به ارزیابی عملکرد سیستم های مختلف می پردازیم.درمدل های  درتحلیل

نفع  ها به ورودی هستیم، اماافزایش برخی خروجی ها وهمچنین کاهش برخی ازورودیدنبال افزایش خروجی وکاهش 

لوب نامط عملکرد سیستم نیست وباعث بهبود عملکرد سیستم نمی شودکه آن ها راتحت عنوان ورودی وخروجی های

 می شناسیم.DEAدر مدل های

 :مدل فاصله جهت دار برای داده های نامطلوب

g=(0,𝑔𝐺حرکت در جهت  , −𝑔𝐵)خروجی مطلوب را افزایش وخروجی نامطلوب را کاهش می دهد. 

  𝑀𝑎𝑥  ∑ 𝜃𝐺
𝑔=1                                     (10)                                                                    

     s.t    ∑ 𝑦𝑗
𝐺𝑛

𝑗=1 𝜆𝑗 ≥ 𝑦𝑜
𝐺 + 𝜃𝑔

𝐺                                                                                      
∑ 𝑦𝑗

𝐵𝑛
𝑗=1  𝜆𝑗 ≥ 𝑦𝑜

𝐵 − 𝜃𝑔
𝐵                                                                                                          
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 ∑ 𝑥𝑗

𝑛
𝐽=1 𝜆𝑗 ≤ 𝑥𝑜                                                                                                

∑ 𝜆𝑗
𝑛
𝐽=1 = 1                                                                                                       

 𝜆𝑗 ≥ 0       𝜃 ≥ 0                          
(بدست 11ت مدل)متاتکنولوژی با داده های نامطلوب برای مدل فاصله جهت داربصوربااعمال تبدیالت مناسب،مدل 

       می آید.

      𝑀𝑎𝑥  ∑ 𝛼𝑔𝐺
𝑔=1                                           (11)                                                         

     s.t ∑ 𝑦𝑟𝑗
𝐺𝑔𝛿𝑔

𝑗=1 𝜆𝑗
𝑔

≥ 𝑦𝑟𝑜
𝐺𝑞𝛽𝑔 + 𝛼𝑔ⅆ𝑟

𝐺            ∀𝑔, 𝑖                                                            
∑ 𝑦𝑟𝑗

𝐵𝑔𝛿𝑔
 𝑗=1 𝜆𝑗

𝑔
 ≥ 𝑦𝑟𝑜

𝐵𝑞
𝛽𝑔  − 𝛼𝑔ⅆ𝑟

𝐵       ∀𝑔, 𝑟                                                                          
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑔𝛿𝑔
 𝑗=1 𝜆𝑗

𝑔
 ≤ 𝑥𝑖𝑜

𝑞 𝛽𝑔                           ∀𝑔, 𝑟                                                              
∑ 𝜆𝑗

𝑔𝛿𝑔
 𝑗=1 = 𝛽𝑔                                      ∀𝑔                                                                           

 ∑ 𝛽𝑔𝐺
𝑗=1 = 1                                                                                                                

 𝜆𝑗 ≥ 0      𝛽𝑔  ≥            𝛼𝑔 آزاددرعالمت                          0
 

 

 نتیجه گیری -5

شده  به خوبی تخصیصDEAگروه های مختلف درهای وابسته به تکنولوژی DMUدر متاتکنولوژی فرض کارایی از

ی که شامل های همان گروه وباتوجه به متاتکنولوژDMUباتوحه بهDMUاست که باتوجه به این رویکرد کارایی هر

 های همه گروه های متاتکنولوژی است.DMUهمه

زه ان یک انداعنو هادر تکنولوژی گروهی وکارایی از متاتکنولوژی قابل تفسیراست بهDMUشکاف بین کارایی از 

ند.دربرنامه های امکان پذیرکه محیط زیستی راتغییرمی دهد که درآن عمل می کنDMUکارایی پتانسیل پیشرفته از

واحد ومدل VRSهای کاربردی درتکنولوژی گروه شخصی اغلب مجموعه های محدب ومدل سازی شده توسط 

ابی ژی ممکن نیست در نتیجه کارایی ارزیفرض می شود بااین حال فرض محدب بودن در متاتکنولو DEAهای

ا حل ه یدر برابر ورامرزی نیاز به پیاده سازی یک الگوریتم شمارش وحل یک برنامه خطی در هر مرحلDMUیک

وژی متاتکنولDMUهمگرای برنامه خطی عدد صحیح دارد.این مقاله نشان می دهد که وظیفه کارایی ارزیابی

 یک برنامه خطی واحد.غیرمحدب می تواند انجام شود باحل 

ده به لف بازمانشان می دهیم که روش مناسب این است که در مواردی که تکنولوژی گروه ها برورودی های مخت

ا رهاپس رویکرد کلی تر تابع فاصله جهت DMUوهمچنین هردو جهت ورودی وخروجی از CRSوVRSمقیاس شامل

 کنیم.داریم وداده های مطلوب ونامطلوب را روی آن بررسی می 
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 چکیده

کنندگان و تقسیم بین تامین همین امر موجب افزایش رقابت تار کاالهای جدید و متنوع هستند،روزه خواسکنندگان هر مصرف

با  یگارمبنی بر ساز جوامع گیرانهسخت آگاهی نسبت به موضوع توسعه پایدار و قوانین افزایش باهمچنین  شود.بازارها می

 جهت یرویکردجود وین رو از اتبدیل شده است.  حیاتی ایمسئلهبرای هر تولیدکننده به سبز،  تامین کننده، انتخاب زیستمحیط

  .شودامری مهم تلقی می تولیدکنندگان کنندگان سبز برای همکاری باارزیابی تامین

-بز و قیمتکننده سینی یکپارچه برای انتخاب تاممدلی های مطالعه شده در ادبیات موضوع، توسعهی مدلاین پژوهش، در ادامه
ی است ی و دو سطحاتامین دو مرحلهزنجیره در ی،ریگمیتصمدهد. مطالعه قرار میگذاری در شرایط خاص تعریف شده را مورد 

کننده دیتول سطح در مدل است.هر دو موظف به کنترل  رندهیگمیتصم که استفروش خردهسطح کننده و دیتول که شامل سطح

سطح و  تیفدر ظر ییهاتیمحدود یها دارااز آن کیکند، که هر می هیکنندگان بالقوه تهنیاز تام خود راازیمواد خام مورد ن

یجاد اها حساس به تغییرات قیمت است، با که تقاضای آن را فروشانتولیدکننده، موجودی خرده در این مدل .هستند تیفیک

 شی کل و افزایهاصحیح مختلط با اهداف کاهش هزینهغیرخطی عددریزی هماهنگی بین دو سطح، در مدل یکپارچه برنامه

ه ب، شتریانمنقل در انتقال محصول نهایی به واکسید ساطع شده از وسایل حملدیمیزان کربنسازی کمینهدرآمد و همچنین 

ست اش بر این زد. تالپرداکنندگان سبز، مدیریت موجودی و توزیع اقالم با حفظ شرایط حاکم بر مسئله میانتخاب بهترین تامین

یری دو گهی به صورت تصمیمدهای سفارشکنندگان و سیاستبندی تامینهای رتبهترکیب روش که با توجه به ساختار مسئله از

 استفاده شود. گیری یکپارچه برای مقایسه این استراتژیتصمیم ای و همچنین مدلمرحله

 .کیفیت ؛متیحساس به ق یتقاضا ؛طریزی غیرخطی عددصحیح مختلبرنامه ؛سبز تامین کنندهانتخاب  کلمات کلیدی:

 مقدمه -1

ی بازارها، مشتریان و پیچیدگ کنندگان وها با تامیندر شیوه تعامالت شرکت تحوالت ˓در جهان همیشه در حال تغییر

ی یاتی براحعاملی  را به تامین زنجیرهمدیریت ، سطح کیفیت اقالمگویی به مشتریان و اهمیت یافتن زمان پاسخ

 اعضایتعالی ب موجآن مدیریت صحیح تامین و ه بنابراین شناخت زنجیر .تبدیل کرده استها ناذیری سازمپرقابت

وه سبز و نح تامین کنندهتخاب مربوط به انتحوالت است سعی شده  تحقیقشود. در این می آنعملکرد بهبود و زنجیره 

 هزنجیردر  ین قبیلو مواردی از ا زایای این نوع انتخابو م گذاری اقالم در شرایط خاص تعریف شدهقیمت ˓انتخاب آن

  قرار گیرد. مطالعهمورد  تامین

های تولیدی سبز در شرکت تامین کنندهصیص سفارش به تحلیل عملکرد انتخاب ه مدل تخقدیمی و همکاران با ارائ

سبز و  تامین کنندهبه مطالعه انتخاب گیری چندمعیاره پور و فرشاد با استفاده از ابزار تصمیم. چراغعلی1دپرداختن

توان به ی، مهاریچند مع یریگمیتصم یهاکیبر تکن یمبتن یبیترک یهامدل انیاز م. 2تخصیص سفارش پرداختند
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 یفازآرمانی  ریزیبرنامه، 3یفازتاپسیس  استفاده از بامختلط  حیعدد صح یخطریزیاشاره کرد: برنامه ریز یهامدل

ریزی برنامه ،5یسلسله مراتب ندیفرآی فاز لیچند هدفه با تحلریزی برنامه، 4یسلسله مراتبی فرآیند فاز لیبا تحل

، 7تاپسیس با یسلسله مراتبتحلیل فرآیند ، 6یسلسله مراتب ندیفرآتحلیل فازی  بای هدفه فاز چند یخط

و تخصیص سفارش تحت عدم  تامین کنندهریزی خطی عدد صحیح مختلط چند هدفه جهت انتخاب بهترین برنامه

تامین ریزی چند هدفه برای انتخاب مناسب ترین برنامه 10ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلطبرنامه ،9و8قطعیت

های عملیاتی، افزایش سود، افزایش کیفیت مناسب منجر به کاهش هزینه تامین کنندهانتخاب  .12و11کننده

یری و انتخاب گتصمیم. 14و13گرددمی انیمشتر یبه خواسته ها عیسر بهبود رقابت در بازار و پاسخمحصوالت، 

 ها، اهمیت استراتژیک دارد. باشد. این امر برای اکثر سازماناساسا یک مسئله چند معیاره می تامین کننده
با نحوه  )همراه بزس کننده مینزمان انتخاب تاهای همموضوع ه مدلی یکپارچهتا با ارائدر این پژوهش برآن هستیم 

اد اولیه یفیت موو در نظرگیری تنوع سطوح کیفیت مواد اولیه، وابستگی کیفیت محصول به کگذاری، انتخاب( و قیمت

و  مسئله شده برایگیری یکپارچه در شرایط هماهنگی توزیع و فروش با تامین در شرایط ویژه تعریفو تصمیم

ر د د پایینی یک حیک حد باال و کاهش نرخ اقالم معیوب با در نظرگیرهمچنین تاخیر در تحویل کاال با در نظرگیری 

یرد. گیل قرار مورد تحل تامین زنجیرهیک پیکربندی با شرایط خاص بررسی و تأثیرات این نوع انتخاب در عملکرد 

مورد  مدلصل از حل به آرمان به آزمودن مدل پرداخته و نتایج حایابی روش حل انفرادی و روش دست سپس با کمک

  گیرد.مطالعه قرار می

و یشنهادی رویکرد پ مدلسازیبه  ه پژوهشپیشین مطالعه پس ازکه  بدین ترتیب سازمان دهی شده است این مقاله

همچنین نتایج عددی  شود.پرداخته می عددی مثاله به ارائ قسمت بعددر  و شودمیاستفاده تبیین  موردتکنیک 

 شود.پرداخته میگیری و جمع بندی مقاله آخر به نتیجه در و را تحلیل کردهبدست آمده 

 تعریف مسئله -2

-نیتعداد سفارشات ارسال شده به تام ،1مختلط حیعداد صح یغیرخط ریزیمدل برنامه کدر تحقیق حاضر، در ی
ای بهینه توسط تولیدکننده در شرایط وابستگی میزان تقاضا به قیمت به گونه فروش متیو قشده کنندگان انتخاب 

میزان کربن دی اکسید ساطع شده از وسایل حمل و شود که سود حاصل از فروش حداکثر گردد و همچنین تعیین می

همچنین ارائه یک لیست از معیارهای پایدار مناسب جهت  .حداقل گرددنقل در انتقال محصول نهایی به مشتریان 

ابتدا با در نظرگیری ماهیت چند معیاره بودن است. مورد توجه قرار گرفته ، موضوعی است که تامین کنندهانتخاب 

تامین فرآیند ارزیابی انتخاب و سپس به کنیم استفاده میاولویت بندی  ، از روش فرآیند تحلیلی سلسله مراتبیمسئله

 .پردازیمبا در نظرگیری فاکتور کیفیت و تقاضای حساس به قیمت در مدل ریاضیاتی جدید می کننده

 شرح مدل -1. 2

برای انتخاب تامین  و دو سطحی یادو مرحله مختلط حیعداد صح یغیرخط ریزیبرنامهدر این قسمت به ارایه مدل 

 سازی ممیبا هدف ماکس فروش یک سطح خردهو  دکنندهیتولیک سطح  شاملشود. این مدل کننده سبز پرداخته می

 کیمواد و محصول در  نهیبه نیطرح تام افتنیو  هینقل لیساطع شده از وسا دیاکس ید کربن زانیسود و کاهش م

مت فروش به یق یو وابستگ هیمحصول به مواد اول تیفیک یوابستگ طیدر شرا کپارچهیهماهنگ و  یرگیمیمدل تصم

اقالم  یقادر به عرضه برخ تامین کنندهکه هر  میدار تیفینوع محصول با سطوح مختلف ک نیچند نیتقاضا است. بنابرا

تا بتوان  ردیموجود در دسترس قرار گ یهابا روش تامین کننده راز ه دیخر یوزن اقالم مختلف برا ستیبایاست که م

                                                           
1 Mixed Integer None Linear Programming (MINLP) 
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چند هدفه  یمدل هیارا لیدل نیگرفت. به هم میهر قلم تصم یسبز برا تامین کنندهاساس آن نسبت به انتخاب بر

شده  مامت نهیهز ،تامین کنندهاقالم از  دیخر متیق ،ینگهدار یهانهی)هز ستمیس یهانهیما را در کاهش هز تواندیم

 دیاکسید( و کاهش کربنیدهسفارش نهیو هز دیثابت تول یهانهیهز ت،یریمد یهانهیهز ،ییساخت محصول نها

 .دینما یاریفروشان به خرده یینهانقل جهت انتقال محصولوحمل لیساطع شده از وسا

 هااندیس -2. 2

sاندیس شماره سطح : s=1,2 i اندیس تامین کننده :i=1, 2, …, n 

j اندیس هر قلم کاال :j=1, 2, …, m k اندیس نوع وسیله نقلیه :k=1, 2, …, K 

 پارامترها -3. 2

 : 𝐶𝑖𝑗 تعداد( ظرفیت(i  برای قلمj : ℎ𝑝  2هزینه نگهداری هر واحد محصول نهایی در سطح 
: 𝑞𝑎 ( 0،1 حداقل سطح کیفی قابل قبول محصول) : 휀𝑗  شاخص االستیسیته قیمت برای تقاضای حساس به قیمت قلم کاالیj 
: 𝑞𝑖𝑗 کیفیت قلم  j تامین کنندهعرضه شده توسط i : 𝛿𝑗  شاخص االستیسیته هزینه تولید وابسته به کیفیت برای قلم کاالیj 
: 𝑘𝑖𝑗 دهی اقالمهزینه سفارش : 𝛽𝑗  قلم کاالی فاکتور هزینه تولید وابسته به کیفیت برایj 

: 𝐷𝐿𝑖𝑗 تامین کنندهنرخ تاخیر i  در تحویل قلم کاالیj  : 𝑏𝑗  مقدار قلم کاالیj به کار رفته درمحصول نهایی 
: 𝐷𝑅𝑖𝑗  درصد اقالم معیوبj  تامین کنندهاز i   : ∝𝑝 فاکتور مقدار تقاضای حساس به قیمت برای محصول نهایی 

: 𝐴𝐷𝑚𝑎𝑥𝑗  ماکزیمم نرخ اقالم معیوبj  : 휀  شاخص االستیسیته قیمت برای تقاضای حساس به قیمت محصول نهایی 
: 𝑇𝑗  ماکزیمم سطح تاخیر قابل قبول در تحویل قلمj : 𝐶𝑂𝑘  مقدار کرین دی اکسید ساطع شده از وسیله نقلیه نوعk ام 
: ℎ𝑗  هزینه نگهداری تولید کننده برای قلمj :𝐶𝑂𝑆𝑇𝑘  هزینه استفاده از وسیله نقلیه نوعk ام 

:𝐶𝐶𝑘 ظرفیت وسیله نقلیه نوعk ام  

 متغیرهای تصمیم -4. 2

: 𝑄𝑖𝑗  مقدار سفارش قلم کاالیj   تامین کنندهاز i 
: 𝑌𝑖𝑗  تامین کنندهاگر i  برای براورده سازی قلم کاالیj 

 می گیرد. 0صورت مقدار  و در غیر این 1انتخاب شود مقدار 
P قیمت فروش محصول نهایی :   : 𝑞

𝑗
 (0،1 کنندگان )توسط تامین jمیانگین سطح کیفی قلم 

D تقاضای حساس به قیمت : : 𝑞
𝑝

 متوسط سطح کیفیت محصول نهایی تولیدکننده 
: 𝐷𝑗  مقدار تقاضای قلم کاالیj 𝑣𝑖𝑗  : قیمت خرید قلم کاالیj  تامین کنندهاز i 
: 𝑄𝑝 مقدار سفارش محصول نهایی از جانب خرده فروش به تولید 
 کننده

𝑦𝑦𝑘:  تعداد وسیله نقلبه به کار رفته در حمل محصوالت به
 مشتریان

ا ب تامین کنندهکه در آن انتخاب هنگامی  ،سازی سودهدف حداکثر بامختلط  صحیحعددخطی ریزی غیرمدل برنامه

به طور همزمان در نظر در شرایط تقاضای حساس به قیمت گذاری های قیمتگیریو تصمیمسطوح مختلف کیفیت 

نهایی ونقل در انتقال محصولمیزان کربن دی اکسید ساطع شده از وسایل حملسازی و همچنین حداقل شودگرفته می

 :به صورت زیر ارائه شده استفروشان ه خردهب

max Z1 = ∝p p1−ε − (∑ ∑ Qijvijji + ∑
hj

2j  ∑ Qiji +
hp

2
 Qp + ∑ βjqj

   δj
j + ∑ ∑ kijYijji ) +

∑ 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑘𝑦𝑦𝑘𝑘                       (1)  
Min Z2 = ∑ 𝐶𝑂𝑘𝑦𝑦𝑘𝑘        (2) 
s.t. 
D =∝𝐩 𝐩−𝛆               (3)    𝐃𝐣 = 𝐃 𝐛𝐣  ∀𝒋                (4)   𝐐𝐢𝐣 =∝𝐣 𝐯𝐢𝐣

−𝛆𝐣    ∀𝒊, 𝒋      (5) 
  ∑ (𝟏 − 𝐃𝐑𝐢𝐣)𝐐𝐢𝐣

𝒏
𝐢=𝟏 = Qij ≤ CijYij   ∀𝑖, 𝑗            (7) qj =

∑ Qijqiji

∑ Qiji
  ∀𝑖, 𝑗          (8) 
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𝐃𝐣   ∀𝒋 (6)
𝐪𝐣 ≥ 𝐪𝐦𝐢𝐧 𝒋   ∀𝒋     (9)   ∑ DLijQij ≤ TjDji   ∀𝑗   (10)

qp =
∑ qjDjj

∑ Djj
∀𝑗           (11) 

𝐪𝐩 ≥ 𝐪𝐚 (12)   
∑ DRijQijYiji

∑ Qiji
≤ ADmax 𝑗  (13)   ∝p p−ε ≤ ∑ 𝐶𝐶𝑘𝑦𝑦𝑘𝑘  (14)

 𝐐𝐩 ≥ 𝐃        (15)  YYk, 𝑄𝑖𝑗 , P, 𝑄𝑝, 𝐷𝑗, D, 𝑣𝑖𝑗, �̅�𝑝 ≥

0  ∀ k, i, j                         (16) 
0 ≤ �̅�𝑗 ≤ 1         ∀j         (17) 

𝒀𝒊𝒋 ∈ {𝟎, 𝟏}  ∀ 𝒊, 𝒋   (18) 
 ها:محدودیت

تواند نده میلیدکنبا توجه به اینکه تقاضای هر قلم بکار رفته در محصول بصورت جداگانه در نظر گرفته میشود و تو

ته ر نظر گرفیمت دقاقالم مورد نیاز خود را از تامین کنندگان مختلف تامین کند و تقاضای محصول نهایی وابسته به 

رابطه تقاضا و  (3محدودیت )ن تقاضای محصول نهایی است( برای شده است )مقدار تقاضای اقالم نیز وابسته به میزا

و  jی قلم تقاضامیزان  ( مربوط به4محدودیت )به صورت باال در نظر گرفته شده است و همچنین را  قیمت فروش

در   i نندهکتامین  به jبا مقدار سفارش  i تامین کننده از j قلم کاالیرابطه قیمت خرید است.  محصول نهایی

ظرفیت ط به ( مربو7)محدودیت ( مربوط به احتساب ضایعات اقالم است. 6( لحاظ شده است. محدودیت )5حدودیت )م

فارش دهیم و توانایی سانتخاب شود ، باید یک بار به او  jبرای قلم  i)اگر تامین کننده   j برای قلم iتامین کننده 

در  کنندگاننخریداری شده از همه تامی jقلم  تسطح کیفیمحاسبه متوسط . همچنین تامین سفارش را داشته باشد(

( 10شود. محدودیت شماره )می برآورده jقلم  یفیحداقل سطح ک (9شود. در محدودیت )( انجام می8محدودیت )

 محصول نهایی تیفیکمحاسبه سطح ( برای 11)رابطه . میزان تاخیرات از سطح مشخص فراتر نرودکند که تعیین می

( نیز مربوط 13شود. محدودیت )( لحاظ می12نیز در رابطه ) مورد پذیرش محصول نهایی تقل سطح کیفیحدااست. 

( 14ر محدودیت )داست. ظرفیت هر وسیله نقلیه نیز  j کاالی حداقل سطح کیفی قابل قبول تولید کننده برای قلمبه 

یم، در تر باشد تا با کمبود مواجه نشوشات خرده فروش باید از تقاضا بیششود. ه همچنین میزان سفاربیان می

 کند.تعیین می حدود متغیرهای تصمیم مدل را (18و ) (17و ) (16) روابطشود. ( نشان داده می15محدودیت )

های عددی و حل مدلآزمایش -3

ر زمان دتسریع  برای فیلتر کردن تامین کنندگان و یسلسله مراتب لیتحل یرگیمیبه ارائه روش تصم گام اول حلدر 

یاضی جهت رسابات در گام دوم تامین کنندگان برتر گام اول وارد مدل شده و محا .شودیپرداخته محل مدل ریاضیانی 

 ه اول مدلمرحل شود.انجام می هاو تخصیص سفارش به آن انتخاب بهترین تامین کننده از میان تامین کنندگان برتر

س نظرات ر اسابمرحله از مدل  نی. در اباشدیکنندگان منیدر انتخاب تام یرگیمیمختلف تصم هایاریمل ارائه معشا

 تامینهر  به یینها ازیامت یزوج ساتیو سپس بر اساس مقا شودیم یده ازیامت ،یابیمورد ارز یارهایبه مع نیمتخصص

از  نظور حل مدلم، به گام دومدر  .ردگیتا در محاسبات مرحله دوم مدل مورد استفاده قرار  ابدییاختصاص م کننده

مختلف طرح شده است  یثال عددم 20مدل،  ی. سپس به منظور اعتبار سنجشودمیاستفاده  یابی به آرمانروش دست

 یاهداف به ازا یهمه آلدهایجواب  و دهیمثال، اجرا گرد 20در هر  یدهر هدف به صورت انفرا یکه ابتدا مدل به ازا

ساله م کیه بچند هدفه ارائه شده، مدل  یرگیمیحل تصم یکردهایهر مثال به دست آمده است. سپس با توجه به رو

ظر نای در معیاره. استمساله چندهدفه به دست آمده  یکارا هایهر مثال، جواب یشده و به ازا لیتک هدفه تبد

ح های فروش، دانش و سطگارانتی محصول، ظاهر محصول، خرید سبز، سیاست ر است:گرفته شده نیز به قرار زی

های شفاهی استفاده خواهد ها از قضاوتدر مقایسه و وزن دهی تکنولوژی محصول، موقعیت جغرافیایی تامین کننده.

 ها انجام شده است.( امتیازدهی1که بر اساس جدول )شد 
مطلوبیتامتیاز دهی بر حسب درجه  :1جدول 
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 مطلوبیت
تر یابوکامال مطل

 حداکثر ارجحیت
ترجیح یا مطلوبیت 

خیلی قوی
ترجیح یا 

 مطلوبیت قوی
ترکمی مطلوب ترجیح نسبی

ترجیح یا 

مطلوبیت یکسان

654321امتیاز

اس زات بر اسکه امتیا شودپرداخته می، در ابتدا به مقایسه زوجی بین معیار ها تامین کنندهه منظور انتخاب ب

اده از ا استفبماتریس زوجی به دست آمده را  مجموعه هایی از نظرات متخصصین و مقاالت مشابه مستخرج شده است.

ش نرم کر است که در روآوریم. الزم به ذکنیم و سپس میانگین هر سطح را به دست میمقیاس میروش نرم خطی بی

 دیگر محاسبه کنیم. سپس بهمجموع امتیازات ستون مربوط به آن تقسیم میخطی امتیاز مربوط به هر عنصر را بر 

ن ت که میزاشده اس گرفته امتیاز در نظر هشتپردازیم در این مقایسات گزینه ها به ازای هر عنصر در سطح باالتر می

معیارها  رای دیگریب ببه همین ترت شود.دیگر بر اساس آن امتیاز بندی می تامین کنندهبر  تامین کنندهارجحیت هر 

ه است.ارائه شد (2)در جدول  تامین کنندهو در نهایت امتیاز مطلق هر شود محاسبات باال انجام می
امتیازات مطلق تامین کنندگان :2 جدول

12345678امین کنندگانت
0.0250.1100.1120.0930.1250.1180.2460.170امتیاز

ت. الزم به ذکر است در نظر گرفته شده اس تامین کننده 3قلم کاال و  2وسیله نقلیه،  3در حل مدل ریاضی ارائه شده 

 ن کنندگانب تامیدر این قسمت، تامین کنندگانی هستند که بعد از انجام مرحله اول مدل انتخا تامین کنندهکه سه 

ازه ببر اساس  ای مدلالزم به ذکر است که مقادیر پارامتره اند.به روش سلسله مراتبی، بیشترین امتیاز را کسب کرده

 ( انتخاب شده است.3پیشنهادی در جدول )
های عددیمثالپارامترها در ی بازه  :3 جدول

پارامترهابازه تصادفیپارامترهابازه تصادفیپارامترهابازه تصادفیپارامترهابازه تصادفی

U(100, 150)CijU(15, 20)Tj U(1, 3)bjU(0.6, 0.9)ADmaxj

0.4qaU(10, 100)hj 20000∝pU(100, 200)βj 
U(0.7, 0.9)qij2hp U(100, 150)∝jU(0.1, 0.5)DRij 

U(1, 5)DLijU(250, 300)δj 0.4Ε U(15, 20)Tj 
U(0.9, 1)εj 

باشد برای حل آن از نرم افزار گمز و حل کننده غیرخطی میاز آنجایی که مدل ریاضی ارائه شده مختلط عدد صحیح و 

 RAMبا  COREI7می باشد و کامپیوتر مورد استفاده  BANMIN مرتبط با آن استفاده شده است. حل کننده مربوطه،

8G .( ارائه شده است.4نتایج عددی حاصل از حل مسائل عددی در جدول ) می باشد 

روش ارائه شده و بهینه سازی انفرادی نتایج حاصل از حل مدل با :4 جدول

مثال ها

دست یابی به آرمانبهینه سازی انفرادی
مثال 

ها

دست یابی به آرمانبهینه سازی انفرادی

هدف اول هدف دوم هدف اول
هدف 

دوم
هدف اول

هدف 

دوم
هدف اول

هدف 

دوم

111691494710.2511691490002.001111398110210.2511398110002.00

211221937380.3511221920002.801217512208180.4517512200291.95

310621902310.2510621900002.751328614039340.2528614030011.60

413805784810.2513805780002.001421076038640.2521076038302.00

57979222060.257979222002.801521311337400.4021311334604.50

622229834140.25222288910010.001613243637960.2013243637962.20
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722050813010.4021999801856.701765804376410.2565804376411.00

812935747640.2512935747642.001821276475450.3021276475451.20

923095598080.3023095598083.501924845532290.2524845532294.60

1014438974380.2514426589560.602014594752580.2513001444540.40

گیری و پیشنهاداتنتیجه -4

 یزان کربنردن مکضمن انتخاب تامین کنندگان برتر به حداکثر کردن سود و حداقل  در مدل ارائه شده در این پژوهش

سبز  کننده که نهایتا منجر به انتخاب تامیندی اکسید ساطع شده از وسایل نقلیه در حمل محصوالت به مشتری 

اب همزمان و انتخ تقاضای حساس به قیمتدر نظرگیری  همچنین این مدل تواناییپرداخته شده است. شود می

ه برای ک اردچندین تامین کننده جهت برآرودی سازی اقالم گوناگون با سطوح مختلف کیفیت به طور همزمان را د

ی اربردی براتواند به صورت کنتایج این پژوهش می بنابراین .گرفتن تصمیم توسط تولیدکنندگان بسیار پر اهمیت است

گذاری  ا و قیمتدر مدل ارائه شده رابطه تقاض .کنندگان بکار گرفته شودتامینانتخاب های مرتبط با کلیه سازمان

ت که در مرور ادبیات موضوع روابط خطی بین تقاضا و قیمت محصوالمحصوالت به صورت غیرخطی بوده در حالی

ین در اچنین مهکرد.  توان هر دو حالت را در نظر گرفت و نتایج را مقایسهبرای توسعه مدل انجام شده میوجود دارد، 

ظر ته در نتوان کمبود را در شرایط پس افت، فروش از دست رفباشد که میمدل کمبود در هیچ سطحی مجاز نمی

 گرفت.
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یابی هاب چندگانه با در نظر گرفتن زمان و هزینة تغییر حالت انتقالیک مسئله مکان

2قاسم مصلحی، 1گلسا سروش نیا

g.soroushnia@in.iut.ac.ir؛ دانشگاه صنعتی اصفهان، هادانشجو کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم1
moslehi@iut.ac.ir؛ ها، دانشگاه صنعتی اصفهاناستاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم2

 چکیده
یابی هاب چندگانه با در نظر گرفتن زمان و هزینة تغییر حالت انتقال مورد بررسی قرار گرفته مکان هیک مسئل پژوهشدر این 

تاکنون مطرح شده، کاربرد فراوانی برای توسعه مسائل شبکه با فرضیات خاصی چون حالت یابی هاب که است. مسائل مکان

کاربرد مستقیم این مسائل را در دنیای واقعی د، اما نها دارهای دسترسی و هابانتقال یکنواخت و ارتباط مستقیم بین تمام گره

یابی با سه حالت انتقال و دو نوع هاب توسعه داده مکان هیابی هاب مرسوم به مسئلندر این مقاله مسئله مکا. کندمحدود می

زمان سفر و زمان تغییر حالت و نیز  هاهای دسترسی و هابهای حمل و نقل بین گرههزینهارائه شده در مسئله شده است. 

های و گره هایا هاب استانتقال نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین فرض اینکه شبکة اصلی به طورکامل متصل 

 اینریزی عدد صحیح مختلط برای حل یک مدل برنامه ، وجود ندارد.در ارتباط هستندیکدیگر  ادسترسی به طور مستقیم ب

و نتایج حاصل از حل شده اندونزی  الجزایرمجمع توزیع کانتیری در یهادادهمجموعه بر اساس  هایینمونه ارائه شده است. مسئله

 گرفته است.حل مورد بررسی قرار 

.ریزی عدد صحیح مختلطیابی هاب؛ هاب چندگانه؛ طراحی شبکه؛ برنامهمکان کلمات کلیدی:

مقدمه -1

به حمل و نقل دریایی بستگی دارد. به طور مثال در  جهانکاال بین نقاط مختلف  درصد زیادی از جابجایی

 2009برابر سال  4به میزان  2020در سال شود که کل حجم ترافیک کانتینریبینی میالجزایر اندونزی پیشمجمع

. بنابراین با توجه به اهمیت [1]شود ، دو برابر2020-2030رود که این میزان در دوره باشد. عالوه بر این انتظار می

های و انواع جابجایی ههای شبکتگذاری در حد کالن، زیرساخحمل و نقل کانتینری الزم است پیش از سرمایه

 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. کانتینری 

های حمل و نقل به عنوان مکانی برای ها در شبکههاب های حمل ونقل وجود دارد.بسیاری از شبکهتسهیالت هاب در 

 صورتبه جای آنکه ارسال به  .[2]شوندد ظاهر میصمبدأ و مق هایسازی و ترکیب جریان بین گرهجابجایی، مرتب

به کارگیری  .پذیر استنارسال امکاو مقصد صورت گیرد، از طریق تسهیالت هاب این  أجفت گره مبد هرمستقیم بین 

انواع مختلفی از د از صرفه اقتصادی برخوردار است. صهای مبدأ و مقهای بین گرهدلیل کاهش کمانبه  ،تسهیالت هاب

است  pیابی هاب که در آن تعداد هاب عدد ثابت یک مسئله مکان یابی هاب در ادبیات موضوع وجود دارد.مسائل مکان

 [5, 4]ب میانه توسط کمپل، تعدادی از مسائل ها[3]اصلی توسط اکلی پس از پژوهش .گویند 1میانه هاب-pرا مسئله 

طراحی شبکه هاب با  یابی هاب و مسئلهمسئله تخصیص و مکان [6]است. یون و کارنت بندی شدهمعرفی و فرمول

 ها در نظر گرفتند. ر هابهای ثابت و متغیهزینه

شبکة حمل و  های چندگانه است.یابی هاب در شبکهتصمیمات مکان بر مسئله ارائه شده در این پژوهش،تمرکز 

آهن( تواند با حاالت مختلفی )دریا، جاده و راههای مبدأ و مقصد میجریان بین گرهکه ای است نقل چندگانه شبکه

های در پایانه. . همچنین در این شبکه امکان تغییر حالت انتقال بین جفت گره مبدأ و مقصد وجود داردانتقال یابد

1 p-hub median 
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کند. در بنادر امکان انتقال کاال با یر میها تغیو محدودیت هاآهن با توجه به هزینهحالت انتقال بین جاده و راهداخلی 

هاب داخلی برای حمل و نقل کانتینری  ةفرمول ریاضی برای طراحی شبک [7]منگ و وانگ کشتی نیز فراهم است. 

اشفاق و  تعداد زیادی ذینفع وجود دارد، بسیار پرکاربرد است. در مواردی که بندیاین فرمول وچندگانه ارائه کردند 

ها برای تسهیل تغییر حالت هاب میانه را مورد بررسی قرار دادند که در آن دو نسخه از هاب-pیک مدل  [8]ساکس

یابی و تخصیص هاب یک مدل دو هدفه برای مسئلة مکان [9]همکارانکاهاگ و  .انتقال در نظر گرفته شده است

اند. شده در نظر گرفته MMmچندگانه ارائه کردند که در آن تمامی تسهیالت مبدا و مقصد در یک سیستم صف 

ها و تعیین تعداد وسایل کمینه کردن هزینه با هدفریزی حمل و نقل در شبکة هاب به برنامه [10]مسائلی و همکاران

یابی هاب چندگانه و طراحی به بررسی مسئله مکان [2]آلومور و همکاران ، پرداختند.لینک در هر دورهنقلیه برای هر 

ها تنها در حالت حمل و نقل زمینی لحاظ شده ها زمان حمل و نقل بین هابکه در مسئله آن شبکة هاب پرداختند

یابی هاب چندگانه برای ریزی عددصحیح مختلط برای مسئله مکانیک مدل برنامه [11]اساریو مورا و همکاران .است

قلم کاالی متفاوت  6حالت انتقال،  2یابی هاب با ها مسئله مکانجابجایی اقالم متفاوت ارائه دادند. مدل پیشنهادی آن

 نقطه حل کرده است.  100و 

نوع هاب برای اولین بار  2حالت انتقال و  3یابی هاب چندگانه با در نظر گرفتن مسئله مکان [1]و همکارانمختار 

را معرفی کرده و مدل ریاضی خود را در  (ICD2)ی اندونزیشبکه توزیع کانتینرهای ها همچنین دادهآن .رائه کردندا

ها، قطارها و کامیوندارند.  یر( قرارجزا) شهرهای اصلی اندونزی در شش منطقه اصلی سازی کردند.دنیای واقعی پیاده

 انتقال هستند. هر مسیر ممکن است ترکیبی از این سه حالت در این مناطق کاالها سه حالت بزرگ انتقال حجم کشتی

 به یکدیگر های هابگرهو  همچنین ممکن است یک لینک مستقیم از هر گره دسترسی به گره هابند. ه کاستفاد

گره  195گره شامل  225الجزایر اندوزی مشخصات حداکثر های کانتینری مجمعمجموعه داده در وجود نداشته باشد.

توسعة اقتصادی اندونزی مشخص گره بالقوه هاب ثبت شده است. مجموعة هاب بالقوه براساس طرح  30تقاضا و 

داده به صورت آنالین در دسترس عموم قرار گرفته  مجموعةاین  پایانة داخلی هستند. 5های بالقوه شامل اند. هابشده

  .[1]3است

ال )بین دریا، جاده و زمان و هزینة تغییر حالت انتق [1]مختار و همکاران با وجود نقاط قوت بیان شده، در مقاله 

، [1]مکارانار و هآهن( در نظر گرفته نشده است. پژوهش فعلی عالوه بر در نظر گرفتن فرضیات حاکم بر مدل مختراه

ر این ده است. دفته شزمان تغییر حالت انتقال کاال و زمان انتقال کاال با هر کدام از حاالت حمل و نقل، در نظر گر

بق وان به تطاتها نیز لحاظ شده است. از مزیت مدل پیشنهادی میمقاله فاکتور تخفیف زمان و هزینة انتقال بین هاب

گیری بهتر و صمیمه در تگذاران این حوزی اشاره کرد، که این امر به سرمایهبیشتر مسئله با مسائل مطرح در دنیای واقع

ه ترتیب نتایج ب 4و  3گیرد. در بخش تعریف مسئله مورد بررسی قرار می 2در بخش در ادامه . کندمؤثرتر کمک می

شود.ارائه می 5در بخش  و منابعبیان شده است گیری نتیجهوعددی 

تعریف مسئله -2

ای است که تقاضای جفت گره مبدأ و مقصد را برآورده سازد و خدمات دریافتی در طراحی شبکه پژوهشاین هدف 

𝑁به صورت گره nای از . مجموعهقرار گیرد ،داده شده خدمتمحدودۀ زمان  = {12… 𝑛}  و جریان وجود دارد𝑊𝑖𝑗

(𝑖𝑗) مبدأ و مقصد بین هر جفت گره ∈ 𝑁 × 𝑁 ها ای از کمانمجموعه. همچنین شودتعریف می𝐴 ∈ 𝑁 × 𝑁 

 𝐴1به سه زیر مجموعه ها را این کمانتوان وجود داشته باشد و مینیز ای موازی هنکمات شود که ممکن استعریف می

،𝐴2  و 𝐴3  آهن است. سپس شبکه ها با حالت انتقال دریا ، جاده و راهتقسیم کرد، که به ترتیب نشان دهنده کمان

𝐻ها انتخاب کردای از گرهتوان از یک زیرمجموعههاب را می ۀگرشود. نشان داده می (𝑁𝐴)توسط گراف  ⊆ 𝑁. 

2 Indonesia Container Distribution 
3 OR Dataset Library, https://orlib.uqcloud.net , Accessed: 2018-08-18 
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ایجاد یک گره به عنوان هاب تنها در صورت در  و آوردیای را به وجود متغییر حالت برای هر واحد از جریان، هزینه

گره و مسیریابی تقاضای جریان  Nها در بین هابای از های ثابت ممکن است. مسئله تعیین مجموعهنظر گرفتن هزینه

انتقال حالت  3جزیره و  4ای با شبکه 1شکل .شودیابی چندگانه نامیده میمکانبا حداقل کردن هزینه کل، مسئله 

ها آهن و در بنادر امکان انتقال با کشتیها و راههای داخلی امکان انتقال بین جادهپایانه در .دهدمختلف را نشان می

𝑞که به صورتی  (𝑞𝑝)برای دو عدد صحیح  گانهیابی هاب چندمسئله مکاندر یک فراهم است.  ≤ 𝑝  ،تعداد کل باشد

 گانههاب میانه چند (𝑞𝑝)را به عنوان مسئله . به طور کلی این مسئلهاست qهای داخلی برابر و حداقل پایانه pها هاب

.[1]گیریمدر نظر می

]1[حالت انتقال 3جزیره و  4نمایش یک شبکة چندگانه برای  :1شکل

𝛿𝑖𝑚
𝑖 برای هر .است 𝑚ها با حالت انتقال ای از کمانزیر مجموعه دهندهنشان + ∈ 𝑁, 𝑚 ∈ 𝑀  :داریم𝛿𝑖𝑚

+ =

{𝑒 ∈ 𝐴𝑚: 𝑒 = (𝑖𝑗)𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑗 ∈ 𝑁}  و⋃ 𝛿𝑖𝑚
+

𝑚∈𝑀شودمچنین تعریف می. ه𝛿𝑖
− = ⋃ 𝛿𝑖𝑚

−
𝑚∈𝑀و

𝛿𝑖𝑚
− =  {𝑒 ∈ 𝐴𝑚: 𝑒 = (𝑗𝑖)𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑗 ∈ 𝑁} .D های بالقوه ترمینال داخلی استای از هابزیرمجموعه𝐷 ⊂

𝐻 .هایاندیس به طور کلی i وj  هایاندیس های تقاضا وگره k،l وm هایاندیس حاالت انتقال و h  وs نشان را ها هاب

  فرضیات حاکم بر مسئله به صورت زیر است. دهند.می

هزینه حمل و نقل و زمان سفر به نوع حمل و نقل بستگی دارد.  (1

در این مدل محدودیت ظرفیت نداریم. (2

 فرض نابرابری مثلثی در این مدل برقرار است. (3

.فراهم است هاا کشتیامکان انتقال بها و راه آهن و در بنادر های داخلی امکان انتقال بین جادهدر پایانه (4

مدل ریاضی -1. 2

 .اندان شدهبی 2و  1 پارامترها و متغیرها به ترتیب در جداول

: پارامترها1جدول

تعریف پارامترنام پارامتر تعریف پارامتر نام پارامتر

𝐺ℎ𝑘𝑙

 ℎ در هاب  𝑙به حالت  𝑘 هزینة انتقال ازحالت

𝑘𝑙برای هر واحد جریان ∈ 𝑀 𝐹𝑙𝑠ℎ
𝑚  

با  ℎو  𝑠های هزینة ثابت عملیات لینک بین هاب

 𝑚 حالت انتقال

𝐹ℎ هزینة ایجاد هاب𝑠𝑘𝑙 𝑙به 𝑘حالت  زمان تغییر حالت انتقال از 

𝛼𝑐𝑚 
فاکتور تخفیف هزینه حمل و نقل هاب به هاب با 

m𝑜𝑐ℎحالت انتقال 
𝑚 هزینة عملیات الزم در هابh با حالت انتقال m

𝑑𝑖𝑗
𝑚  گرهفاصله بین نقاط 𝑖 و𝑗  با حالت انتقال𝑚 𝑜𝑡ℎ

𝑚  زمان عملیات الزم در هابh  با حالت انتقالm

𝑐𝑖𝑗
𝑚 

با حالت  𝑗و 𝑖گره هزینة حمل و نقل بین نقاط 

𝑚 ،  𝑐𝑖𝑗انتقال 
𝑚 = 𝛼𝑚𝑑𝑖𝑗

𝑚 𝛼𝑡𝑚 
فاکتور تخفیف زمان حمل و نقل هاب به هاب با 

 mحالت انتقال 

𝑤𝑖𝑗 مقدار مثبت به اندازه کافی بزرگ𝑗𝑀و 𝑖تقاضا بین هر جفت گره  

𝑡𝑡𝑖𝑗
𝑚 زمان سفر بین گرهi وj   با حالت انتقالm𝛽حداکثر زمان حمل و نقل 
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𝛼𝑚  هزینة حالت انتقال برای هر𝑚 ∈ 𝑀

متغیرها :2جدول

تعریف متغیرنام متغیر

𝑥𝑖𝑗ℎ𝑠𝑘𝑙 ℎ𝑠برای هر  {ℎ𝑠}از لینک  𝑊𝑖𝑗کسر جریان   ∈ 𝐻 است که حالت انتقال از k  بهl کندتغییر می

𝑦𝑖𝑗𝑒 𝑖𝑗 کند برای هراستفاده می eکه از کمان  𝑊𝑖𝑗کسری از جریان درخواستی   ∈ 𝑁/𝐻𝑖 ≠ 𝑗  و𝑒 ∈ 𝑀

𝑍ℎ 
ℎمتغیر صفر یک ، برای هر  ∈ 𝐻  است زمانی که هاب  1برابرh  هیچ  شودمی)فرض  0انتخاب شود و در غیر این صورت

های بالقوه وجود ندارد(جریان تقاضا برای هاب

𝑓𝑓𝑖ℎ
𝑚 گره متغیر صفر و یک، اگر بینi  و هابh با حالت انتقال m  0و در غیر این صورت  1ارتباط باشد

𝑓𝑧𝑖𝑗ℎ𝑠
𝑚  

ℎ𝑠 برای هر   {ℎ𝑠}و از لینک  jبه گره  i متغیر صفر و یک، اگر جریان ورودی از گره ∈ 𝐻 با حالت انتقالm  استفاده

0و در غیر این صورت 1کند

𝑧𝑧𝑠ℎ
𝑚 0 و در غیر این صورت 1ارتباط باشد  mبا حالت انتقال  sو hمتغیر صفر و یک، اگر بین هاب  

𝑇𝑖𝑗 jبه گره  i زمان انتقال از گره 

𝐶𝑟𝑖𝑗 هزینه انتقال از گره i  به گرهj

𝜃𝑖𝑗ℎ𝑠𝑘𝑙  
ℎ𝑠برای هر  {ℎ𝑠}و از لینک  jبه گره  i متغیر صفر و یک، اگر جریانی از ورودی از گره ∈ 𝐻 با حالت انتقال ازk به l 

 0و در غیر این صورت  1 وجود داشته باشد

هاب به صورت زیر است:-pqیابی مسئله مکانمدل 

(1)  𝑀𝑖𝑛 ∑ 𝐹ℎ𝑍ℎ
ℎ

+ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗
𝑚

𝑒𝑚𝑗𝑖
𝑤𝑖𝑗𝑦𝑖𝑗𝑒 + ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝐶𝑟𝑖𝑗

𝑗𝑖
+ ∑ ∑ ∑ 𝐹𝑙𝑠ℎ

𝑚 𝑧𝑧𝑠ℎ
𝑚

𝑚ℎ𝑠

(2)  𝑠𝑡 ∑ 𝑍ℎ = 𝑃
ℎ∈𝐻

 

(3)   ∑ 𝑍ℎ ≥ 𝑞
ℎ∈𝐷

 

(4)   ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑒
𝑒∈𝛿𝑖

+
− ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑒

𝑒∈𝛿𝑖
−

= 1  ∀𝑖𝑗 ∈ 𝑁\𝐻

(5)   ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑒
𝑒∈𝛿𝑗

+
− ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑒

𝑒∈𝛿𝑗
−

= −1  ∀𝑖𝑗 ∈ 𝑁\𝐻

(6)   ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑒
𝑒∈𝛿ℎ

+
− ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑒

𝑒∈𝛿ℎ
−

= 0  ∀𝑖𝑗 ∈ 𝑁\𝐻ℎ ∈ 𝐻ℎ ≠ 𝑖𝑗

(7)  
 ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑒

𝑒∈𝛿ℎ𝑚
+

− ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑒
𝑒∈𝛿ℎ𝑚

−
= ∑ 𝑥𝑖𝑗ℎ𝑠𝑘𝑚

𝑘≠𝑚
− ∑ 𝑥𝑖𝑗ℎ𝑠𝑚𝑙

𝑙≠𝑚
  ∀𝑚 ∈ 𝑀 ℎ𝑠 ∈ 𝐻 𝑖𝑗

∈ 𝑁 𝑖 ≠ 𝑗

(8)   ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗ℎ𝑠𝑘𝑙
𝑘𝑙∈𝑀𝑖𝑗∈𝑁

≤ 𝑀𝑍ℎ  ∀ℎ ∈ 𝐻 

(9)   𝜃𝑖𝑗ℎ𝑠𝑘𝑙 ≥ 𝑥𝑖𝑗ℎ𝑠𝑘𝑙   ∀𝑘𝑙 ∈ 𝑀 ℎ𝑠 ∈ 𝐻 𝑖𝑗 ∈ 𝑁 𝑖 ≠ 𝑗 

(10)   𝑧𝑧𝑠ℎ
𝑚 ≤ 𝑍ℎ   ∀ℎ𝑠 ∈ 𝐻  𝑚 ∈ 𝑀 

(11)   𝑧𝑧𝑠ℎ
𝑚 ≤ 𝑍𝑠   ∀ℎ𝑠 ∈ 𝐻  𝑚 ∈ 𝑀 

(12)  

 𝐶𝑟𝑖𝑗 = ∑ ∑ 𝑐𝑖ℎ
𝑚

𝑚ℎ∈𝐻
ℎ≠𝑖

𝑓𝑓𝑖ℎ
𝑚 + ∑ ∑ ((𝑜𝑐ℎ

𝑚 + 𝛼𝑐𝑚𝑐ℎ𝑠
𝑚 + 𝑜𝑐𝑠

𝑚

ℎ𝑠∈𝐻𝑚
)𝑓𝑧𝑖𝑗ℎ𝑠

𝑚

+ ∑ 𝜃𝑖𝑗ℎ𝑠𝑘𝑙𝐺ℎ𝑘𝑙)
𝑘𝑙∈𝑀

+ ∑ ∑ 𝑐𝑠𝑗
𝑚

𝑚
𝑠∈𝐻
𝑠≠𝑗

𝑓𝑓𝑠𝑗
𝑚  ∀𝑖𝑗 ∈ 𝑁𝑖 ≠ 𝑗

(13)  

 𝑇𝑖𝑗 = ∑ ∑ 𝑡𝑡𝑖ℎ
𝑚

𝑚ℎ∈𝐻
ℎ≠𝑖

𝑓𝑓𝑖ℎ
𝑚 + ∑ ∑ ((𝑜𝑡ℎ

𝑚 + 𝛼𝑡𝑚𝑡𝑐ℎ𝑠
𝑚 + 𝑜𝑡𝑠

𝑚

ℎ𝑠∈𝐻𝑚
)𝑓𝑧𝑖𝑗ℎ𝑠

𝑚

+ ∑ 𝜃𝑖𝑗ℎ𝑠𝑘𝑙𝑠𝑘𝑙)
𝑘𝑙∈𝑀

+ ∑ ∑ 𝑡𝑡𝑠𝑗
𝑚

𝑚
𝑠∈𝐻
𝑠≠𝑗

𝑓𝑓𝑠𝑗
𝑚  ∀𝑖𝑗 ∈ 𝑁𝑖 ≠ 𝑗 

(14)   𝑇𝑖𝑗 ≤ 𝛽  ∀𝑖𝑗 

(15)  𝑓𝑧𝑖𝑗ℎ𝑠
𝑚 + 𝑓𝑧𝑖𝑗𝑠ℎ

𝑚 ≤ 𝑧𝑧𝑠ℎ
𝑚   ∀𝑖𝑗 ∈ 𝑁𝑖 ≠ 𝑗 ℎ𝑠 ∈ 𝐻

(16)  𝑥𝑖𝑗ℎ𝑠𝑘𝑙 , 𝑦𝑖𝑗𝑒 , 𝑇𝑖𝑗   𝐶𝑟𝑖𝑗 ≥ 0  ∀𝑘𝑙 ∈ 𝑀 ℎ𝑠 ∈ 𝐻 𝑖𝑗 ∈ 𝑁 
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(17)  𝜃𝑖𝑗ℎ𝑠𝑘𝑙 , 𝑧𝑧𝑠ℎ
𝑚 , 𝑍ℎ , 𝑓𝑓𝑖ℎ

𝑚, 𝑓𝑧𝑖𝑗ℎ𝑠
𝑚 ∈ {01}  ∀𝑘𝑙𝑚 ∈ 𝑀 ℎ𝑠 ∈ 𝐻 𝑖𝑗 ∈ 𝑁

 .ها استز طریق لینکا جریانهزینه  و هزینه کل حمل و نقل هاب،هزینه ثابت ایجاد  ل کردنتابع هدف حداق

به د که حداقل ده( نشان می3است. محدودیت ) pبه تعداد و ها ثابت دهد که تعداد کل هاب( نشان می2محدودیت )

یان تقاضا تخصیص د که جریان کلی برای هر جرنکن( تضمین می5( و )4داخلی وجود دارد. محدودیت ) پایانة qتعداد 

رودی و خروجی وکند که جریان می اطمینان حاصل( 6های مربوطه خاتمه یافته است. محدودیت )یافته و در پایانه

د. نخاب شده تغییر کنت فقط در هاب انتتمام حاالکند تضمین می( 7تقاضا در هر گره میانی برابر است. محدودیت )

بیان ( 9د. محدودیت )نکنتغییر می تأسیس شدههای کند که تمام حاالت فقط در هاب( تضمین می8محدودیت )

( 10محدودیت ) ها منتقل شود.کند در صورتی جریان بین دو گره برقرار است که کسری از جریان تقاضا بین گرهمی

( هزینه 12. محدودیت)ها فراهم استدر صورتی که هاب ایجاد شده باشد، امکان ارتباط بین هاب دهندنشان می( 11و)

کند. را محاسبه می  jو i( زمان حمل و نقل را بین گره 13کند. محدودیت )را محاسبه می  jو iحمل و نقل را بین گره 

مل و نقل بیشتر نباشد. داکثر زمان حح از  jو iکند که زمان حمل و نقل بین گره ( تضمین می14)محدودیت

( بازه 17) و( 16کند که جریان فقط از مسیرهای ایجاد شده عبور کند. و محدودیت )( تضمین می15محدودیت )

 د.ندهمتغیرها را نشان می

نتایج عددی -3

با استفاده از نرم افزار  RAM GB 75با  Intel r Core(TM) i7 CPU @ 3GHz ای با مشخصات رایانهدر مدل 

GAMS win64 273 کننده و با حلGUROBI  .54، شامل گره 73با حل شده برابر نمونه  بیشتریناجرا شده است 

𝐺ℎ𝑘𝑙 ،𝐹ℎ ،𝛼𝑚 ،𝑑𝑖𝑗پارامترهای  هاب داخلی است. 5هاب بالقوه و  19گره تقاضا، 
𝑚 ،𝑤𝑖𝑗 و 𝐴(𝑖𝑗)  از مجموعه داده

ICD  برای دو پارامتر . استقابل دستیابی𝛽  و𝑀  در نظر گرفته شده است.  5800000و  300000به ترتیب مقادیر

آمده است. 3های مشخص در جدولسایر پارمترهای مسئله به صورت تصادفی در بازه
. مقادیر پارامترهای مسئله3جدول

مقادیر پارامتر  مقادیر پارامتر

𝐹𝑙𝑠ℎ
𝑚  ]230002500[ 𝑠𝑘𝑙  ]102[

𝑜𝑡ℎ
𝑚 ]205[𝛼𝑡𝑚]101[

𝑡𝑡𝑖𝑗
𝑚 ]201[𝛼𝑐𝑚]101[

𝑜𝑐ℎ
𝑚]200007000[

و مدل  [1]ختار و همکارانممدل مقاله توسط  های بالقوۀ متفاوتتایی با تعداد هاب73و 66های هنموننتایج حاصل از

 .آمده است 5و  4به ترتیب در جداول ، پژوهشارائه شده در این 
=66n یبرا ICD یهامجموعه داده یمحاسبات یجنتا .4جدول

مقاله فعلی مقاله مختار و همکاران

تابع هدف زمان محاسبات )بر حسب ثانیه( تابع هدف ثانیه(زمان محاسبات )بر حسب  q p 
1/49e+14 2990 1/44e+14 30 5 15 
1/49e+14 2096 1/43e+14 30 5 16 
1/48e+14 2445 1/42e+14 35 5 17 
1/48e+14 2515 1/42e+14 36 5 18 
1/47e+14 2586 1/42e+14 37 5 19 

های بالقوه زمان حل مدل افزایش یافته و مقدار تابع مشخص است، با افزایش تعداد هاب داولجاین همانطور که در    

ها شده و این امر به کاهش کاهش تعداد کمان ها باعث انباشته شدن جریان وهدف بهتر شده است. افزایش تعداد هاب

انجامد. همچنین مقدار تابع هدف مدل ارائه شده در این پژوهش به دلیل در نظر گرفتن هزینة تغییر تابع هدف می
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الت انتقال جریان، بیشتر از مقدار تابع هدف بدست آمده از مقاله مختار و همکاران است، با این وجود مطابقت ح

  بیشتری با فرضیات حاکم بر دنیای واقعی دارد.
=73n یبرا ICD یهامجموعه داده یمحاسبات یجنتا .5جدول

مقاله فعلی مقاله مختار و همکاران

تابع هدف )بر حسب ثانیه(زمان محاسبات  تابع هدف زمان محاسبات )بر حسب ثانیه( q p 
1/57e+14 2500 1/50e+14 38 5 15 
1/56e+14 2600 1/49e+14 39 5 16 
1/54e+14 2700 1/48e+14 39 5 17 
1/54e+14 3000 1/47e+14 40 5 18

1/52e+14 3354 1/47e+14 48 5 19 
گیرینتیجه -4

-pq یابیکانم مدل کیهاب مرسوم ارائه شده است.  یابیتوسعه مسئله مکان یچارچوب شبکه برا کیمقاله  نیدر ا

عو دو نو سه روش حمل و نقل پژوهش نیشده است. در ا بندیشبکه فرمول یمسئله طراح یارائه شده و براهاب 

حداکثر وته شده جداگانه در نظر گرفدر این مدل زمان عملیات و حمل و نقل به صورت هاب در نظر گرفته شده است. 

یسازی در دنیاه. با توجه به نتایج عددی مدل پیشنهادی قابلیت پیادزمان انتقال بین دو گره نیز لحاظ شده است

ارائه ود مدل ریاضی یاتوان با بهبدر مطالعات آتی می کند.یمگذاران این حوزه کمک شایانی واقعی را دارد و به سرمایه

نیاین را در دتایج آحل کرده و ن تریابی هاب چندگانه را در ابعاد بزرگابتکاری یا فراابتکاری، مسئله مکانیک روش 

اظ کرد.ر مدل لحها و در نظر گرفتن هاب پشتیبان را دتوان امکان خرابی هابهمچنین می سازی کرد.واقعی پیاده
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 چكیده
های اخیر افزایش جذابیت استفاده از خودروهای اشتراکی را در سال ،رشد جمعیت، افزایش حجم ترافیک و کمبود فضای پارک

شده و  یرقابت ینوع خدمات وارد فضا نیارائه دهنده ا یهاخودرو باعث شده تا شرکت یگذارگسترش استفاده از خدمات اشتراکاست. داده
 ،یبرق یافراد به استفاده از خودروها لیها و تمادولت یگذاراستیس ،یتکنولوژ شرفتیپ بقا باشند. یسود برا شیو افزا هانهیدنبال کاهش هزبه

مرتبط با  یهاتیحالت، محدود نیدر انوع خودرو در ناوگان خود سوق داده است.  نیخودرو را به سمت استفاده از ا یگذاراشتراک یهاشرکت

گذاری خودرو به ارائه خدمات اشتراک است. قیدق یبررس ازمندیو ن شودمیخودرو اضافه  یگذاربه مسائل اشتراکنیز  یبرق یخودروها
های تحمیل شده ناشی از رفع جایی و هزینهپذیری بیشتر برای کاربران، مسئله جابهرغم فراهم کردن انعطافطرفه، علیصورت یک

کردن سود نهسازی با هدف بیشیعدم تعادل عرضه و تقاضا را برای سیستم به همراه دارد. این مقاله به دنبال ارائه یک مدل بهینه
جایی با درنظرگرفتن تقاضای ریزی پرسنل جابهگذاری سفر و برنامهسیستم ارائه دهنده خدمات خودروهای اشتراکی از طریق قیمت

 .باشدمیحساس به قیمت و محدودیت شارژ باتری خودرو 

.جاییهجاب ؛خودرو برقی ؛گذاری خودرواشتراک سیستم ؛گذاریقیمت کلمات کلیدی: 

و مرور ادبیات مهمقد -1

سال اخیر به سرعت در حال  20، در مالکیت خودرواستفاده از خودروهای اشتراکی به عنوان یک جایگزین جذاب برای 

 ،انتشار کربنهای فسیلی و کاهش مصرف سوختدر مندی از خودروی برقی بهرهمزایای امیدبخش . ]1[افزایش است

گذاری خودرو دو رویکرد های اشتراکدر سیستم. ]2[ونقل بیشتر کرده استدر ناوگان حمل ها راآناز استفاده اهمیت 

. شودشناخته میطرفه و دوطرفه مبتنی بر ایستگاه و شناور وجود دارد که حالت مبتنی بر ایستگاه با دو وضعیت سفر یک

های از ایستگاه گیریصورت تحویل و بازپسبهطرفه از یک ایستگاه و سفر یک گیریپسصورت تحویل و بازسفر دوطرفه به

ترین مهم .]3[دی دارطرفه، این حالت مطلوبیت بیشترباال در سفر یکپذیری انعطافبه دلیل مختلف تعریف شده است. 

طرفه، توزیع نامتعادل عرضه و تقاضا است. برای رفع این چالش در یک سیستم خودروهای اشتراکی با رویکرد سفر یک

 . ]4[گذاری و تخصیص پرسنل استفاده کرد های قیمتتوان از سیاستیمشکل م

بینی تقاضا و در پیشبا  ]6[مرجع  .]5[ ستبیان شده ا گذاریگذاری سفر بر استفاده از خدمات اشتراکتأثیر قیمت

گذاری قیمتمدل یک با کمک خودروهای برقی کاهش عدم تعادل به بررسی  نظرگرفتن رابطه یکپارچه با شبکه برق،

 .پذیردمیهای قیمتی انجام مشوقبا استفاده از وسط کاربران سیستم و جایی الزاما تهپویا پرداخته است. در این مقاله جاب

ارائه تخفیف به  تعیین مسیر جدید همراه با گذاری و، مدل قیمتبا فرض دراختیار داشتن اطالعات تقاضا ]7[در مرجع 

سازی سود سیستم به تعیین با هدف بیشینه ]8[مرجع ارائه شده است.  جایی مطلوب سیستمانجام جابه برای مشتریان

 . سفر و اندازه و نحوه استقرار ناوگان و پرسنل پرداخته است قیمت

زمایشى
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-محدودیت(، ]8و6و1[ اند )مراجعگذاری اشاره کردهمقاالتی که به استفاده از خودروهای برقی در ناوگان سیستم اشتراک
طور مثال به ،باتری خودرواند )بویژه مسائل مرتبط با بینانه درنظرگرفتهنوع خودروها را بسیار ساده و غیرواقع های این

از دسترس خارج ، %100شارژ  ، در طول مدت زمان رسیدن به سطحدبه ایستگاه بازگرد %70اگر خودرویی با سطح شارژ 

با توجه به مرور ادبیات  .(سخ به برخی از تقاضاها را داشته باشده ممکن است این خودرو قابلیت پاکدرحالی فرض شده،

ریزی پرسنل با در نظر گرفتن سطح شارژ این حوزه، تعیین بهینه قیمت، نحوه استقرار اولیه خودروهای ناوگان و برنامه

ارائه مدلی برای حل این این مقاله به دنبال   .استه هر خودرو در هر بازه زمانی به عنوان شکاف تحقیقاتی شناخته شد

سازی مدل برای یک پیادهترتیب تعریف مسئله، ارائه مدل ریاضی، به یبعد هایبخشمنظور در به همین باشد.مسئله می

  شده است.بیان بندی جمع و درنهایت مثال

تعریف مسئله -2

از تعداد مشخص خودرو  کهاست دهنده خدمات خودروهای اشتراکی درنظر گرفته شدهیک شرکت ارائهمقاله در این 

ها دارای تعداد و هر یک از آناست ها معین برقی و ایستگاه شارژ برخوردار است. منطقه تحت پوشش و محل ایستگاه

 زانیمشود. . درآمد این شرکت از طریق پاسخ به تقاضاهای سفر حاصل میباشدمیمحدود فضای پارک مجهز به شارژر 

. از طرفی تعداد  شده است ینیب شیسفر از قبل پو پایان مقصد و زمان شروع -مبدا ستگاهیتقاضاها براساس احداکثر 

به طوری که با افزایش قیمت،  ،استوابسته شده از سوی شرکت و کشش قیمتی تقاضای کاربران تقاضا به قیمت ارائه

 ا صفر خواهد بود. مقدار تقاض ،یابد. الزم به ذکر است اگر قیمت از حدی بیشتر شودتقاضا کاهش می

گذاری مناسب، در راستای است تا شرکت از طریق سیاست قیمتهای مختلف سبب شدهایستگاهعدم توازن تقاضا بین 

توان برای گذاری به تنهایی بهترین راه حل نیست و با توجه به ضرورت شرایط، میرفع این مشکل گام بردارد. قیمت

ها استفاده کرد و به تبع جا کردن خودروها بین ایستگاهجابهمنظور بهعدادی پرسنل داده شده، از تافزایش تقاضای پاسخ

نظور استفاده بهینه . به مشدها را متحمل ها بین ایستگاهکارگیری پرسنل و حرکت آنهایی از جمله هزینه بهآن هزینه

ها برای تخصیص یک بازه زمانی در ایستگاه توانند بیشتر ازوقت است و نمیها به صورت پارهکارگیری آناز پرسنل، به

 منتظر بمانند.
ونقل متشکل از تعداد مشخص خودروهای برقی مشابه است. برای تخصیص طورکه قبال اشاره شد، ناوگان حملهمان

ن را توان وضعیت خودرو در هر زماگوی مسیر انتخابی باشد، بنابراین میخودروها به افراد، سطح شارژ باتری باید پاسخ

 -3درحال شارژ در ایستگاه و  -2در حال حرکت توسط کاربر یا پرسنل،  -1: ذیل معین کرد هایتوسط یکی از حالت

 . (ری آن دارای سطح شارژ کامل استپارک در ایستگاه )خودرویی که بات

سنل و استقرار اولیه درنهایت شرکت به دنبال آن است تا با استفاده از منابع موجود و تعیین بهینه قیمت، تعداد پر

جایی پرسنل و سطح شارژ باتری، سود روزانه خود را حداکثر ، جابهحساس به قیمتی تقاضا، ضمن درنظرگرفتن هاخودرو

ای، تقسیم دقیقه15تر، به عنوان مثال های کوچکبرای بررسی کارآمد پویایی مسئله ذکرشده، افق زمانی به بخش نماید.

ها در ابتدای هر بازه جایی و تخصیص آنکارگیری پرسنل، جابهمل اجاره و بازگشت خودرو، بهشده است. تمام عملیات شا

افتد. زمانی اتفاق می

مدل ریاضی -3

𝐷𝑖𝑗) تقاضا تابعریزی غیرخطی با فضای محدب تعریف شده است. در ادامه برای مسئله بیان شده، مدل برنامه
𝑡  و قیمت (

(𝑃𝑖𝑗
𝑡  ( بیان شده است:1در قالب رابطه ) ،(

زمایشى
خه آ
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(1)𝑓(𝑃𝑖𝑗
𝑡 ) =

{

⌊𝐷𝑖𝑗
𝑡 − 𝑒𝑖𝑗

𝑡 ∗ 𝑃𝑖𝑗
𝑡 ⌋ , 0 < 𝑃𝑖𝑗

𝑡 ≤
𝐷𝑖𝑗
𝑡

𝑒𝑖𝑗
𝑡

0                  , 𝑃𝑖𝑗
𝑡 >

𝐷𝑖𝑗
𝑡

𝑒𝑖𝑗
𝑡

Dij
t ریمس کاربران برایتقاضای موجود  حداکثر i به j  یزمان بازه شروعدر t باتوجه به ضریب - افزایش قیمت که با

𝑒𝑖𝑗)حساسیت به قیمت 
𝑡  اند.معرفی شده 1ته در مدل، طبق جدول کاررفنمادهای به .یابدکاهش می -(

تعریف نمادهای استفاده شده در مدل -1جدول

هاها و مجموعهاندیس

𝑡 , 𝜏 های زمانیهای مربوط به بازهاندیس𝑖 , 𝑗اندیس ایستگاه

𝑉برقی مجموعه خودروهای 𝑁هامجموعه ایستگاه

𝑇ی کاریهای زمانی در یک دورهبازه مجموعه

پارامترها

𝑠𝑜𝑐𝑣یفاصله هر بازه زمان∆
یدر شروع دوره کار vخودرو  هیاول شارژ 0

𝑁𝐸𝑉 یباتر شارژ حداکثر𝑠𝑜𝑐𝑀اریدر اخت یبرق یتعداد خودروها 
𝑁𝑝𝑒𝑟 قهیدق هر در خودرو یمصرف باتر نرخ𝐶حداکثر تعداد پرسنل در دسترس 

𝑄𝑖  قهیدق هر در خودرو یباتر شارژ نرخi𝐶ℎ ستگاهیپارک در ا یتعداد فضا 
𝐷𝑖𝑗
𝑡 t یبازه زمان شروعدر  j به i ریموجود مس یحداکثر تقاضا 
𝛿𝑖𝑗
𝑡 t یزمان بازه شروع در jبه  i ستگاهیپرسنل از ا ایخودرو توسط کاربر  حرکتزمان  مدت 
𝜉𝑖𝑗
𝑡 مانند دوچرخه( هینقل لیوسا ری)با استفاده از سا t یدر شروع بازه زمان jبه  i ستگاهیزمان حرکت پرسنل از ا مدت 

𝐸𝐶واحد با یبرق یخودرو ثابت نهیهز $/veh-day مهیب و استهالک ،ینگهدار مانند ییهانهیامل هزبه ش

𝑃𝐶حدوا با پرسنل به یپرداخت زانیم $/per-day
𝑇𝐶𝑖𝑗

𝑡 (یمصرف برق نهیهز) t یدر شروع بازه زمان jبه  i ستگاهیسفر کاربر از ا نهیهز 
𝑅𝐶𝑖𝑗

𝑡  (یمصرف برق نهیهز) t یدر شروع بازه زمان jبه  i ستگاهیسفر پرسنل از ا نهیهز 
𝑀𝐶𝑖𝑗

𝑡 هینقل لیوسا ریاستفاده از سابا  t یدر شروع بازه زمان jبه  i ستگاهیحرکت پرسنل از ا نهیهز 

متغیرهای تصمیم

𝑛𝑖
i ستگاهیدر اها خودرو هیاول تعداد 0
𝑝𝑖𝑗
𝑡 t یدر شروع بازه زمان jبه  i ستگاهیکاربر از ا یسفر برا متیق 
𝑑𝑖𝑗
𝑡 t یدر شروع بازه زمان jبه  i ستگاهیشده از اداده پاسخ  یتعداد تقاضا 
𝑥𝑖𝑗
𝑡 .دهندیانجام م  jبه  i ستگاهیخودرو را از ا ییجابه، جاt یکه در شروع بازه زمان یتعداد پرسنل 

𝑦𝑂𝑖
𝑡 .دهند انجامرا  خودرو ییجاجابه تا ندیآیم i ستگاهیبه ا O یاز مبدا فرض ،t یکه در شروع بازه زمان یتعداد پرسنل 

𝑦𝑖∗
𝑡 خودرو را انجام دهند. ییجا، جابهt+1 بازه هستند تا با شروع i ستگاهیدر ا ،t یبازه زمان انیکه در پا یتعداد پرسنل 
𝑦𝑖𝑗
𝑡 بروند.  j ستگاهیبه ا هینقل لیوسا ریهستند و قرار است با سا i ستگاهیدر ا ،t یبازه زمان انیکه در پا یتعداد پرسنل 

𝑦𝑖𝑖
𝑡 ند.نبما کاریب ستگاهیدر ا یبازه زمان کی یقرار است براهستند و  i ستگاهیدر ا ،t یبازه زمان انیکه در پا یتعداد پرسنل 

متغیرهای کمكی

𝐴𝑖𝑗
𝑡𝑣  خودروv، یدر شروع بازه زمان t، ریبه مس i به j است شده داده صیتخص.

𝑀𝑜𝑣𝑒𝑖𝑗
𝑡𝑣خودرو v، یدر شروع بازه زمان t، ریمس در i به j است حرکت حال در. 

𝐵𝑖
𝑡𝑣 .تدر حال شارژ اس i ستگاهیدر ا ،t یبازه زماندر شروع  ،vخودرو  

𝑃𝑎𝑟𝑘𝑖
𝑡𝑣  خودروv، یدر شروع بازه زمان t، ستگاهیدر ا i شارژ کامل است. یپارک و دارا

𝑆𝑂𝐶𝑣
𝑡  سطح شارژ خودروv  یبازه زمان شروعدر t

𝑛𝑖
𝑡 ستگاهیموجود در ا یهانیماش تعداد i یدر شروع بازه زمان t 

حداکثر کردن تفاوت درآمد  ،به عبارتی دیگر هدف ،(، بیانگر سود روزانه شرکت است2شده در رابطه )ارائه تابع هدف

سیستم شامل هزینه ثابت روزانه برای هر خودرو، هزینه مصرف برق، هزینه  هایهزینهکل دست آمده از ارائه خدمات و به

 جا کردن خودروها است.ابهها برای جها بین ایستگاهپرسنل و حرکت آن کارگیریبه
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(2)

max𝑃𝑅𝑂𝐹𝐼𝑇 (𝑝, 𝑑, 𝑥, 𝑦)

=  ∑∑ ∑ (𝑃𝑖𝑗
𝑡  𝑑𝑖𝑗

𝑡 − 𝑇𝐶𝑖𝑗
𝑡  𝑑𝑖𝑗

𝑡 − 𝑅𝐶𝑖𝑗
𝑡  𝑥𝑖𝑗

𝑡 −𝑀𝐶𝑖𝑗
𝑡  𝑦𝑖𝑗

𝑡 )

𝑗∈𝑁\{𝑖}𝑖∈𝑁𝑡∈𝑇

− 𝐸𝐶∑𝑛𝑖
0

𝑖∈𝑁

− 𝑃𝐶 [∑∑𝑦𝑜𝑖
𝑡

𝑖∈𝑁.𝑡∈𝑇

]

است.( بیان شده 24-3های مسئله بر اساس روابط )در ادامه محدودیت

(3)∑𝑛𝑖
0

𝑖∈𝑁.

= 𝑁𝐸𝑉

(4)𝑛𝑖
0 ≤ 𝑄𝑖  ,    ∀𝑖 ∈ 𝑁 

(5)𝑛𝑖
𝑡  ≤ 𝑄𝑖  , ∀𝑖 ∈ 𝑁, ∀𝑡 ∈ 𝑇

(6)𝑛𝑖
𝑡 = 𝑛𝑖

0 − ∑ ∑ ∑𝐴𝑖𝑗
𝑣𝑡

𝑣

+ ∑ ∑ ∑𝐴𝑖𝑗
𝑣𝑡

𝑣∈𝑉

 ,    ∀𝑖 ∈ 𝑁, ∀𝑡 ∈ 𝑇

𝑗∈𝑁\{𝑖}

𝑡−1

𝜏=1

∆𝜏+𝛿𝑗𝑖
𝑡 ≤∆𝑡

𝑗∈𝑁\{𝑖}

𝑡−1

𝜏=1

(7)𝑛𝑖
𝑡 = ∑ ∑𝐴𝑖𝑗

𝑣𝑡 +  ∑𝐵𝑖
𝑣𝑡

𝑣∈𝑉

+ ∑𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖
𝑣𝑡  ,    ∀𝑖 ∈ 𝑁, ∀𝑡 ∈ 𝑇

𝑣∈𝑉𝑣∈𝑉𝑗∈𝑁\{𝑖}

-4) یهاتیمحدود مطابق. کندیمشخص م ستگاهیتعداد خودروها را در هر ا ،هیاول استقرار نییتع ضمن (7-3) روابط

 ،(7-6) روابطاز  استفادهبا  .است ستگاهیا آن پارک یفضا تیظرفمتناسب با  ستگاهیا هرموجود در  یخودروها تعداد ،(5

 ستگاهیموجود در ا یتعداد خودروها گریبه عبارت د .است شده انیب هاآن تیوضع و خودروها خروج و ورود انیجر تعادل

و برنامه  دیآیمبه دست  ،tو خارج شده از آن تا زمان  ستگاهیوارد شده به ا یبا استفاده از خودروها t یدر شروع بازه زمان

.شودیم میتنظ حرکتپارک، شارژ و  یهانهیگز قیطر از t یها در طول بازه زمانآن تیوضع

(8)𝑥𝑖𝑗
𝑡 + 𝑑𝑖𝑗

𝑡 = ∑𝐴𝑖𝑗
𝑣𝑡  ,   ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑖 ≠ 𝑗 ∈ 𝑁

𝑣∈𝑉.

(9)𝑠𝑜𝑐𝑣
𝑡 = 𝑠𝑜𝑐𝑣

𝑡−1 − ∑ ∑ 𝐴𝑖𝑗
𝑣(𝑡−1)

𝑗∈𝑁\{𝑖}𝑖∈𝑁

× 𝐶 + ∑𝐵𝑖
𝑣(𝑡−1)

× ∆ × 𝐶ℎ ,   ∀𝑣 ∈ 𝑉, ∀𝑡 ∈ 𝑇\{1}

𝑖∈𝑁

 

(10)𝑠𝑜𝑐𝑣
𝑡 = 𝑠𝑜𝑐𝑣

0 ,    ∀𝑣 ∈ 𝑉, 𝑡 = 1 

(11)0 ≤ 𝑠𝑜𝑐𝑣
𝑡  ≤ 𝑠𝑜𝑐𝑀 ,    ∀𝑣 ∈ 𝑉, ∀𝑡 ∈ 𝑇

جایی خودرو توسط پرسنل برای یک مسیر مشخص در شروع مجموع تعداد تقاضای کاربران و جابه( 8طبق رابطه )

کند خودرو ( تضمین می11-9روابط )هد. درا نشان می در آن مسیر شده به افرادی تخصیص دادهبازه زمانی، تعداد خودرو

که از سطح شارژ کافی برای مسیر انتخابی برخوردار باشد، در غیر این  پرسنل تحویل داده شودیا  در صورتی به کاربر

شود.ماند و شارژ میصورت حداقل به اندازه یک بازه زمانی در ایستگاه می

(12)∑ ∑ 𝐴𝑖𝑗
𝑣𝑡

𝑗∈𝑁\{𝑖}
.

𝑖∈𝑁

≤ 1,   ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑣 ∈ 𝑉

(13)
∑ 𝐴𝑖𝑗

𝑣𝑡

𝜏

∆𝑡≤∆𝜏<∆𝑡+𝛿𝑖𝑗
.

𝑡

 ≤ 1,   ∀𝑖 ≠ 𝑗 ∈ 𝑁, ∀𝑣 ∈ 𝑉, ∀𝑡 ∈ 𝑇

(14)𝛿𝑖𝑗
𝑡 × ∑ 𝐴𝑖𝑗

𝑣𝑡

𝜏

∆𝑡≤∆𝜏<∆𝑡+𝛿𝑖𝑗
𝑡

= ∑ 𝑀𝑜𝑣𝑒𝑖𝑗
𝑣𝑡

𝜏

∆𝑡≤∆𝜏<∆𝑡+𝛿𝑖𝑗
𝑡

,   ∀𝑖 ≠ 𝑗 ∈ 𝑁, ∀𝑣 ∈ 𝑉, ∀𝑡 ∈ 𝑇
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(15)∑ ∑ 𝑀𝑜𝑣𝑒𝑖𝑗
𝑣𝑡

𝑗∈𝑁\{𝑖}𝑖∈𝑁

+∑𝐵𝑖
𝑣𝑡

𝑖∈𝑁

+ ∑𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖
𝑣𝑡

𝑖∈𝑁

= 1 , ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑣 ∈ 𝑉

(16)1 −∑𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖
𝑣𝑡

𝑖∈𝑁.

≥ 
𝑠𝑜𝑐𝑀 − 𝑠𝑜𝑐𝑣

𝑡

𝑠𝑜𝑐𝑀
 ,    ∀𝑣 ∈ 𝑉, ∀𝑡 ∈ 𝑇

 ،داده شود صیتخص یگرید ریبه مس یدر آن بازه زمان تواندینم کند،یم یرا ط jبه  iمشخص  ریکه مس ییخودرو

 ،یزمان بازه هر در دهدیم نشان( 15-14) روابط. است دهکنترل استفاده ش ی( برا13-12) یهاتیمنظور از محدود نیبد

.کندیم اریاخت را پرسنل، ای کاربر توسط حرکت حال در و شارژ حال در پارک،: تیوضع سه از یکی هرخودرو

(17)∑∑𝑦𝑜𝑖
𝑡

𝑖∈𝑁.𝑡∈𝑇

≤ 𝑁𝑝𝑒𝑟

(18)
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑡

𝜏

𝑖∈𝑁\{𝑗}: 𝛿𝑖𝑗
1 =∆

.

=∑𝑦𝑗𝑖
𝑡

𝑖∈𝑁

+ 𝑦𝑗∗
𝑡  , ∀𝑗 ∈ 𝑁, 𝑡 = 1

(19)∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑡

𝑖∈𝑁\{𝑗}: 𝛿𝑖𝑗
𝜏 =∆(𝑡−𝜏+1)𝜏=1

+ 𝑦𝑗𝑗
𝑡−1  +∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗

𝑡

𝑖∈𝑁\{𝑗}: 𝜉𝑖𝑗
𝜏 =∆(𝑡−𝜏)𝜏=1

=∑𝑦𝑗𝑖
1

𝑖∈𝑁

+ 𝑦𝑗∗
1  , ∀𝑗 ∈ 𝑁 , 𝑡 ∈ 𝑇\{1}

(20)∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑡

𝑗∈𝑁\{𝑖}
.

= 𝑦𝑜𝑖
𝑡  , ∀𝑖 ∈ 𝑁, 𝑡 = 1 

(21)∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑡

𝑗∈𝑁\{𝑖}
.

= 𝑦𝑜𝑖
𝑡 + 𝑦𝑖∗

𝑡−1 , ∀𝑖 ∈ 𝑁, 𝑡 ∈ 𝑇\{1} 

(22)∑𝑦𝑖∗
𝑡

𝑖∈𝑁

+ ∑∑𝑦𝑖𝑗
𝑡

𝑗∈𝑁𝑖∈𝑁

≤ ∑ ∑𝑦𝑂𝑖
𝑡

𝑖∈𝑁𝜏
1≤𝜏≤𝑡.

 ,    ∀𝑡 ∈ 𝑇

(23)𝑑𝑖𝑗
𝑡 ≤ 𝑓(𝑝𝑖𝑗

𝑡 ),   ∀𝑖 ≠ 𝑗 ∈ 𝑁, 𝑡 ∈ 𝑇 

(24)

𝑛𝑖
0, 𝑑𝑖𝑗

𝑡 , 𝑥𝑖𝑗
𝑡 , 𝑦𝑜𝑖

𝑡 , 𝑦𝑖∗
𝑡 , 𝑦𝑖𝑗

𝑡 , 𝑦𝑖𝑖
𝑡 , 𝑛𝑖 

𝑡 ∈ ℤ+,

𝐴𝑖𝑗
𝑣𝑡 , 𝐵𝑖𝑗

𝑣𝑡 , 𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑗
𝑣𝑡 ,𝑀𝑜𝑣𝑒𝑖𝑗

𝑣𝑡 ∈ {0,1} , 

𝑝𝑖𝑗
𝑡 ≥ 0, 𝑠𝑜𝑐𝑖

𝑣 ≥ 0, ∀𝑖 ≠ 𝑗 ∈ 𝑁, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑣 ∈ 𝑉 

براساس رابطه  دهد.ها را نشان میها بین ایستگاهجایی و حرکت آنتعادل ورود و خروج پرسنل و جابه (22-17)روابط 

( 24رابطه ) فراتر نخواهد رفت. ،داده شده از تقاضای موجود مسیر که تابعی از قیمت است(، تعداد تقاضای پاسخ23)

نماید.را تعریف میمدل ی رهایمتغ تیوضع

سازی مدل برای یک مسئلهپیاده -4

شامل  هو دوره کاری یک ساعت خودروی برقی 20 ،فضای پارک 10دارای  با سه ایستگاه ایمسئله مدل پیشنهادی برای

توان از مبدا فرضی لی که مینسحداکثر تعداد پرشده است.  حل GAMSافزار به کمک نرم ای، دقیقه 15بازه زمانی  4

O  ،40به ازای هر فرد است. خودروها در شروع دوره دارای شارژ کامل  $10هزینه ثابت با نفر  30به خدمت گرفت 

واحد به  0.1واحد از شارژ کاسته و به ازای هر دقیقه اتصال به شارژر  0.2و به ازای هر دقیقه حرکت،  هستند لوواتیک

𝐷𝑖𝑗به ترتیب پارامترهای  4و  3، 2 هایدر جدولشود. سطح شارژ افزوده می
𝑡 ،δ𝑖𝑗

𝑡 و 𝜉𝑖𝑗
𝑡 مسئله نشان داده شده  این در

است.
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مدت زمان حرکت پرسنل -4جدول        خودرو هرمدت زمان حرکت  -3جدول       عددیاطالعات تقاضای مثال  -2جدول   
ایستگاهkjiایستگاهkjiزمان/ مسیر 4321

-10-20i-j30150i60300i
--15-j-i15015j30030j
-10--j-k01530k03060k
-10-10k-j

 این خودروها به هیاول استقرار نیبهتر ،موجود یتقاضاها تیوضع به توجه باو  مدل حل از آمدهدستبه جینتا طبق

نشان داده شده  5 در جدول شدهداده پاسخ یتقاضاها تعداد. i ستگاهیدر ا یمابق و k ستگاهیدر ا عدد 10 است: صورت

 شودیم فراخوانده k ستگاهیا به O یاز مبدا فرض ،t =2 یپرسنل در شروع بازه زمان کیبه تقاضا،  ییگوپاسخ یبرااست. 

کند.  جاجابه jبه  k ستگاهیخودرو را از ا کیتا 

زمان هر در نهیبه متیق و ریمس هر شده دادهپاسخ یتقاضا تعداد جینتا -5جدول

ریمس /زمان4321
i-j$100 قیمت تقاضا با 10-$50قیمت  تقاضا با 5-
j-i-$90قیمت  تقاضا با 6--
j-k--$50قیمت ا تقاضا ب 5-
k-j--$50تقاضا باقیمت  5-

گیریبندی و نتیجهجمع -5

های کننده این خدمات، حل چالشهای ارائهبا توجه به افزایش تقاضا برای خودروهای اشتراکی و افزایش تعداد شرکت

مسئله بازتوزیع خودروهای این سیستم است. در این  ها،آن ترینیکی از مهم وای برخوردار است از اهمیت ویژه همربوط

 طور همزمانبه جاییهسفر و تخصیص پرسنل برای جاب یگذارمتیقاز دو سیاست  ،به منظور حل این چالش مقاله

به ریاضی  ریزیبه کمک برنامه ی برقیخودروهاهای راه حل پیشنهادی با درنظرگرفتن محدویتشده است. استفاده 

 شیشده، سود مجموعه را افزاپاسخ داده یتقاضا شیافزاو  هاستگاهیتعادل در ا جادیابا  سازی گردید کهمدلای گونه
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