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چکیده

 یک در کل تقاضای کردن حداکثر جهت شبکه روی بر تسهیالت محل یافتن دنبال به( MCLP) پوشش حداکثر یابیمکان مسائل

 تعیین پیش از استقرار نیز جهت تعداد تسهیالت که حالی در (.شودمی نامیده پوشش شعاع که) باشدمی شده تعیین پیش از فاصله

 قطعیت عدم این، بر است. عالوه پر کاربرد و توجه قابل بسیار دارد های مختلفزمینه در که کاربردهایی به توجه با مسئله اند. اینشده

 مقیاس با MCLP یک بررسی به مقاله این گیرد. درمورد استفاده قرار می واقعی، دنیای در پوشش یابیمکان مسائل از بسیاری در

( و VNSمتغیر ) همسایگی الگوریتم جستجوی ،مسئله این حل منظور به شود.پرداخته می فازی پوشش شعاع با در صفحه بزرگ

 پیشنهادی الگوریتم که دهدمی نشان محاسباتی نتایج است. شده ارائه VNPSO( و الگوریتم ترکیبی PSOذرات ) ازدحام سازیبهینه

VNS هایالگوریتم از PSO  وVNPSO ابعاد در یعدد یهامثال با یشنهادیپ رویکرد یرومندیاست. ن بوده کاراتر و نیرومندتر 

 .است شده یابیارز بزرگ

.سازی ازدحام ذراتالگوریتم بهینه ؛الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر ؛شعاع پوشش فازی ؛حداکثر پوششیابی مکان کلمات کلیدی:

مقدمه -1

 مکان بهترین یافتن روی بر که باشدمی محاسباتی هندسی و عملیات در تحقیق مسائل از ایتسهیالت شاخه یابیمکان مسئله

 تامین زنجیره موفقیت در مهمی نقش تسهیالت یابیمکان .برساند حداقل به را نقل و حمل هزینه که طوری به تسهیالت برای

 مسائل از یکی .دارد غیره و اضطراری، واحدهای تسهیالت، ایجاد ها،بیمارستان ،ایزنجیره هایفروشگاه همانند هاییمکان در

 پوشش یابیمکان لئمسا است، گرفته قرار مطالعه مورد یابی تسهیالتنی پیدایش مسائل مکاابتدا همان از که رایج یابیمکان

 چند یا یک به توجه با متقاضیان از ایمجموعه زیر پوشش برای حل راه یک دنبال به پوشش یابیمکان مسئله یک در. است

. دارند تمرکز تقاضا نقاط به خدمات کامل یا بیشینه دهیسرویس بر پوشش، یابیمکان یا به بیان دیگر مسائل. باشیممی هدف

 حداکثر یا ییجز پوشش لهمسا و (LSCP) مجموعه پوشش یا کل پوشش مسئله دسته دو به اغلب پوشش یابیمکان مسائل

 پیش از فاصله با تسهیل یک حداقل اگر مسائل، این از دو هر در که است ذکر به الزم .شودمی بندیطبقه (MCLP) پوشش

 به شود که بایدمی نامیده پوشش شعاع ایفاصله چنین گیرد،می قرار پوشش تحت گره یک باشد، داشته وجود شده تعریف

پارامترهای  با ارتباط در قطعیت یابی، عدممکان هایگیریتصمیم از در بسیاری مشترک هایویژگی از .شود تعیین دقت

 عدم شرایط تحت یابیمکان مسائل سازیمدل برای ممکن هایروش از یکی. است سفر و زمان تقاضاها جمله از مسئله،
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 و باشدنمی اختیار در گذشته از هاییکه داده زمانی ،روش این از استفاده البته که است تصادفی هایمدل از استفاده قطعیت،

 سر بزرگ هایداده مجموعه با که زمانی مخصوصا. ندارد کاربرد باشد،نمی پذیرامکان گذشته اطالعات آوریجمع کهزمانی یا

 است. فازی منطق از استفاده دیگر شده شناخته هایروش از یکی .داریم کار و

در .]1[است شده ارائه همکاران و Toregas توسط ابتدا در و گرددمی بر 1970 سال به MCLP و LSCP زمینه در مطالعه

 استفاده با توانمی را هاییابهام چنین. باشد زبانی هایابهام از پر این مسائل یابی تسهیالت،در زمنیه مکان کاربردی هایبرنامه

 پس[. 3]شد معرفی رول و کلیسا توسط بار اولین برای MCLP مسئله. ]2[کرد مدل فازی مقادیر با مناسب هایشبکه مدل از

 و مور توسط MCLP مراتبی سلسله مدل. است شده پیشنهاد MCLP پایه مدلاساس  به مختلفی و متعدد هایتوسعه آن، از

 [.5]پرداختند رقابتی هایمحیط در و MCLP هایمدل بررسی ونهاوربک به و پالستریا .[4]یک نمونه از این موارد است رول

 رحلهم اولین که است شده انجام ترکیه استانبول، در اورژانس پزشکی خدمات یابیمکان برای MCLP زمینه در موردی مطالعه

 در قطعیت عدم که بود معنا بدان این آیا رو،این از شدند، منتشر قطعیت پایه بر یابیمکان هایمدل زمینه در تحقیقات از

 توان بهکه می باشد داشته وجود یابیمکان مسائل در است ممکن قطعیت عدم که بود حالی در این و نشود منظور مسائل

 قطعیت عدم شامل پوشش یابیمکان مسائل در قطعیت عدم هاینمونه از برخی .[6]نام برد پوشش یابیمکان مختلف انواع

 .شوندمی پوشانده که باشدمی گره یک از تقاضا یا و تسهیالت مربوط پوشش شعاع با مرتبط

 مانند دانشمندان از برخی است گرفته قرار بررسی مورد دیگر محققان از برخی توسط قطعیت عدم شرایط در MCLPمسائل 

 قطعیت عدم رویکرد با را شبکه در پوشش حداکثر یابیمکان مسائل و اندپرداخته موضوع این بررسی به همکاران و باتانویک

 همچنین و تقاضا هایگره قطعی وزن و تقاضا هایگره اهمیت که دادند قرار مطالعه مورد را یمسائل آنان. نمودند پیشنهاد

 بررسی را موردی هاآن شده، بررسی وانگ و برمن توسط که دیگر اییمقاله در .[7]بودند برابر تقاضاها وزن برای زبانی شرایط

 از دیگر یکی همکاران و داوری. [8]داشت وجود ناشناخته احتمال هایتوزیع با همراه تصادفی متغیرهای آن در که کردند

 ریزیبرنامه از استفاده با را تامین زنجیره شبکه هاآن. باشدمی فازی مفهوم با پوشش مسائل سازیمدل مورد در اخیر هابررسی

 MCLP مسائل حل برای را مقاله این در شده ارائه هیوریستیک روش همکاران و رول [.9]کردند حل و سازیمدل فازی آرمانی

. [10]کردند حل گره 900 با را MCLP مسائل هاآن. ارائه نمودند کالسیک محیط یک در

 تاکنون قطعیت عدم حالت در پوشش مسائل به که دهدمی نشان وضوح به ها،MCLP زمینه در ادبیات مرور از ما هایبررسی

 زمینه در که نمود اشاره همکاران و داوری توسط شده چاپ مقاله به توانمی تنها زمینه این در. است نشده زیادی توجه

 یک عنوان به فراابتکاری و ابتکاری هایالگوریتم چه اگر این، بر عالوه[. 9]است فازی متغیرهای با پوشش یابیمکان مسائل

 به مقاله این اخیر، هاییافته اساس بر. دارد بیشتری بررسی به نیاز VNS عملکرد اند،شده هاMCLP با برخورد در عمده ابزار

 همچنین و فازی MCLP پیشنهاد شامل، شکاف دو این دارد، موجود شکاف دو کردن پر در سعی موجود ادبیات مرور کمک

.باشدمی موجود مسائل حل برای موثر حل راه رویه یک ارائه
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 شامل هاروش این که دارد وجود MCLP کالسیک هایمدل حل برای بسیاری هایروش شده، بررسی تحقیق بیشینه در

 به و باشدنمی شده شناخته دقیقا پوشش شعاع مقاله این در باشد.می فراابتکاری و ابتکاری هایالگوریتم ،قدقی هایروش

 .شودمی گرفته نظر در فازی متغیرهای عنوان

 قابل غیر بزرگ هاینمونه با MCLPمسائل  حل برایهای دقیق روش از استفاده بیان شد، گذشته تحقیقات در طورهمین

 این در .شودمی استفاده ها MCLP از بزرگی مسائل حل منظور به فراابتکاری و ابتکاری هایالگوریتم بنابراین، .است کنترل

 در را( VNS) متغیر همسایگی جستجوی الگوریتم عملکرد و کرد خواهیم حل گره 2500 و 1500 ،1000 با مسائل مقاله،

داد. خواهیم نشان آزمایش مورد مسائل از ایمجموعه

متن -2

 مدل به پرداختن از قبل .شودمی در این بخش به تعریف مفاهیم مرتبط با مدل و پارامترها و متغیرهای مسئله پرداخته

MCLP کالسیک هایفرمول که است ذکر به الزم. شودمی بیان مدل مفروضات پوشش، شعاع با MCLP و رول مقاله در 

 شرایط واجد تسهیالت از ایمجموعه Jو تقاضا هایگره از ایمجموعه عنوان به I ،مدل این در .[10]است شده ارائه همکاران

 فرض بر این است که هزینه استقرار مدلدر این  .است گرفته قرار مطالعه مورد صفحه یک روی مسئله این. معرفی شده اند

استقرار تسهیالت در مدل سازی وجود ندارد. برای هر یک تسهیالت برای تمام تسهیالت یکسان است. بنابراین، هزینه ثابت 

 و این نکته نیزباشد ها میوضعیت پوشش گره کنندهاین شعاع تعیین  که شعاع پوشش وجود دارد یک از تسهیالت بالقوه،

 هر گره. ها یک ماتریس متقارن استفاصله بین گره .های پوشش، متغیرهای فازی مستقل هستندالزم به ذکر است که شعاع

هدف نهایی مسئله  باشد.به تسهیالت مطلوب میهای تقاضا باشد و نزدیکی گرهتقاضا دارای یک تقاضای مشخص به خود می

 .باشد که توسط تعداد مشخصی از تسهیالت استقرار یافته، تحت پوشش قرار گرفته استبه حداکثر رساندن تقاضای کل می
 زیر ارائه شده است:کالسیک به شرح  MCLP مدلدر ادامه، 

𝑀𝑎𝑥       𝑧 = ∑ ℎ𝑖𝑦𝑖

𝑖∈𝐼

  (1)

𝑦𝑖 ≤ ∑ 𝑥𝑗

𝑗∈𝑁𝑖

 𝑖 ∈ 𝐼  (2)

∑ 𝑥𝑗 = 𝑃  (3)

𝑗∈𝐽

0 ≤ 𝑦𝑖 ≤ 1  𝑖 ∈ 𝐼  (4)

𝑥𝑗 ∈ {0,1}      𝑗 ∈ 𝐽  (5)

کند که تقاضای هر ( تضمین می2کل است. محدودیت ) پوشش تقاضای کردن کند که هدف حداکثر( بیان می1تابع هدف )

یابی شود. محدودیت یی کمتر از شعاع پوشش مکانگیرد، در صورتی که حداقل یکی از تسهیالت با گره تحت پوشش قرار می
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یک متغیر عدد 𝑦𝑖 باشد که متغیرکند که نیازی نمی( بیان می4یابی شود. محدودیت )تسهیل مکان P( بر آن است که 3)

همیشه یک مقدار Y های عدد صحیح هستند، متغیرهایمتغیرX به عبارت دیگر، هنگامی که متغیرهای صحیح در مدل باشد.

از آنجا  دهد.های متغیر نشان مییک را در تصمیم گیری -های صفر( محدودیت5در نهایت، محدودیت )گیرند. صحیح را می

نقش مهمی  شود واضح است که شعاع پوششگیری میکه ناحیه پوشش یک گره با استفاده از شعاع پوشش تسهیالت اندازه

بندی پوشش به عنوان متغیرهای فازی در نظر گرفته شده است ، نیاز به رتبه ز آنجایی که شعاع، اها دارددر مناسب سازی پاسخ

 .شوداستفاده می هاروایس مورد رو، معیاروجود دارد. از این بندی منطقی معیارهای متغیرهای فازیبر اساس رتبه هاپاسخ
 .کندبیان می آمده است، استقالل متغیرهای فازی را ( که در زیر7و ) (6) رابطه

𝑠𝑢𝑝{𝑟|𝐶𝑟{∑ ℎ𝑖𝑖 𝑦𝑖 ≥ 𝑟} ≥ 𝛼} = (∑ ℎ𝑖

𝑖

𝑦𝑖)

𝑠𝑢𝑝

(𝛼) = ∑(ℎ𝑖𝑦𝑖)𝑠𝑢𝑝(𝛼) 

𝑖

 (6)

𝑖𝑛𝑓{𝑟|𝐶𝑟{∑ ℎ𝑖𝑖 𝑦𝑖 ≤ 𝑟} ≥ 𝛼} = (∑ ℎ𝑖

𝑖

𝑦𝑖)

𝑖𝑛𝑓

(𝛼) = ∑(ℎ𝑖𝑦𝑖)𝑖𝑛𝑓(𝛼) 

𝑖

 (7)

:شودبندی می( فرمول8به صورت مدل ) MCLP های تصادفی از مدلدر حال حاضر، نمونه از محدودیت

max   {𝜔 × ∑(ℎ𝑖𝑦𝑖)𝑠𝑢𝑝(𝛼) + (1 − 𝜔) × ∑(ℎ𝑖𝑦𝑖)𝑖𝑛𝑓(𝛼) 

𝑖

 

𝑖

} 

𝑦𝑖 ≤ ∑ 𝑥𝑗

𝑗∈𝑁𝑖

 𝑖 ∈ 𝐼

∑ 𝑥𝑗 = 𝑃                     (8)

𝑗∈𝐽

 

0 ≤ 𝑦𝑖 ≤ 1         𝑖 ∈ 𝐼 

𝑥𝑗 ∈ {0,1}      𝑗 ∈ 𝐽 

𝜔 ∈ [0,1]

یبندو جمع نتیجه -3

 شده استفاده و نویسی کد MATLAB نویسی برنامه از استفاده با فراابتکاری هایالگوریتم مختلف از ابعاد با مدل حل برای

 الگوریتم عملکرد مقایسه با. است شده سازیپیاده VNPSO و PSO و VNS الگوریتم از استفاده با بزرگ ابعاد با مسائل. است

 الگوریتم ساختار به VNS الگوریتم ساختار از حاصل بهبود میزان به توانمی PSO و VNPSO الگوریتم با VNS پیشنهادی

VNPSO  وPSO پردازنده مشخصات با یوتریکامپ در مذکور یهاتمیالگور یتمام .برد پی CORE i7، 64 گاهرتز،یگ 3 ،یتیب 
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 مختلف ابعاد با مسائل حل در PSOو  VNPSOو VNS الگوریتم سازی پیاده نتایج .اندشده اجرا رم، تیگابایگ 6 و 7 ندوزیو

 .است شده داده نشان( 1) لوجد در

 برای. شد استفاده VNS روش از مقاله این در فراابتکاری هایالگوریتم داخل در محلی جستجوهای خوب عملکرد به توجه با

 مسئله، این برای موجود الگوریتم بهترین نتایج با محاسبات نتایج. شد آزمایش شده ارائه هایالگوریتم مختلف ابعاد در مسائل

 به نسبت را بهتری خیلی هایجواب VNSپیشنهاد شده  الگوریتم که شد مقایسه VNPSO الگوریتم و PSOالگوریتم 

 یدارا کم زمان مدت در نهیبه به کینزد ای نهیبه یهاجواب ارائه در VNS یشنهادیپ تمیالگور. داد نشان دیگر حل روشهای

 زمان VNS تمیالگور از استفاده. دارد VNS فراابتکاری الگوریتم قوی عملکرد از نشان محاسباتی نتایج. است ییباال تیقابل

 .دهدیم کاهش یقبول قابل حد تا هاروش ریسا به نسبت را قبول قابل جواب کی به دنیرس

 الگوریتم نهایی جواب بهبود منظور به دیگر فراابتکاری هایروش کارگیری به توانمی را تحقیق این آتی تحقیقات هایزمینه

 .دانست جستجو تحت هایهمسایگی گسترش از استفاده با فراابتکاری

Percent of 
efficiency VNS 

algorithm to 
PSO 

Percent of 
efficiency VNS 

algorithm to 
VNPSO 

VNSPSOVNPSO

Best 
cost

Time 
(seconds) Best 

Cost
Time

(seconds)
Best 
Cost

Time 
(seconds) node

7.07 12.16 1670 2.19 1552 4.72 1467 5.39 100 
4.75 13.27 1748 3.62 1665 7.54 1516 9.83 150 
8.94 15.52 1868 7.34 1701 11.01 1578 11.45 200 

11.28 16.61 1951 9.12 1731 11.98 1627 12.48 250 
7.04 13.18 2003 10.23 1862 14.76 1739 16.03 300 

11.76 15.26 2169 12.45 1914 17.34 1838 19.86 350 
5.80 9.38 2206 15.97 2078 20.35 1999 23.56 400 
9.47 16.05 2418 16.99 2189 23.87 2030 28.67 500 

16.31 20.44 2661 20.35 2227 33.9 2117 36.43 600 
13.95 20.36 2760 24.98 2375 39.51 2198 42.98 700 
13.91 20.84 2846 29.65 2450 47.01 2253 48.12 800 
12.81 19.55 2920 35.76 2546 49.98 2349 53.21 900 
12.29 20.00 3060 40.32 2684 51.99 2448 57.39 1000 
12.78 20.46 3192 45.71 2784 62.76 2539 69.13 1200 
12.46 19.29 3307 51.1 2895 75.87 2669 81.45 1400 
14.47 18.88 3421 53.61 2926 81.45 2775 89.38 1500 

PSOو  VNPSOو  VNSهای فراابتکاری (: مقایسه الگوریتم1جدول )
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و جدول زمانبندی هفتگی هاامتیاز آن بر اساسبهینه دبیران  یازماندهس
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چكیده

هم م دغدغهالش و چ کی یهفتگ یبندجدول زمان نییو تع ایشان ازیمتادر مدارس بر اساس  رانیدب نهیبه یمساله سازمانده
حاصل  جیگاه به کمک نتاآن ،در دسترس باشدمساله  نیا یبرامناسبی  یاضیمدل ر راست. اگ رانیو دب رانیآموزش و پرورش، مد

مدد  به .کرد ییجوصرفه یبه نحو موثر زین یو زمان یسازمانده یهانهیدر هز ،دبیران تیعالوه بر جلب رضا توانیآن م لیاز تحل
و  ی موجودهاو چالش هامشکل اشراف بر ،در مقطع دوره اول متوسطه این عزیزان یدر سازمانده گانساله نگارند نیتجربه چند

آن ای بر نهیجواب بهدهیم و سپس یک ارائه میمساله  نیا یمناسب برا یمدل، دبیرستان یهفتگ یزیربرنامه یهایسخت نیهمچن
و بر  هاسکالقبل از شروع  توانندیم رانیدب در دست باشد،قبل از صدور ابالغ  نهیبه جواباین که  یدر صورت کنیم.جستجو می

مساله  نخست قاله،م نیدست به انتخاب بزنند. در ا ینسبت به برنامه هفتگ یو با آگاه کسب شده ازی، امتخاص خود طیاساس شرا
ا به رآن  نهیجواب به GAMS افزارکرده و سپس با استفاده از نرم یسازمدل حیعدد صح یزیرمهمساله برنا کیرا به صورت 

 کرد. میخواه لیو تحل هیحاصل را تجز جینتا انیو در پا میآوریدست م

.یخط یزیرمساله برنامه ؛یبندجدول زمان ؛آموزش و پرورش؛ یمنابع انسان سازماندهی کلمات کلیدی:

مقدمه -1

منابع این از  نهیبه و استفاده یورارتقاء بهرهدر آموزش و پرورش،  یانسان یروین نهیبه تیریبه منظور مد یانهسال

 تیفیطح کسارتقا  ی وو پرورش یگسترش عدالت آموزشی، انسان یروین یدر سازمانده هیوحدت رو جادیا، ارزشمند

آموزش و پرورش ابالغ  یهابه اداره یانسان یروین یو دستورالعمل سازمانده نامهوهیشی، و پرورش یآموزش یهاتیفعال

 ه بر اساسکت کنند سازماندهی کلی شرکئی. کلیه دبیران باید در این سازماندهی بر دو نوع است: کلی و جز .گرددیم

شود؛ اما تنها دبیران متقاضی جایجایی در سازماندهی جزئی شرکت نامه برای ایشان ابالغ صادر میظوابط و شیوه

تنظیم جدول  ریزی وبرنامه یهااهم چالش و نوع سیستم آموزشی کشور ما، یسازمانده ندیبا توجه به فرآ کنند.می

 عبارتند از:مدارس  زمانبندی هفتگی

 اما  .کندیرا مشکل م یزیرکه کار برنامه دارند نوعیمت یهاو درخواست هاهقیسلخود  یبرنامه هفتگ یبرا رانیدب

ده ورت برآورصاست و در  رانیدبمشترک تقریبا تمامی  یهاخواسته نیاز مهمتر یبرنامه هفتگ یروزها یتوال

راه به هم یلیدر طول سال تحص یآموزش یهابیممکن است آس ریدب یزگیانگیو ب یتیامر با نارضا نینشدن ا

ر ا چهارشنبه دت کشنبهیروز  از ایشنبه و از روز شنبه تا سه ریاست که دب یمعن نیروزها به ا یداشته باشد. توال

 حضور داشته باشد. هارستانیدب
  به را  ریدب یتخصص یهاساعت یادیندارند و در موارد ز یهفتگ یزیردر برنامه یتسلط کاف رانیاز مد یاریبس

 یربه همکا زایامه ندر برن رییتغ جادیا یموارد برا یدر برخهمچنین  .دکننیواگذار م یرتخصصیغ رانیناچار به دب

 رممکنیغ یزیرامهعمال برن رستان،یدب نیا رانیمد یاست که در صورت مقاومت از سو گرید یهارستانیمتقابل دب

. شودیم
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 رد؛یت پذصور یشتریبا دقت ب دیبا یزیرمختلط برنامه یهارستانیبا توجه به فرهنگ خاص حاکم بر کشور، در دب 

خانم  ریبدت وجود در صور نیالزم است و همچن هارستانینوع دب نیخانم در ا رینمونه ضرورت وجود چند دب یبرا

 شود. دهیهم چ رخانم در کنا ریحداقل دو دببهتر است که  یبرنامه هفتگ یدر روزها
ست و ا یر هر کشورو مسئوالن آموزش و پرورش د رانیمد یهادغدغه نیاز مهمتر یکیدر مدارس  یهفتگ یزیربرنامه

فته مطلوب صورت گر یزیربرنامه تجه در یآموزش ستمیبسته به کشور و نوع س نوعیمت یهاراستا تالش نیدر هم

از  شی( بیکالس ای) ریدب چیه هک یبه طور ،ستهاها به دورهاختصاص درس درواقع یهفتگ یزیربرنامه مساله. است

 یدرس یبندنجدول زما ،[1] پژوهشدر  برآورده شود. زین ودیق ریزمان سازمان نداشته باشد و هم کیدرس در  کی

 نی. در افته استقرار گر یو همکاران مورد بررس ییرضایتوسط عل حیبا اعداد صح یخط یزیربرنامهدانشگاه به کمک 

 یابتکار یهاتمیدو مرحله با استفاده از الگور یط نهیجواب بهمساله، نرم  ودیسخت و ق ودیقپس از معرفی مقاله 

(Heuristic algorithms )شده است. سهیمقا یبه صورت دست یزیرحاصله با برنامه جینتا سرانجامو  محاسبه شده 

 فی( توصLocal search) یمحل یجستجو یهاکیآن( را بر اساس تکن یسازادهیحل )و پ تمیالگور کی، [2]تحقیق 

آمیز تو موفقی هار گرفتقر شیمورد آزما یجانب ودیبزرگ با انواع ق یهارستانیاز دب یدر برخ تمیالگور نی. اکرده است

ا ها بو کالس نرایکه در آن زوج دب دادهرا ارائه  ینریبا حیعدد صح یزیرمدل برنامه کی [3] است. مقالهبوده 

که با  یقبل جیا نتابارائه شده و  یمسائل واقع یرو قیتحق نیا یمحاسبات جی. نتاشوندیمدل م ینریبا یعدد یرهایمتغ

عدد  ریزیبرنامه [4ر ]شده است. د سهیمشابه به دست آمده است مقا یهانمونه یبرا یفراابتکار یهااستفاده از روش

 یه پژوهشمقال. تمورد استفاده قرار گرفته اسمساله یافتن جدول زمانبندی بهینه برای دبیرستان  در حل (IP)حیصح

 یشیآزما یهاداده یرو ارائه شده و بر یدیجد یمقاله روش ابتکار نیدر ا؛ استهرستانیدب یبندمربوط به زمان [5]

 تست شده است. یواقع

پس در کرده و س یسازمدلمعرفی پارامترها و متغیرهای تصمیم، قیود سخت و نرم، مساله را پس از  در این پژوهش

و با دو نابع هدف  مه مدل ارائه شده را روی یک نمونه واقعیکنیم؛ در اداسازی و حل میپیاده GAMSافزار نرم

رد و ارائه ک هارستانیدب یرا برا یو کم نقص هنیبه یبرنامه هفتگ توانیم دهد کهکنیم. نتایج نشان میمتفاوت تست می

مساله واقعی استفاده یک  حلبرای از مدل ارائه شده هم اکنون  را مرتفع نمود. اشاره شدههای چالش اغلببه دنبال آن 

 رضایت بیش از پیش دبیران مدارس را به همراه داشته است.نتایج حاصل از آن، شود که می

مدل سازی مسأله -2

، یهفتگ یزیرمهکه عالوه بر برنا شودیم شنهادیپ یمدل یانسان یروین یسازمانده یسازنهیمساله به یبرا مقاله نیدر ا

است  یرانیعداد دبت نهیکردن کم دای، پهدف ،اشاره شده یسازنهید. در مساله بهکنمشخص  زینرا  رانیمحل خدمت دب

مختلط  یهارستانیدر دب نیهمچن ؛شدچیده نشده با( در هفته یمتوالروز 4) یها به صورت متوالآن یکه برنامه هفتگ

 نشود.  دهیروز چ کیدر  زین هیدروس پا سرانجامنباشد و  کی، عدد خانم رانیتعداد دب، روز کیدر 

 گریکدیحاصل را با  یهاجواب انیو در پا و سپس در حالت چند هدفه حلمساله را در ابتدا به صورت تک هدفه 

 . میکنیم سهیمقا

میتصم یرهایپارامترها و متغ یمعرف -1. 2

 :مدل یپارامترها

cU است که درس یی: تعداد روزها c )Course( شودیم لیدر هفته تشک.

ctG یدرس  : گروه c  ریمرتبط با دب t )Teacher( کندیرا مشخص م . 
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tsS ریدب تی: ارتباط جنس t رستانیو دب s )School(  کندیمشخص مرا. 
 tS ریدب تی: جنس t کندیم نییرا تع . 
sH  رستانینبودن دب ای:  مختلط بودن s کندیرا مشخص م. 
cD شودیمشخص م هیپارامتر دروس پا نی: با ا . 

 :میتصم یرهایمتغ

cdtsX صورت که اگر درس نیاست، به ا ینریمدل و از نوع با یاصل ری: متغ c در روز d ریبه دب t رستانیدر دب s   ارائه

 صورت صفر خواهد بود. نیا ریاست در غ کیشود برابر 

ctsA است که اگر درس ینریبا ری: متغ c ریبه دب t رستانیدر دب s  صورت صفر است. نیا ریو در غ کیارائه شود برابر 

tE صفر  مقدار صورت نیا ریو در غ کیمقدار  ریدب سیتدر یروزها یاست که در صورت عدم توال ینریبا یری: متغ

 . ردیگیم

dsB  :خانم را در روز رانیو مثبت است که تعداد دب حیصح یریمتغ d رستانیو در دب s کندیمشخص م . 

dsF  :را در روز هیو مثبت است که تعداد دروس پا حیصح یریمتغ d رستانیو در دب s کندیمشخص م. 
سخت و  یهادیدو گروه ق در نظر گرفت در توانیمساله م نیا یکه برا ییهادی. قمیپردازیمساله م ودیق حیبه تشر حال

 .شودیمیبندنرم دسته

قیود سخت و نرم -2. 2

برآورده شود: دکه بای استقیدی  سخت دیق

 حضور داشته باشد. رستانیدب کیدر  تواندیدر هر روز فقط م ریدب کی

 ارائه شود. ریدب کیفقط با  رستانیدب کیدرس در  کی

 حضور  تانرسیچهار دب ایدر دو  یبسته به نوع درس تخصص ریروز است که دب 4در مجموع  ریحضور دب یروزها

 .ابدییم
  ه باشد و مجموع حضور داشت تواندیم ریو حداقل دو دب ریروز حداکثر سه دب کی)سه کالسه( در  رستانیدب کیدر

 روز باشد. زدهیس ایدوازده روز  دیهفته با کیو در  رستانیدر هر دب رانیحضور دب یروزها
 مختلط  یهانرستایدر دب تیجنس تیشود. )رعا تیرعا دیبا ریدب تیدخترانه و پسرانه جنس یهارستانیدر دب

 .(ستین یالزام

 قیدی است که باید تا حد امکان برآورده شود: نرم دیق

 بدون فاصله باشد. ریهر دب یشده برا نییتع یروزها

  مختلط حضور داشته باشد. رستانیدب کیروز و در  کیحداقل دو خانم در

  یلوم تجربو ع یسیو زبان انگل یاضینمونه سه درس ر یشود. )برا دهیبا هم چ هیتمام دروس پا دیروز نبا کیدر 

 نشود.(  دهیروز چ کیهمزمان در 

مساله مدل -3

است: ریبه شرح ز میکنیم شنهادیمساله پ نیحل ا یکه برا یمدل
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، مجموع دوم؛ کندا مشخص میر رانیدب یبرنامه هفتگ یروزها یتوال، مجموع، اولین (1) تابع هدفسمت راست  در

. دهدرا نشان می رستانیدب کیدر  هیدروس پاتعداد مجموع سوم، و  رستانیدب کیروز و در  کیخانم در  رانیتعداد دب

هر دو   ts5cXو  ts1cX یرهایکه متغ یو در صورت شودیم نییتع (۳)و  (2) یدهایق ینامساو لهیبه وس tE ریمتغ ریمقاد

خانم در  رانید دبکه مربوط به تعدا dsBمثبت  حیصح ریمتغ .خواهد گرفت کیمقدار  زین  tE ریمتغ ،رندیبگ کیمقدار 

قرار   [0،۳] ر در بازه مقدا نیو ا ردیگیمقدار م (4) دیداده شده در ق یمختلط است با تساو یهارستانیروز در دب کی

 هیکردن تعداد دروس پا نهیمساله کم نینرم ا ودیاز ق یکی نکهیبا توجه به ا .شودیرا شامل م حیصح ریدارد و تنها مقاد

و سپس حالت  یمقدارده  dsF ریمتغ ،یقبل دیمانند ق (۵) یابتدا با تساو نیبنابرا ،است رستانیدب کیروز و در  کیدر 

 ریس را به دبدر کیکه  یاست که مجموع مدارس نیبرآورده شود ا دیکه با یسخت دیق نیاول حال .شود یبررس نهیکم

هر دو مربوط به   (۸)و  (۷) دیقنشان داده شده است.  (۶) باشد که با کیحداکثر  دهندیروز ارائه م کیمربوطه در 

 .دابیصاص اخت ریدب کیبه  دیدروس با نیکه هر دو جلسه ا شودیهفته دو جلسه برگزار م کیاست که در  یدروس

را  نیتضم نیا (10)و  (۹) یهادیو در طول هفته چهار روز است که ق هارستانیدر دب رانیحضور دب یتعداد روزها

برآورده شود  دیابکه  یودیاز ق گرید یکی .استفاده شود دیدو نوع ق نیاز ا یکیکه با توجه به نوع درس از  دهدیم

در  نیو همچن نشان داده شده است (12)و  (11)مدرسه است که توسط  کیروز و در  کیدر  رانیمربوط به تعداد دب

 هد شد.برآورده خوا (14)و  (1۳) قیوداست که با  13  ای 12  مدرسه کیدر  رانیهفته تعداد دب امیکل ا
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 حل مدل و بررسی نتایج آن -4

 ۳پسرانه،  2دبیرستان ) ۸زن و بقیه مرد( و  1۳دبیر ) 2۶روز،  ۵درس،  ۸گیریم که شامل ای را در نظر مینمونه

 حل مدل از برای و GAMS یسازنهیبه رافزانرممدل از  یسازادهیپ یبرامختلط( است.  ۳دخترانه و 

CPLEXSolver  ،س به این شرح وهای تخصیصی )روز تخصیصی معادل( به دردروس و ساعت. کنیممیاستفاده آن

( علوم ت روز( 2ساعت ) 12 یاضی( رپ روز( 2ساعت ) 12 یفارساتی( ادبب روز( ۳ساعت ) 1۸ اتیالف( الهاست: 

 ی( کار و فناورچ روز( 1ساعت ) ۶ یسی( زبان انگلج روز( 1.۵ساعت ) ۹ ی( علوم اجتماعث روز( 1.۵ساعت ) ۹ یتجرب

ای برای یک مدیر تنظیم جدول زمانبندی برای چنین مساله .روز( 1ساعت ) ۶( فرهنگ و هنر ح روز( 1ساعت ) ۶

بهترین دقت انجام ها طول بکشد، در حالی که به وسیله رایانه در کسری از ثانیه و با باتجربه ممکن است روزها یا هفته

که  آن نیمهمتر)نرم  دیق کی یمدل مساله را فقط برا کسب شده، نخست جیبه نتا شتریب نانیاطم یراب شود.می

کنیم. نتایج قید نرم اشاره شده حل می ۳( و سپس برای هر است هارستانیدر دب رانیحضور دب یروزها یبه توالمربوط 

 آمده است. 2و  1های شکلحاصل از هر دو حالت به ترتیب در 

 
 

 ]۷[ برنامه هفتگی مدارس بر اساس قید نرم اول: 1شكل 
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 ]۷[ برنامه هفتگی مدارس بر اساس هر سه قید نرم: 2شكل 

 بندینتیجه و جمع -5

موجود  ریدب 26 نیاز ب رسد؛ بدین معنی کهمی ۶تکرار به جواب بهینه  4۹۹حل مساله پس از  ، الگوریتمدر حالت اول

جواب بهینه  ،کرارت 42۹. در حالت دوم پس از ستین یبه صورت متوال هارستانیحضورشان در دب یروزها ریدب 6فقط 

حد  مختلط است تا یهارستانیخانم در دب رانیبه حضور دب ربوطنرم دوم که م دیق نیهمچن .آیدمیبه دست  ۵۹

 تیارد. در نهاد سیتدر رستانیخانم در دب ریدب کیروز وجود دارد که در آن تنها  5و فقط  شودمی نهیممکن به

وجود دارد  زرو 9موع شده و در مج دهیتا حد امکان جدا از هم چ هارستانیدر هر روز و در تمام دب هیدروس پا تیوضع

بت به مدل نس نیا لهیبه وس یزیربرنامه یاز برتر یموارد حاک نی. تمام اشودمی دهیروز چ کیدر  هیدرس پا 2که 

 دارد. یدست یزیربرنامه

 شود:ارائه می ریز پیشنهادهای ،دهبه دست آم جیبا توجه به نتا

 ستان اهای شهرستان راز و جرگالن تعدادی از دبیرستان درمساله واقعی یک واقعی است و از  ،های نمونهداده

دبیرستان این منطقه را  4۵ای توسعه داد که تمامی توان مدل را به گونهخراسان شمالی گرفته شده است. می

 .و آنگاه به تحلیل رفتار و جواب مدل پرداخت شامل شود

 نظر گرفته شده  ساعت در هفته در 9دو مورد  که هر یو علوم تجرب یدروس علوم اجتماع یهابا توجه به ساعت

 ود تا تکش دهیروز چ کیدر  دیکه ممکن است با ییدو درس، تا جا نیا تریتخصص یزیربرنامه یبرا ،است

طباق انمدل، ا ت یکی از اهداف پژوهشی نویسندگان در آینده استاین  را پوشش دهند. گریکدی یخال یهاساعت

 .داشته باشدبا مساله واقعی  یشتریب
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 مراجع -6

دو  یسازدر دانشگاه به کمک مدل یدرس یزیربرنامه ؛یمهد دیس، و منصور زاده مسعود ،یلیخل، محمدرضا، علیرضایی ]1[
 .1۳۸۵، تهران، شاهد دانشگاه یپژوهش-یدو ماهنامه علم، یاضیر یزیربرنامه یامرحله

[2] Schaerf, Andrea,"Local Search Techniques for Large High School Timetabling Problems",IEEE 
Transactions on Systems 29: 368-377.1999. 

[۳] Ribeiro Filho, Geraldoو "An Integer Programming Model for the School Timetabling Problem" 
República - São Paulo – SP – Brazil, 2006. 

[4] Srinivasan, Subhashini, "Modeling the Homeschool timetabling problem using Integer 
programming"  Thesis for the degree of Master of Science in Mathematical Sciences, Virginia 
Commonwealth University, 2011. 

[۵] van Heuven van Staereling, Irving, "School Timetabling in Theory and Practice"  Thesis for the 
degree of Master, VU UniversityAmsterdam, 2012. 

[۶] Elleithy, Khaled, "Building Teaching Timetables Using Random Variables: Algorithms and 
Techniques"  Springer Science+Business Media B.V, doi: 10.1007/978-1-4020-8735-6\_ 25,2008. 

نامه دوره پایان شده،تعیینهای از پیشسازی سازماندهی نیروهای یک سازمان بر اساس شاخصبهینهمخدومی، محمد؛  ]۷[
 .1۳۹۷کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بجنورد، 
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ی تولید و پذیرش سفارش تحت عدم قطعیت عرضهریزی یک مدل یکپارچه برنامه

 کنندگان تامین

 3راد، رضا کامران2، سید حسین خدامی1احسان مردان

  ehsan_mardan@semnan.ac.ir سمنان؛ ی مواد و صنایع، دانشگاهاستادیار، گروه صنایع دانشکده1
 h_khodami@semnan.ac.ir ی مواد و صنایع، دانشگاه سمنان؛دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع دانشکده2

 r.kamranrad@semnan.ac.ir ، دانشگاه سمنان؛مواد و صنایع یدانشکدهاستادیار، گروه صنایع 3 
 

 چکیده
ی رویه .است  گیری در مورد رد و پذیرش سفارشات ارائه شدهریزی تولید یکپارچه با امکان تصمیمدر این مطالعه یک مدل برنامه

 لیبر ارائه زمان تحو هعالو دیبا رندهیگمیتصم سپس شودمشتریان دریافت می سفارشاتگیری به این صورت است که ابتدا سفارش

فراهم آوردن  یبراعالوه بر این،  .ردیبگ میتصم نیز رد سفارشاتیا  رشی، در مورد پذتحت پنجره زمانی مجاز محصوالت یبرا نهیبه

 دیتول تیاستفاده از ظرفبا تواند سفارشات مشتریان در مواقع اضطراری می ،شده رفتهیسفارشات پذ برآورددر  یریپذانعطاف

فراهم شود که یکی از  کنندهتواند از دو نوع تامینبرونسپاری تامین شود. همچنین فرض شده است که مواد اولیه می وی اضطرار

. به تر است ولی قابلیت اطمینان باالیی داردتر مستعد عدم اطمینان در عرضه بوده و دیگری گرانی قیمت پایینها در ازای ارائهآن

کنندگان ای ارائه شده است که در آن سفارشات مواد اولیه در مرحله اول به تامینریزی تصادفی دو مرحلهاین منظور یک فرایند برنامه

 رشیپذگیری در خصوص گیرند. همچنین تصمیم، در مرحله دوم تصمیم قرار میی مواد اولیهسفارشات اضطرارشود و میارزان داده 

 . صورت میگیرد کپارچهیمدل  کیدر تماما  هین مواد اولیتأم ماتیو تصم دیتول ریزیسفارش، برنامه

 .اترد و پذیرش سفارش ؛یسفارش اضطرار ؛یتصادف یهامدل د؛یتول ریزیبرنامه کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

چنان  یگاه دارا دیتول ندیدر فرا یزیربرنامه ویژهو بطور  ستین دهیپوش یبر کسدر هر سازمان،  یزیرضرورت برنامه

های در سازمانکند. یمنحرف م سودآوری ریرا از مسواحدهای تولیدی ، دقت به آناست که در صورت عدم  ییایمزا

ممکن است  حتی ند وشوکاری و برونسپاری، تولید اضافه طبق برنامه تولید عادی، توانندمی تولیدی، سفارشات مشتریان

با فرض این که هر تقاضایی در ریزی تولید کالسیک های برنامهمدل. به دلیل عدم مطلوبیت رد شوند سفارشاتبخشی از 

 ماتیتصمهای موجود معوال در مدل .[1] پردازندسود می سازیحداکثربه  صورت وجود ظرفیت تولید، باید برآورد شود،

دارد که در  ها واحد فروش وظیفههمچنین در اکثر سازماناست.  دیتول یزیاز برنامه ر مجزاسفارش  رشیمربوط به پذ

را بر عهده  دیتول یزیبرنامه ر تیمسئول دیبخش تول بگیرد و در مقابل میتصم مورد رد یا پذیرش سفارشات مشتریان

 تیاز محدود سازمان و رفتهیرا پذ تسفارشا یهمهباشد،  حجم معامالت نمودن حداکثرفقط دارد. اگر هدف بخش فروش 

برآورده نمودن سفارشات وجود داشته باشد، دو  برایعالوه بر این، حتی اگر ظرفیت کافی  .[2] شودمیغافل  تیظرف

ائل تعیین اندازه انباشته در مس کالسیککه به طور  ؛جویی به مقیاسصرفه-1: وجود دارددلیل برای رد یک سفارش 

سفارشی که موجب به تعویق انداختن سفارشات  بهتر است گر؛ به عبارت دی اثرات ازدحام-2 و ؛[3] سازی شده استمدل

  صورت گرفته است؛ از جمله تولیدریزی ش سفارش و برنامهی پذیرمطالعات بسیاری در زمینهدیگر شود، پذیرفته نشود. 

در یک سیستم تولیدی، سه رویکرد متفاوت از رد و پذیرش سفارش را شامل رویکرد یکپارچه،  [4] وستر و همکاران
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اندازی تولید و انتخاب تصمیمات مربوط به راه [5] و همکاران مورد بررسی قرار دادند. گونس، بیننزدیک سلسله مراتبی و

تصمیمات  [6] بررسی کردند. اسلوتینک و مورتون  سفارشات بهینه از میان تقاضا را با در نظر گرفتن پذیرش سفارش

 کی [7]. سروستانی و همکاران ررسی کردندبمربوط به رد و پذیرش سفارشات را در حالت محدود بودن ظرفیت تولید 

 نیانتخاب تأم به همراه سودسازی حداکثر ی را در مساله زنجیره تامین با هدفسفارش و زمانبند رشیپذ کپارچهمدل ی

؛ عدم دهدمیکارآمدی تصمیم را تحت تاثیر قرار گیری، عاملی که های تصمیمهمچنین در فرآیند بررسی کردند.کننده، 

 کنندیم جادیل االاخت نیتأم رهیمواد زنج و کاال یعاد انیجر در و هستند ینیبشیقابل پ ریغ یحوادثقطعیت است که 

و  [9] ی اختالل و عدم قطعیت انجام شده است به طور مثال سبوحی و همکارانهای متعددی در زمینهپژوهش .[8]

به ارئه مدلی با هدف کاهش اختالالت در یک زنجیره تامین پرداخته است. همچنین نامدار و همکاران  [10] ساویک

کنندگان، اقدام به بررسی اختالل در زنجیره تامین نمودند. با استفاده از استراتژی تامین [12]و باسو و همکاران  [11]

رویکرد موجود در است. پارامترهای تصادفی از طریق سناریوهای گسسته اعمال شده [13]اشنایدر و همکاران  مدل در

علت استفاده از این رویکرد  .است محور سناریو ایدو مرحله ریزی تصـادفیبرنامهاین مطالعه برای مواجهه با ریسک 

مدل ارائه  شرایط خوبی داشته باشد.سناریوها تحت وقوع تمام  ن جوابی است کهتیافمدیریت بهتر متغیرهای مساله و 

تولید ریزی زمان برنامه، همهاگیری در مورد رد یا پذیرش آنبه منظور تصمیم سفارشاتبا ارزیابی کند تا  یتالش م شده

های ارزان و کنندهاز طریق تامینریزی تامین مواد اولیه برنامه و همچنیناز طریق تولید عادی، اضطراری یا برونسپاری 

  صورت گیرد.، اضطراری

 روش پژوهش -2

 شرح مساله و مفروضات -1. 2

قیمت( و تامین کننده با قابلیت کننده با قابلیت اطمینان باال )گران تامین: استه کنند نیمدل شامل دو نوع تأم نیا

ای به گونه ؛رندیگیقرار م یادو مرحله گیری تصادفیتصمیم ندیدر فرا مواد اولیه سفارشاتاطمینان پایین )ارزان قیمت(. 

 های نامشخص،تعیین پارامتربه محض و  شوندیم داده سفارش غیر قابل اعتماد کنندگاننیبه تام اولیهابتدا مواد  که

 نیب دهیسفارش منعطفقرارداد همچنین یک  .شودداده می یاضطرار هایکننده نیسفارشات به تامقسمتی از 

 یهستند، در حال نانیمستعد عدم اطم ارزان قیمتکنندگان نیتام .شودیم منعقد و اجراشرکت  یاضطرارکننده نیتام

 نیتام ، به صورت قطعیباالتر دیخر نهیهزپرداخت  یااز را به شرکتتوانند به طور کامل یم یاضطرارکنندگان  نیکه تام

ی مربوط به هر سفارش؛ تعیین شده زمانی یبازه شوند که درسفارشاتی پذیرفته می، شده استفرض  همچنین کنند.

شده  شنهادیپ یادو مرحلهتصادفی  یریگ میتصم ندیفرا کبه این منظور ی .داشته باشدو توجیه اقتصادی  امکان برآورد

از  دیدر برنامه تول شیافزاگیرد سپس صورت می ،عادی دیتول برنامه در خصوص یریگمیتصم ،است که در مرحله اول

های مسئله ها، پارامترها ومتغیردر ادامه ابتدا شمارنده .گرددمی ممکندر مرحله دوم  برونسپارییا اضطراری  تولید قیطر

 شود.ای ارائه میاند و سپس مدل تصادفی دو مرحلهآورده شده

 ها:شمارنده

 𝑝 محصول : 𝑝 = 1,… , 𝑃؛ 𝑟؛ی قابل اطمینان: تامین کننده 𝑢 :ی غیرقابل اطمینان؛کنندهتامین 𝑐: ریمشت  𝑐 =
1,… , 𝐶؛ 𝑡, 𝑡′  :دوره زمانی 𝑡 = 1,… , 𝑇 ؛𝑖 :مواد اولیه  𝑖 = 1, … , 𝐼؛ 𝑠, 𝑠′سناریو :   𝑠 = 1,… , 𝑆 

 
 پارامترها:

ui  :اولیه ماده توانایی تامیناطمینانی که  قابل تامین کنندگان غیر i   ؛دارندام را𝑟i    : تامین کنندگان قابل اطمینانی
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 زمان حداکثر: UDTcp؛ c یمشتر به pمحصول  لیتحو حداقل زمان: LDTcp ؛دارندام را   i اولیه ماده توانایی تامینکه 

در  pمحصول  دیحداقل تول:  MPpt؛ tدر دوره   pمحصول  یسپاربرون نهیهز : OCpt؛c یمشتر به pمحصول  لیتحو

؛ s ویسنار تحت tدر دوره  pمحصول  دیتول تیظرف: PCPpts؛  tدر دوره  pمحصول  یحداکثر برونسپار: MOpt؛ tدوره 

DQcpts: محصول  دیتول تیظرفp    در دورهt  ویسنار تحت s   ؛AMPip : اولیه ی مادهمقدارi   مورد استفاده در محصول

p  ؛gpt :محصول  دیتول یراه انداز نهیهزp    در دورهt   ؛Yiuts :اولیه عملکرد مادهi   در دورهt   کننده نیاز تأمu   تحت 

 عقب افتادن سفارش یجریمه: 𝐵𝑃𝑃𝑝𝑡 فضای در دسترس انبار؛: AWS؛  𝑠احتمال وقوع سناریوی : POSs؛  s ویسنار

𝑆𝑅𝐼𝑖؛ 𝑡دوره  در   𝑝محصول   یبرا  𝑟 قابل اطمینانکننده  نیتأم یعاد تیظرف: 𝑁𝐶𝑅𝑖𝑟؛ 𝑖 یلیهی اوماده یبرا ازیمورد ن یفضا:   

مواد از  درصدی: 𝛽 ؛  𝑡در دوره    𝑝فروش محصول  متیق: 𝑈𝑆𝑃𝑝𝑡؛   𝑝 محصول ازیمورد ن یفضا: 𝑆𝑅𝑃𝑝؛  𝑖 یاولیهی ماده

 دیخر متیق: 𝑃𝑃𝑈𝑖𝑢𝑡؛   𝑟 یتامین کنندهاز  𝑖ی ی اولیهمادهرزرو  نهیهز: 𝑅𝐶𝑖𝑟؛ شود هیته دیکه با رزرو شده یاولیه

 یتامین کنندهاز   i یی اولیهماده دیخر متیق: 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑖𝑟𝑡 ؛tدر دوره   uنانیاطم رقابلیکننده غ نیاز تأم 𝑖 یی اولیهماده

 قابل اطمینان یتامین کنندهاز  𝑖 یی اولیهماده دیخر متیق: 𝑃𝑃𝑅𝑁𝑅𝑖𝑟𝑡؛ که رزرو شده است 𝑡در دوره  𝑟 قابل اطمینان

𝑟  در دوره𝑡  ؛ شده استنکه رزرو𝐿𝑆𝑃𝑃 :ی فروش از دست رفته محصولجریمه 𝑝 در پایان افق تصمیم؛ 𝐵𝑉𝐼𝑖 : ارزش

 شیافزا:  𝑀𝐴𝐼𝑃𝑝𝑡  در پایان افق تصمیم؛ 𝑝ارزش دفتری محصول : 𝐵𝑉𝑃𝑝 در پایان افق تصمیم؛ iی ی اولیهدفتری ماده

 دیتول نهیهز: 𝐸𝑃𝐶𝑝𝑡؛ tدر دوره  𝑝محصول  یبرا یعاد دیتول نهیهز: 𝑁𝑃𝐶𝑝𝑡؛  tدر دوره  pمحصول  دیمجاز در برنامه تول

 𝑝محصول  نگهداری نهیهز: 𝐻𝐶𝑃𝑝𝑡؛ tدر دوره  iی ی اولیهماده نگهداری نهیهز: 𝐻𝐶𝐼𝑖𝑡؛  𝑡ه در دور pمحصول  یاضطرار

 tدر دوره 
 متغیرهای تصمیم:

𝐼𝐿𝐼its :یاولیه ماده یموجود𝑖   ی دورهدر𝑡  تحت سنارویs؛ 𝐼𝐿𝑃pts :محصول یموجودp   ی دورهدرt  تحت سناروی

s؛ 𝑂𝑄𝑈iut : یاولیه سفارش مادهمقدارi  نانیقابل اطم ریکننده غنیبه تأم u  ی دورهدر کهt ؛  دریافت شده است

OQRLirts  : یی اولیهسفارش مادهمقدارi  نانیکننده قابل اطمنیبه تأم r  ی دورهدرt  تحت سناروی𝑠  کمتر از مقدار

بیشتر  sتحت سناروی  tی دورهدر  r نانیکننده قابل اطمنیبه تأم  iیی اولیهسفارش مادهمقدار : 𝑂𝑄𝑅𝐻𝑖𝑟𝑡𝑠رزرو شده؛  

محصول  یسپاربرو:  OQpts؛ r نانیکننده قابل اطمنیتأم از  iیی اولیهی مادهرزرو شدهمقدار : 𝑅𝑄𝑅𝑖𝑟 از مقدار رزرو شده؛

𝑝 ی در دوره𝑡  تحت سنارویs؛ CIits : یی اولیهی مادهمصرف شدهمقدار𝑖   ی دورهدرt  تحت سناروی𝑠 ؛𝑃𝑅𝑝𝑡 : برنامه

: سفارشات 𝐵𝑃𝑝𝑡𝑠؛  𝑠تحت سناروی  tی در دوره 𝑝محصول  یاضطرار دیبرنامه تول: 𝐸𝑃𝑅𝑝𝑡𝑠 ؛tی در دوره pمحصول  دیتول

 ؛sتحت سناروی   tی دوره  pمحصول  : تقاضای ارضا شده𝐹𝐷𝑃𝑝𝑡𝑠؛  𝑠تحت سناروی   t یدوره 𝑝افتاده محصول عقب

𝑃𝑆𝐶𝑝𝑡 :محصول  دیتولمربوط به  باینری ریمتغ𝑝 ی در دوره𝑡 ؛𝐴𝑐𝑝متغیر باینری رد و پذیرش سفارش محصول : 𝑝  از

: 𝑈𝐶𝑐𝑝𝑡؛ 𝑡ی در دوره  𝑝محصول  و  𝑐 یمشتری سفارش زمان پنجرهکران پایین مربوط به  باینری ریمتغ: 𝐿𝐶𝑐𝑝𝑡 ؛𝑐 یمشتر

  𝑡ی در دوره  𝑝محصول  و c یمشتری سفارش زمان پنجرهکران باالی مربوط به  باینری ریمتغ

زمایشى سازی:مدل
خه آ

نس



 

 
 

𝑀𝑎𝑥 𝑍 = − ∑∑(𝑁𝑃𝐶𝑝𝑡 × 𝑃𝑅𝑝𝑡) −∑∑∑(𝑃𝑃𝑈𝑖𝑢𝑡 × 𝑂𝑄𝑈𝑖𝑢𝑡)

𝑇

𝑡=1𝑢∈𝑢𝑖

𝐼

𝑖=1

𝑇

𝑡=1

𝑃

𝑝=1

−∑∑(𝑅𝐶𝑖𝑟
𝑟∈𝑟𝑖

𝐼

𝑖=1

× 𝑅𝑄𝑅𝑖𝑟)  

−∑∑(𝑔𝑝𝑡 × 𝑃𝑆𝐶𝑝𝑡) 

𝑇

𝑡=1

+

𝑃

𝑝=1

∑𝑃𝑂𝑆𝑠
𝑠∈𝑆

× (∑∑(𝑈𝑆𝑃𝑝𝑡 × 𝐹𝐷𝑃𝑝𝑡𝑠) −∑∑(𝐸𝑃𝐶𝑝𝑡 × 𝐸𝑃𝑅𝑝𝑡𝑠

𝑇

𝑡=1

𝑃

𝑝=1

𝑇

𝑡=1

𝑃

𝑝=1

) −∑∑(𝑂𝐶𝑝𝑡 × 𝑂𝑄𝑝𝑡𝑠

𝑇

𝑡=1

𝑃

𝑝=1

)

−∑∑∑(𝑃𝑃𝑅𝑅𝑖𝑟𝑡 × 𝑂𝑄𝑅𝐿𝑖𝑟𝑡𝑠) −∑∑∑(𝑃𝑃𝑅𝑁𝑅𝑖𝑟𝑡 × 𝑂𝑄𝑅𝐻𝑖𝑟𝑡𝑠)

𝑇

𝑡=1𝑟∈𝑟𝑖

𝐼

𝑖=1

𝑇

𝑡=1

 

𝑟∈𝑟𝑖

𝐼

𝑖=1

−∑∑(𝐵𝑃𝑃𝑝𝑡 × 𝐵𝑃𝑝𝑡𝑠)

𝑇

𝑡=1

−

𝑃

𝑝=1

∑(𝐿𝑆𝑃𝑝 × 𝐵𝑃𝑝𝑇𝑠)

𝑃

𝑝=1

+∑(𝐵𝑉𝐼𝑖 × 𝐼𝐿𝐼𝑖𝑇𝑠) +∑(𝐵𝑉𝑃𝑝 × 𝐼𝐿𝑃𝑝𝑇𝑠)

𝑃

𝑝=1

𝐼

𝑖=1

−∑∑(𝐻𝐶𝐼𝑖𝑡 × 𝐼𝐿𝐼𝑖𝑡𝑠) −∑∑(𝐻𝐶𝑃𝑝𝑡 × 𝐼𝐿𝑃𝑝𝑡𝑠)

𝑇

𝑡=1

 

𝑃

𝑝=1

 

𝑇

𝑡=1

 

𝐼

𝑖=1

) 

 
 

(1) 

{
 
 

 
 ∑ 𝑌𝑖𝑢𝑡𝑠 × 𝑂𝑄𝑈𝑖𝑢𝑡 + 𝑂𝑄𝑅𝐿𝑖𝑟𝑡𝑠 + 𝑂𝑄𝑅𝐻𝑖𝑟𝑡𝑠 =

𝑢∈𝑢𝑖

 𝐼𝐿𝐼𝑖𝑡𝑠 + 𝐶𝐼𝑖𝑡𝑠                                     ∀ 𝑖, 𝑠, 𝑟, 𝑡 = 1

𝐼𝐿𝐼𝑖𝑡−1𝑠 + ∑ 𝑌𝑖𝑢𝑡𝑠 × 𝑂𝑄𝑈𝑖𝑢𝑡 + 𝑂𝑄𝑅𝐿𝑖𝑟𝑡𝑠 + 𝑂𝑄𝑅𝐻𝑖𝑟𝑡𝑠 =

𝑢∈𝑢𝑖

 𝐼𝐿𝐼𝑖𝑡𝑠 + 𝐶𝐼𝑖𝑡𝑠         ∀ 𝑖, 𝑠, 𝑟, 𝑡 = 2,… , 𝑇
 (2) 

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑃𝑅𝑝𝑡 + 𝐸𝑃𝑅𝑝𝑡𝑠 − 𝐵𝑃𝑝𝑡−1𝑠 + 𝑂𝑄𝑝𝑡𝑠 =  𝐼𝐿𝑃𝑝𝑡𝑠 +∑𝐷𝑄𝑐𝑝𝑡𝑠 × 𝐴𝑐𝑝 

𝐶

𝑐=1

− 𝐵𝑃𝑝𝑡𝑠                                          

           ∀ 𝑝, 𝑠, 𝑡 = 1

𝐼𝐿𝑃𝑝𝑡−1𝑠 + 𝑂𝑄𝑝𝑡𝑠 + 𝑃𝑅𝑝𝑡 + 𝐸𝑃𝑅𝑝𝑡𝑠 − 𝐵𝑃𝑝𝑡−1𝑠 =  𝐼𝐿𝑃𝑝𝑡𝑠 +∑𝐷𝑄𝑐𝑝𝑡𝑠 × 𝐴𝑐𝑝 

𝐶

𝑐=1

− 𝐵𝑃𝑝𝑡𝑠    

    ∀ 𝑝, 𝑠, 𝑡 = 2,… , 𝑇
             

 (3) 

𝐹𝐷𝑃𝑝𝑡𝑠 + 𝐵𝑃𝑝𝑡𝑠 =∑𝐷𝑄𝑐𝑝𝑡𝑠 × 𝐴𝑐𝑝 

𝐶

𝑐=1

             ∀ 𝑝, 𝑡, 𝑠, 𝑐 (4) 

∑𝑆𝑅𝐼𝑖 × 𝐼𝐿𝐼𝑖𝑡𝑠 +∑𝑆𝑅𝑃𝑝 × 𝐼𝐿𝑃𝑝𝑡𝑠

𝑃

𝑝=1

≤ 𝑊𝑆                     ∀ 𝑡, 𝑠                                                          

𝐼

𝑖=1

 (5) 

∑𝐴𝑀𝑃𝑖𝑝 × (𝑃𝑅𝑝𝑡 + 𝐸𝑃𝑅𝑝𝑡𝑠) = 𝐶𝐼𝑖𝑡𝑠  

𝑃

𝑝=1

                  ∀ 𝑖, 𝑡, 𝑠 (6) 

𝑅𝑄𝑅𝑖𝑟 ≤ 𝑁𝐶𝑅𝑖𝑟                                    ∀ 𝑖, 𝑟 ∈ 𝑟𝑖      (7) 

∑𝑂𝑄𝑅𝐿𝑖𝑟𝑡𝑠 ≤ 𝑅𝑄𝑅𝑖𝑟

𝑇

𝑡=1

                                   ∀  𝑖, 𝑠, 𝑟 ∈ 𝑟𝑖 (8) 

∑𝑂𝑄𝑅𝐿𝑖𝑟𝑡𝑠 ≥ 𝛽 × 𝑅𝑄𝑅𝑖𝑟                              ∀ 𝑖, 𝑠, 𝑟 ∈ 𝑟𝑖                                                                 

𝑇

𝑡=1

 (9) 

∑(𝑂𝑄𝑅𝐿𝑖𝑟𝑡𝑠 + 𝑂𝑄𝑅𝐻𝑖𝑟𝑡𝑠

𝑇

𝑡=1

) ≤ 𝑁𝐶𝑅𝑖𝑟                             ∀ 𝑖, 𝑟 ∈ 𝑟𝑖 , 𝑠 (10) 

𝐸𝑃𝑅𝑝𝑡𝑠 ≤ 𝑀𝐴𝐼𝑃𝑝𝑡              ∀  𝑝, 𝑡, 𝑠 (11) 

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

 

 های پژوهشیافته -2. 2

به منظور اعتبارسنجی، در یک مجتمع تولیدی شیمیایی )مجتمع شیمیایی تیراژه رنگ پارس واقع  مدل توسعه یافته

 استفاده شد. GAMS Distributionافزار منظور حل مدل از نرم شده است و همچین بهسازی ایران( پیاده-در سمنان
  یبرایابد. آن کاهش می دهی از مدل به سفارش ترجیح، ضطراریکننده انیتأمبا افزایش قیمت است  یهgtfیبد

 یاصل ی( در داده هاEOF) یاضطرار متیق ضریب پارامتر، یکننده اضطرارنیتأم یهامتیقدر برابر رفتار مدل  نمایش

که  معرفی شد( EOR) یاضطراری کنندهنیتأم استفادهشاخص شود و سپس  دیتول دیجد یها متیتا ق شدهضرب 

 شود: یمحاسبه م ریبا معادله ز کند ومشخص میرا  اضطراریسفارشات  ینسب نیانگیم

𝐸𝑂𝑅 =
∑ ∑ ∑ ∑ (𝑂𝑄𝑅𝐿𝑖.𝑟.𝑡.𝑠 + 𝑂𝑅𝑄𝐻𝑖.𝑟.𝑡.𝑠)𝑠∈𝑆

𝑇
𝑡=1𝑟∈𝑟𝑖

𝐼
𝑖=1

∑ ∑ ∑ ∑ (𝑂𝑄𝑅𝐿𝑖.𝑟.𝑡.𝑠 + 𝑂𝑄𝑅𝐻𝑖.𝑟.𝑡.𝑠)𝑠∈𝑆
𝑇
𝑡=1𝑟∈𝑟𝑖

𝐼
𝑖=1 + ∑ ∑ ∑ 𝑂𝑄𝑈𝑖𝑢𝑡

𝑇
𝑡𝑢∈𝑢𝑖

𝐼
𝑖=1

 

 تفاوتکند. مقدار تابع هدف کاهش پیدا می، یاضطرار هایکنندهتامین متیق شیکه با افزا وضح است 1از شکل 

دهد ، که ارزش سفارش اضطراری را نشان میEOFباالترین مقدار  با یواقع هایدادهدست آمده توسط  هب سود نیب نسبی

 نمایش یبرا یابد کهمی ی مدل از آن کاهشاستفاده، یاضطرار دیتول یهانهیهز با افزایش همچنین .است %10.71برابر 

 دیتول دیجد یهانهیهز، یاصل یها( در دادهEPF) یاضطرار دیتول نهیهز بیضربا ضرب کردن  آن،رفتار مدل در برابر 

 دیبه کل تول یاضطرار دیتول ینسب نیانگی( که مEPU) یاضطرار دیاستفاده از تولشاخص سپس  وشده  دیتول یاضطرار

 شود: یمحاسبه م ریبا معادله ز ،کندیم نییرا تع

𝐸𝑃𝑈 =
∑ ∑ ∑ (𝐸𝑃𝑅𝑝𝑡𝑠)

𝑆
𝑠=1

𝑇
𝑡=1

𝑃
𝑝=1

∑ ∑ (𝑃𝑅𝑝𝑡) + ∑ ∑ ∑ (𝐸𝑃𝑅𝑝𝑡𝑠)
𝑆
𝑠=1

𝑇
𝑡=1

𝑃
𝑝=1

𝑇
𝑡=1

𝑃
𝑝=1

 

دست آمده  هب سود نسبی تفاوت های تولید اضطراری است.رفتار مدل در برابر تغییر هزینهنمایانگر  1شکل  همچنین

 .است %9.41دهد برابر که ارزش سفارش اضطراری را نشان می ،EPFباالترین مقدار  با یواقع هایدادهتوسط 

 

𝐸𝑃𝑅𝑝𝑡𝑠 + 𝑃𝑅𝑝𝑡 ≤ 𝑃𝐶𝑃𝑝𝑡𝑠 × 𝑃𝑆𝐶𝑝𝑡                    ∀  𝑝, 𝑡, 𝑠 (12) 
𝐸𝑃𝑅𝑝𝑡𝑠 + 𝑃𝑅𝑝𝑡 ≥ 𝑀𝑃𝑝𝑡 × 𝑃𝑆𝐶𝑝𝑡                     ∀  𝑝, 𝑡, 𝑠 (13) 
𝑂𝑄𝑝𝑡𝑠 ≤ 𝑀𝑂𝑝𝑡                                           ∀  𝑝, 𝑡, 𝑠 (14) 

∑ 𝐿𝐶𝑐𝑝𝑡

𝑈𝐷𝑇𝑐𝑝

𝑡

= 𝐴𝑐𝑝                        ∀  𝑐, 𝑝 (15) 

∑ 𝑈𝐶𝑐𝑝𝑡

𝑈𝐷𝑇𝑐𝑝

𝑡≥𝐿𝐷𝑇𝑐𝑝

= 𝐴𝑐𝑝                        ∀  𝑐, 𝑝 (16) 

∑𝑡 × 𝐿𝐶𝑐𝑝𝑡

𝑇

𝑡

≤∑𝑡′ × 𝑈𝐶𝑐𝑝𝑡

𝑇

𝑡′

                        ∀  𝑐, 𝑝 (17) 

𝐼𝐿𝐼𝑖𝑡𝑠 ,  𝐼𝐿𝑃𝑖𝑡𝑠 ,  𝑂𝑄𝑈𝑖𝑢𝑡 ,  𝑂𝑄𝑅𝐿𝑖𝑟𝑡𝑠 ,  𝑂𝑄𝑅𝐻𝑖𝑟𝑠,  𝑅𝑄𝑅𝑖𝑟 ,  𝐶𝐼𝑖𝑡𝑠,  𝑃𝑅𝑝𝑡 ,  𝐸𝑃𝑅𝑝𝑡𝑠,  𝐹𝐷𝑃𝑝𝑡𝑠 ,  𝐵𝑃𝑝𝑡𝑠, 
 𝑂𝑄𝑝𝑡𝑠 , 𝐿𝐶𝑐𝑝𝑡 , 𝑈𝐶𝑐𝑝𝑡 ≥ 0 

(18) 

𝑃𝑆𝐶𝑝𝑡 , 𝐴𝑐𝑝, ∈ {0,1}                                 ∀  𝑐, 𝑝, 𝑡     (19) 
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 کنندگان اضطراریهای تامینهای تولید اضطراری و قیمت. رفتار مدل در برابر تغییر هزینه1شکل

 گیرینتیجه -3

 دیتول یزیو برنامه ر هی، سفارش مواد اولیسفارش مشتر رشیدر مورد رد و پذ یریگ می، تصمافتهیدر مدل توسعه 

 یمشتر مورد نظردر زمان  ای، ستندیکه ارزشمند ن یسفارشاتمدل ،  نی. در اگیردصورت می کپارچهی محصوالت به صورت

به  هی، سفارش مواد اولیاناز سفارشات مشتر یبخش رشی، پس از پذمیشوند. در مرحله اول تصمیشود، رد مینم برآورد

 شدن صشود. سپس در مرحله دوم با مشخیارائه م عادی دیتول یبرا یزیبرنامه ر نیو همچن متیقکنندگان ارزانتامین

گیری در  میتصم نیشود. همچن یداده م اضطراریکنندگان نیبه تأم هیاز سفارشات مواد اول ی، برخنامعلوم یپارامترها

 ٪10.71 بینشان داد که به ترت یمطالعه مورد جیمحصوالت مشخص شود. نتا یو برون سپار دیتول زانیم مورد افزایش
 یمدل نسبت به مدل ها نیا تیاست. مز اضطراری دی، تولیخالص مربوط به استفاده از سفارش اضطرار سود ٪41/9 و

، یسفارش اضطرارهای غیر قطعی و فرض طیمح کیسفارش در  رشیو پذ دیتول یزیراست که با ادغام برنامه نیا یقبل

 یابد.می شیافزا ی مدل، سودآوریو برون سپار یاضطرار دیتول

 مراجع -4

[1] Aouam, T., et al., Production planning with order acceptance and demand uncertainty. Computers & 
Operations Research, 2018 . 91: p. 145-159.  

 

[2] Ebben, M.J., E.W. Hans, and F.O. Weghuis, Workload based order acceptance in job shop 
environments. OR spectrum, 2005. 27(1): p. 107-122.  

 

[3] Wagner, H.M. and T.M. Whitin, Dynamic version of the economic lot size model. Management 
science, 1958. 5(1): p. 89-96.  

 

[4] Wester, F., J. Wijngaard, and W.H.M. ZIJM, Order acceptance strategies in a production-to-order 
environment with setup times and due-dates. International journal of production research, 1992 . 
30(6): p. 1313-1326.  

[5] Geunes, J., H.E. Romeijn, and K. Taaffe, Requirements planning with pricing and order selection 
flexibility. Operations Research, 2006 . 54(2 :) p. 394-401.  

[6] Slotnick, S.A. and T.E. Morton, Order acceptance with weighted tardiness. Computers & Operations 
Research, 2007. 34(10): p. 3029-3042.  

[7] Sarvestani, H.K., et al., Integrated order acceptance and supply chain scheduling problem with 
supplier selection and due date assignment. Applied Soft Computing, 2019 . 75: p. 72-83.  

[8] Li, Y., et al., Penalty and financial assistance in a supply chain with supply disruption. Omega, 2016 . 
61: p. 167-181.  

[9] Sabouhi, F., M.S. Pishvaee, and M.S. Jabalameli, Resilient supply chain design under operational and 
disruption risks considering quantity discount: A case study of pharmaceutical supply chain. 
Computers & Industrial Engineering, 2018. 126 : p. 657-672.  

[10] Sawik, T., Two-period vs. multi-period model for supply chain disruption management. International 
Journal of Production Research, 2019 . 57(14): p. 4502-4518.  

[11] Namdar, J., et al., Supply chain resilience for single and multiple sourcing in the presence of 

۳۲

۵۲

۷۲

۹۲

۰.۰

۰.۱

۰.۲

۰.۳

۱.
۰

۱.
۶

۲.
۲

۲.
۸

۳.
۴

۴.
۰

۴.
۶

۵.
۲

۵.
۸

۶.
۴

۷.
۰

ف 
 هد

بع
تا

(
ان

وم
ت

ون 
لی

می
)

EO
R

EOF

۴
۲۴
۴۴
۶۴
۸۴

۱۰۴

۰.۰

۰.۱

۰.۲

۰.۳

۰.۴

۱.
۰

۲.
۰

۳.
۰

۴.
۰

۵.
۰

۶.
۰

۷.
۰

۸.
۰

۹.
۰

۱۰
.۰

ف 
 هد

بع
تا

(
ان

وم
ت

ون 
لی

می
)

EP
U

EPF

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

disruption risks. International Journal of Production Research, 2018 . 56(6): p. 2339-2360.  
[12] Basu, P., S. Ghosh, and M. Kumar, Supplier ratings and dynamic sourcing strategies to mitigate 

supply disruption risks. DECISION, 2019 . 46(1): p. 41-57.  
[13] Snyder, L.V., et al., Planning for disruptions in supply chain networks, in Models, methods, and 

applications for innovative decision making. 2006 , INFORMS. p. 234-257.  
 

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

 

  هواییوحضور جبهه آبونقل مواد خطرناک در کاهش ریسک حمل
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 چكیده

 یک دغدغه و چالشونقل صنعت حملمحیط زیست و  برایشهری، های بینونقل مواد خطرناک در شهرها و جادهمساله حمل

جانی، مالی و زیست  ناپذیرجبرانها و خطرهای خسارتتواند می؛ زیرا وقوع حادثه هنگام حمل این مواد، رودبه شمار میمهم 

نقل مواد خطرناک بین مبدا حرکت تا مقصد، مسیرهای مختلفی شامل شهرها و وورد. معموال برای حملبیامحیطی به همراه 

 ؛تواند ریسک را کاهش دهدهای متفاوت وجود دارد؛ از این رو انتخاب مسیر مناسب میبا ریسک شهری متنوعهای بینجاده

اله ذکر مس پژوهشدر این  .مسیرها را افزایش دهدحمل و نقل از تواند ریسک هوایی نیز میوجبهه آبمانند  یهمچنین عوامل

هر  و (ف در آن شهربرحسب پارامترهایی همچون جمعیت آن شهر و احتمال تصاد)ریسک گذر از هر شهر ؛ کنیمشده را مدل می

به  را (اده و غیرهجنرخ احتمال تصادف در آن جاده، طول برحسب پارامترهایی همچون جمعیت کنار جاده، )شهری جاده بین

وهوایی، به طور وهوایی و بدون حضور جبهه آبآوریم؛ ریسک مسیرهای مختلف بین مبدا و مقصد را در حضور جبهه آبدست می

را  (هینهمسیر ب) کنیم و سپس با استفاده از الگوریتم کوتاهترین مسیر، مسیری با کمترین ریسک ممکنجداگانه محاسبه می

 .یمدهمی نمایش

 .الگوریتم کوتاهترین مسیر ؛وهواییهه آببج؛ ریسک ؛جابجایی مواد خطرناک کلمات کلیدی:

 مقدمه -۱

ونقل بیلیون تن مواد خطرناک در سراسر جهان حمل ۴، ساالنه بیش از که در نیمه اول قرن حاضر دهدآمارها نشان می

بر طبق گزارش  .[1] داشته است صعودیونقل مواد خطرناک یک روند ، حملدر کشورهای صنعتیبه ویژه  شده است.

بیلیون تن  ۴.۱۱۱ به ۲٠٠۲بیلیون تن در سال  ۱۸.۷ ونقل مواد خطرناک ازحمل ،اکسازمان بررسی انتقال کاالی آمری

دهد. همچنین میانگین سال را نشان می ۵بیلیون تنی در طول  ۷.۹۲ رسیده است که یک افزایش ۲٠٠۷در سال 

با  .[2] کیلومتر در همین سال بوده است ۱۳۶۶ ،های مواد خطرناک برای هر محمولهونقل محمولهمسافت حمل

دهد، رخ می هایی از این دستزمانی که حادثهیابد. ای نیز افزایش میافزایش این مسافت، احتمال وقوع حوادث جاده

. یابدحادثه گرفتار شوند و پیامد حادثه گسترش  اری از مسافران و وسایل نقلیه در ترافیک حاصل ازممکن است بسی

های خدمات اضطراری به محل حادثه را به تاخیر بیاندازد و مانع ، ممکن است رسیدن تیمهمچنین تراکم ترافیک

حادثه در ارتباط با  ۱۵٠٠٠در آمریکا  ۱۹۹۸در سال  .[3] دثه شودمحل حابه موقع مسافر و وسیله نقلیه از تخلیه 

اگرچه  .[4] بندی شده استمورد از آن به عنوان حوادث شدید طبقه ۴۲۹ونقل مواد خطرناک گزارش شده که حمل

اما ، ]4-6[ شودیم یبندطبقه )LPHC( ۱با احتمال کم و شدت باال یهادادیرو در زمرهونقل مواد خطرناک حمل

 نیااز  یشدت برخ نیها مضر باشد. عالوه بر اانسان یالمتو س ستیز طیمح یاز اندازه برا شیب تواندیمواد م نیا نشت

                                                      
1 Low Probability High Consequence 
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است. رقم  افتهیتوسعه  یاز کشورها شتریب یاصورت قابل مالحظهدر حال توسعه مثل هند به  یحوادث در کشورها

 نیدوم ا گاهیبا توجه به جا زین است. ایران ۲و کمتر از  ۱۴تیب و آمریکا به تر در هند هینقل لهیوس ۱٠٠٠٠تلفات در هر 

ونقل مواد خطرناک به در آن حمل دیاست که با ییاز جمله کشورها (۱۳۹۵سال  انی)تا پا یاکشور در تصادفات جاده

 .شود دهیشیونقل آن اندحمل سکیالزم جهت کاهش ر ریو تداب ردیمورد توجه قرار گ یجد یاعنوان مساله

 میتقس یانسان ریغ و یعوامل انسان ینقل مواد خطرناک موثر است به دو دسته کلوحمل سکیر نییکه در تع یعوامل

 یبندبسته قهیطر ،هینقل لهیوس طیشرا ،رانندگان ،ینینقل زمودر حملدخیل  یامل انسانوع نیمهمتر. شودیم یبند

عوامل  همترینماز  است. و انتخاب جاده رهایدر مس هینقل هلیوس زمان حرکت و توقفمواد،  مناسب یریبارگ و حیصح

 ایاست و کاز سرعت سفر  دیبا طیشرااین گونه در برخورد با اشاره کرد.  جویمتغیر شرایط توان به غیر انسانی نیز می

 .مواقع از برخورد با آن امتناع کرد یدر بعض

 یادیز یهاپژوهش ریاخ یهااز آن و عوامل موثر بر آن در دهه ینقل مواد خطرناک، اثرات ناشوحمل تیبا توجه به اهم

مدلی  و چیو باتا اند.هکرد یبررس موضوع نیچند عامل موثر را بر ا ای کی اثرها پژوهش نیا هر یک ازانجام شده است. 

 و چنگ .]7[ درا به حداقل برساندر مسیر عرض خطر و در مرا پیشنهاد کردند که بر اساس آن جمعیت تحت تاثیر 
به مساله  عنوان یک هزینه به ئه دادند که بر اساس آن خطر مدلی برای مسیریابی مواد خطرناک ارا ویتسآبکو

های سنگین جانی و اضافه کردن مقدار زیاد هزینه در د. از این رو با در نظر گرفتن هزینهشمسیریابی اضافه می

طوری مساله را  لپاو و چین .[8] کردنداین مسیرها را از انتخاب شدن حذف می، عمال های دارای خطر بیشترمسیر

 شرایط متغیر جویاینکه با توجه به  .[9] د، فاصله سفر و جمعیت در معرض خطر به حداقل برسمدل کردند که در آن

، سازی، چندین مقاله در مدلگذاردهای مربوط به تصادفات تاثیر میصورت پویا بر احتمال وقوع حوادث و هزینهبه

ئه دادند که در آن اثر شرایط جوی در تعیین میزان و بوفی یک مدل ارا کارکازیس .در نظر گرفته است نیزاثرات باد را 

تواند شامل اثرات باد در گسترش گازها و یا قرار گرفته بود. شرایط جوی میها مورد بحث و بررسی پراکندگی آالینده

مدلی را پیشنهاد دادند که در آن اثرات باد در  و هوروویتز پاتل .[10] باشد آب باران در گسترش مواد مایعات سمی

از این رو برای به حداقل  د.دهگسترش گازهای حاصل از حادثه در حمل ونقل مواد خطرناک را مورد بررسی قرار می

هایی دارای باد همیشگی اجتناب کرد نقل اینگونه مواد از انتخاب مسیروتوان برای حملرساندن جمعیت تحت تاثیر می

فقط جهت باد را مورد مطالعه قرار  هااین تحقیق آندر  .[11]عنوان یک هزینه سنگین آن را به مساله وارد کرد و به

دهند از جمله باد موافق، باد مخالف، سرعت باد و غیره. در صورتی که شرایط آب وهوایی فقط باد نیست بلکه باران، می

، حداقل رساندن میزان خسارت از تصادفات ها باید برای بهبرودت هوا، برف و غیره نیز هست که در هر کدام از آن

مواد خطرناک در شرایط و مدلی را برای مسیریابی  گرفتاین عوامل را در نظر  [12]  اکگون سرعت سفر را تغییر داد.

جهت و با  کیباند مشخص در  یجبهه با پهنا کیعنوان معموال به  یهواشناس ستمیس د.دا، توسعه هواییوسیستم آب

و  یابیریمس نیبنابرا دهد؛تحت تاثیر قرار میمدت زمان معلوم  کی یمنطقه را برا و حرکت کردهاثر،  کی

عنوان  به ؛کندیمرا مطرح  یدیجد یهانهیخطرناک، گز یهاونقل محمولهمربوط به آن در حمل یهایریگمیتصم

 ریمتغ طیموارد )شرا گونهنیادر .رهیمجدد و غ یابیریو مس رهایمس ریی، تغ(۲کردن نگیونقل )پارکدر حمل رینمونه، تاخ

با احتمال خطر باال  یریبه مس ،برخوردار باشد یاز احتمال خطر کمتر یکه در حالت عاد یری( ممکن است مسیجو

ها و گرهزمان و وزن  ریمتغ وهوا وجبهه آب یکینامید تیتوجه به ماه با. را افزایش دهدزمان سفر  نایقیشود و  لیتبد

 ریمس نیمساله کوتاهتر کیصورت مبدا و مقصد به  نیب ریمس نیکردن کوتاهتر دایونقل، مساله پدر حمل هاالی

ا از هر گره مساله ر ستتوانیمآنها  یشنهادیپ تمیلگور. ا]13[ مدل شد یو هالس کبار توسط کو نیاول ۳وابسته به زمان

                                                      
2 Parking 
3 Time-Dependent Shortest Path Problem 
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 د.کنبه مقصد حل 

 در حضور وها را ها و یالدر گرهریسک حمل ونقل مواد خطرناک ، [12]بر اساس تحقیق باتا و همکاران در این مقاله 

با دهیم؛ سپس به عنوان یک وزن مثبت به آن گره و یال تخصیص می وهوایی محاسبه کرده وی آببدون حضور جبهه

استفاده از  را بامسیر بهینه وایی، هوآبی و مختصات جبهه )شهر مبدا و مقصد( ابتدا و انتهای مسیر گرهوارد کردن 

. م کردحلیل خواهیتمساله را  حساسیت ،در پایانهمچنین  .کنیمترسیم میالگوریتم کوتاهترین مسیر به دست آورده و 

 انجام شده است (Wolfram Mathematica 10) کامتمتیولفرام افزار نرم ۱٠نسخه سازی جامع مدل مساله در پیاده

 .سازی داردقابلیت توسعه و بومی و

 سازی مسالهمدل -۲

دار، مسطح و تک بعدی است که بند غیر جهتنقل همویک شبکه حمل  G=(N,E):گیریمدر نظر میهای زیر را فرض

در صفحه دارای  s نقطه ؛شهری استهای بینها یا همان جادهتعداد یال E ها یا همان شهرها وتعداد گره N در آن

در صفحه هم با استفاده از فرمول فاصله اقلیدسی به  b و aو از این رو فاصله دو نقطه  تاس (xs,ys) مختصات دکارتی 

 :آیدمی دست
d(a, b) = √(xa − xb)2 + (ya − yb)2 ؛                                                                                            (1-2) 

احتمال  hi ؛آیدها به دست میکه از تقسیم جمعیت آن گره بر جمعیت کل گرهاست  wi دارای وزن مثبت  iهر گره

از  z .)است  (i,j)چگالی جمعیت یال  f(i,j)(z)تابع ؛است g(i,j)دارای وزن مثبت (i,j) هر یال ؛ استi  تصادف در گره

 v ؛در واحد طول است (i,j) احتمال تصادف در یال  q(i,j)؛است(i,j)  اندازه طول یال l(i,j)؛ کند(تغییر می l(i,j) صفر تا 
است  r و شعاع o صورت یک دایره به مرکزشود به نمایش داده می wهوایی که با وجبهه آب ؛سرعت وسیله نقلیه است

در w   مکان مرکز جبهه هوایی (xw(0) , yw (0)) .کندصورت خطی روی یک صفحه حرکت میو در یک جهت و به 

t  مانز =  اگر جبهه هوایی با سرعت ثابت. شودنمایش داده می (xw(t) , yw (t)) صورت کلیبه  t  ناست و در زما0

vw ه خط راست حرکت کند و با افق زاوی رویθ بسازد آنگاه 
xw(t) = xw + (vw+cos θ)                                                                                                                   (2-2) 
yw(t) = yw + (vw+sin θ).                                                                                                                  (3-2) 

همواره سرعت وسیله نقلیه در جبهه هوایی کمتر از سرعت آن  [12] بر اساس تحقیقات مقالههمچنین کلی و طور به 

ها در حضور جبهه هوایی بیشتر است. از این رو ها و یالدر گرهنیز در شرایط معمولی است؛ همچنین احتمال تصادف 

گیرند. مثال سرعت وسیله می )پریم( ′ هوایی نمادوهای ذکر شده هنگام حضور در جبهه آبپارامتر برای تمایز، تمامی

 شود.نمایش داده می ′vو در شرایط آب و هوایی با  v نقلیه در شرایط معمولی با حرف 
t در زمان iفرض کنیم که وسیله نقلیه از گره اکنون  = برسد. یکی از سه  jکند تا به گره حرکت خود را شروع می ٠

نقلیه خارج از جبهه سیله و :۲ حالت .رسدنقیله اصال به جبهه هوایی نمیوسیله  :۱ حالت :دهدرخ می بعدیحالت 

نقلیه در داخل جبهه هوایی شروع به سیله و :۳ حالت د.شوکند و وارد جبهه هوایی میهوایی شروع به حرکت می

الف( در داخل جبهه هوایی : بیفتد دو اتفاقاین نیز ممکن است یکی از برای هر یک از دو حالت آخر  .کندحرکت می

 .از جبهه هوایی خارج شود j . ب( قبل از رسیدن به گرهبرسد j  ماند تا به گرهمی
گذرد. هنگامی که از زمان می (i,j) از یال افقی tمکان وسیله نقلیه است که در زمان   (x(t) , y(t))فرض کنید که 

 t = x(t) کند، مختصات مکانی آن عبارت است از حرکت می v شروع و با سرعت  0 = vt  وy(t) = ن بنابرای. 0

 با: برابر است t فاصله بین آن تا مرکز جبهه در زمان 
d2(t) = [x(t) − xw(t)]2 + [y(t) − yw(t)]2 = At2 + Bt + C                                                                 (۴-

2) 
 ( است.۱-۲همان رابطه ) d(t) در آن که
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t1همچنین فرض کنید که 
tw شود،وارد می wاولین زمانی باشد که وسیله نقلیه به جبهه  ∗

∗ زمانی باشد که در جبهه  

t2ماند و هوایی می
∗ = t1

∗ + tw
t1برای محاسبه  .کندزمانی باشد که جبهه را ترک می ∗

 معادله( ۴-۲) فرمولباید از   ∗

d2(t1)درجه دوم  = r2  را به ازای مکان وسیله نقلیه یعنیx(t1) = vt1   و y(t1) = و مکان جبهه یعنی  0

xw(t1) = xw(0) + (vw+cos θ)t1  وyw(t1) = yw(0) + (vw+sin θ)t1   این معادله دو حل کرد. با حل

t1آید. ریشه کوچکتر دست میریشه به 
زمان ورود به جبهه هوایی است. اگر سرعت وسیله نقلیه قبل از ورود به جبهه  −

′vهوایی با سرعت آن درون جبهه یکسان باشد، یعنی  = v آنگاه ،t1
ها زمان خروج از جبهه خواهد بود. اگر ریشه  +

t1دهیم اتفاق افتاده است که در این صورت قرار می ۱حقیقی نباشند در واقع حالت 
∗ = t2

∗ = t1  0. اگر∞−
− آنگاه، ≥

t1
∗ = دست ه ها را نیز بحالتهای مورد نیاز در سایر زمان ،به طریقی تقریبا مشابه .قرار داریم 3و در حالت  0

 آوریم.می

 ƛ را با حرفمواد خطرناک است و آن کمیت بعدی که باید مورد توجه قرار بگیرد، میزان آزادی یا همان شعاع اثر 

نشان  dرا با  zاین نقطه تا نقطه باشد و فاصله  cیم. فرض کنید مرکز نشت ماده خطرناک در نقطه دهنمایش می

 کنیمدهیم. تعریف می

δ(z, c) = {
1, if d(z, c) < ƛ
0, other wise

 ,               δ′(z, c) = {
1, if d(z, c) < ƛ′

0, other wise
 

 داریممحاسبه ریسک رای حال ب

R(i,j) = ∑ wzF(z; i, j) + ∑ ∫  g(i,j) f(i,j)(z)F(z; i, j)dz
 l(l,k)

0(l,k)ϵAzϵN                                                        (5-2) 
هدف مساله  کند.ها را محاسبه میها و جمله دوم ریسک در یالریسک در گره(2-5) سمت راست فرمولدر جمله اول 

min R(i,j)است؛ یعنی  (2-5)کردن فرمول  کمینه مقالهدر این 
 

<tدر زمانی که    باشد. 0

,l) چگالی وزن یال تابع ، (2-5)در فرمول   gتابع k)هر یال  این تابع باید جمعیتدست آوردن مقدار . برای بهاست

(l, k)  کنیم. همچنینها تقسیم طور جداگانه بر جمعیت کل یالرا بهf   چگالی جمعیت است. در حالت کلی تابع تابع

پایان  نیز نوعی نرمال کردن است. درجمعیت به معنای جمعیت هر یال تقسیم بر طول یال است. این عمل چگالی 

,i)ی که هنگام گذر از یال تهدید j)  با آن مواجهیم یعنی  F(z; i, j) ،آید:دست میاز رابطه زیر به 
F(z; i, j) = hiδ(z, i) + ∫ q(i,j)δ(z, (y, 0))dy + ∫ q′(i, j)δ′(z, (y, 0)dy +

x(t2
∗ )

x(t1
∗ )

x(t1
∗ )

0

∫ q(i,j)δ(z, (y, 0))dy + hjδ(z, j)
l(i,j)

x(t2
∗ )

 
و  است jو  i یهاتصادف در گره کیپنج جمله است که جمله اول و پنجم احتمال  شاملباال  سمت راست فرمول

حاسبه م یبرا بیم به ترتاست. جمله دوم و چهار ییهواوخارج از جبهه آب هینقل لهیکه وس شودیمنظور م یهنگام

ول دف در طتصا کیاز جبهه است. جمله سوم احتمال  روجقبل از ورود و بعد از خ الیتصادف در طول  کیاحتمال 

 داخل جبهه است. هینقل لهیوس کهیاست هنگام الی

و  هاالی سکیر دیبا م،یدست آورمتفاوت است، به  یهاو گره هاالیرا که شامل  ریمس کی سکیر میبتوان نکهیا یبرا

 یرهایمس تواندیها موجود است مگره نیمختلف که در ب یهاالی. انتخاب مکنیمحاسبه  جداگانهطور ها را به گره

 آورد.  دیپد یمتنوع

 یتمام سکی، رمتمتیکاافزار در نرم ۴ستراجدای ریمس نیکوتاهترو الگوریتم سازی محاسبات پیادهبعد از در این مقاله 

 محاسبه شده و سپس ییوهوابدون حضور جبهه آب و ییوهوا، در حضور جبهه آبممکن از مبدا تا مقصد یرهایسم

 .مشخص باشند یعبور یتا شهرها شودیداده م شیمتفاوت نما یبا رنگ شود. این مسیرمیانتخاب  نهیبه ریمس

 تحلیل یک نمونه -۳

                                                      
4 Dijkstra’s Algorithm 
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و مساله را حل  گیریمدر نظر می ۲و  ۱پارامترهای جداول و  (E=13) یال ۱۳ و (N=9) گره ۹ ای بااکنون نمونه

 :کنیممی
                        ها برای محاسبه ریسک هر گرهپارامتر گره: ۱جدول 

: ۲جدول 

پارامتر 

ها یال

برای 

محاسبه 

ریسک 

 هر یال

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهینه به دست آمده بدون  در واقع مسیر ۱۲۴۸۹آشکار است مسیر )سمت راست(  ۱همانگونه که از شکل 

 هوایی است.وحضور جبهه آب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ℎi جمعیت گره i i 

0.1 200000 ۱ 
0.1 300000 ۲ 
0.1 400000 ۳ 
0.1 500000 ۴ 
0.1 600000 ۵ 
0.1 700000 ۶ 
0.1 800000 ۷ 
0.1 900000 ۸ 
0.1 1000000 ۹ 

𝑞
(i,j)

 j i (i,j) طول یال (i,j) جمعیت یال 

.1٠ 200000 35 ۲ ۱ 

.1٠ 300000 45 ۳ ۱ 

.1٠ 400000 55 ۴ ۲ 

.1٠ 500000 65 ۵ ۲ 

.1٠ 600000 75 ۵ ۳ 

.1٠ 700000 80 ۶ ۴ 

.1٠ 800000 90 ۷ ۶ 

.1٠ 900000 70 ۹ ۶ 

.1٠ 900000 95 ۸ ۶ 

.1٠ 700000 90 ۸ ۵ 

.1٠ 600000 80 ۸ ۴ 

.1٠ 750000 85 ۹ ۷ 

.1٠ 600000 90 ۹ ۸ 
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 [14] هواییوجبهه آب هوایی، )سمت چپ( مسیر بهینه در حضورو: )سمت راست( مسیر بهینه بدون حضور جبهه آب۱شكل 
 

)سمت چپ(  ۱در شکل است که  ۱۳۶۹ ، مسیرجدیدبهینه مسیر  ،ی هوایی با مختصات زیربعد از ورود جبهه

 .شده استنمایش داده 

(𝑥𝑤 , 𝑦𝑤) = (0,5),   𝑣 = 90,  𝑣 ′ = 0.6𝑣, 𝑟 = 30, ƛ = 1, ƛ′ = 1.25 ƛ, 𝜃 = −45 
ها ثابت(، در الیامترهای پارها )فی نسبی در پارامترهای گره، تغییرات تصادنمونه در ادامه برای تحلیل حساسیت مساله

 بهینه ها به صورت همزمان اعمال شد که مسیرها و یالگرهدر پارامترهای ها ثابت( و پارامترهای گرهها )پارامترهای یال

 هوایی تغییری نکرد.ودر حضور جبهه آب

 گیرینتیجه -۴

محاسبه و کاهش  ،بار آوردتواند لطمات جبران ناپذیری بهونقل مواد خطرناک با توجه به اینکه بروز حادثه میدر حمل

که قابلیت در نظر گرفتن اثر -اف مهم و اساسی است. به کمک مدل ارائه شده در این مقاله از اهد ،حمل و نقل ریسک

شهر مبدا با تعیین  افزار متمتیکا، تنهاسازی آن در نرمپیادهو  -هوایی روی ریسک مسیریابی را نیز دارا استوجبهه آب

توان مسیر بهینه ( به راحتی میسترس استدر دهای معتبر هواشناسی )که از سایت مقصد حرکت و مختصات جبههو 

توان افزار، مینظیر این نرمهای کمهمچنین با توجه به ویژگی .محاسبه کرد و به صورت گرافیکی نمایش دادو ایمن را 

 سازی کرد که ازپیاده هانقشه ایران با تمامی جزئیات شهرها و راهمساله اشاره شده را روی گرافیک  ،به صورت پیشرفته

تواند یکی از همچنین توسعه مدل با وجود چند جبهه نیز می رود.آتی نویسندگان به شمار میپژوهشی اهداف 

 های جدید در این زمینه باشد.پژوهش
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 چكیده

ه ي از گذشتوناگوندر مدل رگرسیوني خطي اولین گام برای هرگونه تجزيه و تحلیلي، برآورد ضرايب رگرسیوني است. روش های گ
ش کمترين رايب رو. اما ساده ترين و کاربردی ترين روش برای برآورد ضمعرفي شدتا کنون نظیر کمترين قدر مطلق انحرافات 

. اريانس استآوردگر، بهترين برآوردگر خطي نااريب با کمترين ومارکف اين بر-توان های دوم معمولي است که تحت قضیه گاوس
د بود. نخواه های توضیحي روش مطمئنيمتاسفانه روش کمترين توان های دوم معمولي در صورت وجود ارتباط خطي بین متغیر

است.  يرفع مشکل همخط یها براروش نيتراز محبوب يکي جيروش ربدين سبب مستلزم بکارگیری روش های ديگری هستیم. 
  وش دارد.ررا نسبت به آن  یکمتر یکه خطا باشديدوم م یهاتوان نياز روش کمتر يخط ليتبد کي جيدر واقع روش ر

دست آمده رد بهبرآو يها در درستبرقرار است که در صورت درنظر نگرفتن آن يعناصر بردار پارامترها روابط نیب طيشرا ير بعضد
  یطابا خ يصادفتمحدود شده  يخط ونیرگرس یهابرآورد در مدل کيمقاله ارائه  نيدر ا ي. هدف اصلديآيبه وجود م ديترد

و سپس  محدودشده یسبب ابتدا برآوردگرها نیاست. به هم ح وجود دارد،طر سيچندگانه در ماتر يخطهم هک يناهمبسته، زمان
. ميآوريدست مبه فيريج تحت محدوديت تصادنموده و برآورد را براساس روش  يمعرف يخط ونیرگرس یهارا درمدل  جيبرآورد ر

  .میدهير مقرا يمورد بررس شدهیسازهیرا با استفاده از مجموعه داده شب یشنهادیدر انتها، عملکرد برآوردگر پ

 ؛يمحدودشده تصادف يونیمدل رگرس ؛راستهیدوم پ یهاتوان نيکمتر ؛همبسته یخطا ؛راستهیپ جيبرآورگر ر :کلمات کلیدی

  .يخطهم

 مقدمه -1
 صورتبه يخط ونیمدل رگرس

𝒚 = 𝑿𝜷 + 𝜺                                                                                                                                                             (1)  

𝒚است که در آن  = (𝑦1, … , 𝑦𝑛) T بردار مشاهدات متغیر پاسخ ،𝑿 = (𝒙1, … , 𝒙𝑝)  مشاهدات متغیرهای توضیحي با ماتريس

𝒙𝑖 = (𝑥1𝑖 , … , 𝑥𝑛𝑖) T ازای به 𝑖 = 1, … , 𝑝 ،𝜷 = (𝛽1, … , 𝛽𝑝) T بردار ضرايب رگرسیوني و 𝜺 = (𝜀1, … , 𝜀𝑛)T بردار 
𝐸(𝜺) خطای تصادفي با شرايط = 𝐸(𝜺𝜺T) و 0 = 𝜎2𝑰𝑝 به منظور برآورد ضرايب رگرسیوني به روش کمترين توان های  .است

𝒚) صورتمربع خطا بهتابع دوم معمولي  − 𝑿𝜷)T(𝒚 − 𝑿𝜷)  نسبت به𝜷  کمینه مي شود و برآوردگر برابر�̂�𝑂𝐿𝑆 =

(𝑿T𝑿)−1𝑿𝑇𝒚 .است 

  يداشته و در درست يفیها عملکرد ضعر دادهد 1يخطهم رینظ يطيروش در شرا نيمحاسبه و کاربرد فراوان، ا يسادگ نیدر ع

و درصورت وجود   جير ونیرگرس رینظ یگريد یهاروش یریکارگبه يطيشرا نیچن. در آيديبه وجود م يآن ابهامات یهاجواب

استفاده  يرفع مشکل همخط یبرا جير ونیبار از رگرس نیولا [1]هورل و کنارد. شوديم شنهادیاستوار پ ونینقاط دورافتاده رگرس

 نیو هم شوديم مهيدوم جر یهاتوان نياست که در آن تابع هدف روش کمتر یامهيجر یهااز روش يکي ج،ير ونینمودند. رگرس

 .شوديدوم م یهاتوان نيروش کمتر یهاامر باعث اصالح جواب

                                                           
1 Collinearity 
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مت با عال ييهارآوردب دیتول ايپارامترها و  یداريپارامترها ، ناپا یبرا عیوس نانیممکن است منجر به فواصل اطم يهمخط وجود

  ... . و جير ونی، رگرس ياصل یمولفه ونیوجود دارد از جمله رگرس يهمخط یغلبه برا یبرا يمختلف یهااشتباه شود. روش

ها در برآورد است. آن یریو بکارگ يحیتوض یرهایمتغ انیروابط موجود م افتيمهم در برآورد پارامترها  اریاز نکات بس گريد يکي

به  یبرآوردها يروابط، درست نيگرفتن ا دهيناد نيخواهند داشت. بنابرا یاديز ریبه دست آمده تاث ريمقاد یروابط رو نيا رايز

محدود  یهاروابط محدود شوند. مدل نيمدل، تحت ا یپارامترها ستيبايجهت م ني. بددهديم راردست آمده را تحت الشعاع ق

کاربرد  ونیرگرس یهادر مدل 2افتهي میتعم ييآزمون نسبت درست نما هژيبه و ه،یدر مسئله آزمون فرض یاشده به طور گسترده

گفت: استفاده از  توانيم گريد انیبه ب .شونديم میتقس يتصادف ریو غ يمحدودشده خود، به دو گروه تصادف یهادارند. البته مدل

  لياز دال يکيبه  توانديم تي. محدودشوديمطرح م تيمحدود کيصورت معموال به یآمار یهادر مدل یانمونه ریاطالعات غ

 متخصص، اينظر محقق ( 3) آزمون شود، ديکه با یاهیفرض( 2) (،يشگاهي)آزما يتجرب ايو  یاز مالحظات نظر يناش قتیحق( 1)

در  هاتيبا اعمال محدود .[2]ه وجود آيدب يمورد بررسدر مدل  يحذف فزونگ ايکاهش  یبرا رمعمولیغ شدهلیشرط تحم( 4)

و پر واضح است که هر چه از اطالعات  شودياستفاده م يقبل یهاموارد نمونه يدر برخ ينمونه و حت ياز اطالعات اضاف قتیحق

𝒓ي عني ،يتصادف ریصورت غممکن است به تيمحدود نيا. ابدييم شياستفاده شود دقت برآوردگرها افزا شتریب یانمونه = 𝑹𝜷 
𝑞 سيماتر 𝑹 با عناصر معلوم و یبعد 𝑞بردار  𝒓 که یطورشود، به انیب × 𝑝 بردار پارامترها است.  یمعلوم رو نیشیاطالعات پ

که  شوديوجود دارد که در آن فرض م یاریبس یهاتیاست که در عمل، موقع نيا قتیاما حق است. رتبه کامل یسطر 𝑹 سيماتر

در  يتصادف يخط تيمحدود .[3]ستندین قیدق نیشیتر، در عمل اطالعات پساده انیبه ب اي  ستندیمناسب ن نیشیاطالعات پ

در مورد اطالعات  نانیاگر عدم اطم. کاربرد دارندو ...  یدیتول یهایزيربرنامه ،يصنعت یساختارها ،یروابط اقتصاد رینظ یموارد

𝒓 صورتبه 3يتصادف يخط یهاتيمحدود ،يخط یهاتيمحدود  یمناسب برا نيگزيجا کيوجود داشته باشد،  نیشیپ =

𝑹𝜷 + 𝛎 که که یطوراست به 𝒓  بردار𝑞 با عناصر معلوم و یبعد 𝑹 سيماتر 𝑞 × 𝑝 بردار پارامترها و یمعلوم رو نیشیطالعات پ 

𝛎 ديمدل جد( 1و مدل ) يتصادف يخط تيمحدود بیبا ترک [4] تیل و گلدبرگر .استمجهول(  نیشی)اطالعات پ يتصادف یخطا 

 صورتبه 𝜺و  𝛎 با فرض استقالل

[
𝒚
𝒓

] = [
𝑿
𝑹

] 𝜷 + [
𝜺
𝝂

]                                                                                                                                                     (2) 

  صورتبه توانيدست آوردند که مبه
�̃� = �̃�𝜷 + �̃�                                                                                                                                                                  (3) 

𝐸(�̃�) طيساده با شرا يخط يونیکرد که در واقع، همان مدل رگرس يسيبازنو = 𝐸(�̃��̃�T) و 0 = 𝜎2𝑰(𝑛+𝑞)×𝑝 که  .است

 نيکمتر يمحاسبه است و آن را برآوردگر محدودشده تصادف يدوم معمول یهاتوان نيبا روش کمتر يآن به سادگ بيضرا

�̂�OLS   دوم یهاتوان
SR = (�̃�T�̃�)−1�̃�T�̃�  میناميم.  

با   جيبرآوردگر ر ،1است. در بخش  يمحدود شده تصادف يخط يونیدر مدل رگرس جيبرآورد ر کي مقاله ارائه نيدر ا يدف اصله

  مطرح شده است. مانیس یهاشده در داده ي، کاربرد برآوردگر معرف2در بخش  ،يتصادف يخط تيمحدود

 یتصادف یخط تیبا محدود  جیبرآوردگر ر  -2

. پس از دنديمشکل مبادرت ورز نيبا ا ييارويرو یبرا جيروش ر یریبودند که با بکارگ یافراد نینخست از [1] هورل و کنارد

ارتباط  𝑿T𝑿 سيماتر یهاستون نیدر مدل ب يبا  حضور همخط عتای. طبافتيرواج  شیاز پ شیروش ب نيآن دو ا یهاتالش

 کند،يم لیکوچک شده و به سمت صفر م اریبس سيماتر نيا نانیدترم نان،یطبق خواص دترم طيشرا نيوجود دارد و در ا يخط

و قابل استناد  ديآيم نيیپا اریدوم بس یهاتوان نيبزرگ شده و دقت برآوردگر کمتر اریبس 𝑿T𝑿 سيوارون ماتر یهاهيدرا نيبنابرا

مسئله بهینه سازی روش ريج با فرض  است. 𝑿T𝑿 سيماتر يشگیهم یريپذوارون جيروش ر تيمز نيبزرگتر نخواهد بود.

  ناهمبسته بودن خطا به صورت

min
𝜷

(𝒚 − 𝑿𝜷)T(𝒚 − 𝑿𝜷) + 𝑘𝜷T𝛃 

                                                           
2 GLRT 

3 Stochastic linear constraints 
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پارامتر ريج نام دارد. برای محاسبه اين پارامتر از روش هايي  مختلفي مي توان استفاده کرد که در اين مقاله از  𝑘است که در آن 

�̂�Ridgeبرآوردگر به روش ريج برابر  روش اعتبارسنجي مقابل استفاده مي شود. = (𝑿T𝑿 + 𝑘𝑰𝑝)−1𝑿𝑇𝒚 .است 

 زير است. صورتبه يتصادف تيبا فرض ناهمبسته بودن خطاها و در نظر گرفتن محدود جير یسازنهیمسئله کم 

min
𝜷

(𝒚 − 𝑿𝜷)T(𝒚 − 𝑿𝜷) + 𝑘𝜷T𝛃                                                                                                                         ( 4) 

𝒓 = 𝑹𝜷 + 𝛎 

�̂�Ridge برآوردگر به روش ريج محدودشده برابر  
SR = (�̃�T�̃� + 𝑘𝑰𝑝)−1�̃�T�̃� .است 

 شود.مند پیشنهاد ميمنابع بسیار مفیدی در اين خصوص هستند که به خواننده عالقه [7]و  [6]مقاالت 

 مطالعه شبیه سازی -3

𝒚مدل رگرسیوني  مشاهده از 100 در اين مطالعه = 𝑿𝜷 + 𝜺  با در نظر گرفتن𝜷  به صورت𝜷 = (−2,3,5, و  (6,4−

𝜺~𝑁(0,1)  صورت های ماتريس طرح بهاست. به منظور ايجاد همخطي بین متغیرهای توضیحي درايه 

𝑥𝑖𝑗 = (1 − 𝛾2)
1

2⁄ 𝑧𝑖𝑗 + γ𝑧𝑖𝑗 ,             𝑖 = 1, … , 𝑛,    𝑗 = 1, … , 𝑝. 

 نیبشود که طوری تعیین مي γاعداد شبه تصادفي نرمال استاندارد مستقل بوده و  𝑧𝑖𝑗طوری که در آن به سازی شده است. شبیه

γازای دو مقدار مطالعه به نيشود. در ا جاديا يهمبستگ يحیتوض ریهر دو متغ = γو  0.78 = شوند. الزم ها تولید ميدرايه 0.9

 به ذکر است که به منظور ايجاد محدوديت خطي تصادفي موارد 

[
1 4 7 10 13
2 5 8 11 −2
3 6 9 12 15

] ,     𝜼~𝒳2(10), 𝒓 = 𝑹𝜷 + 𝜼, 𝒓 = [
45.9784

−10.9318
54.2189

] 

جدول برآورد پارامترها به  است. 1000سازی مونت کارلو های شبیهالزم به ذکر است که تعداد تکرار حلقه در نظر گرفته شد.

𝛄های دوم محدودشده و روش ريج محدوشده به ازای دو مقدار روش کمترين توان = 𝟎. .𝟎 و 𝟖𝟕 گزارش شده   1در در جدول  𝟗

( )يعني تابع هدف 3سازی تابع زيان مربع خطای مدل )برآوردگر کمترين توان های دوم معمولي محدودشده با کمینه است.

( حاصل 4با حل مسئله بهینه سازی ) وردگر ريج محدودشده نیزهای دوم معمولي(  حاصل شده است. برآبرآوردگر کمترين توان

در اين مقاله برای يافت اين پارامتر از روش  منتهي بدين منظور مي بايست ابتدا میزان بهینه پارامتر ريج محاسبه شود. شده است

پرواضح است که روش ريج در  حلقه مونت کارلو استفاده شده است. تايي از  100سطحي برای هر نمونه -10اعتبارسنجي متقابل 

  هر دو مورد عملکرد بهتری داشته است.

𝛄نمودارهای همبستگي میان متغیرهای توضیحي به ازای  = 𝟎.  افزارنرمرسم شده است. اين نمودارها با استفاده از  1در شکل  𝟖𝟕

R  است که مابین  89/0شود. بیشترين میزان همبستگي برابر وجود همخطي به وضوح در نمودارها ديده مي .شده است رسم

 است. 𝒙5و  𝒙2، متغیرهای  𝒙5و  𝒙1متغیرهای 

𝛄نمودارهای همبستگي میان متغیرهای توضیحي به ازای  = 𝟎. رسم شده است. وجود همخطي به وضوح در  2در شکل  𝟖𝟕

 است.  𝒙5و  𝒙4است که مابین متغیرهای  94/0شود. بیشترين میزان همبستگي برابر نمودارها ديده مي
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𝛄ازای ارزیابی برآوردگرها به : 1جدول  = 𝟎. 𝛄و  𝟖𝟕 = 𝟎. 𝟗 

𝛄 = 𝟎. 𝟖𝟕 

 روش های دوم معمولی محدودشدهکمترین توان ریج محدودشده

 ضريب رگرسیوني برآورد اريبي انحراف استاندارد برآورد اريبي انحراف استاندارد

1968/0 0945/0 9045/1- 2571/0 2558/0- 2558/2- �̂�1 
1084/0 0119/0- 9880/2 3041/0 1388/0- 8611/2 �̂�2 
2261/0 0923/0- 9067/4 1123/0 2186/0 2186/5 �̂�3 
1197/0 1821/0 8178/5- 1744/0 6262/0 3737/5- �̂�4 
2053/0 1256/0 8743/3 2935/0 0524/0- 9475/3 �̂�5 

 میانگین مربعات خطا 4262/1 9235/0

𝛄 = 𝟎. 𝟗 
 روش معمولی محدودشدههای دوم کمترین توان ریج محدودشده

 ضريب رگرسیوني برآورد اريبي انحراف استاندارد برآورد اريبي انحراف استاندارد

2781/0 1773/0 8226/1- 2787/0 6933/0- 6933/2- �̂�1 
2333/0 0414/0 0414/3 2684/0 1880/0- 8119/2 �̂�2 
2460/0 0158/0- 9841/4 2617/0 3060/0 3060/5 �̂�3 
3238/0 3186/0 6813/5- 2713/0 8101/0 1898/5- �̂�4 

3829/0 3729/0- 6270/3 3036/0 0012/0- 9987/3 �̂�5 
 میانگین مربعات خطا 5772/1 0013/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

𝛄ازای : نمودارهای بررسی ارتباط خطی میان متغیرهای توضیحی به1شكل  = 𝟎. 𝟖𝟕 
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𝛄ازای نمودارهای بررسی ارتباط خطی میان متغیرهای توضیحی به: 2شكل    = 𝟎. 𝟗  

 بندینتیجه و جمع -4

های دوم معمولي محدودشده و ريج محدودشده در مجموعه داده سازی کمترين تواندر اين مقاله مسئله بهینه

  دهند.گواهي ميخطي حل شد. نتايج بر عملکرد بهتر ريج محدودشده با حضور همسازی شده شبیه
 مراجع -5
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 چکیده

شود. ی میه بررسمقالشناسائی وضعیت موجود شبکه مراکز مراقبت بلند مدت و مدلسازی ریاضی برای بهبود عملکرد آن در این 

های مزمن و یا ناتوانی ای از خدمات بهداشتی و اجتماعی است که برای افرادی که از بیماریهای بلند مدت، طیف گستردهمراقبت

 داقل نمودنحگوناگون همراه با  شود. رسیدن به سطوح قابل قبول عدالت در ابعادبرند لحاظ میامور شخصی، رنج می در انجام

دالت که مورد توجه عشوند. ابعاد گوناگون آمد مردم در مدل ریاضی لحاظ میو  گذاری و نیز هزینه های رفتهای سرمایههزینه

با  غرافیایی.یز عدالت جاقتصادی و ن -سترسی، عدالت در بهره برداری، عدالت اجتماعیقرار می گیرد عبارتند از: عدالت در د

تی مراکز شود: در چه زمانی و در چه مکانی و با چه ظرفیریزان فراهم میاستفاده از تحلیل مدل ریاضی، اطالعات زیر برای برنامه

 ید؟د بوجود آه ایجا؟ در طی زمان چه تغییراتی در طرح شبکارائه خدمات ایجاد شوند؟ چگونه خدمات بین متقاضیان، توزیع شود

 .برقراری عدالت ؛خدمات چندگانه ؛مراقبت بلند مدت ؛بهینه سازی سالمت :کلمات کلیدی

 مقدمه -1

اند. اما هنوز های بهداشت استفاده شدهریزی مراقبتهای برنامهریزی ریاضی بطورگسترده در پژوهشهای برنامهمدل

های برنامه ریزی ریاضی در معدودی در توسعه مدل هایبه ویژه، تحقیق.[1]زیادی در این حوزه وجود داردهای چالش

پشتیبانی از  برایررسی این شکاف هدف ما ب.[2]های آن وجود دارد و در نظر گرفتن ویژگی مدتد مراقبت بلن بخش

ز یاجتماعی و ن -برداری، عدالت اقتصادیبهرهتصمیمات استراتژیک و تاکتیکی است. عدالت در دسترسی، عدالت در 

د ریاضی بای داقل شوند. مدلهای این فرآیند باید حعدالت جغرافیایی باید به سطوح قابل قبول برسند و نیز هزینه

 ی به سواالت زیر را داشته باشد:ی پاسخگویتوانای

 جاد شوند؟ ای مراقبت بلند مدتچه وقت و کجا و با چه ظرفیتی مراکز ارائه خدمات  (1
 تخصیص بیماران به مراکز چگونه باشد؟  (2
 چه تغییراتی شامل تنظیم ظرفیت و باز/ بسته کردن مراکز در طی زمان الزم است؟ (3

 های انجام شده در این زمینه مروری بر مراقبت بلند مدت و پژوهش -2

های بهداشتی و اجتماعی برای شبکه ملی مراقبت بلند مدت ایجاد می شود تا اطمینان حاصل شود که خدمات مراقبت

ای از رشتههای چندتوسط تیم بلند مدت هایمراقبت.[3]معلوالن و یا افراد به شدت بیمار ارائه گردد، سالمندان ناتوان

ای از خدمات های عمومی و خصوصی که طیف گستردهمتخصصان بهداشت )مانند پزشکان و پرستاران( سازمان

شامل خدمات مشخص  IC.شودکنند، ارائه میرا فراهم می AC(3( و سیار2)HBC( خانگی، )IC(1ایمراقبت موسسه

                                                           
1institutional (IC) 

2)based (HBC-home 
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مدت و مراقبت میان، CC(5(های دوران نقاهتارائه مراقبته سازی چ، یکپار4)LOS(های مختلف اقامتشده با طول

افراد با شرایط برای )PC(8و مراقبت تسکین دهنده)LTMC(7مدتمراقبت و نگهداری بلند  ،)MTRC(6توانبخشی

که شرایط در محل اقامت بیماران به افرادی HBCاست.  توانند مراقبت در منزل را دریافت نمایندمختلف که نمی

به بیمارانی  ACشود. شان نیز نیاز به کمک دارند ارائه میهای روزانهندارد و برای انجام فعالیت راIC دریافت خدمات

عمدتًا مسئول  کند. با توجه به نقش دولت که از یک سورا توجیه نمی HBCیا  ICئه شود که شرایط آنها اراارائه می

به آنها  است )عمومی یا خصوصی، اما عمومًا موسسات غیر انتفاعی خصوصی( وIC کنندگانانعقاد قرارداد با ارائه

رسد که دولت به نظر میواحد مراقبت طوالنی مدت، و از سوی دیگر، کند )براساس استفاده از خدمات پرداخت می

افراد می . داردPHCCs(9(های بهداشتی اولیهدر حوزه مراکز مراقبت ACو  HBCنقش فعال بسیار زیادی در ارائه 

کننده مراقبت اولیه، دسترسی داشته باشند سپس توانند به این خدمات پس از ارزیابی در یک بیمارستان یا یک ارائه

 [4,5,6]شوند.صیص داده میبه نزدیکترین خدمات دردسترس تخ

 برقراری عدالت برای دریافت خدمات مراقبت بلند مدت در ابعاد زیر باید بوجود آید: 

: بیماران باید مراقبت مورد نیاز را در نزدیکترین محل اقامتشان با زمان سفری که از حداکثر 10عدالت در دسترسی .1

 مجاز، بیشتر نباشد دریافت کنند.

: تقاضای تامین نشده برای خدمات مختلف نباید از یک سطح مشخص )بر اساس نظر 11برداریعدالت در بهره .2

 تصمیم گیرندگان( بیشتر شود.

های جمعیتی با درآمد پایین از یک سطح مشخص : تقاضای تامین نشده برای گروه 12اجتماعی -عدالت اقتصادی .3

 نباید بیشتر نشود.

ین مناطق جغرافیایی نباید از یک سطح مشخص )بر اساس نظر : تقاضای تامین نشده ب 13عدالت جغرافیایی .4

تصمیم گیرندگان( بیشتر شود. در نتیجه، از یک سطح حداقلی خدمات بین مناطق و در نتیجه جلوگیری از 

 شود. کمبود خدمات در برخی مناطق جغرافیایی اطمینان حاصل می

بکه مراقبت شوضعیت فعلی  -1ورودیها عبارتند از:  های مدل ریاضی را نشان می دهد.ها و خروجیورودی 1شکل 

ر صمیم گیری مدل مانند سطوح قابل قبول برای عدالت، برآورد تقاضا، مدت زمان هتپارامترهای  -2بلند مدت 

ز، ظرفیت آن، نحوه تخصیص مکان هر مرک -1های مدل سرویس، هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری. خروجی

 الزم در شبکه در طی زمان می باشد. هایتغییر متقاضیان به مراکز، و

                                                                                                                                                                          
3ambulatory (AC) care 
4stay (LOS)lengths of  

5convalescence care (CC) 
6ehabilitation care (MTRC)rterm and -medium 

7e care (LTMC)term and maintenanc-long 
8palliative care (PC) 

9primary health carecenters (PHCCs) 
10Equity of access 

11Equity of utilization 
12Socioeconomic equity 

13uityGeographical eq 
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 مساله یاضیر مدل یها یخروج و هایورود -1شکل

 مدلسازی ریاضی -3

 ست: اح زیر به شر که برای تنظیم مدل استفاده شده استدهد. نمادهایی بخش جزئیات مدل ریاضی را نشان میاین 
 مجموعه ها

𝐷 مجموعه نقاط تقاضا 
𝑅  انسانیمجموعه منابع 

𝑇 های زمانی مجموعه دوره 

𝐺 = 𝐺𝑃 ∪ 𝐺𝑊 
گروهی از  PGشوند: قتصادی که به دو زیر مجموعه تقسیم میا -های اجتماعی مجموعه گروه

 دگروهی از افراد که سطح درآمد پایینی ندارن WG افراد که سطح درآمد پایینی دارند و

𝐿 = 𝐿𝐼 ∪ 𝐿𝑂 
ی از زیرمجموعه ا ILشوند: زیر مجموعه تقسیم میهای ارائه خدمت که به دو مجموعه مکان

 ACو  HBCای از مکان ها برای خدمات  زیرمجموعه OL و ICمکان ها برای خدمات 

𝑆 = 𝑆𝐼 ∪ 𝑆𝑂  
از  ای هزیرمجموع ISشوند: مراقبت بلند مدت که به دو زیر مجموعه تقسیم می مجموعه خدمات

 ACو  HBCبرای خدماتاز ای زیرمجموعه OS و ICخدمات 
 پارامترها

𝑖𝑏𝑠𝑙 خدمت  تعداد تخت های دردسترس بیماران بستریICs  در مکانl   صفردر زمان 

𝑏𝑐𝑠/𝑏𝑐𝑠 
 ICsخدمت برای تخت تعداد حداقل/حداکثر 

ℎ𝑐𝑟𝑠𝑙 
ارائه صفر  در زمان lواقع در مکان  sخدمت  برایr  تعداد ساعت مراقبتی که توسط نیروی انسانی

 شود.می

𝐼𝑑𝑔𝑠𝑡  تعداد افرادی که از نقطه تقاضایd اقتصادی -و گروه اجتماعیg  به خدمتs  در زمان t دارند. زنیا 

𝑛𝑖𝑠/𝑛𝑖𝑠 
 ACsو HBC حداقل/حداکثر کردن افراد مجاز در خدمت 

𝐿𝑂𝑆𝑠  زمان الزم برای خدمت متوسطs  

𝑖𝑐𝑠𝑡 خدمتبرای هر تخت جدید رای سرمایه گذاری ب هزینه s در زمانt 

𝑜𝑐𝑠𝑡 ای خدمت رعملیاتی ب هزینهs زمانی  در هر دورهt 

𝑟𝐷𝑠𝑡/𝑟𝑆𝑠𝑡 باز تخصیص یک تخت به خدمت  هزینهs  از یک خدمت ارائه شده در یک مکان متفاوت/ از خدمت
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 tمکان در زمان همان دیگر ارائه شده در

𝜀𝑠 خدمت  ضریب بهره برداری ارائهs 


𝑑𝑙

 
 )برحسب دقیقه(l مکان  وd زمان سفر بین نقطه تقاضای 

𝛾 )حداکثر زمان سفر مجاز )برحسب دقیقه 


𝑠𝑡

 رضایت بخش باشد. tدر زمان  sحداقل سطح تقاضا که باید برای هر خدمت  

𝜇 تعداد روزها در هر دورهزمانی 

𝜃 به حد کافی بزرگ عددی 


𝑡

𝐸𝐴

/
𝑡

𝐸𝑈

/
𝑡

𝐺𝐸

/
𝑡

𝑆𝐸

 
-(،عدالت اجتماعیEU(،عدالت بهره برداری)EAسطوح رضایتمندی برای عدالت دسترسی)

 (GE( و عدالت جغرافیایی)SEاقتصادی)

 
 تصمیممتغیرهای 

 𝑋𝑠𝑙𝑡 0؛ در غیر اینصورت 1احداث شود،  tدر زمان  lمکان  درs اگر خدمت 
 𝐴𝐵𝑠𝑙𝑡 شودتهیه می tزمان  درl  در مکان s های اضافی که برای خدمتتعداد تخت

 𝑌𝑠𝑙𝑡 0؛ در غیر اینصورت 1یابد تخصیص  tدر زمان  lمکان  درs ت اگر حداقل یک تخت به خدم
 𝑍𝑠𝑙𝑡 0؛ در غیر اینصورت 1نیاز به سرمایه گذاری باشد،  tزمان  ردl در مکان  sاگر برای خدمت 

باید  tر زمان د lدر مکان  s و خدمت gگروه اجتماعی اقتصادی از  dهایی که برای افراد نقطه تقاضای تعداد تخت
 در دسترس باشد.

𝐵𝑑𝑔𝑠𝑙𝑡 

از تخصیص ب tدر زمان  jواقع در مکان  pبه خدمت  /از lن در مکا واقعs  هایی که به/ از خدمتتعداد تخت
 شوند.می

𝐵𝑇slpjt/𝐵𝐹𝑠𝑙𝑝𝑗 

دریافت  t مانزدر  l در مکان راs خدمت  کهg به گروه اجتماعی اقتصادی  متعلقd نسبت افراد از نقطه تقاضای 
 کنند. می

Rdgslt 

 𝑅𝐿𝑡 کنند.می افتدریt را در زمان  مراقبت بلند مدت پایین که خدمتتعداد افراد متعلق به گروه های با درآمد 
 𝑅𝑃𝑑𝑡 کنند.دریافت می tرا در زمان  مراقبت بلند مدت که dتعداد افراد نقطه تقاضای 
 𝑅𝑆𝑠𝑡 کنند.دریافت می tرا در زمان  sتعداد افرادی که خدمت 

 t 𝑂𝑇𝑡زمان سفر )برحسب دقیقه( در زمان  کل

 𝑂𝑃𝑡 کننددریافت نمی tرا در زمان خدمت منسوب برای افرادی که  جریمه
 t 𝑇𝐼𝑡/𝑇𝑂𝑡سرمایه گذاری/ عملیاتی زمان  کل هزینه

کردن و  باز (1: های مساله عبارتند ازگذاری و عملیاتی است. محدودیتسرمایههای نمودن هزینهحداقل، تابع هدف

ظرفیت ( 5های منابع نیازمندی( 4تخصیص بیماران ( 3حداقل سطح تامین تقاضا ( رعایت 2خدمات مراکز ارائه بستن 

 عدالت برقراری و ( 7جابجایی منابع ( 6
 

1) 𝑀𝑖𝑛: ∑  (𝑇𝐼𝑡 + 𝑇𝑂𝑡)𝑡   

2) 𝑇𝐼𝑡 = ∑ ∑

(

 𝐴𝐵𝑠𝑙𝑡 × 𝐼𝐶𝑠𝑡  +   ∑ ∑ 𝐵𝑇𝑠𝑙𝑝𝑗𝑡 × 𝑟𝐷𝑠𝑡 +𝑗∈𝐿𝐼

𝑗:(𝑝,𝑗)∈𝑈
𝑗≠𝑙

𝑝∈𝑆𝐼𝑙∈𝐿𝐼

𝑙:(𝑠,𝑙)∈𝑈
𝑠∈𝑆𝐼

  ∑ 𝐵𝑇𝑠𝑙𝑝𝑙𝑡𝑟𝑆𝑠𝑡𝑝∈𝑆𝐼

𝑝:(𝑝,𝑙)∈𝑈
)

    ∀𝑡 

3) 𝑇𝑂𝑡 = ∑ ∑  (∑ ∑ 𝐵𝑑𝑔𝑠𝑙𝑡 × 𝑂𝐶𝑠𝑡) + (∑ ∑ 𝑅𝑑𝑔𝑠𝑙𝑡 × 𝐼𝑑𝑔𝑠𝑡 ×𝑙∈𝐿𝑂

𝑙:(𝑠,𝑙)∈𝑈
𝑙:(𝑑,𝑙)∈𝐹

𝑠∈𝑆𝑂𝑙∈𝐿𝐼

𝑙:(𝑠,𝑙)∈𝑈
𝑙:(𝑑,𝑙)∈𝐹

𝑠∈𝑆𝐼𝑔∈𝐺𝑑∈𝐷

𝑂𝐶𝑠𝑡) ∀𝑡 
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4) ∑ (𝑅𝑆𝑠𝑡

𝑖𝑠𝑠𝑡
𝑡 ) ≥ 

𝑠𝑡
 ∀𝑠 ∈ 𝑆𝐼 , 𝑡 ∈ 𝑇 

 
 

5)  𝑅𝑆𝑠𝑡∑ ∑ ∑  𝑅𝑑𝑔𝑠𝑙𝑡 × 𝑖𝑑𝑔𝑠𝑡  ∀𝑠 ∈ 𝑆, 𝑡𝑙:(𝑠,𝑙)∈𝑈
𝑙:(𝑑,𝑙)∈𝐹

𝑔∈𝐺𝑑∈𝐷  

 
6) 𝑅𝑑𝑔𝑠𝑙𝑡 ≤ 𝑋𝑠𝑙𝑡∀𝑔 ∈ 𝐺, 𝑠 ∈ 𝑆, 𝑙 ∈ 𝐿: (𝑠, 𝑙) ∈ 𝑈, (𝑑, 𝑙) ∈ 𝐹, 𝑡 

 
7)  𝑋𝑠𝑙𝑡 + 𝑅𝑑𝑔𝑠𝑗𝑡 ≤ 1 ∀𝑔 ∈ 𝐺, 𝑠 ∈ 𝑆, (𝑙, 𝑗) ∈ 𝐿: (𝑠, 𝑙) ∈ 𝑈, (𝑠, 𝑗) ∈ 𝑈, (𝑑, 𝑙) ∈ 𝐹, 𝑡, 𝜑𝑑𝑙 <


𝑑𝑗
, 𝑙 ≠ 𝑗 

 
8)  𝑅𝑑𝑔𝑠𝑙𝑡 = 0 ∀𝑔 ∈ 𝐺, 𝑠 ∈ 𝑆, 𝑙 ∈ 𝐿: (𝑠, 𝑙) ∈ 𝑈, (𝑑, 𝑙) ∈ 𝐹, 𝑡 , 𝜑𝑑𝑙 > 𝛾 

 
9)  𝐵𝑑𝑔𝑠𝑙𝑡 =

𝐿𝑂𝑆𝑠

𝜇
× 𝑅𝑑𝑔𝑠𝑙𝑡 × 𝑖𝑑𝑔𝑠𝑡 ×

1

𝜀𝑠
 ∀𝑔 ∈ 𝐺, 𝑠 ∈ 𝑆𝐼 , 𝑙 ∈ 𝐿𝐼: (𝑠, 𝑙) ∈ 𝑈, (𝑑, 𝑙) ∈ 𝐹, 𝑡 

 
10) 𝐻𝐶𝑟𝑑𝑔𝑠𝑙𝑡 = 𝑅𝑑𝑔𝑠𝑙𝑡 × 𝑖𝑑𝑔𝑠𝑡 ×

𝛼𝑟𝑠

𝜀𝑠
 ∀𝑔 ∈ 𝐺, (𝑑, 𝑙) ∈ 𝐹, (𝑠, 𝑙) ∈ 𝑈, (𝑠, 𝑟) ∈ 𝐴, 𝑡 

 
11) 𝑏𝑐𝑠 × 𝑋𝑠𝑙𝑡 ≤ ∑ ∑ 𝐵𝑑𝑔𝑠𝑙𝑡 ≤ 𝑏𝑐𝑠 × 𝑋𝑠𝑙𝑡 ∀𝑠 ∈ 𝑆

𝐼 , 𝑙 ∈ 𝐿𝐼: (𝑠, 𝑙) ∈ 𝑈, 𝑡𝑔∈𝐺𝑑:(𝑑,𝑙)∈𝐹  
 

12) 𝑛𝑖𝑠 × 𝑋𝑠𝑙𝑡 ≤ ∑ ∑  𝑅𝑑𝑔𝑠𝑙𝑡 × 𝑖𝑑𝑔𝑠𝑡 ≤𝑔∈𝐺𝑑:(𝑑,𝑙)∈𝐹 𝑛𝑖𝑠 × 𝑋𝑠𝑙𝑡  ∀𝑠 ∈ 𝑆
𝑂, 𝑙 ∈ 𝐿𝑂: (𝑠, 𝑙) ∈ 𝑈, 𝑡 

 
13) ∑ ∑ 𝐵𝐹𝑠𝑙𝑝𝑗𝑡 ≤ (1 − 𝑌𝑠𝑙𝑡) × 𝜃 ∀𝑠 ∈ 𝑆

𝐼 , 𝑙 ∈ 𝐿𝐼: (𝑠, 𝑙) ∈ 𝑈, 𝑡𝑗∈𝐿𝐼

𝑗:(𝑝,𝑗)∈𝑈
𝑝∈𝑆𝐼  

 
14) ∑ ∑ 𝐵𝑇𝑠𝑙𝑝𝑗𝑤 − 𝑌𝑠𝑙𝑡 × 𝜃 ≤ 0  ∀𝑠 ∈ 𝑆

𝐼 , 𝑙 ∈ 𝐿𝐼: (𝑠, 𝑙) ∈ 𝑈, 𝑡, 𝑤,𝑤 ≥ 𝑡𝑗∈𝐿𝐼

𝑗:(𝑝,𝑗)∈𝑈
𝑝∈𝑆𝐼  

15) 𝐴𝐵𝑠𝑙𝑤 − 𝑍𝑠𝑙𝑡 × 𝜃 ≤ 0 ∀𝑠 ∈ 𝑆𝐼 , 𝑙 ∈ 𝐿𝐼: (𝑠, 𝑙) ∈ 𝑈, (𝑡, 𝑤) ∈ 𝑇,𝑤 ≥ 𝑡 
16) 𝐵𝐹𝑠𝑙𝑝𝑗𝑡 ≤ (1 − 𝑍𝑠𝑙𝑡) × 𝜃 ∀(𝑠, 𝑝) ∈ 𝑆𝐼 , (𝑙, 𝑗) ∈ 𝐿𝐼: (𝑠, 𝑙) ∈ 𝑈, (𝑝, 𝑗) ∈ 𝑈, 𝑡 

17) ∑  (
𝑂𝑡
𝑇+𝑂𝑡

𝑃

𝜑𝑡𝑛
) ≤𝑡  𝑡

𝐸𝐴
 ∀𝑡 ∈ 𝑇 

18)  𝑂𝑡𝑇 = ∑ ∑ ∑ ∑  𝑅𝑑𝑔𝑠𝑙𝑡 × 𝑖𝑑𝑔𝑠𝑡 ×𝑙∈𝐿𝐼

𝑙:(𝑠,𝑙)∈𝑈
𝑙:(𝑑,𝑙)∈𝐹

𝑠∈𝑆𝐼𝑔∈𝐺𝑑∈𝐷 
𝑑𝑙
 ∀𝑡 

19)  𝑂𝑡𝑃 = ∑ ∑ ∑ 𝛾 × (𝑖𝑑𝑔𝑠𝑡 − ∑ 𝑖𝑑𝑔𝑠𝑡) ∀𝑡𝑙∈𝐿𝐼

𝑙:(𝑠,𝑙)∈𝑈
𝑙:(𝑑,𝑙)∈𝐹

𝑠∈𝑆𝐼𝑔∈𝐺𝑑∈𝐷  

20) ∑  (1 −
𝑅𝑆𝑠𝑡

𝑖𝑠𝑠𝑡
𝑡 ) ≤   𝑡

𝐸𝑈
 ∀𝑠 ∈ 𝑆, 𝑡 ∈ 𝑇 

21) ∑  (1 −
𝑅𝐿𝑡

𝑖𝐿𝑡
𝑡 ) ≤   𝑡

𝑆𝐸
 ∀𝑡 ∈ 𝑇 

22)  𝑅𝐿𝑡 = ∑ ∑ ∑ ∑  𝑅𝑑𝑔𝑠𝑙𝑡 × 𝑖𝑑𝑔𝑠𝑡  ∀𝑡𝑙:(𝑠,𝑙)∈𝑈
𝑙:(𝑑,𝑙)∈𝐹

𝑠∈𝑆𝑔∈𝐺𝑑∈𝐷  
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23) ∑  (1 −
𝑅𝑃𝑑𝑡

𝑖𝑃𝑑𝑡
𝑡 ) ≤   𝑡

𝐺𝐸
 ∀𝑑 ∈ 𝐷, 𝑡 ∈ 𝑇 

 نتیجه گیری -4

ن آکشورها با  که بسیاری ازجه های بودو محدودیتآن عرضه ناکافی و نیز ، بلند مدت هایمراقبت افزایش نیاز به

 کیاین مطالعه،  افزایش داده است.را در بسیاری از کشورها  مراقبت بلند مدت برنامه ریزیاولویت مواجه هستند، 

رائه ا د مدتمراقبت بلن های خدماتریزی شبکهبرای کمک به برنامهسازی ریاضی را رویکرد یکپارچه مبتنی بر مدل

دالت که عوناگون ابعاد گمورد توجه قرار گرفت. با اطمینان از برقراری سطوح عدالت  هاحداقل نمودن هزینهکند. می

 ظ شدند.ل لحاعبارتند از: عدالت دسترسی، عدالت استفاده، عدالت اقتصادی اجتماعی و عدالت جغرافیایی، در مد

در ( 2 راقبت بلند مدتم(ارائه یک رویکرد یکپارچه برای برنامه ریزی 1های مطرح شده در این مقاله عبارتند از: نوآوری

 مفاهیم عدالت چندگانه ( مدل کردن3 نظر گرفتن ماهیت چند خدمتی
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هوشمند سازی الگوریتم شاخه و قید حل برنامه ریزی خطی صحیح با استفاده از 
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 1میه مغاریس

 s.moghari@shahroodut.ac.ir؛ دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود1
 

 چكیده

ها و بسیاری از مسائل دنیای واقعی است که شامل ها، پروتکلهای مدل سازی سیستمابزاربرنامه ریزی خطی صحیح یکی از 
های برنامه ریزی خطی صحیح در رده حل مدل .استهای مختلف ها تحت محدودیتجستجوی یک ترکیب بهینه از ورودی

ها و وشربا استفاده از  بهینه یافتن پاسخ، در بسیاری از مواقع جستجو( قرار دارد و با افزایش فضای NP-hardمسائل سخت )
االیی در ، توانایی بفضای جستجوسیستماتیک های شاخه و قید با هرس کردن الگوریتمهای کنونی امکان پذیر نیست. تکنولوژی

د مختلف های شاخه و قیالگوریتم سه مؤلفه اصلی که موجب تمایزدارند.  مسائل برنامه ریزی خطی یافتن سریع پاسخ بهینه
یک  با استفاده از در این مقالهروش پیمایش درخت جستجو است.  ها، تابع تخمین وشود، نحوه افراز یک مسئله به زیرمسئلهمی

ریع پاسخ سایم که با پیمایش هوشمندانه فضای جستجو موجب یافتن کنترل کننده فازی، الگوریتم شاخه و قیدی طراحی نموده
دهد که ی به دست آمده نشان مینتایج تجربهای بزرگ شده است. زی و مقیاس پذیری برای حل مدلای از مسائل برنامه ریستهد

 ( بهتر است.12.6 )نسخه CPLEXهای مورد آزمایش، از برنامه کارآیی الگوریتم پیشنهادی در حل مدل

 کنترل کننده فازی. ؛الگوریتم شاخه و قید ؛برنامه ریزی خطی صحیح کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

آیند و حل آنها یک ها به وجود میمعمواًل هنگام بهینه سازی فرآیندها و سیستم صحیح برنامه ریزی خطیهای مدل

ها ، توسعه الگوریتم[13]است  NP-hardاز آنجا که کالس پیچیدگی این محاسبات رود. چالش محاسباتی به شمار می

 های بزرگ را داشته باشند از اهمیت باالیی برخوردار است. های مقیاس پذیر که توانایی حل مدلو روش

رای های مختلفی از آنها بکه نسخه هستند مسائل سختحل  یهاخانواده از روش کیشاخه و کران  یهاتمیالگور

 هو غلب میتقس کردیاز روها، این خانواده از الگوریتمست. اگرفته  های برنامه ریزی خطی مورد استفاده قرارحل مدل

 یسر کیها، با محاسبه و استفاده از تمام جواب یبررس یاما به جا شودیها استفاده مجواب یفضا یجستجو یبرا

FICO-Xpress [2 ،]ند نرم افزارهای مدرن حل برنامه ریزی خطی مان [.13،10] شودیمسئله هرس م یها، فضاکران

CPLEX [4 و ]Gurobi [11] های و روش [1مانند شاخه و برش ] انهای مبتنی بر شاخه و کراز ترکیب استراتژی

ان پذیری مانند پمپ امک یهایهمچنین روشکنند. ها استفاده میدیگر برای کاهش فضای جستجو و تسریع حل مدل

 راهم کنند.توانند مقدار اولیه الگوریتم شاخه و کران را فدارند که میمعتبر صحیح وجود [ برای یافتن یک پاسخ 3]

ها توسعه داده های یک خانواده از مدلهای حل برنامه ریزی خطی صحیح معموالً با توجه به ویژگیالگوریتم

سنتز سخت افزاری هایی است که از شوند تا از کارآیی باالتری برخوردار باشند. در این مقاله، تمرکز ما روی مدلمی

های مختلف مانند توانند بر اساس اهداف بهینه سازی و محدودیتها میاین مدل. [5] اندمدارهای دیجیتال مشتق شده

یک  2[. در بخش 12[ یا بهینه سازی مصرف انرژی ]7[، کمینه سازی زمان انتقال داده ]6های زمانی ]محدودیت

که برای بهینه سازی زمان اجرا تحت محدودیت منابع مورد استفاده قرار  های برنامه ریزی خطی صحیحدسته از مدل

شاخه و کران مورد بحث قرار گرفته و نشان الگوریتم ساختار کلی یک  3گیرند، تشریح شده است. سپس در بخش می
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توان ت، می[ و استفاده از آن در ساختمان داده صف اولوی8دهیم که چگونه با طراحی یک کنترل کننده فازی ]می

را  CPLEXروش آزمایش الگوریتم پیشنهادی و مقایسه آن با  4روش پیمایش درخت جستجو را تغییر داد. در بخش 

ایم. اند را مورد بحث قرار دادههای واقعی ساخته شدههایی که با استفاده از دادهبه همراه تشریح پیاده سازی و مدل

 ن مقاله اختصاص داده شده است.به نتیجه گیری و جمع بندی کلی ای 5بخش 

 تعریف مسئله -2

آن  ابمعادل  مدل برنامه ریزی خطی صحیحمسئله سنتز رفتاری مدارهای دیجیتال و سپس ابتدا در این بخش 

 . شودمیاستخراج 

𝐺گراف جریان داده یک گراف جهت دار :  1 فیتعر = (𝑉, 𝐸)  ای مابین تعدادی واحد است که وابستگی داده

𝑣دهد؛ به طوری که هر گره عملیاتی را نشان می ∈ 𝑉  یک واحد عملیاتی و هر یال(𝑣, 𝑣′) ∈ 𝐸  جریان داده از واحد

 قواعد زیر در مورد گراف جریان داده برقرار است: 1دهد. از لحاظ معناییرا نشان می ′𝑣به واحد عملیاتی  𝑣عملیاتی 

 را شود.های ورودی آن اجتواند پیش از حاضر شدن دادههر واحد عملیاتی نمی -
 دهد.های خروجی قرار میهر واحد عملیاتی پس از اجرا، داده بدست آمده را روی یال -
 ممکن است چند واحد عملیاتی همزمان اجرا شوند. -

𝐺دار گراف جریان کنترل/داده یک گراف جهت:  2 فیتعر = (𝑉, 𝐸)  واحدهای  است که وابستگی کنترلی مابین

𝑣به طوری که هر گره دهد؛  عملیاتی را نشان می ∈ 𝑉  یک گراف جریان داده یا یک تصمیم و هر یال(𝑣, 𝑣′) ∈ 𝐸 

 [.9است ] ′𝑣به گره  𝑣جریان کنترل از گره 

𝐺جریان داده  بندی یک گرافزمان:  3 فیتعر = (𝑉, 𝐸)  تابعی مانند𝜑 ∶ 𝑉 → 𝑍+   است که𝜑(𝑣) = 𝑡  زمان آغاز

,𝑣)دهد و برای هر را نشان می 𝑣اجرای عملیات  𝑣′) ∈ 𝐸  داریم𝜑(𝑣) + 𝛿(𝑣) ≤ 𝜑(𝑣′)  به طوری که𝛿(𝑣)  زمان

 [.9است ] 𝑣اجرای عملیات 

ی نیاز ام واحدهای عملیاتی خود به چه منابعبرای اجرای تم گراف جریان دادهشود که بندی مشخص میپس از زمان

 دارد و زمان کل اجرا چقدر خواهد بود.

𝐺جریان داده  روی گراف 𝜑بندی زمان : 4 فیتعر = (𝑉, 𝐸)  راASAP  بندی و تنها اگر برای هر تابع زمانگوییم اگر

𝑣∄ داشته باشیم ′𝜑 اننددیگر م ∈ 𝑉 ⇒ 𝜑′(𝑣) < 𝜑(𝑣). [9 .] 

 اهگاست، آن حیاعداد صح رهایباشد که دامنه تمام متغ دیق نیا یدارابرنامه ریزی خطی مسئله  کیاگر :  5 فیتعر

 [. 13] شودیمنامیده  حیصح یخط یزیبرنامه ر

|𝜑بندی زمان:  6 فیتعر ≤ 𝜏 جریان داده  روی گراف𝐺 = (𝑉, 𝐸)  راALAP  و تنها اگر برای هر تابع گوییم اگر

|′𝜑بندی دیگر مانند زمان ≤ 𝜏 داشته باشیم ∄𝑣 ∈ 𝑉 ⇒ 𝜑′(𝑣) > 𝜑(𝑣). 

 با محدودیت زمانی است. ALAPبندی بدون محدودیت زمانی و زمان ASAPبندی زمان

𝐺جریان داده  روی گراف ALAPو  ASAPبندی به ترتیب توابع زمان ′𝜑و  𝜑فرض کنیم :  7 فیتعر = (𝑉, 𝐸) 

 باشند به طوری که 
max
𝑣∈𝑉

 {𝜑(𝑣) + 𝛿(𝑣)} = max
𝑣∈𝑉

 {𝜑′(𝑣) + 𝛿(𝑣)}. 

𝜆آنگاه قابلیت جابجایی واحدهای عملیاتی را با  ∶ 𝑉 → 𝑍+  دهیم و برای هر واحد عملیاتی نشان می𝑣 داریم 

𝜆(𝑣) = 𝜑′(𝑣) − 𝜑(𝑣). 

𝐺جریان داده  روی گراف ASAPبندی تابع زمان 𝜑فرض کنیم :  8 فیتعر = (𝑉, 𝐸) های باشد. مجموعه گره

                                                           
1 Semantic 
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{𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑘} ⊆ 𝑉  مسیر بحرانی گوییم اگر و تنها اگر سه شرط زیر برقرار باشد:را 

- 𝜆(𝑣𝑖) = 0  𝑓𝑜𝑟  1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘. 
- (𝑣𝑖, 𝑣𝑖+1) ∈ 𝐸  𝑓𝑜𝑟  1 ≤ 𝑖 < 𝑘. 
- ∄𝑣𝑗 ∈ 𝑉 ⇒ (𝑣𝑘 , 𝑣𝑗) ∈ 𝐸. 

𝑅عملگرها باشد. مجموعه منابع را با تابع عضویت  2ای از انواعمجموعه 𝑇فرض کنیم :  9 فیتعر ∶ 𝑇 → 𝑍+  مشخص

 است. 𝑟نشان دهنده تعداد منبع از نوع  𝑅(𝑟)کنیم به طوری که می

𝐺جریان داده  روی گراف 𝜑بندی مجموعه منابع باشد. زمان 𝑅فرض کنیم :  10 فیتعر = (𝑉, 𝐸)  شامل محدودیت

𝑟∄است اگر و تنها اگر  𝑅منابع  ∈ 𝑅, 𝑡 ∈ 𝑍+ ⇒ 𝑅(𝑟) < |{𝑣 ∈ 𝑉 |𝜑(𝑣) ≤ 𝑡 ≤ 𝜑(𝑣) + 𝛿(𝑣) }|  جایی که

𝛿(𝑣)  زمان اجرای واحد عملیاتی𝑣 بندی را به صورت است. در این صورت، زمان𝜑|𝑅 دهیم.نشان می 

𝐺جریان داده  مجموعه منابع باشد. آنگاه انقیاد منبع یک گراف  𝑅فرض کنیم :  11 فیتعر = (𝑉, 𝐸)  نگاشتی مانند

𝛽 ∶ 𝑉 → 𝑅 × 𝑍+   است که𝛽(𝑣) = (𝑟, 𝑖) کند عملیات مشخص می𝑣  توسط𝑖  اُمین نمونه از منبع𝑟 ∈ 𝑅 

 [.9سازی خواهد شد ]پیاده

 بندی ممکن است چند نگاشت انقیاد معتبر موجود باشد.بندی وابسته است و برای یک زمانانقیاد منبع، به زمان
𝐺فرض کنیم :  12 فیتعر = (𝑉, 𝐸) ان داده و گراف جری𝑅 گرافی جهت دار  ،مجموعه منابع باشد. گراف جریان منبع

′𝐺به شکل  = (𝑉′, 𝐸′) است به طوری که 
- 𝑉′ = 𝑉 ∪ 𝑅. 
- 𝐸′ = {(𝑟, 𝑣), (𝑣, 𝑟)| 𝑟 ∈ 𝑅, 𝑣 ∈ 𝑉, 𝑟 = 𝑡𝑦𝑝𝑒(𝑣)} ∪ 

{(𝑣, 𝑣′)| 𝑣, 𝑣′ ∈ 𝑉,   𝑡𝑦𝑝𝑒(𝑣) = 𝑡𝑦𝑝𝑒(𝑣′)}. 
روی  تابع خطی بیشینه از یک که به پیدا کردن مقدار کمینه یااست  ریاضیات دروشی ریزی خطی ربرنامه:  13تعریف 

 :[13] شودیم فرض ریز صورت به یخط یزیربرنامهکمینه سازی  مسئله کی .پردازدمی چندضلعی محدب یک
𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒    𝑧 =  𝑐⊺𝑥 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜   𝐴𝑥  {≤ = ≥}  𝑏  
𝑎𝑛𝑑               𝑥 ≥ 0 

تایی  𝑛بردار  𝑐تایی از متغیرها،  𝑛بردار  𝑥محدودیت،  𝑚متغیر و  𝑛ریزی خطی شامل که برای یک مسئله برنامه

𝑚یک ماتریس با ابعاد  𝐴ها و تایی سمت راست محدودیت 𝑚بردار  𝑏تابع هدف، متغیرها در از ضرایب  × 𝑛  از ضرایب

ضرب شوند، مسئله کمینه سازی به بیشینه سازی و بالعکس تبدیل  -1در عدد  𝑐ها است. اگر عناصر بردار محدودیت

 شود.می

 گاهاست، آن حیحاعداد ص رهایباشد که دامنه تمام متغ دیق نیا یدارابرنامه ریزی خطی مسئله  کیاگر :  14 فیتعر

 [. 13] شودیمنامیده  حیصح یخط یزیبرنامه ر

ر د خطی صحیح برنامه ریزیاست اما مسائل  ریامکان پذ یادر زمان چند جمله برنامه ریزی خطیمسئله  کی حل

  [.13] رندیگیقرار م NP-hard یدگیچیکالس پ

سازی و انواع با توجه به اهداف مختلف بهینهتفاده از برنامه ریزی خطی صحیح با اسمدل سازی سنتز رفتاری 

سازی زمان اجرای کمینهپردازیم که هدف آنها هایی میما به حل مدل، مقاله. در این [9] شودمیها انجام محدودیت

𝐺جریان داده  گراف = (𝑉, 𝐸)  براساس محدودیت تعداد منابع مصرفی𝑅 کنیم که است. فرض می𝑛 = |𝑉|  و𝐺′ =

(𝑉′, 𝐸′)  گراف جریان منبع متناظر با𝐺  و𝑅 کنیم.ها و تابع هدف را تعریف میباشد. اکنون متغیرها، محدودیت 

برای محاسبه  𝑡𝑖متغیر صحیح  𝑛های گراف جریان منبع، شامل تعدادی متغیر باینری متناظر با یال 𝑥بردار 

𝜑(𝑣𝑖)  ها و یک متغیر کمکی𝑦  .برای خطی سازی تابع هدف است 
                                                           

2 Types 
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𝑥 = [ 𝑥𝑖𝑗| [(𝑣𝑖 , 𝑣𝑗) ∈ 𝐸′, 𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1}]  ∪ [𝑡1, … , 𝑡𝑛, 𝑦 ∈ 𝑍+] 
 را در گرافدانیم اجرای کدام واحد عملیاتی آخرین اجاجرا است و از سوی دیگر نمی تابع هدف کمینه سازی زمان

 جریان داده خواهد بود. بنابراین تابع هدف را باید به شکل زیر تعریف کنیم:
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒  𝑧 = max {𝑡1, … , 𝑡𝑛} 

 شود:تابع هدف بازنویسی می 𝑦اکنون با استفاده از متغیر 
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒  𝑧 = y 

 کنیم:های زیر را تعریف میو محدودیت
𝑡1 ≤ 𝑦   
𝑡2 ≤ 𝑦   
…   
𝑡𝑛 ≤ 𝑦   

 کنیم.ه تعریف میهای ضروری مسئلها را با توجه به قاعدهدر ادامه، سایر محدودیت

 ( :گراف جریان منبعای واحدهای عملیاتی در )وابستگی داده 1قاعده 

∀(𝑣𝑖, 𝑣𝑗) ∈ 𝐸 ∶  𝑡𝑗 − 𝑡𝑖 ≥ 𝛿(𝑣𝑖) 
 کند( :)هر واحدهای عملیاتی دقیقاً یک بار از یک منبع استفاده می 2قاعده 

∀𝑣𝑖 ∈ 𝑉′: ∑ 𝑥𝑖𝑗

(𝑣𝑗,𝑣𝑖)∈𝐸′

= 1 

 کند( :)هر واحدهای عملیاتی دقیقاً یک بار یک منبع را آزاد می 3قاعده 

∀𝑣𝑖 ∈ 𝑉′: ∑ 𝑥𝑖𝑗

(𝑣𝑖,𝑣𝑗)∈𝐸′

= 1 

 گیرد( :ان تخصیص قرار می)هر نمونه منبع حداکثر یک بار در جری 4قاعده 

∀𝑣𝑖 = 𝑟 ∈ 𝑅: ∑ 𝑥𝑖𝑗

(𝑣𝑖,𝑣𝑗)∈𝐸′

≤ 𝑅(𝑟) 

 )هر نمونه منبع اگر در جریان تخصیص قرار بگیرد، حتماً آزاد خواهد شد( : 5قاعده 

∀𝑣𝑖 = 𝑟 ∈ 𝑅: ∑ 𝑥𝑖𝑗

(𝑣𝑖,𝑣𝑗)∈𝐸′

− ∑ 𝑥𝑖𝑗

(𝑣𝑗,𝑣𝑖)∈𝐸′

= 0 

 منبع اجرا شود( :رفتن گتواند پیش از در اختیار )هر واحدهای عملیاتی نمی 6قاعده 

∀𝑣𝑖, 𝑣𝑗 ∈ 𝐸 ∶   (𝑥𝑖𝑗 = 1)  ⇒ 𝑡𝑗 − 𝑡𝑖 ≥ 𝛿(𝑣𝑖) 
به اندازه کافی بزرگ، آنها را  Nیک عدد  توان با استفاده ازمی 6قاعده  های مربوط بهبرای خطی سازی محدودیت

 به شکل زیر بازنویسی کرد:
∀𝑣𝑖, 𝑣𝑗 ∈ 𝐸 ∶   𝑁𝑥𝑖𝑗 + 𝑡𝑖 − 𝑡𝑗 ≤ 𝑁 − 𝛿(𝑣𝑖) 

توان برخی متغیرهای مدل را حذف کرد. بعنوان مثال، به ، میفضای حالتکاهش  بهینه سازی مدل و البته برای

ای دارد، بدیهی است که وابستگی داده 𝑣𝑖به واحد عملیاتی  گراف جریان دادهکه در ساختار  𝑣𝑗ازاء هر واحد عملیاتی 

𝑥𝑖𝑗باید  =   و این متغیر در مدل قابل حذف است. 0

 پیشنهادیالگوریتم  -3

الگوریتم پیشنهادی برمبنای هوشمند سازی رویکرد شاخه و کران برای حل مسائل برنامه ریزی خطی صحیح ارائه 

شود که مدل اصلی به ، فضای جستجو به صورت یک درخت در نظر گرفته میشاخه و کران در رویکردشده است. 

کند تا جایی آیند و همین روند ادامه پیدا میوجود میعنوان گره ریشه درخت است و سپس با افراز آن ، فرزندان به 
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شبه کد  1شود. شکل سپس این درخت بصورت سیستماتیک پردازش و هرس میها قابل افراز نباشند. که زیرمسئله

برای یافتن پاسخ بهینه، دهد. های برنامه ریزی خطی صحیح را نمایش مییک الگوریتم شاخه و کران برای حل مدل

. سپس شودیدر نظر گرفته م اولیه نهیو بعنوان جواب به دیآیجواب بدست م کی جستجودرخت  شیمایا پابتدا ب

مقدار تابع  ایباشد  یاگر پاسخ ناشدن رمسئلهیکه پس از پردازش هر ز کندیم دایادامه پ یاستراتژ نیدرخت با ا شیمایپ

بودن را برآورده  حیصح تیها محدوداگر پاسخ نصورت،یا ریغ رو د شودیکمتر باشد، حذف م یفعل نهیهدف از مقدار به

نقض شود،  تیمحدود نیو اگر ا شودیم یتابع هدف به روز رسان یکنون نهیو مقدار به نهیسازند، جواب به

 .ابدییادامه م تمیو الگور شوندیم پردازش دیجد یهارمسئلهیز
 

BranchAndBound (𝑃) 
1     𝑍∗ ← −∞ 
2     𝑋∗ ← ∅ 
3     𝑄. 𝑖𝑛( 𝑃 ) 
4      repeat  
5               𝑝 ← 𝑄. 𝑜𝑢𝑡()   
6               if  ( 𝑝  𝑖𝑠  𝑓𝑒𝑎𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒) 
7                        (�̅�, �̅�)  ← 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓  𝑝 
8                        if  (�̅� > 𝑍∗) 
9                                 if  ( 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑜𝑓  �̅�  𝑖𝑠 𝑂𝑘) 
10                                          𝑍∗ ← �̅� 
11                                          𝑋∗ ← �̅� 
12                                 else  
13                                          𝑆 ← {𝑠𝑢𝑏 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑠 𝑜𝑓  𝑝} 
14                                         𝑄. 𝑖𝑛( 𝑆 ) 
15     until  𝑄. 𝑒𝑚𝑝𝑡𝑦() 

End 

 های برنامه ریزی خطی صحیحالگوریتم شاخه و کران برای حل مدل: 1شكل 

 

یمایش پ(، روش یک کران باال برای هر گرهیک الگوریتم شاخه و کران از سه مؤلفه اصلی تابع تخمین )محاسبه 

ندان یک ها / تولید فرزدرخت جستجو )انتخاب گره بعدی برای پردازش( و شاخه سازی )افراز یک مسئله زیرمسئله

های شاخه ریتمالگو .[10] گره( تشکیل شده است که برای توسعه یک الگوریتم جدید باید این سه مؤلفه مشخص شوند

وش، رکنند. در این ریزی خطی معموال از آزادسازی برنامه ریزی خطی برای تابع تخمین استفاده می و کران حل برنامه

در این  شود تا یک کران برای مقدار تابع هدف آن بدست آید.مدل با حذف قید صحیح بودن مقدار متغیرها حل می

راز برای شاخه سازی )افایم. اده نموده[ برای آزادسازی برنامه ریزی خطی استف13بزرگ ] Mپژوهش ما از سیمپلکس 

 مسئله(، در این پژوهش از روش مقداردهی اولین متغیر دودویی غیرصحیح استفاده شده است.

مقاله دو استراتژی با  شود. در اینانجام می Q، روش پیمایش با انتخاب گره خروجی توسط صف 1با توجه به شکل 

گره  𝜆رخت جستجو انجام شود. نخست، متغیرهای دودویی بر اساس مقدار اند تا پیمایش مؤثر روی دهم ترکیب شده

های مربوط به عملیاتی که در مسیر بحرانی قرار اند به طوری که گرهمبدأ و مقصد آنها در گراف جریان داده مرتب شده

ایم که ازی کردهیک صف اولویت را پیاده س تر منبع داشته باشند. سپسدارند، شانس باالتری برای تخصیص سریع

کند و هنگام درج یک گره )زیرمسئله( در صف، ابتدا با استفاده از یک کنترل کننده فازی، کلید اولویت را محاسبه می

تا در زمان برداشتن گره از صف، انتخاب براساس کلید  گیردسپس گره مورد نظر به همراه کلید اولویت در صف قرار می

 .داردنقش مؤثری در جستجوی فضای حالت  و کندها ترتیب پردازش آنها را مشخص میاولویت گره اولویت انجام شود.

پس از آزادسازی برنامه که مقدار آنها ی کنترل کننده فازی مورد استفاده دارای دو ورودی است: تعداد متغیرهای
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برای هرکدام از این دو (. �̅�ز تخمین )و همچنین مقدار حد باالی به دست آمده پس ا (𝑁𝑓ریزی خطی، اعشاری است )

از  𝑁𝑓شود. بازه حقیقی شود و سپس پنج متغیر زبانی روی این بازه تعریف میورودی، ابتدا بازه حقیقی محاسبه می

(، H(، نصف )F(، کم )VFصفر تا تعداد متغیرهای تصمیم گیری است و مقادیر متغیر زبانی آن عبارتند از خیلی کم )

از صفر تا مقدار تابع هدف حاصل از آزادسازی برنامه ریزی خطی مدل  �̅�بازه حقیقی . (TM) خیلی زیاد( و Mزیاد )

 .  (VH) ( و خیلی باالH(، باال )M(، متعادل )L(، پایین )VLاصلی است و مقادیر متغیر زبانی آن عبارتند از خیلی پایین )

ویت( در دهد که خروجی آن )اولکننده فازی را نمایش میلیست قواعد استنتاج مورد استفاده در کنترل  1جدول 

رکز ثقل مزی مبتنی بر قرار دارد. مقدار نهایی اولویت برای هر مدل با استفاده از روش غیرفازی سا 5تا  1بازه بسته 

 شود.محاسبه می

 پیشنهادی کننده فازیلیست قواعد استنتاج مورد استفاده در کنترل :1 جدول

𝑵𝒇 
�̅�  

TM M H F VF 

4 3 2 1 1 VL 

 قواعد

5 4 3 2 1 L 

5 4 3 2 1 M 

5 5 4 2 2 H 

5 5 4 3 2 VH 

  

 نتایج تجربی -4

، AMDای هسته 64دازند پیاده سازی و با یک کامپیوتر دارای پر Matlabالگوریتم پیشنهادی را با استفاده از نرم افزار 

های مورد آزمایش را با مورد آزمایش قرار دادیم. همچنین مدل Cent OSتحت سیستم عامل  RAMگیگابایت  128

ر این بخش داست. در نظر گرفته شده ساعت  صدحداکثر زمان برای حل هر مدل نیز حل نمودیم.  CPLEXنرم افزار 

 م کرد.ها و سپس نتایج اجرا را بحث خواهیابتدا مشخصات مدل

از تعدادی  2ها طبق صورت مسئله بخش دهد. این مدلمورد آزمایش را نشان میمدل ده مشخصات  2جدول 

ول مرتب ها به ترتیب اندازه در جدمدلاستخراج شده است.   گراف جریان داده حاصل از مسائل واقعی سنتز رفتاری

 106متغیر،  286 متغیر صحیح غیردودویی، جمعاً 33متغیر دودویی،  253( دارای 1ترین مدل )سطر اند. کوچکشده

ت و محدودیت اس 238و جمعاً  ≥محدودیت با عالمت  45، =محدودیت با عالمت  87، ≤محدودیت با عالمت 

 733متغیر،  982متغیر صحیح غیردودویی، جمعًا  65متغیر دودویی،  917( دارای 10ترین مدل )سطر بزرگ

 ست.محدودیت ا 955و جمعاً  ≥با عالمت محدودیت  86، =محدودیت با عالمت  136، ≤محدودیت با عالمت 

 426گیری و ممتغیر تصمی 482آنها دارای  ترینکه بزرگ مدل نخست شد 5تنها موفق به حل  CPLEXبرنامه 

گیری و متغیر تصمیم 982ترین مدل دارای که بزرگ ها را حل کردالگوریتم پیشنهادی تمام مدلمحدودیت است. 

 محدودیت است.  955
 

 های برنامه ریزی خطی صحیح مورد آزمایشمشخصات مدل :2 جدول
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شماره  تعداد متغیرها هاتعداد محدودیت
 total ≤ = ≥ total int bin مدل

238 45 87 106 286 33 253 1 

257 45 94 118 312 32 280 2 

275 44 99 132 404 34 370 3 

3270 53 104 170 439 42 397 4 

426 58 104 264 482 46 436 5 

551 66 109 376 552 51 501 6 

588 74 116 398 672 57 615 7 

646 74 140 432 777 57 720 8 

591 66 129 396 892 51 841 9 

955 86 136 733 982 65 917 10 

  
و سطر سوم  CPLEX ها توسط برنامهها، سطر دوم زمان حل مدل، سطر نخست مربوط به شناسه مدل3در جدول 

ه مدل برای س ( است.FCBB) رل کننده فازیشاخه و کران مبتنی بر کنت ها توسط الگوریتم پیشنهادیزمان حل مدل

 4تر مانند های بزرگاست اما برای مدل FCBBچند برابر  CPLEXنخست که زمان حل آنها بسیار اندک است، سرعت 

ها دچار کمبود هنگام حل مدل CPLEXزار نرم اف 10تا  6های ای مدلبرسرعت الگوریتم پیشنهادی بیشتر است.  5و 

کند، اگر د میحافظه اصلی شد و برنامه بصورت ناموفق به پایان رسید. از آنجا که درخت جستجو بصورت نمایی رش

 شود.می رها را هرس کند، فضایی که سیستم عامل در اختیار آن قرار داده پبرنامه نتواند درصد باالیی از گره
  

 ها )ثانیه(زمان حل مدل :3 جدول

شماره 
 مدل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CPLEX 0.05 0.8 1.7 25 319 - - - - - 

FCBB 0.1 3 4.6 18 109 2390 12748 46034 92523 273775 

 

 کند و برایی ایجاد میسربار محاسباتها در واقع، اگر چه کنترل کننده فازی پیشنهادی برای محاسبه اولویت گره

پیمایش فراهم کردن تر، های بزرگکند اما برای مدلکند میبه میزان ناچیزی الگوریتم را  کهای کوچحل مدل

دهد. همچنین برای ها را کاهش میهوشمند درخت جستجو تعیین کننده است و بطرز چشمگیری زمان حل مدل

تر عکند، پیدا کردن سریفضای حالت نمایی آنها یک چالش محاسباتی جدی را ایجاد می که های خیلی بزرگمدل

به  شود.های خوب موجب هرس شدن بخش عمده درخت جستجو و در نتیجه امکان پذیر بودن حل مدل میکران

شدن  ن پذیرهای برنامه ریزی خطی صحیح، موجب امکاعبارت دیگر، الگوریتم پیشنهادی عالوه بر تسریع حل مدل

 های کنونی حل آنها غیرممکن است.ها و تکنولوژیشود که با روشحل گروهی از آنها می
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 بندینتیجه و جمع -5

های برنامه ریزی خطی بر کنترل فازی برای حل یک خانواده از مدلمبتنیدر این مقاله یک الگوریتم شاخه و کران 

 ز آن برایاستفاده اایش درخت جستجو با طراحی کنترل کننده فازی و پیماستراتژی ارائه شد. در الگوریتم پیشنهادی، 

ش، ننده فازی با هوشمند سازی روش پیمایدر واقع، کنترل کشود. های فعال تعین میتعیین اولویت زیرمسئله

رم افزار نبا  مچنین مقایسهپیاده سازی و ه حاصل ازتجربی نتایج نماید. جستجوی مؤثر فضای حالت را امکان پذیر می

های برنامه ریزی خطی نسبتاً بزرگ از کارآیی باال دهد که روش پیشنهادی برای حل مدلنشان می CPLEXقدرتمند 

 و مقیاس پذیری خوبی دارد. برخوردار است
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سنتز  برای بهینه سازیبندی لیست و زمان ETI-GAمبتنی بر  ترکیبی الگوریتم ژنتیک

 رفتاری مدارهای دیجیتال

 1میه مغاریس

 s.moghari@shahroodut.ac.ir؛ دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود1
 

 چكیده

یجیتال ری مدارهای دبخشی از سنتز رفتا ،منابعو انقیاد بهینه واحدهای عملیاتی تحت محدودیت  ، تخصیصبندیزمانمسئله 
ندازه گراف جریان داده بزرگ هنگامی که ا . بنابراین،( قرار داردNP-hardمسائل سخت ) کالسدر  است و مرتبه پیچیدگی آن

ست ار ارزشمند یافتن یک پاسخ خوب بسیا و توانند در زمان قابل قبول پاسخ بهینه را به دست آورندهای دقیق نمیشود، راه حل
دی لیست یک الگوریتم بننالگوریتم زماشود. های ابتکاری و فراابتکاری انجام میالگوریتم مانند های تقریبیکه با استفاده از روش

اهکار یک ربعنوان نیز  GA-ETIنتیک د. الگوریتم ژشومیهای مدرن استفاده در سنتزکننده به همین منظور ابتکاری است که
الگوریتم های ابری توسعه داده شده است. در این مقاله بندی جریان کارهای علمی در محیطزمانفراابتکاری برای حل مسئله 

GA-ETI  که عالوه بر  شودمی سعه دادهتو برای بهینه سازی سنتز رفتاری وش جدیدیترکیب نموده و ر بندی لیستالگوریتم زمانرا با

های کیفیت پاسخدهد که ن مینتایج تجربی به دست آمده نشایی دارد. نزدیک به بهینه، سرعت اجرای باال /های بهینه یافتن پاسخ
آن از  و همگرایی همچنین سرعت اجرا وبهتر است  GA-ETIبندی لیست و های زمانالگوریتم نسبت بهالگوریتم پیشنهادی 

 باالتر است. GA-ETIالگوریتم ژنتیک 

 .بندی لیستزمان ؛ژنتیکالگوریتم  ؛سنتز رفتاری کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

یک سخت  ویسی،نفرآیندی است که از یک توصیف الگوریتمی یا کد زبان برنامه  تالیجید یمدارها یسنتز سخت افزار

ی، سنتز د: سنتز رفتاردهنمی انجامهای مدرن این فرآیند را در سه مرحله اصلی سنتز کننده[. 8،6] شودافزار تولید می

شود و بدیل میده تراف جریان دامنطقی و نگاشت فیزیکی. در سنتز رفتاری، ابتدا توصیف الگوریتمی یا کد ورودی به گ

 کهگیرد ات صورت می، تخصیص منبع، انقیاد منبع، تخصیص ثبّات و انقیاد ثبّبندیزمانسپس روی این گراف عملیات 

مختلف  یهاتیمحدود و یساز نهیاهداف به با در سنتز رفتاری گراف جریان دادهشود. نامیده می RTLخروجی نهایی 

 .شود، پردازش می[9] یمصرف انرژ یساز نهیبه ای[ 4زمان انتقال داده ] یساز نهی[، کم2] یزمان یهاتیمانند محدود

 .گیردمیاستفاده  مورد در مراحل بعدی سنتز برای تولید سخت افزار RTLسپس 

یدگی س پیچهینه سازی زمان اجرا روی گراف جریان داده تحت محدودیت منابع سخت افزاری یک مسئله از کالب

NP-hard  بَر و در برخی مواقع های بزرگ بسیار زمانشود جستجوی پاسخ بهینه برای گرافکه باعث می [8]است

با  هینه،بهای دقیق برای جستجوی پاسخ به جای استفاده از الگوریتم های مدرنسنتز کنندهبنابراین ناممکن باشد. 

کنند و دا می[ یک پاسخ خوب را در زمان بسیار اندک پی8] بندی لیستهای ابتکاری مانند زماناستفاده از الگوریتم

RTL های دیگر از گزینه یکی ،[3] مانند الگوریتم ژنتیکهای فراابتکاری روشتوسعه سازند. را برمبنای آن می

ع است بندی گروهی از عملیات وابسته به هم تحت محدودیت منابجستجوی پاسخ خوب برای مسائل سخت مانند زمان

بندی و تخصیص منابع را در یک سیستم محاسبات ابری انجام عمل زمانGA-ETI [1 ]الگوریتم ژنتیک  .[5،1]

 های مجازی و تخصیص آنها به فرآیندهای مختلف توسعه داده شده است. دهد و برای استفاده بهینه از ماشینمی
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رائه شده اوریتم ژنتیک یان داده، یک الگ، تخصیص و انقیاد منابع روی یک گراف جربندیزماندر این مقاله برای 

، بندیزمانمسئله  2در بخش . یافته است[ توسعه 8لیست ] بندیزمان[ و 1] GA-ETIالگوریتم ترکیب که برمبنای 

یشنهادی را الگوریتم پ 3سپس در بخش  تخصیص و انقیاد منابع تحت محدودیت منابع را فرمول بندی خواهیم کرد.

را برای  GA-ETIم توان الگوریتبندی لیست میدهیم که چگونه با استفاده از الگوریتم زمانو نشان می نمودهارائه 

های مورد آزمایش و سکوی پیاده سازی، دادهمشخصات سیستم و  4. در بخش توسعه داد بهینه سازی سنتز رفتاری

را مورد بحث قرار  GA-ETIلیست و  بندیزمانهای الگوریتم الگوریتم پیشنهادی و مقایسه آن با نتایج پیاده سازی

 است. یافتهبه نتیجه گیری و جمع بندی کلی مقاله اختصاص  5بخش  و دهیممی

 تعریف مسئله -2

 . کنیمرا بیان میسنتز رفتاری مدارهای دیجیتال  بهینه سازی مسئلهدر این بخش 

𝐺گراف جریان داده یک گراف جهت دار :  1 فیتعر = (𝑉, 𝐸)  ای مابین تعدادی واحد است که وابستگی داده

𝑣دهد؛ به طوری که هر گره عملیاتی را نشان می ∈ 𝑉  یک واحد عملیاتی و هر یال(𝑣, 𝑣′) ∈ 𝐸  جریان داده از واحد

 :[8] دهد. از لحاظ معنایی قواعد زیر در مورد گراف جریان داده برقرار استرا نشان می ′𝑣به واحد عملیاتی  𝑣عملیاتی 

 ا شود.های ورودی آن اجرتواند پیش از حاضر شدن دادههر واحد عملیاتی نمی -
 دهد.های خروجی قرار میهر واحد عملیاتی پس از اجرا، داده بدست آمده را روی یال -
 ممکن است چند واحد عملیاتی همزمان اجرا شوند. -

𝐺جریان داده  بندی یک گرافزمان:  2 فیتعر = (𝑉, 𝐸)  تابعی مانند𝜑 ∶ 𝑉 → 𝑍+   است که𝜑(𝑣) = 𝑡  زمان آغاز

,𝑣)دهد و برای هر را نشان می 𝑣اجرای عملیات  𝑣′) ∈ 𝐸  داریم𝜑(𝑣) + 𝛿(𝑣) ≤ 𝜑(𝑣′)  به طوری که𝛿(𝑣)  زمان

 .[8]است  𝑣اجرای عملیات 

ی نیاز د به چه منابعام واحدهای عملیاتی خوبرای اجرای تم گراف جریان دادهشود که بندی مشخص میپس از زمان

 دارد و زمان کل اجرا چقدر خواهد بود.

𝐺جریان داده  روی گراف 𝜑بندی زمان : 3 فیتعر = (𝑉, 𝐸)  راASAP  بندی و تنها اگر برای هر تابع زمانگوییم اگر

𝑣∄ داشته باشیم ′𝜑 اننددیگر م ∈ 𝑉 ⇒ 𝜑′(𝑣) < 𝜑(𝑣). [8] . 

|𝜑بندی زمان:  4 فیتعر ≤ 𝜏 جریان داده  روی گراف𝐺 = (𝑉, 𝐸)  راALAP  و تنها اگر برای هر تابع گوییم اگر

|′𝜑بندی دیگر مانند زمان ≤ 𝜏 داشته باشیم ∄𝑣 ∈ 𝑉 ⇒ 𝜑′(𝑣) > 𝜑(𝑣). 

 با محدودیت زمانی است. ALAPبندی بدون محدودیت زمانی و زمان ASAPبندی زمان

𝐺جریان داده  روی گراف ALAPو  ASAPبندی به ترتیب توابع زمان ′𝜑و  𝜑فرض کنیم :  5 فیتعر = (𝑉, 𝐸) 

 باشند به طوری که 
max
𝑣∈𝑉

 {𝜑(𝑣) + 𝛿(𝑣)} = max
𝑣∈𝑉

 {𝜑′(𝑣) + 𝛿(𝑣)}. 

𝜆آنگاه قابلیت جابجایی واحدهای عملیاتی را با  ∶ 𝑉 → 𝑍+  دهیم و برای هر واحد عملیاتی نشان می𝑣 داریم 

𝜆(𝑣) = 𝜑′(𝑣) − 𝜑(𝑣). 

𝐺جریان داده  روی گراف ASAPبندی تابع زمان 𝜑فرض کنیم :  6 فیتعر = (𝑉, 𝐸) های باشد. مجموعه گره

{𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑘} ⊆ 𝑉  مسیر بحرانی گوییم اگر و تنها اگر سه شرط زیر برقرار باشد:را 

- 𝜆(𝑣𝑖) = 0  𝑓𝑜𝑟  1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘. 
- (𝑣𝑖, 𝑣𝑖+1) ∈ 𝐸  𝑓𝑜𝑟  1 ≤ 𝑖 < 𝑘. 
- ∄𝑣𝑗 ∈ 𝑉 ⇒ (𝑣𝑘 , 𝑣𝑗) ∈ 𝐸. 
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𝑅ای از انواع عملگرها باشد. مجموعه منابع را با تابع عضویت مجموعه 𝑇فرض کنیم :  7 فیتعر ∶ 𝑇 → 𝑍+  مشخص

 است. 𝑟نشان دهنده تعداد منبع از نوع  𝑅(𝑟)کنیم به طوری که می

𝐺جریان داده  روی گراف 𝜑بندی مجموعه منابع باشد. زمان 𝑅فرض کنیم :  8 فیتعر = (𝑉, 𝐸)  شامل محدودیت

𝑟∄ر و تنها اگر است اگ 𝑅منابع  ∈ 𝑅, 𝑡 ∈ 𝑍+ ⇒ 𝑅(𝑟) < |{𝑣 ∈ 𝑉 |𝜑(𝑣) ≤ 𝑡 ≤ 𝜑(𝑣) + 𝛿(𝑣) }|  جایی که

𝛿(𝑣)  زمان اجرای واحد عملیاتی𝑣 بندی را به صورت است. در این صورت، زمان𝜑|𝑅 دهیم.نشان می 

𝐺جریان داده  مجموعه منابع باشد. آنگاه انقیاد منبع یک گراف  𝑅فرض کنیم :  9 فیتعر = (𝑉, 𝐸)  نگاشتی مانند

𝛽 ∶ 𝑉 → 𝑅 × 𝑍+   است که𝛽(𝑣) = (𝑟, 𝑖) کند عملیات مشخص می𝑣  توسط𝑖  اُمین نمونه از منبع𝑟 ∈ 𝑅 

بندی ممکن است چند نگاشت بندی وابسته است و برای یک زمانانقیاد منبع، به زمان .[8]سازی خواهد شد پیاده

  انقیاد معتبر موجود باشد.
ما هدف ، مقاله. در این [7،6] شودمیها انجام با توجه به اهداف مختلف و انواع محدودیتسازی سنتز رفتاری  بهینه

𝐺جریان داده  سازی زمان اجرای گراف کمینه = (𝑉, 𝐸) محدودیت تعداد منابع مصرفی  با وجود𝑅  .به عبارت است

 داشته باشیم: 𝐺دیگر روی گراف  𝜑′|𝑅هستیم به گونه ای که برای هر  𝐺روی گراف  𝜑|𝑅دیگر، به دنبال یافتن یک 
max
𝑣∈𝑉

 {𝜑(𝑣) + 𝛿(𝑣)} ≤ max
𝑣∈𝑉

 {𝜑′(𝑣) + 𝛿(𝑣)}. 

 الگوریتم پیشنهادی -3

مورد  ازیئل بهینه سمساحل  برایاست که  تیبر جمع یمبتن یتکامل یفراابتکار یهاتمیاز الگور یکی کیژنت تمیالگور

 یممکن مسئله معرف یهاپاسخ یبرا یکدگذار کیابتدا  ،ژنتیکیک الگوریتم برای توسعه [. 3] گیردمیاستفاده قرار 

. در شودمی تولید هیولا تیجمع بعنوان مکروموزو یتعداد ،یصورت تصادفکه کروموزوم نام دارد. سپس به شودیم

که  ندیآیبه وجود م دیجد یهاآنها پاسخ بیو با ترک شودیکروموزوم انتخاب م یتعداد یروند تکرار کی یادامه، ط

 شودیم نیگزیاج یفعل تیجمعبعنوان ، جمعیت جدید هایکروموزوم یجهش رو عمل. پس از شوندیم دهیفرزندان نام

را نمایش  GA-ETIشبه کد الگوریتم  1شکل  شود.میتکرار  تمیتا برقرار شدن شرط خاتمه الگور اتیعملاین و 

برازش  مقدار Evaluationمتد به طوری که  دهدمیرا تشکیل بدنه حلقه اصلی الگوریتم  11تا  3خطوط دهد. می

نسل بعد را به صورت تصادفی و با شانس های والد کروموزوم Selectionکند، سپس متد ها را محاسبه میکروموزوم

های کروموزوم Mutationو  Crossoverو در پایان، با استفاده از متدهای  کندمتناسب با مقدار برازش آنها انتخاب می

 دهیم.توضیح میبرای الگوریتم پیشنهادی ملگرها را در ادامه بخش، این ع شود.نسل بعد محاسبه می
 

 
1     Generate initial population 
2     Do until termination condition  
3               Evaluation 
4               Selection 
5               Crossover 
6                        - Conventional crossover 
7                        - Clustered crossover 
8               Mutation 
9                        - Swap 
10                      - Increment resource 
11                      - Decrement resource 
12    End Do 
13    Decode the fittest chromosome 

 

 GA-ETI [1]ژنتیک الگوریتم : 1شكل 
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 (Encoding) کدگذاری مسئله در قالب کروموزوم -1. 3

ازه بسته مجاز برای هر ژن بقادیر مکه مجموعه  های جریان داده استهر کروموزوم یک آرایه به طول تعداد گره

 گره متناظر با آن ژن است.تا تعداد منابع موجود از نوع  1اعداد صحیح 

 (Fitness) برازشمحاسبه ( و Decodingکدگشایی ) -2. 3

ا آنها ببندی اجرای عملیات متناظر های گراف داده است، بنابراین زماناطالعات کروموزوم شامل انقیاد منابع به گره

بندی ی شود، الگوریتم زمانانقیاد منابع کدگشای بندی، تخصیص وزمان به زمانمشخص نیست. برای آنکه کروموزوم هم

 tدر این الگوریتم، متغیر  دهد.بندی لیست را نمایش میالگوریتم زمان 2ایم. شکل لیست را مورد استفاده قرار داده
ریتم، شود. در هر تکرار از حلقه اصلی الگوهای گراف جریان داده( استفاده میبرای تخصیص گام زمانی به عملیات )گره

یابد، یام پایان مکند و سپس عملیاتی که زمان اجرای آنها در این گابتدا منابع آزاد موجود به عملیات تخصیص پیدا می

یتم ست، الگورانجام شده ا آنجا که برای هر کروموزوم، تخصیص و انقیاد منبعاز  کنند.منبع تخصیص یافته را آزاد می

 بندی روی گراف انجام شود.دهد تا زمانلیست در اینجا فقط عمل تخصیص گام زمانی را انجام می
 

 
1    ListScheduling (G , R)          // 𝐺 = (𝑉, 𝐸) 
2          𝑡 ← 0 
3          Repeat  
4                    ∀ 𝑟 ∈ 𝑅 ∶ 
5                              𝑈𝑡,𝑟 ← 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑠 𝑜𝑓  𝑉 
6                              𝑇𝑡,𝑟 ← 𝑢𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑉 
7                             𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡  𝑆𝑟 ⊆ 𝑈𝑡,𝑟 such that  |𝑆𝑟| + |𝑇𝑡,𝑟| ≤ 𝑅(𝑟) 
8                             ∀𝑣 ∈ 𝑆𝑟 ∶    𝜑(𝑣) ← 𝑡  
9                    𝑡 ← 𝑡 + 1  
10        Until 𝐺 is scheduled 

 

 [8] بندی لیستالگوریتم زمان: 2شكل 

شود که به های جریان داده محاسبه میزمان اجرای متناظر با گرافابتدا بیشترین و کمترین بندی، پس از زمان

فرمول زیر محاسبه  طبق 𝑇𝐶با زمان اجرای  𝐶برای هر کروموزوم  𝐹𝐶ش و مقدار براز نامیممی 𝑇𝑚𝑖𝑛و  𝑇𝑚𝑎𝑥 ترتیب آنها را

 شود.می

𝐹𝐶 =
𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝐶

1 + 𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛

 

 (Selectionانتخاب ) -3. 3

 سب است.برازش آن متنا انتخاب هر کروموزوم با مقدار احتمالشود و الگوریتم چرخ رولت انجام می با ،انتخاب

 (Crossoverترکیب ) -4. 3

درصد  50 البا احتم Clusteredیا  Conventionalاز دو روش یکی برای ترکیب دو کروموزوم و ایجاد فرزندان، 

در  .شودهای با هم تعویض میشده و نیمه یک نقطه دلخواه تکهاز  ها، کروموزومConventional. در روش شوداجرا می

هایی که در گراف جریان داده روی یک مسیر ای است که گرهها به گونه، محل تکه شدن کروموزومClustered روش

 های والد ممکن است در بیش از یک نقطه شکسته شوند.اند از هم جدا نشوند. همچنین کروموزومقرار گرفته
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 (Mutationجهش ) -5. 3

و  Swap ،Increment resource برای جهش از سه متد مختلفدرصد است و  5احتمال رخ دادن جهش 

Decrement resource است.  درصد 40رصد ود 40، درصد 20 آنها به ترتیببه کارگیری  احتمالشود که استفاده می

، ابتدا Increment resourceدر  شود.تعویض میانتخاب و مقادیر آنها تصادفی  به صورت ، دو ژن از یک نوعSwapدر 

های همان نوع در شود و سپس مقدار آن به یکی از مقادیر مجاز که در ژنیک ژن به صورت تصادفی انتخاب می

است.  استفادهد منابع مور این عمل به معنای استفاده از یک نمونه جدید از شود.کروموزوم وجود ندارد تغییر داده می

های از همان نوع و شود و سپس مقدار همه ژنهم ابتدا یک ژن تصادفی انتخاب می Decrement resource شدر رو

ل به این عمیابد. های از همان نوع و دارای مدار متفاوت تغییر میدارای همان مقدار به یکی از مقادیر موجود در ژن

 است. در پاسخ متناظر با کروموزوم جهش یافته د استفادهاز منابع مور آزادسازی یک نمونهمعنای 

 نتایج تجربی -4

، AMDای هسته 64 پیاده سازی و با یک کامپیوتر دارای پردازند ++C زبان برنامه نویسیالگوریتم پیشنهادی را با 

ی راز سهای مورد آزمایش مورد آزمایش قرار دادیم. همچنین مدل Cent OSتحت سیستم عامل  RAMگیگابایت  128

Mediabench [7 ]ات مشخص 1جدول  .اندههای داده است که از کاربردهای واقعی استخراج شدو شامل تعدادی گراف

 دهد. مورد آزمایش را نشان میگراف جریان داده ده یاز

 مورد آزمایش جریان دادههای گرافمشخصات  :1 جدول
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 عنوان گراف

 تعداد گره 57 49 49 101 61 127 53 53 53 46 58

 تعداد یال 68 54 50 113 74 109 68 63 60 58 66

  
نمایش  یشنهادیپ تمیو الگور ستیل یبندزمان تمی، الگورGA-ETI تمیالگورهای درصد بهینگی پاسخ، 2در جدول 

ن بنابرای ها پاسخ بهتری به دست آورده است.شود که الگوریتم پیشنهادی برای همه گرافداده شده است و مشاهده می

 ی را بهبود بخشد.تواند کیفیت سنتز رفتارالگوریتم ژنتیک پیشنهادی می

 بندی لیست و الگوریتم پیشنهادی، الگوریتم زمانGA-ETIهای الگوریتم درصد بهینگی پاسخ :2 جدول
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 عنوان گراف

 بندی لیستزمان 86 91 88 82 95 81 94 93 100 96 86

90 59 62 84 75 60 78 46 77 63 73 GA-ETI 

 الگوریتم پیشنهادی 97 100 100 93 100 98 100 100 100 95 100
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بندی ها توسط سه الگوریتم مورد آزمایش نمایش داده شده است. الگوریتم زمانزمان محاسبه پاسخ، 3در جدول 

ایین است. کند و پیچیدگی محاسباتی آن پلیست سرعت بسیار باالیی دارد زیرا از رویکردهای تکاملی استفاده نمی

 االتر است.ب GA-ETIیک همچنین سرعت الگوریتم ژنتیک پیشنهادی به صورت چشمگیر از الگوریتم ژنت

 بندی لیست و الگوریتم پیشنهادی، الگوریتم زمانGA-ETIمحاسبه پاسخ )ثانیه( توسط الگوریتم  زمان :3 جدول
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 عنوان گراف

 بندی لیستزمان 1 0.8 0.8 1.5 1 2.1 1 1 0.9 0.8 1

8 2 6 9 3 45 19 27 26 7 13 GA-ETI 

 الگوریتم پیشنهادی 1 1 1.3 3.6 2 4.7 1.4 1 1 1.2 2.7

 بندینتیجه و جمع -5

که  ارائه شد ارهای دیجیتالسنتز رفتاری مدبرای حل  GA-ETIمبتنی بر  ژنتیک ترکیبیدر این مقاله یک الگوریتم 

دی، . الگوریتم پیشنهادهدبندی لیست انجام میعمل کدگشایی و محاسبه تابع برازش را با استفاده از الگوریتم زمان

یان های جرگرافز ابرای ارزیابی، . دارای دو عملگر ترکیب و سه عملگر جهش است که نحوه کارکرد آنها شرح داده شد

یسه مقا GA-ETIبندی لیست و الگوریتم ژنتیک های زماننتایج با الگوریتم که شداستفاده  Mediabenchداده سری 

م های بهتری نسبت به دو الگوریتدهد که الگوریتم پیشنهادی پاسخ. نتایج تجربی نشان میو مورد تحلیل قرار گرفت

 .باالتر است GA-ETI لگوریتماکند و همچنین سرعت همگرایی آن از دیگر پیدا می

 مراجع -6
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 تعیین وزن در ارزیابی کارایی متقاطع
 2حجت احسنی طهرانی، 1فاطمه مقدم

 gmail.com1365f.moghadam@؛ دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشجوی دکتری ریاضی کابردی1
 @ir.shahroodut.achahsani ؛دوصنعتی شاهردانشگاه ، گروه ریاضی کاربردیدانشیار 2

  
 چكیده

لگو برای اوردن تحلیل پوششی داده ها یک برنامه ریزی خطی در ارزیابی عملکرد و تعیین میزان کارایی نسبی و به دست آ
 واحدهای تصمیم گیری و رتبه بندی این واحد ها می باشد.

ابتدا به  مقاله بعد از آن توسط دویل و گرین بسط داده شد.دراینکارایی متقاطع اولین بار توسط سکستون مطرح گردید و 
ز اود که هدف می ش تعیین کارایی متقاطع اشاره شده است ، سپس روش هایی برای تعیین وزن در ارزیابی کارایی متقاطع بیان

 بین بردن وزن های صفر می باشد که دراقتصاد، صنعت و .. اهمیت ویژه ای دارد.

 .تعیین وزن ؛کارایی متقاطع؛ تحلیل پوششی داده ها کلمات کلیدی:

 مقدمه -1

تحلیل پوششی داد ها، یک برنامه ریزی خطی، برای ارزیابی عملکرد یک مجموعه از واحدهای مشابه است،بطوریکه 
هر واحد یک مقدار معین ورودی مصرف و مقدار معین خروجی، تولید می کند.هرواحدمصرف منابع و تولید خروجی 

گفته می شود.منظور از  یک واحدتصمیم گیری، عبارت است از واحدی DMUکنترل نموده که به این واحدهارار 
,x1که با دریافت بردار ورودی) … , xn)  بردار خروجی،(y1, … , yn)  را تولید نمایدو عکلکرد این واحدهای متجانس

نمونه ای از این واحدهای تصمیم مورد بررسی قرار می گیرد.  DEAبا استفاده از مدل های مختلف موجود در 
گیری دانشگاهها می باشند که برای مثال ورودی این دانشگاهها،اعضای هیات علمی، آزمایشگاهها و کتابخانه ها و 

 خروجی این واحدها،فارغ التحصیالن،مقاالت چاپ شده و .. هستند.
 ابع تولیداز ت وت این موضوع می توانهدف در تحلیل پوششی داده ها تعیین واحدهای کارا و ناکاراست،برای قضا

شهای لید به روبع تواستفاده کرد که در اغلب موارد در دسترس نمی باشد و کابرناچار به استفاده از تقریبی از تا
ر به برای کاربمترهاپارامتری و غیرپارامتری است،که مشکالتی برای واحدهایی با چندین خروجی و نیزپیداکردن پارا

ار چارنزو ( روشهای غیرپارامتری را ارائه کرد،که اساس ک1957)1رای رفع این مشکالت فارلهمراه دارد، ب
 شهرت یافت.CCR(قرارگرفت که به مقاله 1984کوپر)

ح هاایجاد میکند،اولین بار توسط سکستون مطرDMUکارایی متقاطع که رتبه بندی منحصربفردی برای 
سط وانگ و ( بسط داده شد.مدل ارزیابی کارایی متقاطع خنثی تو1994(و بعد توسط دویل و گرین)1986گردید)
د زیادی ه تعدا( ارائه شده است.این مدل بطور موثر تعدادوزن صفرخروجی ها را کاهش می دهد،ازآنجاک2010چین)

زمان برای تعیین وزن همDEAدر بین ورودیها وجود داشته باشد،این مقاله یک مدل  وزن صفر هنوز ممکن است
ش پیدا ی کاهورودی و خروجی پیشنهاد میکند،که ثابت می کندتعدادصفروزنهای ورودی و خروجی بطور قابل توجه

(ارائه شده است،بطورخالصه تکرارمی 2010که توسط وانگ و چین) DEAمدل خنثی 2میکند.در بخش 
شان بامثال عددی ن4تعیین وزن ورودی و خروجی محور را در نظر می گیرد.در بخشDEAمدل  3د.دربخششو

نتیجه  5 ر بخشداده شده است که بااستفاده از مدل مطرح شده وزنهای صفر بطور قابل توجهی کاسته می شوند. د
 گیری می کنیم .
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 DEAمدل خنثی  -2

n واحدDMU باm ورودی وs  قرارگرفته اند، خروجی مورد ارزیابی  xij(i = 1, … , m)  وyrj (r = 1, … , s)  به
 زیراندازه گیری می شود: CCRو خروجی درنظرگرفته میشوند،کارایی معموالً بامدل ترتیب بردار ورودی

Maximize   θkk = ∑ urk

s

r=1

yrk 

(1)                               Subject to     ∑ vik
m
i=1 xik = 1,                                       ∑ urk

s
r=1 yrj −

∑ vik
m
i=1 xij ≤ 0    j = 1, … , n 

urk, vik ≥ 0,               r=1,…,s  ; i=1,…,m 
urk (rکه  = 1, … , s)  وvik(i = 1, … , m)  به ترتیب وزنهای اختصاص داده شده بهs  خروجی و m   ورودی

∗u هستند.
rk (r = 1, … , s)   وv∗

ik(i = 1, … , m)   ( در نظر 1جوابهای بهینه مدل )را به ترتیب
θkkبگیریدو

∗ = ∑ u∗
rk

s
r=1 v∗

ik  به عنوان کاراییCRR  ازDMUk   اشاره شده است، که بهترین کارایی نسبی
DMUk  توسط خودارزیابی است.اگرθkk

∗ =  را کارا نامیم.  DMUkآنگاه  1

ست مطرح (ارائه شده ا2010(جوابهای بهینه چندگانه تولید می کندلذامدل زیر که توسط ونگ و چین)1مدل)
اهش می کوجهی شدکه عالوه براینکه کارایی نسبی هر خروجی را افزایش می دهدتعداد وزن وزن صفررابطورقابل ت

 است. DEAدهد.درواقع این مدل،مدل خنثی 
Maximize     δ                                                  

(2)  Subject to    ∑ vik
m
i=1 xik = 1,  

∑ u rk
s
r=1 y

rk
=θkk

∗ 
j≠k,                                                                           ∑ urk

s
r=1 yrj − ∑ vik

m
i=1 xij ≤ 0    j = 1, … , n, 

                  urkyrk-δ ≥ 0,     r = 1, … , s      
                         urk, vik ≥ 0,        r=1,…,s; i=1,…,m 

 است. DMUkخروجی  sمینیمم کارایی نسبی  δکه 
ه میداریم.اما آن را بدون تغییر نگ CCRتعبیراقتصادی مدل، تحقیق برای یک مجموعه وزنهاست بطوریکه کارایی 

ین ادهی  همچنان ممکن است در مدل فوق وزنهای صفربین ورودیها و خروجیهاوجود داشته باشد که برای جهت
 را مطرح می کنیم. DEAپیامدمدل جدید خنثی 

 DEAمدل جدید  -3

      Maximize    αδ + βγ                                               
(3) , Subject to    ∑ vik

m
i=1 xik = 1 

∑ u rk
s
r=1 y

rk
=θkk

∗ 
j≠k                       ,           ∑ urk

s
r=1 yrj − ∑ vik

m
i=1 xij ≤ 0    j = 1, … , n, 

          urkyrk-δ ≥ 0,   r = 1, … , s 
          vikxik-γ ≥ 0,   i = 1, … , m, 

                              urk, vik, γ, δ ≥ 0,        r=1,…,s; i=1,…,m 
αه در آن ک ≥ β و 0 ≥ αهستندکه از شرایط δوγضرایب وزنی برای دو هدف  0 + β = پیروی می  1

αاست.اگر DMUkخروجی sمینیمم کارایی نسبی از γکنند.هدف اقتصادی  = β و 1 = درنظرگرفته 0
α (است.اگر3(حالت خاص مدل)2(کاهش می یابدواین یعنی مدل)2(به مدل)3شودمدل) = β و 0 = ،مدل تنها 1

α روی کاهش تعداد وزنهای صفر ورودی تمرکز می کند.دربیان کلی اگر   =  β =
1

2
 (می3درنظرگرفته شودمدل) 

(اگریک ورودی 2(و)3است.مدل)DEAصفررابرای ورودیهاو خروجیهاکاهش دهد.این مدل،مدل بیطرف توانداوزان
 داشته باشند هم ارزهستند.

 مثال عددی -4

 مدل و نقش مهم آن در کاهش وزن صفررا بررسی می کنیم. بامثال زیر کاربرد پتانسیلی
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ه های د.دادهفت بخش در یک دانشگاه برحسب سه ورودی و سه خروجی که در زیر داده شده است ارزیابی شده ان
 ورودی و خروجی آنها در جدول داده شده است.

x1:    تعدادکارمندان

x2:    کارمندان حقوق

x3:    کارمندان کمکی حقوق

y1:    لیسانس زیر آموزش تحت دانشجویان تعداد

y2:    ارشد تعدادانشجویان

y3:    شده ارائه تعدادمقاالت
ان می د، نشجدول   میانگین کارایی متقاطع هفت بخش دانشگاه را که توسط مدلهای مختلف رتبه بندی می شون

 دهد.
Table1 
Data for seven academic  Deprtments  in a university 

CCR-efficiency Outputs Inputs Deprtme
nts (DMUs) 

 𝑦3 𝑦2 𝑦1 𝑥3 𝑥2 𝑥1  
1 17 35 60 20 400 12 1 
1 40 41 139 70 750 19 2 
1 75 68 255 70 1500 42 3 

0.8197 17 12 90 100 600 15 4 
1 130 145 253 250 2000 45 5 
1 45 45 132 50 730 19 6 
1 97 159 305 600 2350 41 7 

Table2 
Average cross-efficiencies of the seven academic departments in the university and their rankings 

Neutral DEA models Doyle and Green models Deprtments 
(DMUs) 

Model(3)(α =β=1/2) Model (2) Benevolent Aggressive  
0.8428 (3) 0.8465 (3) 0.9442 (2) 0.8081 (2) 1 
0.9000 (2) 0.8685 (2) 0.9326 (3) 0.7191 (4) 2 
0.8110 (5) 0.8022 (5) 0.7952 (6) 0.7669 (3) 3 
0.5428 (7) 0.5197 (7) 0.5793 (7) 0.3904 (7) 4 
0.8381 (4) 0.8381 (4) 0.9100 (4) 0.6576 (5) 5 
0.9829 (1) 0.9566 (1) 0.9929 (1) 0.8424 (1) 6 
0.7384 (6) 0.7647 (6) 0.8963 (5) 0.5264 (6) 7 

 
Table3 

Input And Output weights for the seven academic departments produced by neutral DEA model(2) 
Output3 Output2 Output1 Input3 Input2 Input1 D

MU 
0.0196078

43 
0.0095238

1 
0.00555

56 
0.01624

13 
0.0016879

34 
0 1 

0.0032856
25 

0.0032054
88 

0.00530
32 

0 0.0003936
29 

0.0370935
83 

2 

0.0085332
88 

0.0026470
84 

0.0008 0.01428
57 

0 0 3 

1.1322E-
10 

1.60395E-
10 

0.00910
82 

0 6.29055E-
05 

0.0641504
48 

4 

0.0025641
03 

0.0022988
51 

0.00131
75 

0 0.0002575
6 

0.0107751
2 

5 

0.0074074
07 

0.0074074
07 

0.00252
53 

0 0.0013698
63 

0 6 

0.0034364
26 

0.0020964
36 

0.00109
29 

0 0.0001214
28 

0.0174303
24 

7 

Table4 
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Input And Output weights for the seven academic departments produced by neutral DEA model(3) 
with a and y being equally weighted 

Output3 Output2 Output1 Input3 Input2 Input1 DMU 
0.017673

97 
0.011402

429 
0.00500

76 
0.01666

67 
0.000833

333 
0.0277777

78 
1 

1.0842E-
18 

0 0.00719
42 

0.00230
3 

0.000214
95 

0.0356618
43 

2 

0.008869
137 

0.002461
873 

0.00074
4 

0.00808
886 

0.000144
6 

0.0051642
297 

3 

0 0 0.00910
82 

1.054E-
10 

6.29054E
-05 

0.0641504
51 

4 

0.002564
103 

0.002298
851 

0.00131
75 

0.00421
9 

5.27409E
-05 

0.0175341
45 

5 

0.008357
536 

0.006932
343 

0.00236
33 

0.00666
67 

0.000456
621 

0.0175438
6 

6 

0.003436
426 

0.002096
436 

0.00109
29 

0.00012
64 

3.22752E
-05 

0.0206904
03 

7 

Table5 
Input And Output weights for the seven academic departments produced by neutral DEA model(3) 

with & being eavily weighted(x=0.8.β=0.2) 
Output3 Output2 Output1 Input3 Input2 Input1 DMU 
0.019607

843 
0.009523

81 
0.00555

56 
0.02136

7 
0.000715

826 
0.023860

853 
1 

0.003285
625 

0.003205
488 

0.00530
32 

2.128E-
14 

0.000393
629 

0.037093
583 

2 

0.008869
137 

0.002461
873 

0.00074
4 

0.00808
86 

0.000144
6 

0.005164
297 

3 

2.56913
E-15 

3.57223
E-15 

0.00910
82 

1.054E-
10 

6.29054
E-05 

0.064150
451 

4 

0.002564
103 

0.002298
851 

0.00131
75 

0.00042
19 

5.27409
E-05 

0.017534
145 

5 

0.007407
407 

0.007407
407 

0.00252
53 

0.00602 0.000412
327 

0.020947
505 

6 

0.003436
426 

0.002096
436 

0.00109
29 

0.00012
64 

3022752
F-05 

0.020690
403 

7 

 

 گیرینتیجه  -5

خروجیها را کاهش دهد.درواقع  زن صفر درورودیها واله بطورقابل مالحظه ای میتواند،ومدل جدید ارائه شده دراین مق
بدون تغییرمی CCRموردنظرمی یابدکه براساس آن کاریی  DMU یک مجموعه از وزهای ورودی و خروجی برای

 واحد تصمیم گیری بطور کامل رده بندی میشوند. nماندوبراساس مدل مطرح شده در این مقاله 

 مراجع -6

انشگاه آزاد د،انتشارات تحلیل پوششی داده ها وکاربردهای آن هاشم،;لطفی،فرهاد،نیکومرامغالمرضا،حسین زاده  ؛جهاشاهلو ]1[
 .1387اسالمی واحدعلوم وتحقیقات،

 .1387، ویراست چهارم،نشرکتب دانشگاهی،پژوهش عملیاتی:برنامه ریزی خطی وکاربردهای آنمحمدرضا، ؛مهرگان ]2[

 ،انتشارات دانشگاه تهران.چندمعیارهتصمیم گیری های محمدجواد،؛اصغرپور ]3[

 

[4] Baker,P.C.,&Talluri,S.(1997). A closer look at the use of data envelopment analysis for technology 
selection. 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟𝑠 𝜀 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔, 32(1), 101 − 108. 

[5] Doyl, J., & Green, R. (1994). Efficiency and cross-efficiency in DEA: Derivations, meanings and 
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uses. 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑦, 45(5), 𝑍567 − 578. 

[6] Kao, C . (2010). Weight determination for consistently ranking alternatives in multiple criteria 
decision analysis. 𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑 𝑀𝑎𝑡ℎ𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 , 34(7), 1779 − 1787 

[7] Liang, L., Wu, J., Cook, W . D., & Zhu, J. (2008). Alternative secondly goals in DEA cross 
efficiency evaluation.𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑜𝑓 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑠, 113(2), 1025 − 1030. 
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 Fuzzyارائه مدلی برای ارزیابی ریسک تامین کنندگان در زنجیره تامین با استفاده از روش 

Bow Tie؛ مطالعه موردی: صنایع الکترو موتورسازی 

 4حسینی نسبحسن ، 3محمدباقر فخرزاد ،2حسن خادمی زارع، 1حامد ملکی

 h.maleki@stu.yazd.ac.ir؛ دانشگاه یزد، دانشجوی دکتری مهندسی صنایع1
 hkhademiz@yazd.ac.ir؛ دانشگاه یزد، استاد گروه آموزشی مهندسی صنایع2

 stu.yazd.ac.irmfakhrzad@؛ دانشگاه یزد، مهندسی صنایعنشیار گروه آموزشی دا3
 yazd.ac.irhnh@؛ دانشگاه یزد، استاد گروه آموزشی مهندسی صنایع4

 

 چکیده

 هم بوده ومامری  هاامروزه اهمیت عوامل خارجی اعم از فرصت ها و تهدیدها در استراتژی هر سازمانی در رویارویی با ریسک
 بیک، ارزیاباشد. فرایند مدیریت ریسک شامل تشخیص عوامل ریسهای زنجیره تامین بسیار حائز اهمیت میمدیریت ریسک

 یابی ریسکیسک، ارزجا که یکی از مراحل مهم مدیریت رباشد. از آنها میو برنامه ریزی برای کاهش اثرات نامطلوب آن ریسک
زایای ست رفتن مبه از د های متعدد از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و عدم توجه به آن منجرباشد لذا با وجود اینکه ریسکمی

ه مکان ارائاه آنگاه بندی ریسک، برتری هر ریسک را بر اساس معیارهای مرتبط تعیین نمودیتشود. ارزیابی و اولواقتصادی می
ین های تامکخیص ریسشود. در این مقاله به ارائه مدلی برای ارزیابی ریسک، پس از تشبرنامه مناسب برای هر ریسک فراهم می

 Bow Tie  Fuzzyی دام شده و با استفاده از روش نیمه کمعنوان مطالعه موردی اقشرکت الکتروموتورسازی بهیک کنندگان در 
، 2، تامین کننده 1ده ترین تامین کننده به ترتیب تامین کننپرریسک که داد نشان گردد. نتایجاهمیت نسبی هر ریسک تعیین می

 می باشد. 4ترین تامین کننده ریسکو کم 5، تامین کننده 3تامین کننده 

 .؛ ارزیابی ریسک؛ زنجیره تامین؛ تامین کنندهFuzzy Bow Tie کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

ین خطرات ا با یستیه، باهای روزان ما در زندگی روزانه خود با انواع مختلفی از خطرات روبرو هستیم. برای انجام فعالیت

 . به دلیلگردد منجر از دست دادن جان و مال فرد به تواندکنار آمد. به عنوان مثال، خطر تصادف در رانندگی می

دارای  ونی بیشتر با ایم هاییدهند از ماشین رو ترجیح میمزایای رانندگی، مردم خطرات و نتایج آن را پذیرفته و از این

ضر حوادث متایج نکمربند ایمنی استفاده کرده و همچنین از قوانین راهنمایی و رانندگی پیروی کرده تا احتمال و 

نقل  ایل حمل وایر وسپذیر نبوده، زیرا سستفاده از خودرو به دلیل حوادث بالقوه امکانخطرساز را کاهش دهند. عدم ا

 نیز خطرات مربوط به خود را دارا هستند.

پذیر دست آوردن درآمد بدون مواجهه با خطرات تجارت امکانبه همین شکل، در زندگی روزمره، امکان زندگی و به

سازی های کاهش ریسک را نیز پیادهک را پذیرفته و عالوه بر آن، استراتژیها نیز باید سطحی از ریسنیست. سازمان

های رقابتی دست یافته و درآمد کسب نمایند. به عنوان مثال جهانی شدن و تجارت الکترونیک، موجب کرده تا به مزیت

ود. با این وجود زنجیره شگردند، میخصوص زمانی که از خاور دور تامین میهای تولید، بهکاهش مواد خام و هزینه

های گوناگون بوده که بر اساس عوامل سیاسی، فرهنگی، ای تحت تاثیر ریسکهای بین قارهونقلتامین طوالنی و حمل

های قانونی افزایش پیدا خواهد کرد. در صورتی که سازمان با یک و یا برخی از این خطرات ونقل و پیچیدگیحمل

کنندگان محلی، جای تامینالمللی بهکنندگان بینندین برابر سود مالی استفاده از تامینهایی چمواجه گردند، با هزینه
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های مختلف است. ارزیابی مدیریت ریسک مستلزم تشخیص، ارزیابی و اولویت بندی ریسک .]1[د روبرو خواهند ش

 میزان قبیل از مختلف رهایاساس معیا بر هاریسک گیریاندازه آن و هدف مدیریت ریسک بوده ارکان از یکی ریسک
توان گفت که فرایند مدیریت ریسک از درجه تر باشد میباشد و هر چه نتایج این مرحله دقیقوقوع می احتمال و تاثیر

روند. زیرا با انجام ها، قسمت کلیدی این فرایند به شمار میاطمینان باالتری برخوردار است. اولویت بندی ریسک

تواند در مورد میزان گیرنده میها مشخص و در نتیجه تصمیمهر ریسک در مقابل سایر ریسکبندی، برتری اولویت

 مطالعه ای شده انجام بررسی های اساس [. بر2ریزی نماید ]تخصیص منابع موجود برای مقابله با هر ریسک برنامه
محیط فازی یافت نشد. لذا در ادامه در  Bow Tieریسک صنایع الکتروموتورسازی با استفاده از روش  ارزیابی درزمینة

 .نمود خواهیم جهان و ایران در Bow Tieبر روش  مبتنی گرفته صورت مطالعات مروری کوتاه بر

 پیشینه کارهای مرتبط با پژوهش -2

در اکثر منابع به منظور رتبه بندی ریسک ها تنها از حاصل ضرب دو شاخص احتمال و شدت اثر استفاده شده است 

که از ترکیب دو روش آنالیز درخت خطا و آنالیز درخت رویداد حاصل می  Bow Tie. از این رو استفاده از رویکرد ]3[

 تحت اییمقاله در دانکلی شود به عنوان یک ابزار مناسب برای حل مسائل ارزیابی ریسک درنظر گرفته می شود. کارل
مقاله از  این در است. پرداخته آن از استفاده مزایای و Bow Tieروش  به معرفی ریسک مدیریت هایتکنیک عنوان

 شده برده نام است دارا توامان صورت به کیفی را و کمی اطالعات تلفیق قابلیت که روشی منزله به Bow Tieروش 
 ریسک مدیریت برای سودمند مثابه ابزاری به کاکشات توسط شده ارایه مقاله در همچنین Bow Tieروش  .]4[است

 برای مدیریت Bow Tieروش  مقاله این در کند.می فراهم خطرات از آگاهی مفیدی برای آموزشی ابزار که شده معرفی
 همکاران و ساردین 2009 سال در .]5[است  برده شده کار به ایسلند در جدید شیمیایی مواد دریایی پایانه یک ریسک

 است انجام شده امریکا در که "گاز و تولیدی نفت ذخیره شناور ایستگاه یک در انفجار ارزیابی"عنوان  تحت ایمقاله
 .]6[است  استفاده شده Bow-Tie متدلوژی از حوادث این اثرات یا و علل کاهش به منظور که نمودند منتشر

 وی د.نمو بررسی را Bow Tieو  ETA ،FTA روش سه داد، انجام 2009 سال در که ای مطالعه درمارکووسکی 

 Bow رویکرد در بیشتر تواندیم FTAو  ETA قبیل از فرایندها ایمنی آنالیز هایروش که کرد عنوان مطالعه این در
Tie به انگلستان در که نیز همکارانش و مختاری تحقیق در .]7[ شود استفاده حوادث سناریوهای ریسک ارزیابی برای 

 چارچوب در ریسک ارزیابی و شناسایی برای و بررسی مدیریت ریسک کلیدی اصول و ها سیستم است، رسیده انجام
 .]8[است  شده پیشنهاد و آزمایش پاپیونی روش پایة بر ریسک ساحلی، آنالیز های پایانه و دریایی بنادر ریسک مدیریت
 نیمه کمی ارزیابی در پاپیونی روش خصوص کاربرد در 2010سال  در خود مقاله در سیلوا کریستینا و جاسینتو سلست
 مولفان .است بوده پاپیونی تکنیک پایه بر اولیه کیفی آنالیز تحقیق این در .اندبحث کرده شغلی حوادث هایریسک
 پرتغال در بزرگ کشتی سازی کارخانه محیط آن در آزمایش و بردن کار به با را پیشنهادی روش سودمندی و کارایی
 سختی قوانین و کرد کمک پاپیونی روش مورد در ایگسترده تحقیقات به 2012 سال شل در .]9[کرده اند  بررسی

 کردن کمی "عنوان تحت مقاله ای در 2012 سال در همکاران و آنزیریس .]10[کرد  منتشر هاکلیه بخش توصیف برای
 مرتبط حادثه 766 مطالعه از پس انجام شده هلند در که "آالت ماشین حال حرکت در هایبخش با مرتبط هایریسک

از   نموده کمرنگ را علل است ممکن که موانعی و حوادث این پیامدهای ماشین آالت، حرکت حال در هایبا قسمت

 ارزیابی خصوص در 1392 سال در دانشور سمیه توسط تحقیقی .]11[است  نمودهاستفاده  Bow Tie لوژیمتدو
 حاصل نتایج طبق است. شده انجام Bow Tieو  ETA ،FTAروشهای  با تهران شهر مترو در حریق ریسک اییمقایسه

اساس  بر قطارها و هاپست در حریق وقوع از ناشی اقتصادی خسارت FTA ،ETAهای روش با ریسک ارزیابی از

 .]12[شدند  تعیین شده تعریف سناریوهای
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 Bow Tieروش  -3

Bow Tie کوئینزلند هدانشگا در آن را هازن اولیه ایده که باشد می ریسک مدیریت حوزه در مفید هایروش از یکی 
 این کامل ورط به که می باشد شرکتی اولین شل داچ رویال شرکت بی شک و است کرده ارائه 1979 سال در استرالیا
 نموده رفتپیش گسترده به طور دنیا در روش این آن از پس و است مستقر کرده خود ساختارهای تمامی در روش را

 تمامی رایب و هاریسک تمامی مدیریت در توانمی روش این از که دهد می ذکر شده، نشان تجارب و سوابق است.
شود. در نجام میا الزم مستندسازی خاص فرآیند یک برای پاپیونی دیاگرام ایجاد با روش این در .کرد استفاده خطرات

 جهت الزم داماتاق با رابطه در تصمیم و ریسک ارزیابی اقدام می باشد و دومین خطرات شناسایی قدم این روش اولین
 ارزیابی برای انیمتو می پاپیونی دیاگرام روش از گرفتند قرار شناسایی مورد خطرات که زمانی .باشد می خطرات کنترل

 کنیم. استفاده خطرات موثر کنترل دادن نشان برای حتی و مشخص چارچوب یک استفاده از با خطر بهتر

 شناسایی ریسک -1. 3

-لی به یکهای مانهای مواد، اطالعات و جریااست که به وسیله جریان هاییزنجیره تامین یک مجموعه از سازمان
ننده کننده و مصرف ک، تولیدکننده، توزیع از چهار بلوک اصلی تامین کننده . زنجیره تأمین]13[شوند دیگر مرتبط می

کنند که د میتهدیها را خطرات مربوط به خود تشکیل شده است که هر کدام از این 1نهایی یا مشتری مطابق شکل 

های ریسک 2ل . شک]14[های مربوطه ایجاد نمایند هایی را در فرآیندهای حوزهتوانند اختاللدر صورت وقوع می

ای نندگان برکامین شناسایی شده به تفکیک هریک از این عوامل را در مرور ادبیات نشان می دهد. مواد اولیه توسط ت

 .]15[وند شه میت پس از تولید از طریق کارخانه ها به مراکز توزیع فرستادکارخانه های تولیدی فراهم و محصوال
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 الکتروموتورسازیریسک تامین کننده در شرکت  :3 شکل شبکه زنجیره تامین :1 شکل

 معرفی هایریسک کنار خبرگان، ریسک های شناسایی شده از تامین کنندگان دربه منظور جمع آوری نظرات 
وارد ذکر منهایت  در شده و تکمیل شفاهی های مصاحبه طریق از صنایع الکتروموتورسازی سوی کارشناسان از شده

 شده است. انتخاب 3شده در شکل 

 تعیین علل و پیامدهای ریسک -2. 3

ده شده استفا ETAو  FTAریسک تامین کننده و پیامدهای آن از روش  پایه علل و میانی علل شناسایی برای

رکت دستورالعمل مدیریت ریسک در ش از برگرفته که 1 جدول لذا پژوهش سیستمی رویکرد به توجه با. است

 گرفت. قرار مورد استفاده ریسک شدت ارزش گذاری و بندیطبقه در خصوص است الکتروموتورسازی
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  ]16[: ساختار سلسله مراتبی ریسک های زنجیره تامین 2 شکل
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 : دسته بندی تاثیر ریسک1 جدول

 Bow Tieترسیم دیاگرام  -3. 3

 دیاگرام در است. شده ارایه 4 شکل در ETAو  FTAهای  دیاگرام از است ترکیبی که شده ارایه Bow Tie دیاگرام
Bow Tie  اند.هشد ترسیم رخداد( عدم یا و )رخداد باینری منطق با از ریسک تامین کننده، ناشی پیامدهای  

 خبرگان اتجمع آوری نظر -4. 3

است  الزم دشو می محاسبه هاآن شدت پیامدها در وقوع احتمال حاصلضرب از پیامدها ریسک که این به توجه با

 نماییم. محاسبه 1 شرطی رابطه از ها،آن فرض استقالل با را پیامدها وقوع احتمال
(1) P (پیامد) = P (ریسک) * P (ریسک/پیامد)  

توجه  با که نماییم محاسبه را آن پیامدهای هرکدام از وقوع احتمال و ریسک وقوع احتمال است ( الزم1) رابطه بنابر

 کنیم. اولینمی دهاستفا فازی منطق از ریسک، علل پایه درباره ویژه به گذشته سوابق از مستند اطالعات وجود عدم به
 : از عبارت است پژوهش این فازی است. متغیرهای پژوهش تعیین متغیرهای فازی آنالیز در قدم

 شد( شناسایی پایه علت 12) ریسک پایه علل وقوع الف( احتمال
 شد( شناسایی طبقه 4) ریسک وقوع شرط به پیامدها وقوع ب( احتمال

 .دشو می تعریف آن پیامدهای و ریسک تامین کننده علل برای فازی متغیر 16 پژوهش این در مجموع در

یه پا علل خصوص در خبرگان فازی نظرات آوری جمع منظور به: آن پایه علل و ریسک وقوع الف( احتمال

 رخ آن در ایهپ علت که اصلی فعالیت اطالعاتی درباره که شده طراحی طوری پرسشنامه شد. این طراحی اییپرسشنامه
 ریسک علل پایه وقوع الاحتم نماید. تعیین تردقیق را آن وقوع احتمال میزان بتواند نماید تامی منتقل خبره به دهدمی

 ،روابط احتماالت از هاستفاد با نهایت در و محاسبه فازی منطق و خبرگان نظرات از استفاده با و FTAنتایج  به توجه با
 متوسط، کم، کم، خیلی گزینه های از یکی هر خبره شود.می محاسبه ریسک تامین کننده و میانی علل وقوع احتمال

 .دنمو خواهد انتخاب ریسک پایه علل 12 از یک هر وقوع میزان احتمال به عنوان را زیاد خیلی و زیاد

 با ننده نیزریسک تامین ک پیامدهای وقوع احتمال: ریسک تامین کننده وقوع شرط به پیامدها وقوع ب( احتمال
 تعداد یسک بار درخت رخدادهای بر مبتنی هاییپرسشنامه منظور این شود. برایمی محاسبه فازی قاز منط استفاده

 .گرفت قرار نظر صاحب متخصصین اختیار در و طراحی خبرگان آوری نظرات جمع منظور به پرسش چهار
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 ]17[ : جدول امتیازدهی2 جدول
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 1 اپراتور
 2 سرپرست، سرکارگر

 3 بازرس، کنترل کننده
  4 پروفسور

  ریسک تامین کننده Bow Tie: دیاگرام 4 شکل

 اجماع نظر خبرگان -5. 3

ای مختلف مرتبط که در حوزه هنفر تعیین شد  20 (2)رابطه  در این پژوهش تعداد خبرگان بر پایه رابطه کوکران

رصد و انحراف د 3درصد، خطای  90با ارزیابی تامین کنندگان فعالیت دارند. این عدد با احتساب ضریب اطمینان 

 محاسبه شد. 0.082استاندارد 

(2) 
2 2 2 2

2 2

(1.645) (0.082) 20
(0.03)

t sn
d

   

 ،2در رابطه 
2s  ،واریانسd  خطای مطالعه بر حسب درصد وt .های با استفاده از شاخص ضریب اطمینان است

 ارائه شده است. 3ها محاسبه شد که نتایج آن در جدول وزن آن 2جدول 

 : جدول امتیازدهی براساس ویژگی های خبرگان3 ولجد
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 و پیامدهای ناشی از وقوع ریسک تامین کننده پایه علل وقوع احتمال خصوص در خبرگان شده جمع آوری نظرات
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 بر و فوق افزارنرم نویسیاز امکانات فرمول استفاده با و شدند اکسل نرم افزار وارد (4 اختصاری )جدول صورت حروف به
)جدول  زبانی مثلثی متغیرهای عضویت تابع از حاصل اییذوزنقه فازی عدد بر مبتنی اجماع نظر ایشان، 3 رابطه اساس

تعداد  jام و iنظر خبره  iAام، iوزن خبره  iWاجماع نظر کل خبرگان،  iM ،3در رابطه  شد. محاسبه 5 شکل و (4

 است. نظرو هم وزنخبرگان هم
(3) i i iM W A j  

  : اختصار متغیرهای زبانی و اعداد فازی تابع عضویت مثلثی4 ولجد

 وزن متغیرهای زبانی شرح متغیر

 a 1 a 2 a 3 a 4 متغیر زبانی اختصار
VL 0.2 0.1 0 0 خیلی کم 
L 0.4 0.3 0.3 0.1 کم 
M 0.7 0.5 0.3 0.3 متوسط 
H 0.9 0.8 0.8 0.6 زیاد 

VH 1 1 0.9 0.8 خیلی زیاد  
0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9

VL L M H VH

 
 ترم های زبانی مورد استفاده متخصصان :5 شکل

 پیامدها و پایه علل احتمال وقوع نهایی محاسبه و دیفازی -6. 3

 همچنین و شد سبهمحا 4رابطه  و ثقل مدل مرکز از استفاده با خبرگان،ات نظر اجماع از حاصل فازی دیفازی اعداد

رئوس اعداد فازی  4a  الی 1aضرایب  4در رابطه  .شد انجام 6 و 5 روابط اساس بر احتمال به امکان محاسبات تبدیل

 .ای هستند ذوزنقه

(4) 
2 2

4 3 4 3 1 2 1 2

4 3 2 1

(( ) ( ) ( ) ( ) )1
3 ( )

a a a a a a a a
DE

a a a a
      

 
   

 (5) 1 0.3[(1 ) ] 2.301K DE DE      
10= احتمال (6) K

 

 ریسک تامین کننده و میانی علل وقوع احتمال -7. 3

 ریسک تامین کننده و میانی علل وقوع احتمال احتماالت، اجتماع 8 رابطه و احتماالت اشتراک 7 رابطه از استفاده با
  .نمودیم محاسبه را
(7) ( ) ( ) ( ) ( )P A B C P A P B P C     
(8) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )P A B C P A P B P C P A P B P A P C P B P C P A P B P C              

 روابط ریاضی -8. 3

 .آید می دست به 1 جدول شدت ریسک از ،رسازیوالکتروموتمدیریت ریسک شرکت  دستورالعمل اساس بر

 محاسبه ریسک تامین کننده -9. 3

 و 0.040551336با ریسک  1تامین کننده  پیامد مربوط به ترینپرریسکتوان مشاهده نمود که می 5از جدول 
 است. 0.001158 ریسک با  4به تامین کننده مربوط  پیامد ترینریسککم
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 : نتایج نهایی محاسبات ریسک تامین کننده5 جدول

 5 4 3 2 1 نندهتامین ک                         پیامد
 0.00132 0.001158 0.00150 0.00151 0.00286 عدم سرمایه گذاری درخصوص رابطه فی مابین

 0.01316 0.011503 0.01499 0.01502 0.02843 تجربیات بین شرکتیعدم تبادل دانش و 

 0.00803 0.007018 0.00914 0.00916 0.01735 کاهش خرید

 0.01877 0.016401 0.02138 0.02141 0.04055 عدم خرید مجدد

 بندینتیجه و جمع -4

 ریسک ارزیابی شود جامان باید موجود اعتبارات و کنترلی اقدامات بندیاولویت برای هاسازمان در که فعالیتی ترینمهم
و  FFTAس اسا بر حوادث یابیفازی محاسبه شده است. ریشه Bow Tieاین مقاله ارزیابی ریسک به روش  در .است

 کاربه فازی نطقم و پیامدها نیز پایه علل وقوع احتمال محاسبه شده است. در انجام FETAاساس  بر پیامدها آنالیز
 ترینرریسکپ که نشان داد ترسیم شده است. نتایج Bow Tieدیاگرام  ETAو  FTAترکیب نمودارهای  از .است رفته
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  تعیین شاخص بهره وری لئونبرگر در شبکه دو مرحله ای با حضور خروجی های نامطلوب

 1سمیرا ملکی

 samira.maleky@gmail.com ؛.رانی، ااشمر، کموسسه آموزش عالی، اشمرواحد ک ،یاضیگروه ر1
 

 چکیده

مطالعات زیادی روی ارزیابی عملکرد سیستم هایی با ساختار شبکه دو مرحله ای انجام شده است. یکی از  DEAدر ادبیات اخیر 

ان تولید و تاثیر حضور آنها بر نتایج ارزیابی مباحث مورد عالقه محققان چگونگی گنجاندن محصوالت نامطلوب در مجموعه امک

 سیستم یک در عالقه مورد مفاهیم از یکی نیز مجزا زمانی های دوره در تولید  پیشرفت یا پسرفت بررسی  کارایی کلی است. از طرفی

یا محاسبه پسرفت  اما است. لئونبرگر وری بهره شاخص زمینه این در شده معرفی  های تکنیک از یکی است. ای مرحله دو شبکه

 خروجی های نامطلوب از مسائل چالش برانگیز است.حضور  پیشرفت در شبکه دو مرحله ای با

، که دو مرحله ای با ساختار سریهدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر خروجی های نامطلوب در ارزیابی عملکرد سیستم های شب

دوره های مختلف فعالیت مطرح است، می باشد. لذا با رویکردی  خاللزمانی که بحث پسرفت یا پیشرفت سیستم های تولیدی در 

دو مرحله ای در  ادغام آنها با هم تکنولوژی کلی شبکهبا و معرفی کرده تکنولوژی های جداگانه برای هر بخش اصول موضوعه ای، 

اصله جهت دار جدیدی را معرفی کرده نامطلوب را ارائه می کنیم. سپس با بکارگیری این تکنولوژی کلی تابع فحضور خروجی های 

الگوریتمی دو مرحله ای، برای نهاد می دهیم. همچنین و روشی برای رفع مشکل نشدنی بودن آن در دوره های زمانی مجاور پیش

گی محاسبه شاخص بهره وری لئونبرگر در شبکه دو مرحله ای با حضور خروجی های نامطلوب ارائه می دهیم. نهایتاٌ با مثالی ساخت

 کاربردی بودن الگوریتم پیشنهادی را بررسی می کنیم.

خروجی های ؛ تابع فاصله جهت دار؛شاخص بهره وری لئونبرگر؛ شبکه دو مرحله ای ؛تحلیل پوششی داده ها کلمات کلیدی: 

 نشدنی بودن. ؛ نامطلوب

 مقدمه -1

تحلیل پوششی داده ها یکی از روش های محبوب در ارزیابی عملکرد واحدهای تولیدی است که توسط جارنز و همکاران 

معرفی شد و سپس توسط محققان زیادی در زمینه های کاربردی مختلفی تعمیم داده شد. با دقت در اکثر فرآیندهای  [1]

یل از قب جی های مطلوب، خروجی های نامطلوبوه بر خروتولیدی مشخص می شود که در اکثر فرآیندهای تولیدی عال

شود. در این مواقع، چهارچوب اصلی فرمولبندی تحلیل پوششی داده ها بر اساس بکارگیری  انواع آلودگی ها نیز تولید می

[ نمونه ای از مجموعه امکان تولید تحت این شرایط 2دسترسی پذیری ضعیف در محصوالت نامطلوب است که کاسمانن ]

 را معرفی کرده است. 

جعبه سیاه( تنها با بکارگیری ورودی ها و خروجی های برونی به ای کالسیک تحلیل پوششی داده ها )از طرفی مدله

ناکارایی مشخص ارزیابی کارایی می پردازند. با گذشت زمان اهمیت پردازش ساختارهای درونی سیستم در تعیین علل 

شد. ساختارهای درونی را می توان از سیستمی با دو مرحله تا سیستمی با بخش های متعدد دسته بندی کرد. در این 

هستند. مطالعات زیادی  میان سیستم های دو مرحله ای به علت قابلیت تعمیم به سیستم های کلی تر مورد توجه ویژه

 [4-3انجام شده است.] خروجی های نامطلوب ای در حضورسیستم های شبکه  در رابطه با

از طرف دیگر یکی از مباحث مهم در تحلیل پوششی داده ها بررسی بهره وری و تعیین پسرفت و پیشرفت سیستم های 

تولیدی در خالل دوره های زمانی متفاوت است، لذا محققان بسیاری برای محاسبه فاکتورهای کلی رشد از قبیل شاخص 
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تمرکز اصلی پژوهش  [6اوه ] [ و5عربی و همکاران] مانندرگر تالش کرده اند. در بعضی از این مطالعات بهره وری لئونب

 رفع مشکل بدتعریفی آن است. همچنین معطوف به گنجاندن خروجی های نامطلوب در تعیین این شاخص و 

سیستم نوع است زمانی که رویکرد اصلی این مقاله محاسبه شاخص بهره وری لئونبرگر در حضور خروجی های نامطلوب 

 در دار جهت فاصله تابع محاسبه جدید برایسری است. بدین منظور مدلی  ساختار با شبکه دو مرحله ای یمورد بررس

ارائه می گردد و با  هاآن در نشدنی مسئله اصالح برای مدلی همجنین  و نامطلوب های خروجی حضور با ای مرحله دو شبکه

حضور الگوریتمی دو مرحله ای برای محاسبه شاخص بهره وری لئونبرگر در شبکه دو مرحله ای با این مدلها، بکارگیری 

 می شود. ارائهخروجی های نامطلوب 

تکنولوژی تولید جداگانه  از شبکه دو مرحله ای مرحله برای هر 2این مطالعه بصورت زیر سازماندهی شده است: در بخش 

شبکه دو مرحله ای در حضور خروجی های  را برای ای مطرح می کنیم و با در نظر گرفتن آنها تکنولوژی کلی تولید

با بکارگیری این تکنولوژی کلی مدلی برای محاسبه تابع فاصله جهت دار در حضور  3نامطلوب معرفی می کنیم. در بخش 

همچنین مدلی برای رفع مشکل نشدنی بودن این تابع فاصله جهت دار مطرح می  ارائه می شود.خروجی های نامطلوب 

در حضور خروجی های  الگوریتمی کاربردی برای محاسبه شاخص بهره وری لئونبرگر ،با بکارگیری این مدلهاشود. سپس 

کاربردی بودن مدلها و الگوریتم پیشنهادی بررسی  فرضیبا بکارگیری یک مثال  4. در بخش شودپیشنهاد می  نامطلوب

نتایج و جمع بندی آورده می شود.  5می شود و نهایتاٌ در بخش 

 شبکه دو مرحله ای در حضور خروجی های نامطلوب -2

در این بخش با در نظر گرفتن اصول موضوعه مناسب، تکنولوژی مراحل و مجموعه امکان تولید کلی شبکه دو مرحله ای 

را که نمایش دهنده یک ساختار شبکه دو مرحله ای دارای  1شکل  حضور خروجی های نامطلوب بیان خواهد شد. در

N,  ،DMU است، را در نظر بگیرید. 

 
ساختار شبکه دو مرحله ای: 1شکل 

𝐷𝑀𝑈𝑗 ،(𝑗برای هر  = 1, … , 𝑁) در مرحله اول بردار ورودی𝑅+
𝑀 x ∈ ،محصوالت میانی برای تولید 𝑅+

𝐷 Z ∈، 
       برای تولید بردار خروجی مطلوب (خروجی مرحله اول)مصرف می شود و در مرحله دوم تمامی محصوالت میانی 

𝑅+
𝑆 Y ∈، و خروجی نامطلوب 𝑅+

𝐾 u ∈،  تحلیل پوششی داده ها خروجی  معرفی شده در مدلهای اکثرشود. مصرف می

های نامطلوب را با بکارگیری تعریف دسترسی پذیری ضعیف مدلبندی می کنند. دسترسی پذیری ضعیف در ابتدا توسط 

. از جمله بکار گرفتنددر مدلهای کاربردی را  این مفهوماز محققان  تعداد زیادی[ معرفی شد و سپس 7شپرد و همکاران]

دسترسی پذیری ضعیف در خروجی های مطلوب و نامطلوب، دسترسی  نظر گرفتن اصل تحدب و[ که با در 2کاسمانن ]

ور خروجی های نامطلوب معرفی در حضجدیدی پذیری قوی در ورودی ها و خروجی های مطلوب، مجموعه امکان تولید 

در سیستم ه ارزیابی عملکرد ب ،به مرور زمان محققان بسیاری با بکارگیری تکنولوژی آن و یا تکنولوژی های مشابه .کرد

تکنولوژی  نن به همراه اصل پوچ الحاقی، حضور خروجی های نامطلوب پرداختند. ما نیز با در نظر گرفتن رویکرد کاسما

 بصورت زیر تعریف می کنیم. رض بازده به مقیاس ثابت برای هر مرحلههای مجزایی را با ف

 

𝑇1= {(𝒙, z):  ∑ 𝜆𝑗𝒙𝑗𝑗  ≤ 𝒙   ,  ∑ 𝜆𝑗𝒛𝑗𝑗  ≥  z  , 𝜆𝑗 ≥ 0;   𝑗 = 1, . . . , 𝑛 }                                           (1)                                            
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𝑇2  } (z, y, 𝒖) :   ∑ (𝜇𝑗 +  𝛾𝑗  ) 𝒛𝒋𝑗  ≤ z,    ∑ 𝜇𝑗𝒚𝑗𝑗 ≥ 𝒚 ,    ∑ 𝜇𝑗𝑗 𝒖𝒋 = 𝒖 ,  𝜇𝑗 ≥ 0 , 𝛾𝑗 ≥

0 ;   𝑗 = 1, . . . , 𝑛 }                                                                                                            (2) 

ه دوم را مشخص می کنند. نمایش دهنده بردارهای وزنی هستند و اهمیت مرحله اول و مرحل 𝛾𝑗و  𝜇𝑗  و 𝜆𝑗  بطوریکه

شامل مشاهدات هستند که در های کوچکترین مجموعه   𝑇2و   𝑇1 های که تکنولوژی توان ثابت کردبه راحتی می 

اصول قید شده صدق می کنند. حال با توجه به تکنولوژی های مطرح شده برای هر مرحله، مجموعه امکان تولید کلی را 

 به صورت زیر در نظر می گیریم.

 
𝑇𝑂 = {(𝒙, z, 𝒚,𝒖):  ∑ 𝜆𝑗𝑥𝑗𝑗  ≤ 𝒙   ,  ∑ 𝜆𝑗𝑧𝑗𝑗  ≥  z    ,  ∑ (𝜇𝑗 +  𝛾𝑗 )𝑧𝑗𝑗  ≤ z  ,  ∑ 𝜇𝑗𝑦𝑗𝑗 ≥ 𝒚  , 
  ∑ 𝜇𝑗𝑗 𝑢𝑗 = 𝒖  , 𝜇𝑗 ≥ 0 , 𝛾𝑗 ≥ 0     𝜆𝑗 ≥ 0 ;    𝑗 = 1, . . . , 𝑛 }                                              (3) 

 

 دوم بخش در نامطلوب های خروجی وجود در ها داده پوششی تحلیل در مرسوم های تکنولوژی با (3) تکنولوژی تفاوت

 توان می باال در مفروض مقیاس به بازده نوع  بعلت  [2] کاسمانن تذکر به بنا که است بذکر الزم  است. ای مرحله دو سیستم

 .را  در تکنولوژی های فوق نادیده گرفت 𝛾𝑗 متغیر

 نامطلوب های خروجی با ای مرحله دو شبکه در دار جهت فاصله تابع -3

 وری بهره تغییرات شاخص این واقع در شد. مطرح [8] همکاران و جمبرز توسط لئونبرگر وری بهره شاخص ابتدایی ایده

 شاخص این توسط شده محاسبه مقدار بودن منفی یا مثبت به بنا و دهد می نمایش زمانی دوره دو بین را تولیدی واحد یک

 دوره دو گرفتن نظر در با[ شاخص بهره وری لئونبرگر را 9چمبرز ] شود. می مشخص تولید رفتپس یا پیشرفت ترتیب به

 به صورت زیر تعریف کرد.  t+1  و  t مجاور زمانی

 

L(𝑥𝑡 , z𝑡, u𝑡, 𝑦𝑡  , 𝑥𝑡+1, z𝑡+1, u𝑡+1, 𝑦𝑡+1   ;  𝒈𝑡, 𝒈𝑡+1 ) = 1

2
 [𝐷𝑡(𝑥𝑡, z𝑡 , u𝑡 , 𝑦𝑡   ;  𝒈𝑡) -

𝐷𝑡(𝑥𝑡+1, z𝑡+1, u𝑡+1, 𝑦𝑡+1  ;  𝒈𝑡+1 )+𝐷𝑡+1(𝑥𝑡, z𝑡 , u𝑡 , 𝑦𝑡    ;  𝒈𝑡)–𝐷𝑡+1(𝑥𝑡+1, z𝑡+1, u𝑡+1,
𝑦𝑡+1  ;  𝒈𝑡+1 )]                                                                                                                (4) 

 

𝑡بطوریکه  = 1، … ،𝑇 ورا نمایش می دهد  دوره های زمانی مورد مطالعه توسط تابع فاصله جهت دار 

(   𝒈 = (𝒉, 𝒌) 𝝐 (  𝑅++
𝐾) × (  𝑅++

𝑆محاسبه برای که دید توان می است. دلخواه درونی جهت بردار ی دهنده نمایش 

 محاسبه منظور به لذا هستیم. مجاور زمانی دوره دو در دار جهت فاصله تابع چهار محاسبه نیازمند لئونبرگر وری بهره شاخص

 کلی تکنولوژی اساس بر نامطلوب های خروجی حضور در ای مرحله دو شبکه در خروجی( هیتما ) دار جهت فاصله تابع

 دهیم. می پیشنهاد ثابت مقیاس به بازده فرض تحت  را زیر مدل (،3)
 

𝐷𝑜
𝑎(𝑥𝑏 , z𝑏 , u𝑏 , 𝑦𝑏   ;  h𝑏 , 𝑘𝑏  )= max    1

𝑆+𝐾
[ ∑ 𝛽𝑟

𝑆
𝑟=1 +∑ 𝜃𝑘

𝐾
𝑘=1 ]                            (5)                                         

𝑠. 𝑡. 

∑ 𝜆𝑗
N
𝑗=1 𝑥𝑖𝑗

𝑎  ≤ 𝑥𝑖𝑜
𝑏

                                                                      𝑖 = 1, . . . , 𝑀 

∑ 𝜆𝑗
N
𝑗=1 𝑧𝑑𝑗 −  ∑ 𝜇𝑗

N
𝑗=1 𝑧𝑑𝑗 ≥ 0                                     𝑑 = 1, . . . , 𝐷     
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∑ 𝜇𝑗
N
𝑗=1 𝑢𝑘𝑗

𝑎
 = 𝑢𝑘𝑜

𝑏
  −   𝜃𝑘ℎ𝑘                                              𝑘= 1, . . ., 𝐾   

∑ 𝜇𝑗
N
𝑗=1 𝑦𝑟𝑗

𝑎
 ≥  𝑦𝑟𝑜

𝑏  +   𝛽𝑟𝑘𝑟                                               𝑟 = 1, . . ., 𝑠 

𝜆𝑗 ≥ 0   , 𝜇𝑗 ≥0                                                               𝑗  = 1, . . . , 𝑁 

 تابع در مطالعه مورد زمانی های دوره دهنده نمایش  𝑎, 𝑏نمایش دهنده متغیرهای مدل هستند و  𝜃𝑘و  𝛽𝑟بطوریکه 

𝑡 و  𝑡 زمانی دوره  دو از یک هر به توانند می که ،هستند دار جهت فاصله + (  مرز به 5)مدل  در باشند. داشته تعلق   1

 خروجی انقباض و مطلوب های خروجی انبساط با  (5) مدل واقع، در .تعلق دارد  𝑏و واحد مورد بررسی به زمان  𝑎زمان 

 هنگامی است بدیهی  کند. می جستجو را کارایی مرز سمت به مسیر نزدیکترین  𝒈 درونی جهت راستای در نامطلوب های

 یعنی این و بود خواهد صفر با برابر (5) مدل بهینه مقدار دارد، قرار بررسی مورد کارایی مرز روی بررسی مورد واحد که

DMU 1  رابطه از کارایی مقدار اینصورت غیر در کاراست. بررسی مورد − 𝐷𝑜
𝑎(𝑥𝑏 , z𝑏 , u𝑏 , 𝑦𝑏   ;  h𝑏 , 𝑘𝑏  ) 

 به بازده الگوهای سایر در آن تعمیم قابلیت و 𝒈 درونی جهت آزادانه انتخاب در پیشنهادی مدل مزیت محاسبه می شود. 

 منتفی نشدنی مسئله با شدن روبرو امکان حال این با است. نامطلوب های خروجی حضور با ای مرحله دو شبکه در مقیاس

 است: زیر بصورت (5) مدل تعمم مشکل این رفع برای ما پیشنهاد نیست.
 

𝐷𝑜
𝑎(𝑥𝑏 , z𝑏 , u𝑏 , 𝑦𝑏   ;  h𝑏 , 𝑘𝑏  )  = min   1

𝑆+𝐾
 [ ∑ 𝛽𝑟

𝑆
𝑟=1  +  ∑ 𝜃𝑘

𝐾
𝑘=1 ]                           (6) 

 𝑠. 𝑡. 

∑ 𝜆𝑗
N
𝑗=1 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑥𝑖𝑜                                                                           𝑖 =  1, . . . , 𝑀 

∑ 𝜆𝑗
N
𝑗=1 𝑧𝑑𝑗 −  ∑ 𝜇𝑗

N
𝑗=1 𝑧𝑑𝑗 ≥ 0                                          𝑑 = 1, . . . , 𝐷     

∑ 𝜇𝑗
N
𝑗=1 𝑢𝑘𝑗 = 𝑢𝑘𝑜   −   𝜃𝑘ℎ𝑘                                                   𝑘= 1, . . ., 𝐾   

∑ 𝜇𝑗
N
𝑗=1 𝑦𝑟𝑗≥ 𝑦𝑟𝑜 −   𝛽𝑟𝑘𝑟                                                         𝑟 = 1, . . ., 𝑠 

𝜆𝑗 ≥ 0   , 𝜇𝑗 ≥ 0                                                                             𝑗  = 1, . . . , 𝑁 

 به مربوط محدودیت ضمن در  است. شده گرفته نظر در (min) سازی کمینه نوع از جدید مدل هدف تابع  (6) مدل در

 شود حاصل بررسی مورد کارایی مرز به دسترسی آنها در کاهش کمترین با که اند شده اصالح بصورتی مطلوب های خروجی

 حلمرا توان می حال است. شدنی همواره (6) مدل که است بدیهی اند. شده اعمال مدل در تغییر بدون ها محدودیت بقیه و

 زیر صورت به را  𝐷𝑀𝑈𝑜 برای نامطلوب محصوالت حضور در ای مرحله دو شبکه در نبرگر لئو وری بهره شاخص محاسبه

  کرد. مرتب

 

در دو حالت، تکنولوژی  و واحد  مورد   DMUo(، تابع  فاصله جهت دار را  برای 5با به کار گیری مدل ) گام اول: 

,𝐷𝑡(𝑥𝑡]  ارزیابی همزمان  z𝑡 , u𝑡 , 𝑦𝑡   ;  𝒈𝑡)   و𝐷𝑡+1(𝑥𝑡+1, z𝑡+1, u𝑡+1, 𝑦𝑡+1  ;  𝒈𝑡+1 ) و دو حالت ]

,𝐷𝑡(𝑥𝑡+1تکنولوژی  و واحد  مورد ارزیابی در زمانهای متفاوت ] z𝑡+1, u𝑡+1, 𝑦𝑡+1  ;  𝒈𝑡+1 )   و

𝐷𝑡+1(𝑥𝑡 , z𝑡, u𝑡, 𝑦𝑡    ;  𝒈𝑡)  ] برخورد با مسئله نشدنی به گام دوم بروید.محاسبه کنید. در صورت باشند را 

 

 (  محاسبه کنید.6تابع فاصله جهت دار نشدنی را با به کار بردن مدل )گام دوم:   
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 مثال توضیحی -4

سیستمی دو مرحله ای فرضی  تکنولوژی و مدلهای معرفی شده در این مقاله،   به منظور بررسی چگونگی عملکرد

را در نظر بگیرید. هر یک از این واحدها دارای دو ورودی برونی، یک محصول میانی، دو خروجی  DMUشامل سه 

نمایش  1در جدول  t+1و  tمطلوب و یک خروجی نامطلوب می باشند. مقادیر مربوط به این داده ها در دو دوره زمانی 

 داده شده است.
 

 رضی در دو دوره زمانی مجاورداده های ف: 1جدول 

  tدوره زمان  t+1دوره زمان 
DMU 

𝒖 𝒚𝟐 𝒚𝟏 z 𝒙𝟐 𝒙𝟏 𝒖 𝒚𝟐 𝒚𝟏 z 𝒙𝟐 𝒙𝟏 

6 
7 
5 

5 
9 
10 

12 
8 
7 

6 
7 
9 

8 
15 
14 

6 
10 
8 

8 
5 
4 

8 
15 
12 

10 
9 
5 

5 
4 
10 

8 
11 
7 

13 
5 
4 

A 
B 
C 

 

بررسی گزارش شده  ( برای واحدهای مورد5( نتایج حاصل از محاسبه تابع فاصله جهت دار تحت مدل )2در جدول )

𝒈] است. جهت درونی مورد استفاده در مدل پیشنهادی همان جهت استاندارد = (𝒖, 𝒚)] بمنظور ساده نویسی  .است

=داده های مربوط به هر واحد در زمان مورد بررسی را بصورت   (𝑥𝑡 , z𝑡 , u𝑡 , 𝑦𝑡    ;  𝒈𝑡) 𝑤𝑡  .در نظر می گیریم

( محاسبه شده است. 6همچنین در مواردی که این مدل موفق به یافتن جواب شدنی نمی شود، نتایج حاصل از مدل )

می توان دید مدل پیشنهادی به خوبی مشکل نشدنی بودن را اصالح می کند. 

 
 (6( و )5نتایج حاصل از مدل های ) :2جدول  

  (5حاصل از مدل )نتایج  (6نتایج حاصل از مدل )
DMU 𝑫𝒕+𝟏(𝒘𝒕) 

 
𝑫𝒕(𝒘𝒕+𝟏) 𝑫𝒕+𝟏(𝒘𝒕) 𝑫𝒕(𝒘𝒕+𝟏) 𝑫𝒕+𝟏(𝒘𝒕+𝟏) 𝑫𝒕(𝒘𝒕) 

0.1644 
0.2143 
0.1820 

0.3333 
- 
- 

 نشدنی
 نشدنی
 نشدنی

 نشدنی
0.6361 
0.2619 

0
0.2124

0 

0.8133
0

0.1467 

A 
B 
C 

 
 

( و الگوریتم مطرح شده در بخش قبل، شاخص بهره وری لئونبرگر را محاسبه می کنیم. نتایج 4حال با بکارگیری فرمول )

پسرفت در دوره های زمانی را نمایش  𝐷𝑀𝑈𝐵را گزارش می کند، در حالی که  𝐷𝑀𝑈𝐶و  𝐷𝑀𝑈𝐴حاصل پیشرفت در 

 می دهد.

 نتیجه گیری -5

گرفتن تکنولوژی کاسمانن، تکنولوژی کلی برای شبکه دو مرحله ای در حضور خروجی های در این مقاله با در نظر 

نامطلوب معرفی کردیم. سپس با بکارگیری آن مدلی برای محاسبه تابع فاصله جهت دار در این سیستم ارائه دادیم و 

) تکنولوژی و واحد مورد بررسی مدلی کاربردی برای رفع مشکل نشدنی بودن آن در بعضی از ارزیابی های ترکیب زمانی 

در زمانهای متفاوت( پیشنهاد دادیم. نهایتٌا الگوریتمی دو مرحله ای برای محاسبه شاخص بهره وری لئونبرگر معرفی 
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 بازده الگوهای سایر در ها آن بکارگیری قابلیت و 𝒈 درونی جهت کردیم. از مزیت های مدل های پیشنهادی انتخاب آزادانه

 خروجی با ای مرحله دو شبکه در دار جهت فاصله تابع بودن نشدنی امکان که دید توان می نتایج به توجه با .است مقیاس به

 وجود لئونبرگر وری بهره شاخص محاسبه در بدتعریفی امکان لذا و نیست منتفی ثابت مقیاس به بازده تحت  نامطلوب های

 کند. می مهار را مشکل این خوبی به مطالعه این پیشنهادی الگوریتم و مدلها ولی دارد.
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 چکیده

باشد، همچنین مدیریت ثروت در سرمایه گذاری در بازار سهام و نفت ترین پیشران های صنعت یک کشور نفت مییکی از مهم
باشد. برای تسهیل در توسعه سریع بازار سهام شرکت های نفتی، استفاده از فناوری اطالعات در سرمایه گذاری مالی بسیار مهم می

های عصبی بازگشتی و شبکه های عصبی پرسپترون چند الیه و روش در این پژوهش از شبکهبه موضوعی داغ تبدیل شده است. . 
های ها به دست آوردیم از مدلترین مدل را برای هر کدام از مدلاستفاده شده است، پس از آنکه بهینه 1ARMAکالسیک 

ینی قیمت نفت خام استفاده  و پیش ب کالسیک و داده آموخته شده توسط شبکه عصبی برای تجزیه و تحلیل شاخص های فنی
شد. عملکرد مدل پیشنهادی با سایر مدل های موجود بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد 
عملکرد مدل پیشنهادی بر مبنای شاخص های عملکردی مانند معیارهای میانگین مربعات خطا و میانگین قدرمطلق خطا نسبت 

 مدل های مرسوم ارجحیت دارد. به سایر

 .ق خطامیانگین قدرمطل ؛میانگین مربعات خطا ؛سری های زمانی مالی ؛عمیق یعصب یشبکه ها ؛ینیب شیپکلمات کلیدی:

 مقدمه -1

مقرون به  رگید ینفت عاز مناب یاستخراج بعض نیکرده است بنابرا دایبه شدت کاهش پ 2016سال  لینفت از اوا متیق

ام منعکس شده ارزش سه شیدر افزا یادیجهان تا حد ز افتهیدر بحران پس از اقتصاد توسعه  ریرشد اخ. باشدیصرفه نم

 .[14]داده شده است شانصنعت داو جونز ن نیانگیاست، همانطور که از رکورد م

شده است که  نیقوان رییها ارائه شده، منجر به تغکه به آن یمتحده و خدمات گسترده ا االتینفت در ا دیتول شیافزا

 متحده صادر شود. االتیسال از ا 40بار در  نینخست یبرا ینفت داخل دیدهد تول یاجازه م

 دیتول یند صعودنفت در صورت ادامه اوپک به رو متیگزارش داد که انتظار دارد ق راًی، گلدمن ساکس اخ نیبر ا عالوه

 نهیه هزکمصرف کنندگان  ینفت برا نییپا متیق که میممکن است انتظار داشته باش کهیحال در .ابدی شینفت افزا

 نیهمچن ونفت  دکنندگانیتول ینوسانات آن برا یکنند مناسب باشد، ولیدرمصرف نفت و مشتقات آن پرداخت م یکمتر

 شتریفت با دقت بن متینوسانات ق ینیب شیپ یی، توانانهیزم نیدر ا برخوردار است، یقابل توجه تیگذاران از اهم هیسرما

 .[7]مهم است زین یاقتصاد جهان یکاال بلکه برا یبازارها ینه تنها برا

 ینفت بر اساس داده ها یآت یهامتیق یسازمدل ی، اغلب برایزمان یسر یهامدل ژهیو به و یاقتصادسنج یهامدل

 نیا جینتا رند،یگ یمورد استفاده قرار م یواقع ینیب شیپ یشده بجا تیف یبر اساس منحن بیترت نیو به هم یخیتار

که اقتصاد به  ییها در کشورهادولت ندگانینما یها براافتهی نیا است. دینفت مف متیق ینیب شیدر بهبود پ قیتحق

 رینفت و نوسانات نفت بر کل اقتصاد تأث متیق رایو صادرات نفت هستند، قابل توجه است ز دیشدت وابسته به تول

در بازار  یگذار هیسرما نهیدر زم یریگ میبه تصم لیگذاران که ما هیسرما یبرامدل پیشنهادی  ن،یبر ا عالوه گذارد.یم
                                                           

1 Autoregressive–moving-average 
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 .[13]کرده است جادیا یو تنوع نمونه کارها ارزش افزوده ا ییبهتر دارا صیبه تخص یابیدست یکاالها هستند برا

 ای یمعامالت آت متینقطه، ق متیق لیو تحل هینفت است، خواه تجز یوجود دارد که تمرکز آنها رو یشماریمطالعات ب

 دیسوخت بر تول متیحرکت ق ریتأث 2009سال   ,Gronwald, 2008Cologni & Man-eraنوسانات آن باشد

در مورد دو نوع  یزینور سوان،ی، ر یتوسط کر 2017. در سال [13,12]اند ( را در نظر گرفتهGDP)یناخالص داخل

نشان  یبررس نیکند. ا یمکرر بحث م یعصب یو شبکه ها یبرگشت یعصب یهاشبکه ،یمصنوع یعصب یمجزا، شبکه ها

 2LSTMسهام از روش   یهامتیق ینیب شیپ یبرا Perceptron Multilayer Feed Forwardدهد که  یم

 .[10,11]کمتر است ینیشبیکمتر و سرعت پ یخطا یدارا

مانند مدل  یمختلف تصادف یمدل ها نیب یا سهیمقا یتوسط شرف، انکانکش و همکاران مطالعه  2018سال  در

ARIMA یشاخص ها ینیب شیپ یبرا یبازگشت یعصب یو مدل شبکه   هولت وینتر ،مدلیمصنوع یعصب ی، شبکه 

 یبانیبردار پشت ونیرگرسدستگاه  کیتوسط شن، رنونگ و همکاران  2018. در سال [2]سهام استفاده شده است

(3SVRبرا  )یاستفاده م یفن یشاخص ها لیو تحل هیتجز یبرا یسپس مدل داده آمار سهام استفاده شده است. ی 

با استفاده  یمال یگذار هیسرما یها ستمیس یرفتار تجار ت،یشود. در نها جادیا ینیب شیپ کینمودار روند و  کیشود تا 

 یمدلساز یگذار هیمناسب در مورد سرما یریگ می( به منظور تصم 4HLFPN) البا سطح با یفاز یشبکه پتر کیاز 

استفاده شده است، تا از  LSTM یعصب یشبکه  کیو همکاران  یتوسط سانگ، چنج 2019در سال  .[3]شده است

 .[5]نوشته شده بودند، را ارتقاء دهد یفن یهالیکه بر اساس تحل نیشیپ یها تمیالگور

 از چند جنبه متفاوت است: یقبل اتیپژوهش با ادب نیا

به طور خاص ، ما از نرخ ارز  م،یکن یشاخص بورس استفاده م راتیینفت خام از نرخ ارز و تغ ینیب شیبهبود پ یبرا ابتدا

کند  رییاگر تغ نی، بنابراردیگ یآن قرار م ریصنعت نفت به شدت تحت تأث رایز میکن یاستفاده م کایدالر آمر هیدر پا

نفت و بورس کاال برقرار  متیق نیشده ب رابطه شناخته کی،  نیننفت خام شود. همچ متیممکن است باعث شوک ق

 .]9[شود ی( استفاده م6FTSE( و سهام ) 5DJIAداو جونز) یصنعت نیانگیاز سهام م لیدل نیاست ، به هم

 .میکنیم شنهادیپ ینیب شیگنجاندن در مدل پ یبرا یحیتوض یرهایانتخاب متغ یبرا دیروش جد کیما  دوم

پیشبینی  ARMAسوم از سه روش مختلف شبکه عصبی بازگشتی، شبکه عصبی پرسیترون چندالیه و روش کالسیک 

 را انجام داده و با هم مقایسه شده اند.
 :است ریمراحل  کار مقاله به شرح ز ی ادامه

 یبررس ،یتجرب جیها و نتاسپس داده م،یده یمورد استفاده را ارائه م یها تمیاصول کار خود و الگور یبخش بعد در

توسعه آنها  یبرا توانیکه م ییآن ها و کارها یها تیشده و محدود افتهی یداده ها نیسرانجام ما در مورد ا شوند،یم

 .میکنیبحث م میانجام ده

 روش حل مسئله: -2

 یاستفاده م یابیو درون  یالگو صی، تشخ گنالیس لتریف یاست که برا یپارامتر ریقدرتمند و غ یابزار یمصنوع یعصب یشبکه ها

 افتنیقادر به تحمل داده ها با خطا و  نیهمچن  7ANNآنها ، اتیخصوص انیدر م گر،ید یاز برنامه ها یاریبس نیشود و همچن

 است. لمد یپارامترها نیب یرخطیارتباطات غ

                                                           
2 Long short-term memory 
3 Support Vector Machine 
4 High-level fuzzy Petri net 
5 Dow Jones Industrial Average 
6 Financial Times Stock Exchange  
7 Artificial neural networks 
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تابع مدل را در نظر  ست،ین یاست که ضرور نیا یاقتصادسنج یهاروش ریآن نسبت به سا یایمزا نیاز مهمتر یکی،  نیبر ا عالوه

 جادیا یمدل ها برا ریحال مانند سا نی. با استین یضرور رهایمتغ نیمربوط به رابطه توابع در ب اتیکه فرض یمعن نی، به ا میریبگ

 .دیمناسب را درج کن یرهایمتغبرآورد خوب الزم است  کی

نشان  1ر شکل به اصطالح پنهان که د هیچند ال ای کیها   و  یاز خروج یگروه ای کیها   و  یاز ورود یگروه یشبکه عصب هر

 .[1]شودیم لیداده شده است تشک

 
 مدل شبکه عصبی :1شکل 

 رهایاز متغ یاگر تعداد کم یشود حت یبه صورت مرحله به مرحله اضافه م ریمتغ کی ،یو دنباله افزودن یمعمار نیبهتر

و همکاران  کریستیانو پولراست که  لیدل نیدر روش به ا رییتغ نیعملکرد نشان داده شوند. ا نیاز بهتر یبانیپشت یبرا

 مطالعه نیکه در ا ی، در حال[8]انداستفاده کرده رهایو نوسانات و متغ یهمبستگ ازانتخاب دنباله  ی( برا2014در سال )

را محاسبه  یخروج ریو متغ یورود یها ریمتغ یتمام نیب انسیمطلوب در مرحله اول کوار نهیبه یشبکه دیتول یبرا

به عنوان  یخروج ریداشته باشد به همراه متغ یرا با خروج انسیکوار نیشتریرا که ب یورود رییپس از آن متغ میینمایم

 یشتریب انسیکوار یکه دارا یبعد یسپس ورود ،میآوریدست مرا به  پیش بینی یخطا م،یدهیشبکه قرار م یها یورود

در واقع در این مرحله شبکه دارای سه  دهیم.به عنوان ورودی شبکه قرار می یقبل یورود ه همراهاست را ب یبا خروج

هایی را به تغییردهیم و در آخر مباشد و همین ترتیب این کار را تا آخرین متغیر انجام میورودی و یک خروجی می

اشند. کمترین مقدار بها دارای آموزش و پیشبینی آن MSEو  MAEخطای که  ،گیریمورودی نهایی در نظر میعنوان 

 گردیم.تر میها به دنبال یک حالت مطلوبی دوم با تغییر در تعداد الیه ها و نروندر مرحله

 نینفت کمتر متیبا ق وروی لیو نرخ تبد نیشترینفت ب متیدالر با ق لینرخ تبد 1به دست آمده از جدول  جیطبق نتا

نرون در  5 هیو در هر ال 2شبکه را  یها هیمرحله ما تعداد ال نیالزم به ذکر است در ا کواریانس را با هم دارند. ریمقاد

مورد نظر  یمختلف و خروج یهایبا ورود ندیروز آ 40 یشبکه برا ینیشبیپ یخطا زانیم 2در جدول م،یانظر گرفته

 اند.در جدول آمدهبا خروجی  انسیکوار زانیم بیبه ترت یورود یها ریمتغ 2شده است. توجه شود که در جدول آورده 

متغیر  5متغیر)نرخ دالر و قیمت نفت و نرخ یورو( برای شبکه پرسپترون چند الیه و  3بنابراین شبکه ی عصبی با 

 باشد.خطا میورودی)کل متغیر ها( برای شبکه بازگشتی دارای کمترین میزان 
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 های عصبیکواریانس بین متغیرهای ورودی و خروجی شبکه: 1جدول 

                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 های مختلف و خروجی مورد نظرخطای شبکه آموزش برای ورودی: 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای یافتن بهترین معماری شبکه  عصبی، از تعداد الیه های مختلف با تعداد نرون های مختلف در هر الیه استفاده شده

با  شود.نرون استفاده می 20و  10، 5،  2الیه است که در هر الیه از  5است تمام ترکیب های به کار رفته از یک الیه تا 

نرون  2الیه و هر الیه  4نرون و شبکه بازگشتی با  5الیه و هر الیه  4ی پرسپترون با شبکه 3توجه به نتایج جدول 

مقادیر خطالی این الیه ها به ، است هاالیهاز دیگر کمتر در این الیه ها بسیار  بهترین عملکرد را دارند چون مقادیر خطا

 مشخص شده است. 3صورت برجسته در جدول 

 شبکه یبرا نهیبه یهاها و نرون هیتعداد ال: 3جدول 

crude oil brent  متغیر خروجی 

          متغیرهای              

 ورودی
0.0584 DJIA 

0.0019 FTSE 

2.5073 dollar_yen ex 

0.0018- EURo_dollar ex 

MSE MAE مدل 
شبکه 

 بازگشتی
شبکه 

پرسپترون چند 

 الیه

شبکه 

 بازگشتی
شبکه 

پرسپترون چند 

 الیه
13.875 0.9918 3.0656 0.7812 ANN_2 var 

12.1946 0.00073 2.875 0.0223 ANN_3 var 

21.850 0.00975 4.0812 0.0888 ANN_4 var 

11.0886 0.00427 2.7119 0.0625 ANN_5 var 

MSE MAE الیه نرون 
 پرسپترون چند الیه شبکه شبکه بازگشتی شبکه پرسپترون چند الیه شبکه بازگشتی

14.272373804070678 0.45383260311322 3.099597112755031 0.428903422205406 2 1 

91.256688858292880 0.045383260311322 8.706673606983603 0.165824768059840 5 1 

8.177121101499054 0.08245646 2.317568056344657 0.026700134672295 10 1 

46.538265850018410 0.014097567087437 6.014295474629347 0.094723888498167 20 1 

17.391199629893260 0.004578773191110 3.518459159617304 0.056619761961612 2 2 
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باشد که در زیر به تشریح می ARMA(1,1)کنیم، مدل کالسیک مد نظر یک مدل مدل کالسیک را بررسی میحال 

 .پردازیمآن می
 در جدول زیر آمده است  ARMA(1,1)مدل  مشخصات و خطای

 ARMAخطای پیشبینی مدل  :4جدول 

MSE MAE مدل 
4.164878464 1.63858845766 ARMA 

 

 ها و نتایج تجربی:بررسی داده -1. 2

مشخص است به ترتیب شبکه  4تا  2کنیم همانطوری که از نتایج جدول های درنهایت هر سه روش را با هم مقایسه می

و شبکه عصبی باز گشتی با میزان خطای  1.63با خطای   ARMAو  مدل  0.027عصبی پرسپترون با میزان خطای 

زیاد بهترین عملکرد را دارا شبکه های عصبی پرسپترون با اختالف بهترین عملکرد را دارند. مشهود است که  2.37

 آمده اند. 5باشند. نتایج در جدول می

 

27.629651564594877 0.061174758195882 4.354093217676478 0.198566212060017 5 2 

10.353605443488405 0.0332 2.608757084281309 0.4691286812679 10 2 

16.510782115023710 0.201022568118406 3.387541477295953 0.322014326534980 20 2 

10.516428954389626 0.016283777941745 2.637024723801446 0.112838940835944 2 3 

11.735672387919982 0.416347151893525 2.802015173040370 0.498026139391287 5 3 

17.945394476059846 0.004515280543023 3.555362128839203 0.058575176808936 10 3 

32.274502485927320 0.070026143911621 4.857175036552057 0.182624939806484 20 3 

8.695908397131658 0.072435572234675 2.371208686122132 0.216021885238600 2 4 

11.032470084776984 0.00815 2.687416686195429 0.027732835081042 5 4 

17.838483743878637 0.025331875367407 3.494542918923483 0.104436733628978 10 4 

31.766604434770110 0.246693531402255 4.766077144895439 0.359797936830955 20 4 

9.585331317705668 0.500981194470078 2.487534942941838 0.488990958730968 2 5 

12.272134403172410 0.090236179087803 2.865071254243000 0.255224456001462 5 5 

19.377279530270275 0.009605133051204 3.751716930493727 0.068547960632391 10 5 

35.975652520814810 0.001678220213490 4.809551751757826 0.028917103190356 20 5 
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 ی بین خطای مدل ها: مقایسه5جدول 

MSE MAE مدل 

 شبکه پرسپترون چند الیه 0.027732835081042 0.00815

 شبکه عصبی بازگشتی 2.371208686122132 8.695908397131658

 ARMAمدل  1.63858845766 4.164878464

  

 
روز آینده   40بینی)رنگ قرمز قیمت پیش های مختلفای واقعی و داده های پیش بینی شده به روشه ه: نمودار داد2شکل 

و رنگ سبز داده های واقعی  (ARIMAبرای روش  Cبرای شبکه بازگشتی،  feedforward ،Bبرای  A)های مختلفتوسط مدل

 هستند (

 
شبکه های عصبی پرسپترون بسیار شویم که پیش بینی به روش نیز متوجه می 2از نمودار های پیشبینی در شکل 

تر با خطای پایین تری توان نتیجه گرفت که روش پیشنهادی خیلی قابل قبولد پس میباشتر از سایر روش ها میدقیق

 . باشدمی

 بندی:گیری و جمعنتیجه -3

نفت پرداخته شده است. از  متیق ینیشبیپ یبرا کیکالس یهاهوشمند و روش یروش ها یمطالعه به بررس نیدر ا

 یکه دقت شبکه ها میانتظار داشت ردیگیبه صورت هوشمند صورت م یعصب یشبکه ها یکه انتخاب پارامترها ییآنجا

مدل با تعداد  نیترآموزش داده شدند و کارا یبعص یباشد که پس از آنکه شبکه ها شتریب کیکالس یاز روش ها یعصب

ن پرسپترو یعصب یکه شبکه میپرداخت یرو آت 40 ینیشبیدر نظر گرفته شد به پ هیمختلف در هر ال ینرون ها

feedforward 0.027یخطا یدارا mae= 0.00815و mse= 2.37یخطا یدارا یبازگشت یعصب یو شبکه  mae=  و

 توانیخطا ها م نیبودند با توجه به ا =mse  4.16و=mae  1.63   یخطا یاراد ARMAو مدل =mse 8.69یخطا

 .باشدیم یکمتر یخطا یروش ها دارا گریاز د یلیپرسپترون خ یشبکه عصب ینیشبیگفت که دقت پ

 مراجع -4
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 چکیده

تخصیص  همراه باطراحی شبکه تسهیالت سالمت جهت ای و چندخدمتی دید چنددورهجیکپارچه یک مدل  حاضر در پژوهش

 ،اند که هدفسطحی قرار گرفته دودر یک سلسله مراتب  سالمت منابع انسانی ارائه شده است. در مدل پیشنهادی تسهیالت

ده شان و تقاضاهای برآورده نشهای تاسیس تسهیالت مختلف، سفر بیماران و پزشکان تا مراکز تخصیص یافتهسازی هزینهحداقل

ی مناطق جمعیتی نرخ ارجاع و متوسط دفعات مراجعه، پارامترهای یباشد. به منظور تطابق بیشتر مدل پیشنهادی با دنیای واقعمی

-برای مواجهه با این عدم CVaRاند که از رویکرد امکانی استوار مبتنی بر به مراکز پزشک خانواده غیرقطعی در نظر گرفته شده
و براساس داده های یک منطقه از شهر ساری به عنوان مطالعه موردی، مدل پیشنهادی اجرا شده  قطعیت استفاده شده است.

 .تحلیل حساسیت انجام شده است

 ای.چنددوره ؛ریزی امکانی استواربرنامه ؛منابع انسانی تخصیص ؛تسهیالت سالمتطراحی شبکه کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

باشد، میحوزه سالمت ریزان روی مدیران و برنامهترین مسائل پیشمهممسئله طراحی شبکه تسهیالت سالمت یکی از 

ها به های ارائه دهنده خدمات سالمت، حفظ سالمتی آحاد جامعه است و طراحی این شبکهی اصلی شبکهزیرا وظیفه

ی طراحی در زمینه .صورت کارآمد، مستقیما بر عملکردشان که با جان و مال مردم جامعه در ارتباط است، اثرگذار است

احی اکثر مقاالت موجود در حوزه طر .[3-1]مقاالت مروری ارائه شده استتخصیص تسهیالت سالمت -ییابشبکه و مکان

تخصیص تسهیالت با توجه به اهدافی مانند -یاییشبکه تسهیالت سالمت به صورت تک سطحی هستند که به مکان

ی ها، حداکثر کردن پوشش، حداقل کردن زمان/مسافت دسترسی بیماران، افزایش عدالت در ارائهحداقل کردن هزینه

 [13-10].اندگرفتهشبکه را به صورت چند سطحی در نظر ،از مقاالت محدودیتعداد . [9-4]دپردازنمی خدمت و ...

درصورت نبود و یا کمبود در این  باشد کهانسانی  میهای سالمت، منابع در شبکه منابع موردنیازترین یکی از مهم

ریزی، برنامهباتوجه به مقاالت بررسی شده هیچ یک از مقاالت،  با مشکل مواجه خواهد شد. شبکهمنبع، عملکرد کل 

زی ریاند و به برنامهدرنظر نگرفته در تصمیمات خودشان منابع انسانی درگیر در تسهیالت سالمت را و تخصیصمحدودیت 

در دنیای واقع در طول زمان بسیاری از از طرفی دیگر  اند.یکپارچه شبکه تسهیالت سالمت و  منابع انسانی نپرداخته

های شبکه خواهد داشت. ازینرو بهتر است مدل به صورت کند که این تغییرات اثرات متقابلی بر تصمیمپارامترها تغییر می
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از  محدودیتعداد  تغییرات بر متغیرهای تصمیم شبکه دیده شود. یا این وجود ای درنظرگرفته شود تا اثر این چنددوره

تعداد  ،در میان مقاالت مرور شدههمچنین اند. ای درنظر گرفتهمدل را به صورت چند دورهموجود در ادبیات مقاالت 

، غیرقطعی نیز میان مقاالت . دراندلحاظ کرده شانرا در مدل در پارامترهای ورودی شبکه قطعیتکمی از مقاالت عدم

مانند مقاله و تعداد کمی  اندنمودهریزی فازی و نظر خبرگان استفاده قطعیت، از برنامهاکثر مقاالت برای مقابله با عدم

یک اما هیچ .اندقطعیت بهره بردهریزی استوار امکانی برای مقابله با عدم، از رویکرد برنامه [11]موسی زاده و همکارانش

اند. در نهایت قطعیت استفاده ننمودهبرای مقابله با عدم CVaRریزی امکانی استوار مبتنی بر از مقاالت از رویکرد برنامه

ی ی شبکهریزی یکپارچهبرنامه -1های مهم نوآوری پژوهش حاضر عبارتند از:های بیان شده جنبهباتوجه به شکاف

در نظر گرفتن مدل به صورت چند -2انی با در نظر گرفتن نظام ارجاع.سطحی و تخصیص منابع انس دوتسهیالت سالمت 

در نظر -4ریزی  در یک منطقه از شهر ساری در استان مازندران.رنامهپیاده سازی مدل پیشنهادی جهت ب-3ای.دوره

گرفتن تصمیمات مهمی مانند تخصیص منابع انسانی، الگوی ارجاع مناسب در ساختار سلسله مراتبی عالوه بر تصمیمات 

ریزی روش برنامههای ورودی و استفاده از در نظر گرفتن عدم قطعیت در رابطه با داده-5 تخصیص تسهیالت.-یابیمکان

های در ادامه با توجه به نوآوری برای مقابله با عدم قطعیت مورد نظر. CVaRار مبتنی بر اعتبار مبتنی بر استو-امکانی

به حل مدل  2-2به تشریح مدل سازی مسئله، در بخش  1-2به شرح مدل پیشنهادی، در بخش  2در بخش ، بیان شده

 شود.به بیان نتیجه گیری و پیشنهادات آتی پرداخته می 3نهایت در بخش پیشنهادی و تحلیل حساسیت و در 

 پیشنهادی دلشرح م -2

تسهیالت دو سطحی شامل مراکز پزشک خانواده و ی یک شبکه الت سالمت درنظرگرفته شده در این پژوهششبکه تسهی

بندی ها دستهها و کلینیکتانی بیمارسباشد، که تسهیالت تخصصی خود به دودستهی خدمات تخصصی میارائه دهنده

 دهندها خدمات را به صورت سرپایی ارائه میها خدمات مختلف را به صورت بستری و کلینیکشوند که بیمارستانمی

ها بر به تغییر بسیاری از پارامترها در طول زمان و اثر متقابل آن با توجه  .ستا[14] هکه ساختار شبکه پیشنهادی مشاب

پارامترهای وابسته به متغیرهای  ر گرفته شده است. بنابر این فرض،ای در نظتصمیمات، مدل به صورت چند دوره

عملیاتی )تصمیمات  یابی( مستقل از زمان و پارامترهای وابسته به متغیرهای تاکتیکال واستراتژیک )مانند تصمیمات مکان

کنند. به طور کلی مفروضات حاکم بر مسئله  تخصیص( وابسته به زمان درنظر گرفته شده اند که در طول زمان تغییر می

مکان بالقوه برای احداث و -2 ای وجود ندارد.ریزی هیچ تسهیل ازپیش تاسیس شدهدر ابتدای افق برنامه-1 عبارتند از:

حداکثر -3 جمعیتی به صورت مشخص و قطعی  در نظر گرفته شده است. منطقهجمعیت هراستقرار تسهیالت مختلف و 

شبکه سالمت درنظرگرفته شده به صورت چندخدمتی -4 باشد.ظرفیت تسهیالت مختلف به صورت مشخص ومحدود می

زمانی  بیماران و در هر دوره -5 ی خدمات غیرفوریتی قرار دارد.باشد که خدمات درنظرگرفته شده در مدل در دستهمی

به بایست مرکز جمعیتی می کلیه جمهیت هردر هر دوره زمانی -6 یابد.منابع انسانی به نزدیکترین تسهیل تخصیص می

های ی تخصیص منابع انسانی، تخصیص پزشک و پرستار به بیمارستاندر زمینه-7. کز پزشک خانواده تخصیص یابدامر

تخصیص پزشک عمومی، پرستار و ماما به مراکز پزشک خانواده درنظر گرفته و ها تخصصی، تخصیص پزشک به کلینیک

درمدل، در -9 ماما و پرستاردر مدل لحاظ شده است. زشک متخصص،محدودیت منابع انسانی اعم از پ-8 شده است.
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ه شده تخصیص منابع انسانی به مراکزپزشک خانواده به ازای هرپزشک عمومی یک ماما و یا یک پرستار تخصیص داد

است. درصورتی که پزشک عمومی تخصیص داده شده به یک مرکز مرد باشد فرض شده است حتما بایستی ماما به آن 

 گردد.در ادامه مدل ریاضی مسئله تشریح شده ارائه می .مرکز تخصیص یابد

 مدل سازی ریاضی -1. 2

 هامجموعه

I ی مناطق جمعیتیمجموعه Ii  
J های بالقوه برای احداث مراکز پزشک خانوادهمجموعه مکان Jj 
L های تخصصیهای بالقوه برای احداث بیمارستانمجموعه مکان Ll 

K های تخصصیهای بالقوه برای احداث  کلینیکمجموعه مکان Kk 
S ی خدمات درمانی تخصصیمجموعه Ss 

'R محل زندگی پزشکان عمومی زن موجود مجموعه 'Rr 
''R محل زندگی پزشکان عمومی مرد موجود مجموعه ''Rr 

R مجموعه محل زندگی پزشکان عمومی''' RRR ، Rr 
P محل زندگی پزشکان متخصص موجود مجموعه Pp 
O مجموعه محل زندگی پرستاران موجود Oo  
V مجموعه محل زندگی ماماهای موجود Vv 
T های زمانی ی دورهمجموعه Tt 

 پارامترها
t
iw  جمعیت منطقه جمعیتیi  در دوره زمانیt. 
t
id ی منطقه جمعیتی متوسط دفعات مراجعهi اش در دوره زمانی به مرکز پزشک خانواده تخصیص یافتهt. 
jf هزینه ثابت احداث مرکز پزشک خانواده در مکان بالقوهj. 

kl hg در مکان  کلینیک تخصصیهزینه ثابت احداث  /lتخصصی در مکان بالقوه بیمارستانهزینه ثابت احداث  /
 .kبالقوه 

jcay  حداکثر ظرفیت مرکز پزشک خانوادهj. 
s
k

s
l cazcaw برای  k کلینیک تخصصیحداکثر ظرفیت  / sبرای خدمت تخصصی lتخصصی بیمارستانحداکثر ظرفیت  /

 . sخدمت تخصصی  

stst  برای دریافت خدمت تخصصی  tدرصدی از افراد مراجعه کننده به یک مرکز پزشک خانواده که در دوره زمانی  /

sشوند.تخصصی ارجاع داده میهای کلینیک /تخصصیهای به به بخش بستری بیمارستان 
t
jnf  ر مرکز پزشک خانواده دحداکثر پزشک عمومی موردنیازj  در دور زمانیt. 
st
knp  تخصصی تاسیس شده در مکان بالقوه  کلینیکحداکثر پزشک متخصص مورد نیاز درk  برای ارائه خدمت

 . tدر دوره زمانی  sنوع 

st
l

st
l

nr

nq / 
 lتخصصی تاسیس شده در مکان بالقوه  بیمارستانپرستار مورد نیاز در  /حداکثر پزشک متخصص مورد نیاز 

 . tدر دوره زمانی  sبرای ارائه خدمت نوع 
s
pps است اگر پزشک متخصص مستقر در مکان  بر یکبراp  توانایی ارائه خدمت نوعs  را داشته باشد در

 است. صفر غیراینصورت برابر
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jt
v

jt
o

jt
r

dm

dndg

/

/ 
تا مرکز   vماما مستقر در مکان  /oپرستار مستقر در مکان / rهزینه سفر پزشک عمومی مستقر در مکان 

 .tدر دوره زمانی  jپزشک خانواده 
kt
pdp  هزینه سفر پزشک متخصص مستقر در مکانp  تخصصی  کلینیکتاk  در دوره زمانیt. 

lt
o

lt
p drdq در  lتخصصی  بیمارستانتا  oپرستار مستقر در مکان  / pهزینه سفر پزشک متخصص مستقر در مکان  /

 .tدوره زمانی 
t
ijda  هزینه سفر بین منطقه جمعیتیi  و مرکز پزشک خانوادهj  در دوره زمانیt. 
t
jldb  هزینه سفر بین  مرکز پزشک خانوادهj  تخصصی  بیمارستانوl  در دوره زمانیt. 
t
jkdc  هزینه سفر بین  مرکز پزشک خانوادهj  تخصصی  کلینیکوk  در دوره زمانیt. 

unum  در دسترس جهت تخصیص به شبکه حداکثر پرستارها/ماماها /

sue  حداکثر پزشک متخصص در دسترس جهت تخصیص به شبکه برای ارائه خدمت نوعs. 
 متغیرها

jy  برابر یک است اگر در مکان بالقوهj صورت برابر صفر است. ای احداث شود در غیر اینمرکز پزشک خانواده 

k

l

z
w احداث شود در غیر  کلینیک تخصصی kدر مکان بالقوه  /تخصصی بیمارستان lیک است اگر در مکان بالقوه  /

 صورت برابر صفر است.این
t
ijay  تعداد بیمارانی که در دوره زمانیt  از منطقه جمعیتیi  به مرکز پزشک خانوادهj کنند.مراجعه می 

st
jk

st
jl

cy

by /
 

تخصصی  کلینیک /lتخصصی  بیمارستانبه  jاز مرکز پزشک خانواده   tتعداد بیمارانی که در دوره زمانی 
k،  برای دریافت خدمت تخصصیs .ارجاع داده می شوند 

t
ijax  درصدی از جمعیت منطقه جمعیتیi  که در دوره زمانیt  به مرکز پزشک خانوادهj یابد.تخصیص می 

ttp  تعداد پزشک عمومی موردنیاز شبکه  در دوره زمانیt. 

jt
v

jt
o

jt
r

aman

ag

/

/
 

 vماما موجود در مکان  / oپرستار موجود در مکان  / rبرابریک است اگر پزشک عمومی موجود در مکان 
 تخصیص یابد در غیراین صورت برابر صفر است.jمرکز پزشک خانواده  به tدر دوره زمانی 

st
pl

st
pk

aq

ap /
 

بیمارستان  /kتخصصی  کلینیکبه  tدر دوره زمانی  pبرابریک است اگر پزشک متخصص مستقر در مکان 
 تخصیص یابد در غیراین صورت برابر صفر است.sبرای ارائه خدمت نوع  lتخصصی 

lt
oar  برابریک است اگر پرستار موجود در مکانo  در دوره زمانیt تخصصی  بیمارستان بهl  تخصیص یابد در

 غیراین صورت برابر صفر است.
 
 

 

 

(1) 















































































































  



 

   

        

        

           

      

Ii Jj Ss Tt Kk

st
jk

t
ijst

Ii Jj Ss Tt Ll

st
jl

t
ijst

Jj Kk Ss Tt

st
jk

st
jk

Jj Ll Ss Tt

st
jl

t
jl

Ii Jj Tt

t
ij

t
ij

Pp Ll Ss Tt Oo Ll Tt

lt
o

lt
o

st
pl

lt
p

Pp Kk Ss Tt

st
pk

kt
p

Oo Jj Tt

jt
o

jt
o

Rr Jj Vv Jj Tt

jt
v

jt
v

Tt

jt
r

jt
r

Jj Kk Ll
llkkjj

cyayMaxbbyayMaxa

cydcbydbayda

ardraqdqapdpandn

amdmagdgtozhwgyfMin

0,*0,* 

 

t
ij

t
i

t
i

t
ij axwday .. TtJjIi  ,, (2) 

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 






Ii
jj

t
iji ycayaxw TtJj  , (3) 

l
Jj

s
l

st
jl wcawby



 * TtSsLl  ,, (4) 

k
Jj

s
k

st
jk zcazcy .



 TtSsKk  ,, (5) 






Jj

t
ijax 1 TtIi  , (6) 

j
t
ij yMax . TtJjIi  ,, (7) 

 
 



Rr Ii

t
ij

t
ijt

r hv
axw

ag TtJj  , (8) 

  
  



Oo Vv Ii

t
ij

t
ijt

v
jt

o hv
axw

aman TtJj  , (9) 

 
 



Vv Rr

jt
r

jt
v agam

'

 TtJj  , (10) 

l
Pp

st
l

st
pl wnqaq .



 TtSsLl  ,, (11) 

k
Pp

st
k

st
pk znpap .



 TtSsKk  ,, (12) 

l
Oo Ss

st
l

lt
o wnrar . 

 

 TtLl  , (13) 

1
   Ll Ss

st
pl

Kk Ss

st
pk aqap TtPp  , (14) 

 
 



Kk

s
p

Ll

st
pl

st
pk psLKaqap TtSsPp  ,, (15) 

t
Rr Jj

jt
r tpag 

 

 Tt (16) 

 
   



Oo Jj Oo Ll

lt
o

jt
o unaran Tt (17) 

s
Pp Kk Pp Ll

st
pl

st
pk ueaqap 

   

 TtSs  , (18) 


 



Vv Jj

jt
v umam Tt (19) 

 
 



Jj Ll

lt
o

jt
o aran 1 TtOo  , (20) 






Jj

jt
rag 1 TtRr  , (21) 






Jj

jt
vam 1 TtVv  , (22) 

  0,,,,,1,0

,,,,,,,

 t
st
jk

st
jl

t
ij

t
ij

lt
o

st
pl

st
pk

jt
v

jt
o

t
rjklj

tpcybyayaxar

aqapamanagzwy
 

TtSsPpVv
RrLlKkJjIi





,,,
,,,,,

 (23) 

 

های ، هزینهاحداث تسهیالت مختلف هایهای شبکه درنظر گرفته شده شامل هزینه( مجموع هزینه1تابع هدف )
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های های سفر منابع انسانی به تسهیالت مختلف و هزینهحمل و نقل بیماران برای دسترسی به خدمات مختلف ، هزینه

ی جریان بین هر منطقه دهنده( نشان2. محدودیت )کندرا حداقل میح دوم شبکه بط با تقاضای برآورده نشده در سطمرت

کند مجموع جریان ( تضمین می5( تا )3های )باشد. محدودیتجمعیتی و مراکز پزشک خانواده در هر دوره زمانی می

کلیه تقاضاها ورودی به هر تسهیل از حداکثر ظرفیت تخصیص یافته به آن تسهیل بیشتر نباشد. به منظور براورده کردن 

جمعیت هر منطقه جمعیتی بایستی در هر دوره زمانی به کل کند که ( تضمین می6در سطح اول شبکه محدودیت )

تواند به مراکز پزشک کند جمعیت هر منطقه جمعیتی می( تضمین می7مراکز پزشک خانواده تخصیص یابد. محدودیت )

( مربوط به تخصیص حداقل پزشک عمومی به مراکز پزشک 8دیت )ای تخصیص یابد که احداث شده باشند. محدوخانواده

کند در صورت احداث یک مرکز پزشک خانواده به تعداد کافی پرستار یا ماما ( تضمین می9خانواده است.  محدودیت )

کند حداقل به تعداد پزشک عمومی مرد تخصیص یافته به یک ( تضمین می10به آن مرکز تخصیص یابد. محدودیت )

( 12( و )11های )مرکز پزشک خانواده در هر دوره زمانی، حتما بایستی ماما به مرکز موردنظر تخصیص یابد. محدودیت

باشد. همچنین تخصصی میهای کلینیکتخصصی و  هایبیمارستانمربوط به تخصیص پزشکان متخصص به ترتیب به 

ی این کننده( بیان 14باشد. محدودیت )می ی تخصصیهابیمارستانمربوط به تخصیص پرستارهابه ( 13های )محدودیت

های . محدودیتموضوع است که حداکثر ظرفیت تخصصی یک پزشک متخصص به تسهیالت تخصصی برابر یک است

تخصصی تخصیص یابد  تتواند برای ارائه خدمتی خاص به یک تسهیالد که هر پزشک متخصص میکنبیان می (15)

( مجموع تعداد پزشک عمومی موردنیاز 16ردنظر را داشته باشد. محدودیت )ارائه خدمت موتنها در صورتی که توانایی 

کنند که مجموع تعداد پرستاران، ( به ترتیب تضمین می19( تا )17های )کند. محدودیتدر هر دوره زمانی را تعیین می

انی کمتر از حداکثر در نظر گرفته ماماها، پزشکان متخصص تخصیص یافته به تسهیالت مختلف بایستی در هر دوره زم

کند هر پرستار، پزشک عمومی و ماما در هر دوره زمانی ( به ترتیب تضمین می22( تا )20های )شده باشند. محدودیت

در مدل ارائه شده،  ( نیز مربوط به نوع متغیرهاست.23تواند تخصیص یابد. محدودیت )حداکثر به یک تسهیل می

اند ی مناطق جمعیتی به مراکز پزشک خانواده غیرقطعی درنظرگرفته شدهو متوسط دفعات مراجعهپارامترهای نرخ ارجاع 

 ریزی امکانی استوار مبتنی براز روش برنامه [15]ش اش براساس پژوهکه جهت تبدیل مدل غیرقطعی به همتای قطعی

CVaRای فرض شده است.استفاده شده است که در آن تابع توزیع امکانی پارامترهای موردنظر به صورت ذوزنقه 

 تو تحلیل حساسیحل مدل پیشنهادی  -2. 2

 Intel Coreای با مشخصات برروی رایانه  GAMSافزار نرمی به وسیله ، مدلمدل پیشنهادی سازیپس از خطی
i5, 2.5 GHz, 2450M CPU, 4 GB RAM حل شده است. ای در شهر ساری از استان مازندران های منطقهبرای داده

تاثیرگذار  نسانی در دسترس به عنوان پارامترحداکثر منابع ا پارامتربه منظور نشان دادن درستی عملکرد مدل پیشنهادی 

تابع هدف مدل پیشنهادی از دو قسمت . ها تحلیل حساسیت انجام شده استدر تصمیمات مدیریتی انتخاب و برروی آن

ت که های کمبود شبکه( تشکیل شده اسهای احداث تسهیالت و دسترسی بیماران و منابع انسانی ، هزینهمجزا )هزینه

دهند. تحلیل با توجه به افزایش و یا کاهش پارامتر حداکثر منابع انسانی در دسترس رفتار متفاوتی از خود نشان می

درصد کاهش یابد  50دین صورت انجام گرفته است که اگر این پارامتربه میزانحداکثر منابع انسانی در دسترس بپارامتر

 عدرصد افزایش یابد چه تاثیری بر این دو قسمت تشکیل دهنده تاب 200درصد و یا  150درصد،  100و یا به میزان 

 های احداث تسهیالت و دسترسی بیماران و منابعتاثیر این تغییرات را  بر روی هزینه (2( و شکل )1هدف دارد. شکل )
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 دهد.های کمبود را نشان میانسانی  و  هزینه

 
 های احداث تسهیالت و دسترسی بیماران و منابع انسانیدسترس بر هزینه : تاثیر تغییرات حداکثر منابع انسانی در1شکل 

 
 های کمبود شبکه: تاثیر تغییرات حداکثر منابع انسانی در دسترس بر هزینه2شکل 

شکل ) شتر، در نتیجه آن افزایش 1همانطور که در  سهیالت بی ست با افزایش این پارامتر به دلیل احداث ت شخص ا ( م

سهیالت هزینه جریان بیماران شبکه و افزایش منابع تخصیص یافته به ت سطوح  سهیالت و دسترسی بین  های احداث ت

یابد. و بالعکس با کاهش حداکثر منابع انسانی در دسترس، به دلیل احداث تسهیالت بیماران و منابع انسانی افزایش می

احداث تسااهیالت و دسااترساای منابع انسااانی و  هایکمتر و در نتیجه آن جریان کمتر بیماران و منابع انسااانی هزینه

( 2کمبود شاابکه، همانطور که در شااکل )های یابد. در زمینه تاثیر این پارامتر بر هزینهبیماران به تسااهیالت کاهش می

ضای  سخگویی به تقا سهیالت و پا شبکه در احداث ت شتر  ست با افزایش این پارامتر به دلیل توانایی بی شده ا شان داده  ن

یابد و بالعکس با کاهش این پارامتر بدلیل کاهش توانایی شاابکه در پاسااخگویی به های کمبود کاهش می، هزینهموجود

 یابد.های کمبود افزایش میتقاضای شبکه، هزینه

 نتیجه گیری و پیشنهادات آتی -3

ی منابع انسانی ریزبرنامه وسطحی  احی شبکه تسهیالت سلسله مراتبی دودر این پژوهش یک مدل جدید یکپارچه طر

شده تابع هدف در حال کمینهارائ شد. در مدل ارائه  سفر منابع سازی هزینهه  سفر بیماران،  شامل احداث،  شبکه  های 

انسانی و تقاضاهای برآورده نشده در سطوح مختلف شبکه بوده است. به منظور نزدیک شدن مفروضات مدل پیشنهادی 

ح نواده و نرخ ارجاع بیماران به سطمراجعه مناطق جمعیتی به مراکز پزشک خا با دنیای واقع، پارامترهای متوسط دفعات

شبکه غیرقطعی در نظر گرفته شد که در ادامه از رویکرد برنامه ستوار امکانی مبتنی بر دوم  برای غلبه بر  CVaRریزی ا

به منظور  و ای از شااهر ساااری اجرا های منطقهمدل پیشاانهادی برای داده قطعیت بهره گرفته شااد. سااپساین عدم

سیت انجام گرفته و نتایج  سا سترس تحلیل ح سانی در د شنهادی، بر روی پارامتر حداکثر منابع ان سنجی مدل پی اعتبار

سعه ست. در تحقیقات آتی به منظور تو شده ا شده در این پژوهش میآورده  شنهادی ارائه  توان مواردی را به ی مدل پی
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ند از:مدل اضاااافه کرد که ع یابی -1 بارت های مکان لت اطمینان و انعطاف پذیری در مدل قاب در نظرگرفتن مالحظات 

ی طراحی مجدد هایی در زمینهی مدلارائه-1.. تساااهیالت ساااالمت تحت احتمال وقفه، اختالل و دیگر عدم قطعیتها

ئه-5 های موجود با در نظر گرفتن نظام ارجاع.شااابکه ند بندی روشارا های رز و الگرانژین یا الگوریتمهای دقیق مان

 فراابتکاری و ابتکاری جهت حل مدل پیشنهادی در سایز بزرگ.
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 چند هدفه کارگاهی انعطاف پذیر یبندزمانالگوریتم رقابت استعماری برای حل مسئله  ارائه

 اضافه کاری با در نظر گرفتنت مونتاژی المحصوبا  همراه

  2قاسم مختاری ، 1فائزه ممشلی
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 چكيده

ررسی مورد ب کاری مونتاژی و اضافها فرض داشتن محصوالت بدر این مقاله مسئله زمانبندی تولید کارگاهی انعطاف پذیر 
رها است. مان تکمیل کای وحداکثر زکاراضافهوزنی، هزینه  ریتأخمسئله شامل کمینه کردن زمان مجموع  اهداف قرارگرفته است.

بودن مسئله، یک    NP – Hardارائه شده توسط این پژوهش روش لکزیکوگراف است. به علت  چندهدفهرویکرد حل مدل 
قابت لگوریتم راه توسط ی رقابت استعماری جهت حل مسئله ارائه شده است. در انتها نتایج حاصل از حل مسئلرا ابتکارفالگوریتم 

  الگوریتم ژنتیک ارائه شده است. نتایج به دست آمده توسط با هامقایسه آن همچنیناستعماری و

 تعماری.ی؛ الگوریتم رقابت اسکاراضافه؛ لیست قطعات؛ چندهدفهی سازنهیبه؛ ریپذانعطافی کارگاهی زمانبندکلمات کليدی: 

 مقدمه -1

انعطاف  ارگاهیک . مسئلهاست ها کارگاهی، یکی از مسائل بهینه سازی تولید و زمان بندی ماشین ه زمان بندیئلمس

دف ه .وندکه در آن عملیات ها می توانند توسط ماشین های مختلف پردازش ش پذیر توسعه مساله کارگاهی است

  به طوری که اهداف مسئله تحقق یابند. توالی عملیات بر روی ماشین هاستبهترین سأله تعیین م

د بررسی قرار یکی از مفروضات پژوهش حاضر در نظر گرفتن محصوالت مونتاژی است که در مقاالت کمی مور

و برای بهینه انجام دادند لیست مواد یک پژوهش با فرض در اختیار داشتن  ]1[ چن و همکاران گرفته است. از جمله

برای یک محیط   ]2[نورعلی وهمکاران   .دماکزیمم نرخ زمان تحویل از یک روش ابتکاری استفاده نمودن ،کردن هدف

هر دو  ]3[نا و پارک .  یک مدل ریاضی پیشنهاد دادند ،ه سازی وابسته به توالیفرض مونتاژ و زمان آمادبا کارگاهی 

و الگوریتم ژنتیک را برای حل مدل خود در نظر گرفتند فرآیند تولید و مونتاژ را در یک سیستم کارگاهی انعطاف پذیر 

یک سیستم کارگاهی را با فرض وجود ارتباطات مونتاژ بین کارها درنظر گرفتند آنها  ]4[. وگان و نگان نداستفاده نمود

سیستم کارگاهی انعطاف پذیر با  ]5[. سوبیکو و مونچ استفاده نمودند حل مسئله برای از الگوریتم ژنتیک و انبوه ذرات

فرض اینکه هر سفارش یک لیست از مواد جایگزین دارد و لیست مواد  و هدف مینیمم کردن کل تأخیر وزنی کارها

لگوریتم ژنتیک چند هدفه یک ا ]6 [. انوری و همکاران دجایگزین بر روی زمان مونتاژ تأثیر خواهد داشت را ارائه کردن

 کنند.را معرفی می 1(MtAبرای حل مسائل زمانبندی منابع تولید، حمل و نقل و مونتاژ) ی جستجومبتنی بر روش ها

باید به این نکته توجه داشت که  .یکی دیگر از مفروضات در نظر گرفتن اضافه کاری برای یک سیستم تولیدی است

یک برنامه زمانبندی کارگاهی  ]7[ژانگ و یانگ   در نظر گرفتن  اضافه کاری در سیستم هزینه هایی نیز به دنبال دارد.

منعطف پیچیده را با فرض روز های کاری منعطف معرفی می کنند. و مطرح می کنند که برای داشتن روزهای کاری 

یک مسئله زمانبندی کارگاهی منعطف  ]8[روحانی نژاد و همکاران ده از اضافه کاری است. منعطف راه حل، استفا

                                                           
1  Manufacturing, transportation, assembly 
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 چندهدفه با محدودیت ظرفیت ماشین و با اهداف کاهش حداکثر زمان تکمیل کار و هزینه اضافه کاری معرفی کردند. 

که یک مسئله  ]9[همکاران  های چند هدفه روی آوردند از جمله لو وبه مدل در مقاالت خود امروزه پژوهشگران

زمانبندی کارگاهی انعطاف پذیر چند هدفه را معرفی کردند که اهداف کاهش حداکثر زمان تکمیل کار، کاهش کل 

یک مدل زمانبندی کارگاهی   ]01[ هوآنگ و یو حل می کند. MODVOA)2(منابع مصرفی را به وسیله الگوریتم 

انعطاف پذیر چند هدفه با اهداف کاهش حداکثر زمان تکمیل کار، کاهش کل دیرکردها و کاهش هزینه تقسیم کارها به 

مقاله  حل مسئله رویکرد .چند کار را با روش مجموع وزنی و یک روش جدید کلونی مورچگان جدید حل کرده است

رتیب اهمیت توابع هدف برای این روش به این صورت است که ابتدا تاخیر کارها . تاست چند هدفه لکزیکوگراف حاضر

  .با هم مقایسه شده و سپس اضافه کاری و درآخر حداکثر زمان تکمیل کارها

ی مسائل ی براروش حل مسئله مقاله حاضر الگوریتم رقابت استعماری است که این الگوریتم، توسط محققان زیاد

یک شرایط  ]11[ان مختلف از جمله کار کارگاهی انعطاف پذیر مورد استفاده قرار گرفته است از جمله زندیه و همکار

لگوریتم اود از خمبتنی بر نگهداری تعمیرات برای زمانبندی کارگاهی منعطف را شبیه سازی کردند. برای حل مسئله 

ا بادر نظر گرفتن یک مدل کارگاهی انعطاف پذیر ر ]12[کریمی و همکاران .استعماری بهبود یافته بهره جستندرقابت 

له از ین مسئاش حداکثر زمان تکمیل کار را معرفی کردند و جهت حل زمان انتقال بین ماشین آالت و با هدف کاه

 . کردند استفادهالگوریتم رقابت استعماری که همراه با شبیه سازی تبرید و جستجوی محلی ترکیب شده است، 

رنظر پذیر د کارگاهی انعطافکاردر این پژوهش سعی شده است ترکیبی از فرضیات موجود در مسأله زمان بندی 

ستفاده از اونتاژ با مآیند وه بر فرآیند تولید، فرالع به این صورت که فته شود تا مسأله به دنیای واقعی نزدیک تر شودگر

رفی اف معهمراه با فرض اضافه کاری به صورت چند هدفه با رویکرد حل به صورت لکزیکوگر لیست قطعات موجود

 است.ته نشده شود که تاکنون در هیچ پژوهشی در نظر گرفمی

رقابت  یتمروش حل مساله به کمک الگور 3ارائه می گردد. در بخش 2در بخش  تعربف مسئلهدر ادامه ابتدا 

،  ساله تصادفیمهای عددی و تولید  به کمک طراحی آزمایش 4توضیح داده می شود. در انتها نیز در بخش  استعماری

 .خاتمه می یابد تیجه گیرینتایج آزمایشات عددی گزارش شده و نهایتا مقاله با ارائه ن

 

 تعریف مسئله -2

 صورتبهت محصوال نظر گرفتنی قبل اشاره شد، یکی از مفروضات پژوهش پیش رو در هابخشکه در  طورهمان

ریافتی از د، یک کار در نظر گرفته می شود. بنابراین هر سفارش سفارش BOM( از nodeهر گره ) مونتاژی است.

چند  توسط یک یا تواندیممشتریان، شامل چند کار است. هر کار شامل یک یا تعدادی عملیات است و هر عملیات 

 1است. شکل  شده نییتع  due date از سفارشات یک هرکدامماشین پردازش شود. زمان پردازشها قطعی است. برای 

 دهد. مثالی ساده از محصوالت مونتاژی را نشان می

ظر ناری در یکی دیگر از مفروضات این پژوهش در نظر گرفتن تقویم کاری است. برای هر ماشین یک تقویم ک 

اعات کار روزهای س( 3 اعات کار روزانه قابل اضافه کاریس( 2 ساعات کار عادی (1 بخش است: 4گرفته شده، که دارای 

 ( ساعات توقف برای نگهداری تعمیرات 4ابل اضافه کاری تعطیل ق

                                                           
2 Multi-objective discrete virus optimization algorithm 
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  ز مفروضات مسئله به صورت زیر است:برخی دیگر ا
 رایب قطع عملیات مجاز نیست. به این معنا که اجازه قطع عملیات 

 شود. انجام عملیات دیگر داده نمی
 شود  تواند بر روی یک ماشین در یک زمان پردازشیک کار تنها می

 تواند یک کار را پردازش کند.و هر ماشین در یک زمان تنها می
 .از زمان حمل و نقل بین ماشین ها چشم پوشی شده است  

   یک محصول مونتاژی BOM. 1شكل 

 حل مسئله به وسيله الگوریتم پيشنهادی -3

 نحوه نمایش جواب -1. 3

 صورت زیر است:به  و توالی عملیات  نحوه نمایش جواب تخصیص ماشین ها

 تخصيص ماشين -1. 1. 3

 برابر تعداد کل عملیات بردار تعداد ستون های
نشان داده شده  2همانطور که در شکل ها است. 

هر عنصر در این بردار نشان دهنده شماره است، 
 بردار تخصيص ماشين 2شكل  شود.می انجام ماشینی است که عملیات توسط آن

43O 33O 23O 13O 22O 12O 31O 21O 11O 

2 3 2 3 3 2 1 1 3 

 توالی عمليات -2. 1. 3

اد برابر با تعد 3مطابق شکل  تعداد کل عناصر این بردار نیز

ر عملیات ها است و هر عنصر این بردار نشان دهنده شماره یک کا

 بردار توالی عمليات 3شكل  ست.آن کار ا اتیعملتعداد تکرار یک شماره کار برابر تعداد است. 

1 3 3 3 1 2 3 1 2 

 اضافه کار -3. 1. 3

ه علت بحالت است، حالت صفر، اضافه کار  3برنامه اضافه کار دارای 

حالت  ، اضافه کار به علت مشغول بودن تمام ماشین ها و1خرابی حالت 

 بردار اضافه کار 4شكل  ت.قابل مشاهده اس 4. که در شکل ، اضافه کار به علت تعطیلی است2

1 1 2 1 0 1 2 0 1 

 توليد جمعيت اوليه -2. 3

ولیه اجمعیت  ت.سـا لیهوریتم، تولید جمعیت اواز تبیین ساختار برای نمایش جوابهای مسـاله، اولین گام از الگبعد 

 .شود.د میدفی تولیتوالی عملیات به صورت تصاو  اضافه کاردر این پژوهش تاثیر بسزایی بر عملکرد الگوریتم دارد. 

 شوند. مانده به صورت تصادفی تولید میباقی %40و  پزال ها با استفاده از روشتخصیص ماشین 60%

شوند و مابقی جوابها به عنوان جواب به عنوان استعمارگر انتخاب می10جواب اولیه، تعداد 100پس ازتولید 

 شوند. و مساوی اختصاص داده می تصادفیمستعمره به استعمارگران به صورت 

1

2 3
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 سياست همسان سازی - 3. 3

بتدا اواب، جهر سه بردار در این الگوریتم سیاست جذب به کار برده شده به صورت عملگر تقاطع است. برای  

1Kتا 1یک عدد تصادفی بین  شود.یک مستعمره به صورت تصادفی انتخاب میدر هر مرحله استعمارگر و    از جواب

سپس قسمت اول از نقطه انتخاب شده، نقطه برش است.  شوداست( تعیین میعملیات تعداد  Kاستعمار گر )در اینجا 

ت که با ین صوراجواب استعمارگر و قسمت دوم از جواب مستعمره با توجه به اینکه جواب غیر موجه تولید نکند)به 

یات ابقی عملده و ماصر متناظر با آن را از مستعمره حذف کرتوجه به توالی قسمت اول استعمارگر از چپ به راست، عن

  شود.کنیم.( را با هم ترکیب کرده و یک مستعمره جدید ساخته میرا در قسمت دوم مستعمره جدید کپی می

 

 

 

 

   . نمایش عملگر تقاطع تک نقطه ای در سياست همسان سازی5شكل                                 

ی یک در تحقیق حاضر یکی از مفروضات استفاده شده برای سیاست همسان سازی این است که مستعمره ها

به سمت  نیز 0.5احتمال  به سمت استعمارگران امپراطوری های دیگر و با  0.5توانند با احتمال امپراطوری می

غیر  شود تا در صورت به وجود آمدن جوابسپس مستعمره جدید بررسی می تعمارگر امپراطوری خود جذب شوند.اس

 موجه اصالح و موجه گردد.

 انقالب  -4. 3

شود به این صورت که ابتدا یک احتمال پس از عملگر همسان سازی، عملگر انقالب بر روی مستعمره ها اعمال می

شود تا همه مستعمره ها شانس انقالب نداشته باشند. است تعیین می 0.4که در این تحقیق مقدار آن  𝑃𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒انقالب 

گیرد. اگر مقدار تصادفی متعلق به یکی از تعلق می ب به صورت تصادفیبه هر کدام از مستعمره ها یک شانس برای انقال

کند. نحوه کارکرد عملگر انقالب همانند عملگر بیشتر باشد آن مستعمره انقالب می 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒مستعمره ها از مقدار 

 بردار جواب متفاوت است. 3جهش در الگوریتم ژنتیک و برای 

 توالی عمليات -1. 4. 3

ده و شود، عدد کوچکتر و بزرگتر عناصر انتخاب شده تعیین شنقطه تصادفی از بردار انتخاب می 2موارد 0.33در 

به صورت تصادفی بر روی  موارد دیگر ابتدا دو نقطه 0.66در   شود.توالی بین دو عدد کوچک تا بزرگ به هم ریخته می

 شوند. واب با یکدیگر تعویض میجشود سپس دو عنصر انتخاب شده بر روی مستعمره انتخاب می

 تخصيص ماشين -2. 4. 3

دهند  توانند عملیات متناظر با آن را انجامشود. اگرتعداد ماشین هایی که مییک نقطه تصادفی از بردار انتخاب می

صادفی ت ند به صورتبود، یک ماشین دیگر از مجموعه ماشین هایی که می توانند آن عملیات را پردازش کن 1بزرگتر از 

 شود.  انتخاب و به آن عملیات تخصیص داده می

 استعمارگر:       1 3 3 1 3 2 2 3 1

 :مستعمره 1 2 3 1 3 1 3 3 1

 : مستعمره جدید 1 3 2 1 3 2 1 3 1
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 اضافه کار  -3. 4. 3

ه صورت تصادفی بحالت دیگر، یک حالت  2از میان  شود.نقطه به صورت تصادفی انتخاب میدر این بردار یک 

 بررسیآمده  همانند سیاست جذب پس از عملگر انقالب نیز جواب به دست شود.جایگزین حالت انتخاب شده می

 شود تا در صورت غیر موجه بودن اصالح شود.می

 رقابت استعماری -5. 3

شود.  و ضعیف ترین امپراطوری انتخاب و از بین مستعمره های محاسبه می 1هزینه کل هر امپراطوری طبق رابطه 

ری ه امپراطوسابقه بشود و توسط عملگر انتخاب بر اساس مآن، در الگوریتم پیشنهادی قوی ترین مستعمره  انتخاب می

توان این عمل را این گونه توجیه کرد که در این حالت جوابهای بهتر از یک شود. میهای دیگر تخصیص داده می

ه های آن هر امپراطوری که تمام مستعمرشوند. تر تصاحب میمپراطوری قویامپراطوری ضعیف رو به افول توسط یک ا

امه بماند اد وری باقیمی شود و این روند تا زمانی که تنها یک امپراطمستعمره ، خود نیز تبدیل به یک از دست بروند 

 یابد.می

𝑇𝐶𝑛 = 𝑐𝑜𝑠𝑡(𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑛) + 𝜉{𝑐𝑜𝑠𝑡(𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑦 𝑜𝑓 𝑒𝑚𝑝𝑖𝑟𝑒𝑛)  (1)                                                      

 است. ]0,1[یک عدد مثبت بین  𝜉ام و  nمعادل هزینه کل امپراطوری  𝑇𝐶𝑛که در آن 

 نتایج محاسباتی -4

ائل به گونه ای مسئله به صورت نمونه ارائه شده است . مس 6برای نشان دادن نحوه عملکرد الگوریتم یک مثال با 

ه ر نظر گرفتدوره زمانی د اند که عملکرد الگوریتم بر همه توابع هدف مسئله قابل مشاهده است.طراحی و تولید شده

عادی کار  شیفت را به صورت 2روز در هفته و هر روز  5شده برای این مسئله هفته است. که در آن یک ماشین 

یزی شده است روز یک شیفت قابل اضافه کاری است. یک روز در هفته به صورت اضافه کار برنامه ر 5کند. و در این می

است که  ته شدهو یک روز نیز در هفته تعطیل است. تعدادی توقف نیز به صورت تصادفی برای ماشین ها در نظر گرف

 3ه هر مسئل شودمی ات نگهداری تعمیرات بر روی ماشین انجاممی تواند به دلیل خرابی ماشین باشدو در آن زمان عملی

  دهه است. 500بع هدف گزارش شده است. هر اجرا دارایبهترین مقادیر توابار اجرا شده است و 

 . داده های مسئله1جدول 

ها سفارشتعداد  مسائل  تعداد کارها تعداد ماشين ها 

1 2 16 26 

2 5 14 65 

3 4 13 52 

4 3 20 39 

5 2 19 26 

6 3 20 39 

 

 استعماریرقابت الگوریتم و   نتایج به دست آمده از اجرای الگوریتم ژنتيک  .2جدول

 استعماریرقابت الگوریتم   الگوریتم ژنتیک

      زمان حداکثرهزینه   مجموع  مسائل        زمان حداکثر هزینه   مجموع    مسائل
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𝑅𝑃𝐷 :                                              شوداستفاده می RPD3برای مقایسه دو الگوریتم از معیار =
𝐴𝐿𝑠𝑜𝑙−𝑀𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙

𝑀𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙
  

 𝑀𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙 .در هر بار حل یک مسئله توسط یک الگوریتم است آمدهدستبهنتیجه  دهندهنشان 𝐴𝐿𝑠𝑜𝑙که در آن 

میانگین  3. جدول الگوریتم است دو ی یک مسئله توسطتکرارهاتمام در بین  آمدهدستبهکمترین مقدار  دهندهنشان

RPD  دهد.به دست آمده توسط هر الگوریتم را نشان می                                                                                                                                                                                                                             
 RPD. مقدار  3جدول

 الگوریتم رقابت استعماری  الگوریتم ژنتیک

 مجموع وزنی

 دیرکرد

 هزینه  

 اضافه کاری

حداکثر زمان      

 تکمیل کار

مجموع وزنی  

 دیرکرد

 هزینه  

 اضافه کاری

حداکثر زمان      

 تکمیل کار

0.04  0.57  0.15  0.03  0.1  0.09 

 نتيجه گيری -5

 ضافه کاریبا ا در این پژوهش مسئله زمانبندی کارگاهی انعطاف پذیر چند هدفه با فرض محصوالت مونتاژی و همراه

ه ده است. بشرائه ارائه شد که در آن با توجه به جدید بودن مفروضات ارائه شده، تعدادی مسئله به صورت تصادفی ا

قابت رتکاری دقیق ،  این مطالعه یک الگوریتم فرا ابدلیل بزرگ بودن سایز مسئله و ناکارآمد بودن روش های 

مسئله توسط  برای درک بهتر عملکرد الگوریتم ارائه شده، .معرفی کردای حل مسئله معرفی شده بررا استعماری 

دادپروژه های مسئله با تع 6کد نویسی حل و نتایج آن گزارش شد.  ،الگوریتم ژنتیک در شرایط نرم افزاری یکسان

 2ز جرای ابا توجه به نتایجی که از ا ه هرکدام از پروژه ها دارای داده های مختلف هستند حل شد.مختلف ک

که الگوریتم رقابت شودمشاهده می 3و 2الگوریتم)الگوریتم رقابت استعماری و ژنتیک( به دست آمده؛ طبق جدول 

 ست.اداشته  سبت به الگوریتم ژنتیکدر هر سه تابع هدف عملکرد بهتری نارائه شده توسط این پژوهش استعماری 
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 چکیده

افزایش استفاده از  با موجود هایفعالیت برخی از به یک یا بخشیدن شتاب با توانمی را آن مدت زمان اجرای پروژه، یک مدیریت در
 مورد پروژه مدیریت ادبیات رد گسترده طور به که شودمی نامیده زمان - هزینه موازنه اصطالح در لهمسئ این .کاهش داد هزینه

 بصورت پراکنده و کم نهات هستیم مواجه آن با مواقعاکثر  در که اغلب مسئله این گسسته نسخه حال،این با .استگرفته قرار مطالعه
بندی نابع در زمانمدر این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از مفاهیم اجاره منابع و محدودیت  .است گرفته قرار بحث مورد

ها برای کاهش فعالیتسازی فشردهن و همچنین در نظر گرفتن امکاکیفیت  عامل با اضافه کردنهزینه و  ای میان زمانپروژه، موازنه
 .دو نتایج حاصل از آن گزارش گرد گرفتهصورت  زمان اجرای پروژه

 .هزینه ؛موازنه گسسته زمان ؛هزینه ؛موازنه زمان ؛مسئله اجاره منبع ؛مسئله محدودیت منابع لمات کلیدی:ک

 مقدمه -1

و توسعه  یکاربرد مسائل یسازبا هدف مدل یزیرپروژه و برنامه تیریمد نهیدر زم یادیز قاتیدر پنج دهه گذشته، تحق

همزمان  یزیردر مقابل برنامهپروژه واحد  کی یزیربر برنامه بیشتر تمرکز. گرفته استکارآمد صورت یکردهایرو

. شودیم فیتعر پیشنیازیبا روابط  منقطع ریغ یهاتیاز فعال یااست که در آن پروژه به عنوان مجموعه متعدد یهاپروژه

 یقطع طیمح کیمنابع در  تیمحدود ایبودجه  تیبه محدودبا توجه به حداقل رساندن زمان اتمام پروژه  ،یهدف اصل

 فرضیات بر اساس طبقه بندی شنهادیزمان و پ-موازنه هزینهمربوط به  مسائل یبه بررس ]1[و همکاران  1وگالرز .است

در اهداف  نیو همچن گسسته ایو  وستهیپمبتنی بر حالت  منبع ینچند و یا تک منبعهمچون حالت  در تعداد منابع

توان های صورت گرفته میاز دیگر فعالیت. اندداده ابتکاری و یا قیدقحل  یکردهایو رو هدفه چندو یا  تک هدفهشامل 

کیفیت با رویکرد گسسته با استفاده از روش -زمان-اشاره کرد که به بررسی مسئله موازنه هزینه ]2[ و همکاران2ترن به 

به بررسی  ]3[وهمکاران  3ژونت. اند پرداخته منابع تجدید ناپذیربا  و حالت تک منبع زنبور عسلکلونی ترکیبی 

فیت با استفاده از روش برنامه ریزی خطی و کی -زمان-سازی اضافه کاری و کار موقت در شرایط موازنه میان هزینهبهینه

ه پیشنهاد شد ]4[4 نووبل ه اجاره منابع همانطور که در ابتدا توسطئلمسوری مطلوب پرداخته اند. درنظر گرفتن بهره

های ها شامل هزینههزینه کند. اینرا دنبال میهای مربوط به اجاره منابع در کل پروژه به حداقل رساندن هزینه هدف است

 اجاره سیاست یک  نووبل همچنینت. که تابعی از زمان مورد استفاده اس باشدمیهای متغیر و هزینه اندازی(راهثابت )

 که است این بهینه اجاره سیاست این اساسی اصل .شودمی محاسبه پروژه هزینه کل آن طریق از که است کرده ایجاد

                                                           
1 Weglarz 
2 Tran 
3 Jeunet 
4 Nubel 
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 باید کار نیروی منابع مقدار کند، پیدا تغییر پروژه به منابع نیازهای اگر ،t زمان در نقطه ، در هرشدنیبندی در یک زمان

 کمتری دهد که منابعتواند اتفاق بیافتد. وضعیت اول زمانی رخ میدر این شرایط دو حالت کلی می .شود محاسبه مجددا

 دوم وضعیت .شود باید تامین منابع کمبود باشد، در این صورت داشته مورد نیاز برای اجرای پروژه وجود کار نیروی از

 منابع مقدار مورد این باشد، در داشته مورد نیاز برای اجرای پروژه وجود کار نیروی از بیشتری منابع که دهدمی رخ زمانی

 صورتی در کار نیروی اندازه. بماند باقی برنامه، به بسته سطح، همان در تواندمی یا و داد کاهش توان می را کار نیروی

 باقی یکسان باشد، کار نیروی مورد نیاز از موجود منابع فعلی مقدار از تربزرگ یا تر مساویبزرگمورد نیاز  منابع که

 کاهش کار نیروی باشد، موجود کار نیروی فعلی مقدار از کمتر فاصله این در کار به نیروی نیاز حداکثر ماند. اگر خواهد

ابتکاری را برای مساله اجاره منابع معرفی  های حل فراکه تعدادی از روش ]5[5 بالستین له بعدا توسطئاین مس .یابدمی

که مسئله اجاره  است شده بسط داده ]6[ و همکاران6 ون دن هید توسط هلئمس همچنین این ادامه یافته است.کرد، 

و به یک ساختار واحد رسیده و برای حل از روش جستجوی منابع و مسئله تنظیم هزینه را با یکدیگر ترکیب کرده 

 منابع با مجموعه کیفیت را-هزینه-موازنه زمان رویکرد ]7[ همکاران و افروزی .اندپراکنده برای این مسئله استفاده کرده

 حداکثر)سازیفشرده ُمد در یا( منابع تخصیص حداقل) عادی مُد در توان می را فعالیت هر آن در که اندداده بسط چندگانه

 نشان مشخص فعالیت یک برای ُمد انتخاب داد. انجام جهت اجراء هافعالیت به مُدحالت تخصیص چند  با( منابع تخصیص

 رقابت استعماری هدفه چند الگوریتم یک آنها همچنین. شوند تکمیل ُمد همان درنیز باید  پسین هایفعالیت که دهدمی

 هدف .دانداده توسعه منابع در محدودیت تحت پروژه کیفیت و هزینه ، زمان میان موازنه بهترین کردن پیدا برای را
 . درباشدمی استهای اجاره های تدارکات و هزینهرساندن هزینه کل پروژه که شامل هزینه به حداقلبع امسئله اجاره من

 در نظر گرفته تدارکات هایهزینه باشد، داشته منابع را مجموعه به شدن اضافه به نیاز جدید منبع یک که صورتی

های هزینه .است جدید کارکنان آموزش و یا جدید ماشین یک اندازیراه هزینه شامل هاهزینه این از هایینمونه .شوندمی

 برای توانمی را منابع این .دهدمی روی گیردبرای اجرای پروژه مورد استفاده قرار می منبع واحد حالتی که یک در اجاره

 که منابعی برای اجاره هایهزینه که کنیممی فرض .باشند کاربی توانندمی یا و داد قرار استفاده مورد فعالیت یک انجام

 که تدارکات هایهزینه دلیل به .هستند یکسان کاربی منابع برای و گیرندمی قرار استفاده مورد فعالیت یک اجرای برای

بندی از زمان مشخصی زمان بیکار در  منابع داشتن است ممکن شوند،می تحمیل پروژه یک به منابع تخصیص زمان در

  .باشد سودمند

 دستاوردهای پژوهش -2

زمان اجرای آن  اهشهمانگونه که اشاره شد، با استفاده از مسئله اجاره منابع امکان تسهیل بخشیدن به اجرای پروژه و ک

ها وجود دارد. از دیگر مواردی که فعالیتمنابع موجود در جهت کاهش زمانبع و اضافه شدن آنها به از طریق اجاره من

ها و در مجموع انجام پروژه در حالت فشرده گیری میزان کاهش کیفیت فعالیتتواند در نظر گرفته شود بررسی و اندازهمی

یک مسئله چند هدفه منجر  توان بیان داشت که در نظر گرفتن سه عامل زمان، هزینه و کیفیت بهباشد. میسازی می

لت نرمال تا خواهد شد که در آن میزان افزایش هزینه و کاهش کیفیت در صورت کاهش میزان زمان اجرای پروژه از حا

 ه یک موازنه میانبو  توان آن را گزارش نمودفشرده ترین سطح ممکن مورد بررسی قرار گرفته و می

بندی پروژه در شرایط توان به ترکیب مسئله اجاره منبع با مسئله زماند میاز دیگر موارپرداخت. زمان و کیفیت -هزینه 

 .نام بردمحدودیت منابع 

                                                           
5 Ballestin 
6 Vandenheede 
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 مسئله مدل -3

های ابتدایی و انتهایی باشد که در آن فعالیتمی   (i=1,2,…,N)فعالیت Nگیریم که دارای را در نظر میای مسئله

ها بصورت روی گره در این مدل، فعالیتباشد و می7پایان به شروع  ها از نوعنوع روابط پیشنیازی فعالیتهستند.  مجازی
مورد نیاز، زمان دارای تعداد منابع  مُد. هر می باشد )حالت اجرایی( دمُ  "𝑀𝑖"برای اجرا دارای  i . هر فعالیتدنباشمی8

باشند که درصورت شامل حالت نرمال و فشرده سازی میها ُمدباشد. این انجام مشخص، هزینه و کیفیت انجام فعالیت می

کم شود که این مورد  اجرای فعالیتای به پروژه اضافه و درصدی نیز از کیفیت استفاده از حالت فشرده سازی هزینه

ام تری استفاده شود که این امر عالوه بر کاهش زمان انجتواند اتفاق نیافتد همچون حالتی که از دستگاه پیشرفتهمی

منابع مورد استفاده از نوع تجدید پذیر و محدود در سراسر پروژه   .دهدفعالیت، کیفیت را نیز به تبع آن افزایش می

k  (kباشند که هر فعالیت به می ∈ K).باشد که فعالیت این بدان معنی می منبع نیاز داردi  ُمدبرای انجام در  m  به

نمایش داده   "R𝑘"که با  ها نباید از حد موجودمجموع منابع مورد استفاده فعالیتنیاز دارد.  k منبع به "rimk"اندازه 

فراتر رود تا شرط محدودیت در منابع رعایت شود. این شرط محدودیت در منابع بصورت منعطف بوده و درصورتی شود می

 عالوه بر منابع موجود در پروژه و  اضافیکه نتوان پروژه را در زمان خواسته شده به اتمام رساند امکان استفاده از نیروی 

ها امکان انقطاع در زمان اجرای پروژه را نداشته و باید بصورت یکپارچه هیچکدام از فعالیتوجود دارد.  بصورت اجاره منابع

 بصورت tهای درحال اجراء در هر لحظه ، مجموعه فعالیتsبندی شدنی همچنین در هر زمان .و به اتمام برسند ءاجرا

 باشد:زیر می
𝐴(𝑠, 𝑡) = {𝑖 ∈ 𝑉 |𝑆𝑖 ≤ 𝑡 < 𝑆𝑖 + 𝑑𝑖} 

 ، همچنینباشدمیها( )فعالیت هامجموعه گره Vو  مدت زمان اجرای فعالیت 𝑑𝑖،زمان شروع فعالیت  𝑆𝑖که در آن 

 دهد:را نشان می tدر لحظه  kنوع منبع  های در حال اجراء را نسبت بهمورد نیاز توسط فعالیت منبعمیزان مجموعه زیر 

𝑟𝑘(𝑠, 𝑡) = ∑ 𝑟𝑖𝑘

𝑖∈𝐴(𝑠,𝑡)

 

 پارامترها و متغیرهای مدل 3-1

𝑋𝑖𝑚𝑡  که در صورت شروع فعالیت  دودویی= متغیر تصمیمi  در زمانt  مُددر  m گیرد و در غیر مقدار یک می  

 صورت صفر است.این

𝑀𝑖  =موجود برای فعالیت های مُدi 
𝑑𝑖𝑚 مدت زمان انجام فعالیت =i  مُددر صورتی که با  m اجرا شود 

𝑤𝑖 ضریب وزنی اهمیت فعالیت =i در پروژه 

𝑐𝑝𝑘 هر واحد از منبع  اجاره= هزینه ثابتk 

𝑐𝑟𝑘 هزینه متغیر اجاره هر واحد از منبع  =k  زمانی  واحددر هر 

𝑎𝑘𝑡 تعداد نیروهای از نوع =k شده در زمان  اجارهt 

𝑤𝑘𝑡 تعداد نیروهای از نوع =k  مرخص شده در زمانt 
𝑡  شودرا شامل میزمان اعالم شده جهت اتمام پروژه = مقاطع زمانی موجود در پروژه که از زمان صفر تا 

𝑟𝑖𝑚𝑘 =ابع مورد نیاز نوع تعداد منk   در صورتی که فعالیتi  ُمدبه حالت با m  اجرا شود 

R𝑘 =از نوع  موجود در پروژه ابع در دسترستعداد منk  

                                                           
7 Finish to Start 
8 Activity on node 

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

𝑞𝑖𝑚میزان کاهش کیفیت فعالیت = i  مُدزمانی که با m   اجرا شود 

𝑃𝐷 =است فشرده پروژه اجراء جهتیافته در زمان نرمال و یا زمان تغییر شاملکه  اتمام پروژهجهت شده زمان اعالم. 
𝑟𝑘(𝑠, 𝑡)  =  مقدار مورد نیاز از منبع نوعk  در زمانt بندیدر زمان  s 

𝐸 = هافعالیتپیشنیازی مجموعه 

 مدل ریاضی 3-2

ارائه شده و مواردی چون  نووبل که توسط  باشدمی ای بر مدل مسئله اجاره منبعمدل ریاضی ارائه شده، توسعه

سازی پروژه و همچنین اضافه کردن تعداد منابع موجود در پروژه اعمال محاسبه درصد کاهش کیفیت در صورت فشرده

 به مدل اولیه افزوده شده است: 

 

    𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑐𝑝𝑘∀𝑘 ∑ 𝑎𝑘𝑡∀𝑡 + ∑ 𝑐𝑟𝑘∀𝑘 ∑ 𝑡(𝑤𝑘𝑡 − 𝑎𝑘𝑡)∀𝑡                                              (1)  

    𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑡. 𝑥𝑁,1,𝑡∀𝑡                                                                                                  (2)  

    𝑚𝑖𝑛(∑ ∑ ∑ 𝑤𝑖. 𝑞𝑖𝑚. 𝑋𝑖𝑚𝑡
𝑃𝐷
𝑡=0𝑚∈𝑀𝑖∀𝑖 )                                                                       (3 )  

   ∑ ∑ (𝑡 + 𝑑𝑖𝑚).∀𝑡𝑚∈𝑀𝑖
𝑋𝑖𝑚𝑡 ≤ ∑ ∑ 𝑡∀𝑡𝑚∈𝑀𝑗

𝑋𝑗𝑚𝑡             ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸                  (4 )         

   𝑟𝑘(𝑠, 𝑡) ≤ R𝑘 + ∑  (𝑎𝑘𝜏 − 𝑤𝑘𝜏)  ∀𝑡             ∀𝑘, ∀𝑚                                                   (5)          

   ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑚𝑡∀𝑡𝑚∈𝑀𝑖
= 1       ∀𝑖                                                                                  (6)  

   ∑ 𝑎𝑘𝑡∀𝑡 − ∑ 𝑤𝑘𝑡∀𝑡 = 0       ∀𝑘 , ∀𝑡                                                                           (7)  

   𝑋𝑖𝑚𝑡 ∈ {0,1}                   ∀𝑚  , ∀𝑖  , ∀ 𝑡                                                                     (8)  

  𝑎𝑘𝑡, 𝑤𝑘𝑡 ≥ 0      ∀𝑘 , ∀𝑡                                                                                         (9)  

   بع است.ااجاره منهای سازی هزینه جهت حداقل ( در1تابع هدف اول )

 دهد.زمان اتمام پروژه را نشان می سازی( حداقل2تابع هدف دوم )

که در ضریب وزنی هر  دادهسازی را نشان کیفیت کاهش یافته هر فعالیت در مد نرمال و یا فشرده( 3) تابع هدف سوم

 .شودنمایش داده می هاسازی فعالیتدر صورت فشرده در نهایت بصورت مجموع کیفیت کاهش یافته فعالیت ضرب شده و

 . نیازش اجرا شودیت پس از اتمام فعالیت پیشکه هر فعال کردهها را بررسی نیازی فعالیت( شرایط پیش4) اولمحدودیت 

 همواره تأمین گردد.وژه کند تا تعداد منابع مورد نیاز پر( تضمین می5وم )محدودیت د

 . برگزیندسازی یا نرمال ی اجراء اعم از فشردهبرارا  مُدکند که هر فعالیت تنها یک ( اطمینان حاصل می6م )محدودیت سو
 دارد که مجموع نیروهای اضافه و مرخص شده باید برابر باشند.( اعالم می7م )محدودیت چهار

  .تا تنها هرفعالیت در یک زمان آغاز شود دهدرا نمایش می 𝑋𝑖𝑚𝑡 متغیر باینری بودن  (8)  پنجممحدودیت 
 د.عددی مثبت داشته باشننیروهای اضافه و مرخص شده پروژه در جهت آن است که تعداد  ( 9) ششممحدودیت 

 تحلیل نتایج -4

 با استفاده از نرم افزار اعتبارسنجیجهت فعالیت  16با  ایئله، مسمطرح شدهو فرضیات با توجه به مدل ریاضی 
بدست آمده  روز( 20پروژه ) سازیحداکثر میزان فشرده و روز( 40) حل شده که در آن زمان نرمال اجرای پروژه9گمز  
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 در صورت کاهش زمان اجرای پروژه از زمان نرمال تا  کاهش کیفیت صورت گرفته و میزان افزایش هزینههمچنین  است.

و کیفیت  ی پروژهاجراتوان یک موازنه میان هزینه، زمان به واسطه آن میکه  دهدرا نشان می ترین سطح ممکنفشرده

)حالت فشرده  توان بیان داشت که با کاهش زمان اجرای پروژه همچنین می پروژه به عمل آورد. سازی در صورت فشرده

کیفیت در صورت کاهش هزینه و افزایش میزان که یابد جرای آن افزایش میکاهش و هزینه اکیفیت پروژه میزان سازی(، 

کیفیت و  این حالت میانبه نمایش در آمده است.  2و  1های در شکل سازی()فشرده کاهش میزان زمان اجرای پروژه

 باالتربرای دستیابی به کیفیت  پروژه ی، هزینه اجرااجرای پروژه هزینه نیز وجود دارد بدین معنا که با افزایش کیفیت

روز را داشته باشیم، با افزایش میزان  25بطور مثال اگر تمایل به افزایش کیفیت درحالت اجرای پروژه در  .یابدافزایش می

همچنین جهت  نمایش داده شده است. 3 در شکل این امر که کندکیفیت، هزینه نیز به تبع آن افزایش پیدا می

که نتایج  مورد بررسی قرار گرفتهفعالیت  52 باای مسئلهاز جمله  بیشتربا تعداد فعالیت  یمسائل ،اعتبارسنجی بیشتر مدل

 .باشندفعالیت تاییدی بر مدل مسئله می 16ها نیز همچون مثال حل شده با آن

 

 
 سازی شرایط فشردهاز حالت نرمال به  پروژه یاجرا زمان کاهشدر مقابل هزینه  افزایش روند -1شکل

 

 سازیشرایط فشرده به از حالت نرمال اجرای پروژه زمانیافتن  کاهش صورت در پروژهکاهش یافته  کیفیتدرصد  -2شکل
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 روز 25 زمان کیفیت اجرای پروژه در تقلیل یافتن میزان کاهشافزایش هزینه در مقابل  روند -3شکل   

 گیرینتیجه -5

وجود در شرایط کیفیت و هزینه  -زمان میان امکان برقراری موازنه ارائه شده هایشکلمباحث ریاضی و به  با توجه

توان کیفیت را و بدین طریق می شدهفراهم پروژه سازی فشردهدر جهت بع ابا کمک اجاره منمنعطف منابع محدودیت 

و برقراری  سازی در یک زمان ثابتاجرای پروژه در شرایط فشردهامکان همچنین و  حفظ کردنیز در سطح قابل قبولی 

 .شدامکان پذیر با توجه به حاالت شدنی،  یک موازنه میان هزینه و کیفیت در این شرایط

 مراجع -6
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 هاینمونه یآورجمع هینقل لیوسا یابیریو مس بندیزمانتوسعه مدل ریاضی برای مسأله 

  های سالمت خانگیی در مراقبتستیز

 3، علی دیوساالر2ابراهیم اسدی گنگرج، 1زادهمحمد موسی

 ohammad.m.mqp@gmail.comm؛ دانشگاه صنعتی نوشیروانی، ارشد مهندسی صنایعدانشجوی کارشناسی 1
 e.asadi@nit.ac.ir؛ دانشگاه صنعتی نوشیروانی، استادیار مهندسی صنایع2

 ali.divsalar@nit.ac.ir؛ دانشگاه صنعتی نوشیروانی، استادیار مهندسی صنایع3
 

 چكیده

 حال رد کشورهای حتی و یافته توسعه جمعیت جوامع زیرا است، افزایش حال در سرعت به خانگی سالمت هایمراقبت اهمیت
در د. نیابنمی ایشافز میزان همان با بخش درمانی کارکنان و بازنشستگی هایخانه ها،بیمارستان تعداد و شوندمی پیرتر توسعه

به صورت  یکادر درمان خانگی، سالمت یهادر مراقبتشود. های سالمت خانگی از اهمیت بیشتری برخوردار مینتیجه مراقبت
 یابیریاز مس یبیه ترکب ازیندر این نوع مسائل که اغلب  یی. از آنجادهندیشان خدمت ارائه میهامختلف در خانه انیمشتر به متمرکز

ین پژوهش سعی شده ادر  باشد.می دهیچیپی آن بسیار سازنهیبه مسائل جهیر نتداست،  ارائه دهندگان خدمتبرای  بندیزمانو 
های سالمت های زیستی در مراقبتآوری نمونهبندی وسایل نقلیه جمعاست یک مدل ریاضی یک هدفه برای مسیریابی و زمان

ی ع نمونهکه هدف آن کمینه سازی هزینه حمل و نقل با در نظر گرفتن شرایط و زمان خاص نگهداری هر نو ارئه شود خانگی
نتایج نشان  ت.رسی کارایی مدل ریاضی ارائه شده، از یک مطالعه موردی در دنیای واقعی استفاده شده اسبرای برزیستی است. 

 ول محاسبه کند.تواند جواب بهینه مسأله را برای ابعاد کوچک و متوسط در مدت زمان معقدهد که مدل ریاضی ارائه شده میمی

 .های سالمت خانگیمراقبت؛ های زیستینمونهآوری جمع ؛مسیریابی ؛بندیزمانکلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

 تیکه در وضع یافراد یبرا ماریب یرا در خانه آزمایشگاهیو  یپرستار یها( مراقبتHHC)1 خانگی سالمت هایمراقبت

های اخیر، توجه در سال خانگیسالمت  هایمراقبت اهمیتبا توجه به افزایش . دهدارائه میمراقبت هستند ی به وابستگ

های زیست آلودگی ، کاهش سطح ترافیک وهای درمانیسهم بسزایی در کاهش هزینهتواند به مسائل مرتبط به آن می

های آوری نمونهاین تحقیق به ارائه یک مدل ریاضی برای جمع .محیطی و افزایش سطح رضایت و رفاه بیماران داشته باشد

اند پردازد. در این مسأله تعدادی مشتری در یک منطقه جغرافیای پراکنده شدهسالمت خانگی میهای زیستی در مراقبت

های زیستی و انجام آزمایش در آزمایشگاه را دارند. یه همین منظور، آزمایشگاه وسیله یا وسائل و درخواست اخذ نمونه

ها به محل واست مشتری ارسال و بعد از اخذ نمونههای زیستی را دارد به محل درخنقلیه که توانایی انبار موقت نمونه

 گردد.آزمایشگاه برمی

 یک 2016 سال در همکاران و شیهای گذشته این مسأله توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در طی سال

 .دادند ارائه فازی تقاضای و یزمان پنجره با خانگی سالمت هایمراقبت مسیریابی یمساله برای ترکیبی ژنتیک الگوریتم

 که باشدمی اضافی مسافت و شده ریزیبرنامه مسافت شامل که است طی شده مسافتکل  سازیهدف از نوع کمینه تابع

 یهاکیتکن 2016و لسانکالنگ در سال  لوایس-الندا. [1] شوندمی ایجادبه علت خطا در برداشتن میزان تجهیزات الزم 
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 یهاشامل جنبه HHC یزیربرنامه. ارائه دادندHHC  یزیربرنامه یبرا یابتکار روش مختلط و حیمساله عدد صح هیتجز

در  ،قیدقحل  یهاتمیالگور یهااند. با توجه به مشکالت و چالشباشد که با هم ادغام شدهیم یابیریو مس یزیربرنامه

سه  دیمساله تابع هدف با در .کند جادیمناسب ا یهابا جواب ییهاراه حل دیتول یبرا یعلم کردیرو کیشد  یسع نجایا

دیسرل و همکاران در سال  .[2] ها حداقل کندتیاولو مهینرم و جر یهاتیمحدود مهیجر مالی یهانهی: هزینهیهز

ارائه دادند. در این  خانگی سالمت هایی مراقبتی چند هدفهمساله سازییک الگوریتم ممتیک برای بهینه 2018

 ن،ی. عالوه بر استشده ا در نظر گرفته یسازنهیهدف به مهمترینبه عنوان ، کاهش زمان سفر مراقبین سالمت، مطالعه

پرستاران مورد  ایو  مارانیاحترام به ب ایو  نیخدمات، حجم کار عادالنه مراقب تیفیک ،یکاراهداف مربوط به اضافه ریسا

های درمانی ریزی برای تیمبندی و برنامهرویکردی برای زمان 2018لیو و همکاران در سال  .[3] قرار گرفته است یبررس
2(MTP) عبارتست از هدف در نظر گرفته شدهدو خانگی بر مبنای مساله دو هدفه ارئه دادند.  سالمت هایمراقبت :

 کیبه عنوان  هلسام نی. اانماریب تیرضا بیشینه کردنو  یبهداشت یهاسازمان مراقبت اتیعمل نهیکل هز کیمنه کردن

 مار،یب ازینمورد  یهایژگیدو هدف، با و نیب هماهنگی و برای فرموله شده است یبیترک حیعدد صح ریزیبرنامه مسأله

خدمت در دسترس  یروزها ،یپزشک مینوع ت ،و مدت خدمات انپرستار رفت و آمد ،یپرستار هایمراقبت از جمله انواع

ای تحت عنوان مقاله 2013لیو و همکاران در سال . [4] در مدل در نظر گرفته شده است زین یکار هاضاف یجریمهو 

های زمانی در به همراه پنجره دریافتهای ابتکاری برای یک مساله مسیریابی وسیله نقلیه با همزمانی تحویل و الگوریتم

لیه که در تدارکات وسایل نقو مسیریابی بندی در این مقاله به مساله زمان. را مطرح نمودند خانگی سالمت هایمراقبت

ی خانگی با آن روبروست پرداخته شده است. این امر به تحویل داروها و وسایل پزشکی از داروخانه سالمتهای مراقبت

های زیستی، در خانه به منازل بیماران، تحویل داروهای ویژه از بیمارستان به بیماران، گرفتن نمونه سالمت شرکت مراقبت

( و یک روش جستجوی GAسپس یک الگوریتم ژنتیک ). شودوسایل پزشکی از بیماران مربوط میداروهای بالاستفاده و 

بندی و مسیریابی تک زمان مسأله 2019سینار و همکاران در سال  .[5] ( برای حل پیشنهاد شده استTS) ممنوعه

پرستار موظف است بیمارانی را که  در این مسألهارائه دادند.  خانگی سالمت هایمراقبتبندی شده در پرستار اولویت

همکاران در سال  و ویل. [6] د بررسی قرار دهدورمها را بر عهده دارد، با آنهای تلفنی مسئولیت ویزیت در خانه یا تماس

با در  یابیریو مسائل مس خانگی سالمت هایمراقبتکارکنان  یزیربرنامه یبرا قیدق تمیو الگور یاضیمدل ر کی 2017

و  یمساله اصل کیآن در نظر گرفته شده که به  یسه شاخصه برا یاضیمدل ر کی نظر گرفتن وقت ناهار ارائه دادند.

 .[7] تاس ( استفاده شدهB&P)3قیمت  شاخه و تمیحل آن از الگور یو برا شودیم میتقس یگذار متیمساله ق نیچند

 یبرا ،هینقل لیوسا یابیریو مس مندانکار ماموریتدر ادغام  یاتیاضیر کردیرو یک 2019موسوی و همکاران در سال 

 کل در مسافت طی شده کردنحداقل  این مساله شامل سه هدف:. ارائه دادند در منزل سالمت یهامراقبت بندیزمان

حداکثر مسافت  کردنحداقل و کارمند در طول روز  کیشده توسط  یحداکثر مسافت ط کردنحداقل ، یزیربرنامه افق

 ی عدداضیمدل ر کی، یبیترک یسازنهیبه سالهم نیحل ا یبرا. است یزیکارمند در افق برنامه ر کیشده توسط  یط

 .[8] ارائه شده است باشدهای مسیریابی و تخصیص ماموریت میمختلط که شامل جنبه حیصح

توسعه  عریف مسأله و مدل ریاضیتهای مختلف مقاله بدین صورت سازماندهی شده است: بخش دوم به ارائه بخش

پردازد. می حل آن ه شده در این تحقیق را معرفی و بهاستفادمطالعه موری داده شده اختصاص یافته است و بخش سوم 

 کند.پیشنهادات برای تحقیقات آتی را ارائه میگیری و در نهایت بخش چهارم نتیجه

                                                           
2 Medical team planning 
3 Branch and price 
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  سازی و روش حلمدل -2

 تعریف مساله -1. 2

ی خدمت دهندهی و آزمایشگاه ارائه اندپراکنده شدهاین مساله تعدادی بیمار )تقاضا( که در نقاط مختلف شهر  در

دهند که شامل بیماران چند نوع تقاضا ارائه می .مات ارائه دهددخباید برای برآورده کردن تقاضا به هر یک از این بیماران 

 ها دارای حداکثرنوع از نمونههر  باشد.های ادرار، مدفوع و اخذ نمونه خون و انتقال آن به آزمایشگاه میجمع آوری نمونه

ا استفاده شوند. فاصله زمانی بین نقاط تقاضا و آزمایشگاه بدر سه گروه تقسیم بندی می که هستندنگهداری  مدت زمان

ریزی خطی عدد صحیح مختلط بوده و مساله از نوع برنامه شود.فواصل و ترافیک موجود در هر منطقه محاسبه می از

 ی تقاضا هاست.سفر در یک دوره و برآورده کردن همهی هزینههدف این مدل کمینه سازی 

 فرضیات مساله -2. 2

 شود.هر بیمار فقط یکبار بازدید می 
  شودتقاضای تمام بیماران باید برآورده. 
  به تعداد نیروی انسانی در دسترس است.وابسته حداکثر تعداد مسیر ها 
 شود.هر مسیر از آزمایشگاه شروع شده و به آن ختم می 
 ها لحاظ شود.مسیر باید حداکثر زمان نگهداری نمونههر  در 
 ا رسیدن به آن گره محاسبه شده است.ی زمانی تی خون در هر گره در فاصلهزمان اخذ نمونه 

 مدل ریاضی -3. 2

ها، پارامترها، متغیرهای تصمیم و در نهایت این بخش به معرفی مدل ریاضی اختصاص یافته است. در ادامه اندیس

 شوند.مدل ریاضی ارائه می

  اندیس ها

𝑖, 𝑗, 𝑙 اندیس گره( هاi,j,l =1,2,...,N) 

ℎ اندیس نوع آزمایش( هاh =1,2,...,H) 

𝑘 ( اندیس مسیرهاk =1,2,…,K) 

  پارامترها

𝑁 تعداد کل مشتری ها 

𝐾 حداکثر تعداد مسیرها 

𝑀  بسیار بزرگ مثبت عدد 

𝑇𝑖ℎ ی اخذ شده حداکثر مدت زمان نگهداری نمونهh  در گرهi ام 
𝑑𝑖𝑗 ی زمانی بین گره فاصلهi  وj  

𝜔1  طی شدهمقدار واحد هزینه برای مسافت 

  متغیرهای تصمیم

𝑥𝑖𝑗
𝑘  0در غیر اینصورت  1سفر انجام شود  jبه گره  iبالفاصله از گره  kاگر در مسیر  

𝑠𝑖
𝑘  زمان رسیدن به گرهi  ام در مسیرk ام 
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min𝜔1 (∑ ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗

𝑘𝜖𝐾𝑗𝜖𝑛𝑖∈𝑛

𝑥𝑖𝑗
𝑘 ) 

subject to: 
 

 (1) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑘

𝑗≠0∈𝑁𝑘∈𝐾

= 1  ∀𝑖 ∈ 𝑁, 𝑖 ≠ 𝑛 , 𝑖 ≠ 𝑗 (2) 

∑ 𝑥1𝑗
𝑘 = 1 

𝑗∈𝑛

  ∀𝑘 ∈ 𝐾 (3) 

∑ 𝑥𝑗 𝑛
𝑘 = 1 

𝑗∈𝑛

  ∀𝑘 (4) 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑘

𝑖≠𝑗∈𝑛

− ∑ 𝑥𝑗𝑙
𝑘

𝑙≠𝑗∈𝑛

= 0    ∀𝑘 (5) 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑘 ≤ 1

𝑘∈𝐾

  ∀𝑖, 𝑗, 𝑖 ≠ 𝑗 (6) 

𝑠𝑖
𝑘 + 𝑑𝑖𝑗 ≤ 𝑀(1 − 𝑥𝑖𝑗

𝑘 ) + 𝑠𝑗
𝑘   ∀𝑘 , 𝑖, 𝑗, 𝑖 ≠ 𝑗 (7) 

𝑠𝑛+1
𝑘 − 𝑠𝑖

𝑘 ≤ 𝑚𝑖𝑛ℎ {𝑇𝑖ℎ} + 𝑀(1 − 𝑥𝑖𝑗
𝑘 )  ∀𝑖 ≠ 𝑗 , 𝑖 > 1, 𝑖 < 𝑛 (8) 

𝑥𝑖𝑗
𝑘  ∈ {0,1} ∀𝑘 , 𝑖, 𝑗, 𝑖 ≠ 𝑗 (9) 

𝑠𝑖
𝑘 ≥ 0, 𝑠1

𝑘 = 0 ∀𝑘 , 𝑖 (10) 

کند از هر بیمار فقط ( تضمین می2محدودیت ) هزینه مسافت طی شده را حداقل کند وکند ( سعی می1تابع هدف)

محدودیت  کند وشگاه( شروع به حرکت می)آزمایکند هر مسیر از یک نقطه ( تضمین می3یک بار بازدید شود. محدودیت )

 بقای حدودیتمبیانگر ( 5شود. محدودیت )دهد انتهای هر مسیر به مقصدی مشخص )آزمایشگاه( ختم می( نشان می4)

افتد. کثر یکبار جا به جایی اتفاق میدای مسیرها، بین دو گره حدر همهدهد که نشان می( 6محدودیت ) است وجریان 

ی نمونه ( محدودیت زمان نگهداری هر نوع8محدودیت ) سیدن به گره ها را محاسبه می کند و( زمان ر7) محدودیت

 کند.را مشخص می ی تصمیممتغیرها نوع( 10( و )9) هایمحدودیت در نهایت .کندرعایت میزیستی را 

 NP_Hardو از نوع  بودهبندی و مسیریابی زمانبرای مساله  خطی عددصحیح مختلط ریزیاین مدل از نوع برنامه

 برای حل در ابعاد کوچک نیز از نرم گمز استفاده شده است.  است که پیچیدگی باالیی دارد.

 مطالعه موردی -3

واقع در شهر ساری که اخذ آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پژشکی فجر های برای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی، از داده 

 تقاضا 10در یک روز کاری به طور متوسط دهد، استفاده شده است. های زیستی را در سطح استان انجام مینمونهانواع 

بیمار که در مناطق مختلف پراکنده شده اند،  10وجود دارد. برای مسیریابی و زمان بندی از تقاضای  برای اخذ نمونه

 از نظر زمان دسترسی ، سپس شهر را به نقاط ترافیکی مختلفاستفاده شده است. ابتدا فواصل مورد نیاز استخراج شده

این  تقسیم کرده و با استفاده از اطالعات مربوطه، فاصله زمانی بین هر گره با توجه به میزان ترافیک محاسبه شده است.

شکل  حل شد. 24.1( بوده با استفاده از نرم افزار گمز نسخه MILP)4ریزی خطی عددصحیح مختلط مدل از نوع برنامه

دهد. همانطور که های زیستی که با استفاده از حل مدل ریاضی ارائه شده را نشان میآوری نمونهمسیرهای بهینه جمع 1

ها را بعد شود سه مسیر مجزا شکل گرفته است که سه وسیله نقلیه باید در این مسیرها حرکت کرده و نمونهمالحظه می

 واحد 173930ه که مقدار آن برابر های سفر بودسازی هزینهتابع هدف از نوع کمینه از اخذ به آزمایشگاه تحویل دهند.

                                                           
4 Mixed integer linear programming 

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

  است.
 

 
 مسیرهای بهینه جمع آوری نمونه های زیستی: 1شكل 

شود و امکان سبب افزایش شدید مدت زمان حل می 15با توجه به پیچیدگی باالی مسأله، افزایش تعداد تقاضا به 

های خدمات بهداشتی در منزل افزون تعداد درخواستفزایش روز در راستای ا .دهدمعقول نمیحل آن را در مدت زمان 

 های ابتکاری و فرا ابتکاری استفاده گردد.تر مساله از روششود برای ابعاد بزرگتوصیه می

 ایجتن -4

 . اقداماتابدی شیافزاهای آینده در سال یقابل توجه زانیبه م های سالمت در خانهمراقبت یرود که تقاضا برایانتظار م

 یبرا .است یضرور ی خدمتو رقابت بین موسسات ارائه دهنده خدمات تیفیک نیها و تضم نهیکاهش هز یبرا ندهیآ

برای دستیابی . پژوهش ما خواهد بود یاهداف اصلاز  خدمات، تیفیک شیافزا ،یعموم یهانهیرقابت در بازار و کاهش هز

 رینظ نفعانیرو ذ نیاز ا. باشدمی حائز اهمیت بندیزمان دوچندان به مسائل مربوط به مسیریابی،به اهداف باال توجه 

با  شده استدر این پژوهش سعی  .توجه بیشتر به این مقوله هستندمند به عالقهگذاران  استیو س نیمحققان، متخصص

های ها، هزینههایی نظیر حداکثر زمان نگهداری نمونهبا در نظر گرفتن محدودیت توسعه یک مدل ریاضیاستفاده از 

همچنین با توجه به مساله  های زیستی در خانه را حداقل کنیم.آوری نمونهبندی در جمع مسیریابی و زمان همرتبط ب

 له انجام دهد.تواند کمک شایانی به این مقومی های شهری، مسیریابی بهینهآلودگی هوا و ترافیک

 مراجع -5

[1] Shi, Y., T. Boudouh, and O.J.E.S.w.A. Grunder, A hybrid genetic algorithm for a home health 
care routing problem with time window and fuzzy demand. 2017. 72: p. 160-176. 

[2] Laesanklang, W. and D.J.A.o.O.R. Landa-Silva, Decomposition techniques with mixed integer 
programming and heuristics for home healthcare planning. 2017. 256(1): p. 93-127. 

[3] Decerle, J., et al., A memetic algorithm for a home health care routing and scheduling problem. 
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 سازی ترکیبیاتی به کمک تجمیع قیودبهینه

 2، پریسا وقفی محبی1سید علی میرحسنی

 a_mirhassani@aut.ac.irتکنیک تهران(؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی، استاد، عضو هیات علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر1
 aut.ac.ir74pvmmohebbi@تکنیک تهران(؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی، کارشناسی ارشد، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر2

 

 .2گردمساله فروشنده دورهریزی ترکیبیاتی؛ برنامه ؛𝑝-تجمیع قیود؛ روش نرم کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

باا بیادساایی باه کماک تجمیاع  1960ی ساایی باه کماک بن بارای اولای  باار در دهاهبحث تجمیع قیود و بهینه

 .[1]عناوان ااایگزینی باارای بیادساایی ژگرانان بااه منساور داو مساااحو دشاوار م ار  گردیااد قیاود معرفای و بااه
را  ، بنمساالهباا دظات تاابع هاد  نمایناد و های تجمیاع مجموعاه قیاود اصالی را باه یاک قیاد تبادیو مایروش

( ضارای  2، ( معاادژت دیوفاانتی 1تاوان باه هاا مایای املاه ایا  روش کنناد وسیله هماان تاک قیاد داو مایب

   [1] اشاره نمود، ( الگوریتم برش5و  𝑝-( روش نرم4، ( بنتروپی3، اصم

-برنامهدو مساحو  کاهش پیچیدگی محاسباتی و یمانمنجر به تواند میای طریق کاهش اندایه مساله تجمیع قیود     
تالش ، روشهای پرداییم و با بیان وینگیمی 𝑝-به تجمیع قیود توسط روش نرمدر ای  مقاله   ریزی عددصحیح شود

به نحوی بهبود دهیم که ای لحاظ پیچیدگی محاسباتی و یمان دو کاراتر عمو نماید  بر مبنای روش  کنیم که بن رامی

 نماییم  الگوریتمی را اهت دو مساحو دودویی م ر  می، بهبودیافته

اراحه را و دالت بهبودیافته بن خواهد شد ررسی ب 𝑝-ساختار کلی ای  پنوهش چنی  است؛ در بخش دوم، روش نرم

در بخش   نماییمسایی بیان میبه همراه نتایج پیادهاهت دو مساحو ترکیبیاتی را سپس الگوریتمی ، کرد یمخواه

  شودمیهای بتی اراحه برای پنوهش گیری و پیشنهادهایینتیجه ،سوم

 و حالت بهبودیافته آن 𝒑-روش نرم -2

سپس دالت بهبودیافته ای  روش معرفی و الگوریتمی بر اساس بن ، شودبیان می 𝑝-در ای  بخش ابتدا روش نرم
                                                           

1 𝑝-norm 
2 Traveling Salesman Problem (TSP) 

 چكیده

-بارای داو مسااحو ساخت و پیچیاده م ار  شاده اسات  در طاو  ساا  یروشا قیود باه عناوانسایی به کمک تجمیع بهینه
بارای تولیاد یاک  متناوعیهاای ، به منسور یافت  اواب بهای  و یاا یاک کاران مناسا  بارای مسااله اصالی روشی مختلفها

در ایا  پانوهش   رفای گردیاده اساتعقیاد کاه بتواناد ااایگزی  مجموعاه قیاود اصالی مسااله باا دظات تاابع هاد  شاود، م
، 𝑝-بااا تواااه بااه  یرخ اای بااودن روش ناارمشااود  هااای تجمیااع قیااود اساات، بررساای ماایکااه یکاای ای روش𝑝 1-روش ناارم

یکااه ناارم مااورد هنگامبوردن اااواب اصاالی مساااله هااای ژیم اهاات اااارای ایاا  روش باارای بدسااتساااییمحاساابات و ساااده
الگااوریتمی بااه  ،شاادهبرمبنااای روش بهبااود داده  شااودماایبهبااود داده بنااابرای  ایاا  روش  اسااتظاده باازرش باشااد، ییاااد اساات

گیاارد  ای ای مساااحو معاارو  ترکیبیاااتی مااورد بیمااایش قاارار ماایمنسااور دااو مساااحو دودویاای اراحااه و کااارایی بن در دسااته
   شده هستندم ر کارایی روش  داکی اینتایج محاسباتی 
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 سایی الگوریتم گزارش خواهد شد شود  بعالوه نتایج محاسباتی داصو ای پیادهاهت دو مساحو دودویی م ر  می

 𝒑-روش نرم   -1. 2

𝑋اگر      = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛}  مجموعه متغیرهای مساله باشد  مساله(𝑃) گیریم را به شکو ییر در نسر می 

مگی اکیدا مثبت باشند، در  یراینصورت با ، هتابع هد  𝑓(𝑥)و قیود  𝑔𝑖(𝑥)کلیت فرض کنیم  بدون ای دست دادن 

به ترتی  بیانگر بردارهای  𝑏و  𝑔(𝑥)اگر  کنیم ایجاد میها ای  وضعیت را افزودن یک عدد به قدر کافی بزرش به بن

 قابو تعریف است:( 3)صورت های شدنی ای  مساله به باشند  فضای اواب 𝑏𝑖و  𝑔𝑖(𝑥)های شامو مولظه
(3)  𝑋(𝑃) = {𝑥 ∈ 𝑋 ∶   𝑔(𝑥) ≤ 𝑏} 

𝜓𝑖(𝑥) (𝑖های با مولظه 𝜓(𝑥)شده مانند برای یک تابع داده     = 1,2, … ,𝑚)کنیم:می ، تعریف 

(4)  , ‖𝜓(𝑥)‖∞ = max
𝑖
{𝜓𝑖(𝑥)} ‖𝜓(𝑥)‖𝑝 = {∑[𝜓𝑖(𝑥)]

𝑝

𝑚

𝑖=1

}

1
𝑝⁄

 

 خواهد بود: (I)ه صورت ب (𝑃)برای مساله  𝑝-مساله تجمیع نرم    
 min𝑓(𝑥) (I) 

(5)  𝑠. 𝑡.  ‖𝑢𝑔(𝑥)‖𝑝 ≤ ‖𝑢𝑏‖𝑝  

 کنند ( صدق می6شرط ) در (I)در مساله  𝑢𝑖 مثبت ضرای    
(6)  

𝑢1𝑏1 = 𝑢2𝑏2 = ⋯ = 𝑢𝑚𝑏𝑚 

 𝐵 >  گیریم کهرا ثابتی درنسر می 0
(7)  

∀𝑖 = 1,2,… ,𝑚 𝑢𝑖𝑏𝑖 = 𝐵 

1( صدق کند و 7که در ) 𝑢برای یک بردار  ≤ 𝑝 ≤  دهیم را اینگونه نشان می (I)فضای شدنی مساله ، ∞
(8)  𝐹𝑝(𝑢) = {𝑥 ∶  ‖𝑢𝑔(𝑥)‖𝑝 ≤ ‖𝑢𝑏‖𝑝 , 𝑥 ∈ 𝑋} 

𝑋(𝑃)توان نشان داد که می     ⊆ 𝐹𝑝(𝑢) (1 ≤ 𝑝 ≤ نهایت میو کند، فاصله دوگانی به بی 𝑝و هنگامیکه  (∞

𝑋(𝑃)رود و ( ای بی  می(𝑃)و مساله  (I)بمده ای دو مساله ی بی  اواب بدست)فاصله = 𝐹∞(𝑢)  [2] 

𝑞  برای 1قضیه      < 𝑝 < 𝐹𝑝(𝑢)داریم  ∞ ⊆ 𝐹𝑞(𝑢)  که𝑢 ( صدق می7در راب ه ) کند  همچنی  یک𝑞 

𝑞،متناهی واود دارد که به ایای  < 𝑝 𝑋(𝑃) = 𝐹𝑝(𝑢)  و فاصله دوگانی صظر خواهد بود 

  مرااعه شود  [3]برهان  به 

بیااان کردنااد  (𝑃) یااک فرمولبناادی اصااال  شااده ای ایاا  روش باارای مساااله ]4[ 2000در سااا   3لاای و سااان    

𝑢1𝑏1کااه  = 𝑢2𝑏2 = ⋯ = 𝑢𝑚𝑏𝑚 = 𝐵 >  (I)ایاا  مساااله بااا مساااله  𝑝 باازرش مقااادیر و بااه ایای  0
 شود معاد  می

 min𝑓(𝑥) (II) 

                                                           
3 Li and Sun 

(1)   min𝑓(𝑥) (𝑃) 
 

(2)  𝑖 = 1,2, … ,𝑚 𝑠. 𝑡.  𝑔𝑖(𝑥) ≤ 𝑏𝑖 
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(9)  𝑠. 𝑡.  𝐺𝑝(𝑥) ≤ 𝐵         

 که در بن 

(10)   𝐺𝑝(𝑥) =
‖𝑔(𝑥)‖𝑝

√𝑚
𝑝  

𝑞به ایای هر  (II)و  (𝑃)  مجموعه فضای شدنی مساحو 2قضیه      < 𝑝  که𝑞 ( صدق کند، یکسان است11در )  

(11)  𝑞 =
ln(𝑚)

ln ( min
1≤𝑖≤𝑚

1 + 𝑏𝑖
𝑏𝑖

)
 

 مرااعه شود  [4]برهان  به 

کناد کاه قیاود مقادار گویاا اتخاا، کنناد، در ساایر ماوارد تنهاا در ماواردی صادق مای 2تواه داریام کاه قضایه     

تنهاا وینگای شاود، هماان ور کاه مشااهده مای  [4]دسات بورد م را ای طریاق بیماون و خ اا بایاد بمقدار م لوب نر

مورد نیای برای تجمیع قیاود بن اسات کاه قیاود و تاابع هاد  اکیادا مثبات باشاند  باا توااه باه ماهیات  یرخ ای 

باازرش  𝑝بوردن اااواب اصاالی مساااله وقتیکااه هااای ژیم اهاات اااارا و بدسااتساااییایاا  روش، محاساابات و ساااده

قیادی را  متغیرهاا هساتیم کاه داو ایا  مسااله تاکهاای بزرگای ای و مجبور به کاارکردن باا تاوان باشد، ییاد است

 شود  بنابرای  واود سایوکاری مناس  برای رفع ای  مشکو ادساس می ساید دشوار می

 بهبودیافته 𝒑-روش نرم -2. 2

 سپس ای  روش را بهبود خواهیم داد  دهیم را شر  می 𝑝-ابتدا با ،کر مثالی اساس کار روش نرم    

 و دو قیدی ییر را درنسر بگیرید    مساله دو متغیره1مثا 
(12)  min𝑧 = 4𝑥1 + 6𝑥2 

(13)  
𝑠. 𝑡.   10 − 5𝑥1 − 2𝑥2 ≤ 7 

(14)  
          15 − 2𝑥1 − 5𝑥2 ≤ 12 

, 𝑥𝑖 int.  𝑖 = 1,2             0 ≤ 𝑥1 ≤ 2         ,         0 ≤ 𝑥2 ≤ 3          
 های شدنی ای  مثا  عبارت است ایمجموعه اواب

{(0,3), (1,1), (1,2), (1,3), (2,0), (2,1), (2,2), (2,3)} 
کاران پاایی  نارم بارای یاافت   2باشاد  طباق قضایه بارای تاابع هاد  مای 8با مقدار بهی   (2,0)اواب بهی  بن 

𝑝باید دداقو  = صاورت عاادی باا یکادیگر اماع ی دوگاانی صاظر شاود  اگار قیاود را باهانتخاب شود تاا فاصاله 9

25نمااییم، قیاد  − 7𝑥1 − 7𝑥2 ≤ باه فضااای  دسات خواهاد بماد  واضاح اساات کاه فضاای شادنی نسابتب 19

,(0,1)}هااای شااود و اااوابشاادنی واقعاای بزرگتاار ماای مجموعااه کننااد ولاای در در ایاا  قیااد صاادق ماای {(1,0)

 (1,0)باا باردار  4کنند  اگر مسااله را باه ایای ایا  قیاد داو کنایم مقادار تاابع هاد  برابار قیود اصلی صدق نمی

𝑝است  بارای  = 1,… 𝑝شاود اماا در همای  ااواب تکارار مای 8, =  8ا مقادار بهای  با (2,0)ااواب بهای   9

𝑝شود  قید تجمیع برای داصو می =  به صورت ییر است  9

((10 − 5𝑥1 − 2𝑥2)
9 + (15 − 2𝑥1 − 5𝑥2)

9)
1
9 ≤ (79 + 129)

1
9 

( نقاااط دایااره، مجموعااه نقاااط شاادنی و نقاااط ضااربدر باارای مساااله اصاالی نشاادنی هسااتند و قیااد 1در شااکو )

 است رسم شده (𝑝9)و نه (𝑝7)، هظت(𝑝5)، پنج(𝑝3)، سه(𝑝1)های یکتجمیع برای نرم
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 های مختلف بر فضای شدنی مساله: تاثیر تجمیع توسط نرم1شكل 

تر شده و غیرها بیشان مت، توتوان سایوکار ای  روش را اینگونه تصور کرد که با افزایش مقدار نرمبه عبارت دیگر می    

ساله با شود و فضای شدنی ای  دو ممساله تجمیع دذ  میهای نشدنی برای مساله اصلی ای فضای شدنی اواب

 داریم:قضیه ییر را شوند  برای بهبود ای  روش یکدیگر یکسان می

واااود  𝑙2 ، 𝑙1هااا بااا یکاادیگر معادلنااد یعناای اعااداد مثباات ی ناارم، همااهℝ𝑛البعااد   در فضااای متناااهی3قضاایه    

.‖طوریکه برای هر دو نرم دارند به ‖𝛽 ،‖. ‖𝛼  و بردار دلخواه𝑋 :داریم 
 𝑙1‖𝑋‖𝛽 ≤ ‖𝑋‖𝛼 ≤ 𝑙2‖𝑋‖𝛽 

 مرااعه شود  [5]برهان  به 

 توان نشان داد که می 4با استظاده ای نامساوی هولدرهمچنینی 
(15)  

‖𝑋‖𝑞 ≤ ‖𝑋‖𝑝 ≤ 𝑛
(
1
𝑝
−
1
𝑞
)
‖𝑋‖𝑞 ∀ 𝑝, 𝑞 ∈ ℕ  , 0 < 𝑝 < 𝑞 

 داریم: (5( و )15با تواه به راب ه )
(16)  

‖𝑢𝑔(𝑥)‖𝑞 ≤ ‖𝑢𝑔(𝑥)‖𝑝 ≤ 𝑛
(
1
𝑝
−
1
𝑞
)
‖𝑢𝑔(𝑥)‖𝑞 

𝑘قرار دهیم  ≔ 𝑛
(
1

𝑝
−
1

𝑞
)

 توان نوشت:( می16در اینصورت ای )، 
(17)  1

𝑘
‖𝑢𝑔(𝑥)‖𝑝 ≤ ‖𝑢𝑔(𝑥)‖𝑞 ≤ ‖𝑢𝑏‖𝑞 

 ایم داده نشان RHSبا  مقدار سمت راست قید تجمیع، LHS را با مقدار سمت چپ قید تجمیعدر اداو  مختلف     

 ( خواهد بود 18)نتیجه قید   ( برای تجمیع قیود ای  مثا  استظاده نماییم17فرم )خواهیم ای میابتدا فرض کنیم 

(18)  
(
1

𝑘
) ((0/143 (10 − 5𝑥1 − 2𝑥2))

𝑝
+ (0/083( 15 − 2𝑥1 − 5𝑥2))

𝑝
)
(
1
𝑝
)
≤ 

((0/143(7))
𝑞
+ (0/083(12))

𝑞
)
(
1
𝑞
)
 

را به ایای ضری   1( وضعیت دو مثا  1ادو  )
1

𝑘
 کند را گزارش می 

                                                           
4 Hölder 
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 سمت چپ قید تجمیع بر وضعیت جواب بدست آمده: اثر تغییر نرم 1جدول 

𝑍∗ 𝑋∗ RHS LHS 1 وضعیت اواب برای قیود اصلی
𝑘⁄  𝑞 𝑝 

 1 9 540/0 0/969 078/1 (1,0) 4 نشدنی

 3 9 857/0 007/1 078/1 (1,0) 4 نشدنی

 7 9 978/0 064/1 078/1 (1,0) 4 نشدنی

 9 9 1 913/0 078/1 (2,0) 8 شدنی

شود، همان ور که دیده می    
1

𝑘
، 8تا  2های بی ایای هیچ یک ای نرمبا افزایش مقدار نرم دارای سیر صعودی است اما به 

باشیم باید راهکار تری را در سمت چپ قید داشتهکند بنابرای  اگر بخواهیم محاسبات سادهاواب بهی  تغییری نمی

ی دوگانی صظر شود  بدی  منسور ضری  کوچکتری را برای تا فاصله دیگری را برای انتخاب ضری  اختیار نماییم

‖𝑢𝑔(𝑥)‖𝑝 نماییم  واضح است کهانتخاب می (
1

𝑘
) 
(
1

𝑝
−
1

𝑞
)
‖𝑢𝑔(𝑥)‖𝑝 ≤

1

𝑘
‖𝑢𝑔(𝑥)‖𝑝 (  نتایج 2  در ادو )

)ضری  براساس 
1

𝑘
) 
(
1

𝑝
−
1

𝑞
)

 کند ( فرم کلی قید تجمیع را بیان می19اند  قید )بررسی شده 

(19)  
(
1

𝑘
) 
(
1
𝑝
−
1
𝑞
)
((0/143 (10 − 5𝑥1 − 2𝑥2))

𝑝
+ (0/083( 15 − 2𝑥1 − 5𝑥2))

𝑝
)
(
1
𝑝
)
≤ 

 ((0/143 (7))
𝑞
+ (0/083(12))

𝑞
)
(
1

𝑞
)

 
 

 : اثر تغییر نرم سمت چپ قید بر وضعیت جواب بدست آمده با تغییر ضریب2جدول 

) 𝑍∗ 𝑋∗ RHS LHS وضعیت اواب برای قیود اصلی
1

𝑘
) 
(
1
𝑝
−
1
𝑞
) (

1

𝑝
−
1

𝑞
) 𝑞 𝑝 

 1 9 578/0 889/0 1/037 078/1 (1,0) 4 نشدنی

 2 9 389/0 900/0 822/0 078/1 (2,0) 8 شدنی

 7 9 032/0 999/0 912/0 078/1 (2,0) 8 شدنی

 9 9 0 1 913/0 078/1 (2,0) 8 شدنی

𝑝شود که به ایای هر نرم دلخواه مشاهده میدر ای  مثا  م ابق نتایج بدست بمده      ≥ ، با درنسر گرفت  قید 2

)صورت بهتجمیع 
1

𝑘
) 
(
1

𝑝
−
1

𝑞
)
‖𝑢𝑔(𝑥)‖𝑝 ≤ ‖𝑢𝑏‖𝑞، شود  اکنون مثا  دودویی ییر را در اواب دقیق داصو می

 نسر داشته باشید 

   2مثا 
(20)   min𝑧 = 3𝑥1 + 2𝑥2 + 𝑥3 + 2𝑥4 + 8𝑥5 

(21)   𝑠. 𝑡.    − 𝑥1 + 𝑥2 − 𝑥3 + 𝑥4 − 𝑥5 + 4 ≤ 5 

(22)          −7𝑥1 + 3𝑥3 − 4𝑥4 − 3𝑥5 + 15 ≤ 13 

(23)  
, 𝑥𝑖 ∈ {0,1} , 𝑖 = 1,… ,5  8𝑥1 − 6𝑥2 − 𝑥3 − 3𝑥4 − 3𝑥5 + 14 ≤ 13 

نرم م لوب بزرگتر مساوی ، 2طبق قضیه  باشد برای تابع هد  می 2با مقدار بهی   (0,0,0,1,0)اواب اصلی مساله 

ایای انتخاب دو ضری  به 2(، نتایج دو مثا  3بید  در ادو  )بدست می 15
1

𝑘
)و  

1

𝑘
) 
(
1

𝑝
−
1

𝑞
)

 بررسی شده است  
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 ازای ضرایب مختلفبهبودیافته در مثال دودویی به 𝒑-: نتایج روش نرم3جدول 

1

𝑘
 : ضری  

) 𝑍∗ 𝑋∗ RHS LHS وضعیت اواب برای قیود اصلی
1

𝑘
) 𝑞 𝑝 

 1 15 359/0 916/13 988/13 (0,0,1,0,0) 1 نشدنی

 2 15 621/0 594/12 988/13 (0,0,0,1,0) 2 شدنی

(
1

𝑘
) 
(
1

𝑝
−
1

𝑞
)

 : ضری  

) 𝑍∗ 𝑋∗ RHS LHS وضعیت اواب برای قیود اصلی
1

𝑘
) 
(
1
𝑝
−
1
𝑞
) 𝑞 𝑝 

 1 15 0/384 441/13 988/13 (0,0,0,1,0) 2 شدنی

 3 15 925/0 623/13 988/13 (1,1,1,1,0) 8 شدنی

 5 15 981/0 857/12 988/13 (1,1,1,1,0) 8 شدنی

 8 15 996/0 654/13 988/13 (0,0,0,1,0) 2 شدنی

) ، استظاده ای ضری دهدنشان میدودویی  نتایج در ای  مثا همان ور که 
1

𝑘
) 
(
1

𝑝
−
1

𝑞
)

برخال  نتایجی که ای مساحو ، 

)ریزی عددصحیح داصو گردید، ناکاربمد است و ضری  برنامه
1

𝑘
 𝑝-کند  دا  الگوریتم نرمنتایج بهتری را اراحه می (

 نماییم بهبودیافته را بیان می

 کنیم بهبودیافته برای دو مساحو دودویی اراحه می 𝑝-مبتنی بر روش نرمدا  الگوریتمی 

 بهبودیافته 𝒑-الگوریتم حل مسائل دودویی مبتنی بر روش نرم -3. 2

تعداد  𝑚اکیدا مثبت هستند  فرض کنیم  𝑏و  𝑔(𝑥) که در بن را در نسر بگیرید (𝐵𝐼𝑃)یک -ریزی صظرمساله برنامه

 تعداد متغیرها باشد  𝑛 و قیود
 

 

 بهبودیافته 𝒑-الگوریتم روش نرم

 تعداد متغیرها و قیود را تعیی  کنید  ،( نوع مساله1گام     

 مشخص نمایید  2( را با استظاده ای قضیه 𝑞( کران مناس  برای نرم )2گام     

𝑝( 3گام      ∈ ℕ 0 ای انتخاب کنید که گونهرا به < 𝑝 < 𝑞  

𝑘( قرار دهید 4گام      ≔ 𝑛
(
1

𝑝
−
1

𝑞
)

𝜇‖𝑢𝑔(𝑥)‖𝑝  قید  ≤ ‖𝑢𝑏‖𝑞  را تشکیو دهید 

𝜇الف( اگر مساله دودویی است:              =
1

𝑘
 

𝜇ب(   اگر مساله عددصحیح محض است:              = (
1

𝑘
) 
(
1

𝑝
−
1

𝑞
)

 

 حیح دو نمایید اای مجموعه اصلی قیود قرار دهید و مساله را در دالت عددصرا به 4شده در گام ( قید تشکیو5گام     

 min𝑓(𝑥) (𝐵𝐼𝑃) 

(24)          𝑥 ∈ {0,1} 𝑠. 𝑡.  𝑔(𝑥) ≤ 𝑏  
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 بهبودیافته 𝑝-الگوریتم دو مساحو دودویی مبتنی بر روش نرم

در  (𝑆)صورت صورت مساله بهدر اینسایی کنید  ( پیاده24بهبودیافته را برای قیود ) 𝑝-الگوریتم نرم 4تا  1های ( گام1گام    
  بید می

 min𝑓(𝑥) (𝑆) 

(25)  
𝑠. 𝑡.  

1

𝑘
((∑ [𝑢𝑖𝑔𝑖(𝑥)]

𝑝
𝑚

𝑖=1
)
1/𝑝

) ≤ ‖𝑢𝑏‖𝑞  

           𝑥 ∈ {0,1}  
𝑝دهیم ابتدا قرار می( 2گام      = کنیم  دو وضعیت برای اواب بدست را تا رسیدن به اواب سراسری دو می (𝑆) ، مساله1

 پذیر است:بمده امکان
ایم پس متوقف ا یافتهرکند بنابرای  اواب مساله اصلی ( صدق می24الف( اواب شدنی است به ای  مظهوم که در قیود )          

 شویم می
 (𝑆)صورت ییر به مساله های ترکیبیاتی را به( نشدنی است  در ای  دالت برش24ب( اواب برای قیود مساله اولیه )          

𝑥𝑗  که کنیماضافه می
(𝑘)  مقدار فعلی متغیر𝑗- ام در تکرار𝑘-دهد ام را نشان می 

 ∑ (1 − 𝑥𝑗)

𝑥𝑗
(𝑘)
  =1

+ ∑ 𝑥𝑗

𝑥𝑗
(𝑘)
  =0

≥ 1 

 نماییم را دو می (𝑆𝐶)سپس مساله 
  

 min𝑓(𝑥) (𝑆𝐶) 

 𝑠. 𝑡.  
1

𝑘
((∑ [𝑢𝑖𝑔𝑖(𝑥)]

𝑝
𝑚

𝑖=1
)
1/𝑝

) ≤ ‖𝑢𝑏‖𝑞  

(26)           ∑ (1 − 𝑥𝑗)

𝑥𝑗
(𝑘)
  =1

+ ∑ 𝑥𝑗

𝑥𝑗
(𝑘)
  =0

≥ 1  

          𝑥 ∈ {0,1}  
داصو شود و یا مساله نشدنی  (𝐵𝐼𝑃)دهیم که یا یک اواب شدنی برای مساله را تا اایی ادامه می (𝑆𝐶)دو مساله ( 3گام     

𝑝یابد در  یراینصورت که اواب شدنی شود الگوریتم خاتمه میشود  در دالتی = 𝑝 + -و مجددا الگوریتم را ای ابتدا اارا می 1
 کنیم 

شدنی باشد که در (𝐵𝐼𝑃)  یابد که اواب بدست بمده ای نرم فعلی در مسالهتواه داریم که الگوریتم یمانی خاتمه می

 (𝐵𝐼𝑃)م که با نرم فعلی به وضعیت نشدنی برای کنیباشد و یمانی نرم را عوض میاینصورت اواب بهی  نیز می

 برسیم 

 نتایج محاسباتی -4. 2

گرد را بهبودیافته، مساله فروشنده دوره 𝑝-به منسور بررسی کارایی الگوریتم دو مساحو دودویی مبتنی بر روش نرم    

,𝑖)شهر  𝑛با  𝑗 = 1,2,… , 𝑛) ی و فاصله𝑐𝑖𝑗  بی  هر دو شهر𝑖 و𝑗 (𝑖 ≠ 𝑗)  اگر ای تواه داریم که  در نسر بگیرید

𝑥𝑖𝑗 برویم 𝑗به  𝑖شهر  =  MTZ5برای دذ  ییر تورها ای روش  کند ورا اختیار می 0و در  یراینصورت مقدار  1

 نماییم استظاده می
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𝑛2، تعاداد کاو متغیرهاای مسااله باه منساور داذ  ییرتورهاا 𝑦𝑖با اضافه شادن متغیرهاای      + 𝑛   خواهاد شاد

𝑛2،  (30)تعااداد کااو قیااود  − 3𝑛 + صااورت بااه (30ی قیااود )شاادهدر ایاا  دالاات فاارم تجمیااع باشااد ماای 2

 شود:تعریف می (STSP) شکوی تجمیع به( و مساله31)

را در مساحو تصادفی تولیدشده با توییع یکنواخت  (STSP)سایی مد  ای ای برخی نتایج پیاده( چکیده4ادو  )    

 اند دو شده ابایتگیگ 6با رم  7CORE iدر سیستمی  7بارونو ای طریق  6گمز درکه دهد( نشان می2و01صحیح )

 گردبهبودیافته با روش مستقیم در مساله فروشنده دوره 𝑝-: مقایسه روش نرم4 جدول

تعداد 
 گره

 بهبودیافته 𝒑-روش نرم روش مستقیم

𝒛∗ زمان حل 
فاصله تا ٪

 بهینگی
 𝒑 𝒒 زمان هر تكرار تعداد تکرار زمان حل

5 668 374/0 0 863/0 4 216/0 1 12 
50 50 701/0 0 403/2 18 133/0 1 385 
100 100 402/2 0 398/42 40 059/1 1 914 
140 140 754/12 0 781/0 3 260/0 1 1376 
180 180 754/47 0 079/59 25 363/2 1 1862 
200 200 344/43 0 010/0 2 005/0 2 2112 
220 220 286/108 0 016/0 2 008/0 2 2365 
240 240 238/106 0 657/15 5 131/3 2 2623 
260 260 779/779 0 957/154 23 737/6 2 2883 
280 280 460/107 0 419/14 4 605/3 2 3147 
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(27)   min  𝑧 =∑∑𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑗𝑖

 (TSP) 

(28)  ∀𝑗 = 1,2,… , 𝑛 𝑠. 𝑡.  ∑𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

= 1  

(29)  
∀𝑖 = 1,2,… , 𝑛          ∑𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

= 1  

(30)   2 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛  , 𝑖 ≠ 𝑗          𝑦𝑖 − 𝑦𝑗 + 𝑛𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑛 − 1  

           𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1} , 𝑦𝑖 ≥ 0  

  min  𝑧 =∑∑𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑗𝑖

 (STSP) 

 , ∑𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

= 1    ∀𝑖 𝑠. 𝑡.  ∑𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

= 1    ∀𝑗  

(31)  
         

1

𝑘
  

(

 
 
  ∑ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗 + 𝑛𝑥𝑖𝑗)

𝑝
𝑛

𝑖,𝑗=2
𝑖≠𝑗 )

 
 

(
1
𝑝
)

≤ (𝑛 − 1)(𝑛2 − 3𝑛 + 2 )
(
1
𝑞
)
  

 

          𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1} ,  𝑢𝑖 ≥ 0  
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300 300 195/847 0 729/161 68 378/2 1 3414 

 - - 809/1 18 119/41 0 935/186 − متوسط

تجمیع  ای طریقاله به علت بنکه اندایه مس، در همه ی موارد اواب بهی  یافت شده است بعالوه (4طبق نتایج ادو  )

 ،هازرگی برای نرمبهای اای کارکردن با تواندر واقع به  ستبهبود داشته ا 76٪متوسط یمان دو کاهش یافته، قیود 

 پذیرد تری انجام میر  با مقادیر کمتر با محاسبات کاراتر در یمان کوتاهای  کا

 بندینتیجه و جمع -3

ای   تواه به ماهیت  یرخ ی، م ر  شد  با باشدهای تجمیع قیود میکه یکی ای روش 𝑝-نرمدر ای  مقاله روش 

-یابد  با استظاده ای معاد پیچیدگی محاسباتی و یمان دو مساله به شدت افزایش می ،روش با افزایش اندایه مساله
بنای بن، الگوریتمی برای دو ی و بر مبهبودیافته معرف 𝑝-روش نرم ،ها در فضای دقیقی و نامساوی هولدربودن نرم

با توییع گرد مساله فروشنده دورهنمونه سایی ای  الگوریتم در یایده   نتایج پیادهمساحو ترکیبیاتی دودویی اراحه شد

 باشد  یکنواخت صحیح داکی ای کارایی روش و کاهش یمان محاسباتی می

معمولی یا بهبودیافته در سایر مساحو  𝑝-روش نرم تواند در خصوص بکارگیری ازحیهای بتی میپنوهش    

سایی الگوریتم را ی عملکرد و پیادهتوان نحوههای معتبر باشد  همچنی  میعددصحیح به همراه انواع برش و نامساوی

 در سایر مساحو معرو  ترکیبیاتی مورد تحقیق قرار داد 

 تقدیر و تشكر

 را دارند ی داوران کما  تشکر نویسندگان ای کمیته
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