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 چكیده

فرآیند  نجی مدیریتبا نقش میا پایدار تأمین زنجیرۀ مدیریت واکاوی تأثیر نوآوری و فشار مشتری برپژوهش حاضر با هدف کلی 
غرب  ان سامانجامعۀ آماری پژوهش شامل تمام کارکنان شرکت سیمانجام شد.  شرکت سیمان سامان غرب کرمانشاهدر  پایدار

گیری تصادفی ه روش نمونهب هانفر از آن 147، تعداد گیری بارتلت و همکاراندول نمونه(. با استفاده از جN=500کرمانشاه بودند )
ی ن توسط جمعآروایی  ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامۀ استانداردی بود کهای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. طبقه

 ار توصیفی وها در دو بخش آماز متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده
بی مدل ساختاری انجام شد. نتایج حاصل از ارزیا 3نسخۀ  SmartPLSو  23نسخۀ  SPSSافزارهای اطی با استفاده از نرماستنب

واریانس متغیر مدیریت  درصد از تغییرات 56/0حاکی از آن بود که مدیریت فرآیند پایدار، فشار مشتری و نوآوری قادر به تبیین 
دها و هش، پیشنهابودند. در نهایت برمبنای نتایج حاصل از پژوکرمانشاه  سامان غربسیمان  شرکتزنجیرۀ تأمین پایدار در 

گذاران و یاستسبه کرمانشاه  سیمان سامان غرب شرکتراهکارهایی در جهت توسعه و بهبود مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار در 
 های مورد مطالعه ارائه گردید.مدیران شرکت

 ؛ زنجیرۀ تأمین.نوآوری ؛فشار مشتری ؛ایدارمدیریت فرآیند پکلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

عددی یطی متمحهای بشر، مشکالت زیستدر خالل دهۀ گذشته عدم توجه به مفاهیم توسعۀ پایدار و گسترش فعالیت

 ا توجه بهند. لذزیست بشر شوتواند منجر به کاهش کیفیت محیطکه این مسائل به طور بالقوه می را به وجود آورده

دیل ها تبانمشی سازمها و خطزیست به یکی از موضوعات کلیدی در سیاستتوسعۀ پایدار و حفاظت از محیطول اص

از سوی  گی دارند وها وابستکنند و به آنهای اقتصادی از یک سو از منابع طبیعی استفاده میفعالیت .[1] شده است

سائل م نانچه بهبراین، چکنند. بناه میزیست را آلوده محیطای است که به طور بالقوها به گونهدیگر، ماهیت فرآیند آن

ن وجه به ایاز عدم ت های کالنی برای رفع خسارت ناشیها توجه نشود، باید هزینهگونه فعالیتمحیطی انجام اینزیست

ها شرکت گرانینمحیطی، افزایش دانش و آگاهی و های زیستهای ناشی از آسیبافزایش هزینه .[2] موضوع صرف شود

ی رشد و هار راهدها را بر آن داشته است که ، این شرکتمنابع طبیعیهای اقتصادی بر در مورد اثرات سوء فعالیت

ید بر حفاظت از ها با تاکمحیطی شرکتبر این اساس، مدیریت زیست .[3] توسعه اقتصادی خود بازنگری داشته باشند

 های جهانیو فشار ها، کارکنان و رقبا تبدیل شدهان، سهامداران، دولتزیست به یکی از مهمترین مسایل مشتریمحیط

 .[4]زیست نموده است ها را ملزم به تولید محصوالت و خدمات سازگار با محیطنیز سازمان

کارهایی در زمینه ها در مورد هشدارهای محیطی، تولیدکنندگان را مجبور به تالش برای کاربرد راهافزایش نگرانی

وری سبز، تولید پاک و سیستم هایی نظیر مدیریت زنجیرۀ پایدار، بهرهزیست نموده است. دیدگاهمدیریت محیط
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در این میان، از آنجا که اثرات . [5]اند های مدیریت سبز به کار گرفته شدهمحیطی برای فعالیتمدیریت زیست

ها و عملیات محیطی به داخل و مدیریت برنامهافتد نامطلوب محیطی در همه مراحل چرخه عمر محصول اتفاق می

عنوان یک دیدگاه جامع مدیریت محیطی که شود، رویکرد مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار بهمرزهای سازمان محدود نمی

گیرد، مورد توجه زیادی کنندگان را در بر میکنندگان به تولیدکنندگان و در نهایت به مصرفها از تأمینهمۀ جریان

های زنجیرۀ تأمین در دیدگاه مرسوم و گذشته، مدیریت زنجیرۀ تأمین شامل هدایت تمام بخش .[2]گرفته است  قرار

و مدیران زنجیرۀ تأمین به  بودوری و سود بیشتر به صورت یکپارچه و هماهنگ با هدف بهبود عملکرد جهت ارتقا بهره

محیطی زنجیرۀ کیفیت بودند، اما بهبود عملکرد زیست تر کاال و خدمات، کاهش هزینه و افزایشدنبال تحویل سریع

امروزه تسریع قوانین و مقررات  .[6] گردیدزیست لحاظ نمیهای اجتماعی و تخریب محیطتأمین و اهمیت هزینه

کنندگان برای عرضۀ محصوالت پایدار به محیطی و تقاضای روبه رشد مصرفدولتی جهت اخذ استانداردهای زیست

کنندگان نهایی، به های مرتبط با جریان کاال از مرحلۀ مادۀ خام تا تحویل کاال به مصرفتأمین که تمام فعالیتزنجیرۀ 

« مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار»گیرد، موجب ظهور مفهوم جدید انضمام جریان اطالعات در سراسر زنجیرۀ را در بر می

با توجه به مزایای مادی و معنوی  .[7] راحی تا بازیافت استشده است که در برگیرندۀ مراحل چرخۀ عمر محصول از ط

های خصوصی و دولتی به سمت پایداری در مدیریت زنجیرۀ ها و شرکتمدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار بسیاری از سازمان

ه بسیاری این در حالی است ک .[4]اند عملیات خود مدنظر قرار دادهتأمین خود حرکت کرده و معیارهای جدیدی را در 

ها را مورد سنجش قرار ها فاقد دیدی جامع پیرامون مسائل مرتبط با پایداری و معیارهایی که بتوانند آناز شرکت

-ها چگونه توسعه میای که هنوز مشخص نشده است که مدیریت زنجیرۀ تأمین در داخل شرکتگونهد، هستند؛ بهنده
حال با توجه به درک نیاز  .[6] ای از ابهام قرار داردر آن هنوز در هالهیابد و همچنین نحوۀ تأثیرگذاری عوامل مختلف ب

های خصوصی و دولتی، بایستی مطالعاتی ها و شرکتو ضرورت وجود و اجرای مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار در سازمان

کاربردی در خصوص وضعیت اجرای مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار و عوامل مؤثر بر آن انجام شود. در این راستا، پژوهش 

 سیمان سامان غرب کرمانشاه است.به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیرۀ تأمین در شرکت  حاضر

 پیشینۀ پژوهش -2

 شریک هایانسازم تمام که کار و کسب فرایندهای رسمی یکپارچگی و ره تأمین عبارت است از هماهنگیمدیریت زنجی
 به دستیابی و رزشا ایجاد منظور به را یندهاآفر و خدمات محصوالت، مداوم طور به تا کرده درگیر را تأمین ۀشبک در

داخل و خارج از  مطالعات مختلفی در. [8]دهند  بهبود و کنند تحلیل بسنجند، بازار نهایی و میانی مشتریان رضایت

-می ها اشارهاز آن انجام شده است که در ادامه به برخی عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدارکشور در خصوص 
 هایفعالیت بر بودن نوآور و مشتری فشار نقش» ای تحت عنواندر مطالعه [9]ازبری و همکاران  پورابراهیم شود.

 نوآوربودن و شتریم فشار به این نتیجه دست یافتند که عوامل« پایدار رقابتی مزیت و پایدار تأمین زنجیره مدیریت
شناسایی »نوان عپژوهشی تحت  [10]لطفی و همکاران . است مؤثر پایدار تأمین زنجیره مدیریت هایفعالیت بر شرکت

ترین اد که مهمده نشان انجام دادند. نتایج این مطالع« های آمادیعوامل مؤثر بر مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز در سامانه

ظر فنی و ز نقطه نآالت، تجهیزات و ازار ادر زنجیرۀ تأمین سبز، رعایت استانداردهای الزم در خرید ماشین شاخص

شد و در بال میترین رتبه مربوط به شاخص عدم وجود آالیندگی آب و خاک و هوا در حمل و نقمحیطی و پایینزیست

ه بتبه مربوط رترین آل باالترین رتبه مربوط به احساس مسئولیت اجتماعی در رابطه با خرید سبز و پایینوضعیت ایده

 کنندگان مواد اولیه در حفاظت از محیط زیست بود.آگاهی تأمین

ها در مدیریت زنجیرۀ فشار مشتری و نوآوری: نقش آن»ای با عنوان مطالعهدر  ]6[گوالندریس و کلچشمیدت 

که فشار مشتری و نوآوری تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت فرآیند پایدار  نتیجه دست یافتندبه این « تأمین پایدار
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نتایج نشان داد که مدیریت فرآیند پایدار نقش میانجی در رابطۀ بین فشار مشتری و نوآوری بر چنین، همدارند. 

تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در »ای با عنوان مطالعهدر  ]1[ پراساد و همکاران. داردمدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار 

ترین عوامل مؤثر بر اجرای که مهم به این نتیجه دست یافتند« ای در هنداجرای مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار: مطالعه

آورانه پایدار، تالش در جهت سازگاری با زنجیرۀ تأمین پایدار عبارت از: محیط سازمانی مطلوب، تدارکات و اقدامات نو

 ها و فشارهای محیط خارجی  بودند.استاندارد
 نوآوری و تأثیر واکاوی ، نگارنده به منظور دستیابی به هدف پژوهش که همانابررسی ادبیات تجربی پژوهشپس از 

رب ان سامان غبا نقش میانجی مدیریت فرآیند پایدار در شرکت سیم پایدار تأمین زنجیرۀ مدیریت فشار مشتری بر

وهش به صورت زیر مدل نظری پژرا مبنای کار قرار داده و بنابراین  ]6[گوالندریس و کلچشمیدت  بود، مدلکرمانشاه 

 (.1شکل ) گرفتشکل 

 
 
 
 

 

 

 روش تحقیق -3

یل ری  و تحلردآوگو در  هدف کاربردی روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، از لحاظ پارادایم، کمی؛ با توجه به

های وشرز بین اهمبستگی و از روش های توصیفی رود، که از بین روششمار میها نیز از نوع تحقیقات توصیفی بهداده

طالعه می مورد جامعه آمارسازی معادالت ساختاری مبتنی بر واریانس استفاده شده است. همبستگی از رهیافت مدل

که در ند نفر بود 500 در این پژوهش شامل تمام کارکنان شرکت سیمان سامان غرب منطقه کرمانشاه به تعداد

ای قهصادفی طبتگیری روش نمونههای پژوهش از برای انتخاب نمونه .ف مشغول فعالیت بودندلواحدهای سازمانی مخت

ارتلت بگیری ونهول نمبا انتساب متناسب بر اساس واحد سازمانی محل کار بهره گرفته شد. حجم نمونه با استفاده از جد

ر این پژوهش ها و اطالعات دآوری دادهابزار اصلی برای جمع .ن شدنفر تعیی 147، به تعداد (2001و همکاران )

یی آن با که روایی آن توسط جمعی از متخصصان و پایا بود ]6[استاندارد گوالندریس و کلچشمیدت ۀ پرسشنام

ده از با استفا نباطیها در دو بخش آمار توصیفی و استمحاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده

 انجام شد. 3نسخۀ  SmartPLSو  23نسخۀ  SPSSافزارهای نرم

 های پژوهشیافته -4

 87/35ه کرمانشاه سیمان سامان غرب منطق شرکت میانگین سن کارکنان مورد مطالعه در که نتایج پژوهش نشان داد

درصد( افراد  8/74ند. اکثر )سال قرار داشت 57تا  19ها در دامنه سنی که آن ای؛ به گونهسال بود 48/8با انحراف معیار 

درصد  8/74د که چنین، نتایج پژوهش نشان داها زن بودند. همدرصد( از آن 2/25نفر ) 37مورد مطالعه مرد و تنها 

ها مجرد بودند. نتایج ز آننفر( ا 37درصد ) 2/25ترین فراوانی، متأهل و تنها نفر( از کارکنان مورد مطالعه با بیش 110)

ها آن درصد از 5/9 مورد مطالعه با بیشترین فراوانی دارای تحصیالت لیسانس و افراددرصد  5/41پژوهش نشان داد که 

 دیپلم بودند.انی دارای تحصیالت با کمترین فراو

گیری عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار در شرکت اندازه منظور بررسی برازش، روایی و پایایی مدلبه

مدیریت زنجیرۀ 

 تأمین پایدار
مدیریت 

 فرآیند پایدار

 فشار مشتری

 نوآوری

 کنندهارزیابی تأمین

 کنندههمکاری تأمین

  مدل نظری پژوهش :1شكل 
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نتایج حاصل از پژوهش نشان سیمان سامان غرب منطقه کرمانشاه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. در این راستا، 

ها از ؛ بنابراین، دادهاز مقدار مناسبی برخوردار بودند گیری پژوهشهای ارزیابی نیکویی برازش مدل اندازهداد که شاخص

نتایج نشان داد چنین، هم لحاظ آماری با ساختار عاملی و زیربنای نظری چهار متغیر نهفته پژوهش سازگاری داشتند.

( و از لحاظ 68/0های انتخابی برای متغیرهای نهفتۀ پژوهش باال )باالتر از عاملی استاندارد شده تمامی نشانگر که بار

بُعدی بودن (. این نتایج شواهد کافی را برای تأیید تکP<0.01آماری در سطح خطای یک درصد معنادار بودند )

نشانگرهای انتخابی توان اظهار کرد که نشانگرهای انتخابی در هر یک از متغیرهای پژوهش فراهم کرد؛ بنابراین، می

نتایج نشان داد که پایایی ترکیبی افزون بر این،  اند.برای هر یک از متغیرهای نهفتۀ پژوهش به درستی انتخاب شده

(CR تمام متغیرهای نهفتۀ پژوهش بیشتر از )بود؛ بنابراین، تمام  70/0ها نیز باالتر از و ضریب آلفای کرونباخ آن 70/0

نتایج نشان داد که میانگین  گیری پژوهش از پایایی مناسبی برخوردار بودند.ها( مدل اندازهمتغیرهای نهفته )سازه

بود؛ بنابراین، تمام متغیرهای نهفتۀ  50/0( برای تمام متغیرهای نهفتۀ پژوهش بیشتر از AVEواریانس استخراج شده )

که جذر  نشان دادنتایج  چنین،هم دند.گیری پژوهش از روایی همگرای مناسبی برخوردار بوموجود در مدل اندازه

( بزرگتر از همبستگی AVE<0.90>0.76میانگین واریانس استخراج شده برای هر یک از متغیرهای نهفتۀ پژوهش )

-که نشانگرهای انتخابی برای هر متغیر نهفته در مدل اندازه دهدمی( بود. این نتیجه نشان r<0.63>0.07ها )بین آن
گیری پژوهش را به باالیی از واریانس مشترک آن متغیر نسبت به سایر متغیرها در مدل اندازهگیری پژوهش درصد 

 گیری پژوهش تأیید شد.  گذارند؛ بنابراین، روایی تشخیصی متغیرهای نهفتۀ موجود در مدل اندازهاشتراک می

شد. مدل  ستفادهاابی مدل ساختاری های پژوهش در قالب مدل پیشنهادی از روش ارزیمنظور آزمون فرضیهبه در ادامه

حاصل از  (5( و خالصۀ نتایج )جدول 3(، در حالت معناداری )شکل 2ساختاری پژوهش در حالت استاندارد )شکل 

ر ادامه دانشاه کرمسیمان سامان غرب ارزیابی مدل ساختاری عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار در شرکت 

 اند. ارائه شده

 
 مدل ساختاری در حالت استاندارد :2شكل 

 =γ= 0.23, t) نهفتۀ مدیریت فرآیند پایدار هایدهندۀ این است که متغیر؛ نشان5نتایج ارائه شده در جدول 
تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت زنجیرۀ  (γ= 0.47, t= 5.99) نوآوری و (γ= 0.35, t= 5.24) فشار مشتری ،(2.84

الزم به ذکر است که تأثیر غیرمستقیم متغیر نهفتۀ فشار  .ندمان سامان غرب کرمانشاه دارتأمین پایدار در شرکت سی

مشتری بر مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار در شرکت سیمان سامان غرب کرمانشاه از لحاظ آماری معنادار نشد؛ این در 

ب حالی است که تأثیر غیر مستقیم متغیر نهفتۀ نوآوری بر مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار در شرکت سیمان سامان غر

زمایشى کرمانشاه معنادار شد. 
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 : مدل ساختاری در حالت معناداری3شكل 

ر نوآوری ب شتری ودر نهایت، نتایج پژوهش نشان داد که اثر کل متغیرهای نهفتۀ مدیریت فرآیند پایدار، فشار م

 ه در جدولدائه شنتایج ارچنین، هممدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار در شرکت سیمان سامان غرب کرمانشاه معنادار شد.

رمانشاه غرب ک دهد که ضریب تبیین متغیر نهفتۀ مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار در شرکت سیمان سامان؛ نشان می5

ن دار در شرکت سیمادرصد از تغییرات متغیر نهفته مدیریت زنجیرۀ تأمین پای 56باشد؛ بدین معنی که می 56/0برابر 

ه ینی است کبپیش وت فرآیند پایدار، فشار مشتری و نوآوری قابل تبیین سامان غرب کرمانشاه  توسط متغیرهای مدیری

 باشد.درصد قابل توجهی می
 خالصه نتایج ارزیابی مدل ساختاری پژوهش -5جدول 

  اثر کل  اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیرهای نهفته

2R زابرون زادرون γ t γ t γ t 
 

مدیریت زنجیرۀ تأمین 

 پایدار

 56/0 84/2** 23/0 - - 84/2** 23/0 فرآیند پایدارمدیریت 

 80/5** 36/0 85/0 02/0 27/5** 35/0 فشار مشتری

 71/9** 61/0 80/2** 14/0 99/5** 47/0 نوآوری
 معناداری در سطح خطای یک درصد  **

 گیرینتیجه -5

ۀ تأمین ریت زنجیری بر مدیتأثیر مثبت و معنادارمدیریت فرآیند پایدار  که متغیر نهفتۀ های مطالعه بیانگر آن بودیافته

ماعی اجت و یمحیطهای بنیادین زیستفعالیت. پرواضح است که پایدار در شرکت سیمان سامان غرب کرمانشاه دارد

 ازی زنجیرۀسرچهشرکت سیمان سامان غرب کرمانشاه که از پایداری فرآیند مدیریت حکایت دارد، موجب تلفیق و یکپا

دیریت زنجیرۀ مشود که در نتیجۀ آن پایداری اجتماعی می و محیطی زیست اقتصادی،تأمین شرکت با توسعۀ پایدار 

 ]6[و کلچشمیدت  و گوالندریس ]11[ های این پژوهش سو و همکارانمطابق با یافتهتأمین را به دنبال خواهد داشت. 
ی از آن حاک پژوهش نتایج، چنینهم اند.یریت زنجیرۀ تأمین پایدار اذعان نمودهمدیریت فرآیند پایدار بر مدنیز به تأثیر 

 مان سامانکت سیبود که متغیر نهفتۀ فشار مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار در شر

 شرکت هایعالیتاز ف اشین و محیطی اجتماعی هایکه جنبهتوان گفت نظر به اینغرب کرمانشاه دارد. در توضیح می
مهمی در اتخاذ  تواند عامل، لذا فشار مشتری می]12[ است  مؤثر گیرندمی خرید برای مشتریان که هاییتصمیم در

ز است و نیاند خوتوارویکرد مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار در شرکت سیمان سامان غرب باشد. چرا که هیچ شرکتی نمی

ین ادر  است. شتریانمهای برای باقی ماندن در عرصۀ رقابت ناگزیر به سازگاری با خواستهمشتریان را نادیده بگیرد و 

، ]14[ ، والف]13[ ن، ربز و همکارا]1[پراساد و همکاران ، ]9[ازبری و همکاران  پورراستا، محققانی نظیر ابراهیم

به تأثیر مثبت و  نیز ]12[بنیتو  -گنزالسو  بنیتو -گنزالس و ]15[همکاران  و ژو، ]6[گوالندریس و کلچشمیدت 

 اند.بر مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار اذعان نموه معنادار فشار مشتری

که متغیر نهفتۀ نوآوری، تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار در شرکت سیمان  نشان دادنتایج 
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 بینیپیش ور برایبهره و مؤثر هایسیستم به دنبال توسعۀهای نوآور که شرکتسامان غرب کرمانشاه دارد. نظر به این

لذا ، [6] سازمانی غلبه نموده و برای بروزرسانی خود از آن بهره گیرند  ایستایی ها هستند تا به موجب آن برفرصت

عبارت دیگر، تفاوت باشند. به محیطی بیتوانند به بحث پایداری زنجیرۀ تأمین و مباحث زیستهایی نمیچنین شرکت

 در جدید هایایده اجرای و پذیرش دهند، همواره به دنبال ایجاد،هایی که نوآوری را سرلوحه خود قرار میشرکت
 نیازهای از باشند؛ بنابراین از آنجایی که امروزه پایداری زنجیرۀ تأمین برگرفتهفرآیندها، محصوالت و خدمات خود می

گیری و کاربست تری به دنبال بهرههایی که نوآورتر باشند به میزان بیشرکتباشد، لذا شذینفعان می و مشتریان

، ]9[ازبری و همکاران  پورهای این بخش از مطالعه، ابراهیمراستا با یافتهباشند. هممدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار می

نیز در مطالعات خود تأثیر نوآوری بر مدیریت زنجیرۀ تأمین  ]6[و گوالندریس و کلچشمیدت  ]1[پراساد و همکاران 

فشار مشتری و نوآوری پایدار،  فرآیند مدیریتکه نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به این اند.پایدار را به تأیید رسانده

-ادامه با استناد به یافتهباشند؛ لذا در می مؤثر سیمان سامان غرب کرمانشاه شرکت در پایدار تأمین زنجیرۀ مدیریت بر
کرمانشاه  سیمان سامان غرب شرکت در پایدار تأمین زنجیرۀ های پژوهش و با هدف ایجاد، توسعه و بهبود مدیریت

 شود:ریزان و سیاستگذاران شرکت مذکور ارائه میپیشنهادهای کاربردی به مدیران، برنامه

 ؛ستیزطیمحصوالت سازگار با محو تولید  یطراحتالش در جهت  √

 نان در انواده آخسیمان سامان غرب کرمانشاه به همراه اعضای  هایی متشکل از کارکنان شرکتاندازی گروهراه

 زیست و رواج این فرهنگ در عرصۀ اجتماع؛جهت حمایت از محیط

 و در نظر کتمور شراهای نوآورانه برای انجام تشویق کارکنان شرکت سیمان سامان غرب کرمانشاه به ارائه ایده √

 گرفتن جوایز مادی و معنوی برای چنین افرادی؛

حصوالت و ممحیطی در انتخاب نظر گرفتن مسائل زیست تبلیغات گسترده برای تشویق و توجیه مردم به در √

 سیمان؛های شرکتهای فرآورده
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 چکیده

پژوهش  نیا يلهدف اصباشد. يپروژه ها م تیریمسائل در مد نیساخت از مهم تر يپروژه ها تيدرموفق يديعوامل کل یيشناسا
 منظور نيهم به اشد.ي قطارشهري کرمانشاه مي ب بهتر پروژه تیریو مدافزایش موفقيت  عوامل در جهت نیا يريو بکارگ یيشناسا

 نيتام ،يطراح ،يزیر برنامه ،يپرداز دهیا يمرحله اصل 5شد که در  یيشاخص شناسا 38صورت گرفته  ياز پژوهش ها استفاده با
ارسال  وژهو ساخت پر تیریمد متخصصاننفر از 100 يشده برا یيشناسا يشدند. سپس شاخص ها يو ساخت دسته بند زيو تجه

با  وه پرسشنام طي چندمرحله توزیع. پس از ندیبه تطابق شاخص هامشخص نما و از آنها درخواست شد تا نظرات خود را نسبت
به  ت،ير موفقبعوامل موثر  یينها ستيل . پس از مشخص شدننمودند دیيشاخص را تا 30 افرادخبره يدلف کياستفاده از تکن

ت شد تا ها درخواسقرار گرفت و از آن افرادخبره ارياخت درفازي  متلیشده ، پرسشنامه د يفهرست ساختارده کی جادیمنظور ا
ند نمود ياردهرا ساخت ياصل يها تياز فعال کیعوامل هر آنها اساس  نيهم برکنند. سهیمقا گریکدیعوامل را به صورت دو به دو با 

 ت.اس يذاراز نظر اثرگ يباالتر تیاولو ياز شاخص ها در هر مرحله دارا کيکه کدام داد به دست آمده نشان جیو نتا

 .فازي متلید کيتکن ؛پروژه تيعوامل موثر بر موفق ؛ساخت تیریمد ؛پروژه تیریمد :یدیکل لماتک

 مقدمه -1

که  باشدي پروژه م کیدر  ريافراد درگ هيو کل رانیمد ياهداف و دغدغه ها نیو مهمتر نیپروژه از بزرگتر کی تيموفق

عوامل کار را این  ريو فراگ يکاف شناختپروژه است. عدم وجود ميت يوحدت بخش تالش و کوشش تمام اعضا يبه نوع

 ایدر شکست  رگذاريتاث يفاکتور ها یيشناسا ن،یبرا. بنادینماي و نحوه عملکرد پروژه ها دشوار م شیکنترل، پا يبرا

 يبرا يتواند چارچوب مناسب يم انیو مجر انیو کارفرما رانیمد يسوپروژه ها متناسب با نوع پروژه ها از تيموفق

تواند به  يپروژه ها م تيشناخت عوامل موفق ني. همچندیآنان فراهم نما يبرا پروژه يها يخروج يو بررس يابیارز

 يپروژه ها يو به طور کل يعمران يپروژه ها تي. ماهدیطول عمر پروژه کمک نما در مناسب منابع صيتخص تیریمد

 ،ياجرا شده در ساختمان، نوع مصالح، روش اجرا، کاربر ستميهر کدام از آنان است. نوع س طیشرا ساخت متفاوت بودن

یي شناسا نهيرا در زم يمطالعات گسترده ا در دهه گذشته نيهستند که محقق يمنابع و... موارد صيتخص تيوضع

حوزه  کیپروژه به عنوان  تیریمد .[1]آغاز نموده اند ستميآن س عتيهر نوع از پروژه ها با توجه به طب تيعوامل موفق

که جنبه  يادیز يها کيابزار ها و تکن ها، يروش ها، متدولوژ نیدر جهان شناخته شده است. بنابرا يتخصص يکار

حال در کشور ما به  نیدهند، وجود دارد. با ا يممختلف پروژه را از زمان شروع تا اتمام آن تحت پوشش قرار يها

در  ایشوند و  ياز موعد انجام م رترید ایشده و  نييتع بودجهاز شيب يادیز يشود که هر ساله پروژه ها يم دهیوضوح د

 شیبه افزا ازيو ن ريشکست، تاخ يبا توجه به نرخ باال .[3]شوند يم شده با شکست مواجه نييبه اهداف تع دنيرس

پروژه  نیا تیتقو قیشود تا از طر یيپروژه ها شناسا تيموفقاست تا عوامل موثر بر ازين ،يعمران يبودجه در پروژه ها

                                                           
1 Fuzzy Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (FDEMATEL) 
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 يعمران يدر پروژه ها ريتاخ ایکند. چنانچه شکست  دايکاهش پ ريتاخو بروز شکست و تيها، احتمال کاهش موفق

 نهیهز يدر پروژه دارا ريباشد. هر روز تاخ يجبران م رقابليغ يو در موارد نيسنگ اريبس وارده کالن رخ دهد، خسارات

 تواند يشده م انيب يها نهیباشد که جمع هز يکار م يروين نهیو هز زاتيتجه ينگهدار نهیکالن، هز هیسرما خواب

 تيموفق برعوامل موثر يو رتبه بند یيرو شناسا ني. از همدینما ياز حد معمول و منطق ادتریز اريپروژه را بس نهیهز

 نیاست که عمده تر يمسئله در بخش حمل و نقل، بحث حمل و نقل عموم نیتر مهمدارد. تياهم يعمران يپروژه ها

 يو آلودگ کيحل مشکل تراف يراهکارها نیازمهمتر يکی هينقل لهيوس نیکه ا رایز شود يم قطارشهريآن مربوط به 

سرعت  شیافزا ،يکاهش مصرف انرژ ،يتوان کاهش تصادفات رانندگ ياست. عالوه بر آن م شده هوا در جهان شناخته

پروژه و  تيموفق يديعوامل کل یيپژوهش شناسا نیا يهدف اصل نام برد. آناستفاده از يایمناسب را از مزا نهیسفر، هز

اساس  نيبر هم باشد. يکرمانشاه م يقطارشهر يهتر پروژه ب تیریو مد تيموفق شیعوامل در جهت افزا نیا يريبکارگ

شده با  یيغربال کردن عوامل موثر شناسا ،يعمران يپروژه ها تيعوامل موثر بر موفق یيشناسابه پژوهش حاضر در

بر  يکاربرد يارائه راهکارها فازي و متلید کيشده با استفاده از تکن یيعوامل نها يساختارده افرادخبره،استفاده از نظر

 کرمانشاهدر  قطارشهري يپروژه عمران تيچنانچه عوامل موثر بر موفقپرداخته شده است. به دست آمده جیاساس نتا

پروژه را داشت. مگر آنکه  نیدر ا ريتاخ ایتوان انتظار شکست  يم نيشيبر اساس شواهد پ رد،يقرار نگ يمورد بررس

عوامل،  نیتا با استفاده از مهمتر رديطرح قرار گ یياجرا رانیمد اريدر اخت وشود یيپروژه شناسا تيعوامل موثر بر موفق

پژوهش حاضر کمک  يهدف علم داشته باشند. قطارشهري کرمانشاه يپروژه عمران در تياحتمال موفق شیدر افزا يسع

 باشد. يم کرمانشاه يقطارشهر يبه انجام بهتر و تحقق اهداف مد نظر در پروژه عمران

 وپیشینه ی پژوهشادبیات موضوع  -2

داشتن کارکنان از  يکارکنان و آگاه نيشود و ارتباطات ب يمحسوب م ستميس کی ایسازمان  کی يپروژه عمران کی

 ایشکست  يکند. هرپژوهشگر فایآن پروژه ا تيدر موفق يديتواند نقش کل يپروژه ساخت و ساز م کینقش خود در 

بر پروژه تمرکز  يشوند: برخ يم ميدو دسته تقس رد يکند، اما در حالت کل يم يبررس يمتفاوت دگاهیرا از د تيموفق

از  يپروژه را بر اساس برخ اشکستی تيدسته، موفق ني. اولدهنديدستاوردها را مد نظر قرار م يکنند و برخ يم

مانند  ،يساز ادهيبه اهداف پ يابيرا دست تيموفق گرید يکنند و برخ يم فیزمان تعر ای نهیپروژه، مانند هز يارهايمع

 يعملکرد يو کاهش گلوگاه ها يبهتر، بهبود ارتباطات درون سازمان يريگ ميتصم ،ياطالعات سازمان يساز کپارچهی

دارند و  تيمشروط به موفق يکنند. دستة دوم، نگاه يم يشکست معرف کیرا  ارهاياز مع کیدانند و کمبود هر  يم

 یيشود: شناسا يمحقق م ریز يهدف بر اساس اهداف فرع نیا .[2]کنند يم فیعرت يخود را در سطوح مختلف دید

شده با استفاده از نظر خبرگان،  یيغربال کردن عوامل موثر شناسا ،يعمران يپروژه ها تيعوامل موثر بر موفق

به دست  جیبر اساس نتا يکاربرد يارائه راهکارها ،يفاز متلید کيشده با استفاده از تکن یيعوامل نها يساختارده

 شياهداف از پ يبه برخ يابيپروژه، دست تيپروژه شده اند، معموال منظور از موفق کی ريکه درگ يافراد ي. برادهآم

استفاده کنندگان و  يباشد ول يم يمنیو ا تيفيعملکرد، ک نه،یمانند زمان، هز یيپارامترها ليشده پروژه، از قب نييتع

پروژه و برداشت  يپروژه ندارند. لذا انتظارات در موردخروج مورددر  يشده ا نييتع شياهداف از پ نيچن يافکار عموم

 نیساخت از مهم تر يپروژه ها تيعوامل موفق یيشناسا[.3شکست پروژه متفاوت خواهد بود] ای تيهر کس از موفق

 شیکنترل، پا يپروژه کار را برا تيموفقعوامل  ريو فراگ يباشد. عدم وجودشناخت کاف يپروژه ها م تیریمسائل در مد

پروژه ها  تيموفق ایدر شکست  رگذاريتاث يفاکتور ها یيشناسا ن،ی. بنابرادینما يو نحوه عملکرد پروژه ها دشوار م

 يو بررس يابیارز يبرا يتواند چهارچوب مناسب يم انیو مجر انیو کارفرما رانیمد يها از سو همتناسب با نوع پروژ

 صيتخص تیریتواند به مد يپروژه ها م تيشناخت عوامل موفق ني. همچندیآنان فراهم نما يپروژه برا يها يخروج

ساخت متفاوت بودن  يپروژه ها يو به طور کل يعمران يپروژه ها تي. ماهدیعمر پروژه کمک نما طولمناسب منابع در
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 صيتخص تيوضع ،يالح، روش اجرا، کاربراجرا شده در ساختمان، نوع مص ستميهر کدام از آنان است. نوع س طیشرا

هر  تيعوامل موفق یيشناسا نهيزم دررا  يدر دهه گذشته مطالعات گسترده ا نيهستند که محقق يمنابع و ... موارد

 شیبه افزا ازيو ن ريشکست، تاخ يآغاز نموده اند با توجه به نرخ باال ستميآن س عتينوع از پروژه ها با توجه به طب

پروژه  نیا تیتقو قیشود تا از طر یيپروژه ها شناسا تياست تا عوامل موثر برموفق ازين ،يعمران يبودجه در پروژه ها

 ایتوان انتظار شکست  يم نيشيکند.. بر اساس شواهدپ دايکاهش پ ريو بروز شکست وتاخ تيکاهش موفق لها، احتما

 یياجرا رانیمد اريشود و در اخت یيپروژه شناسا تيدر پروژه مورد مطالعه را داشت. مگر آنکه عوامل موثر بر موفق ريتاخ

بار  نياول يبرادر پروژه داشته باشند.  تياحتمال موفق شیزادر اف يعوامل، سع نیتا با استفاده از مهمتر رديطرح قرار گ

 شيپروژه را پ تيتوانند موفق يکه م ياستفاده شد و به عنوان عوامل8219در سال 2راکارت پروژه توسط تيعوامل موفق

گوناگون  يبه گروه ها يعوامل را با توجه به نوع پروژه و سطح بررس نینام برده شد. پژوهشگران مختلف ا ندینما ينيب

 ياز آنان بر رو يمختلف متمرکز داشته است و تعداد اندک عیصنا يمطالعات بر رو نیا تینموده اند. اکثر يبند ميتقس

در سطح صنعت  شتريب نهيزم نیمتمرکز بوده اند. مطالعات صورت گرفته در ا يعمران يصنعت ساخت و پروژه ها

. ابندیتر و در سطح نوع پروژه ها گسترش  نیيپژوهش ها درسطوح پا نیرسد ا يساختمان بوده و الزم به نظر م

 يانبوه ساز يدر پروژه ها تيعوامل موفق ي[مطالعات خود را بر رو5] 2007در سال  3احدزي همچون يپژوهشگران

 نیا ي[. و6پرداخت] يعمران يپروژه ها تيگذار بر موفق ريعوامل تاث يبه بررس2004در سال  زين 4چانانجام داد. 

در پروژه، عوامل مرتبط با پروژه  زاتيتجه نيپروژه، تام تیریبا مد بطنمود: عوامل مرت يگروه طبقه بند 5عوامل را در 

عوامل  يبررس يباشد. برا ياطراف پروژه مرتبط م ياقتصاد طیو شرا طيکه بامح يآن(، شرکاء پروژه وعوامل عتي)طب

 تيعوامل موفق یي[. شناسا3]میيپروژه نما يخود را به مراحل اجرا ژهیتوجه و ستیبا يم يعمران يپروژه ها تيموفق

 ياريآنها بس يعيطب يها يژگیو و یياجرا ستميو س تيباشدکه با توجه به ماه يم يو نسب دهيچيپ يپروژه مفهوم کی

در مورد  نيشيبه مطالعات پ ياجمال يارائه کرده اند و نگاه گریکدیمختلف وگاه متناقض با  يفیاز صاحب نظران تعار

منافع  ليباشد. اما به دل يو مورد قبول همگان م کتای يفیوجود تعر عدم انگريساخت ب يپروژه ها تيعوامل موفق

و در چه  ياز نگاه چه کسان تيمطلب که عوامل موفق نیا نييپروژه تع کیمختلف  نفعانیمتفاوت و گاه متناقض ذ

 ایشده و  يزیو اتفاقات گوناگون، برنامه ر عیاست از وقا يبيترک يپروژه عمران کیشود مهم است.  يم يبررس يصنعت

 نیدهد. در ا يخود ادامه م اتيخود به ح طيدر مح راتييچتر تغ ریباشد و ز يپروژه م اتينشده که درطول چرخه ح

 يم يمضاعف تياهم يشکست آن دارا ایپروژه و  کی دنيرس تيآنان در به موفق تيوجود دارند که اهم يعوامل نيب

 تيمجموعه از عوامل موفق1999در سال 5محمد و ليمشوند.  يم شناختهپروژه  تيعوامل به نام عوامل موفق نیباشند. ا

 کیتوانند انجام  يکه م،خود قرار دهند ريپروژه را تحت تاث يها يتوانند خروج ينمودندکه م فیتعر نگونهیپروژه را ا

 يشکست پروژه گردند اما نم ای تيباعث موفق وتوانند يم ند،یآن را با مشکل مواجه نما ایو  دهيبخش تپروژه را سرع

 [.7]«رنديپروژه قرار گ يابیارز يبرا یيتوانند مبنا

 یفاز متلید کیتکن -2-1

 ياز عوامل انسان يناش يها يدگيچيپ ليدهند، اما به دل يرا ارائه م يقيدق يراه حل ها يسنت يکم يروش ها اگرچه

شده اند. در  يمعرف 6توسط زاده  يمجموعه فاز هینظر مي، مفاه نی. بنابراستندين ديمف يواقع يايحل مسائل دن يبرا

ها و  تیاهداف ، محدود رایانجام شوند ز نانيعدم اطم تتح دیبا يريگ مي، مسائل تصم يواقع يايدن يبرنامه ها

است که  يمدل ساختار کیبه دست آوردن  يشناخته شده و جامع برا يروش دیمتل فازي روشاقدامات مبهم هستند.
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 ندیها مانند فرآ کيتکن ریاز سا يفاز متلیدکند. روش  يرا فراهم م يواقع يايدن دهيچيعوامل پ نيمتقابل بروابط 

 ينمودار عل قیاز طر ستميس کیعوامل  نيمتقابل ب يامر وابستگ نیا رای( برتر است ز7AHP) يسلسله مراتب يليتحل

 ارهايرمعیو ز ارهايمع نيروابط ب يبه بررس يفاز متلید روشگرفته شده است. دهیناد يسنت يها کياست که در تکن

و معلول( را  يعل يارهايمع گرید يبه عبارت ای) ریرپذيو تاث رگذاريتاث يارهايارتباط کل مع سیپردازد و توسط ماتر يم

 داستيروش پ نیباشد. همان طور که از نام ا يچند شاخصه م يريگ ميتصم يروش از روشها نیسازد. ا يمشخص م

 .رديگ يصورت م يفاز طيمحاسبات در مح يتمام

 یفاز متلیروش د یگام ها-2-1-1

تفاده از ا اسب ک،يکالس تیریاست. در علم مد يفاز طيدر مح کيکالس تیریعلم مد يريبه کار گ ،يفاز تیریمد علم

ضمن  ،يفاز تیریرو، علم مد نیشود. از ا يپرداخته م يتیریمسائل مد ليبه تحل کيستماتيو س يعقالئ يها وهيش

مال کا يسخ هاه و پارا در مدل وارد کرد يانسان قضاوتدانش، تجربه و  رينظ يدر مدل، داده هائ يریانعطاف پذ جادیا

و  يفاز کردیوراز  يبيوارد شده و ترک يريگ ميتصم يدر اغلب روشها يفاز کردیدهد. امروزه، رو يرا ارائه م يکاربرد

 ان،یر پاه و دارزش استفاده شد انيب يبرا يروش، از اعداد فاز نیدر حال گسترش است. در ا يريگ ميتصم يروشها

اهش همزمان ک ه طورفاکتورها را ب ياثربخش يابیارز يارهايتواند تعداد مع يم يفاز متلیگردد.د يم يزدائ يمدل فاز

شند. روش بود بخعوامل خاص را به يبخش)گراف جهت دار( اثر، اثر  اگرافیتوانند براساس نقشه د يدهد. شرکت ها م

بر  کينتک نیاکند. يل میتبد ستميهوشمند س يمدل ساختار کیرا به  يو معلول يعوامل عل نيرابطه ب يفاز متلید

در  عوامل موجود یيمندي از قضاوت کارشناسان در شناسادار( بنا نهاده شده که با بهره)گراف جهت هااگرافیمبناي د

 ،يو معلول ي) روابط علریرپذيتأث ای رگذاريبط تأثها، به استخراج رواگراف هیاصول نظر رييکارگو با به ستميس کی

به ي زفا متلیروش د يگام ها در زیر.دهديها ارائه ممند از آنو نظام يمراتبسلسله يمتقابل( عناصر پرداخته و ساختار

 ارائه شده است.صورت مختصر

 حل مسئله يآنها برا يدانش گروه يبه منظور جمع آور هخبر هاي گروه لتشکي :اول گام

ان ظرات خبرگاده از نگام با استف نی: در ايزبان هاي اسيمق يطراح نيو همچن يابیمورد ارز يارهايمع نتعيي :دوم گام

تخاب ان يسمورد برر هايبا توجه به حوزه  يابیمورد ارز يارهايمعشوند. يم یيپژوهش شناسا يعوامل و شاخصها

 نیشود ا يهده مهستند. همانطور که مشا يمثلث يپژوهش از نوع فاز نیمورد استفاده در ا يخواهند شد. اعداد فاز

 استفاده شده است. يتفاوت که از اعداد فاز نیباشد با ا يم متلیروش د فيط همانند زين فيط

 .افرادخبرهنظرات  يبا جمع آور هياول ميارتباط مستق يفاز سیماتر جادای :سوم گام

به  آنها را ميان بخواهقرار داده و از خبرگ يمربع سیماتر کی در را ها آن دیبا ارهايمع نيروابط ب يرياندازه گ يبرا

 نايود را بخظرات خبرگان ن ،ينظرسنج نیکنند. در ا سهیبا هم مقا گریکدیبر  رشانيتاث زانيو بر اساس م يصورت زوج

متناظر با  کیر هکه  م،یدار يفاز سیماتر p م؛يخبره داشته باش pو  اريمع nبه تعداد  نکهیخواهند کرد. با فرض ا

 به عنوان عناصر آن خواهند بود. يمثلث يخبره همراه با اعداد فاز کینظرات 

 .ميارتباط مستق يفاز سیماتر سازي نرمال :چهارم گام

 قابل يرهاايمع به ارهايمع هاي اسيمق لیتبد يبرا يبه عنوان فرمول نرمال ساز يخط اسيمق لیمنظور، از تبد نیبد

 .شود ياستفاده م سهیمقا

ال را نرم سیاترمگام ابتدا معکوس  نیارتباط کل. در ا يفاز سماتری محاسبه :ی(فاز متلید ینرمال ساز) پنجم گام

 .ميکن يضرب م حاصل سینرمال را در ماتر سیو در انتها ماتر ميکنيکم م I سیمحاسبه نموده و سپس آن را از ماتر

 .ينمودار عل ليو تحل هیو تجز جادای :ششم گام

                                                           
7 Analytical Hierarchy process 
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. جمع مکني يه مرا محاسب يفاز سی( از ماترir( و جمع عناصر هر ستون )igمنظور، ابتدا جمع عناصر هر سطر ) نیبد

اصر است. جمع عن ستميس يهاعامل ریآن عامل بر سا يرگذاريتأث زانيهر عامل نشانگر م ي( براgعناصر هر سطر )

 ریادمق ياحتبه ر سپساست. ستميس يعامل ها ریسا ازآن عامل  يرپذريتأث زانيهر عامل نشانگر م ي( براrستون )

(g+r)  وg-r)) يفاز ريا غر دو مقدار نیا ،يقطع متلیمانند روش د دیبا ينمودار عل ميترس ي. برامآوری يرا به دست م 

 هرچه مقدار گریت داست. به عبار ستمينظر در س دو تأثر عامل مور ريتأث زانيم (g+r ) يبردار افق نی. بنابراميکن

(g+r)يعمود برداردارد. ستميعوامل س ریبا سا يشتريباشد، آن عامل تعامل ب شتريب يعامل (g-rقدرت تأث )يرگذاري 

باشد،  يو اگر منف شوديب ممحسو يعل ريمتغ کی ريمثبت باشد، متغg-rاگر  يطور کل. بهدهديهر عامل را نشان م

، دستگاه نی. در اشود يم ميترس يدستگاه مختصات دکارت کیاعداد،  فازي سازيريغاز شودبعديمعلول محسوب م

 زانير دستگاه مختصات، مد يافق بردار نیبنابراباشد. يم يمحور عرض ((g-rرا نشان داده و  (g+r) ریمقاد يمحور طول

مل شد، آن عابا ترشيعامل ب کی يمقدار برا نیهر چه ا گر،یاست. به عبارت د ستميو تاثر عامل مورد نظر در س ريتاث

 يشان منرا  هر عامل يرگذاريدستگاه مختصات، قدرت تاث يعمود رداربدارد. ستميعوامل س ریبا سا يشتريتعامل ب
 ريمتغ کیاشد، ب يمنف محسوب شده و اگر يعل ريمتغ کیعامل مثبت باشد،  کی يمقدار برا نیاگر ا ي. به طور کلدهد

 .شود يمعلول محسوب م

 روش کار -3

 ليو تحل هیتجز يبراشناسایي شدوپس ازآن ( آمده است1جدول در )که عامل 38 با افرادخبرهباتوجه به جلسات متعدد 

ر بامل موثر عو يلگرغربا يبرا ي. از روش دلفگردیداستفاده  يفازدیمتل  کيو سپس از تکن يدلف کيعوامل ابتدا از تکن

به  دنيرس وعوامل  نیا يساختارده يبرافازي  متلیشود و از روش د يپروژه از منظر خبرگان استفاده م تيموفق

 يريگ ميممجموعه در تص کی يتخصص دگاهیاستفاده از دانش و د شود. يعوامل استفاده م نیو موثرتر نیمهمتر

ست که ا يروهکسب دانش گ ياز روشها يکی يدلف کيراهگشا است. تکن اريبسدارند، يفيک تيکه ماه يمسائل رامونيپ

 تيماه یيشناسا ودارد  يکه جنبه اکتشاف يفيک يکاربرد دارد. در پژوهشها زين يفيک مسائل رامونيپ يريگ ميدر تصم

 يندیراف يدلف کياستفاده کرد. تکن يدلف کياز تکن تواني محور مطالعه است م ده،یپد کی نیاديو عناصر بن

 کيه، تکنبطور خالص است. ياجماع گروه تیو در نها يمتوال يراندها ياطالعات در ط يگردآور ساختارمند جهت

بازخورد  ي رائهها و ا از پرسشنامه يسر کیجهت بدست آوردن اجماع با استفاده از  يقيتحق کردیرو کی بصورت يدلف

 ده،يچيپ ستميس کیدر  ازطرفي.شودي م فیتخصص هستند، تعر يدارا يديکل يها که در حوزه يکنندگان شرکت به

 ،يدهايچيپ ياه ستميس نيچندر نیبا هم در ارتباطند. بنابر ا ميرمستقيو غ ميطور مستق به ستميس يارهايهمه مع

سخت  اريبس يو يبرا شده نييتع شيپبه اهداف از يابيکند، دست يخوددار ستمياز دخالت در س رندهيگ مياگر تصم

 يئورتبر اساس  فازي متلید کي. تکنشود ياستفاده م دهيچيجهت حل مشکالت پفازي  متلیروش د خواهد بود.

ست ممکن ا ن،یابر ا. بنمیينما حلو يزیر برنامه يتا مسائل را به شکل بصر کند يگراف بنا نهاده شده و به ما کمک م

 يمتدولوژ نید. اکن ميتقس يو معلول علت يها به گروه رهايمتغ نيعوامل مرتبط با مسأله را جهت درک بهتر روابط ب

 .کند يک مکم رهايمتغ نيدادن ارتباط ب نشان گراف جهتدار، به کی جادیکرده و با ا دیيرا تأ رهايمتغ نيارتباط ب

 نيل باست که روابط متقاب ارهيچند مع يريگ ميتصم نهيکاربرد آن در زم ،فازي متلید کيمهم تکن يژگیو

ي م زيفا متلید جینتا رها،يمتغ نيارتباط ب یي. پس از شناساکندي م يساختارده رادرشرایط عدم قطعيت رهايمتغ

رفته شود. کار گ هب يمشخص يارهايمع انيو بازخورد م هاي وابستگ يريگ اندازه ،جهتيا شبکه ليتحل ندیدر فرآ تواند

ي مآن  جیتان شوند،ي استفاده م  يريگ ميتصم يبيترک ياز مدلها يعنوان بخش بهفازي  متلید کردیرو کهي هنگام

 .باشد رگذاريتأث یينهاي ريگ ميتصم يبر رو تواند
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را در  ودخد تا نظرشو از آنها خواسته  دیارسال گرد افرادخبره يبرا يعوامل در پرسشنامه ا هيکل پژوهش نیدر ا 

 3.5سط از متو ترباال نظرات نيانگيکه م ي. عواملندیمؤثر تا کامال مؤثر مشخص نما ريعوامل از کامال غ يمورد اثرگذار

 0.15متر از رحله کمدو  نيب افرادخبره. چنانچه اختالف نظر دیعوامل حذف گرد ریو سا دیيرا به خود اختصاص داده، تا

 باشد، 0.15ز ا شترينظرات ب اختالف گردد و چنانچه يرد شدن عامل در همان مرحله مشخص م ای دیيتا فيباشد، تکل

پروژه بر اساس  تيعوامل موثر بر موفق .[4]گرددي خبرگان ارسال م يو برا دهیعامل مجددا در پرسشنامه منعکس گرد

گردد.  يرائه ما يمرحله اول پرسشنامه دلف جهيدر ادامه نت .عامل بود 38که شوند يم يمطالعات صورت گرفته معرف

 عوامل ستيده، لبه دست آم جیبا توجه به نتا محاسبه شده است. يهندس نيانگينظرات با استفاده از روش م نيانگيم

مرحله  ت آمده ازبه دس جینتا سهیدر ادامه به مقا .دیگرد خبرگان ارسال يمرحله اول مجددا برا جینتا نيانگيبه همراه م

 شود. يعوامل پرداخته م از کیهر  دیيعدم تا ای دیيدر مورد تا يريگ مياول و دوم تصم
 شده  ییعوامل شناسا -1جدول 

نظرات  نيانگيم عوامل کد ردیف معيار
 مرحله اول

 نيانگيم
نظرات 

 مرحله دوم

 اختالف
 ها نيانگيم

 نيانگيم جهينت
نظرات 

 سوممرحله 

نتيجه 
 نهایي

 دهیا
 يپرداز

1 A1 دیيتا - دیيتا 0.03 3.73 3.70 واضح بودن اهداف پروژه 
2 A2 دیيتا - تایيد 0.09 3.62 3.53 مرز مشخص در پروژه نييتع 
3 A3 ها و  تیمحدود ط،یشرا نييتب

 امکانات موجود
 دیيتا 3.58 بعد مرحله 0.23 3.55 3.78

4 A4 دیيتا  تایيد 0.12 3.63 3.75 حرکت و توسعه يمتدولوژ نييتب 
5 A5 حذف - حذف 0.13 2.77 2.90 و نوآورانه پروژه دیجد دهیا 

برنامه 
 يزیر

6 B1 دیيتا - دیيتا 0.03 3.98 3.95 ارشد رانیمد يبانيو پشت تیحما 
7 B2 بودجه و  يمناسب و کاف صيتخص

 منابع
 دیيتا - دیيتا 0.05 4.58 4.53

8 B3 دیيتا - دیيتا 0.01 4.29 4.28 انهیواقع گرا يزمان بند 
9 B4 حذف - حذف 0.12 2.64 2.52 يارتقاء سطح نرم افزار 
10 B5 دیيتا - دیيتا 0.06 3.69 3.63 سند چشم انداز نیتدو 
11 B6 دیيتا 4.90 مرحله بعد 0.57 4.85 4.28 يو استفاده از منابع انسان فیتعر 
12 B7 دیيتا 4.88 مرحله بعد 0.67 4.78 4.11 کارفرما يها مهیمشوق ها و جر 
13 B8 دیيتا - دیيتا 0.02 4.27 4.25 سکیر تیریمد 
14 B9 کنترل و برنامه  ستميفراهم کردن س

 پروژه تیریو مد يزیر
 دیيتا - دیيتا 0.09 4.01 4.10

 دیيتا - دیيتا 0.10 3.85 3.95 گذشته يتجربه پروژه ها C1 15 يطراح
16 C2 مدارک  هي/ اشتباهات در ته راتيتاخ

 و نقشه ها
 دیيتا 3.95 مرحله بعد 0.34 3.94 3.63

17 C3 دیيتا - دیيتا 0.06 3.78 3.72 پروژه يطراح يها يدگيچيپ 
18 C4 مربوط به  يدر حوزه نرم افزار یيتوانا

 يطراح
 دیيتا - دیيتا 0.03 3.88 3.85

19 C5 دیيتا - دیيتا 0.10 3.78 3.68 يباالدست اسناد 
20 C6 ستميو س تاليجید يگانیو با ويآرش 

 يتاليجید يها
 دیيتا - دیيتا 0.12 3.72 3.60

21 C7 پروژه با مسائل  يطراح ميت یيآشنا
 یياجرا

 دیيتا - دیيتا 0.07 4.45 4.38

و  نيتام
 زيتجه

22 D1 دیيتا - دیيتا 0.15 4.45 4.30 يفيواحد کنترل ک 
23 D2 دیيتا - دیيتا 0.08 4.33 4.25 شرکت یيو فضا يکیزيف امکانات 
24 D3 دیيتا 4.66 مرحله بعد 0.33 4.65 4.32 با تجربه يها نيسياز تکن استفاده 
25 D4 حذف - حذف 0.05 3.07 3.02 ديو تجربه تول قدمت 
26 D5 دیيتا - دیيتا 0.08 4.60 4.68 يمال توان 
27 D6 دیيتا - دیيتا 0.04 4.60 4.64 ديخط تول نوع 
28 D7 حذف - حذف 0.75 2.8 2.05 هياول مواد 
29 D8 دیيتا - دیيتا 0.01 4.69 4.68 آالت نيو ماش زاتيتجه 

 دیيتا - دیيتا 0.04 3.66 3.62 پروژه يارتفاع اجرا E1 30 ساخت
31 E2 دیيتا - دیيتا 0.01 4.18 4.17 تیسا تیریمد 
32 E3 دیيتا - دیيتا 0.01 4.23 4.13 و هوا آب 

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

33 E4 نمودن  کيستماتيو س يبند کد
 قطعات يطبقه بند

 حذف 3.3 مرحله بعد 0.20 3.86 3.66

34 E5 دیيتا - دیيتا 0.01 3.59 3.58 و نقل و نحوه آن حمل 
35 E6 حذف - حذف حذف حذف ستيشفاف ن پروژه ابعاد 
36 E7 يآالت در اجرا نيو ماش زاتيتجه 

 پروژه
 حذف - حذف حذف حذف 29ادغام با

37 E8 نهيمرتبط در زم يتجربه کار داشتن 
 نصب

ادغام 
 15،21،25با

 حذف - حذف حذف حذف

38 E9 دیيتا - دیيتا 0.02 3.59 3.57 پروژه يو فضا يمکان تیمحدود 

 

به  به متخصصان داده شد و از آنها خواسته شدفازي  متلیپرسشنامه د د،یگرد یيشناسا یيعامل نها 30 پس از آنکه

 و گریکدی يرو عوامل بر ياثرگذار ،سپس درمرحله ي بعدندینما يدو به دو وزن ده سهیاز عوامل بر اساس مقا کیهر

شده  ستفادهافازي   متلید نیو شدت آن از روش نو ياثرگذار نیا نييتع يمشخص شده است. برا ياثرگذار نیشدت ا

را  رهايغمت نياست که روابط متقابل ب يريگ ميتصم نهيآن در زم ،کاربردفازي متلید کيمهم تکن يژگیاست. و

و  ها يوابستگ يريگ جهت اندازه تواند يم متلید جینتا رها،يمتغ نيب ارتباط یي. پس از شناساکند يم يساختارده

 نرایمد يريگ ميتصم يتواند مبنا يم ينحوه و شدت اثرگذار نیکند و ا یيشناسا راعوامل و شاخص ها انيبازخورد، م

اخت و سملکرد بهبود ع يتوانند برا يم قطارشهرياز جمله  يعمران يپروژه ها رانیمد که بيترت نی. بدرديقرار گ

 یيناساظور ش. به منندیو اقدام نما يزیآنها برنامه ر نیمهمتر يخود، رو يها پروژه تيو موفق يعمران يسازها

مورد  گریکدی يعوامل بر رو يبخش نوع و شدت اثرگذار نیاستفاده شد. در ا کردیرو نیااز رهايمتغ نيارتباطات ب

از آنها  و دیردگخبرگان ارسال  يشده برا یيعوامل نها يحاو يمنظور پرسشنامه ا نياست. به هم قرار گرفته يبررس

 يورآس از جمع . پدنیخود را اعالم نما گرنظریهر عامل نسبت به عامل د يریو اثرپذ يخواسته شد تا نسبت به اثرگذار

ت یج محاسباي نتادرجداول بعدقرار داده شد. يو در مدل محاسبات يجمع آور افرادخبرهنظرات  نيانگيپرسشنامه ها، م

 ت.ده اسآم ریدرز يپرداز دهیا تيعوامل موثر بر موفق يمحاسبات مربوط به ساختارده هيکل آورده شده است.
 میارتباط مستق سیماتر -2جدول 

 A4 A3 A2 A1 A مجموع
1.84 0.23 0.43 0.52 0.65 0.71 0.73 0.43 0.55 0.59 0 0 0 A1 

1.82 0.21 0.33 0.58 0.51 0.52 0.53 0 0 0 0.71 0.66 0.56 A2 

1.96 0.22 0.35 0.45 0 0 0 0.37 0.55 0.65 0.86 0.79 0.75 A3 

1.9 0 0 0 0.23 0.33 0.44 0.56 0.57 0.61 0.85 0.77 0.73 A4 

 ماکزیمم مجموع کران باال 1.96

  M) )ماتریسنرمال شده میارتباط مستق سیماتر -3جدول 
A4 A3 A2 A1 A 

0.27 0.22 0.12 0.37 0.36 0.33 0.30 0.28 0.22 0.00 0.00 0.00 A1 

0.30 0.17 0.11 0.27 0.27 0.26 0.00 0.00 0.00 0.29 0.34 0.36 A2 

0.23 0.18 0.11 0.00 0.00 0.00 0.33 0.28 0.19 0.38 0.40 0.44 A3 

0.00 0.00 0.00 0.22 0.17 0.12 0.31 0.29 0.29 0.37 0.39 0.43 A4 

 ((I-Mماتریس -4جدول 
A4 A3 A2 A1 A 

-0.12 -0.22 -0.27 -0.33 -0.36 -0.37 -0.22 -0.28 -0.30 1.00 1.00 1.00 A1 

-0.11 -0.17 -0.30 -0.26 -0.27 -0.27 1.00 1.00 1.00 -0.29 -0.34 -0.36 A2 

-0.11 -0.18 -0.23 1.00 1.00 1.00 -0.19 -0.28 -0.33 -0.38 -0.40 -0.44 A3 

1.00 1.00 1.00 -0.12 -0.17 -0.22 -0.29 -0.29 -0.31 -0.37 -0.39 -0.43 A4 

 (I-M) ^-1 سیماتر -5جدول 
A4 A3 A2 A1 A 
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4.85 1.02 0.32 5.36 1.42 0.70 5.53 1.38 0.56 7.46 2.44 1.55 A1 

4.81 0.92 0.31 5.24 1.27 0.64 6.24 2.06 1.38 6.65 1.57 0.75 A2 

5.04 1.00 0.32 6.33 2.16 1.46 5.79 1.38 0.55 7.06 1.73 0.83 A3 

5.73 1.84 1.24 5.38 1.29 0.61 5.64 1.37 0.67 6.89 1.70 0.89 A4 

  (M*(I-M)^-1روابط کل ) سیماتر -6جدول 
A4 A3 A2 A1 A 

4.85 1.02 0.32 5.36 1.42 0.70 5.53 1.38 0.56 6.46 1.44 0.54 A1 

4.82 0.92 0.31 5.25 1.27 0.65 5.24 1.06 0.37 6.65 1.57 0.75 A2 

5.04 1.00 0.32 5.32 1.16 0.46 5.79 1.38 0.55 7.06 1.73 0.83 A3 

4.73 0.84 0.25 5.38 1.29 0.61 5.64 1.37 0.67 6.89 1.71 0.89 A4 

 ماتریس روابط کل را دیفازي مي کنيم.A=(a1+a3+2*a2)/4حال با کمک رابطه ي 

 
 (M*(I-M)^-1) دیفازی شده روابط کل سیماتر -7جدول 

 
 یعلت ومعلول سیماتر-8جدول 

 

براي بدست آوردن درایه هاي .دیآ يبدست م T=2.186094 )) 7ارزش آستانه نيز از ميانگين درایه هاي جدول 

را با ارزش آستانه مقایسه مي کنيم اگر مقدار درایه از ارزش آستانه بيشتر بود  (7)هرکدام از درایه هاي جدول 8جدول 

 آن درایه را یک ودرغير این صورت آن را صفرمي گذاریم.
 اهمیت شاخص ها و رابطه بین معیارها -9جدول 

A4 A3 A2 A1  

19.61 17.65 16.92 15.76 (g+r) اهمیت شاخصها 

1.87- 0.29 0.08- 1.66 g-r) )رابطه ی بین معیارها 

 

g A4 A3 A2 A1 A 
8.71 1.8025 2.225 2.2125 2.47 A1 

8.42 1.7425 2.11 1.9325 2.635 A2 

8.9775 1.84 2.025 2.275 2.8375 A3 

8.87 1.665 2.1425 2.2625 2.8 A4 

 10.7425 8.6825 8.5025 7.05 r 

A4 A3 A2 A1 A 

0 1 1 1 
A1 

0 0 0 1 
A2 

0 0 1 1 
A3 

0 0 1 1 
A4 
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 دهیا تیعوامل موثر بر موفق یه ساختاردهمربوط ب،اری و تاثیرپذیری معیارهاذتاثیرگ ،بررسی میزان اهمیت معیارها -1شکل 

 یپرداز

 

فا اکت جهیبه ذکر نت نیاست بنابرا یعوامل هرکدام مشابه حالت قبل سایر یساختارده یبرا ییمحاسبات نها

 شود. یم

 دیفازی شده( M*(I-M)^-1 روابط کل) سیماتر -10جدول
g B9 B8 B7 B6 B5 B3 B2 B1  

22.87 3.82 2.02 3.12 3.16 1.04 1.70 6.53 1.48 B1 
26.52 6.82 1.92 2.31 4.25 2.27 1.65 4.24 3.06 B2 
22.61 6.04 2.00 1.32 4.32 2.16 1.46 2.19 3.12 B3 

13 1.71 1.84 1.20 0.38 0.25 1.62 3.63 2.37 B5 
14.06 1.85 4.02 1.30 0.36 0.42 1.70 1.03 3.38 B6 
20.35 1.82 2.92 1.21 3.24 2.25 1.62 4.23 3.06 B7 
17.27 2.04 4.00 2.32 1.32 1.16 1.46 1.79 3.18 B8 
20.87 2.03 1.21 3.21 4.30 0.29 4.61 4.04 1.18 B9 

T=2.46 26.13 19.93 15.99 21.33 9.84 15.82 27.68 20.83 r 

 ماتریس علت ومعلولی  -11جدول 
B9 B8 B7 B6 B5 B3 B2 B1  
1 0 1 1 0 0 1 0 B1 
1 0 0 1 0 0 1 1 B2 
1 0 0 1 0 0 0 1 B3 
0 0 0 0 0 0 1 0 B5 
0 1 0 0 0 0 0 1 B6 
0 1 0 1 0 0 1 1 B7 
0 1 0 0 0 0 0 1 B8 
0 0 1 1 0 1 1 0 B9 

 

 

 رابطه بین معیارهااهمیت شاخص ها و  -12جدول 
B9 B8 B7 B6 B5 B3 B2 B1  

47 37.2 36.34 35.39 22.84 38.43 54.2 43.7 
(g+r)  اهمیت

 شاخصها

-5.26 -2.66 4.36 -7.27 3.16 6.79 -1.16 2.04 
g-r)رابطه ی بین ) 

 معیارها

-4

-2

0

2

0510152025

g-r

g-r
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ه برنام تیموفق عوامل موثر بر یساختاردهمربوط به ارهایمع یریرپذیو تاث یرگذاریتاث،ارهایمع تیاهم زانیم یبررس -2شکل 

 ریزی

 شده( یفازیدM*(I-M)^-1))روابط کل  سیماتر -13جدول
g C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1  

15.1 3.22 1.68 2.34 3.53 1.4 1.73 1.2 C1 

8.62 0.44 0.33 1.02 2.01 1.4 1.02 2.4 C2 

11.65 3.03 0.81 4.1 0.59 1.03 1.07 1.02 C3 

13.91 2.8 0.58 1.08 3.02 2.38 2.03 2.02 C4 

13.06 2.01 1.02 4.03 0.52 2.38 1.05 2.05 C5 

10.55 1.03 4.02 2.08 1.8 1.03 0.36 0.23 C6 

12.78 1.03 2.03 0.33 2.3 1.02 2.05 4.02 C7 

1.74 13.56 10.47 14.98 13.77 10.64 9.31 12.94 r 

 

 یعلت ومعلول سیماتر -14جدول
C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1  

1 0 1 1 0 0 0 C1 

0 0 0 1 0 0 1 C2 

1 0 1 0 0 0 0 C3 

1 1 0 1 1 1 1 C4 

1 0 1 0 1 0 1 C5 

0 1 1 1 0 0 0 C6 

0 1 0 1 0 1 1 C7 

 ارهایمع نیشاخص ها و رابطه ب تیاهم -15جدول 
C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1  

26.34 21.02 28.04 27.68 22.29 17.93 28.04 (g+r) شاخصها اهمیت 

-0.78 0.08 -1.92 0.14 1.01 -0.69 2.16 g-r)رابطه ی بین معیارها ) 
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 یطراح تیر موفقبعوامل موثر  یمربوط به ساختارده ارهایمع یریرپذیو تاث یرگذاریو تاثارهایمع تیاهم زانیم یبررس -3شکل 

 شده( یفازیدM*(I-M)^-1))روابط کل  سیماتر -16جدول
g D8 D6 D5 D3 D2 D1  

10.56 1.6 2.8 3.5 1.7 0.73 0.23 D1 

14.26 0.33 3.02 3.01 1.8 1.9 4.2 D2 

8.32 0.89 4.05 0.58 1.03 0.75 1.02 D3 

11.11 0.58 1.08 3.02 2.38 2.03 2.02 D5 

9.22 3.02 0.22 0.55 2.33 1.05 2.05 D6 

9.37 4.02 2.09 1.8 0.87 0.36 0.23 D8 

1.74T= 10.44 13.26 12.46 10.11 6.82 9.75 r 

 

 یعلت ومعلول سیماتر -17جدول
D8 D6 D5 D3 D2 D1  

0 1 1 0 0 0 D1 
0 1 1 1 1 1 D2 

0 1 0 0 0 0 D3 
0 0 1 1 1 1 D5 

1 0 0 1 0 1 D6 

1 1 1 0 0 0 D8 

 ارهایمع نیشاخص ها و رابطه ب تیاهم -18جدول 
D8 D6 D5 D3 D2 D1  

19.81 22.48 23.57 18.43 21.08 20.31 (g+r) اهمیت شاخصها 

-1.07 -4.04 -1.35 -1.79 7.44 0.81 g-r)رابطه ی بین معیارها ) 

 
 

 

 

 

 تامین وتجهیزعوامل موثر بر  یمربوط به ساختاردهارهایمع یریرپذیو تاث یرگذاریتاث ،ارهایمع تیاهم زانیم یبررس -4شکل 

-3

-2

-1

0

1

2

3

051015202530

g-r

-10

0

10

0510152025

g-rزمایشى
خه آ

نس



 
 

 
 

 

 

 شده( یفازیدM*(I-M)^-1))روابط کل  سیماتر -19جدول

 یعلت ومعلول سیماتر -20جدول

 ارهایمع نیشاخص ها و رابطه ب تیاهم -21جدول 
E9 E5 E3 E2 E1  

24.45 26.49 19.13 19.97 19.58 (g+r) اهمیت شاخصها 

-2.47 3.21 -1.73 0.99 0 g-r)رابطه ی بین معیارها ) 

 

 
 

 ساخت ربعوامل موثر  یمربوط به ساختاردهارهایمع یریرپذیو تاث یرگذاریتاث،ارهایمع تیاهم زانیم یبررس -5شکل 

 

 نتیجه گیری -4
ي  بهتر پروژه تیریو مدافزایش موفقيت  در جهت تاثيرگذار وتاثيرپذیر عوامل يريو بکارگ یيپژوهش شناسا نیا يهدف اصل

با توزیع  پس از آن و یيشاخص شناسا 38 ازمطالعات صورت گرفته تعدادپس منظور نيبه هم قطارشهري کرمانشاه مي باشد.

 ،يپرداز دهیا يمرحله اصل 5که در  د،یگرد یيشناسا یيعامل نها 30پرسشنامه درميان افرادخبره واستفاده ازتکنيک دلفي تعداد

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

051015202530

g-r

g E9 E5 E3 E2 E1  
9.79 2.02 0.85 3.02 2.01 1.89 E1 

10.48 1.01 2.01 2.3 4.08 1.08 E2 

8.7 4.23 0.78 0.87 1.02 1.8 E3 

14.85 2.1 4.2 3.5 2.03 3.02 E5 

10.99 4.1 3.8 0.74 0.35 2 E9 

2.19 13.46 11.64 10.43 9.49 9.79 r 

E9 E5 E3 E2 E1  

0 0 1 0 0 E1 
0 0 1 1 0 E2 

1 0 0 0 0 E3 

0 1 1 0 1 E5 

1 1 0 0 0 E9 
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 ي و شدت آن پرسشنامه ياثرگذار نیا نييتع يبرا سپسشدند. يو ساخت دسته بند زيو تجه نيتام ،يطراح ،يزیبرنامه ر

درمرحله  ند،ینما يدو به دو وزن ده سهیاز عوامل بر اساس مقا کیبه متخصصان داده شد و از آنها خواسته شد به هر يفاز متلید

 تياز فعال کیعوامل هر آنها اساس  نيهم بر.مشخص شده است ياثرگذار نیو شدت ا گریکدی يعوامل بر رو يبعد اثرگذار ي

از  يباالتر تیاولو ياز شاخص ها در هر مرحله دارا کيکه کدام داد به دست آمده نشان جینمودند و نتا يرا ساختارده ياصل يها

 نتایج این تحقيق به صورت مختصرآورده شده است. 22درجدول است. ویا تاثيرپذیري ياثرگذار اهميت معيارها،نظر
 جدول نتایج تحقیق -22جدول 

 يتاثيرپذیرشدت  نیشتريب يتاثيرگذارشدت ین بيشتر معيارها ردیف
 حرکت و توسعه يمتدولوژ نييتب حرکت و توسعه يمتدولوژ نييتب ایده پردازي 1
 يو استفاده از منابع انسان فیتعر بودجه و منابع يمناسب و کاف صيتخص برنامه ریزي 2
 ياسناد باالدست گذشته يتجربه پروژه ها طراحي 3
 نوع خط توليد يتوان مال تامين وتجهيز 4
 پروژه يو فضا يمکان تیمحدود حمل و نقل و نحوه آن ساخت 5

 

 منابع -5
 يديکل بندي عوامل اولویت شناسایي ،) 1394یزدي ) مسلمان محمدرضا و یزدي مسلمان حسنعلي سيدمحمدامين؛ حسيني [1]

 پژوهشهاي لليالم بين کنفرانس ،سومين)شيراز پيمانکاري هاي شرکت موردي مطالعه( AHP باتکنيک عمراني هاي پروژه موفقيت
 .طوسي نصيرالدین خواجه صنعتي تهران،دانشگاه شهري، مدیریت و معماري عمران، مهندسي در کاربردي

 يندسمه( .تهران يرشهردا يمطالعه مورد) يعمران يها پروژه يکارفرما در برونسپار تيموفق يديعوامل کل(.1391)مهران.  ،يسپهر [2]
 . 51-43و28-1.هدور تیریو مد عیصنا

 يها سازه يپروژه ها بر يپروژه )مطالعه مورد تيعوامل موثر بر موفق یيو شناسا ي، بررس1390و شاهرخ مالک،  ي. عليارباب يديوح [3]
 . عمران، سمنان، دانشگاه سمنان يمهندس يکنگره مل ني(، ششمرانیفضاکار در ا

 يدر بوروکرات ها يدار( ارائه مدل عوامل موثر بر بروز فساد ا1395) يدعليس ،يازیفرزانه و ا ،يجواد؛ خسروان ،يمراد ياهکاليس [4]
 يمل شیاهم نيو سوم يالملل نيب شیهما نياول ،يريتفس يساختار يو مدلساز يدلف يبيترک کيبا استفاده از تکن ابانيسطح خ

 ، دانشگاه تهران، تهران. 1395 بهشتیارد ،ينسانو علوم ا تیریمد يپژوهش ها

 

[5] Ahadzie, D. K., Proverbs, D. G., & Olomolaiye, P. O. (2008). Critical success criteria for mass 
house building projects in developing countries. International Journal of Project Management, 
26(6), 675-687. 

[6] Chan, D. W., Chan, A. P., Lam, P. T., & Wong, J. M. (2010). Identifying the critical success factors for target 
cost contracts in the construction industry. Journal of Facilities Management, 8(3), 179-201.  

[7] Lim, C. S., & Mohamed, M. Z. (1999). Criteria of project success: an exploratory re-examination. 
International journal of project management, 17(4), 243-248. 
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تعیین مقدار اقتصادی سفارش و مقدار بهینه خریدهای داخلی و خارجی در شرکت 

  فوالدآلیاژی ایران

  2الهام اسالمی، 1زاده اردکانیعلی نادی

 nadizadeh@ardakan.ac.ir ؛دانشگاه اردکان، اردکان، ایراناستادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، 1
 e.eslamii@ardakan.ac.irمهندسی، دانشگاه اردکان، اردکان؛ ، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و کارشناس مهندسی صنایع2

 

 چكیده

درصد که  چرا وجودی و مقدار اقتصادی سفارش است؛ی کنترل مها با آن روبرو هستند مسألهاز جمله مسائلی که اکثر سازمان
 شیوجب افزامدر انبار  هایاز اندازه موجود شینگهداری ب دهد.یم لیتشک ها را موجودی سازمانشرکت هیاز کل سرما ادییز

که این هزینه شود در حالینیز در بسیاری از موارد نادیده گرفته می سفارشاتهای هزینه . از طرفیگـرددیم انبارداری هاینهیهز
اتوجه به شرایط بمبلغ قابل توجهی خواهد داشت و باید در جهت کاهش آن اهتمام الزم بکار گرفته شود. در این پروژه سعی شده 

تابع  ابتدام این کار نند تورم، تخفیف کلی و پرداخت معوقه مقدار اقتصادی سفارش محاسبه گردد. برای انجاتر ماو مفروضات واقعی
ثبات محدب ا. پس از اثبات شده است mapleافزار نرم با کمکمحدب بودن تابع هزینه  ها محاسبه و سپسی کل موجودیهزینه

برای اطمینان  دامهادر آید. ی کل بدست میگیری از تابع هزینهاستفاده از مشتق، مقدار اقتصادی سفارش با کل بودن تابع هزینه
چند کد کاال از شرکت  اطالعات مربوط به خرید ه است.انجام گرفتمطالعه موردی  با استفاده ازآزمایی راستی ،از درست بودن روابط

نشان داد که جدید  مدلهای و هزینه قبلیی های تمام شدههفوالدآلیاژی ایران استخراج گردیده است. نتایج حاصل از بررسی هزین
ایتاً با توجه به عملکرد قلم موجودی شدند. نه 6قلم از  4برای  های کلمدل توسعه داده شده ارزشمند بوده و سبب کاهش هزینه

 مدل می توان از آن برای سیستم سفارشات دیگر اقالم نیز استفاده نمود.مطلوب 

 تورم؛ تخفیف کلی؛ پرداخت معوقه. ؛کنترل موجودی کلمات کلیدی:

 مقدمه -1

کنترل [. 1] است هایکنترل موجودزمینه مناسب در  زییر، برنامهیدر واحدهای صنعت یاز جمله مسائل مهم و اساس

نگهداری صول نهایی شود که اقالم را به صورت مواد اولیه، درجریان ساخت یا محها و فنونی اطالق میموجودی به فعالیت

های رایط و محدودیتشریزی و کنترل موجودی آن است که با تجزیه و تحلیل [. هدف اصلی امور برنامه2کند ]و یا انبار می

ها را برای استترین سیهای مربوطه، مناسبهای فعلی و در راه سازمان و نیز با در نظر داشتن هزینهمختلف، موجودی

 [.3سازمان اتخاذ نماید ]ها، در سفارش و نگهداری موجودی

 لیتشک ازمان،ها را موجودی سشرکت هیاز کل سرما ادییباورند که درصد ز نیا بر تیریامروزه صاحب نظران علم مد

 هیسرما از نیبنـابرا گـردد،یانبارداری م نهیهز شیدر انبار موجب افزا هایموجود ازیاز اندازه ن شیدهد. نگهداری بیم

از موارد نادیده  نیز در بسیاری هاسفارش موجودیهای همچنین هزینه رد.استفاده مطلوب ک گرید ایهپروژهتوان در یم

ن اهتمام الزم بکار گرفته آکه این هزینه مبلغ قابل توجهی خواهد داشت و باید در جهت کاهش شود در حالیگرفته می

 شود.

ترین تن محصول، یکی از پیشرفته 0.00060با ظرفیت تولید ساالنه  (IASCO) 1شرکت فوالد آلیاژی ایران

                                                           
1 Iran Alloy Steel Company (IASCO) 
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شرکت این  برداری رسید.در شهرستان یزد به بهره 1378باشد که در سال تولیدکنندگان فوالد آلیاژی در جهان می

ترین کارخانجات فوالد آلیاژی  بزرگترین تولیدکننده انواع فوالد آلیاژی و مخصوص در ایران و خاورمیانه و یکی از مدرن

باشد، که ترین تجهیزات و برخوردار از باالترین سطح دانش فنی روز دنیا میباشد. این شرکت مجهز به پیشرفته یدنیا م

 المللی میسر ساخته است. امکان تولید فوالدهای آلیاژی و مخصوص را با باالترین کیفیت و منطبق با استانداردهای بین
باشند. واحد واحد از واحدهای مهم در فوالد آلیاژی ایران میواحد سفارشات و انبارها و همچنین واحد خرید دو 

های خود ها و دستورالعملسفارشات و انبارها متولی صدور درخواست خرید و مدیریت موجودی مواد براساس روش

یبی باشد. واحد خرید نیز ارجاعات انجام شده به مأمورین خرید را بررسی سپس با همکاری مأمورین خرید قیمت تقرمی

 کند.خرید کاال را برآورد نموده و مطابق آئین نامه معامالت اقدام به خرید می

همچون تخفیف، تورم،  شرایط واقعیگذاری و خرید کاالها در سیستم فعلی واحد سفارشات و انبارها برای سفارش

ته نشده است. با انجام این های دیگر از جمله فضای انبار در نظر گرفهای تأمین )پرداخت معوقه( و محدودیتسیاست

های موجودی تهیه مدلسازی مناسبی بر مبنای تابع هزینه ترواقعیهای قصد داریم با در نظر گرفتن محدویت تحقیق

 .نماییمتعیین های کل تابع هزینهبهینه سازی توجه با  را اقتصادی سفارشمناسب مقدار نموده و 

 گذشته مشابههای ابتدا مروری بر ادبیات مسأله نسبت به پژوهشادامه مقاله بدین صورت تدوین شده است که 

به تفصیل بیان شده است.  مدل توسعه داده شده کنترل موجودیصورت گرفته است. در قسمت بعد  داخلی و خارجی

در بخش آخر  چهارم، جزییات مدل کنترل موجودی توسعه داده شده برمبنای مفروضات آورده شده است. در بخش

 آورده شده است. یری به همراه پیشنهاداتیگنیز بحث و نتیجهپژوهش 

 موضوعادبیات  ی برمرور -2

مقداری از  فیبا در نظر گرفتن تخف ریفسادپذ مدل کنترل موجودی برای کاالهای یبررس مهدوی مزده و همکاران به

 نی. در ااندپرداخته باشد،یم انهیکه نرخ تقاضا به صورت ثابت سال یمجاز بودن کمبود، زمان نیسوی فروشنده و همچن

 صفر زیکاال ن لیافت کامل و مدت زمان تحونرخ فساد ثابت، کمبود به صورت پس ،ییموجودی تک کاال ستمیمدل س

در این مطالعه مسأله است؛ زمینه تخفیف انجام شده در خسروی و میرمحمدی پژوهش [. 4] درنظر گرفته شده است

در دو مسأله مدل غیر خطی احتمالی با درنظرگرفتن سیاست کلی تخفیف بررسی شده  ی پویایتعیین اندازه انباشته

حالت ارائه میگردد. در حالت  اول مدل تقریب تکه تکه خطی مسأله ارائه شده و حالت دوم مبتنی بر یک الگوریتم شاخه 

کاالهای فسادپذیر در شرایط [. حیدری و همکاران یک مدل کنترل موجودی و سفارش اقتصادی بهینه 5] و کران است

اند، همچنین امکان پرداخت هزینه کاالهای خریداری شده توسط فروشنده در افت ارائه دادهکمبود مجاز و حالت پس

ی طالعی توان به مقالهسیاست پرداخت معوقه می[. در زمینه 6کاال( وجود دارد ]زمانی دیرتر از زمان بازپرسازی )دریافت 

ها فرض شده تمام موجودی کالسیک که در آنها و همینطور مدل کنترلره کرد، برخالف اغلب پژوهشزاده و حسنی اشا

شوند و یا هزینه کاالها به محض دریافت توسط خریدار پرداخت کاالهای تولید شده بدون عیب است و کامل تولید می

کاری تمال تولید کاالی معیوب و امکان دوبارهمقدار اقتصادی تولید با درنظرگرفتن احیک مدل شود، در این مطالعه می

است. در این مقاله با بکارگیری یک روش و همچنین سیاست پرداخت معوقه در شرایط ظرفیت محدود تولید بررسی شده

های اند و در آن نرخای انجام داده[. درخصوص تورم میرزازاده و همکاران مطالعه7است. ]جبری به حل مدل پرداخته شده

های تورم است و فرض شده کاال فاسدشدنی است ورم تابعی از زمان فرض شده، همچنین نرخ تقاضا نیز وابسته به نرخت

والی و اسودی نیز مدل کنترل موجودی دوسطحی اقالم فاسد شدنی با درنظر گرفتن اثرات ج [.8و کمبود مجاز است ]

اسد شدنی و با تقاضای ثابت بوده و دارای عمر تصادفی وابسته به اند. در این مقاله فرض شده اقالم فتورم را بررسی کرده

 [. 9] باشندزمان می
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( را در شرایطی توسعه دادند که خریدار مقداری از کل هزینه خرید را در دوره 1985مدل گویال ) چانگ و هانگ

اویانگ  [.10کند ]فروشنده پرداخت میی هینه خرید را از طریق وام بانکی به کند و بقیهاعتباری به فروشنده پرداخت می

و همکاران یک مدل مقدار سفارش اقتصادی را در شرایط پرداخت معوقه برای کاالهای فسادپذیر، بدون کمبود را بررسی 

اند و توسعه [. هو و لیو مدل مقدار اقتصادی سفارش را در شرایط کمبود مجاز و پرداخت معوقه در نظر گرفته11اند ]کرده

[. موهان و گوپاالک ریشنان در مطالعه خود مقدار سفارش اقتصادی چند محصولی را با توجه به محدودیت 12اند ]داده

[. چانگ و همکارانش مدلی برای کاالهای فسادپذیر، بدون کمبود و تحت 13اند ]بودجه و پرداخت معوقه ارائه داده

 [.14اند ]سیاست پرداخت معوقه و تورم ارائه داده

 یمدلساز -3

شوند. در ادامه مدل کنترل موجودی در این قسمت برای بیان مدلسازی ابتدا شرایط و مفروضات و سپس متغیرها بیان می

افزار پس از آن با استفاده از نرم. شودمحاسبه میها و تابع هزینه کل موجودیتشریح شده براساس سیستم نقطه سفارش 

maple  است. پس  و دارای مینیمم نسبی بع محدبد این تاوشمیمشتق گرفته و اثبات هزینه بدست آمده از تابع کل

گردد. میمقدار اقتصادی سفارش محاسبه  رابطه، تابع هزینه کلگیری از ، دوباره با مشتقاز ثابت شدن محدب بودن

 .ته است آمده انجام شدها و روابط بدسراستایی آزمایی برای اطمینان از درست و قابل اعتماد بودن فرمول نهایتاً

 فرضیات مسأله -1. 3

 :مورد نظر پژوهش بصورت زیر استشرایط و مفروضات مدل کنترل موجودی 

زمان تحویل در هر دوره  -4 کمبود غیر مجاز است. -3 نرخ تقاضا متغیر است. - 2 ها ثابت نیست.طول دوره -1

 پرداخت معوقه مجاز است. -7 است.تورم مجاز  -6 سیستم موجودی تک کاالیی است. -5 متفاوت است.

 متغیر و پارامترهای مدل -2. 3

 شوند:متغیرهای و پارامترهای مدل توسعه داده شده بصورت زیر تعریف می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    ها محاسبه موجودی و هزینه -3. 3

دنباله بازگشتی  است، رابطهسیستم نقطه سفارش یک مربوط به که  1شکل زمان  -باتوجه به نمودار موجودی   

Q)مقدار هربار سفارش )متغیر تصمیم : 

Bمقدار ذخیره اطمینان : 

tDی : سرعت مصرف در دورهt  ام )مقدار مصرف در واحد

 زمان(

iLT ی تحویل در دوره: فاصله زمانیi  ام )زمان بین تاریخ

 تأیید تا تاریخ رسید دائم(

iTی : طول دورهi ام 

iMی خرید از : مدت زمان مجاز برای پرداخت هزینه

 ام i یگذاری شده در دورهزمان سفارش

Aدهی: هزینه هربار سفارش 
 

hi: ی نگهداریی هزینهنرخ بهره در محاسبه 
ci در واحد زمان: نرخ بهره پرداختی 

tijC:  هزینه خرید هر واحد کاال در دورهi  ام در سطح

 ام jتخفیف 

1TIC :ی پرداختی در واحد زمانمجموع بهره 

2TIE :ی دریافتی در واحد زمانمجموع بهره 

fi :نرخ تورم 

r :نرخ بهره  

n :هاتعداد دوره 

R :نرخ بهره بدون تأثیر تورم (𝑅 = 𝑟 − 𝑖𝑓) 
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 بدست خواهد آمد: 1بصورت رابطه  تغییرات موجودی

B

OP

1tD

1T

1LT LT2

T2

2tD 3tD

LT3

T3

Q Q
Q

موجودی

 زمان -: نمودار موجودی1شكل 

(1) 𝑛 = 1,2,… 𝐼(𝑡)𝑖 = [𝐵 + 𝑖𝑄 −∑𝐷𝑡𝑓𝑇𝑓

𝑓

𝑖=1

+
1

2
𝐷𝑡𝑖𝑇𝑖]𝑇𝑖 

 پرداخت معوقه -4. 3

شده هنوز پرداخت نشده است ای که باید بابت خرید کاال پرداخت میشود هزینهفرض میتوسعه داده شده، در مدل 

ی دریافتی( و برای کاالهایی که سفارش داده شده اما هنوز به گیرید )بهرهبه آن سود تعلق می در بانک نگهداری شده و

شود. پرداختی در نظر گرفته میای تحت عنوان بهرهها پرداخت شده است هزینهی خرید آناست و هزینه انبار نرسیده

 و یا بعد از آن باشد باید دو حالت متفاوت بررسی شود: iTحال وابسته به اینکه زمان پرداخت هزینه خرید قبل از 

B

OP

1tD

1T1LT LT2 T2

2tD 3tD

LT3 T3

Q
Q

موجودی

زمان
1M 2M 3M

 
𝑀𝑖حالت اول برای حالتی که  زمان-: نمودار موجودی2شكل  ≤ 𝑇𝑖 

شود که هزینه خرید کاال بعد از سفارش ی پرداختی از زمانی محاسبه میبا توجه به نمودار باال واضح است که بهره

 شود.محاسبه می 3و 2های آن بصورت روابط و هزینهاما کاال هنوز به شرکت نرسیده است پرداخت شده 

(2) 𝐼1(𝑡𝑖) = [𝐵 + 𝑖𝑄 −∑𝐷𝑡𝑓𝑇𝑓 +
1

2
𝐷𝑡𝑖𝑇𝑖 −

1

2
𝐷𝑡𝑖𝑀𝑖]

𝑖

𝑓=1

(𝑇𝑖 −𝑀𝑖) 
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(3) 𝑇𝐼𝐶1 =∑𝑖𝑐𝐶𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

× 𝐼1(𝑡𝑖) 

 ی کلهزینه تابع -5. 3

تابع  4آورده شده است. رابطه  1زمان شکل  -ها بر اساس نمودار موجودیتابع هزینه کل موجودیدر این قسمت 

های خرید با پرداخت معوقه و دهی، نگهداری، هزینهها بصورت سفارشترتیب هزینهبه دهد که ها را نشان میکل هزینه

∑𝑒−𝑅بصورت ضریب   4نرخ تورم که در رابطه  𝑇𝑓
𝑖
𝑓=1  ،باشدمینشان داده شده است . 

(4) 

𝑇𝐶∗ =∑
𝐴𝐷𝑡𝑖
𝑄

𝑛

𝑖=1

. 𝑒−𝑅∑ 𝑇𝑓
𝑖
𝑓=1 +∑𝐼(𝑡𝑖)

𝑛

𝑖=1

. 𝑖ℎ𝐶𝑡𝑖𝑗 . 𝑒
−𝑅∑ 𝑇𝑓

𝑖
𝑓=1

+∑𝐶𝑡𝑖𝑗. 𝑄.

𝑛

𝑖=1

𝑒−𝑅∑ 𝑇𝑓
𝑖
𝑓=1 +∑𝑖𝑐 . 𝐶𝑡𝑖𝑗. 𝐼1(𝑡𝑖). 𝑒

−𝑅∑ 𝑇𝑓
𝑖
𝑓=1

𝑛

𝑖=1

 

 توابعاثبات محدب بودن  -6. 3

دانیم که یک مینیمم نسبی است و میی بدست آمده باید اثبات شود که تابع دارای برای استفاده از فرمول هزینه

تابع در صورتی دارای مینیمم نسبی است که محدب باشد، در این مطالعه برای اثبات محدب بودن تابع با استفاده از 

مشتق ضمنی گرفته و مشخص شد که عبارت  Qمطابق روابط زیر دو بار از توابع بدست آمده نسبت به  mapleافزار نرم

 در نتیجه تابع محدب و دارای مینیمم نسبی است. (.5)رابطه  ستبدست آمده مثبت ا

(5)    > 0 

 سفارش اقتصادیی مقدار محاسبه -7. 3

 Qی کل نسبت به برای بدست آوردن مقدار اقتصادی سفارش همانطور که از روابط زیر مشخص است از تابع هزینه

 .آیدبدست میبصورت زیر  Q* اقتصادی سفارش دهیم و مقدارمشتق گرفته و مساوی صفر قرار می
  

1

1 1 1

* 1

1 1 1
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 آزمایشات محاسباتی -4

راستی آزمایی بر روی بدست آمده، ی مقدار اقتصادی سفارش برای اثبات درست بودن روابط ی رابطهبعد از محاسبه

شرکت واحد سفارشات و انبارهای کدکاال از  6اطالعات مربوط به خرید از های واقعی انجام شد. در این قسمت نمونه

، نرخ مصرف بر اساس آناستخراج و  1396تا  1390کاال از سال  6نرخ مصرف این در حقیقت  .استفده گردیدفوالدآلیاژی 

ی کل ، با جایگذاری مقدار اقتصادی سفارش و نرخ مصرف کاالها در هرسال هزینهسپس بینی گردید.پیش1397در سال 

ی ی بهرهبا توجه به داشتن شرایط پرداخت معوقه و داشتن هزینه دهدنشان می 1طور که جدول آمد. همانجدید بدست 

 Q* ، ابتدا مقدارهای گذشتهی بعد طبق دادهاست. در مرحلهمحاسبه شده فعلی  TC*ی کل یعنی هزینهپرداختی، 
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جدید  TC*ی کل یعنی ها در هرسال به عنوان نرخ مصرف قرار داده شد و هزینهنرخ مصرف دادهمحاسبه شده و سپس 

 ی توسعه داده شدهقابل مشاهده است رابطه 1از ستون آخر جدول همانطور که است. بدست آمده  4رابطه بر اساس 

بدست آمده است. کاهش های کل کمتر از قبل موفق عمل کرده و جمع هزینهکاال غیر از دو کد ه ی کدکاالها ببرای همه

گذاری است و همانطور که مشاهده شد این روش سفارشهای بزرگ بودههای شرکتها همیشه یکی از دغدغههزینه

های آتی واحد سفارشات و انبارها برای دیگر اقالم گذاریتواند در سفارشو میها در شرکت شده موجب کم شدن هزینه

 استفاده نمود.دل پیشنهادی پژوهش نیز از م
 

 راستی آزمایی )اعتبارسنجی مدل( :1جدول 
درصد اختالف 

 هزینه ها )%(
های اختالف هزینه

 جدید و قبل
TC* جدید Q* TC* کد کاال قبل 

44.09 6،258،856،560 7،937،434،515 135.5 14،196،291،075 4.750450.T 

1.85-  156،762،877- 8،643،809،682 180.7 8،487،046،805 4.750451.P 

11.06-  850،585،093- 8،538،888،788 8415 7،688،303،695 1602020106 

59.81 13،714،002،648 9،216،575،010 8622.3 22،930،577،658 1602020107 

41.23 3،276،026،506 4،670،609،764 12587.6 7،946،636،270 1603020002 

41.45 2،277،926،151 3،217،165،506 9076.8 5،495،091،658 1603020008 

 

 گیری و پیشنهادات آتینتیجه -5

تر واقعیها در این تحقیق باتوجه به شرایط موجودی و مقدار اقتصادی سفارش در شرکتباتوجه به اهمیت موضوع کنترل

ی کاالی فروخته شده را مدتی بعد ها هزینهپذیرند شرکتکننده میهای تأمینمثل وجود پرداخت معوقه )گاهی شرکت

کننده به ازای خرید مقدار بیشتری از کاال به کل کاالی خریداری از خرید پرداخت کنند( و تخفیف )ممکن است تأمین

ی راست هایی مثل تورم، مقدار اقتصادی جدیدی بدست آمد. در قسمتشده تخفیف بدهد( و همچنین وجود محدودیت

توان در کدکاالی انتخابی موفق عمل کرد و می 6کدکاال از  4های بدست آمده برای شد روابط و فرمولآزمایی مشاهده 

های ن هزینهگذاری و خریدهای اقالم شرکت فوالد آلیاژی از آن استفاده نمود. با این کار ضمن کمینه شدسفارش

جویی کرد و به اقتصاد شرکت و همچنین سودآوری ها صرفهتوان مقدار زیادی در هزینهدهی، نگهداری و خرید میسفارش

 کمک زیادی خواهد شد.

ها ی دورهدهی برای همهی سفارشدر حالت فعلی هزینه توان در آینده این تحقیق را با پیشنهادات زیر توسعه داد:می

برای مشاهده عملکرد بهتر روابط  دهی را تغییر داد.ی سفارشتوان برای هر دوره هزینهنظر گرفته شده، اما میثابت در 

 های مختلف( نیز انجام شود.توسعه داده شده مناسب است راستی آزمایی برای اقالم دیگر )در گروه

 مراجع -6

 .1381پژوهش،  ننوی انتشارات تهران، ،وربهره راتیو تعم ینگهدار ؛هوشنگ ان،یرستم ]1[

 .1384 ،، چاپ شهرریزی و کنترل موجودیبرنامه ؛دیبهزادیان، مج ]2[

 .1394، ارکان دانش، چاپ دوازدهم، هاریزی و کنترل تولید و موجودیاصول برنامه؛ علی حاج شیر محمدی، ]3[
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با  ریبرای کاالهای فسادپذ قطعی موجودیتوسعه مدل کنترل ؛زاده، عطااهلل یطالع ا،یارش ،ینظر یاحیزاده، محمد، ر یمهدو ]4[

 .1392 ،69-80، ص 1، شماره عیصنا یمهندس هینشر ،مقداری فتخفی و افتدر نظر گرفتن کمبود پس
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 چكیده

است. نظام ارزشیابی آموزش و پرورش در ایران با قدمتی بیش از یک قرن در ادوار مختلف دچار تحول و دگرگونی بسیاری بوده 
وارد مرحله جدیدی شده است. ارزشیابی  ۸۷ـ ۸۸های گذشته طی کرده و از سال تحصیلی توصیفی مرحله آزمایشی خود را در سال

ها، محیطی پربار، بانشاط و جذاب را برای ها دست اندرکاران نظام آموزشی و خانوادهگاهصدد است با تغییر در دیدی درتوصیف
در استان  2فراهم نماید. هدف این پژوهش ارزیابی نظام ارزشیابی توصیفی در مدارس غیرانتفاعی دخترانه ناحیه  آموزاندانش

ار مولفه اصلی استانداردهای اخالقی و قانونی، استانداردهای چه آن،باشد. به منظور انجام پیمایشی می-به روش توصیفیو اصفهان 
اجرای  برایگیرند. کارایی و اثربخشی، قابلیت اجرا و استانداردهای دقت و صحت در نظام ارزشیابی توصیفی مورد بررسی قرار می

. گیردمییید قرار ن کرونباخ مورد تأتوسط آزموو پایایی آن  خبرگانای مناسب طراحی و روایایی آن توسط پژوهش، ابتدا پرسشنامه
شدند. پس از انجام  spssافزار وارد نرم های آنآوری، دادهتوزیع و پس از جمع مدارس ها میان کادر آموزشیسپس پرسشنامه

چهار  ای مشخص گردید که نظام ارزشیابی توصیفی از لحاظها، با استفاده از آزمون تی تست تک نمونهآزمون نرمال بودن داده
که رتبه هر کدام از این  نتایج آزمون فریدمن نیز نشان دادد. همچنین باشاستاندارد در وضعیت مطلوبی بوده و مورد تأیید می

ها یکسان نبوده و مولفه کارایی و اثربخشی بهترین وضعیت و مولفه استانداردهای اخالقی و قانونی بدترین وضعیت را در نظام مولفه
 نظام ارزشیابی ارائه گردید.ی تی برای بهبود سطح این مولفهدارد که در نهایت پیشنهادا ارزشیابی توصیفی

استانداردهای قابلیت  ؛استانداردهای کارایی و اثربخشی ؛استانداردهای اخالقی و قانونی ؛ارزشیابی توصیفینظام  کلمات کلیدی:

 استانداردهای دقت و صحت. ؛اجرا

 مقدمه -1

های آموزشی صورت ترین فعالیتی که پس از اجرای برنامهمهمآموزان منظور گرفتن بازخورد از دانشدر نظام آموزشی به 

گیری ها و فنون مختلف اندازهدر این مرحله معلم با استفاده از روش .]1[ آموزان استدانش عملکرد گیرد ارزیابی ازمی

نان را در دستیابی به اهداف آکند و میزان توفیق ش میآموزان و دانشجویان را سنجو ارزشیابی بازده یادگیری دانش

تحصیلی از سال  . ارزشیابی کیفی توصیفی به عنوان جایگزین ارزشیابی سنتی پیشرفت]2[ نمایدآموزشی تعیین می

د. های اول تا پنجم ابتدایی معرفی و اجرا گردیبه صورت آزمایشی و در ادامه به صورت پلکانی در پایه ۸1-۸2تحصیلی 

( 0-20) اینمره یا ایفاصله مقیاس کارگیری به جای و بهاست  یتیترب -یلیتحص یابیدر ارزش یکردیروین ارزشیابی ا

خوب، خوب، قابل قبول و نیازمند آموزش و تالش بیشتر( برای ترسیم پیشرفت تحصیلی از مقیاس ترتیبی )بسیار

 آموزاندانشو همه جانبه  قیشناخت دق یالزم، معتبر و مستند بران اطالعات آ قیکه از طرد جویآموزان یاری میدانش

 یهامون)آز هامناسب مانند پوشه کار، آزمون یها( با استفاده از روشیو مهارت یعاطف ،ی)شناختی ریادگیدر ابعاد مختلف 

 .]3[ شودفراهم می( یو عملکرد یمداد کاغذ
کنترل افکار افراد هر جامعه بشری است  دهی، هدایت ودر شکلترین نهاد اجتماعی بی شک آموزش و پرورش اساسی
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توجه به تغییرات روز افزون علم و  .]4[ت اس اجتماعی یتوسعه هر یو داشتن یک آموزش و پرورش توانمند الزمه

از گذشته، آوری، نیاز به تغییراتی در سیستم آموزش و پرورش، ایجاد فضاهای آموزشی پربارتر پیشرفت در تکنولوژی و فن

ن داشت که تغییراتی در آموزش و پرورش دوره ابتدایی ایجاد نمایند. یکی آریزان نظام آموزشی را بر مسئولین و برنامه

پرداختن به میزان  بنابراین .]5[د باشاز این تغییرات سیستم ارزشیابی جدید )توصیفی( به جای سیستم سنتی )کمی( می

نظام آموزش و پرورش کنونی بسیار حائز اهمیت است به همین دلیل این پژوهش کارایی طرح ارزشیابی توصیفی در 

استان اصفهان با طرح پرسشنامه  2کند طرح ارزشیابی توصیفی را در مدارس غیرانتفاعی دخترانه ابتدایی ناحیه سعی می

 و به صورت آماری بسنجد.

 مشابه گذشتههای ادبیات مسأله نسبت به پژوهشادامه مقاله بدین صورت تدوین شده است که ابتدا مروری بر 

چهارم به تفصیل بیان شده است. در بخش  های آماری مربوطهآزمونصورت گرفته است. در قسمت بعد روش تحقیق و 

 آورده شده است. یری به همراه پیشنهاداتیگپژوهش نیز بحث و نتیجه

 ادبیات موضوع -2

های ارتقاء کیفیت نظام ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان مدارس داودی و همکاران به بررسی موانع و روش در پژوهش

. بدین منظور پس از شناسایی موانع درون سیستمی و برون سیستمی نظام ه شده استپرداخت ابتدایی شهر زنجان

-کیفیت نظام ارزشیابی توصیفی اولویتبرکدام از موانع نقش هر ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی شهر زنجان، نهایتا  
فوق در پژوهش  شد.کیفیت نظام ارزشیابی توصیفی ارائه افزایش راهبردهایی جهت رفع این موانع به منظور  وبندی 

 .]6[ رفتگگیری مورد بررسی قرار شهر زنجان به روش نمونه 2و1نفر از معلمان ابتدایی مدارس نواحی  1۸1دیدگاه 
جامعه پژوهش  است.پرداخته  یفیتوص یابیتحقق اهداف طرح ارزش زانیم یبررسبه  ایزایری و همکاران در مقالهج

نفر به عنوان  310 ونفر است  1429ها بودند که تعداد ان 93-94کلیه معلمان ابتدایی شهر شهرکرد در سال تحصیلی 

 -1: اهداف طرح یهیپژوهش نشان داد که کل جینتا شد و. اطالعات با استفاده از پرسشنامه محقق اندنمونه انتخاب شده

بر  دیتأک-3گرایی، بیست حذف فرهنگ یمناسب برا نهیفراهم نمودن زم-2ی، ریادگیـ  یاددهی ندیفرآ تیفیبهبود ک

مطلق  تیحاکم حذف یمناسب برا نهیمفراهم نمودن ز-4ها، کتاب یبر محتوا دیتأک یاهداف آموزش و پرورش به جا

کاهش ی یا ریادگیـ  یاددهی طیمح یبهداشت روان شیافزا-5، آموزاندانش یلیسرنوشت تحص نییدر تع یانیامتحانات پا

 یابیارزش یاجرا یبه طور قطع توانیو نم اندافتهیموجود، به طور متوسط تحقق  یابیاز نظام ارزش یناش یروان یفشارها

 .]3[ کرد هیرا در مدارس شهرکرد توص یفیتوص
م های اول تا سوبا هدف بررسی مشکالت اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در پایهای کرمعلیان و همکاران در مقاله

آماری پژوهش محدود به معلمان و مدیران  جامعه است. پرداختهپیمایشی -مدارس ابتدایی، به روش توصیفی

نفر  113. نمونه آماری پژوهش شامل بودنفر(  663اصفهان ) 4ی های مجری ارزشیابی کیفی توصیفی در ناحیهآموزشگاه

میزان مشکالت اجرای ارزشیابی کیفی  که داد یافته های پژوهش نشان در نظر گرفته شد.نفر مدیر آموزشگاه  2۷معلم و 

 .]۷[ وصیفی در ارتباط با هر چهار مؤلفه مورد بررسی باالتر از حد متوسط استت
های بررسی میزان اثربخشی اجرای آزمایشی ارزشیابی کیفی توصیفی بر مهارتای به نامور و همکاران در مقاله

آموز نفر دانش 999 . در مجموعپرداختند ۸۸-۸9آموزان مدارس ابتدایی استان اردبیل در سال تحصیلی اجتماعی دانش

ثیر بیشتری نسبت داد که ارزشیابی توصیفی تأ نتایج پژوهش نشان .نفر معلم به عنوان نمونه انتخاب شدند 99ابتدایی و 

ها در بحث و نآای بر میزان کار گروهی و همکاری و کاهش رقابت و همچنین افزایش مشارکت به ارزشیابی نمره

با عنوان ارزشیابی اجرای برنامه ارزشیابی کیفی توصیفی پایه اول ابتدایی پژوهشی  .]۸[ آموزان داردگفتگوهای دانش

گیری به صورت هدفمند انجام . نمونهشدتوسط حامدی انجام  ۸۸-۸۷شهر در سال تحصیلی های سمنان و مهدیدبستان
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ها با استفاده از آمار توصیفی مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد بود و تجزیه و تحلیل داده بصورت . ابزار پژوهشگرفت

امکانات انسانی )جمعیت کالس، بصورت . مشکالت برنامه ارزشیابی کیفی توصیفی بودنمودارها(  های فراوانی و)جدول

ها، مساحت کالس( و امکانات پشتیبانی )معلم راهنما، کالسهای ضمن خدمت سواد والدین(، امکانات کالبدی )چک لیست

 .]9[شناسایی شد ها(. سو کیفیت برگزاری کال

 روش انجام این تحقیق -3

شده  لیتشک بخشدو و از  قابل مشاهده است 1که در پیوست است  یرسشنامهپ قیتحق نیاآوری اطالعات در ابزار جمع

 ی کادر آموزشی حاضر در نظرسنجی وسمت و مدرک تحصیلسن،  ینهیدر زم یکل ییهااست. بخش اول شامل پرسش

 1جدول به صورت و  کنندیم تیتبع کرتیلاست که از طیف اصلی پژوهش سوال  20 پرسشنامه شامل در بخش دوم

 .آورده شده است 2نیز در جدول  مورد بررسی مولفهچهار سواالت مربوط به تفکیک  .شدند یکدگذار

 هاسواالت و مولفه: 2جدول                                                   کدگذاری پاسخ سواالت: 1جدول                        

 
 

 

 

 

 

 16مدارس آن شهر اصفهان انجام شده است تعداد  2از آنجاییکه این پژوهش در مدارس دخترانه غیرانتفاعی ناحیه 

تعداد نمونه الزم  و 16۸ در حدود کادر آموزشی داشته است؛ بنابراین اندازه جامعه ۸بوده و به صورت تقریبی هر مدرسه 

عدد انتخاب شده  50اندازههای اداری اندازه نمونه به باشد اما به علت دشواری هماهنگیمی 115طبق جدول مورگان 

 انیدر ماولیه پرسشنامه  10 تعداد نآ ییایپا یبه منظور بررسو  دییتأپرسشنامه توسط افراد خبره  ییایروا در ابتدا .است

 یمقدار آلفا ند.وارد شد spssافزار شده در نرمی آورجمع یاهو داده توزیع یبه صورت تصادف یبررسمورد  یافراد جامعه

 سپس. استید مورد تأیبنابراین پایایی نیز و  یشترب 0.۷ عدد متوسط که مقدار آن از بوده 0.953 بدست آمده کرونباخ

به  spssو وارد کردن در  ازیمورد ن یهاداده یآورو پس از جمعپرسشنامه دیگر بین افراد نمونه پخش شد  40تعداد 

به ترتیب درصد فراوانی سن، سمت کادر آموزشی و مدرک تحصیلی  1 شکل است. شده تهها پرداخنآ یفیتوص لیتحل

سال  36باالتر از  یای مشخص هست که بیشتر افراد نمونه سندهد. با مالحظه نمودارهای میلهرا نشان میکادر آموزشی 

 )دارای سابقه آموزشی بیشتر(، دارای سمت معلم و مدرک تحصیلی لیسانس هستند.

 

 های جامعه آماریآمار توصیفی از نمونهنتایج : 1شكل 

 آمار استنباطی -1. 3

 با های پرسشنامهداده ابتدا .شودمی پرداخته شده آوریجمع هایداده استنباطی تحلیل به تحقیق از بخش این در

 کامال  

 مخالفم
 مخالفم

فرقی 

 ندارد
 موافقم

 کامال  

 موافقم

1 2 3 4 5 

 

 هامولفه سواالت

Q1  تاQ6 استانداردهای اخالقی و قانونی 

Q7   تاQ10  کارایی و اثربخشیاستاندارد 

Q11  تاQ15 استاندارد قابلیت اجرا 

Q16   تاQ20 استاندارد دقت و صحت 
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 عیتوز یها دارااگر داده. ها مشخص شوداند تا نرمال بودن آنگرفته قرار بررسی مورد اسمیرنوف-کلموگروف از استفاده

استفاده شود.  کیناپارامتر ناز آزمو دیصورت با نیا ریوجود دارد و در غ کینرمال باشند امکان استفاده از آزمون پارامتر

نرمال  عیاست که توز یمعن نیبه ا باشد 0.05 کوچکتر از sigدار باشد یعنی اگر آزمون معنی  spssبا تحلیلپس از 

اسمیرنوف برای هر -موگروفخالصه نتایج آزمون کل 3جدول  [.10] استفاده شود کیاز آزمون ناپارامتر دیو با ستین

باشد  می 0.05تر از برای سه مولفه اول بیش sigشود که مقدار دهد. با توجه به این جدول مالحظه میمولفه را نشان می

های مولفه باشد بنابراین دادهمی 0.05کمتر از  sigباشد اما مولفه چهارم مقدار های سه مولفه اول نرمال میبنابراین داده

باشد یم 30تر از ی حد مرکزی، چون تعداد نمونه بیشاما باتوجه به قضیه باشد.چهارم طبق این آزمون نرمال نمی

 کند.ها با تقریب از توزیع نرمال تبعیت میتوان انتظار داشت که میانگین پاسخمی

 مولفهبرای هر  اسمیرنوف -کلموگروف نتایج آزمون: 3جدول 

 sig نام مولفه

 0.06۸ استانداردهای اخالقی و قانونی

 0.200 کارایی و اثربخشی دارداستان

 0.1۸1 قابلیت اجرا دارداستان
 0.02۷ دقت و صحت دارداستان

 ایآزمون تی تست تک نمونه -2. 3

های الزم هر آزمون طراحی شده و با استفاده از آزمون تی تست تک در این آزمون با توجه به سواالت پژوهش فرض

از ها که در قسمت قبل بیان شد، گیرند. با توجه به نرمال بودن دادهها مورد سنجش قرار میای هر یک از فرضنمونه

آزمون فرض صفر و  نی. بر اساس اشودیجامعه استفاده م کی نیانگیانجام آزمون م یبراای تی تست تک نمونهآزمون 

 : دشوتعریف می ریبه صورت زمعموال   کی
0μ ≥ : μ 0H 
 0: μ < μ 1H 

صفر و یک به شرح  هایای با فرضهای مورد نظر نظام ارزشیابی توصیفی، آزمون تی تست تک نمونهبا توجه به مولفه

 شود )برای نمونه آزمون فرض مولفه استاندارهای اخالقی و قانونی آورده شده مابقی نیز مشابه آن است(:زیر طرح می
 سیستم ارزشیابی توصیفی از لحاظ استانداردهای اخالقی و قانونی در وضعیت مطلوبی قرار دارد؟  فرضیه اول:

0H است. یید تأ: نظام ارزشیابی توصیفی از لحاظ موارد اخالقی و قانونی مورد( 3≥μ ) 

1H نیست. یید تأ: نظام ارزشیابی توصیفی از لحاظ موارد اخالقی و قانونی مورد( 3>μ ) 

 سیستم ارزشیابی توصیفی از لحاظ استانداردهای کارایی و اثربخشی در وضعیت مناسبی هست ؟ فرضیه دوم:

 یید هستند؟ یستم ارزشیابی توصیفی مورد تأآیا استانداردهای دقت و صحت الزم در س سوم:فرضیه 

 یید هستند؟ در سیستم ارزشیابی توصیفی مورد تأآیا استانداردهای دقت و صحت الزم  فرضیه چهارم:

در مورد  4مطابق جدول  است.برای هر مولفه آمده  4در جدول  spssهای فرض در نرم افزار ی نتایج آزمونخالصه

شود این بدین معنی است است فرض صفر رد می 0.05کمتر از  sig ، چون مقدارآزمون فرض تی تست برای چهار مولفه

 جهینت نانیدر فاصله اطم نییتوجه به حد باال و پا با اما باشد.نمی بیشتر 3متوسط  ها از حدمولفهکه مقدار میانگین 

از  هر مولفه حدود میانگین نیمثبت است بنابراهر مولفه  نییعالمت حد باال و پاهر دو ن چو. شوددیگری برداشت می

)فرض صفر برای هر مولفه مورد تأیید است(. بنابراین، میانگین استانداردهای اخالقی و  است ترشیب 3عدد آزمون یعنی 
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توان نتیجه گرفت که سیستم باشد و میمتوسط میتر از حد قانونی، کارایی و اثربخشی، قابلیت اجرا و دقت و صحت بیش

 د.نباشمورد تائید میبالتر از حد متوسط بوده و  فوقارزشیابی توصیفی از لحاظ استانداردهای 

 برای هر مولفه اینتایج آزمون تی تست تک نمونه: 4جدول 

-T df Sig. (2 نام مولفه
tailed) 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

نتیجه آزمون با 

 sigاستفاده از 
نتیجه 

 نهایی
Lower Upper 

 قبول رد 5481. 0519. 019. 49 2.430 استانداردهای اخالقی و قانونی

 قبول رد 8766. 3934. 000. 49 5.283 استاندارد کارایی و اثربخشی

 قبول رد 6374. 1066. 007. 49 2.817 استاندارد قابلیت اجرا

 قبول رد 5812. 0348. 028. 49 2.265 دقت و صحتاستاندارد 

 فریدمنآزمون  -3. 3

گیری در رود که مقیاس اندازهآزمون فریدمن که به آزمون تحلیل واریانس دوطرفه معروف است زمانی به کار می

ارزشیابی مدی بیشتری در نظام اینکه کدام مولفه کارآ در این پژوهش نیز برای مشخص شدن سطح سنجش ترتیبی باشد.

 به شرح زیر است.آن آزمون  متناظرفرض صفر و یک و فرضیه پژوهش . شودتوصیفی دارد از این آزمون استفاده می
و  فرضیه پژوهش: کدام یک از چهار مولفه بهترین و بدترین وضعیت را در نظام ارزشیابی توصیفی داشته است؟

 است؟ بندی چهار مولفه در نظام ارزشیابی توصیفی چگونهرتبه

0H: ها یکسان است(های نظام ارزشیابی توصیفی با یکدیگر از لحاظ رتبه تفاوت معنادار ندارند. )میانگین رتبهمولفه 

1Hها یکسان نیست(های نظام ارزشیابی توصیفی با یکدیگر از لحاظ رتبه تفاوت معنادار دارند. )میانگین رتبه: مولفه 

یعنی فرض صفر مبنی بر یکسان بودن میانگین  است 0.05کوچکتر از   sigمشخص است که مقدار 5در جدول 

 یکدیگر تفاوت دارند.توصیفی با های مختلف از لحاظ کارایی در نظام ارزیابیشود، بدین معنی است که مولفهها رد میرتبه

 بندی متغیرهاوضعیت رتبه: 6 جدول                                                  نتایج آزمون فریدمن: 5جدول                        

 

 

 

 

 

ها در این جدول دهد. مقایسه میانگین رتبههای نظام ارزشیابی توصیفی را نشان میبندی مولفهوضعیت رتبه 6جدول 

رتبه مربوط پایینترین و  3.21کند که باالترین میانگین رتبه برای استاندارد کارایی و اثربخشی با میانگین رتبه بیان می

باشد. این موضوع بدین معناست که استاندارد کارایی و اثربخشی می 2.1۸به استاندارد اخالقی و قانونی با میانگین رتبه 

 بیشترین کارآمدی و کارایی و استاندارد اخالقی و قانونی کمترین کارایی را در نظام ارزشیابی توصیفی داشته است.

 گیری بحث و نتیجه -4

استان اصفهان از روش میدانی  2غیرانتفاعی ناحیه در این پژوهش برای ارزیابی نظام ارزشیابی توصیفی مدارس دخترانه 

اخالقی و قانونی، کارایی و اثربخشی، قابلیت اجرا، دقت و صحت  داردهایو ابزار پرسشنامه استفاده شد. چهار مولفه استان

N 50 

Chi-Square 24.988 

Df 3 

Asymp. Sig. .000 
 

هامولفه  Mean Rank 

اخالقی و قانونی استاندارد  2.18 

 3.21 استاندارد کارایی و اثربخشی

 2.32 استاندارد قابلیت اجرا

 2.29 استاندارد دقت و صحت
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های ج نشان داد که جامعه انتخاب شده از لحاظ استاندارد و نتایای قرار گرفتنمورد آزمون فرض تی تست تک نمونه

ها نشان داد که استانداردهای اخالقی و قانونی در مقابل سایر بندی مولفهرتبهمذکور در وضعیت مطلوبی قرار دارند. 

ها در رتبه پایینتری قرار دارد پیشنهاداتی جهت افزایش کارامدی و کارایی استاندارد اخالقی و قانونی بصورت زیر مولفه

 شود:داده می

آموزان در هر های درس فراهم شود و همچنین تعداد دانشبیشتر برای این طرح در کالس ( امکانات و تجهیزات1

شود. معلمان نیز  ها در کالس درس به خودشان دادهتری از وضعیت آنکالس کاهش یابد تا بازخورد بیشتر و کامل

 والدین را درباره وضعیت فرزندانشان به اندازه نیاز توجیه شفاهی نمایند.

آموزان توسط معلم هر چه بیشتر انجام شود و شود که بازخورد دانشی اثرگذاری بیشتر این طرح پیشنهاد می( برا2

 باشد. آموزان داشتههای فردی دانشهمچنین معلمان توجه بارزی به تفاوت

 آموزان به صورت مستند در جای خاصی نگهداری شود.های معلم و دانششود که فعالیت( پیشنهاد می3

های آموزشی برای تبیین اهداف طرح و مهارت آموزی برای شود که دوره( برای تأثیرگذاری بیشتر پیشنهاد می4

 آموزان به طور کامل با این طرح آشنا شوند.کادر آموزشی گذاشته شود و همچنین والدین و دانش

ارزشیابی توصیفی در سایر شهرهای کشور توان جهت ارزیابی نظام های این پژوهش و فرآیند انجام شده میاز یافته

 د.بکار گرفته شو

  مراجع  -5

 http://www.amoozesh33.mihanblog.com  ،سایت علمی [1]

   http://www.daneshnameh.roshd.ir سایت علمی، [2]

 زانیم یبررس ؛میثم، احمدی، مجتبی، احمدی عیسی آبادی، وحید، آسمند جونقانی، ایمان، نیک بخت فرد، سعادت جزایری، سید [3]
، چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در شهر شهرکرد ییمعلمان ابتدا دگاهیاز د یفیتوص یابیتحقق اهداف طرح ارزش
   .1395علوم تربیتی و روانشناسی، 

 modiriatebartaremaa.blogfa.comوبالگ علمی،  [4]

 .1393، ثیر ارزشیابی کیفی توصیفی بر میزان یادگیری دانش آموزانأت حسنی، فریبا؛ [5]

بررسی موانع و روش های ارتقا کیفیت نظام ارزشیابی توصیفی از دیدگاه  رسول، قدیمی، رضا، بهمنی، سهیال؛ داوودی، [6]
 .1393ملی علوم تربیتی و روان شناسی، سال ، نخستین همایش معلمان مدارس ابتدایی

بررسی مشكالت اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی از دیدگاه معلمان  ؛، جعفری هرندی، رضا، عبادی، حسینکرمعلیان، حسن [۷]
 .1392 ،۷3-92، ص 2، شماره رویکردهای نوین آموزشی، و مدیران مدارس ابتدایی

بررسی و مقایسه اثربخشی اجرای ارزشیابی کیفی  ی، عباس، سیف درخشنده، سعید؛لقاسمانامور، یوسف، راستگو، اعظم، ابو [۸]
، ص 12، شماره 2دوره ، مجله آموزش و ارزشیابی، آموزان ابتداییهای اجتماعی دانشتوصیفی و ارزشیابی سنتی بر مهارت

152-143 ،13۸9. 

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پایان ،توصیفی در استان سمنانارزشیابی از اجرای برنامه ارزشیابی کیفی ؛ حامدی، هاجر [9]
 .13۸۸، الزهرا

 .1393چهارم، دانشگاه صنعتی اصفهان، ، چاپ مبانی احتمال و آمار برای دانشجویان علوم مهندسیپارسیان، احمد،  [10]
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 1 پیوست

 پرسشنامه ارزیابی نظام ارزیابی توصیفی
 کامالً

 موافقم
 موافقم

فرقی 

 ندارد
 مخالفم

 کامالً

 مخالفم

      سیستم ارزشیابی توصیفی(الف: استانداردهای اخالقی و قانونی )

های یادگیری و رفع نیازهای شخصی و آموزشی به ارتقای کیفی فعالیتاین سیستم  1

 کند.آموز کمک میدانش

     

      کند.بررسی میآموزان را بینانه نقاط قوت و ضعف دانشاین سیستم به صورت واقع 2

      باشد.نظام توصیفی به دور از هر گونه خطا و جهت گیری می 3

      کند.آموزان را رعایت میاین سیستم آزادی و عدالت در مورد همه دانش 4

های سنجش را به روشنی تعریف و در دسترس ها و روشنظام توصیفی اهداف، سیاست 5

 دهد.همگان قرار می

     

آموزان و کلیه افراد در این سیستم دسترسی به اطالعات مربوط به سنجش برای  دانش  6

 شود.ذینفع از نظر قانونی فراهم می

     

      )سیستم ارزشیابی توصیفی(ب: استانداردهای کارایی و اثربخشی 

-آموزان میهای آموزشی سازنده و مطابق با منافع دانشگیریاین سیستم منجر به تصمیم ۷
 شود.

     

      شود.نظام توصیفی منجر به نتایج کاربردی در جهت اهداف آموزشی  می ۸

آموزان جهت تصمیم گیری دانشهدفمند و منطبق با نیازهای  این سیستم دارای اطالعاتی 9

 است.

     

      .باشداین سیستم نیازمند معلمان با مهارت برای سنجش پیشرفت تحصیلی می 10

      )سیستم ارزشیابی توصیفی( ج: استانداردهای قابلیت اجرا

این سیستم در چهارچوب اهداف آموزشی، امکانات و شرایط موجود مدارس طراحی شده  11

 است.

     

      کند.آموز ایجاد نمیاین سیستم اختاللی را در مراحل تدریس و یادگیری دانش 12

      کند.آموز، والدین و دیگر ذینفعان فراهم میرا در برابر دانشاین سیستم پاسخگویی الزم  13

آموزان، والدین و دیگر ذینفعان را برای پیشبرد اهداف این سیستم همکاری الزم دانش 14

 کند.آموزشی جلب می

     

این سیستم وقت، امکانات و منابع کافی را برای اجرای مراحل سنجش پیشرفت تحصیلی  15

 کند.میفراهم 

     

      )سیستم ارزشیابی توصیفی(د: استانداردهای دقت و صحت

آورد روشن و قابل دستبهآموز باید در فرایند یادگیری  این سیستم انتظاراتی را که دانش 16

 فهم است.

     

دهد آموز را تحت تاثیر قرار میاین سیستم تمامی عواملی که به نحوی عملکرد دانش 1۷

 کند.می شناسایی

     

گیری فراهم این سیستم پایایی الزم یا به عبارت دیگر نتایج یکسانی را برای هر بار اندازه 1۸

 کند.می

     

کند و به طور امن وار و هدفمند بررسی مینظام کیفی اطالعات حاصله را به طور نظام 19

 کند.نگهداری می

     

ها، گیری جهت تغییر، اصالح روشرا برای تصمیم این سیستم با تجزیه و تحلیل مبنایی 20

 کند.آموزان فراهم میهای آموزشی و یادگیری دانشبرنامه
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 سیستم آموزشی مدارس متوسطه دوره اولکیفیت تکنولوژی در وضعیتبررسی 

 بروجن( )مطالعه موردی: مدارس دوره متوسطه اول شهر

 2اشراقیان بروجنی مریم، 1زاده اردکانیعلی نادی

 nadizadeh@ardakan.ac.ir ؛صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایراناستادیار، گروه مهندسی 1
 eshraghian@ardakan.ac.ir ؛مهندسی، دانشگاه اردکان، اردکان، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و کارشناس مهندسی صنایع2

 

 چکیده

 از آموزشی کمک وسایل و ها. تکنولوژیکندبازی می حوزه آموزش خصوصاً های گوناگونحوزه در اساسی نقش تکنولوژی، امروزه

 از. شوندمی درس کالس در بخشیو تنوع یادگیری ماندگاری باعث ،نمایدمی ترکیب هم با راعملی  و مهارت تئوری اینکه جهت

. است آموزش کیفی سطح ارتقاء جهت تکنولوژیو بهتر  بیشتر هر چه کاربرد به کمکهمواره  آموزشی ریزانبرنامه مهمترین وظایف

 در آموزاندانش پیشرفت تحصیلی با آن ارتباط و آموزشی نوین هایتکنولوژی از استفاده وضعیت بررسی حاضر، پژوهش دفه

های لفهآموزان طراحی شده است. موی جداگانه برای دبیران و دانش، دو پرسشنامهبه منظور انجام پژوهششهر بروجن است.  مدارس

اجرا، استانداردهای کارایی و اثربخشی،  یتمورد بررسی پرسشنامه دبیران شامل میزان استفاده از تکنولوژی، استانداردهای قابل

های مورد پایش پرسشنامه مدارس و موانع استفاده از تکنولوژی است. همچنین مولفه در الکترونیکی های زیرساخت به نیاز میزان

باشد. پس از تمایل استفاده از تکنولوژی، مهارت استفاده از تکنولوژی و میزان استفاده از منابع اطالعاتی می آموزان بصورتدانش

هایی به اثبات رسید. در ادامه، با توجه به ها با انجام آزموننرمال بودن داده ابتدا ،و تکمیل پرسشنامه پایاییتأیید روایایی و 

تکنولوژی در سیستم  که وضعیت استفاده از نشان دادتست، نتایج پارامتریک تی انجام آزمونهای پژوهش و استفاده از فرضیه

بندی که در پرسشنامه دبیران رتبه نمودند بیانهمچنین نتایج آزمون فریدمن مطلوب قرار دارند.  کیفیتاین مدارس در ، در آموزش

بندی باشد. نتایج رتبهرین مولفه، میزان استفاده از تکنولوژی میتهای وضعیت تکنولوژی از نظر دبیران بامعناست و مهممولفه

ثیر یکسانی دارند. نهایتاً پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت ها تأتمام مولفهدهد که آموزان نیز نشان میهای پرسشنامه دانشمولفه

 ها ارائه گردید.برخی از مولفه

 پیشرفت تحصیلی. ؛یادگیری و یاددهی ؛وضعیت تکنولوژی آموزشی کلمات کلیدی:

 مقدمه -1

 اطالعاتی به کمک ابزارهای، مرزها رفتن میان از به توجه با نیست و محدود مدارس بسته به چارچوب آموزش دیگر امروزه
دارد  قرار همگان دسترس در باال پذیریانعطاف با و سطحی وسیع در همواره یادگیری برای مناسب ارتباطی، محیط و

 بهره مدرسه آموزشی زندگی در مؤثری ابزار عنوانبه اینترنت و رایانه از باید آموزانش، دانشردر حوزه آموزش و پرو .[1]
 را دیگر هایکنند، فرهنگ تمرین را زندگی مورد نیاز هایمهارت .دهند گسترش را خود هایبتوانند توانایی تا بگیرند

 .باشند فعال یاددهی و یادگیری فرآیند رشد دهند و در درخود را المللیبین همکاری و تعامل و توانایی و بشناسند

و کم  آسان دسترسی و اطالعات گسترش ینوین، زمینه مفاهیم و ابزارها از استفاده و تکنولوژی اطالعات توسعه

 فرهنگی تعامالت و اطالعات سریع و تبادل کندمی فراهم معلمان و دانشجویان آموزان،دانش از اعم فراگیران برای را هزینه
 در .شد آغاز هوشمند مدارس اندازیراه با وپرورشدر آموزش ارتباطات و اطالعات تکنولوژی از استفاده .سازدمی میسر را

است.  مدارس این ایجاد پیشگامان از یکی مالزی و شد گرفته انگلیس کشور از این مدارس اولیه الگوی 1996 سال
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 افزایش موجب مسئله این و کنند پیدا دسترسی کالس خارج از اطالعات به تا است ساخته قادر را آموزانتکنولوژی، دانش
دانش سنتی مدارس در که گفت توانمی هوشمند و سنتی مدارس مقایسه در .[2] شده است فراگیری برای آنان انگیزه

نمی تشویق عمیق درك و یادگیری به و دارند کالس در کمتر شناختی بوده و میزان مشارکت پایین سطح دارای آموزان

 هوشمند در مدارس سویی از .ندارند پیشرفت و بیشتر برای یادگیری ایانگیزه و برندنمی یادگیری از لذتی بنابراین شوند؛
 مثبت ذهنی درگیری ارتقا یادگیری، فرآیند یادگیرنده در بیشتر مشارکت ایجاب یادگیری، فرآیند در بازخورد ارائه با

 عمیق یادگیری به مطالب حفظ جایبه آموزان دانش که شوند می باعث واقعی و اصیل تکالیف ارائه همچنین و یادگیرنده
 .[3] کنند پیدا پیشرفت و بیشتر یادگیری برای ایانگیزه بنابراین و بپردازند

از نظرات  آموزان()دانش و معلمان و معاونان( مطالعاتی )مدیران، گروه دو گرفتن نظر در با که برآنیم پژوهش این در

 های استفاده ازمشکالت و محدودیت موانع، آموزشی، نوین هایتکنولوژی از استفاده و آنان درباره وضعیت برخورداری

 .دهیم قرار را مورد بررسی مدارس شهر بروجن به عنوان مطالعه موردی آنها در

صورت  مشابه گذشتههای که ابتدا مروری بر ادبیات مسأله نسبت به پژوهشادامه مقاله بدین صورت تدوین شده است 

پژوهش چهارم به تفصیل بیان شده است. در بخش  های آماری مربوطهآزمونگرفته است. در قسمت بعد روش تحقیق و 

 آورده شده است. یری به همراه پیشنهاداتیگنیز بحث و نتیجه

 ادبیات موضوع -2

رود انگلستان و ژاپن و ای کوتاه دارد و سابقه آن از دهه نود فراتر نمیآموزش و پرورش تاریخچهتکنولوژی آموزشی در 

ها بعضی از کشورهای آسیایی مانند کره و مالزی هم به نوعی اند بعد از آنآمریکا از پیشگامان طی این طریق بوده

 گیریبهره به بسیار توجه اخیر هایسال اند. درهی برنامه درسی مدارس خود لحاظ کردتکنولوژی آموزشی را در مجموعه
 ادگیریی-یاددهی فرآیند در تکنولوژی سریع تغییرات .است شدهکشورمان درس های کالس در نوین هایتکنولوژی از

های . در ادامه برخی از پژوهش[1]است  بوده مدارس در آموزشی کیفیت بهبود آن هدف و وسیع شده تحوالت موجب

 :شودبه طور مختصر بیان میداخلی مرتبط با پژوهش 

 پیشرفت آن با ارتباط و آموزشی نوین هایتکنولوژی از استفاده میزان بررسیدر پژوهش نجفی و همکاران، با موضوع 

های فناوری اطالعات و در مورد های توصیفی میزان استفاده، پیشرفت تحصیلی و امکانات زیرساختشاخص، تحصیلی

های موانع فرهنگی، موانع فنی، موانع های نوین آموزشی از دیدگاه معلمان شاخصاستفاده از فناوریهای موانع اخصش

مرآتی و همکاران در پژوهشی با  .[2] آموزشی، موانع حقوقی، موانع راهبردی و موانع اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت

 با نوین هایتکنولوژی استفاده از دادن قرار پرورش، با محور و آموزش در نوین های تکنولوژی به توجه موضوع ضرورت
 در نوین آموزشی وسایل نقش محوری تا است آن دنبال به ایکتابخانه اطالعات از استفاده و تحلیلی و توصیفی روش

 .[1] را مورد بررسی نماید پرورش و آموزش

تحصیلی را  و پیشرفت یادگیری بهبود بر آموزشی تکنولوژی و اطالعات فناوری کهنسال و رضایی در پژوهشی تاثیر

تکنولوژی آموزشی  و تکنولوژی تأثیر زمینه در پژوهشی هایمروریافته و مورد مالحظه قرار دادند. در این پژوهش به بررسی

 آموزشی تکنولوژی بکارگیری . در پژوهش جاویدان تأثیر[4] پرداخته شده است تحصیلی پیشرفت و یادگیری بر بهبود
 استفاده تحلیلی-توصیفی روش از موضوع ماهیت توجه به با شده و آن بررسی و فواید وکاربرد آموزان دانش دریادگیری

 [.5] گردیده است
کننده بودن استفاده از وسایل و تجهیزات آموزشی، نداشتن  خسته قبیلدر پژوهشی نشان داد که عواملی از  مقامی

ایی با ابزارهای آموزشی، مهارت ناکافی در استفاده از این ابزارها، عدم آشنایی با مواد آموزشی زمان کافی، عدم آشن

ها، فشار کاری زیاد، ونقل آن مختلتف، مهارت ناکافی در تهیه و ساخت مواد آموزشی، سنگینی وسایل و دشواری حمل
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از استفاده نادرست از وسایل آموزشی در  های درس و همچنین ترس و اضطراب ناشیستعداد زیاد دانشجویان در کال

دشوار بودن  ها نقش عواملی چونکاربرد ناکافی از فناوری آموزشی در تدریس دانشگاهی نقش کمی دارد. همچنین آن

، الزمدرس، عدم وجود امکانات و تجهیزات آموزشی  کالستهیه و طراحی مواد آموزشی، نامناسب بودن محیط فیزیکی 

گیری از تجهیزات و امکانات آموزشی از سوی توجهی به میزان بهرهخره بیاالی درسی استادان و بحجم زیاد واحدها

 برآورد کردندگیری از فناوری آموزشی در تدریس دانشگاهی را زیاد استادان به هنگام ارزیابی عملکرد آنان در عدم بهره
[6]. 

گیری اطالعات در یادگیری و موانع بهرهتبیین کاربرد تکنولوژی آموزشی و فناوری در پژوهشی به  زاده و همکارانملک

که استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در وزارت آموزش  بیان داشت پژوهش نتیجهپرداختند. از آن در فرآیند تدریس 

شود. همچنین معلمان باید در این زمینه و پرورش باید در اولویت قرار بگیرد و نیروی متخصص در این زمینه باید تربیت 

ت باید سیاستگذاری و مورد آزمایش قرار بگیرند و در خصوص نهادینه کردن استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطا

 [.7] رسانی به موقع صورت گیردریزی روشن و اطالعبرنامه

های نوین آموزشی در آموزش دارند ه از فناوریبرای استفاد باالیی لان تماینشان داد که معلم های بینگیمالسیافته

و فقدان  الزماما با موانع زیادی مواجه هستند. ازجمله این موانع عبارتند از فقدان اطمینان، فقدان مهارت و شایستگی 

اسب افزار و مواد مننشان داد که فقدان خدمات آموزش، عدم نرمنیز و همکاران  س. نتایج گوکتا[8] منابع دسترسی به 

پرورش  و های آموزشو ارتباطات در برنامه اطالعاتسازی فناوری افزار از موانع اصلی برای یکپارچهو عدم وجود سخت

 ICTبا انجام تحقیقی با عنوان آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت معلمان در زمینه  [. یوئن فوك و همکاران9] است

رتباطات نقش مهمی در فرآیند یادگیری یاددهی دارد و آموزش ضمن که تکنولوژی اطالعات و ا نددر مالزی نشان داد

 .[10] تواند باعث افزایش کارایی معلمان شودخدمت در این زمینه می

 روش انجام تحقیق -3

 انجام گرفتهحضوری  صورت به و لیکرت طیف از پیروی و پرسشنامه از استفاده با هاداده آوریجمع روش تحقیق این در

آموزان دانش که سری اول پرسشنامه دبیران و سری دوم پرسشنامه استفاده شده پرسشنامه پژوهش از دواین در است. 

. قسمت است تشکیل شدهاست شناختی ها از دو بخش که بخش اول در مورد سواالت جمعیتهر کدام از پرسشنامهاست. 

 .اندشده کدگذاری 1جدول  صورت به و یکرتل طیف ازای های چندگزینهدوم سواالت شامل سواالتی است که با جواب

مولفه  3و  5 در قالببه ترتیب  3و  2ول اجدمطابق  آموزان  و دانشدبیران پرسشنامه همچنین سواالت مربوطه به 

  اصلی، تقسیم بندی شدند.
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کدگذاری پاسخ سواالت: 1جدول 

 هیچ
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

1 2 3 4 5 6 

 
 بندی سواالت پرسشنامه دبیران: جدول طبقه2جدول 

 سواالت مولفه

 10تا  1 میزان استفاده از تکنولوژی

 14تا  11 اجرا قابلیت استانداردهای

 18تا  15 اثربخشی و کارایی استانداردهای

 21تا  19 الکترونیکی هایزیرساخت به نیاز میزان

 26تا  22 تکنولوژی از استفاده موانع

 

 آموزاندانش بندی سواالت: جدول طبقه3جدول 

 سواالت مولفه

 6تا  1 تمایل استفاده از تکنولوژی

 9تا  7 مهارت استفاده از تکنولوژی

 19تا  10 میزان استفاده از منابع اطالعاتی
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نفر  300آموز و نفر دانش 1650 بروجن(های دخترانه متوسطه دوره اول شهر جامعه )کل دبیرستان حجم تقریبی

نفر  169نفر و برای دبیران  312آموزان دانش برایباشد که با استفاده از جدول مورگان، تعداد نمونه تصادفی می دبیر

پرسشنامه به  52ها و اخذ مجوزهای الزم، تنها تعداد های توزیع پرسشنامه و هماهنگیبا توجه به محدودیت اما ؛است

پایایی آن نیز توسط اساتید خبره به تایید رسید و  هاپرسشنامهروایی عنوان نمونه نهایی بین هر دو گروه توزیع گردید. 

آلفای کرونباخ  آزمون فرضبا انجام بصورت جداگانه آموزان دبیران و دانشهای تایی برای پرسشنامه15اولیه  یدر نمونه

 0.78 انو برای پرسشنامه دبیر 0.759آموزان مقدار مربوطه برای پرسشنامه دانش، 5و  4مطابق جدواول  یید رسید.به تأ

های توصیفی و در ادامه تحلیل باشند.یید میمورد تأدهد هر دو پرسشنامه از لحاظ پایایی بدست آمد که نشان می

 شوند.استنباطی تشریح می

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاتحلیل توصیفی داده -1. 3

تکنولوژی در سیستم آموزشی مدارس دخترانه متوسطه دوره اول، وضعیت  توصیفی اطالعات به دستیابی برای

بیشترین  آوری شده،جمع هایشود که از پرسشنامهمشاهده می 1نمودار طبق . است شده در این قسمت ارائهیی نمودارها

 2ر همچنین در نمودا دصد بوده است. 5.8و کمترین سمت معلم ابتدایی به میزان  درصد 75 سمت دبیر به میزان

 اند.شود که اکثر جمعیت نمونه دارای تحصیالت کارشناسی و تعداد کمی نیز در مقطع کارشناسی ارشد بودهمشاهده می

 

 

 

 

 

 

 

 
ساعت  2الی  1به میزان دهد. همانطور که مشخص هست اکثر کادر آموزشی میمیزان کار با رایانه را نشان  3نمودار 

 جدول آلفای کرونباخ پرسشنامه دبیران: 4جدول 

 مولفه آلفای کرونباخ

 استفاده از تکنولوژیمیزان  0.804

 استاندارهای قابلیت اجرا 0.641

 استانداردهای کارایی و اثربخشی 0.806

 مدارس در الکترونیکی های زیرساخت به نیاز میزان 0.903

 موانع استفاده از تکنولوژی 0.557

 کل سواالت 0.780

 

 جدول آلفای کرونباخ پرسشنامه دبیران: 5ل جدو

 مولفه آلفای کرونباخ

 تمایل استفاده از تکنولوژی 0.498

 مهارت استفاده از تکنولوژی 0.644

 میزان استفاده از منابع اطالعاتی 0.697

 کل سواالت 0.759

 

 
 ای سمت کادر آموزشی: نمودار میله1نمودار 
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 کادر آموزشیتحصیالت میزان ای : نمودار میله2نمودار 
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دهد. مطابق این نمودار های آموزشی آفیس را نشان میوضعیت یادگیری دوره 4 نمودار کنند.در روز با رایانه کار می

رد وافزارهای آفیس اکثراً دوره واند و از میان نرم افزارهای مجموعه آفیس را گذراندهی نرمدرصد افراد همه 34.7حدود 

 درصد(.  22.4)به میزان  اندآموزش دیدهرا 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
دهند. از این را نشان می کار با رایانه در هفته موزان و میزانآنیز به ترتیب وضعیت سن دانش 6و  5های نمودار

 1سال سن دارند. و در طول تنها روز  14موزان پرسش شونده باالی آنمودارها مشخص است که طیف زیادی از دانش

 کنند.ساعت با نرم افزارهای رایانه کار می 2الی 

 

 

 

 

 

 

 

 هاتحلیل استنباطی داده -2. 3

  اسمینرف-آزمون کلموگروف -2.3.1

در . استشده  اسمینرف استفاده-شده از آزمون کلموگروف آوریجمع هایداده اثبات نرمال بودن بخش برای این در

 در آزمون. وجود داردتی تست  کیپارامتر هاینرمال باشند امکان استفاده از آزمون عیتوز یها دارااگر دادهواقع 

بدست آید، در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی  0.05اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی اسمینرف -کلموگروف

 :شودهای آماری به صورت زیر تنظیم میفرض مربوطهبرای آزمون بر اینکه داده نرمال است، وجود نخواهد داشت. 
0H : های پرسشنامه وضعیت تکنولوژی نرمال استمولفهتوزیع. 

1H : نیستهای پرسشنامه وضعیت تکنولوژی نرمال مولفهتوزیع. 

نشان  7و  6ترتیب در جداول به  آموزانو دانش اسمینرف پرسشنامه دبیران-نتایج حاصل از انجام آزمون کلموگروف

های میزان نیاز به زیرساخت"ی به جز مولفه ی پرسشنامه دبیرانهاکه تمام مولفه دهندمینتایج نشان اند. داده شده

میزان استفاده "آموزان به غیر از مولفه همچنین در پرسشنامه دانشدر حالت نرمال قرار دارند.  "الکترونیکی در مدارس

طبق قضیه  توان گفت کهبندی میوزیع نرمال قرار دارند. اما به عنوان جمعی دیگر در وضعیت تدو مولفه "از تکنولوژی

 
 میزان کار با رایانه کادر آموزشیای : نمودار میله3نمودار 
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 آموزانکار با رایانه توسط دانشای : نمودار میله6نمودار 

59.6

21.2
11.5 7.7

0

20

40

60

80

ساعت2الی 1 ساعت4الی 3 ساعت6الی 5 ساعت به باال7

ساعت کار با رایانه در روز

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

ای که طبق آزمون برای دو مولفهها حتی میانگین دادهنمونه است،  30ها بیش از پرسشنامهحدمرکزی چون تعداد 

 کند.به توزیع نرمال میل پیدا می اسمیرنوف رد شدند نیز-کلموگروف

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایآزمون تی تست تک نمونه -2.3.2

فرض مربوطه استفاده  هر مولفه بر اساس آزمونبرای بررسی و سنجش وضعیت  ایتی تست تک نمونه آزموناز 

در پرسشنامه دبیران  "میزان استفاده از تکنولوژی آموزشی"برای نمونه آزمون فرض زیر برای بررسی وضعیت  شود.می

 :ای قرار گیردبایست مورد آزمون تی تست تک نمونهکه می طراحی شده است

0H د است. )مورد تأیی از تکنولوژیمیزان استفاده : وضعیت تکنولوژی از لحاظμ ≥ 3) 

1H ید نیست. مورد تأی میزان استفاده از تکنولوژی: وضعیت تکنولوژی از لحاظ(3>μ ) 

 .قابل مشاهده است 9و  8دبیران و دانشجویان به ترتیب در جداول تست از انجام آزمون تیشده حاصل کلی نتایج 

دهد که وضعیت تکنولوژی در مدارس ها رد شده و نشان میهمانطور که مشخص هست فرض صفر برای تمام مولفه

 ندارد.قرار جامعه آماری بروجن در وضعیت مطبوبی 

شود این بدین است در نتیجه فرض صفر رد می 0.05 ها کمتر ازتمام مولفه sig همانطور که مشخص هست مقدار

توجه به حد باال و پایین در فاصله  یستی بان باباشد، اکنومعنی است که مقدار میانگین با حد متوسط صفر برابر نمی

گیری شود. چون عالمت حد باال و پایین هر دو مثبت است بنابراین حدود میانگین از عدد آزمون اطمینان باید نتیجه

بیشتر از حد متوسط  هاتمام مولفهمیانگین توان گفت میبیشتر است. )فرض صفر مورد تایید است(. بنابراین  3یعنی 

 یید است.ها مورد تأآموزشی در تمام مولفهتوان گفت که وضعیت تکنولوژی در نتیجه می بوده و
 دبیران پرسشنامه: جدول نتایج آزمون تی تست 8جدول 

One-Sample Test 

 
Test Value = 0 

t df Sig. (2-
tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference  آزموننتیجه 
Lower Upper 

 رد 3.5369 3.1024 3.31966 000. 51 30.679 میزان استفاده از تکنولوژی

توان نتیجه گرفت میزان استفاده از تکنولوژی در سطح متوسط رو به باال قرار دارد.با توجه به شواهد موجود می  

 رد 2.9951 2.6459 2.82051 000. 51 32.429 استانداردهای قابل اجرا

توان نتیجه گرفت میزان استانداردهای قابل اجرا در سطح باال قرار دارد.با توجه به شواهد موجود می  

 رد 2.3289 1.8538 2.09135 000. 51 17.675 استانداردهای کارایی و اثربخشی

در سطح متوسط رو به باال قرار دارد. استانداردهای کارایی و اثربخشی توان نتیجه گرفت میزانبا توجه به شواهد موجود می  

 های زیرساخت به نیاز میزان
 مدارس در الکترونیکی

 رد 2.1906 1.6620 1.92628 000. 51 14.631

 در سطح متوسط رو به باال قرار دارد. مدارس در الکترونیکی های زیرساخت به نیاز میزانتوان نتیجه گرفت با توجه به شواهد موجود می

 پرسشنامه دبیراناسمیرنوف  -نتایج آزمون کلموگروف: 6جدول 

sig مولفه 

 میزان استفاده از تکنولوژی 0.2

 استاندارهای قابلیت اجرا 0.053

 استانداردهای کارایی و اثربخشی 0.2

 مدارس در الکترونیکی های زیرساخت به نیاز میزان 0

 موانع استفاده از تکنولوژی 0.79

 

اسمیرنوف  -نتایج آزمون کلموگروف: 7جدول 

 آموزاندانشپرسشنامه 

sig مولفه 

 تمایل استفاده از تکنولوژی 0.012

 مهارت استفاده از تکنولوژی 0.2

 میزان استفاده از منابع اطالعاتی 0.2
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 رد 3.3074 2.8618 3.08462 000. 51 27.793 استفاده از تکنولوژیموانع 

در سطح متوسط رو به باال قرار دارد. موانع استفاده از تکنولوژیتوان نتیجه گرفت میزان با توجه به شواهد موجود می  

 

 آموزاندانش پرسشنامه: جدول نتایج آزمون تی تست 9جدول 
One-Sample Test 

 
Test Value = 0 

t df Sig. (2-
tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

نتیجه 

 Lower Upper آزمون
 رد 4.0126 3.6579 3.83526 000. 51 43.412 تمایل استفاده از تکنولوژی

در سطح متوسط رو به باال قرار دارد. تمایل استفاده از تکنولوژیتوان نتیجه گرفت میزان با توجه به شواهد موجود می  
 رد 4.1092 3.6472 3.87821 000. 51 33.702 مهارت استفاده از تکنولوژی

در سطح متوسط رو به باال قرار دارد. مهارت استفاده از تکنولوژی توان نتیجه گرفت میزانبا توجه به شواهد موجود می  
 رد 3.8365 3.4067 3.62158 000. 51 33.835 اتیمیزان استفاده از منابع اطالع

 در سطح باال قرار دارد.میزان استفاده از منابع اطالعاتی توان نتیجه گرفت با توجه به شواهد موجود می

 آزمون فریدمن -2.3.3

گیری در رود که مقیاس اندازهآزمون فریدمن که به آزمون تحلیل واریانس دوطرفه معروف است زمانی به کار می

برای ای مورد تأیید قرار نگرفت هیچ مولفهدر قسمت قبل از آنجاییکه طبق آزمون تی تست  سنجش ترتیبی باشد.سطح 

به  11و  10جدول . شوداز این آزمون استفاده میتوان می اینکه کدام مولفه از همه ناکارآمدتر هست مشخص شدن

ی جدول هادهد. مقایسه میانگین رتبهرا نشان می آموزانشدانهای پرسشنامه دبیران و مولفهبندی رتبه میانگینترتیب 

ترین بدین معناست که مهم وبه ویژگی میزان استفاده از تکنولوژی اختصاص دارد  دهد که باالترین رتبهنشان می 10

های زیرساختدر طیف دیگر نیز نیاز به ویژگی وضعیت تکنولوژی از نظر دبیران ویژگی میزان استفاده از تکنولوژی است. 

ی آموزان میانگین رتبهدهد که برای پرسشنامه دانشنیز نشان می 11الکترونیکی در پایینتر رده قرار داشته است. جدول 

 های اطالعاتی در پایینترین رده قرار دارد.میزان استفاده از بانک

 

 

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه -4

برای دبیران  هاییپرسشنامهو پرورش برای پی بردن به موضوع وضعیت تکنولوژی در سیستم آموزش در این پژوهش، 

اسمینرف نرمال بودن -کلموگروف توسط آزمون، هاپرسشنامهیید روایایی و پایایی پس از تأ. تدوین شد آموزانو دانش

که برای هر پرسشنامه یک مولفه دارای توزیع نرمال نیست  نشان داد ناین آزمونتایج  مورد بررسی قرار گرفت. هاداده

وضعیت هر یک یید تست برای تأتین سپس از آزمواما با توجه به قضیه حد مرکزی این دو نیز تقریباً نرمال فرض شدند. 

 آموزشی لوژیوآموزان وضعیت تکنودند و از دید دبیران و دانشنبخش این قسمت رضایتها استفاده شد. نتایج از مولفه

آزمون  گرفتند. در ادامه ازأیید قرار د و مورد تنز سطح متوسط قرار داشتتر اهای مورد سنجش همگی باالاز لحاظ مولفه

بیشتر مورد شناسایی شده و هایی که وضعیت بدتری دارند تا مولفه استفاده شد هابندی هریک از مولفهفریدمن برای رتبه

یشنهاداتی بصورت زیر جهت بهبود وضعیت پهای انجام شده توجه و بهبود قرار داده شوند. در ادامه با توجه نتایج آزمون

 های پرسشنامه دبیرانبندی مولفه: جدول رتبه10جدول 

Ranks 
 Mean Rank مولفه

 3.99 میزان استفاده از تکنولوژی
 3.30 استانداردهای قابل اجرا

 2.04 استانداردهای کارایی و اثربخشی
 2.03 مدارس در الکترونیکی هایزیرساخت به نیاز میزان

 

های پرسشنامه بندی مولفه: جدول رتبه11جدول 

 آموزاندانش

Ranks 
 Mean Rank مولفه

 2.04 تکنولوژیتمایل استفاده از 
 2.15 مهارت استفاده از تکنولوژی

 1.81 میزان استفاده از منابع اطالعاتی
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 شود:روجن ارائه میتکنولوژی آموزشی در مدارس شهر ب

 دیدگاه از راهکار ترینبرای مجهز کردن مدارس کشور به سیستم تکنولوژی در نظر بگیرد. مهم اعتبارات مناسبی( 1
آموزان مطالب علمی دبیران سعی کنند از دانش( 2 .باشدمی مدارس کردن و مجهز تجهیزات خرید مدیران و معلمان

 افزایش با معلمان( 3 شود.ها با دنیای عصر جدید میاست و باعث آشنایی آن های مجازیبخواهند که از طریق شبکه
 برای را آموزاندانش مهارت و عالقه افزایش توانند زمینهمی آموزش در آن کاربرد و اطالعات تکنولوژی در مهارت و عالقه

در  اطالعات تکنولوژی از آموزاندانش بیشتر استفاده دنبال به و آورند فراهم در یادگیری اطالعات تکنولوژی از استفاده

ا توجه به نتایج آزمون ( ب4. آموزان شونددانش تحصیلی پیشرفت افزایش باعث آن، مزایای از شدن مندبهره و یادگیری

باشد که ام می 26ترین مانع پرسش گذاری مولفه موانع استفاده از تکنولوژی در پرسشنامه دبیران مهمفریدمن در رتبه

دانند که این به دلیل عدم آشنایی و نداشتن مهارت کافی دبیران و دبیران تکنولوژی را باعث به هدر رفتن زمان می

های مناسب آموزش با تکنولوژی از طرف آموزش باشد که پیشنهاد مناسب این است که دورهآموزان با تکنولوژی میدانش

باشد که دبیران معتقدند که محتوای کتاب درسی ام می25ان پرسش مانع بعدی از نظر دبیر( 5 و پرورش برگزار گردد.

باشد که پیشنهاد مناسب این است که با توجه به پیشرفت پذیر نمیها امکانایایست که استفاده از چندرسانهبه گونه

های ران نیز کتابآموزان ایعلمی در سطح دنیا و استفاده دیگر کشورها از تکنولوژی به عنوان یاددهی دروس به دانش

 تر باشد.د که به زبان اصلی نزدیکای طراحی کنگونهدرسی خود را به

  مراجع -5

نخستین کنگره ملی فضای  ضرورت توجه به تکنولوژی های نوین در آموزش و پرورش، ؛خمیس آبادی مرضیه ، اسالم پناه مریم ،مرآتی علیرضا [1]

 .1391، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیهای اجتماعی نوپدید، تهران، مجازی و آسیب

 آن با و ارتباط آموزشی نوین هایتکنولوژی از استفاده میزان بررسینجفی محمود، مقامی حمیدرضا، حسینی جواد، جعفری نصرت؛  [2]
 .1394  ،5 شماره دوم، یادگیری، سال و آموزشفناوری . آموزاندانش تحصیلی پیشرفت

اولین کنفرانس ملی توسعه  ،بررسی تأثیر تکنولوژی آموزشی در پیشرفت و توسعه علوم مختلف در حیطه آموزش و پرورش ؛رضاپور شیوا [3]

 عه پایدار،پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توس

1393. 

چهارمین  ،ثیر فناوری اطالعات و تکنولوژی آموزشی بر بهبود یادگیری و پیشرفت تحصیلیأت ؛رضایی صدیقه، ل نودهی فاطمهکهنسا [4]

 .1395، همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم  ثیر تکنولوژی آموزشی در آموزش و یادگیری دانش آموزان،أت ؛فر محدثهجوادی ،جاویدان لیدا [5]

 .1394 شادگان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شادگان، -، استان خوزستان تربیتی

 .1389، 83-107 ،8آموزشی، دوره دوم، شماره های پژوهش در نظام ،گیری از فناوری آموزشیبررسی موانع بهره مقامی، حمیدرضا؛ [6]

سومین  ،کاربرد تکنولوژی آموزشی در یادگیری و موانع استفاده از آن در فرآیند تدریس، زهراجعفری  ،بهارهقنبریان  ،ملک زاده معصومه [7]

 .1396 و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی،انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، مرکز مطالعات های نوین در حوزه علومهمایش ملی پژوهش
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 چکیده

 ی جداکنندهری است. ابرکرهپذیحوزه تفکیککاربردی های نامتجانس، از مسائل ادهریخته از دمجموعه درهمها در تشخیص نوع داده
 دیمق یزیربرنامه یدو مساله او ب یطراح ییدوتا بانیبردار پشت نیماش گرفتن از دهیابزار با ا نیشده است. ا یمعرفین راستا در هم
را پوشش داده خود کالس  یهاداده بیشترین کههستند متعارف چنان  یروش دو ابرکره نیشده است. در ا یسازدوم مدل درجه

 گرفتن از دوگان با مدل معموال هر دوشده است.  سازیبه دو صورت مدل مساله این و از کالس مقابل تا حد ممکن دور باشند.
باشد. این تکنیک با می حل مساله اولیه مساله معرفی شده است، این رای حلبا اخیر ی که هایشود. یکی از روشمساله حل می

تر ، استفاده از تکنیک حل مساله اولیه منطقیبه اهمیت زمان محاسبات . با توجهدارد ر، دقت قابل قبولی از تفکیکوجود سرعت باالت
در این ست. های ابرکره جداکننده دوتایی استفاده شده اتکنیک حل مساله اولیه تا کنون فقط برای یک نوع از مدلخواهد بود. 

مال تغییری در مطالعه تکنیک مورد نظر، برای مسائل نوع دوم ابرکره جداکننده دوتایی به کار گرفته شده است؛ همچنین با اع
که  شودمشاهده میهای تصادفی، از داده دو مجموعهدر  روش سازیپیاده اایم. بتکنیک حل مساله اولیه سرعت آن را افزایش داده

کارگیری روش حل مساله اولیه فضای جواب مساله به فضایی با ابعاد کمتر انتقال یافته و موجب افزایش سرعت الگوریتم با به
 گردد. می

 .داکننده دوتاییجابرکره ؛ سازیبهینه ؛پذیریتفکیک کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

که با آن  یاز مسائل یکیاند، لذا محور شدهو اغلب امور روزمره داده دوانده شهیما ر یها در همه ابعاد زندگامروزه داده

 یادیالگوها و روابط مشخص در حجم ز ایبه استخراج اطالعات نهان  یکاو. دادهباشدیم یکاومساله داده میمواجه هست

چند  ایها در دو داده یبندطبقه یکاوداده یهااز روش یکی. شودیبزرگ گفته م یاتچند بانک اطالع ای کیها در از داده

نامتجانس  یهااز داده یابرچسب کالس مربوط به آن، در مجموعه ینیبشینوع داده با پ یی. شناساباشدیم زیکالس متما

را به خود معطوف نموده است.  یمتعدد قاتیکه تحق باشدیم یریپذکیدر تفک یاز مراحل اساس یکی خته،یردرهم

 شد. یو همکارانش معرف نگیتوسط واپ یونیو مسائل رگرس یریپذ کیتفک یحل الگوها یبرا بانیبردار پشت نیماش

حاشیه برای داده های باینری، ماشین بردار پشتیبان دوتایی و  جداسازی با استفاده از ابرصفحه جداکننده با بیشترین

 در این مقاله ابرکره جداکننده هایی است که در این زمینه پیشنهاد شده است.روش دیگر ابرکره جداکننده دوتایی، از

که در  است ییدوتا بانیبردار پشت نیماش کیابزار برگرفته از تکن نیاساس کار ادهیم. دوتایی را مورد بررسی قرار می

درجه دوم دو بردار نرمال  یزیربرنامه یبا حل دو مساله ییدوتا بانیبردار پشت نیتفاوت که در ماش نیبا ا، آمده است [2]

دو ابرصفحه همان  نیکه ا کنندیم دیتول یرموازیغ یها دو ابرصفحهو دو عرض از مبدا به دست آورده و با استفاده از آن

درجه دوم با  دیمق یزیربرنامه یدو مساله ،ییجدا کننده دوتا برکرهدو کالس داده هستند؛ اما در ا یها کنندهکیتفک

های متعارف در این تکینیک به صورتی ابرکره. کنندیم دیدو ابرکره جداکننده تول نه،یدو مرکز و دو شعاع به افتنی
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های کالس مقابل های کالس خود را پوشش داده و تا حد ممکن از دادههستند که هر یک بیشترین تعداد ممکن از داده

شناسایی  برای [4]  درروشی که  [3,4].سازی شده است به دو روش مدل دوتاییمساله ابرکره جداکننده دور باشد. 

 .آوردی اولیه جواب بهینه را به دست میحل دوگان مساله و حل مساله تکنیکدو  ، باالگوی باینری معرفی شده است

در روش حل  گیری از مساله حل شده است.تا کنون فقط به روش دوگانآمده است،  [3]که در  سازینوع دوم مدل

همان طور که  نمایند.ساخته و حل می خطیمسائل را  ،آمده است، با استفاده از یک تقریب [1]ی اولیه که در  مساله

از نظر سرعت بر روش اول و  سازی مساله ابرکره جداکننده اعمال شده استمدل تا کنون روی نوع اولاین روش گفتیم، 

کی از یه شده است. به کار گرفت سازیاز مدل بنابراین در این مقاله روش حل مساله اولیه برای نوع دوم ؛برتری دارد

فضای جواب مساله به فضایی با ابعاد باالتر انتقال  گاهیوجود دارد، آن است که  دوگانحل مساله  هایی که در روشضعف

در  نابراینب تر خواهد بود.با افزایش ابعاد فضای جواب، پیچیدگی محاسباتی باال رفته و یافتن پاسخ بهینه مشکلیافته و 

با این عمل، در هر . عت حل مسائل نوع دوم داریم، سعی در افزایش سری اولیهی از روش حل مسالهگیراین مقاله با بهره

های که هر ابرکره حداکثر داده ،آیدپاسخ بهینه به صورتی به دست می ،کالس با سرعتی باالتر از سرعت تکنیک قبلی

به کارگیری  دیگر گیرد؛ به عبارتهای کالس مقابل در دورترین حالت ممکن قرار میکالس خود را پوشش داده و از داده

همچنین  پذیری باال نخواهد بود.تکنیک حل مساله اولیه و افزایش سرعت الگوریتم، مانع از به دست آوردن دقت تفکیک

های های وابسته به دادهیس، بعد ماترهای مورد استفاده درالگوریتماز یکی از ماتریس یدر این مطالعه با ارائه نسخه جدید

تا حد  روش حل مساله اولیه که قبال معرفی شده است، حتی در پذیریسرعت تفکیک یجهکاهش یافته و در نتورودی 

  تر شیوه حل مساله اولیه، این مساله مشهود خواهد بود.یابد؛ در ادامه با معرفی دقیقزیادی افزایش می

 نوع اول ابرکره جداکننده دوتاییی حل مساله اولیهو جداکننده ابرکره  -2

ای با ابرکره ابرکره متعارف، باشد. در این تفکیمی ی دوکالسههاپذیری دادهتفکیکهای از روش ،ابرکره جدا کننده

با در نظر گرفتن مجموعه  سالهاین ممعادله داشته باشد. ها را دربروری که تمام دادهکمترین شعاع ممکن خواهد بود به ط

𝑇 های آموزشیداده = {𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛} شود: سازی میبه صورت زیر مدل 
)2-1(  

𝑚𝑖𝑛
𝑅,𝑐

𝑅2 + 𝐶∑

𝑛

𝑖=1

𝜉𝑖

𝑠. 𝑡. ∥ 𝑥𝑖 − 𝑐 ∥2⩽ 𝑅2 + 𝜉𝑖 ,

𝜉𝑖 ⩾ 0 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑛.

 

 پرتی که تحتهای پارامتری به عنوان خطا برای دادهξᵢ  باشد.به ترتیب شعاع و مرکز ابرکره می cو  R که در آن

با ایده گرفتن از مساله ماشین بردار پشتیبان  باشد.می ساز برای کنترل خطایک پارامتر منظم C گیرند وقرار نمیپوشش 

های کالس خود ی غیرموازی جداکننده، دو ابرکره در نظر گرفت، که هر یک دادهتوان به جای دو ابرصفحهدوتایی، می

 Error! Reference source notهای کالس مقابل تا حد ممکن دور باشند )ز دادهرا به طور کامل پوشش داده و ا
found.های ارائه شده برای دو کالس داده (. یکی از مدلI₁  وI₂  باشد:به فرم زیر می 
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1

2
∑

𝑖∈𝐼1
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𝑅1 ⩾ 0, 𝜉𝑗 ⩾ 0, 𝑗 ∈ 𝐼2,
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)2-3(  
𝑚𝑖𝑛
𝑅2,𝑐2

1

2
∑

𝑗∈𝐼2

∥ 𝑥𝑗 − 𝑐2 ∥
2− 𝑣2𝑅2

2 + 𝐶2∑

𝑖∈𝐼𝑖

𝜉𝑖

𝑠. 𝑡. ∥ 𝑥𝑖 − 𝑐2 ∥
2≥ 𝑅2 − 𝜉𝑖 ,

𝑅2 ⩾ 0, 𝜉𝑖 ⩾ 0, 𝑖 ∈ 𝐼1,

 

 
 ابرکره جداکننده دوتایی: 1-2شکل 

 C₂و  C₁پارامترهای خطا و  ξⱼو  ξᵢ، هاشعاع ابرکره R₂و  R₁، هامراکز ابرکره c₂و  c₁های فوق، در فرمول
و تعریف برداری متشکل  هادر مسائل فوق با یک تقریب خطی برای توابع هدف و محدودیت باشند.ساز میضرایب منظم

 کنیم: می کرده و حل با شرایط مساله، آن را به صورت زیر بازنویسیاز مجهوالت متناسب 

)2-4 (  𝑚𝑖𝑛
𝑥

1

2
𝑥𝑇𝐻𝑥 + 𝑓𝑇𝑥,

𝑠. 𝑡. 𝐴. 𝑥 ≤ 𝑏,
𝐴𝑒𝑞 . 𝑥 ≤ 𝑏𝑒𝑞 ,

𝑙𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑢𝑏.

 

 دومنوع  ی ابرکره جداکننده دوتاییحل مساله اولیه -3

 باشد: سازی مساله ابرکره جداکننده دوتایی به صورت زیر مینوع دیگری از مدل

 
)3-1(  

𝑚𝑖𝑛
𝑅1,𝑐1
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∑

𝑖∈𝐼₁

𝜉𝑖

𝑠. 𝑡. ∥ 𝑥𝑖 − 𝑐1 ∥
2≤ 𝑅1 + 𝜉𝑖 ,

𝑅1 ⩾ 0, 𝜉𝑖 ⩾ 0, 𝑖 ∈ 𝐼₁,
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𝛾₂
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∑

𝑗∈𝐼₂

𝜉𝑗

𝑠. 𝑡. ∥ 𝑥𝑗 − 𝑐₂ ∥
2≤ 𝑅₂ + 𝜉𝑗 ,

𝑅₂ ⩾ 0, 𝜉𝑗 ⩾ 0, 𝑗 ∈ 𝐼₂,

 

 

در این مطالعه روش حل مساله اولیه را برای به اند. گیری حل شدهریزی فوق تا کنون با تکنیک دوگانمسائل برنامه
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در  R₂و  R₁گیریم. همان طور که از مسائل فوق پیدا است، دست آوردن معادالت ابرکره جداکننده دوتایی به کار می

در باشند؛ از این رو در این نوع مساله نیازی به تقریب خطی برای تابع هدف و قیدها نداریم. مسائل فوق از درجه اول می

ریزی مذکور را حل (، مساله برنامه4-2)بازنویسی مساله به فرم مساله  متشکل از مجهوالت و xتعریف بردار  نتیجه تنها با

 نماییم. می

 بندینتیجه و جمع -4

نمونه دوبعدی از  دو روی برای حل مساله اولیه ابرکره جداکننده دوتایی ،MATLAB افزارهای نوشته شده در نرمبرنامه

های دو کالس مرکز و شعاع مربوط به داده سازی شده وپیاده ،هستندخطی پذیر های تصادفی دوکالسه که تفکیکداده

 Error! Reference source not ها درنمونه از دادهدو های جداکننده حاصل در این محاسبه شده است. ابرکره
found.  وError! Reference source not found. است.  نمایش داده شده 

کاهش زمان محاسباتی، به  ضمنود که با اعمال این روش، شمالحظه میبا استفاده از مطالب ذکر شده در فوق 

 باشد.، که دلیلی بر صحت و کارایی مدل ارائه شده میایمرسیده پذیریباال و قابل قبولی از تفکیک دقت

 

 جداکننده دوتاییابرکره  در روش حل مساله اولیهدقت : 1-4جدول

 داده دقت 
 1داده تصادفی 91.80 

 2داده تصادفی 99.25 
 

 

 
 های تصادفیمساله اولیه برای مجموعه اول داده : روش1-4 شکل
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 ی تصادفیداهادهروش مساله اولیه برای مجموعه دوم : 2-4 شکل

 راجعم -5

دانشگاه ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نها و کاربردهای آی جداسازی دادهسازی براهای بهینهروش؛ محمد، رزاقی ]1[
 .1396 ،گیالن

[2] Deng N, Tian Y, Zhang C; Support vector machines: optimization based theory, algorithms, and 
extensions, Edition number, Chapman and Hall/CRC, 2012 Dec 17. 

 

 

 
 

[3] Peng, X., & Xu, D; A twin-hypersphere support vector machine classifer and the fast learning 
algorithm, Information Sciences, Pages 12-27, (2013). 

[4] Peng, X., & Xu, D; Twin support vector hypersphere (TSVH) classifier for pattern recognition. 
Neural Computing and Applications, 24(5), 1207-1220, (2014). 
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 چکیده

بینی یافته و همچنین در کل دنیا است و طبق پیشمیر در کشورهای توسعه و های قلبی، شایعترین علت مرگامروزه بیماری
از  ودرس بعدزخواهد بود. یکی از عوارض شایع و  2020و میر در سراسر دنیا در سال  سازمان بهداشت جهانی، عامل اصلی مرگ

افزایش و میر و همچنین  ش نرخ مرگباشد که باعث افزایوع آریتمی فیبریالسیون دهلیزی میپس شریان کرونر وقعمل جراحی بای
کاوی در حال تبدیل شدن به یک ابزار های دادهتکنیک شود.های درمانی میمار در بیمارستان و افزایش هزینهطول اقامت بی

این است که با استفاده پژوهش  هدفهداشت و درمان هستند. بهای اطالعاتی بزرگ هان از پایگاهمحبوب برای استخراج دانش پن
پس از عمل  بینی احتمال بروز آریتمی فیبریالسیون دهلیزیپیش ی برای تشخیص وهایبندی به توسعه مدلهای دستهتکنیکاز 

. با استفاده از ماتریس یون دهلیزی بپردازدا بر فیبریالسهنر آها و تاثیتغیربندی مو همچنین رتبه پس شریان کرونرجراحی بای
، در این مطالعه .شودمیشناسایی ارزیابی و بهترین مدل  ها راو منحنی راک مدل شفافیت های حساسیت، دقت،و شاخصه آشفتگی

لعات مانند این واقعیت آورد. مطا( را به دست 0.792( با سطح زیر منحنی راک )٪86.56بینی )بهترین نتایج پیش CHAIDمدل 
تفاده طلوب و استواند منجر به نتایج مبینی دقیق و درک بهتر فرآیندهای پیچیده پزشکی به طور بالقوه میدهد که پیشرا نشان می

 شود.بهینه از منابع بهداشت و درمان 

 

 .ارزیابی ؛بینیهای پیشمدل ؛کاویداده ؛دهلیزی آریتمی فیبریالسیون ؛پس شریان کرونرجراحی بای کلمات کلیدي: 

 مقدمه -1

و  درمان بهداشت، وزارت .باشدمی دنیا سراسر در مرگ بزرگساالن علت و مزمن هایبیماری فراگیرترین از قلبی هایبیماری

ایران  و عروقی استقلبی و  هایبیماری از ناشی کشور در و میرها مرگ درصد 38 تا 33 که است نموده اعالم پزشکی آموزش

در  قلبی هایبیماری شیوع افزایش باعث مردم زندگی در سبک تغییر .[1] باشدمی دارا را جهان در قلبی مرگ آمار باالترین

درصد از این اعمال جراحی  60تا  50که  شودهزار جراحی قلب انجام می 30بیش از است. اکنون در کشور ایران سالیانه  ایران

پژوه گزارش رصدخانه علم و فناوری شاخصبه . [2]اختصاص داده شده است  )CABG( 1پس شریان کرونرقلب به جراحی بای

 یرو به سالمند رانیا تیجمع ،یشمس یهجر 1400دهه  لیاواکه تی ایران در حال معکوس شدن است هرم سنی جمعی

، بدین ترتیب ایران [3]سالمند رو به رو خواهد شد تیجمع یکشور با سونام 1420دهه  لیدر اوا بیترت نیخواهد رفت و به ا

 ای نه چندان دور، ایرانها در آیندها حجم افزایش بیماریبداشت.  در دو دهه آینده تقاضای بیشتری برای جراحی قلب خواهد

  .با مشکل کمبود متخصص جراحی قلب مواجه خواهد بود

ده که جامعه شهای باالیی که بر جامعه وارد میکند، باعث ها و هزینهعوارض آن ،اثرات ،قلبیهای رشد چشمگیر بیماری

 ینرو با استفاده از اهنگام و درمان موثر آن باشد. از  پیشگیری، شناسایی زودرسی بیشتر، هایی جهت برپزشکی به دنبال برنامه

                                                           
1 Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) 
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تواند شده می توان دانش ارزشمند را ایجاد کرد که این دانش کشفمی  در سیستم مراکز قلب و عروقش کاوی و کشف دانداده

رفتار آینده  وسیله پزشکان استفاده شود تاباعث بهبود کیفیت سرویس به وسیله مدیران مرکز شود و همچنین میتواند به 

های گوناگون و بینی کنند و نیز تشخیص بیماری قلبی از روی ویژگیاز روی سابقه داده شده پیش را بیماران قلبی و عروقی

نش در کاوی و کشف داها، ارزیابی فاکتورهای ریسکی که باعث افزایش حمله قلبی می شود از مهمترین کاربردهای دادهنشانه

 .سیستم بیماران قلبی و عروقی است

های مختلفی شود. راهکارهای درمانی تلقی میبه عنوان یکی از مهمترین راه پس شریان کرونراز روش جراحی بایاستفاده 

 نه درمانی مطرحبرای درمان بیماری تنگی عروق کرونر وجود دارد که توسل به عمل جراحی، به عنوان آخرین و موثرترین گزی

  .[4] است. این روش درمانی، مانند سایر اعمال جراحی و مداخالت تهاجمی عوارض و مخاطراتی را در پی دارد

روز پس از عمل رخ  4-2بعد از عمل معموالً  . آریتمی[5] است (AF) 1هلیزیشایعترین این اختالالت فیبریالسیون د

بعد از آریتمی وقوع . [6] تمتغیر اسبیماران درصد  40تا  20بین  بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر AFبروز . دهدیم

، 3قلب یاحتقان یی، نارساژهیو یبخش مراقبت هادر مجدد  یبستر ، )Los( 2شدن مدت اقامت بیمار یبا طوالن جراحی لعم

 شیپ یدر بررس یاگرچه مطالعات فراوان .همراه است ی بیمارکل یهانهیهز شیو افزا  افزایش خطر مرگ و میر ، یسکته مغز

و  AFمختلف با هدف کاهش بروز  رانهیشگیمداخالت پ ثرات، و ابر طول اقامت بیمار نهیهز ری، تأث AF یکننده ها ینیب

LOS ریکدام به طور منظم تأث چیدارند، ه AF مطالعه به منظور  نینکرده اند. ا یبقا بررس یبرا یآگه شیبعد از عمل را بر پ

 .انجام شده است ررسید جیو نتا مارستانیدر ب یبعد از عمل بر بستر AF ریتأث نییتع

شریان کرونر پس از جراحی  AFبینی خطر های گذشته برای توسعه مدل پیشزیادی که در سالهای رغم تالشعلی

در مطالعه  ،[7] اشد وجود ندارد. زمان و همکارانش، درحال حاضر هیچ مدل ریسکی که کامالً تائید شده بصورت گرفته است

بینی کننده بیماران هر سه نوع فاکتور ریسکی را که به عنوان عوامل پیش %59نشان دادند که  CABGبیمار  326از  خود

بزرگتر  4سال و موج پی 60اند را دارند )جنسیت زن، سن بزرگتر مساوی شناسایی کرده CABGپس از جراحی  AFخطر 

ل تحت جراحی سا 4بیمار با ریتم سینوسی که در طی  1851، در یک مطالعه از [8] میلی ثانیه(. آمار و همکارانش 155از  

CABG  قرار گرفتند، تشخیص دادند که سن باالتر، سابقه قبلیAFپایین، متغیرهای  5ده قلب، مدت زمان امواج پی، و برون

هر دو دسته بینی ساختند )با درنظر گرفتن هستند، و از این متغیرها یک مدل پیش CABGپس از   AFمستقل مرتبط با 

 رانشرسیدند. ماتئو و همکا ROCدر زیر منحنی  0.69و پس از جراحی(، و با استفاده از این مدل به سطح  متغیرهای قبل

 ، درمتغیر قبل از 17سال، قرار گرفته بودند، مدلی با  5، طی CABGار که تحت جراحی بیم 4657، در یک مطالعه از [9]

است که درمیان کلیه تحقیقاتی که  0.77گزارش شده برابر  ROCو پس از جراحی توسعه دادند که سطح زیر منحنی  حین

طی  CABGبیمار که تحت جراحی  8976در یک مطالعه از  [10]بنجامین و همکاران بیشترین است. بدان دست یافتیم

برابر  ROCشش سال قرار گرفته بودند مدل رگرسیونی را بر اساس متغیرهای بعد عمل توسعه داد  که سطح زیر منحنی 

و کوهورت جدیدتری از بیماران تحت  نمونه 19083 شامل هم از مجموعه داده بزرگتری [11] مگی و همکارانش.  بود 0.69

 0.72برابر  ROCاستفاده کردند، و مدلی توسعه دادند که عملکرد نسبتاً خوبی داشته و سطح زیر منحنی CABG جراحی

 ی بودند. و پس از جراح مدل هم شامل متغیرهای قبل از، درحینبوده است، متغیرهای دخیل در 

شان اند که تمرکزصورت گرفته CABGپس از  AFدو مطالعه جدیدتری هم برای شناسایی بیماران در معرض ریسک 

 و همکارانش نهایی که توسط تورن ممکن شود. مدل AFتنها بر متغیرهای قبل از جراحی بوده تا امکان پیشگیری از بروز 

 بینی کمتری شفت، توانایی پیقرار گرفتند، توسعه یا CABGبیمار که تحت عمل جراحی  7115ای بالغ بر ، در مطالعه[12]

                                                           
1 Atrial fibrillation(AF) 
2 Length of Stay (Los) 
3 chronic heart failure 
4 P Wave 
5 Cardiac output 
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سطح زیر منحنی ی را دخیل کرده بودند، نشان داد که و پس از جراحای قبلی که متغیرهای درحین هنسبت به مدل

ROC  بیمار تحت  17262، در یک مطالعه از [13] ی که توسط ماریسکالکو و همکارانش. همچنین، مدلاست 0.62برابر با

مرکز اروپایی صورت گرفت، توسعه یافت، مدل  3ساله توسط  10، عمل دریچه قلب، یا هر دو دربازه زمانی CABGجراحی 

 بوده است.  0.65آن برابر با  ROCی است که سطح زیر منحنی رگرسیون لجستیک

بررسی شده است  AFروی وقوع عامل صورت گرفته است، معناداری تاثیر تک AFسازی در تحقیقاتی که در زمینه مدل

های چندمتغیره را با بکارگیری مدل AFمتغیره دارای ایراداتی است و باید اثر جمعی متغیرها بر و این در حالی که بررسی تک

ای در مورد متغیرهای تحقیق های محدود کنندههای آماری مثل رگرسیون لجستیک نیاز به فرضهمچنین مدل .بدست آوریم

سازی با رگرسیون به عنوان نمونه یکی از شروط مورد نیاز برای درست بودن مدل که در بسیاری از تحقیقات وجود ندارد. دارند

غیرهای ورودی مدل است و در صورت وابسته بودن متغیرها ضرایب مدل دچار خطای بایاس خواهد لجستیک، مستقل بودن مت

 روند توابع ریاضی بوده و تفسیر پذیری کمتری دارند. بینی وضعیت بیمار بکار میکه برای پیشهای آماری شد. همچنین مدل

، در این مسالهو فائق آمدن بر این  بینی وقوع آریتمیپیشمدلسازی و برای و کاراتر تر به منظور دستیابی به مدلی صحیح

که  های مختلف کالسبندی، از مدل درخت تصمیم استفاده شدکاوی از نوع کالسبندی و از میان مدلاز روش داده پژوهش

کاوی روابط و از دادهبا استفاده انجام داده و قابل ارزیابی است.  "نگاه -اگر"ای از قواعد بینی را با بکارگیری مجموعهپیش

کاوی چندمتغیره جهت مدلسازی های دادهدر این تحقیق از مدل .الگوهای مختلفی که قبالً ناشناخته بودنـد آشـکار شـد

 دهند.قرار می استفاده شد که اثر همزمان چندین عامل را بر وضعیت بیمار مورد بررسی

 هامواد و روش -2

برای پاسخ به سوال نوسانات مدت زمان اقامت بیماران جراحی  قلببا متخصصان اندیشی هم پیشین وپس از مطالعه تحقیقات 

بینی برای تعیین عوامل اثرگذار برآن دست پیدا کنیم؟، به یک الگوی قابل پیش توانبه چه علت است؟ چگونه می شریان کرونر

وقوع آریتمی فیبریالسون دهلیزی پس از جراحی  بینی بودن آن،و غیرقابل پیش نوسان مدت زمان اقامت بیمارانعامل اصلی 

 تشخیص داده شد.

 روش شناسی -1. 2

کاوی دارد. ده است که نگاهی کاربردی به دادههای گسترکاربردکاوی با معتبرترین رویکرد داده  CRISP-DMروش 

آماده سازی داده، (3(درک داده، 2( درک کسب و کار، 1نماید: اتی مشتمل بر شش گام را معرفی میاین روش چرخه حی

 .[14] توسعه یافت SPSS(استقرار و گسترش که در اواخر قرن نوزدهم توسط کنسرسیوم 6(ارزیابی و 5(مدلسازی، 4

 

 

 
 CRISP-DM [15]مدل : 1-2شکل 
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در آن مدل ساخته، ارزیابی  است که CRISP-DMکاوی مربوط به سه مرحله پایانی متدولوژی بخش ارزشمند پروژه داده

 شود. و اجرا می

نیز یک  یردگتواند در دو دسته قرار بینی وضعیت بیمار در مساله بروز آریتمی پس از جراحی که میمدلسازی و پیش

م و شبکه های درخت تصمیهای مختلف کالسبندی، ما از تکنیککاوی از نوع کالسبندی است و از میان مدلمساله داده

. خالصه مراحل ها مقایسه انجام دادیم و مرحله ارزیابی بدین طریق تکمیل شدعصبی استفاده کردیم. سپس میان نتایج مدل

 آمده است. 2-2انجام گرفته در این پژوهش در شکل
 

 

 
 : مراحل پژوهش2-2شکل 

 تعیین متغیرهاي مدلسازي و استخراج اطالعات -2. 2

الت معتبر مجموعه متغیرهای انتخاب شده برای مدلسازی فیبریالسیون دهلیزی مطابق با متغیرهای مطرح شده در مقا

به آزمایشگاه قرار  شناختی، معاینات و اطالعات مربوطاطالعاتی متفاوتی مثل جمعیتهای ها در گروه. این ویژگی انتخاب شد

یمار که در ب 909ها برای . پس از تعیین متغیرهای موردنظر، این ویژگیذکر گردیدندمتغیر(  30) 1-2که در جدول دارند

تند که در سال بیمار افرادی هس 909یند به عنوان خوشه اصلی انتخاب شده بودند استخراج گردید. این مرحله مدلسازی فرآ

 تحت عمل جراحی شریان کرونر قرار گرفته اند.  1397

 سازيبراي مدل : متغیرهاي جمعیت شناختی و آزمایشگاهی1-2جدول 

 معرفی غیرنام مت معرفی نام متغیر معرفی نام متغیر

Age سن HTN سابقه فشار خون LVH هیپرتروفی بطن چپ 

Weight وزن CS سیگاری EF درصد کسر جهشی 

Length قد CVA سکته مغزی WBC گلبول های سفید خون 

Gender جنسیت COPD بیماری مزمن ریه ESR رسوب گلبول های قرمز 

BMI شاخص توده بدن CHF نارسایی احتقانی قلب BUN  خوناوره 

DM دیابت DLP اختالل چربی HDL کلسترول خوب 

RWMA اختل دیواره قلبی VHD بیماری دریچه قلبی LDL کلسترول بد 

MI سکته قلبی Chest Pain درد قفسه سینه TG چربی 

CR کراتین RCA شریان کرونر راست LAD شریان کرونر چپ 

BP فشار خون FH سابقه فامیلی MR نارسایی دریچه میترال 

 سازي مدل -1. 2. 2

ها عبارتند از: درخت تصمیم با بینی استفاده شد. این روشدر این مرحله چهار روش دسته بندی برای ساخت مدل پیش
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 IBMافزارها در نرماین الگوریتم 4و شبکه عصبی چندالیه پرسپترون CHAID1 ،2CART ،QUEST3های الگوریتم
SPSS Modeler 18  شود.ها مختصراً توضیح داده میاجرا شدند. در ادامه این الگوریتم 

ها را به تصمیم، داده برای ساخت درخت CART الگوریتم درخت تصمیم: CARTها و پارامترهای مدل الگوریتم(1

 . متغیردارددسته بندی کاربردهای زیادی در و  سازددویی را میها درخت دوتایی تقسیم کرده و بر اساس آنهای دوقسمت

حداکثر  (1. پارامترهای این الگوریتم عبارتند از: [16] کیفی باشد هـم و هم کمی تواندمی الگوریتم این در هدف یا وابسته

ک: سیحداکثر تفاوت در ر(2نماید، گیرد، مشخص میهایی را که بعد از ریشه قرار میاین پارامتر تعداد الیه: 5های درختالیه

توقف: این پارامتر زمان توقف برای رشد درخت را تعیین  شرط(3 ،شوندمی یبنددسته اشتباه است که به طور ییهاتعداد نمونه

معیار  های درخت را انتخاب کند از معیاری به نامرای اینکه تصمیم بگیرد چگونه گرهبتعیین ناخالصی:  شاخص(4، نمایدمی

 هـایکـه مسـتقل از دادهها داده برای جلوگیری از بیش برازش: تعدادی از داده درصد(5 و کنداستفاده می  6ینیشاخص ج

 .شودها در آموزش شـبکه در نظـر گرفتـه مـییا تست هستند برای جلوگیری از تاثیر تغییرات اتفاقی داده آزمون
تقسیمات  دارای CARTبندی حاصل از این الگوریتم نظیر مدل : درخت ردهQUESTها و پارامترهای مدل الگوریتم( 2

برای  ANOVAزمون آ Fماره آمربوط به  p-value دوتایی بوده و مالک تصمیم برای انتخاب متغیرها با استفاده از مقدار

این  .[17] پذیردرت میی صودو مربوط به جداول توافقی برای متغیرهای کیفآماره آزمون کای p-valueمتغیرهای کمی و 

شکیل درختی نااریب از متغیرها تنماید، موجب گیری استفاده میبرای تصمیم p-valueوریتم با توجه به اینکه از مقدار الگ

بندی نسبت به عت باالتری در معرفی یک درخت رده، از سرCARTگردد. این الگوریتم ضمن حفظ دقت برآورد در مدل می

  .باشدمی CARTابه الگوریتم پارامترهای این الگوریتم مش آن برخوردار است.

بندی کمی گروه تواند برای متغیرهایرد متغیرهای کیفی که می: این الگوریتم برای استفاده در مو CHAIDالگوریتم( 3

دو مربوط به آماره کای p-value توان بیش از دو تقسیم نیز داشت. در این روشدر هر گره، می. [18]نیز استفاده شود  شده

تری باشد، در کوچک p-valueشود. از بین متغیرهای موجود، متغیری که دارای ه میآزمون استقالل جداول توافقی استفاد

ترین هینهبم عدم توانایی آن در ایجاد شود. ضعف این الگوریتمرحله اول برای تقسیمات روی یک گره در نظر گرفته می

 ممکن بر اساس متغیرهای موجود است.تقسیمات 
بندی بینی و دستهها مانند پیشعملیاتها و پارامترهای مدل شبکه عصبی: شبکه عصبی مصنوعی در برخی از الگوریتم( 4

با  یبنددسته شوند. برایها دارای مزایای نسبی بوده و معموال در کارهای اجرایی ترجیح داده میدر مقایسه با سایر روش

 بارتند از:ع پارامترهای این روش. [19] انتشار خطا استفاده شدسرسپترون چند الیه با الگوریتم پشبکه عصبی از روش پ

شرط (2و  کندتعیین می های پنهان را در شبکهگردد تعداد الیهالیه های پنهان: این پارامتر که توسط کاربر تنظیم می عدادت(1

ای توقف الگوریتم بایست شرطی برالگوریتم مبتنی بر تکرار است، میاز انجا که فرآیند الگوریتم پس انتشار خطا یک  :توقف

ا یا دفعات آمـوزش هشود یا بر اساس تعداد سیکلایـن معیـار یـا بـر اسـاس حداکثر زمان به دقیقه تعیین میدر نظر گرفت. 

 اسـت.

 هامدل 7ارزیابی -2. 2. 2

دانشی که در مرحله یادگیری سازی مدل در محیط عملیاتی باید نحوه عملکرد آن مورد بررسی قرار گیرد. پیش از پیاده

ی ین را تعیین نمود و در پی آن کارابایست در مرحله ارزیابی مورد تحلیل قرار گیرد تا بتوان ارزش آشود، میمدل تولید می

های آموزشی در مرحله یادگیری و توان هم برای مجموعه دادهها را میالگوریتم یادگیرنده مدل را نیز مشخص کرد. این معیار

                                                           
1 Chi-squared Automatic Interaction Detector 
2 Classification and Regression Tree 
3 Quick Unbiased Efficient Statistical Trees 
4 multi layer perceptron 
5 Maximum Tree Depth 
6 GINI   
7 Evaluation 
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موال باید چندین مدل با به عالوه در هنگام تهیه مدل مع در مرحله ارزیابی محاسبه نمود.ون های آزمدادههم برای مجموعه 

ه را در ارتباط با بهترین نتیج های متفاوت ارائه شوند تا پس از تست نمودن آنها بتوان به مدلی دست یافت کهپیکربندی

 ورد.آها فراهم میمشکالت و داده

. [20]باشدمی 3و شفافیت 2، حساسیت1شوند شامل صحتمعیارهای مهمی که در زمینه پزشکی برای ارزیابی استفاده می

ها در این پژوهش هم از معیارهای شود، برای ارزیابی الگوریتمها استفاده میدر اکثر مقاالت از این معیارها برای ارزیابی الگوریتم

 استفاده کردیم. آشفتگیمعیارها از ماتریس دقت، حساسیت و شفافیت استفاده شد. برای سنجش این 

 4آشفتگیماتریس  -3. 2. 2
شود شده محسوب می یادگیری نظارت کاوی به ویژه درهای دادههای ارزیابی الگوریتمز جمله روشا [21]آشفتگیماتریس 

 بینی شده است.ها به درستی پیشدهد دسته چه تعداد از دادهکه نشان می

 

 

 پیش بینی

𝑐2 𝑐1 

 واقعی
𝑐1 False Negatives True positive 
𝑐2 True negative False Positives 

 

 :باشدهر یک از عناصر ماتریس به شرح ذیل می

1 )TP: ها را بدرستی نآبندی نیز دسته ها مثبت بوده و الگوریتم دستهآن بیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی

بندی دسته تهالگوریتم دسها منفی بوده و آنبیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی : FP(2، مثبت تشخیص داده است

مثبت بوده و الگوریتم ها بیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آن: FN(3، ها را به اشتباه مثبت تشخیص داده استآن

ها ناقعی آوبیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته : TN(4و  ها را به اشتباه منفی تشخیص داده استبندی دسته آندسته

 .ها را بدرستی منفی تشخیص داده استبندی نیز دسته آنو الگوریتم دسته منفی بوده

 آشفتگیمبتنی بر ماتریس هاي شاخص 
ترین معیار می. در واقع این معیار مشهورترین و عمو کنداین معیار دقت کل یک دسته بند را محاسبه می( صحت: 1

 داده هایرصد از کل مجموعه دبند طراحی شده چند دهد، دستهمیبندی است که نشان های دستهمحاسبه کارایی الگوریتم

 شود:ه میمحاسب (1)ت و از رابطه بندی کرده اسرا بدرستی دستهآزمون 

(1)  

 

TN TP
TN TP FN FP



  

 

معیار .   است ها را به درستی به عنوان نمونه مثبت تشخیص دادهنسبتی از موارد مثبت است که آزمایش آن :حساسیت (2

  شود:محاسبه می (2)و از رابطه  گویندنیز می های مثبت درستحساسیت را نرخ پاسخ

(2) 
 

TP
TP FN

 

معیار شفافیت  است ها را به درستی به عنوان نمونه منفی تشخیص دادهنسبتی از موارد منفی است که آزمایش آن :شفافیت (3

 شود:محاسبه می (3)واز رابطه  گویندنیز می های منفی درستنرخ پاسخرا 

(3) 
 

TN
TN FP

 

شوند و کارایی ندی برای مقایسه دو مدل محسوب می(: ابزار بصری سودمROCمنحنی مشخصه عملکرد سیستم ) (4

                                                           
1 Accuracy 
2 Sensitivity 
3 Specificity 
4 Confusion Matrix 
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و  TPR شود، ارتباط میان نسبت درست مثبت که برای یک مدل رسم می ROC. یک منحنی  دهدبندی را نشان میدسته

 FPRدهد. هرچه سطح زیر نمودار بیشتر باشد، نشانگر کارایی بیشتر الگوریتم است. را نشان می FPRنسبت مثبت نادرست 

 شوند:به صورت زیر تعریف می TPRو 

(4) 
 

FPFPR
FP TN




 

(5) TPTPR
TP FN




 

 بینیهاي پیشو ارزیابی عملکرد مدل پژوهشهاي یافته -3

مورد استفاده قرار  بینیدر این مطالعه برای پیش مدل چهارتعداد  .گرددمی ارائه استفاده مورد هایمدل عملکرد در این بخش

ها یکسان کلیه مدلدر  آزمونگرفتند. داده  مورد ارزیابی قرار آزمونه آموزش ساخته شدند و با داده ها با دادکلیه مدل .ندگرفت

 30به  70ها به دو مجموعه آموزش و آزمون با نسبت به ترتیب افراز داده باشد.ها میبوده و توزیع آن همان توزیع اصلی داده

ها بر های آزمون انجام شده است که قدرت تعمیم مدلها با بکارگیری دادهبصورت تصادفی صورت گرفته است. مقایسه مدل

 دهند.را نشان میروی داده جدید 

آشفتگی انجام شد که طبق توضیحات موجود، این ها بر اساس ماتریس های مورد نظر برای ارزیابی عملکرد مدلشاخص

ها نتایج عملکرد مدل 2-3و  1-3 هاینماید. جدولمی مقایسه آزمون داده در واقعی نتایج با را مدل بینیپیش ماتریس نتایج

 دهند.آزمون نشان میهای آموزش و را با داده
 

 

 آزمون هایبا داده ینبیشیپ هایعملکرد مدل:2-3جدول  آموزش هایبا داده ینبیشیپ هایعملکرد مدل:1-3جدول 
 QUEST CART CHAID MLP   QUEST CART CHAID MLP 

 171 170 174 168 (TPمثبت حقیقی )  411 417 438 396 (TPمثبت حقیقی )
 24 27 42 12 (FPمثبت کاذب )  60 61 33 18 (FPمثبت کاذب )
 63 60 45 75 (TNمنفی حقیقی )  114 111 141 156 (TNمنفی حقیقی )
 30 31 27 33 (FNمنفی کاذب )  36 30 9 51 (FNمنفی کاذب )

 85.38 76.04 81.25 81.25 دقت  88.89 93.24 85.02 84.54 دقت
 83.58 86.56 84.57 85.07 حساسیت  88.59 97.98 93.28 93.43 حساسیت

 86.2 51.72 61.85 72.41 شفافیت  89.65 81.03 64.53 65.51 شفافیت

سطح زیر منحنی 
 (AUCراک )

سطح زیر منحنی راک   0.917 0.959 0.864 0.86
(AUC) 

0.832  0.832 0.792 0.864 

 

های دقت، حساسیت و تشخیص، مالک انتخاب مدل شاخص حساسیت است، زیرا این شاخص قدرت از بین شاخص

 دهد. را نشان می آریتمیپیشگوئی مدل برای تشخیص وقوع 

های آموزش و آزمون به صورت را برای داده CHAID بدست آمده برای مدل ROCسطح زیر منحنی  1-3در شکل

 دهد که حاکی از دقت قابل قبول مدل برای پیشگویی آریتمی است.مجزا نشان می

 
 آموزش و آزمون يداده ها يبرا  ROC یمنحن: 1-3شکل 
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 CHAIDدر  بینی: اهمیت متغیرهاي پیش2-3شکل 

 بندينتیجه و جمع -4

کاوی از نوع کالسبندی پس شریان کرونر، مساله دادهبای بینی وضعیت آریتمی شدن بیمارانلسازی و پیشدر این پژوهش، مد

استفاده  QUESTو  CART ،CHAIDهای مختلف کالسبندی، از سه الگوریتم درخت تصمیم تعریف شد و از میان مدل

دهند که به خوبی توسط پزشکان انجام می "نگاه -اگر"ای از قواعد بینی را با بکارگیری مجموعهکردیم؛ این سه الگوریتم پیش

قابل درک و تفسیر است. عالوه بر این سه الگوریتم از مدل شبکه عصبی هم استفاده شد. روش کار بدین طریق بود که 

 IBM SPSSافزار نرمبیمار که تحت جراحی شریان کرونر قرار گرفته بودند، وارد  909های متفاوت مربوط به ویژگی
Modeler 18  .شد، مدلسازی براساس سه الگوریتم درخت تصمیم و همچنین شبکه عصبی چند الیه پرسپترون انجام شد

حاصل کرد. دقت مدل در  بهترین نتیجه را CHAID، الگوریتم آشفتگیها از طریق ماتریس با مقایسه نتایج میان مدل

شد. در بین  0.792 های آزموندرصد به دست آمد و سطح زیر منحنی راک برای داده 86.56بینی آریتمی شدن بیمار پیش

 ROCبدست آورده بودند که سطح زیر منحنی  [9] هترین نتیجه را ماتئو و همکارانشتحقیقاتی که سابقاً انجام شده است، ب

 دهد پژوهش حاضر دقت باالتری بدست آورده است.گزارش شده است که نشان می 0.77برابر با 
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 چکیده

، در انسان یآن بر سالمت مستقیم ریتأث لیبه دل باشد کهه علل شایع مرگ و میر در کشور میی از جملقلب یهایماریب
 لینفر به دل ونیلیم 17.5 ه، هر سالیسازمان بهداشت جهان یهاطبق گزارش. به آن دارند یتوجه فراوان یپزشک هایپژوهش

رت نش و مهااست که همه متخصصان دا نیا درمانیدر مراکز  عیاز مشکالت شا یکیدر حال مرگ هستند.  یقلب یهایماریب
ه برا  مارانیاشد و بببه همراه داشته  یفیضع جیممکن است نتاتصمیم آنها  در نتیجه ،خود ندارند مارانیمعالجه ب یبرا یکسان

ها ه سالب ازین رایزپزشکان است  یبرا دهیچیپ فرآیند کی ،در فرد یقلب یماریبابتال به احتمال  ییشناسا سمت مرگ سوق دهد.
ی استاندارد هاهعه دادپنهان در مجمو یکاوش الگوها یبرا یخوب اریبس لیپتانس یکاوداده دارد. یپزشک شاتیتجربه و انجام آزما

به سه  هشپژو نیدر ا تفاده کرد.اس ینیبال صیانجام تشخ یتوان برایالگوها م نیدارد. از ا یپزشک آوری شده در بخشجمع
 کی هیهت یا براپرداخته شده و از آنه (رگرسیون لجستیک و ، بیزی سادهعصبی مصنوعی بکهش) یکاوداده یبندطبقه تمیالگور
 سهیمقاوهش پژ نیا یاستفاده شده است. هدف اصل یقلب یماریبابتال به احتمال  لیتحلتجزیه و به منظور  ینیبشیپ مدل

ابتال به خطر  ینیبشیمدل پ کی جادیا یحداکثر دقت برا با تمیالگور نیبهتر ییشناسا و یکاودر داده یبندطبقه یهاالگوریتم
ست آورد. مطالعات مانند درا به  %93 ینیب شیپ جینتا نیبهتر مدل شبکه عصبی مصنوعی مطالعه، نیدر اباشد. ی میقلب یماریب
 جیر به نتاتواند منجیبه طور بالقوه م یپزشک دهیچیپ فرآیندهایو درک بهتر  قیدق ینیبشیدهد که پیرا نشان م تیواقع نیا

 شود. یبهداشت یهااز منابع مراقبت نهیمطلوب و استفاده به
 

 .بینی؛ ارزیابیبندی؛ پیشهای طبقهمکاوی؛ الگوریت؛ دادهبیماری قلبی کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

 شده است. جادیداده بزرگ ا هایپایگاهپنهان در  یکشف الگوها یبرا بدیع حوزه کیدر حال حاضر به عنوان  یکاوداده

به  لیدارند و تبد یریگمیآن در تصم تیاهم وکشف دانش ، یکاوداده یکاربردهاتوجه زیادی به از دو دهه گذشته، 

اطالعات از  یتوجهقابل حجم درمانیامروزه در مراکز  .[2. 1]استمختلف شده یهازمانسا در یمولفه اساس کی

آوری و جمع یکپارچه در سیستم های اطالعاتی بیمارستان ی بیماران به صورتنیبال های سالمت و آزمایشاتپرونده

باشد و به ندرت اطالعات حیاتی پنهان در آن مورد یدشوار م یسنتشیوه به  هاآن لیو تحل هیکه تجز شوندیم رهیذخ

کرده و  لیو تحل هیرا تجز ماریکند تا مجموعه سوابق بیکمک م و مدیران پزشکانبه  یکاو. دادهگیرداستفاده قرار می

در معرض خطر باالتر  مارانیزودهنگام ب صیتشخبینی و پیش یبرا کاریها راهیماریعوامل خطر و ب نیاز رابطه ب

 یتلق دهیچیحال پ نیمهم و در ع امر کیبه عنوان  یبهداشت یهادر مراقبت یپزشک یهااستخراج داده .[3]ابندیدر

، پراکنده یاهبه طور گسترد یپزشک یهاحال، مجموعه داده نیبا ا .و موثر اجرا شود قیبه طور دق دیکه با شودیم

 کندیم شایانی کمک های بیمارستانهانهیخدمات و کاهش هز تیفیبه بهبود ک یکاوداده. اد استیز اریناهمگن و بس

اندام  کی، امروز، قلب یایدر دن .گذارندیم ریوجود دارند که بر قلب انسان تاث یاریروزمره، عوامل بس یدر زندگ .[4]
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فرد  یو شخص یابه رفتار حرفه فرد است و یزندگ اتیسالمت قلب انسان براساس تجرب. در بدن انسان است یضرور

از  یقلب یماریب یها نوعآن قیوجود داشته باشد که از طر یکیعامل ژنت نیممکن است چند نیدارد. همچن یبستگ

 تواند منجر به مرگیکه م باشدمیها یماریبترین شایعاز  یکی یقلب یهایماریب .[5] شودیم تقلمن ی گذشتههانسل

اغلب کشورها با نرخ  برند.یرنج م یقلب یهایماریشود که از ب یمارانیدر ب یاقتصاد یهابحران ریو سا ی، ناتوانو میر 

 مرگ ونیلیم 17 ساالنه بیش از ،یآمار سازمان بهداشت جهانطبق هستند و  مواجه های قلبیو به رشد بیماریباال و ر

که  تاس ییهایماریاز ب یاریشامل بس یقلب یهایماریاصطالح ب. دهد یرخ مبه دلیل مشکالت قلبی  در جهان  و میر

ساله  3۰تا  2۰ نیدر سن افراد ی. حت[7. 6] گذارندیم ریتاث آن یهاانیمتنوع هستند و به طور خاص بر قلب و شر

از  یجوانان ممکن است ناش نیدر ب یقلب یماریاحتمال ابتال به ب شی. افزارندیگیقرار م یقلب یهایماریب ریتاثتحت

 کلسترول خون باال، ف،یضع ییغذا میرژ ،یمثل چاق گریو عوامل متعدد د یکمبود خواب، افسردگ ه،یبد تغذ یهاعادت

یکی مهم است و  اریبس یقلب یهایماریب صیتشخ و فشار خون باشد. بودن سیگاری ،یخانوادگ سابقهرفتار نامناسب، 

 یکاودادههای تکنیک با استفاده از یقلب یهایماریب نهیدر زم قاتیاست. تحق یدر حوزه پزشک امور نیتردهیچیپ از

 یهاروشباال است.  دقتسطح خطر با میزان  لیو تحل هی، درمان و تجزینیبشیاست که شامل پتالش مستمر  کی

 رهیو غ جنگل تصادفی، بانیبردار پشت یهانی، ماشبیزی ساده ، شبکهیریگمیدرخت تصم لیاز قب یمتنوع یبنددسته

به  دنیرس یبرا دهیچیپ امر کی یقلب یماریب ینیبشیپ .[8] انداستفاده شده اتقیها در تحقساختن مدل یبرا

که  شوندیم رهیذخ یبهداشت یهاها در مراکز مراقبتاز داده یمیاست. از آنجا که حجم عظ یماریخودکار ب صیتشخ

 تیوضع ینیبشیدر پ پزشکان تصمیمات از تواندیم یقلب یهایماریب ینیبشیهستند. مدل پ زیچالش برانگ رایبس

نقش  ،یپزشک قاتیدر حوزه تحقکاوی های دادهتکنیک. [9] کند یبانیپشت ماریب ینیبال یهابراساس داده یماریب

 برند،یرنج م یماریک نوع بیاز  شیاز ب مارانیکه ب ی. هنگامکنندیم فایمختلف ا یهایماریب ینیبشیدر پ یاساس

 . ستندیآن ندرست سریع و  صیپزشکان قادر به تشخ

 زابا استفاده  است.ینه هزکمترین با در کوتاهترین زمان و  هیحل اولادر مر یماریب صیتشخ این پژوهشهدف از 

را با  یماریب نیبه طور کامل ا توانیو م وجود دارد هیدر مراحل اول یماریب امکان تشخیص ،یکاوداده هایکیتکن

با دقت باال خواهد بینی و تشخیص بیماری قلبی پیش مدل کی انتخاببه مقاله  نیا .رددرست درمان ک صیتشخ

 .پرداخت

 پیشینه پژوهش -1. 1

کاربرد  [12]، [11] ،[1۰] . مقاالتکردنداستفاده  یکاوروش داده نیحل مسئله حاضر از چند یمحققان برا

 یددلعات متعمحققان مطار دادند. مورد مطالعه قرارا مختلف  یهایماریب ینیبشیپ یبرا یکاومختلف داده یهاروش

 . اندادهدانجام  ریاخ یهامختلف در سال یکاوداده یهاکیبا استفاده از تکن یقلب یهایماریب صیدر رابطه با تشخ

 مرتبط کارهایمورد استفاده در  یها: الگوریتم1-1جدول 

 نویسندگان سال الگوریتم دقت
52% KNN 2015 Boshra Bahrami, Mirsaeid Hosseini Shirvani 

[13] 
67% SMO   
81% Naïve Bayes   
75% Decision Tree   
83% Naïve Bayes 2016 Ashok Kumar Dwivedi [14] 
84% ANN   
85% Logistic Regression   
82% SVM   
80% KNN   
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77% Classification Tree   
68% Decision Tree 2016 Thanigaivel, R., and K. Ramesh Kumar [15] 
75% KStar 2016 M. Sultana, A. Haider, and M. S. Uddin [16] 
86% J48   
89% SMO   
87% Bayes Net   
86% Multilayer 

Perceptron 
  

90.43% C4.5 2017 Emrana Kabir Hashi [17] 
76.96% KNN   
85.88% SVM 2019 Mamatha Alex P and Shaicy P Shaji [18] 
85.88% Random forest   
83.21% KNN   

%92.21 ANN   

 هامواد و روش -2

 شناسیروش -1. 2

 ولامرحله  .کرد فیتوص یامرحلهسه  ندیفرآ کیتوان به عنوان یرا م کنیممیدنبال روشی که ما در این پژوهش 

 هادمجموعه د کیمرحله  نیا جهیها مربوط است. نتداده یسازو آماده داده آوریجمعها، داده ییشامل شناسا

های مدل شامل ساخت دوم. مرحله ردیمراحل مورد استفاده قرار گ هیدر بق تواندیاست که مشده پردازش پیش

 (کگرسیون لجستی، شبکه بیزی ساده و رشبکه عصبی مصنوعی)نوع مدل مختلف  سهما از  نجایاست. در ا بینیپیش
اده داست که تنها از مجموعه  دهیدآموزشبینی های پیشمدلاز  یمرحله فهرست نیا جهی. نتدکر خواهیم استفاده

 است. ینیبشیپ مدلعملکرد و انتخاب  ارزیابیشامل سوم  مرحله. کنندیاستفاده م یآموزش

 بندیطبقه -2. 2

بندی طبقه. شودبندی گفته میطبقهائل را داشته باشند، مس کالس هایی که ستون طبقه یابه طور کلی به مسئله

های از پیش تعریف شده بندی بر اساس مجموعهگیرد و طبقهها صورت مینوعی یادگیری است که به کمک نمونه

ای از های مجموعهبندی در واقع ارزشیابی ویژگیطبقه. [19] بندی یادگیری با نظارت استشود لذا طبقهانجام می

بندی به دنبال . در دسته[2۰]ده استشهای از پیش تعریف گروه ای ازها به مجموعهتصاص دادن آنها و سپس اخداده

 دو ماشین یادگیری هایریتمبینی کند. الگوتواند دسته ناشناخته دیگر را پیشها میمدلی هستیم که با تشخیص دسته
 و شودمی ررسیب آموزش داده مجموعه آن و در شودمی انجام یادگیری که است آموزش اول، مرحله .دارند مرحله

 ساخته آموزش همرحل در که مدلی و است دوم، آزمایش مرحله .شودمی ساخته آن اساس بر بندیمدل طبقه یک
 .شوداستفاده می نشده مشاهده جدید هاینمونه بندیرده شده برای

 یک مساله گیرد نیز تواند در دو دسته قرارکه میمار در مساله بروز بیماری قلبی بینی وضعیت بیمدلسازی و پیش

، یی مصنوعشبکه عصب هایهای مختلف کالسبندی، ما از تکنیککاوی از نوع کالسبندی است و از میان مدلداده

 .داد واهیمخانجام  ابیو ارزی ها مقایسه. سپس میان نتایج مدلکنیماستفاده می شبکه بیزی ساده و رگرسیون لجستیک

 سازیمدل -3. 2

بی شبکه عص ز:ها عبارتند ابینی استفاده شد. این روشبرای ساخت مدل پیش بندیمرحله سه روش دسته ایندر 

را شدند. در اج  IBM SPSS Modeler 18افزارها در نرماین الگوریتم، شبکه بیزی ساده و رگرسیون لجستیک مصنوعی

 شود.ها مختصراً توضیح داده میادامه این الگوریتم
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 1عصبی مصنوعیشبکه  (1

ها دارای مزایای بندی در مقایسه با سایر روشبینی و دستهها مانند پیششبکه عصبی مصنوعی در برخی از عملیات

پترون چند صبی از روش پرسعبا شبکه  یبنددسته شوند. براینسبی بوده و معموال در کارهای اجرایی ترجیح داده می

یه های پنهان: این ال عداد(ت1 بارتند از:ع. پارامترهای این روش [2۰] دده شانتشار خطا استفاالیه با الگوریتم پس

نجا که آاز  :توقف شرط(2و  کندهای پنهان را در شبکه تعیین میگردد تعداد الیهپارامتر که توسط کاربر تنظیم می

تم در نظر بایست شرطی برای توقف الگوریفرآیند الگوریتم پس انتشار خطا یک الگوریتم مبتنی بر تکرار است، می

ش فعات آمـوزدها یا شود یا بر اساس تعداد سیکلایـن معیـار یـا بـر اسـاس حداکثر زمان به دقیقه تعیین میگرفت. 

 اسـت.

 2سادهبیزی  (2

ین نماید. در ایز عمل میکننده آماری و بر پایه احتماالت است که با استفاده از تئوری ب بندیاین مدل یک دسته

 گرددهای خاصی محاسبه میمدل احتمال تعلق یک نمونه یا فرد به یک دسته یا کالس خاص با شرط داشتن ویژگی

 .است بوده عصبی شبکه و تصمیم درخت با مقایسه قابل روش این ییکارا که است داده نشان. مطالعات مختلف [21]
ن فرض به ت. ایدر این مدل فرض بر این است که تأثیر یک متغیر بر متغیر وابسته، مستقل از اثر سایر متغیرهاس

-اده نامیده میسیا  "Naive"منظور ساده نمودن محاسبات در نظر گرفته شده است و به این دلیل این مدل به عنوان 
 شود.

  3رگرسیون لجستیک (3

کاوی است. مدل رگرسیون بندی خیلی ساده ولی قوی در کاربردهای دادهلجستیک یک ابزار دستهرگرسیون 

. [21]هددکننده را نشان میبینیلجستیک احتمال وقایع اتفاق افتاده در یک تابع خطی، از مجموع متغیرهای پیش

وابسته که  تغیردر م Pمدل رگرسیون لجستیک به جای پیشگویی مقادیر متغیرهای وابسته سعی در برآورد احتمال 

خیر  ا  بلی یارماری دارای مقدار معینی هستند را دارد. به عنوان مثال در جایی که برای یک بیمار ابتالء به یک بی

احتمال  بسته بازند. حالت واقعی متغیر واکنیم، رگرسیون لجستیک احتمال بلی را برای آن تخمین میپیشگویی می

نزدیکتر است در  باشد پیشگویی به بلی 5۰/۰احتمال تخمین زده شده بیشتر از  آید. اگرتخمین زده شده به دست می

شود. می یک احتمال موفق نامیده Pغیر این صورت به نه نزدیک است. بنابراین در رگرسیون لجستیک احتمال 

 های دوتایی تعریف شوند.شود که متغیر وابسته در دستههنگامی رگرسیون لجستیک استفاده می

 هابی مدلارزیا -4. 2

مرحله  دانشی که درسازی مدل در محیط عملیاتی باید نحوه عملکرد آن مورد بررسی قرار گیرد. پیش از پیاده

د و در بایست در مرحله ارزیابی مورد تحلیل قرار گیرد تا بتوان ارزش آن را تعیین نموشود، مییادگیری مدل تولید می

های آموزشی ادهتوان هم برای مجموعه دی الگوریتم یادگیرنده مدل را نیز مشخص کرد. این معیارها را مییپی آن کارا

  در مرحله ارزیابی محاسبه نمود.ون های آزمدادهدر مرحله یادگیری و هم برای مجموعه 

                                                           
1 Artificial Neural Networks(ANN) 
2 Naïve Bayes 
3 Logistic regression 
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 4ماتریس اغتشاش -5. 2

شده محسوب  یادگیری نظارت یژه درکاوی به وهای دادههای ارزیابی الگوریتمز جمله روشا اغتشاشماتریس 

 بینی شده است.ها به درستی پیشدهد دسته چه تعداد از دادهشود که نشان میمی

 

 

 پیش بینی

𝑐2 𝑐1 

 واقعی
𝑐1 False Negatives True positive 
𝑐2 True negative False Positives 

 کنیم:یر استفاده میهای عملکرد زبرای تجزیه و تحلیل ماتریس اغتشاش از شاخص

 عملکرد یهاشاخص: 1-2جدول 

 (ROC) سیستم منحنی مشخصه عملکرد 6حساسیت 5دقت
 

 

TN TP
TN TP FN FP



  

 
 

TP
TP FN

 
 

FPFPR
FP TN




TPTPR؛  
TP FN




 

 سازیاستخراج اطالعات و تعیین متغیرهای مدل -6. 2

رکورد  3۰3ویژگی و  14های قلبی استفاده شد. این مجموعه داده شامل در این مقاله از مجموعه داده بیماری

 است.

 یسازمدل یرهایمتغ: 2-2جدول 

 توضیحات ویژگی ردیف توضیحات ویژگی ردیف
1 Age Patient Age 8 Thalach Maximum heart rate achieved 
2 Sex Male/Female 9 expand Exercise induced angina 
3 Cp Chest pain type 1۰ old peak ST elevation during rest 
4 Rbp Resting blood pressure 11 slope Heart rate slope 
5 Chol Serum cholestoral (mg/dl) 12 CA Number of major vessels 
6 Fbs Fasting blood sugar 13 Thal 3=Normal 6=fixed  7=reversible 
7 Resting ECG Resting ECG results 14 Num Heart disease Diagnosis 

 های پژوهشیافته -3

یون لجستیک و رگرس بیزی ساده ،شبکه عصبیهای مدل .گرددمی ارائه استفاده مورد هایمدل عملکرد در این بخش

 آزموناده دند و با ها با داده آموزش ساخته شدکلیه مدل .ندمورد استفاده قرار گرفت بینیدر این مطالعه برای پیش

. مقایسه ها به دو مجموعه آموزش و آزمون بصورت تصادفی صورت گرفته استافراز داده گرفتند. مورد ارزیابی قرار

 دهند.یا نشان مها بر روی داده جدید رهای آزمون انجام شده است که قدرت تعمیم مدلها با بکارگیری دادهمدل

د، حات موجواغتشاش انجام شد که طبق توضیساس ماتریس ها بر اهای مورد نظر برای ارزیابی عملکرد مدلشاخص

نتایج  2-3و  1-3های نماید. جدولمی مقایسه آزمون داده در واقعی نتایج با را مدل بینیپیش این ماتریس نتایج

 دهند.های آموزش و آزمون نشان میها را با دادهعملکرد مدل

                                                           
4 Confusion Matrix 
5 Accuracy 
6 Sensitivity 
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 آموزش یهابا داده ینیبشیپ یهاعملکرد مدل: 1-3جدول 

 سطح زیر منحنی
ROC 

 طبقه بندی ماتریس اغتشاش دقت حساسیت

0.695 0.7 69.73% FN= 21 TP= 61 Naïve Bayes 
TN= 45 FP= 25 

0.96 0.89 88.12% FN= 4 TP= 81 Logistic 
regression TN= 54 FP= 13 

0.96 0.89 89.5% FN= 8 TP= 77 ANN 
TN= 59 FP= 8 

 

 آزمون یهابا داده ینیبشیپ یهاعملکرد مدل: 2-3جدول 

 سطح زیر منحنی
ROC 

 طبقه بندی ماتریس اغتشاش دقت حساسیت

0.72 0.71 71.05% FN= 23 TP= 62 Naïve Bayes 
TN= 46 FP= 21 

0.96 0.92 92.1% FN= 6 TP= 79 Logistic 
regression TN= 61 FP= 6 

0.96 0.93 92.76% FN= 6 TP= 76 ANN 
TN= 63 FP= 5 

 

 شاخص حساسیت به دلیل قدرت پیشگوئی مدل برای تشخیص بیماری قلبی مالک انتخاب مدل است. 

جزا نشان می مبرای داده های آموزش و آزمون را به صورت به دست آمده  ROCسطح زیر منحنی  3-1در شکل

 که حاکی از دقت باال مدل می باشد دهد

 
 آموزش و آزمون یداده ها یبرا  ROC یمنحن :1-3شکل 

 بندیگیری و جمعنتیجه -4

شناسایی در زمان مناسب موجب نجات جان بسیاری از بیماران  و در مورد بیماری قلبی، زمان تشخیص ارزشمند است

 هایان است. این بیماری باعث بروز چالششود. بیماری قلبی به دلیل ماهیت خود یک بیماری غیر قابل درممی

 است وکاری در حوزه پزشکی تایید شدهداده اهمیت و تاثیر بسزایشود. مانند حمله قلبی و مرگ و میر می خطرناکی

های مچنین استفاده از تکنیکاست. هبینی بیماری ایجاد شدههای کاربردی در پیشهایی برای اعمال استراتژیگام

های بیماری احتمال ابتال بهبینی است. برای پیش در تشخیص بیماری قلبی را آشکار کرده یکاوی نتایج امیدبخشداده

بینی وجود یا عدم وجود اعتماد برای پیشاست که یک مدل قابل شده و ناشناخته، الزمقلبی با عوامل خطر شناخته

بندی های طبقهشوند. تکنیکنجر به مرگ و میر میهای قلبی داشته باشیم. برخی از تصمیمات ضعیف بالینی مبیماری

است. انگیزه  (یمراکز درمان ریها و سامارستانی)ب کاوی در مراکز بهداشت و درمانهای دادهیکی از پرکاربردترین روش
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کاوی است. ی قلبی با استفاده از تکنیک دادههااصلی این پژوهش ارائه یک بینش در مورد تشخیص و درمان بیماری

با مقایسه میان نتایج  .های قلبی پرداخته شدبینی بیماریبندی در پیشهای طبقهمقاله به مقایسه عملکرد الگوریتماین 

بینی احتمال الگوریتم شبکه عصبی بهترین نتایج را حاصل کرد. دقت مدل در پیشها ازطریق ماتریس اغتشاش مدل

به دست آمد که پژوهش حاضر در مقایسه با تحقیقاتی که پیش از این انجام شده  %93ابتال به بیماری قلبی بیماران 

 است، دقت باالتری دارد.
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 چکیده

پردازش  یدر انواع واحدها توجهیقابل طوربه یجیتال،پردازشگر د یواحدها یناز پرکاربردتر یکیعنوان ، بههاکنندهجمعتمام 
 . با در نظرشودیرده مکار ببه یجیتالد هاییگنالاطالعات، در حوزه س سازیفشرده یمختلف و ابزارها هایمبدل یو منطق یاضیر

های چند هدفه ید )شامل نسخهچند هدفه جد یابتکار های فراروشاز  با استفاده مقاله اینموضوع، در  ینا یتگرفتن اهم
به این . شده است نجامابیتی کننده تکیک تمام جمع سازیینهبهطراحی و  (MSSA و NSGSA ،AMOBHهای الگوریتم

در قالب  تابع هدف ازندگی دوعنوان مقادیر برتأخیر به مصرفی وعنوان متغیرهای طراحی و توانمنظور پهنای کانال ترانزیستورها به
 سازیهینهبس از عمل پنتایج حاصل از این تحقیق بهبود عملکرد مدار نمونه را  شوند.سازی چندهدفه تعریف مییک مسئله بهینه

کننده جزیی از ر جمعمدا ینشود که اگری میمحاسبه هایافزاره یهدر کل یرخأمنجر به کاهش توان و تتبع دهد که بهنشان می
  .ها استآن

 ر.تأخی-توان سازی چندهدفه؛ حاصل ضرببهینه بیتی؛کتکننده تمام جمعهای فرا ابتکاری؛ الگوریتم کلمات کلیدی:

 مقدمه -1

اعمال  یی،فضا هایینهسف یتتجارت، هدا یرمختلف نظ هایینهدر زم یجیتالد هاییستمساهمیت امروزه نوشتار 

تعدادی از کنار هم قرار گرفتن  از یجیتالد یستمس یک. برکسی پوشیده نیست ... و یهواشناس ینترنت،ا ی،جراح

ها از نوع مدارهای ترکیبی و یکی از اجزای مهم در کنندهجمع .شودمدارهای دیجیتال ترکیبی و ترتیبی ایجاد می

شود، اما بب بهبود کارایی مدارهای دیجیتال میها سکنندهرو طراحی بهینه جمعباشند؛ از اینمدارهای دیجیتال می

. [1] مصرفی و تأخیر با یکدیگر استها، تقابل برخی اهداف طراحی نظیر توانکنندهنکته حائز اهمیت در طراحی جمع

ل ای به دنبابر بوده و محاسبات پیچیدهبه اهداف، زمان یدنرس یبرا یسنت هایموضوع، استفاده از روش ینبا توجه به ا

ها و برقراری مصالحه مناسب میان کنندههای فرا ابتکاری برای طراحی جمعگیری از الگوریتمبهرهامروزه دارد؛ لذا 

، به MOMIPOو  MOIPOهای چندهدفه [ ضمن ارائه روش2مرجع ]مثال  یبرا .اهداف طراحی مرسوم شده است

-می MOPSOچندهدفه  نتایج حاصل با روش ساز حلقوی به کمک این دو روش و مقایسهسازی یک نوسانبهینه
فالپ های هوش جمعی را در طراحی بهینه یک مدار فلیپعملکرد الگوریتم انمحمدی اسفهرود و همکار[ 3پردازد. در ]

کننده با استفاده از مدار تمام جمع ایینهبه یداس و همکاران طراح اند.کننده مورد سنجش قرار دادهمبتنی بر تقویت

 فالپ با تکنولوژی [ طراحی بهینه یک مدار فلیپ5کیوانیان و همکاران در ][. 4] ازدحام ذرات ارائه کردند یتمراز الگو
CMOS18/0 (µmرا به ) منظور یک سیستم استنتاج سازی چندهدفه تعریف کردند. برای اینبهینه مسئلهعنوان یک

سازی پیشنهاد شده است. راهکار پیشنهادی جهت کنترل روند بهینه NSGA-IIفازی برای بهبود عملکرد الگوریتم 

شده، طی فرآیند واسطه سیستم فازی تعریفمقداردهی هوشمند پهنای کانال ترانزیستورها و منبع تغذیه بوده است. به
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 اند.وزرسانی شدهروری و کاوش در هر تکرار مقادیر همبری و جهش بهمنظور برقراری مصالحه میان بهرهسازی بهبهینه

های فرا ابتکاری چندهدفه جدید برای طراحی بهینه تمام های صورت گرفته پیشین، تاکنون از الگوریتمدر پژوهش

تری ارائه داده و تواند ساختار مطلوبهای چندهدفه جدید میگیری از الگوریتمها استفاده نشده است. بهرهکنندهجمع

ن مقاله برای نخستین بار سه الگوریتم فرا ابتکاری چندهدفه جدید )با نام الگوریتم نتایج بهتری داشته باشد؛ در ای

( و الگوریتم سیاه 2MSSA(، الگوریتم جمعیت سالپ چندهدفه )1NSGSAسازی نامغلوب )جستجوی گرانشی با مرتب

و تأخیر یک مدار تمام منظور کمینه کردن مقادیر توان به ها(( انتخاب و از آن3AMOBHچاله چندهدفه تطبیقی )

 .بیتی، استفاده شده استکننده تکجمع

 اختصار مفروض به های فرا ابتکاریانیسم اجرایی الگوریتمسازی چندهدفه و مکمفهوم بهینه دوم مقالهدر بخش 

ج و یه همراه نتابراهکار پیشنهادی پردازد. کننده نمونه میجمع بخش سوم به توضیح مدار تمامخواهد شد.  بیان

 ست.ابندی مقاله را به خود اختصاص داده اند. بخش پنجم نیز جمعها در بخش چهارم ارائه شدهتحلیل

 های ابتکاری چندهدفهالگوریتم -2

ر تناقض با د)که معموالً هدف ع تاب ینچند همزمان سازیینه، شامل بهواقعی یایدر دنسازی ینهبه ائلمس تمامی یباًتقر

 در مسائل کهیدر حال شود،یم یفمعموالً به وضوح تعر هدفه، پاسخ بهینهتکسازی ینهدر بهباشند. یکدیگر هستند( می

پرتو شناخته  ینهبه یهاپاسخعنوان وجود دارد، که عموماً به ینهبه یهامجموعه از پاسخ یک چندهدفه سازیینهبه

 .[6، 7شود ]یم

 (NSGSAسازی نامغلوب )الگوریتم جستجوی گرانشی با مرتب -1. 2

روش  ین. او همکاران ارائه شد یتوسط راشد 2009در سال  (GSA) یگرانش یجستجو یتماستاندارد الگور نسخه

ده الف نشان دا -1در شکل  NSGSA یتمالگور کدشبه[. 8] بردیجستجو بهره م یبرا یوتنجاذبه و حرکت ن یناز قوان

 [.9] شده  است

 (MSSA)جمعیت سالپ چندهدفه  الگوریتم -2. 2

ها سالپ یجمع رفتاربا الهام و همکاران  یرجلیلیتوسط م 2017در سال  (SSA) سالپ استاندارد یتجمع الگوریتم

کد الگوریتم شبه ب -1شکل است. آن،  یاصل یده[. ا10]سازی شد یانوس پیادهغذا در اق یدر هنگام حرکت و جستجو

MSSA [.10دهد ]را نشان می 

 (AMOBHطبیقی )الگوریتم سیاه چاله چندهدفه ت -3. 2

 سازیینهنسخه به و [11چاله مطرح ] یاهس یدهبا الهام از پد 2008بار در سال  یناول یچاله برا یاهس الگوریتم

ج به  -1در شکل   AMOBHیتم[. شبه کد الگور12] منتشر شد 2017در سال  یزمفروض ن یتمچندهدفه الگور

 نمایش در آمده است.

                                                           
1 Non-dominated Sorting Gravitational Search Algorithm (NSGSA) 

2 Multi-objective Salp Swarm Algorithm (MSSA) 
3 Adaptive Multi-objective Black Hole Algorithm (AMOBH) 
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 )ب(                                                                   )ج(                                     )الف(                    

 AMOBH -و ج MSSA -، بNSGSA -های فرا ایتکاری مفروض: الفشبه کد الگوریتم: 1شکل 

 AMOBH ی پارامترها یهاول مقداردهی .1

 ستارها یتصادف ایجاد .2
 هاازستاره یکهر  یبرازندگ محاسبه .3
  پرتو ینهبه یبیتقر یهاو پاسخ (APFیبی )پرتو تقر ینهجبهه به تعیین .4

(APS)  ها در مخزن نگاشتآن یرهو ذخ اولیه یتدر جمع APF یبرا 

 ΔH  و H محاسبهو  (PCCS) یمواز یمختصات سلول یستمس
 تکامل یتوضع یروزرسان به .5
 یداکاند یهاچاله یاهس انتخاب .6
 که شرط تکرار برقرار باشد:تا زمانی .7
 شود.های نهم تا چهاردهم طی میبرای هر ستاره گام .8
  (bBholes)ستاره یچاله به منظور به روزرسان یاهس یک یتصادف انتخاب .9

در  یکنواخت یعبا توز یعدد تصادق یک rand )کد rand <1که در صورتی  .10

 جهش نخبه(: [ است1،0] بازه
  (:12)ی ها با توجه به رابطهستاره یتموقع بروزرسانی .11

(12) 𝒙[𝒋] = 𝒙[𝒋] + 𝒓𝒂𝒏𝒅. (𝒃𝑩𝒉𝒐𝒍𝒆𝒔 −  𝒙[𝒋]) 

 ها وستاره یتدهنده جمعکه نشان  xینحوبه

bBholes  انتخاب شده در مراحل قبل(  یچاله تصادف یاهس یانگرب(

 . است
 هااز ستاره یکهر  یبرازندگ یمحاسبه .12
  (:13ی )ستارها مطابق رابطه یتموقع روزرسانی: بهrand <pکه در صورتی .13

(13) 𝒙[𝒋] = 𝒗𝒃. 𝒎𝒊𝒏 + 𝒓𝒂𝒏𝒅(𝒗𝒃. 𝒎𝒂𝒙 −  𝒗𝒃. 𝒎𝒊𝒏) 

 .دهدیمسئله را نشان م یرهایکران متغ bV( 11در )که 
 از ستاره ها یکهر یبر ازندگ محاسبه .14
 از مخزن APSو  APFانتخاب  .15
 ΔHو  Hو محاسبه  PCCS یبرا APF نگاشت .16
 یادگیرینرخ باشد:  است ییتکامل در حالت همگرا یتوضع کهدر صورتی .17

(lبا توجه به رابطه )روزرسانی شودبه (14) ی: 

(14) l(t)= l(t+1) 

 یبا توجه به رابطه l: باشد  یستاییتکامل در حالت ا یتوضع کهدر صورتی .18

 :روزرسانی شودبه (15)

(15) l(t)= l(t-1) -2(l+∆𝑯 (t)) 𝒍𝒎𝒂𝒙- 𝒍𝒎𝒊𝒙) 
𝒕

𝑻
 

 یبا توجه به رابطه l د:باش یتکامل در حالت گوناگون یتوضع کهدر صورتی .19

 روزرسانی شود:به (16)

(16) l(t)= l(t-1) -∆𝑯 (t) 𝒍𝒎𝒂𝒙- 𝒍𝒎𝒊𝒙) 
𝒕

𝑻
 

مقدار  یشترینب Tاُم،  t دلتا در تکرار یآنتروپ یانگرب ∆Hکه  ینحوهب

 یریگ یادنرخ  یشترینو ب یننشان دهنده کمتر یببه ترت 𝒍𝒎𝒂𝒙و  𝒍𝒎𝒊𝒙کرار، ت

 هستند. 
 یداکاند یهاچاله یاهس انتخاب  .20
   بازگشت به ابتدا گام هفتم  .21
 PSو  PFبازگرداندن  .22

 

 ایجاد جمعیت اولیه .1
 محاسبه تابع برازندگی برای هر عامل جستجو .2
 باشد:که شرط تکرار برقرار میتا زمانی .3
 روزرسانی مخزن خارجیبه .4
 کردنهای غلبهکردن جمعیت بر اساس شرطمرتب .5
-روزرسانی فهرست ذرات متحرک: به میزان درصد نخبهبه .6

و در  انتخاب یتصادفصورت به مخزن یاعضاگرایی از 

 .شوندیفهرست ذرات متحرک وارد م
 (:3-1روزرسانی جرم ذرات متحرک توسط روابط )به .7

(1) 𝒂𝒊(𝒕) = 𝑮(𝒕) ∑ 𝒓𝒂𝒏𝒅𝒊

𝑴𝒊(𝒕)

𝑹𝒊𝒋(𝒕) + 𝜺
× (𝒙𝒋 + 𝒙𝒊)

𝒋∈𝑲𝒃𝒆𝒔𝒕(𝒕)

 

(2) 𝑮(𝒕) = 𝑮𝟎 × (𝟏 − 𝒕
𝒕𝒎𝒂𝒙

⁄ ) 

(3) 𝑮𝟎 = 𝜷 𝒎𝒂𝒙
𝒅𝝐{𝟏,…,𝒏}

(|𝒙𝒖
𝒅 − 𝒙𝒍

𝒅|) 

ثابت گرانش،  Gتکرار جاری،  tکه نحویبه

Kbest  بیانگر مجموعهk  ،جرم برتر جمعیتrandi  یک عدد

ذره نرمال  Mi[، 0،1تصادفی با توزیع یکنواخت در بازه ]

یک عدد  j ،εو  iفاصله اقلیدسی بین دو عامل  Rijشده، 

بیشینه تعداد  Tُام،  iبردار موقعیت عامل  xiبسیار کوچک، 

 lbdُام و  dکران باال بُعد  ubdیک پارامتر کنترلی،  βتکرار، 

 ُام است. dکران پایین بُعد 

 روزرسانی شتاب ذراتبه .8
 (:5( و )4روزرسانی سرعت ذرات مطابق روابط )به .9

(4) 𝒗𝒊(𝒕 + 𝟏) = 𝝎(𝒕) × 𝒗𝒊(𝒕) + 𝒂𝒊(𝒕) 

(5) 𝝎(𝒕) = 𝒘𝟎 − (𝒘𝟎 − 𝒘𝟏)
𝒕

𝒕𝒎𝒂𝒙

 

 ضریب اینرسی است. ωکه 

 – 6روزرسانی و جهش برای تمام ذرات توسط روابط )به .10
8:) 

(6) 𝒗𝒊
′(𝒕 + 𝟏) = 𝑺𝒊𝒈𝒏_𝑴𝒖𝒕𝒂𝒕𝒆(𝒗𝒊(𝒕 + 𝟏)) 

(7) 𝒗𝒊
′′(𝒕 + 𝟏) = 𝑹𝒆𝒐𝒓𝒅𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈_𝑴𝒖𝒕𝒂𝒕𝒆(𝒗𝒊

′(𝒕 + 𝟏)) 

(8) 𝒙𝒊(𝒕 + 𝟏) = 𝒙𝒊(𝒕) + 𝒗𝒊
′′(𝒕 + 𝟏) 

 بازگشت به ابتدا گام سوم .11
 و بهینهعنوان پاسخ نهایی بازگرداندن مخزن به .12

 

بهر مبتنهیمقداردهی اولیهه جمعیهت سهالپ  .1

 محدوده باند
 که شرط تکرار برقرا باشد:تا زمانی .2
محاسبه تابع برازندگی برای هر عامل جستجو  .3

 )سالپ(
 های غیرغالبتعیین سالپ .4
های بههر سههالپروزرسههانی مخههزن مبتنههیبه .5

 غیرغالب حاصل
در صههورت پههر شههدن: فراخههوانی رویکههرد  .6

نگهداری مخزن برای حذف یک ساکن مخهزن 

 رغالب به مخزنو افزودن سالپ غی

 انتخاب یک منبع غذایی از مخزن .7
 (:9توسط رابطه ) 1c روزرسانیبه .8

(9) 𝒄𝟏 = 𝟐𝒆−(
𝟒𝒍
𝑳

)𝟐
 

های دههم تها سهیزدهم گام ix برای هر سالپ .9

 شود.طی می
 :i=1در صورتی که  .10
روزرسانی موقعیت سالپ پیشهرو بها رابطهه به .11

(10:) 

(10) 𝐱𝐣
𝟏 = {

𝐅𝐣 + 𝐜𝟏 ((𝐮𝐛𝐣 − 𝐥𝐛𝐣)𝐜𝟐 + 𝐥𝐛𝐣)      𝐜𝟑 ≥ 𝟎

𝐅𝐣 − 𝐜𝟏 ((𝐮𝐛𝐣 − 𝐥𝐛𝐣)𝐜𝟐 + 𝐥𝐛𝐣)      𝐜𝟑 < 0
 

 :i≠1در صورتی که  .12

 (:11روزرسانی موقعیت سالپ پیرو با رابطه )به .13

(11) 𝒙𝒋
𝒊 =

𝟏

𝟐
(𝒙𝒋

𝒊 + 𝒙𝒋
𝒊−𝟏) 

بهر کهران بهاال و پهایین ها مبتنیترمیم سالپ .14

 متغیرها
 بازگشت به ابتدا گام دوم .15

 پاسخ نهاییعنوان بازگرداندن مخزن به .16
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 بیتی کننده تکتمام جمع -3

با  XOR یتگ شودطور که مشاهده میهمان ،دهدیرا نشان م XORمتشکل از دو گیت  کنندهجمع مداریک  2 شکل

 شارژیشپ یحلهمر به دو قابل تقسیمدو مدار  ینا یات. عمل[13] به کالک اصالح شده است NMOS یستوراتصال ترانز

 یگنالس شارژ،یشپ یدر مرحله کهوقتی. کنندیعمل م یاپو CMOS که بر اساس منطق باشدمی یمتقس یابیو ارز

اندازی هنگام راه یابیارز یدر مرحله. شودیم کننده به سطح پایین کشیدهجمع یخروج استدر سطح باال کالک 

 .گردندیم یابیارز inC و A، B یورود هاییگنالبر اساس س کنندهجمع یخروج، با سطح پایینکالک 
 

 
 کننده : مدار نمونه جمع2شکل 

مدار که با منطق  ینا یمدار را هسته ینعملکرد ا .[13] داده شده استنشان  3در شکل  Carry out رطرح مدا

واهد خ یابیز ارزمدار وارد فاال، با سطح باکالک  یگنالس اندازیهنگام راهمدار  ین. در اکندیاجرا م شده یطراح ینودوم

و وارد نماید  واند عملتیم کننده با سرعت باالتریمعکوس در سطح پایین، کالک یگنالس در صورت قرار داشتنشد و 

 .شود شارژیشمرحله پ
 

 
  Carry out: مدار نمونه 3شکل 

 هاراهکار پیشنهادی، نتایج و تحلیل -4

 باشد.ی( مPDPتأخیر )-از منظر حاصل ضرب توانکننده بررسی شده، در این مقاله هدف ما طراحی بهینه مدار جمع

ف کاهش با هد های مدار نمونههوشمند پهنای کانال ترانزیستور های فرا ابتکاری مفروض جهت مقداردهیالگوریتم

افزار دو نرم یاناط مارتباند. روندکار با ، به کارگیری شدهPDPتوان و تأخیر و در نتیجه دستیابی به مقادیر مطلوب 

HSPICE  وMATLAB یبا استفاده از تکنولوژنمونه . مدار صورت گرفته است  CMOS18/0 (µm ،)یهذمنبع تغ 

8/1 (V) 25 یو دما (ᵒC )200 یورود یگنالبا فرکانس س (MHz )افزار در نرمHSPICE شده است. سازییهشب 

بر  آمده دستبه جینتا 1 ولجد دهد.مفروض را نشان می هایتمیک از الگوری دست آمده برای هرپرتو بهجبهه 4شکل 

 .دکنیم نایطور خالصه ببه PDPمقادیر توان، تأخیر و  ها را از نظرهای آماری آنپرتو و شاخصهای جبههاساس پاسخ
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 )ج(       )الف(                                                         )ب(                                                            

 AMOBH -و ج MSSA -، بNSGSA -های فرا ایتکاری مفروض: الفالگوریتم پرتوجبهه: 4شکل 

 هاکارگیری هر یک از الگوریتمازای بههای آماری بهمقایسه میان شاخص: 1جدول 

 Minimum Maximum Mean Standard deviation پارامترها

 Delay (ns) Power 
(mW) PDP (pJ) Delay (ns) Power 

(mW) PDP (pJ) Delay (ns) Power 
(mW) PDP (pJ) Delay (ns) Power 

(mW) PDP (pJ) 

NSGSA 0506/0 0960/0 0057/0 0972/0 1144/0 0093/0 0665/0 1047/0 0069/0 0124/0 0049/0 0010/0 

MSSA 0371/0 0821/0 0034/0 0702/0 0912/0 0058/0 0485/0 0880/0 0042/0 0094/0 0026/0 0007/0 

AMOBH 0387/0 0874/0 0041/0 0669/0 1213/0 0059/0 0504/0 0949/0 0047/0 0090/0 0066/0 0006/0 

 تواند انتخابح میبیانگر یک طراحی بهینه بوده و متناسب با اهدف طرا 4هر یک از نقاط نشان داده شده در شکل 

ها کارگیری هر یک از الگوریتمازای بهبه 1مقادیری از پهنای کانال ترانزیستورهای مدار نمونه که مطابق جدول شود. 

 است.  ذکر شده 2دهد، در جدول را نتیجه می PDP ترینکم

 مفروض هاییتماز الگور یکهر  یریبه کارگ ی( به ازاw) یستورهاکانال ترانز یپهنا یرمقاد: 2جدول 

Channel width 
(µm) W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 

NSGSA 9445/0 9595/0 2538/0 1802/0 3293/0 4814/0 8372/0 3617/0 

MSSA 2958/0 2807/0 2242/0 5142/0 2455/0 3170/0 9035/0 8794/0 

AMOBH 7324/0 6252/0 2064/0 5754/0 2028/0 6964/0 8025/0 3831/0 

         
Channel width 

(µm) W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15  

NSGSA 4267/0 7492/0 7767/0 5758/0 2947/0 3477/0 5550/0  

MSSA 1827/0 3060/0 2412/0 3470/0 1942/0 2046/0 2293/0  

AMOBH 3256/0 8993/0 4299/0 6713/0 2024/0 4732/0 3528/0  

ر د قاتیتحق یبرخ جینتا سهیمقا، مشابه هایپژوهشبا  های فرا ابتکاری مفروضالگوریتمعملکرد  ارزیابیمنظور به

های سنتی وشردر قیاس با  های فرا ابتکاری استفاده شدهکارایی الگوریتم 3طبق جدول  است.شده ارائه  3 جدول

تر ها از پیچیدگی کمگیر بوده و دستیابی به مقادیر مطلوب اهداف طراحی متضاد نسبت به این روشطراحی مدار چشم

 پذیر است.حداقل زمان امکان و با
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 مفروض هاییتماز الگور یکهر  یریبه کارگ ی( به ازاw) یستورهاکانال ترانز یپهنا یرمقاد: 3جدول 

  تحقیقات مشابه  تحقیق حاضر 

uni AMOBH MSSA NSGSA  CPL 
[1] 

Hybrid 
[13] 

14T 
[3] Parameters 

ns 0418/0 0371/0 0509/0  4587/0 4643/0 2810/0 Delay of Cout 

mW 0970/0 0912/0 1113/0  2012/0 1319/0 0922/0 Total power @ 200 MHz 

pJ 1/4 4/3 7/5  29/92 24/61 91/25 PDP of Cout @ 200 MHz 

 گیرینتیجه -5

های یتما توسط الگورمجز Carry out و Sum یبا مدارها بیتیتککننده مدار تمام جمع یک سازیینهمقاله به ینا در

وان عنپهنای کانال ترانزیستورهای مدار نمونه به .انجام شده است  AMOBHو NSGSA، MSSAفرا ابتکاری 

ردید. مقایسه گمطلوب لحاظ  PDPعنوان اهداف طراحی جهت دستیابی به متغیرهای مسئله و مقادیر توان و تأخیر به

. این هددنشان می کننده نمونه راملکرد مدار تمام جمعروشنی بهبود عهای مشابه بهدست آمده با پژوهشنتایج به

 دید است.جهای حهای فرا ابتکاری توسط طراحان مدار، پیش از ارائه طرنتایج بیانگر لزوم استفاده از الگوریتم
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و تعیین اندازه دسته  بندیزمان ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه زنجیره تامین به منظور

 سفارشات 
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 چكیده

 کی در گرا سفارش و پاسخگو ینیتأم رهیزنج به دنیرس یبرا یمشتر سفارش یبندزمان مسئله چندهدفه مدل پژوهش نیا در
 نانیاطم تیقابل نیو همچن شدهیداریقطعات خر تیفیکل و ک نهیهز. است شدهدادهارائه  سفارش بر یمبتن ساخت دیتول ستمیس

 توانندیم ریپذانعطاف کنندگاننیتأم گر،یشده است. از طرف دمدل در نظر گرفته نیاهداف ا ،یسفارشات مشتر لیدر زمان تحو
 یریگاندازه کی ن،یکمک کنند؛ بنابرا نیتأم رهیکل زنج یریپذو انعطاف ییبه پاسخگو ینامشخص مشتر یهادر مقابل سفارش

 .شودیاضافه م ییمدل به مدل نها گریعنوان هدف ددرنظرگرفته شده و به کنندگاننیتأم یریپذانعطاف دازهان یابیارز یبرا یاضیر
برنامه  نیب یاست هماهنگ نیمسئله مهم ا کی ،ییمحصوالت نها دکنندگانیو تول کنندگاننیتأم تیا توجه به محدود بودن ظرف

با  یبه سطح خدمات باال به مشتر یابیستد یکارآمد برا یاوهیبه ش دکنندهیهر تول یبرا یقطعات و برنامه سفارش مشتر تأمین
 شود. یک مثال عددی به بررسی نتایج پرداخته میبا  برای ارزیابی مدل چندهدفه ارائه شده، .استکم  نهیهز

 .سازی چندهدفهمدل ؛پذیریانعطاف ؛بندیزمان ؛یکپارچه نیتأمزنجیره  کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

به شکل  تواندیمناسب م کنندگاننی. انتخاب تأمباشدیتولید محصول م یهانهی، کاهش هزهای شرکتاز عوامل مهم بقا

کننده در طی ارزیابی موثر تامین. سازمان را افزایش دهد یریپذخرید را کاهش و قابلیت رقابت یهانهیهز یامالحظهقابل

ی هامدل [.1]کننده وابسته استفرآیند خرید بسیار مهم است، زیرا مدیریت صحیح موجودی به چگونگی انتخاب تامین

 کنندهتأمینانتخاب  یهامدل دسته اول مقاالت، در کرد: یبنددر سه دسته طبقه توانیرا م ارائه شده در این زمینه

 نشده است. شنهادیپ کنندهامینبه هر ت نهیسفارش به صیتخص نییتع یبرا یاکپارچهیمدل  چیاست و ه شنهادشدهیپ

دسته سوم،  در شده است.ارائه کنندهتأمینهر  یبرا نهیمقدار سفارش به نییتع یبرا کپارچهیمدل  کی، یگردسته د در

 یبرا کپارچهی ییالگو راًیاخ محققان شده است.مقاالت در نظر گرفته نیدر آخر یمشتر ییسفارشات نها بندیزمان

 (، با انجام2016و همکاران ) یمیاند. قدسفارش در نظر گرفته یزیرسفارش و برنامه صیتخص ،کنندهتأمینانتخاب 

 و همکاران [. هو2کرد] یرسبر را ، مسئلهکنندهتأمینو  داریروابط خر منظور ارائهبه کیستماتیس یمحتوا لیوتحلهیتجز

 یابیارز یرا برا اریچند مع یریگمیتصم یکردهایرو اتی، ادبیالمللنیمقاالت مرتبط با مجالت ب لیوتحلهی( با تجز2010)

 بیدر نظر گرفتن ضر تیبر اهم ریاز مقاالت اخ یاریبس ن،یبر ا عالوه [.3کردند] یبررس کنندهتأمینو انتخاب 

اند. داده شنهادیپ نهیزم نیمدل در ا نیاند و چندکرده دیتأک نانیعدم اطم یهاطیدر مح کنندگاننیتأم یریپذانعطاف

 کنندگاننیتأم یریپذانعطاف یابیارز یبرا یهستند و چند مدل کم یمفهوم یشنهادیپ یهااز مدل یاریبس حال،نیباا

 عیتحوالت سر [.4]کننده پایدار ارائه دادندانتخاب تامینای برای ( مدل یکپارچه2020یزدانی و همکاران ) است. شدههیته
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 تیبازارها، کاهش دوره عمر محصوالت و اهم یدگیچیپ ان،یو مشتر کنندگاننیها با تأمتعامالت شرکت وهیدر ش رییو تغ

سازمان  یریپذرقابت یبرا یاتیح یعنوان عاملرا به نیتأم رهیزنج یریپذضرورت انعطاف ان،یبه مشتر ییزمان پاسخگو

همراه با رقابت و عدم  یابزارها در فضاها نیتریضرور از یکیبه  یریپذانعطاف زهامرو رو،نیدوچندان کرده است. ازا

 [.5است] شدهلیتبد نانیاطم

 نیتأمقرارداد زنجیره  -2

ها بین انتقال دادهپارامترهای قرارداد و همچنین کاالها و  دهد.ی از قرارداد عرضه را نشان مییک مدل مفهوم ،1شکل 

توان دریافت که دو کانال تعامل بین تولیدکننده از این شکل می شده است.مین در این شکل نشان دادهاجزای زنجیره تأ

 کنندهتأمینننده به حال، تنوع تقاضای مشتری عدم اطمینان را به سفارش تولیدکبااین وجود دارد. کنندهتأمین)خریدار( و 

ها کمک کنند توانند به آنمی های اینترنتی و مدیریت زنجیره تأمینهای ارتباط داده مانند برنامهنالاکند. کتحمیل می

 پذیری در قرارداد عرضه است.انعطافاین به معنای ها را کاهش دهند. طعیتتا برخی از این عدم ق

 
 تأمین قرارداد مفهومی مدل: 1شكل 

متغیر در پاسخ به مقادیر نامشخص و  کنندهتأمین، توانایی ظرفیت یک کنندهتأمینپذیری یک این تحقیق انعطاف در

تأثیر  کنندهتأمینپذیری ظرفیت دو عامل اصلی که بر معیار پیشنهادی برای انعطاف شده است.سفارش خریدار تعریف

متر اول مجازات تأمین ک عاملاست.  فاصله سفارش تولیدکنندهو   کاهش )افزایش( مجازات مقدار سفارشگذارد می

کننده مربوطه بدیهی است که در شرایط مساوی هر چه این مقدار کمتر )بیشتر( باشد، تهیه)بیشتر( از مقدار قرارداد است. 

واضح است که در شرایط مساوی هر یت سفارش است. امل دوم حداقل )حداکثر( ظرفپذیرتر است. عر و انعطافتمناسب

ای را در نظر بگیرید یک زنجیره تأمین سه مرحلهپذیرتر است. مرتبط با انعطاف کنندهتأمینباشد، تر چه این فاصله بزرگ

 شده است، انواع مختلفی از محصوالت توسط یک تولیدکننده برای پاسخ بهخریداری کنندهتأمینکه در آن از چندین 
تحویل قطعات به تولیدکننده است و کلیه انواع قادر به تولید و  کنندهتأمینهر شود. آوری میسفارشات مشتری جمع

زمان مونتاژ تولیدکننده ند. شوزمان تحویل خاص ارسال میشود با مدتکننده سفارش داده میقطعاتی که به یک تهیه

مجازات  نیهمچن شده است وتاریخ موعد سفارش مشتری مشخصشود. دوره )روز( در نظر گرفته می 3ثابت و برابر با 

های مختلف، قیمت، میزان کاهش میزان کنندگان دارای ظرفیتتأمین سفارشات مشتری درنظرگرفته شده است. ریتأخ

قطعات الزم را برای  کنندهتأمینگیرنده باید تصمیم بگیرد از کدام تصمیم مجازات برای تهیه انواع قطعات هستند.

ریزی سفارشات کنندگان منتخب و برنامهن تأمیننحوه تخصیص تقاضا برای قطعات بی سفارشات مشتری خریداری کند،

 ریزی به چه شکل انجام پذیرد.امهمشتری برای محصوالت مونتاژ شده در افق زمانی برن
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 کنندهتأمینانتخاب مدل  -3

سفارش و مسئله  صیتخص کننده،نیانتخاب تأم یبرا پیشنهادیریزی خطی مختلط چندهدفه برنامهمدل بخش،  نیدر ا

از  یکه در آن انواع مختلف دیریرا در نظر بگ یاهیسه ال نیتأم رهیزنج کیاست.  شدهیمعرف یسفارش مشتر یزیربرنامه

ی واحد پاسخگو دکنندهیتول کیاز محصوالت توسط  یو انواع مختلف شدهیداریخر کنندهنیتأم نیقطعات از چند

 دکنندهیقطعات به تول لیو تحو دیقادر به تول کنندهنی. هر تأمباشدیم های مناسبهدر اندازه دست یسفارشات مشتر

 یموعد سفارش مشتر خی. اندازه و تارشودیدوره )روز( در نظر گرفته م 3ثابت و برابر با  دکنندهیمونتاژ تول زمان است.

 مت،یق ت،یظرف یدارا کنندگاننی. تأمشودیدر نظر گرفته م یسفارشات مشتر ریتأخ یبرا مهیشده است. جرمشخص

 یقطعات هیانواع قطعات هستند. کل هیته یبرا یمتفاوت صنق زانیو م یسفارش مشتر شیافزا ایدر کاهش  مهیجر نزایم

از  ردیبگ میتصم دیبا رندهیگمیخاص خود را دارد. تصم لیزمان تحومدت شود،یسفارش داده م کنندهنیتأم کیکه به 

 کنندگاننیتأم نیقطعات ب یتقاضا برا صیکند، نحوه تخص یداریخود را خر ازیقطعات موردن کنندهنیکدام تأم

 ماتیاز تصم یزیرمحصوالت مونتاژ شده در طول افق زمان برنامه یبرا یسفارشات مشتر میتنظ یو چگونگ شدهانتخاب

 در ادامه آمده است. مسئله  یرا برا ریز یهامسئله هست. نمادها و شاخص نیمهم در ا

 نمادها -1. 3

 کنندگانتأمین , 1,...,i i I m  
 سفارش مشتری , 1,...,j j J n 

 
 نوع قطعه , k K 1,..., lk  

 
 ریزیدوره برنامه , 1,...,t t T h 

 
 فاصله زمانی قرارداد , 1,...,r r R o 

 

 پارامترها  -2. 3

jka قطعه نوع  واحد تقاضا برای هرk سفارش  درj مشتری 

kA نوع برای قطعه تقاضا k 

A کل تقاضا برای قطعات 

B کل تقاضا برای محصوالت 

jd  موعد تحویل سفارش مشتریj 

je مشتری سفارش تأخیر مجازات هزینه( روزانه مثالعنوانبه) دوره هر برای و واحد هر برای j 

jf مشتری اجرا غیرقابل جریمه سفارش واحد هر j 

ic کنندهتأمین از قطعات سفارش ثابت هزینه i 

ikp قطعه نوع از واحد هر قیمت k کنندهتأمین از شدهخریداری i 

irq  کنندهتأمینحد باالی فاصله زمانی قرارداد i 

ir  کنندهتأمینمجازات فاصله قرارداد i 

4iq  کنندهتأمینحداکثر ظرفیت i 

1iq  کنندهتأمینحداقل ظرفیت i 

3iq کنندهتأمین سفارش قرارداد هر مقدار حداکثر i 

2iq کنندهتأمین هر قرارداد ظرفیت حداقل i 
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4i  کنندهتأمینجریمه افزایش مقدار سفارش i 

2i  کنندهتأمینجریمه کاهش مقدار سفارش i 
tc دوره در تولیدکننده ظرفیت t 

i  کنندهتأمیننرخ نقص i 

 قبولقابل نقص میزان حداکثر 

i  کنندهتأمینونقل از حمل زمان تحویل وکل i 
 زمان مونتاژ تولیدکننده 

iw  کنندهتأمینوزن i 
jtx سفارش مشتری  متغیر واگذاری سفارش به دوره، اگرj به دوره t 0 صورت نیادر غیر  1شود  واگذار 

 متغیرهای تصمیم  -3. 3

jb مشتری سفارش دسته اندازه j 

iu  کنندهتأمیناگر i در غیر این صورت صفر ،انتخاب شود یک 

iry  اگر ظرفیت قراردادr  کنندهتأمینبه i در غیر این صورت صفر ،یابد یک تخصیص 

ikrz  کنندهتأمیناگر به i  از قطعهk  فاصله زمانیدر r در غیر این صورت صفر ،تقاضا تخصیص یابد یک.  

 توابع هدف   -4. 3

(1)  1
1

Min 1
n

i i k ir ik ikr
i r k i

Z c u A p z


    

(2)  2
1 1

Min 1
j

h n

j j j jt j j jt
j t d j t

Z e b t d x f b x
  

 
    

 
    

(3) 3Min k i ikr
r k i

Z A q z 

(4) 4Min k i ikr
r k i

Z A z  

(5) 5Min k i ikr
r k i

Z A w z 

دهد و همچنین مجازات ارائه می کنندهتأمینهای ثابت و متغیر خرید قطعات موردنیاز را از هر کل هزینه (1)هدف تابع 

مشتری با کمبود مجازات سفارشات  (2)هدف . دهدمربوط به مقادیر سفارش بیش از فاصله زمانی قرارداد را نشان می

نرخ کل نقص قطعات تحویل  (3) هدفدهد. مینارضایتی را نشان  و داده شده با مقدار ارسالیدسته سفارشاندازه 

مقدار کل خرید از  (5)هدف  دهد.میکنندگان را نشان پذیری کلی تأمینانعطاف (4)هدف دهد. میشده را نشان داده

 کند. میکنندگان را تشریح تأمین

 هامحدودیت -5. 3

(6)  k i ikr k
r k i k

A z A    

(7) , k K  1ikr
r i

z  

(8) , , ,k K i I r R      ikr irz y 
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(9) , , ,k K i I r R      ikr iz u 

(10) , i I  
min max
i i k ik ikr i i

r k
C u A c z C u  

(11) , i I   , 1 1i r ir k ik ikr ir ir
k

q y A c z q y    

(12) , ,i I r R    ir i
r

y u
 

(13) , ,k K T    
1

1 ( )sign
2

i
jk j jt k ikr

j t r i

signa b x A z
   



   
  

 
 

 
(14) , t T  

j t
j jt

j
b c x C 

(15) 

, j J  Integerjb  
, ,k K i I     0,1ikrz  
, ,i I r R     0,1iry  
, i I   0,1iu  

کند ( تضمین می7محدودیت )دهد. میکنندگان را نشان ( حداکثر میزان نقص کل قطعات تحویلی از تأمین6محدودیت )

منتخب کامالً  کنندگانکه قطعات موردنیاز برای هر سفارش مشتری باید در یک بازه زمانی ظرفیت پیمانکاری، بین تهیه

قطعات در صورت انتخاب منبع  (r) دور از ظرفیت پیمانکاری کند که در هر( تضمین می8محدودیت )اختصاص یابد. 

تواند به کند که هیچ تقاضا برای قطعات نمی( بیان می9محدودیت ). شودسفارش داده می (i) کنندهتأمینکننده، از تهیه

منتخب، کل ظرفیت  کنندهتأمینکند که برای هر ( بیان می10محدودیت )غیر منتخب اختصاص یابد.  کنندگانتأمین

دهد که ( اطمینان می11محدودیت ). فراتر رود کنندهتأمینتواند از فاصله ظرفیت موردنیاز قطعات سفارش یافته نمی

معادله . فاصله ظرفیت پیمانکاری باشدتواند دقیقاً در یکشده میانتخاب کنندهتأمین شده از هرکداممقدار کل خریداری

. گیردقرار می  (r)یانتخاب شود، او دریکی از فواصل ظرفیت پیمانکار (i) کنندهتأمینگر دهد که ا( توضیح می12)

  شده در دورهریزی، کل تقاضای ظرفیت کلیه سفارشات مشتری برنامهt کند که در هر دوره( تضمین می13محدودیت )
tباشد. ( محدودیت ظرفیت تولیدکننده می14محدودیت )ننده موجود در این دوره تجاوز کند. نباید از ظرفیت تولیدک

هایی ، تقاضای تجمعی برای بخش (t)دوره ریزیو هر برنامه (k) دهد که برای هر قسمت نوعنشان می (15) تیمحدود

 1های تواند بیش از میزان تحمیل قطعات در دورهاند، نمیشدهبینیپیش  (t) تا 1های از سفارشات مشتری که در دوره

 باشد.  (t) تا

 روش حل  -4

ریزی آرمانی وزنی مدل شده است. با استفاده از روش برنامهاستفادهریزی آرمانی هدفه، از روش برنامهبرای حل مدل چند

شود. در این روش وزن هریک از اهداف افزارهای مربوطه حل میشده است و با نرمهدفه به مدل تک هدفه تبدیلسه

 شود؛است، به مدل اضافه می شده( نشان داده16طور که در رابطه )هدف جدید، همان هاشده است، و بر اساس آنداده

شوند. ها اضافه میبه محدودیت گیرنده(توسط تصمیم شدهنییتع)سطوح انتظار  بع هدف اولیه با مقادیر مشخصوات

 د.  نشواضافه می به مدل نیز (18( و )17های )محدودیت

(16)  
5

1
Minimize ( )i i i

i
w d d 



  

(17) 1,..,5i  i i i iZ d d g    
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(18) 1,..,5i  , 0i id d   
idآرمان هر هدف و  igوزن هر یک از اهداف و  iWکه     وid   انحرافات مثبت و منفی هر یک از توابع هدف را از

  دهند. ها را نشان میآرمان

 مثال عددی و نتایج -5

مدل مسئله با یک مثال عددی مورد ارزیابی قرار گرفته است تا صحت آن بررسی شود. در ادامه به بیان برخی از متغیرها 

دسته بهینه در هر سفارش و تامین کنندگان هر سفارش به دست ست آمده اندازه پردازیم. با توجه به نتایج بهو نتایج می

است،  بوده 2/0و  2/0، 1/0، 2/0، 3/0به ترتیب برای توابع هدف اول تا پنجم  آمده و بهترین وزن برای تابع تک هدفه نیز

ریزی آرمانی ه برنامههدفبا تغییر هر یک از اوزان، تابع تککه در این وزن بهترین شرایط برای تمامی اهداف بوده است. 

  باشد. یابد که به معنی افزایش انحرافات از هر یک از توابع هدف میوزنی افزایش می

 گیرینتیجه -6

 دکنندهیاز تول ییمحصوالت نها انیو جر دکنندهیبه تول کنندگاننیاز تأم قطعات انیجر پیشنهادیمدل در این پژوهش، 

به تعیین اندازه محور  یمشتر نیتأم یهارهیدر زنج یشنهادیپ کپارچهیمدل  نیا نیهمچن بررسی شده است. انیبه مشتر

 .کندیم فایا ستمیکل س یریپذدر انعطاف یادیز نقش ریپذانعطاف کنندهتأمینانتخاب  .پردازددسته بهینه می

است؛  انیبه مشتر ییموقع محصوالت نهابه لیدر تحو یدو عامل اساس کنندگاننیتأم لیو زمان تحو یریپذنعطافا

موقع به لیو تحو نیتأم رهیزنج یکمتر، عملکرد کل لیبازمان تحو ریپذانعطاف کنندگاننیعقد قرارداد با تأم ن،یبنابرا

سفارش  یزیرسفارش و برنامه صیتخص ،کنندهتأمینکننده . انتخاب هماهنگبخشدیرا بهبود م یمشتر رشاتسفا

بازار کمک  رییدر حال تغ عیسر طیمح کیمحور در  یمشتر نیتأم رهیزنج ییخگوسپا یسازنهیبه به تواندیم یمشتر

منظور کاهش زمان تاخیر در ارسال سفارش پرداخته به تعیین میزان بهینه در هر دسته سفارش بهدر این مسئله  کند.

شده است. لذا با توجه به اهداف مسئله، اندازه دسته سفارشات با اولویت کاهش زمان تاخیر نسبت به میزان ارسالی تعیین 

توان برخی از پارامترهای موجود ر دنیای واقعی، میبینی و عدم قطعیت موجود دبه دلیل عوامل غیر قابل پیششوند. می

توان همچنین برای مسئله با ابعاد بزرگ میمانند تقاضا و زمان مونتاژ را غیر قطعی درنظرگرفت و مسئله را گسترش داد. 

 های فرا ابتکاری استفاده کرد. از الگوریتم
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 چكیده

 یاتدر ادب یابه طور گسترده  آن خوب یبیاتیو ساختار ترک یادز ی بسیارکاربردها یل( به دلBPP) یککالس یمساله بسته بند
ه گردیده است. از های تقریبی و ابتکاری زیادی برای آن ارائهای حل دقیق و الگوریتمروشموضوع مورد توجه قرار گرفته است. 

ممکن است که  دارند یی که با اشیاء فضایی سرکارربردهااز کا یاریدر بسهای زیادی نیز برای مساله ارائه شده است. طرفی تعمیم
 مقاله یناشد. در از وجود داشته بی( نیاییجغراف ی) مثل همبند یهمبند یامجاورت  یتدر کنار هم محدود یاءقرار گرفتن اش یبرا

عد از معرفی دقیق ین مقاله بدر ا دهد. یتحت پوشش قرار م یزحالت را ن ینشود که ایم یمعرفبندی بستهاز مساله  یدیجد یمتعم
گردد. نشان داده باشد ارائه مینی زمینه همیلتو ، یک الگوریتم تقریبی برای حل مساله وقتی گرافاضی آنمساله و مدلسازی ری

 شود.ارائه می بوده یک مثال نیز برای بسته بودن این فاکتور تقریب 2شود این الگوریتم دارای فاکتور تقریب می

 .های تقریبی؛ الگوریتمریزی عدد صحیح مختلطیان؛برنامهسازی ترکیبیاتی؛ شبکه جربهینه کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

در  یبه طور گسترده ا آن خوب یبیاتیو ساختار ترک یادز ی بسیارکاربردها یل( به دلBPP) 1یککالس یمساله بسته بند

 اءیاز اش ایمجموعه یبعد کی BPP در . دیگرد یمعرف [1]در بار  نیاول مساله این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. یاتادب

مساله  کیمساله  نیقرار داده شود. در واقع ا کسانیبا حجم محدود و  هایممکن از بستهتعداد  نیدر کمتر دبای داروزن

از ابعاد مساله محدود شوند  ایجملهچند کیمساله با  یکه همه پارامترها یدر حالت یحت چون. سخت است-  NP اًیقو

𝑃با فرض  نیو بنابرا ماندیم یسخت باق-  NPمساله  زین ≠ 𝑁𝑃 یبرا یشبه چندجمله ا یتمیالگور BPP  وجود

 ندارد.

های تقریبی و ابتکاری زیادی برای آن ارائه گردیده های حل دقیق و الگوریتمروشبا توجه به اهمیت زیاد مساله، 

 یزریبرنامه هایروش یموجود است: برا ریز یدر منابع مطالعات BPPمربوط به  میو مفاه BPP یمرور کل کیاست. 

 [5]به  یمحاسبات جیو نتا قیدق هایروش یو برا [4]به  نییپا هایکران یبرا [3] باال به  هایکران یبرا [2]به  یخط

مختلف از مساله مطرح شده است. که از آن جمله  دگاهید نیاز چند میتعم نیموضوع چند اتیدر ادب .دییمراجعه نما

 یاریدر بس اشاره کرد. [7] تیاولو تیبا محدود بندیو مساله بسته [6]تضاد  تیبا محدود بندیبه مساله بسته توانیم

 یامجاورت  یتدر کنار هم محدود یاءقرار گرفتن اش یممکن است که برا یی که با اشیاء فضایی سرکار دارنداز کاربردها

 یمعرفبندی بستهاز مساله  یدیجد یمتعم لهمقا ینز وجود داشته باشد. در ای( نیاییجغراف یمثل همبند) یهمبند

که  مینام ی( مCBPP) 2همبند یبندمساله را مساله بسته نیا دهد. یتحت پوشش قرار م یزحالت را ن ینشود که ایم

 : تر قیدق انیوجود دارد. به ب زین یهمبند تیمحدود کی تیظرف تیاست که در آن عالوه بر محدود BPPاز  یمیتعم

                                                           
1 Bin Packing Problem 
2 Connected Bin Packing Problem 
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𝐺 گراف CBPP  در = (𝑉, 𝐸) با تابع اندازه 𝐶: 𝑉 →  یبندکردن بسته دایرئوس داده شده است. هدف پ یرو [1 0) 

 شرط که : نی. به ادینما ممینیاستفاده شده را م هایواحد است که تعداد بسته تیبه ظرف هایرئوس گراف در بسته

توسط رئوس داخل گراف القاء شده  ریزو  واحد تجاوز نکند کیبسته از  کیشده در  بندیوزن رئوس بسته مجموع

 همبند باشد. ،هر بسته

اشاره نمود.  یریجامع آمارگ یهابه طرح توانیمثال زد که از آن جمله م میتعم نیا یبرا توانیم یفراوان ییکاربردها

الزم  یهاو آموزش هیشده و پس از توج لیسرپرست گروه تشک ن،یبازب ،ییمتشکل از مامور اجرا ییهاها گروهطرح نیا در

 نهیها کمتر باشد هزو آموزش هر چقدر تعداد گروه ییاجرا اتیعمل نهیکاهش هز یبرا. شوندیارسال م یریآمارگ یرای

مناطق  صیتخص یبرا ضمناً ها مطرح هست. گروه تیاز لحاظ زمان و ظرف ییهاتیمحدود یاز طرف یکمتر خواهد بود ول

 یبندمساله بسته کیبه صورت  انیقابل ب یمساله به راحت نیلحاظ گردد. ا ییایجغراف یوستگیپ دیها بابه گروه ییایجغراف

 است. یو همبند تیظرف تیمحدود تیها با رعاکردن تعداد گروه نهیهمبند خواهد بود که هدف آن کم

 مسالهمدلسازی ریاضی  -2

,1,2 مساله به صورت یبالقوه ممکن برا یهابسته دیفرض کن … , 𝐾  شده باشند که در آنداده 𝐾 کران باال  کی

𝑛مثال،  یالزم است. برا یهاتعداد بسته یبرا = |𝑉|  کیبه منظور ارائه مساله است. یبرا یهیبد یباالیک کران 

 یرو ییکاالچند انیمساله جر کیرا به صورت  ، آنCBPP یبرا( MILP) ریزی عدد صحیح مختلطبرنامه یفرمولبند

Nدار شبکه جهت کی = (V′, A) میکنیم فیتعر: 

هر بسته بالقوه است. هر گره  یگره منبع برا  کیو   𝐺گراف  هر گره یبرا کنندهمصرفگره  کی شامل شبکه نیا

کمان  دو G در 𝑢𝑣 الیهر  یاست. برا مصرف کنندهگره  کیاست که هر کدام متناظر  یخروج کمان nمنبع تعداد 

,𝑢)جهت دار  𝑣) و (𝑣, 𝑢)  یکران باال کیهر کمان  یدر شبکه وجود دارد. برا 𝑛 بالقوه  بستههر  با. میریگ یدر نظر م

 تیمحدود یاز برقرار نانیاطم یبرا ییکاال انینوع جر کیاز  هر گره منبع یبرا شود. در واقعمیمتناظر  یک جریان کاال

که  ابدی یاختصاص م 1 یتقاضا کی مصرف کنندهبه هر گره  نکاریا ی. برامیکن یبسته متناظر استفاده مدر  یهمبند

برابر با گره متناظر در مساله  یوزن کنندهمصرفکاال برآورده شود. هر گره  انینوع جر کیبا  قاً یدقو به صورت کامل  دیبا

.  هر نوع دیاز وزن واحد تجاوز نما دیشوند نبایم نیتام انینوع جر کیکه توسط  مصرف کننده یهادارد. وزن گره یاصل

 یکمان خروج کیشوند و فقط از  نیتام انیآن نوع جر لهیکند که دو سر آن به وسیاستفاده م ییهااز کمان انیجر

داده شده   1 مطابق شکل CBPPنمونه مساله از  کی دیمثال فرض کن یکند. برایمتناظر با گره منبع متناظر استفاده م

K دیباشد. اجازه ده =  نمونه مساله باشد.  نیا یکران باال برا کی  3

 
 CBPP: یک نمونه مساله 1شکل 

 

 Vمتناظر   {1,2,3,4,5} مصرف کننده یهادهد. مجموعه گره یشبکه متناظر را نشان م  2صورت شکل  نیدر ا

منبع  {6،7،8} یاست. مجموعه گره ها  Gمتناظر در  یدارند. وزن آنها برابر با گره ها 1 برابر ییهستند و مقدار تقاضا
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 هستند. هامتناظر با بسته

 

 
   1شکل  CBPP: شبکه جریان متناظر با مساله 2شکل 

 
 ینریبا میتصم ریدو نوع متغ نکاریا ی. برامیارائه ده CBPPمساله  یبرا MILP یفرمولبند کیتا  میآماده ا حال

 : میکن یم فیرا تعر ریز

 

𝑥𝑖
𝑘 = {

1, if node i packed on bin k

0, 0therwise,
                                       𝑧𝑖

𝑘 =

{
1, if  i basic node packed on bin k

0, 0therwise,
 

 

fi,j دیکن فرض
k نوع  انیدهنده جر نشانk کمان  یرو(𝑖, 𝑗) مساله  هایگذارنماد نی. با اباشدCBPP ریبه صورت ز 

 شود: یم یفرمولبند

 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 = ∑ ∑ zi
k

𝑛

𝑖=1

𝐾

𝑘=1

   

s.t  
∑ fi,j

k
(𝑖,𝑗)∈𝐴 − ∑ fj,i

k
(𝑗,𝑖)∈𝐴 = −xi

k ;                      ∀ k ∈  {1,2, . . . , K}, ∀ i ∈  {1,2, . . . , n}                                                                                     (1)

fn+k,i
k ≤  n. zi

k;                                                           ∀ k ∈  {1,2, . . . , K},   ∀ i ∈ {1,2, . . . , n}                                                                                     (2)

fn+j,i
k  =  0 ;                                                                 ∀ k ∈ {1,2, . . . , K}, ∀ j ≠ k ∈ {1,2, . . . , K}, ∀ i ∈ {1,2, . . . , n}                                        (3)

fi,j
k ≤ n. xj

k;                                                                  ∀ k ∈ {1,2, . . . , K}, ∀ i, j ∈ {1,2, . . . , n}                                                                                   (41)

fi,j
k ≤ n. xi

k ;                                                               ∀ k ∈ {1,2, . . . , K}, ∀ i, j ∈  {1,2, . . . , n}                                                                                   (42)

∑k=1
𝐾   xi

k ≥ 1;                                                         ∀ i ∈ {1,2, . . . , n}                                                                                                                                (5)

∑ C(j). xj
kn

j=1 ≤ ∑ zj
kn

j=1 ;                                     ∀ k ∈ {1,2, . . . , K}                                                                                                                              (6) 

∑ zi
kn

i=1 ≤ 1;                                                             ∀ k ∈ {1,2, . . . , K}                                                                                                                                (7)

xi
k ∈ {0,1};                                                             ∀ k ∈ {1,2, … , K}, ∀ i ∈ {1,2, … , n}                                                                                            (8) 

zi
k ∈ {0,1};                                                              ∀ k ∈ {1,2, … , K}, ∀ i ∈ {1,2, … , n}                                                                                             (9)

f{i,j}
k ≥ 0 ;                                                                ∀k ∈ {1,2, . . . , K}, ∀ i, j ∈ {1,2, . . . , n}                                                                                           (10)
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ای های پایهکه اینکار با کمینه کردن گرههای مورد استفاده است. در این مدل تابع هدف کمینه کردن تعداد بسته

کنند ( تضمین می3( و )2های )دودیتمح های تعادل جریان هستند.( محدودیت1های )محدودیتدسته گیرد. انجام می

هر   (42)و  (41)   هایهای منبع استفاده کند. محدودیتهای خارج شده از گرهکه هر جریان کاال تنها از یکی از کمان

بندی شده باشند. البته هایی عبور کنند که دو سر آن در بین متناظر بستهکند که فقط از کمانرا محدود می کاال نجریا

کنند ( تضمین می5های )محدودیت ها برای بیان مدل کافیست و دسته دیگر زائد است.یکی از این دو دسته محدودیت

ای شدن حداقل یک ها و پایه( همزمان ظرفیت بسته6های )دیتمحدو بندی شوند.که هر گره حداقل در یک بسته بسته

برچسب کنند که در هر بسته فقط یک گره تضمین می( 7های )محدودیت گره برای هر بسته فعال را تضمین می کنند.

 های مورد استفاده باشد.آنها برابر با تعداد بسته ای بگیرد تا مجموع تعدادگره پایه

 

 حل مساله -3

باشد، می ساخته شده MILPبرای حل مدل  مانند لینگو MILPافزارهای حل مسائل حل مساله استفاده از نرم هایروش یکی از

با توجه به پیجیدگی بسیار باالی مساله فقط  افزار لینگو حل نمودیم.آن را با نرم برای اینکار ما یک تعداد مساله نمونه تولید کرده و

با آن قابل حل بود. که این موضوع البته با توجه به پیچسدگی مساله قابل  (16رئوس کمتر از  تعدادبا ) مسائل بسیار کوچک

3سخت بوده و قابل تقریب با فاکتور تقریب کمتر از -NPیک مساله  BPPبینی بود. چون پیش

2
به وضوح حالت  BPPو  [8] نیست 

 باشد.  است که در آن گراف زمینه یک گراف کامل می CBPPخاصی از مساله 

 3کاهشی برازشها روش اولین از جمله این روشاست.  CBPPبر روی  BPPهای حل رسد تعمیم روشروش دیگری به ذهن می

 در این الگوریتم ابتدا رئوس به ترتیب کاهش وزن آنها مرتب می شوند.است. 

𝐵1} )مثالهای بطور جزئی بسته بندی شده یک لیست از بستهام iدر مرحله  , 𝐵2, … , 𝐵𝑘} ) را در اختیار قرار دارد. در این

ه طوری که محدودیت ظرفیت ها قرار می دهد برا در همین ترتیب در یکی از بسته V𝑖بعدی  (راسشیء )الگوریتم تالش می شود 

 بسته باشدها نشیء )راس( قابل ارسال به هیچکدام از بسته رعایت شود. اگر آن القایی هر بسته( و همبند بودن زیر گراف) بسته

یک  BPPبرای مساله کاهشی  برازشاولین گرچه الگوریتم  را به آن ارسال می کنیم. V𝑖 (راسشیء )را فعال کرده و  𝐵𝑘+1جدید 

3الگوریتم با فاکتور تقریب 

2
 می تواند به میزان دلخواه بد باشد. CBPPولی این الگوریتم برای مساله  [8] تاس 

 

ها و بقیه گره 0.5پروزنی برابر با توهای گرهداده شده باشد که در آن  .3 مطابق شکل Gفرض کنید گراف برهان )با یک مثال(: 

و نصف بقیه مجاور  های توپرباشد که نصف آنها مجاور یکی از گره n زوج و برابر های توخالیدارند. اگر تعداد گره 𝜖وزنی برابر با 

𝜖باشند و  توپر دیگرگره  =
1

𝑛
nاینصورت بسته بندی حاصل از الگوریتم  در باشد.  + که بسته بندی بسته خواهد داشت. در حالی 1

 بهینه برای مساله شامل دو بسته خواهد بود.

 

 

 

برای الگوریتم اولین  : مثال3شکل                                                                                                        

 برازش کاهشی

 

 

 

 

                                                           
3 First decreasing fit 

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

 

 

ℬفرض کنید  .1قضیه  = {𝐵1, 𝐵2, … , 𝐵𝑚}  بسته بندی شدنی داده شده برای مسالهCBPP   باشد و𝐺ℬ =

(𝑉ℬ, 𝐸ℬ)   گراف متناظر با ادغام کردن اشیاء داخل هر بسته باشد. با این شرط که مجموع وزنی هر دو بسته مجاور در

⌋دارای یک تطابق از اندازه  𝐺ℬگراف ادغام شده بیشتر از واحد باشد. در این صورت اگر 
𝑚

2
𝑚باشد در اینصورت  ⌊ ≤

2𝑚∗ −  ی بهینه مساله خواهد بود.بندتعداد بسته ها در بسته ∗𝑚خواهد بود که در آن  1

 این تطابق باشد. دو حالت در نظر می گیریم: Aفرض کنیم  برهان.

 یک تطابق کامل است و  Aزوج باشد. آنگاه  mاگر  

𝑚∗ ≥ ∑ (𝑊(
(𝑖,𝑗)∈𝐴

𝐵𝑖) + 𝑊(𝐵𝑗)) >
𝑚

2
 

تطابق از اندازه   یک  Aفرد باشد. آنگاه  mاگر 
𝑚−1

2
راس  vتا از رئوس را پوشش می دهد. اگر  m-1خواهد بود که  

راس دیگر حداقل  m-1باقیمانده باشد. برای 
𝑚−1

2
بین الزم خواهد بود و بدترین حالت وقتی خواهد بود که در در جواب  

بهینه فقط همین 
𝑚−1

2
 بین مورد استفاده قرار گیرد. یعنی: 

𝑚∗ >
𝑚 − 1

2
⇒  𝑚∗ ≥

𝑚 − 1

2
+ 1 ⇒ 𝑚 ≤ 2𝑚 − 1 

 

در این الگوریتم اشیاء را در ترتیب دلخواه داده شده یکی یکی در آخرین بسته  :BPPبرای  4الگوریتم برازش بعدی

کنیم. اگر با توجه به ظرفیت بسته در آن جا نشد؛ یک بسته دیگر باز کرده و آن را در بسته جدید باز شده ارسال می

 بسته بندی می کنیم.

 

𝐺همیلتونی  گراف دیکن فرض .2قضیه  = (𝑉, 𝐸) با تابع اندازه 𝐶: 𝑉 →  رئوس داده شده است. یرو [1 0) 

P سیاند رییتغ کیبا  دیفرض کن = v1v2. . . vn گراف  یداده شده برا یتونیهم ریمس کیG صورت  نیباشد. در ا

این الگوریتم  متناظر خواهد داد. CBPP یبرا 2با فاکتور  یجواب شدن کیداده شده  بیدر ترتبرازش بعدی  تمیالگور

 است. 5بسته برای این مساله

ℬ دیکن فرض برهان. = { B1, B2, . . . , Bm} نیشتریب برازش بعدی تمیالگور باشد. تمیحاصل از الگور یبندبسته 

 تیمحدودعدم رعایت کند و در صورت یبسته ادغام م کیدر  داده شده یلتونیهم ریمسرا در ترتیب تعداد ممکن که بتواند از رئوس 

بودن جواب بدست آمده بوضوح برقرار است. از  یدهد. شدنیهمه رئوس ادامه م یبندو روند را تا بسته باز کرده یدیبسته جد یوزن

. با توجه به نحوه ادغام رئوس گراف حاصل از ادغام رئوس ستندیقابل ادغام با هم ن یلتونیهم ریمس در ℬ اوردو بسته مج یطرف

 خواهد بود.  G یلتونیهم ریمس یالهایاز  یا رمجموعهیز ریمس نیا یالهایاست که  یلتونیهم ریمس یدارا زی،  ن ℬداخل هر بسته ، 

گراف ادغام شده است،  اگر  یلتونیهم ریمس یالهایآن  یالهایکه رئوس آن همان رئوس گراف ادغام شده  و  GP گراف یبرا

⌋تطابق از اندازه  کی میانتخاب کن P یلتونیهم ریمس بیدر ترت  الی نیبا شروع از اول انیدر م کیآن را به صورت  یالهای
𝑚

2
 بدست ⌊

جواب با  کی یبندبسته نیبرقرار است و ا . 1 هیقض طیشرا جهیقابل ادغام نخواهند بود و در نت GPخواهد آمد و دو بسته مجاور در 

 خواهد بود. CBPPاز مساله  2فاکتور 
 یگراف دارا کیمثال که در آن  نیاست. در ا بستهمساله  نیا یشده برا انیب تمیردهد که الگو ینشان م ریز مثالاز طرفی 

𝑛با تعداد رئوس یلتونیهم ریمس = 2𝑘 + 𝑃 یلتونیهم ریمس میکنیشده  است. فرض م داده 1 = 1,2, … ,2𝑘 + داده شده و  1

                                                           
4 Next fit 
5 tight 
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1و   2ϵ انیدر م کیوزن گره ها به طور  − 𝜖  است. وϵ مساله  نیا یبرا نهیکوچک است. جواب به یلیمقدار خ کیk+1  بسته

1و رئوس با وزن  رندیگ یم ربسته قرا کیدر  2ϵدارد که در آن رئوس با وزن  − 𝜖 جواب  یشوند. ول یم یهر کدام مجزا بسته بند

خواهد بود. 2k+1 کند و تعداد بسته ها  یم یبسته مجزا بسته بند کیهر گره را در  تمیالگور

برای الگوریتم ل بسته: مثا4شکل

گیرینتیجه  -4

باید یک بندی استاندارد معرفی شد که در آن عالوه بر محدودیت ظرفیت در این مقاله تعمیم جدیدی از مساله بسته

گو افزار لینمدلسازی شده و با استفاده از نرم MILP یت شود. این مساله به صورت یک مسالهرعا محدودیت همبندی نیز

برای شد این روش فقط بینی میهمانطور که پیشبا توجه به پیچیدگی مساله  از مساله حل گردید. های کوچکینمونه

تعمیم الگوریتم اولین برازش کاهشی برای مساله پرداخته شده و نشان  به بررسی ابگو بود. سپسجو های کوچکنمونه

در ادامه برای حالتی که گراف زمینه یک گراف  داده شد این تعمیم الگوریتم مناسبی از لحاظ تقریب جواب بهینه نیست.

این الگوریتم  ارائه گردید و نشان داده شد 2همیلتونی با دور همیلتونی داده شده باشد یک الگوریتم با فاکتور تقریب 

 برای این فاکتور تقریب بسته است.
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ها ارزیابی اعتمادپذیری برای شبکه چندپخشی کد شده با پارامترتاخیر تصادفی روی کمان
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چکیده

مراه داشته است. به ه یفراوان دیفوا  یمخابرات یشبکه ارائه شده است که در شبکه ها ینام کدگذاربه یکیتکن ر،یاخ یهادر سال
 یهادهد، بسته یشبکه اجازه م یهاارسال، به گره-رهیانتقال اطالعات به روش ذخ یسنت دگاهیشبکه با کنار گذاشتن د یکدگذار

در های مهم لهمسایکی از  کرده و سپس ارسال کنند. بیرکت هابسته گریکنند تا با د ینگهدار خودرا در داخل حافظه  یافتیدر
ا مسیریابی مقصد مختلف ی چندین ی داده بههای پیدا کردن مسیر مناسب برای ارسال همزمان بسته، مسالهمخابراتیهای شبکه

انتها به انتها را کاهش های داده، گذردهی شبکه را بهبود داده، تاخیر ذاری شبکه با کدگذاری بستهگروش کد .چندپخشی است
 یهاده، شبکهجا کیمانند تراف یجهان واقع یهاستمیاز س یاریدر بس داده و شبکه را در برابر برخی خطاها مقاوم می نماید.

مقدار  کیمقدار ممکن  نیچند نیو ممکن است از ب ستیها ثابت نکمان یرو ریمساله از جمله زمان تاخ یپارامترها ،یارتباطات
 یعنیکدشده  یهادرشبکه یریپذاعتماد هدف، ارزیابی مقاله نی. در اشودیم دهینام یتصادف انیکه  شبکه جر ردیبگ یتصادف

به s ه مبدا از تقاضا بتواند از گر ینرخ مشخص کیها روی کمان یتصادف ریتاخ زمان با چندپخشیشبکه  کیدر  نکهیاحتمال ا
 است.، شود سالمشخص ار یافق زمان یک تحت های مقصدگره

.یریاعتمادپذ ؛در شبکه ریتاخ ؛چندپخشی شبکه یکدگذار ؛یمخابرات شبکه کلمات کلیدی: 

مقدمه -1

که  یکه تنها مقاصد بدان معناست نیمقصد است. ا یمنبع به تعداد کیاز  کیتراف عیروش توز کی روش چندپخشی

در سال  1توسط السویدهکه  دکنن افتیداده را در توانندیاند، مکرده میتنظ یخاص یهاگرفتن داده یرا برا لترشانیف

  است یچند پخش کدگذاری یابیریموضوع مهم که مس کی 2013سال در  2رعایت پناه .]1[شده است مطرح0200
 یکند. قبال رو یم یبانیبسته ها پشت ریباند و کاهش تاخ یرا از لحاظ پهنا شبکه تیفیه ک. ک[2]مطرح کرده است

مقاله  نی. در ا]3[شده است مطرح 2008در سال  3لون توسط بوده یآنها به صورت تصادف نهیو هز تیکه ظرف ییهاشبکه

 یهاشده و شبکه یکدگذار یهاشبکه یریاعتماد پذ ،یهر کمان به صورت تصادف یرو ریتاخزمان  با وارد کردن میخواهیم

روش ما در این مقاله بدست آوردن تمام  .]4[این روش را بکار گرفته است  2014 درسال 4ژائو که میرا بدست آور یسنت

 .[5]مطرح شده است 2018پاردالوس در سال که توسط رعایت پناه و  باشدنقاط کران پایین روی مینیمال مسیرها می

گرفتن زمان تاخیر روی با در نظر های کدشده و بدون کدگذاری ارزیابی اعتمادپذیری روی شبکهمقاله  نیهدف ما در ا

 .ها استکمان

1 Ahlswede 
2 Raayatpanah 
3 Lun 
4 Zhao 
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تعریف مساله -2

𝐺 تواند به صورت یک گراف وزنداریک شبکه مخابراتی می = (𝑁, 𝐴) بیان شود که در آن 𝑁 ی مجموعه دهندهنشان

𝐴 ها وگره = {𝑎𝑖|1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛} های ارتباطی ها لینکها بیان کننده سوئیچ و کمانباشد. گرهها میمجموعه کمان

𝑎𝑖 دهند. یک کمانها را نشان میبین سوئیچ ∈ 𝐴 از گره 𝑝 ∈ 𝑁 به گره 𝑞 ∈ 𝑁 با 𝑎𝑖 = (𝑝, 𝑞)  نمایش داده

های کدگذاری ارسال بسته یرتاخ ی زماندهندهکه نشان 𝑡𝑖 ،شوددو پارامتر تعریف می 𝑎𝑖 شود. متناظر با هر کمانمی

مربوط به  یهاطالعات و نمادااست.   ام𝑖روی کمان ماکزیمم ظرفیتدهنده نشان 𝑢𝑖  شده و عدد صحیح نامنفی

 .شده است آورده 1مقاله در جدول نیمورد استفاده در ا یرهایپارامترها و متغ

تعاریف و نمادها: 1جدول 

نماد یفتعر

𝐺 = (𝑁, 𝐴) 𝐴 و مجموعه کمان 𝑁 گره شبکه جریان با مجموعه

𝑎𝑖 𝑖که  امین کمان𝑖 = 1,2, … , 𝑛

𝑛 تعداد کمان

𝑠 گره ابتدائی

𝐻 هامجموعه گیرنده

ℎ𝑖 𝑖امین گیرنده𝑖 = 1,2, … , 𝑘 که

𝑘 هاتعداد گیرنده

𝑡𝑖 ام زمان تاخیرانتخابی برای کمان𝑖

𝜏 ,𝑡1) زمان تاخیر یعنیبردار  𝑡2, … , 𝑡𝑛) 

𝑇 قید زمان

𝑝𝑗 𝑗امین مینیمال مسیر،   𝑗 = 1,2, … , 𝑚

𝑚 تعداد مینیمال مسیرها

𝑓𝑗
ℎ میزان جریان برای گیرنده ℎ مسیر روی𝑝𝑗

𝑧𝑖 های کدگذاری شدهنرخ بسته

𝑅𝐷.𝐻.𝐵 اعتمادپذیری سیستم

Ω قید زمانواحد تقاضا تحت  𝐷 ها برای ارسال τای ازمجموعه

Φ  تاخیرهای شدنی متناظر بردار ای از جریانمجموعه

 𝜏 = (𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑛)   انیزم افقتحت

𝜓𝐿𝐵𝑃 ای از نقاط کران پائینمجموعه 

,𝑣0 یک مسیر شامل رئوس 𝑣1, … , 𝑣𝑙 هایو کمان (𝑣0, 𝑣1), (𝑣1, 𝑣2) , …, (𝑣𝑙−1, 𝑣𝑙) از باشد. اگر همه رئوس می

امی که کدگذاری برای انجام چندین نگه .نیز گویندمینیمال  که به آن نامیمهم متمایز باشند آن را مسیر ساده می

های ورودی، های دادهتوانند با ایجاد عملیات جبری در بستهمی میانی هایشود گرهنشست چندپخشی استفاده می

. است ام𝑖برابر با ماکزیمم جریان چندپخشی روی کمان  ام𝑖ان نرخ کدگذاری روی کم های جدیدی را ایجاد کنند.بسته

  به صورت  𝑎𝑖 کدگذاری بر روی کمان خبه این ترتیب میزان نر
 , 𝑧𝑖 = max

ℎ∈𝐻
(∑𝑚

𝑗=1 𝛿𝑖𝑗𝑓𝑗
ℎ)      𝑖 = 1,2, … , 𝑛        

قرار  𝑝𝑗 روی مسیر 𝑎𝑖 موقعی که کمان یعنیاست 𝑝𝑗 روی مسیر 𝑎𝑖 تابع مشخصه کمان𝛿𝑖𝑗 که در آن  شودمی تعریف
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,𝐹1) جریان بعیک تا است. صفردر غیر اینصورت  1 مقدار آن دارد 𝐹2, … , 𝐹𝑘) که 𝐹𝑗 = (𝑓1
ℎ, 𝑓2

ℎ, … , 𝑓𝑚
ℎ)  متناظربا

𝜏  تاخیربردار زمان  = (𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑛)شرایط ر دراست اگ دنیش 
,  ∑𝑚

𝑗=1 𝑓
𝑗
ℎ = 1,    ∀ℎ ∈ 𝐻

∑𝑚
𝑗=1 𝛿𝑖𝑗𝑓𝑗

ℎ ≤ 𝑧𝑖,    𝑖 = 1,2, … , n  , ∀h ∈ H   ,

𝑧𝑖 ≤ 𝑢𝑖 ,    𝑖 = 1,2, … , n  ,     
  ,  ∑𝑛

𝑖=1 𝑡𝑖𝑧𝑖 ≤ 𝑇

 صدق کند.

𝜏فتعری   است اگروفقط اگر Ω در (𝐿𝐵𝑃)5 پائیننقطه کران یک  ∶
1- 𝜏 ∈ Ω 
2- 𝜏′ ∉ Ω به طوریکه 𝜏′ < 𝜏

یمحاسبه اعتمادپذیر -1. 2

بیان شده است.  1الگوریتم در الگوریتم محاسبه نقاط کران پائین شبه کد  که   دهیمها را توضیح می𝐿𝐵𝑃وردنآحوه بدست نابتدا 

نشان داده و به 𝑅𝐷,𝐻,𝑇  کنیم. اعتمادپذیری سیستم را با نمادرا محاسبه می سیستم اعتمادپذیری با استفاده ازاین نقاط سپس

صورت
𝑅𝐷,𝐻,𝑇 = 𝑃𝑟{Ω} = ∑𝜏∈𝛺 𝑃𝑟{𝜏}

.شودمیتعریف 
input: 𝐺 = (𝑁, 𝐴), 𝑠, 𝐻, 𝑈, 𝐶, 𝐵   
output: All lower boundary points 𝜓𝐿𝐵𝑃  
1 Step0) [Initialization] 𝜓 = null, 𝜓𝐿𝐵𝑃 = null , 𝐼 = null  
2Step 1)[Obtain All Solution 𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑘]  
3 Generate all non-negative integer solutions of ∑𝑚

𝑗=1 𝑓𝑗
ℎ = 𝐷.    ∀ℎ ∈ 𝐻; 

4 Step 2) [Obtain set 𝜓] 
5  for each solution (𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑘)  do 
6   for 𝑖 = 1 To 𝑛  do 
7   Find injected coded packets on 𝑖𝑡ℎ arc 𝑖. 𝑒. 𝑧𝑖 = max

𝑡∈𝑇
(∑𝑚

𝑗=1 𝛿𝑖𝑗𝑓𝑗
ℎ); 

8           if 𝑧𝑖 > 𝑥𝑖  then go to Line 12; 
9       end 
10     if ∑𝑛

𝑖=1 𝑡𝑖𝑧𝑖 > 𝑇,  then go to Line 12; 
11  𝜏 = (𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑛) and 𝜓 = 𝜓 ∪ 𝜏; 
12     Next solution (𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑘); 
13 end 
14 Step 3)[Obtain set 𝜓𝐿𝐵𝑃  ]Suppose that 𝜓 = {𝜏1, 𝜏2, … , 𝜏𝑣}. Remove 
      non-minimal elements from 𝜓 to obtain 𝜓𝐿𝐵𝑃 . 
15 for 𝑖 = 1 to 𝑣 and 𝑖 ∉ 𝐼  do 
16     for 𝑗 = 𝑖 + 1 To 𝑣 with 𝑗 ∉ 𝐼  do 
17  if 𝜏𝑖 ⩾ 𝜏𝑗   then 𝐼 = 𝐼 ∪ {𝑖} and go to Line 22; 
18  if 𝜏𝑗 > 𝜏𝑖   then 𝐼 = 𝐼 ∪ {𝑗};  
19 𝑗 = 𝑗 + 1
 20    end 
 21      𝜓𝐿𝐵𝑃 = 𝜓𝐿𝐵𝑃 ∪ {𝜏𝑖} is Lower boundary point; 
 22 𝑖 = 𝑖 + 1;

23 end     
عدم شمول  –را پیدا نموده، سپس با استفاده از این نقاط و روش شمول  𝜏این الگوریتم در ابتدا نقاط کران پایین 

ای توضیح مثال شبکه پروانهدهد. در ادامه جزئیات الگوریتم را با یک اعتمادپذیری سیستم را مورد ارزیابی قرارمی

5 Lower boundary point
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گیرد.های سنتی مورد مقایسه قرار میهای کدشده و شبکهدهیم. نهایتا اعتمادپذیری سیستم در شبکهمی

ای روی کمان: اطالعات مربوط به شبکه پروانه2جدول

زمان  کمان
 تاخیر

زمان  کمان زمان احتمال
تاخیر

زمان  کمان زمان احتمال
 تاخیر

زمان احتمال

𝑎1 00.022𝑎4 00.011𝑎7 00.022
10.0810.0710.03
20.9020.9220.95

𝑎2 00.021𝑎5 00.023𝑎8 00.033
10.0810.0310.07
20.9020.9520.90

𝑎3 00.012𝑎6 00.031𝑎9 00.033
10.0710.0710.07
20.9220.9020.90

ایی شبکه پروانه: مینیمال مسیرها3جدول

شماره مینیمال مسیر
{𝑎1, 𝑎5} 1 

{𝑎1, 𝑎3, 𝑎6, 𝑎8} 2

{𝑎1, 𝑎3, 𝑎6, 𝑎9} 3 
{𝑎2, 𝑎7} 4 

{𝑎2, 𝑎4, 𝑎6, 𝑎8} 5 
{𝑎2, 𝑎4, 𝑎6, 𝑎9} 6

نتایج عددی -3

به  ایشبکه پروانه نشان خواهیم داد.های کدشده را همچنین اهمیت شبکهو  یی الگوریتم پیشنهادیکارادر این بخش 

  صورت

 ای چندپخشیشبکه پروانه :1شکل

.آورده شده است 3و2گیریم. اطالعات مربوط به این شبکه به همراه مینیمال مسیرها در جدول رادر نظر می

کدگذاری شده تصادفی ایمحاسبه اعتمادپذیری شبکه پروانه-1. 3

𝐷  ارسال آن نرخکه  وجود دارد و دو گیرنده چندپخشی یک گره مبدا در این شبکه = برای ارزیابی اعتمادپذیری . است T=8و 1

کنیم. جوابهای صحیح آوریم و سپس اعتمادپذیری را محاسبه میبدست می  گفته شده ها را با الگوریتم 𝐿𝐵𝑃 تمام،شبکه

,𝐹1)برای 𝐹2) که به صورت 𝐹1 = (𝑓1
1, 𝑓2

1, … , 𝑓6
1) 𝐹1 = (𝑓1

2, 𝑓2
2, … , 𝑓6

در معادالت خطی زیر است باید  و(2

𝑓1
1 + 𝑓2

1 + 𝑓5
1 = 1                 ,       𝑓3

2 + 𝑓4
2 + 𝑓6

2 = 1

 د.نکنصدق 

𝑓3)ح جوابهای صحیو دوم  برای معادله اول
2, 𝑓4

2, 𝑓6
𝑓1) و(2

1, 𝑓2
1, 𝑓5

1) = (1,0,0), (0,1,0),  آوریم.می را بدست (0,0,1)
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که کل جوابها به صورت زیر 

 (1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0), (1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0), (1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1) 
(0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0), (0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0), (0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1) 
(0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0), (0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0), (0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1)

را با عبارات زیر  تاخیرهای آوریم و محدودیتبدست می ی راهای کدگذارها نرخ تزریق بستهانحال برای تمام کم .دنآیبدست می

ت.آورده شده اس 4کنیم که نتایج بدست آمده در جدولررسی میب

هزینه کلی انتقالو  𝒁𝑭𝟏,𝑭𝟐بردار: 4جدول

موردهای کدگذاریبستهارسال زمان

10(0.1.0.1.0.1.0.1.1)𝑍1 

10(1.0.1.0.0.1.0.1.1)𝑍2 

10(0.1.0.1.0.1.1.1.0)𝑍3 

133(1.1.1.1.0.1.0.1.1)𝑍4 

10(1.1.0.0.1.0.1.0.0)𝑍5 

13(1.1.1.1.0.1.0.1.1)𝑍6 

12(1.1.0.1.1.1.0.0.1)𝑍7 

10(1.0.1.0.1.1.0.0.1)𝑍8 

12(1.1.1.0.0.1.1.1.0)𝑍9 

𝑧1 = 𝑚𝑎𝑥(𝑓1
1 + 𝑓2

1, 𝑓3
2) ≤ 1

 𝑧2 = 𝑚𝑎𝑥(𝑓4
2 + 𝑓6

2, 𝑓5
1) ≤ 1

 𝑧3 = 𝑚𝑎𝑥(𝑓2
1, 𝑓3

2) ≤ 1
    𝑧4 = 𝑚𝑎𝑥(𝑓5

1, 𝑓6
2) ≤ 1

    𝑧5 = 𝑓1
1 ≤ 1

 𝑧6 = 𝑚𝑎𝑥(𝑓2
1 + 𝑓5

1, 𝑓3
2 + 𝑓6

2) ≤ 1
     𝑧7 = 𝑓4

2 ≤ 1
     𝑧8 = 𝑓2

1 + 𝑓5
2 ≤ 1 

    𝑧9 = 𝑓3
2 + 𝑓6

2 ≤  1

𝑇 کند و اگربندی شده را تائید میالگوریتم، محدودیت تاخیر بردارهای بسته 10 طخ =  های متناظرجوبباشد، تمام  8

𝜏الگوریتم با تبدیل  این شود وشدنی می 𝜏 تاخیر زمان بردار = 𝑍𝐹1.𝐹2 پسرود، پیش می 𝜏𝑖 = 𝑍𝑖 ,   𝑖 =  1,2, … ,9  
 𝜓 = 𝜏1, 𝜏2, 𝜏3, 𝜏4, 𝜏5, 𝜏6, 𝜏7, 𝜏8, 𝜏9سپس تمام .آوریمبدست می را 𝜓𝐿𝐵𝑃 کنیم که ها را بدست آورده، و تعیین می

𝜓𝐿𝐵𝑃 هستند. پس از بررسی فرآیند توضیح داده شده مجموعه 𝐿𝐵𝑃 ها 𝜏𝑖 کدام یک از = {𝜏1, 𝜏3, 𝜏5} آید. بدست می

 محاسبه اعتمادپذیری سیستم
Γ𝑗 = {𝑌|𝑌 ⩾ 𝜏𝑗},        𝑗 = 1,3,5 

تشمول و عدم شمول به صوره از روش با استفاد
 𝑅𝐷,𝐻,𝑇 = 0.9755          

 د.آیبدست می

بدون کدگذاری تصادفی ایمحاسبه اعتمادپذیری شبکه پروانه -2. 3

ای های شبکه پروانهارامترها و دادهبا پ راچندپخشی بدون کدگذاری ای پروانهخواهیم اعتمادپذیری برای شبکه حال ما می

های زیر صدق کنند.همه جوابها باید در محدودیت محاسبه کنیم.کدگذاری شده را 
∑𝑚

𝑗=1 𝑓𝑗
ℎ = 1,      ∀ℎ ∈ 𝐻,

∑𝑡∈𝑇 (∑𝑚
𝑗=1 𝛿𝑖𝑗𝑓𝑗

ℎ) ≤ 𝑢𝑖,    𝑖 = 1,2, … , 𝑛,    ∀h ∈ H   ,
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 ∑𝑛
𝑖=1 𝑡𝑖(∑ℎ∈𝐻 ∑𝑚

𝑗=1 𝛿𝑖𝑗𝑓𝑗
ℎ) ≤ 𝑇.

,𝐹1) همه جوابهای صحیح 𝐹2) که بدست آمده بود را تحت شرایط زیر بررسی میکنیم
𝑓1

1 + 𝑓2
1 + ⋯ + 𝑓5

1 = 1,
𝑓3

2 + 𝑓4
2 + ⋯ + 𝑓6

2 = 1,
𝑓1

1 + 𝑓2
1 + 𝑓3

2 ≤ 1,
𝑓4

2 + 𝑓6
2 + 𝑓5

1 ≤ 1,
𝑓2

1 + 𝑓3
2 ≤ 1,

𝑓5
1 + 𝑓6

2 ≤ 1,
𝑓2

1 + 𝑓5
1 + 𝑓3

2 + 𝑓6
2 ≤ 1,

𝑓1
1 ≤ 1,

𝑓4
2 ≤ 1,

𝑓2
1 + 𝑓5

1 ≤ 1,
𝑓3

2 + 𝑓6
2 ≤ 1, 

 گیریم که با توجه به شرایط داریمحال محدودیت قید زمان را در نظر می
2(𝑓1

1 + 𝑓2
1 + 𝑓3

2) + 1(𝑓4
2 + 𝑓6

2 + 𝑓5
1) + 2(𝑓2

1 + 𝑓3
2) + (𝑓5

1 + 𝑓6
2)  

+3(𝑓2
1 + 𝑓5

1 + 𝑓3
2 + 𝑓6

2) + 1𝑓4
2 + 2𝑓1

1 + 3(𝑓2
1 + 𝑓5

1) + 2(𝑓3
2 + 𝑓6

2) ≤ 8

 شود، برابر بانشان داده می 𝑧𝑖 که توسط 𝑎𝑖 در این حالت، ظرفیت بر روی کمان
     𝑧1

′ = 𝑓1
1 + 𝑓2

1 + 𝑓3
2

   𝑧2
′ = 𝑓4

2 + 𝑓6
2 + 𝑓5

1

          𝑧3
′ = 𝑓2

1 + 𝑓3
2

𝑧4
′ = 𝑓5

1 + 𝑓6  
2

𝑧5
′ = 𝑓1  

1

𝑧6
′ = 𝑓2

1 + 𝑓5
1 + 𝑓3

2 + 𝑓6  
2

 𝑧7
′ = 𝑓4 

2

   𝑧8
′ = 𝑓2

1 + 𝑓5
1

𝑧9
′ = 𝑓3

2 + 𝑓6  
2

  مها با استفاده از مرحله سوم الگوریتحلپس از بررسی تمام راه 
𝜏3

′ = (0,1,0,1,0,1,1,1,0) 
𝜏5

′ = (1,1,0,0,1,0,1,0,0) 
 سپس با تعریف ها در فرآیند مسیریابی چندپخشی هستند. 𝐿𝐵𝑃 نتیجه تمام

Γ𝑗 = {𝑌|𝑌 ⩾ 𝜏𝑗} ,  𝑗 = 3,5

  .توان اعتمادپذیری سیستم را بدست آوردمی 
𝑅𝐷.𝐻.𝑇 = 0.8946 + 0.9224 − 0.8592 = 0.9578

اعتمادپذیری روش باشد یعنی دهد که استفاده از روش کدگذاری بهتر از روش سنتی میآید. این نشان میبدست می

  کند.تواند تقاضای بیشتری را برآورده میکدگذاری بهتر از روش سنتی است و می
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بندی های اجتماعی با استفاده از خوشهسازی نفوذ در شبکهی بیشینهحلی برای مسئلهراه 

و استراتژی پایدار تکاملی
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چکیده

اغلب به دنبال  ،در این زمینه صورت گرفته ی اجتماعی، مطالعاتسازی نفوذ در یک شبکهی بیشینهاهمیت مسئله گرفتنبا در نظر 

نظر داشته  ی اجتماعی موردترین نفوذ را در شبکهها به عنوان بذرهای اولیه، بیشهای هستند که در صورت تعیین آنیافتن گره

 از آنهدف  که افراز شده است ، مسئله به چندین گروههای الگوریتممحاسبه پیچیدگیباشند. در این پژوهش به منظور کاهش 

ی ی اجتماعی است. در این مقاله، چارچوبی برای حل مسئلهشبکه یک پیدا کردن گروهی از افراد پرنفوذ در بین کاربران

بندی کاربران باشد و به منظور بهبود دستهمینگین میا K بندی اعضاء به روشسازی نفوذ ارائه شده است که مبتنی بر خوشهبیشینه

دهیم و ی مذکور را به صورت یک بازی تکاملی مدل کرده و مورد تحلیل قرار میها پرداخته شده و مسئلهدهی دادهشبکه، به وزن

مربوط به  های اجتماعیکههای واقعی شبدر نهایت استراتژی پایدار تکاملی آن را محاسبه خواهیم کرد. این چارچوب بر روی داده

 یاستراتژ کی افتنیکاهش تابع خطا و  ،یدقت دسته بند شیافزا به نتایجی از جمله آزمایش شده و دانشجویان دانشگاه ابرار 

 دست یافتیم. مذکور یدر جامعه داریپا

استراتژی پایدار تکاملی. میانگین؛  K خوشه بندی  ؛فاکتور تمایز  ؛ی اجتماعیشبکهنفوذ؛   یساز نهیشیب کلمات کلیدی: 

مقدمه -1

 تیاز ارزش و اهم شانیاشخاص نسبت به صفات فرد نیاست که روابط ب لیدل نیبه ا یاجتماع یهاشبکه لیتحل تیاهم

 یواقع یایدن یهادهیاز پد یاریبس یبرا یمناسب یعلم هیتوان توج یم لیتحل نیبرخوردار است. با استفاده از ا یشتریب

شبکه مورد  لیاست که به منظور تحل ییهاگره افتنی یاجتماع یهادر رابطه با شبکه یمیقد یهااز چالش یکی. افتی

خاص را مورد مطالعه  یماریب کی یاز افراد دارا یداشته باشد گروه میمحقق ممکن است تصم کی. رندیگیقرار م یبررس

دشوار باشد. پس از  تواندیپژوهش مناسب هستند م نیدر ا انماریاز ب کیکدام کهنیوجود، دانستن ا نیقرار دهد. با ا

داد و  تواندیروابط م نیها را مشخص کرد. اآن نیروابط ب دیبا ،یشبکه اجتماع کی لیتحل یمناسب برا یهاگره نییتع

شده است  یمنظور معرف نیا یاعضاء باشد. چهار نوع رابطه برا نیا نیهر رابطه ممکن ب ایو  هایها، تبادالت، دوستستد

 است. اناتیتعامالت و جر ،یها، روابط اجتماعکه شامل شباهت

 ،یتبادل اطالعات، تبادالت مال تواندیروابط م نیهاست که اآن نیافراد و روابط ب یسر کیمتشکل از  یشبکه اجتماع

رأس  ایها را به عنوان گره سازمان ایافراد  یاجتماع یهاو... باشد. در شبکه یشاوندیخو ،یاعم از دوست یفرد نیروابط ب

ها هستند از کاربران درون شبکه ییامجموعه ایکاربر  یها حاو. رأسدهندیم شیانم الیها را با آن نیب یو روابط اجتماع

 ها،یگیساشامل هم تواندیم هاالیها و رأس نیها را به هم متصل کرده است. اکاربرانند که آن نیب یوابستگ هاالیو 

شبکه  یژگیو و تیگوناگون نشان داده است که با استفاده از ظرف قاتیتحق صفحات وب باشند. ای یشغل یهاتیموقع

روابط  یها، برقرارحل آنراه افتنیمسائل و  یبرخ ییبه  شناسا توانیم یاجتماع دیهم از د یفرد دیهم از د یاجتماع
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 .افتیدست  یافراد به سمت هدف مورد بررس نیا تیروابط و هدا نیاداره ا ،یدر شبکه اجتماع

 یهاتیاز سا یادیشمار ز رایاخ رایاند زشده لیتبد یابیانتشار اطالعات و بازار یبرا یبه بستر بزرگ یاجتماع یهاشبکه

و اطالعات  دیعقا کهنیخاطر امکان ا نیاند. به همموفق بوده اریدر ارتباط افراد، بس یرگذاریتأث لیبه دل یشبکه اجتماع

حل شود از  دیبا یاریحوزه مسائل بس نیقرار دهند وجود دارد. پس در ا ریتحت تأث یرا در زمان کوتاه یفراوان تیجمع

گراف  کیبه صورت  یشبکه اجتماع .]6,5[ باشدمی یبا نفوذ در شبکه اجتماع یهاتیکردن شخص دایپ هاآن جمله

امکان  هاالیجهت  کیتنها در  راتیهاست. تاثآن نیب یهاالی E رئوس و گرانیب V که شودیم انیب G=(V,E) دارجهت

 یشبکه اجتماع نیدر ا الیهر  ،یبر دوست یمانند روابط مبتن میریدار را در نظر بگجهتریگراف غ کیانتشار دارند. اگر 

 یهارأس ی. برااردوجود د یرگذاریدو جهته در نظر گرفته شود که در هر دو جهت امکان تأث الی کیبه عنوان  تواندیم

 یعنیفعال، ریرفتار توسط رأس و حالت غ کی رشیپذ یعنیاست. حالت فعال،  ریدو حالت امکان پذ نیاز ا یکیشبکه 

از فعال  یصعود یهر عضو به فعال شدن را تابع لیها، تمادر اکثر مدل یرفتار توسط رأس. در جامعه شناس رشیعدم پذ

فرد به فعال شدن  لیم رند،یرا بپذ یفرد رفتار کیهرگاه اکثر دوستان  فیتعر نیابربنا. رندیگیدر نظر م انشیشدن اطراف

  .ابدییم شیآن رفتار افزا رشیو پذ

افراد با  نیپرداخته شده است. ا یاجتماع یافراد شبکه نیپرنفوذتر افتنی یبه مسئله ینینو دگاهیپژوهش، از د نیا در

 یمعرف انشانیآن را به دوستان و اطراف م،یقرار ده ارشانیرا در اخت یمحصول ای دهیکه اگر ا شوندیهدف انتخاب م نیا

 هیاول یبذرها یاجتماع یکاربران شبکه نی. به اشوندیمحصول در شبکه م ای دهیانتشار آن ا نیترشیو باعث ب کنندیم

 .شودیگفته م

(ESS) استراتژی پایدار تکاملی -2

عالوه بر رفتار خود  تیموجود کی امدیکه پ کندیم یسازرا مدل یطیاست و شرا اتیاضیشاخه از علم ر کی یباز هینظر

که در حالت  شودیبرقرار م هاتیموجود نیب یباز کیحوزه  نیوابسته است. در ا زین هاتیموجود گریاو به رفتار د

 هایباز هیدر نظر کنانیبودن باز یفرض منطق لیبه دل نیو ا استخود  امدیکردن پ نهیشیب کنیهدف هر باز ک،یاستراتژ

 کنانیباز گریرفتار د ینیبشیدارند و پ یکنند آگاه نهیشیچگونه سود خود را ب کهنیبه ا کنانیباز نی. همچنباشدیم

ای تکاملی مطرح هبازی با مشخصات ذکر شده کالسیک بازی نظریه ها، در مقابلبازیدر نظریه  خواهد بود. ریپذامکان

صورت غریزی و ژنتیکی یا ارثی هستند شوند و بهطور آگاهانه انتخاب نمیها توسط بازیکنان بهشود که استراتژیمی

نوع  نیکوچک از ا یجهش ییانمود که اگر در جامعه انیب گونهنیا توانیرا م (ESS) یتکامل داریپا یاستراتژ .]4,1[

 شودیجامعه به نوع خود م رییو باعث تغ ردیگیکل جامعه را فرام یاستراتژ نیبا گذشت زمان ا د،یبه وجود آ یاستراتژ

 دهیا کاال و گسترش غیتبل یافراد به عنوان بذر برا تخابغالب خواهد شد. لذا جهت ان هایاستراتژ گریبر د نیو همچن

[ 8شده در ] انیبحث، با توجه به مطالب ب نیدر ادامه ا دارند. یتکامل داریپا یکه استراتژ مینیرا برگز یبهتر است افراد

 یپژوهش، بر رو نیو الزم به ذکر است که در چارچوب ا شودیپرداخته م یتکامل داریپا یاستراتژ یرسم فیبه تعر

 ختهیآم یهایو استراتژ K={1,2,…,k} خالص به صورت یهایمتقارن تمرکز شده است. مجموعه استراتژ یهایباز

 شوند:زیر بیان می مربوطه به فرم
)2-1(𝛥 = {𝑥 ∈ 𝑅+ᵏ ∶  ∑ 𝑥ᵢ

𝑖∈𝑘

= 1}

به  تیکه در نها شودیداده م شینما u(x,y)=x به فرم ردیگیقرار م y∈𝜟 که در مقابل یزمان x∈𝜟 یاستراتژ امدیپ
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 x∈𝜟 پاسخ  نیکرد که مجموعه بهتر انیب دیبا نیداشت. همچن میخواه یسودمند سیماتر کی کنانیتقابل تمام باز یازا

 طیاست اگر در شرا یتکامل داریپا x⊂δ یکرد که استراتژ انیب توانی. مباشدیم  y∈𝜟،𝛽*(y)⊂𝜟یدر مقابل هر استراتژ

  صدق کند: ریز
) u(y,x) ≤ u(x,x)     ∀y, 1
) u(y,x) = u(x,x) → u(y,y) < u(x,y)    ∀𝑦 ≠ 𝑥, 2

میانگین K بندیخوشه روش -3

 1967در سال  نییروش توسط مک کو نی. اباشدیم ی عظیمهاداده یبندروش خوشه نیتریکاربرد، نیانگیم Kروش 

مناسب است  ییهاداده ی. روش ذکر شده براباشندیشده و ثابت م نییتع شیاز پ هاروش تعداد خوشه نیمطرح شد. در ا

 میگروه تقس Kها به است که ابتدا داده نیروش چن نیا تمیباشند. الگور نیانگیمقدار م کی یبوده و دارا یکه کمّ

 شتریخوشه خود ب نیانگیاز م یر فاصله هر ش. سپس اگشودیمحاسبه م اششهاز مرکز خو یهر ش یو فاصله شوندیم

ادامه  یروند تازمان نی. اشودیمنتقل م ترکینزد یمورد نظر به خوشه یها باشد، شخوشه ریسا نیانگیآن از م یاز فاصله

  نکنند. رییها تغدارد که اعضاء خوشه

تابع ند، باش D طبقه مجزای K بیانگر Cₖ...  و C₁،C₂ بوده و یشها داده n ها بامجموعه داده D میاگر فرض کن

 از مرکز خوشه خودش است. یمجموع فواصل هر ش گرانیب ریز یطبق رابطه (EF) خطا

)3-1(
𝐸𝐹 = ∑ ∑ 𝑑(𝑋, 𝜇(𝐶ᵢ))

𝑥∈𝐶ᵢ

𝑘

𝑖=1

 

پژوهش  نی. در اباشدیاش ماز مرکز خوشه یش یفاصلهی دهندهنشان d(X,𝜇(Cᵢ))گر مرکز خوشه و بیان 𝜇در این رابطه 

 .[3] است که تابع خطا به حداقل برسد نیمحاسبه شده است و هدف ا یدسیاقل یهیفاصله بر پا

یبندبعد از خوشه یاجتماع یشبکه کی یهااز داده شمای کلی: 1-3شکل 
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ها در روش خوشه بندی، دقت تفکیک را افزایش ی بین دادهبا اعمال تغییراتی در تخمین فاصله قصد داریمدر این مطالعه 

در  1ها در فضای ویژگی مربوطه برابر های قبلی وجود دارد این است که ضریب تمام مشخصهدهیم. مشکلی که در روش

ها و در ها در یک مجموعه از دادهشود در حالی که در بسیاری از مسائل دنیای واقعی اهمیت مشخصهنظر گرفته می

ها متفاوت خواهد بود. برای رفع این مشکل با محاسبه وزن هر مشخصه در گیری در خصوص نوع آننتیجه در تصمیم

شوند، تر مینوع به هم نزدیکهای همیابیم. با این روش دادهدست میها ها، به موقعیت واقعی تری از دادهی دادهمجموعه

دار کردن و های مختلفی برای وزنگیرد. روشهای داده با دقت بیشتری صورت میها از سایر کالسبنابراین تفکیک آن

 پردازیم.امه به شرح آن میباشد که در ادها روش فاکتور تمایز میها ارائه شده است که یکی از آنبندی مشخصه اولویت

های شود. سپس با تخصیص وزنها در نظر گرفته میدر این روش ابتدا بازه مشخص و یکسانی برای تغییر وزن مشخصه

ها در هر مرحله، انحراف معیار ی تعیین شده فوق به یک مشخصه و ثابت نگه داشتن وزن سایر مشخصهمختلف در بازه

ر نهایت با بررسی تغییرات ها تکرار  شده و دشود، این مراحل برای تمام مشخصهصی ثبت میها نسبت به وزن تخصیداده

های مختلف تخصیص داده شده،با استراتژی زیر میزان اهمیت هر مشخصه نسبت به سایرین ها در وزن معیار دادهانحراف

 شود:تعیین می

دهد از اهمیت تر از سایرین تغییر میها را بیشمعیار دادهحرافوزن آن به اندازه یک واحد انای که به ازای تغییر مشخصه

تر هستند. در نتیجه در تعیین نوع ها به تغییرات آن مشخصه حساستری برخوردار است یا به عبارت دیگر دادهبیش

 ها موثرتر خواهد بود.داده

ها با توجه به شرایط مساله و ضریب اهمیت آنبندی کرده ها را اولویتالزم به ذکر است که استراتژی فوق تنها مشخصه

شود.و به صورت تجربی مشخص می

 کنیم:ی فاکتور تمایز به صورت زیر عمل میمشخصه باشند، برای محاسبه nهای مورد مطالعه دارای که دادهدر صورتی
Dfᵢ=∑ 𝑤ⱼ𝑥ᵢⱼ ∶𝑛

𝑗=1  𝑖 = 1, … , 𝑚

w={w₁ردار وزن بو  ,…,wₖ} ی کهرا در نظر بگیرید به طور wⱼ  برای هرj=1,…,m   وزن بهینه تخصیص داده

 .[2] باشدام میi یبه مشخصهشده 

مطالعه موردی -5

باشد که توسط کرمانی و ی متشکل از دانشجویان دانشگاه غیرانتفاعی ابرار میشبکه مورد مطالعه در این فصل، شبکه

دانشجوی دانشگاه غیرانتفاعی ابرار واقع در تهران  163ی اجتماعی حاوی این شبکه .[7] آوری شده استهمکارانش جمع

ف شده ی تعریی مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر مشغول به تحصیل هستند. رابطهاست که این دانشجویان در رشته

یک رابطه موجود است اگر  bدانشجوی  به aرسانی است. به این شکل که از دانشجوی ی پیامروی این شبکه رابطه

های دریافت ی تعداد پیامرا داشته باشد. این دانشجویان دارای سه مشخصه bتوانایی ارسال پیام به دانشجوی  aانشجوی د

ها باعث باشند. در ابتدا با وزن دهی به مشخصههای هدایت شده میهای پاسخ داده شده و تعداد پیامشده، تعداد پیام

 Kبندی دهی با استفاده از روش خوشهایم. بعد از وزنبندی شدهسهولت در دسته نمایش بهتر تمایز کاربران و در نتیجه
کنیم و همچنین رفتار هر کدام از دهیم و استراتژی هر دسته را مشخص میدسته قرار می 3ها را در میانگین، داده

های دیگر در ی شایستگی افراد هر دسته در مقابل دستهکنیم. در واقع، بررسی این رفتار، محاسبهها را بررسی میخوشه
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به یکدیگر، احتمال نفوذی است که اعضاء ها نسبت باشد. در این پژوهش شایستگی دستههای تکاملی میی بازینظریه

های تکاملی باید رفتار هر عضو در یک خوشه در برابر افراد باشد. در بازیبر یکدیگر دارند و این احتمال نفوذ دوطرفه نمی

ی یک احتمال واحد برای هر دسته، از های دیگر مورد تحلیل قرار گیرد. جهت محاسبههم گروهی خودش و افراد گروه

دسته قرار گرفته شده باشند، محاسبه  nشود. اگر فرض شود افراد جامعه در انگین نفوذ اعضای آن دسته استفاده میمی

  تابع شایستگی مطابق فرمول زیر خواهد بود:

u(Aᵢ,Aⱼ )=
∑ 𝑝𝑎,𝑏𝑎∈𝐴ᵢ,𝑏∈𝐴ⱼ,𝑎≠𝑏

|{(𝑎,𝑏)∶(𝑎,𝑏)∈𝐸,𝑎∈𝐴ᵢ,𝑏∈𝐴ⱼ,𝑎≠𝑏}|
   for i,j=1,2,...,n 

 

 باشد. می bبر کاربر  aل نفوذ کاربر نشانگر احتما
که با استفاده از این اعداد، جدول بازی تکاملی به فرم شود عدد حاصل می 3n= ،9 به عنوان مثال اگر داشته باشیم

 شود. حاصل می 1-5 جدول

 
 : پیامدهای بازی تکاملی1-5شکل 

 یهای مختلف بررسی استراتژی پایدار تکاملی، دستهو در نظر گرفتن حالت پیامدهای فوقدر نهایت با استفاده از این 

 باشد: می 2-5جدول ملی  به فرم ی مذکور، جدول استراتژی پایدار تکاشود. در مورد دادهپرنفوذ در جامعه تعیین می

 ستراتژی پایدار تکاملی است.ا A₂ می توان به این نتیجه رسید که استراتژی
 

 
 ی دانشگاه ابرار: پیامدهای بازی تکاملی مربوط به داده2-5شکل 

 یستگیشا لیها به دلدسته ریبماند و سا یباق تیدر جمع تواندیم 2فقط گروه  تیست که در نهاا معنا نیاتفاق بد نیا

دوم خواهند داد. لذا  یخود را به افراد دسته یدارند از جامعه حذف خواهند شد و جا 2که نسبت به گروه  یترکم

جامعه، کاربران حاضر در گروه دوم  نیدر ا دهیمحصول و گسترش ا غیلتب یو انتخاب برا نهیگز نیکه بهترگفت  توانیم

 میجامعه تصم نیدر ا یذکر کرد که اگر افراد توانیم نیدر جامعه مغلوب خواهند شد. همچن گرید یهاو گروه باشندیم

خواهند شد و تمام کاربران جامعه  داریدوم در جامعه پا یخود داشته باشند باز هم کاربران دسته یاستراتژ رییبه تغ

 .خواهد شد بشانینص یترشیب یستگیشا یطیشرا نیحالت حضور داشته باشند و در چن نیدارند که در ا نیبه ا لیتما

 ثانیه 4.6031 زمان یدانشگاه ابرار ط یدانشجو 163مربوط به  یداده یپژوهش برا نیبرنامه نوشته شده در چارچوب ا
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با موفقیت اجرا  R2018bافزار متلب در نرم pro 10 ندوزیو و 6GBو رم  AMD(A6-6310)با پردازشگر  یستمیدر س

 را نتیجه داد. 212433.3051 معادلشد و تابع خطای 

 گیرینتیجه -6

 یها ارائه شده است که پاسخداده یبندو خوشه یدهجهت بهبود انتشار در شبکه به کمک وزن تمیالگور کیمقاله  نیدر ا

چارچوب با استفاده از  نی. در ادهدیم جهیرا نت یاجتماع یافراد شبکه نیپرنفوذتر نییتع یمسئله یبرا یو عمل قیدق

 تیاهم ز،یکار بردن فاکتور تمابا به نیدر نظر گرفته شد و همچن یاجتماع یهکاربران شبک نیب یباز کی ها،یباز یهینظر

شده و با  یبندخوشه یاجتماع یشبکه یاعضا تیاهم نیداده شد که بر اساس ا شیها نماآن یهاکاربران و مشخصه

 تیشکل گرفت که در نها یکاملت داریپا یباز کی باشدیم گریکدیها بر کاربران که برگرفته از نفوذ آن یستگیتوجه به شا

 نیادر نظر گرفته شده است. هیاول یشد و به عنوان بذرها نییپر نفوذ شبکه تع یاعضا ،یتکامل داریپا یاستراتژ افتنیبا 

ابرار واقع در تهران اعمال  یرانتفاعیمربوط به دانشگاه غ یاجتماع یشده از شبکه یآورجمع یهاداده یچارچوب بر رو

 ،یافتیدر یهاامیچون تعداد پ ییهاکاربران و مشخصه رینفوذ هر کاربر بر سا زانیهمچون م یشد. با توجه به اطالعات

مذکور محاسبه  یجتماعا یکاربران شبکه تیاهم زانیپاسخ داده شده، م یهاامیخوانده شده و تعداد پ یهاامیتعداد پ

 داریپا یاستراتژ یکاربران شبکه هستند و دارا ریدوم مشهورتر و بانفوذتر از سا یکه کاربران دسته دیشد و مشخص گرد

 .رندیگیجامعه را فرا م تیو اکثر شوندیغالب م هایاستراتژ ریو لذا بر سا باشندیم یتکامل
 

 راجعم -7

بازیها و کاربردهای آن )بازیهای اطالعات ناقص، تکاملی و همکارانه(. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم . نظریه 1392قهرمان عبدلی.  ]1[

 انسانی دانشگاهها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی

اجتماعی. وزارت علوم، های سازی نفوذ در شبکههای پایدار تکاملی در بیشینه. استراتژی1393محمد حسین منشئی، پرند موسوی.  ]2[

 دانشکده برق و کامپیوتر -دانشگاه صنعتی اصفهان  -تحقیقات و فناوری 

 ای(. منصور مومنیها )تحلیل خوشهبندی داده. خوشه1390منصور مومنی.  ]3[

معاونت پژوهشی، مرکز چاپ  ها. دانشگاه شاهد،. مدخلی بر نظریه بازی1390بیدگلی. حمیدرضا نویدی، سعید کتابچی، معصومه مسی ]4[

 و انتشارات
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 دهی فاکتور تمایزمیانگین با استفاده از رویکرد وزن K افزایش دقت و سرعت خوشه بندی 
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 چکیده

 سعی داریم در این پژوهش، مختلف علوم در حوزه هاآنها در دنیای واقعی وکاربرد بندی دادههای خوشهروشاهمیت  توجه بهبا 

ی فاصله محاسبه بخش . در همین راستا، دردهیم کاهشرا ها محاسباتی الگوریتم پیچیدگی و را بهبود بخشیده بندیدسته عمل

پرداخته ها با استفاده از روش فاکتور تمایز داده هایمشخصه دهیهای با ابعاد باال، به وزنمجموعه داده بندیدرعمل دستهبین اشیا 

را افزایش و تابع  میانگین  kبندیدقت و سرعت خوشه را کاهش داده، در نتیجه های مورد مطالعهبعد داده است. با این عملشده 

 آزمایش شده و ربوط به دانشجویان دانشگاه ابرارم های اجتماعیهای واقعی شبکهاین چارچوب بر روی داده ایم.دادهخطا را کاهش 

 دست یافتیم. مذکور یدر جامعه کاهش تابع خطا ،یدقت دسته بند شیافزا به نتایجی از جمله

 .تابع خطا  ؛فاکتور تمایزمیانگین؛  K خوشه بندی کلمات کلیدی:

 مقدمه -1

 ،یعلم یهادر شاخه یبندطبقه یمتدها نیتر. از مهمشودیمحسوب م یااز اهداف مهم در هر شاخه یکی یبندخوشه

تشابه را از نظر  نیترشیها باست که در هر خوشه، داده نیهدف ا ،یبند. در خوشهباشدیم ییاخوشه یبندطبقه

 فاصله قرار گرفته باشند. نیترشیها با بگروه ریسا یهاداده ازهر گروه  یهاداده نیداشته باشند و همچن شانیهامشخصه

 به طور مفصل به آن پرداخته شده است. ادامهکه در  باشدیم نیانگیم Kروش  ،یبندخوشه یهااز روش یکی

مطرح  1967در سال  نییروش توسط مک کو نیا .[3]باشدیم نیانگیم Kها، روش داده یبندروش خوشه نیتریکاربرد

مناسب است که  ییهاداده ی. روش ذکر شده براباشندیشده و ثابت م نییتع شیاز پ هاروش تعداد خوشه نیشد. در ا

 شوندیم میگروه تقس Kها به است که ابتدا داده نیروش چن نیا تمیباشند. الگور نیانگیمقدار م کی یبوده و دارا یکمّ

 یاز فاصله شتریخوشه خود ب نیانگیاز م ی. سپس اگر فاصله هر ششودیمحاسبه م اششهاز مرکز خو یهر ش یو فاصله

که ادامه دارد  یروند تازمان نی. اشودیمنتقل م ترکینزد یمورد نظر به خوشه یها باشد، شخوشه ریسا نیانگیآن از م

  نکنند. رییها تغاعضاء خوشه

تابع باشند،  D طبقه مجزای K بیانگر Cₖ...  و C₁،C₂ بوده و یشها داده n ها بامجموعه داده D میاگر فرض کن

 از مرکز خوشه خودش است. یمجموع فواصل هر ش گرانیب ریز یطبق رابطه (EF) خطا

 
  

𝐸𝐹 = ∑ ∑ 𝑑(𝑋, 𝜇(𝐶ᵢ))

𝑥∈𝐶ᵢ

𝑘

𝑖=1
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 نی. در اباشدیاش ماز مرکز خوشه یش یفاصلهی دهندهنشان d(X,𝜇(Cᵢ))گر مرکز خوشه و بیان 𝜇در این رابطه  

 .[1] است که تابع خطا به حداقل برسد نیمحاسبه شده است و هدف ا یدسیاقل یهیپژوهش فاصله بر پا
 

 

 یبندو بعد از خوشه یبندقبل از خوشه یاجتماع یشبکه کی یهااز داده یریتصو: 1شکل 

 :[4]میانگین Kبندی خوشهالگوریتم  -2

 

 میانگین kبندی :  الگوریتم خوشه1الگوریتم

 صورت دلخواهخوشه به kهای موجود به گام نخست: تقسیم داده
 گام تکراری: 

 ی  فاصله هر شی از مرکز خودمحاسبه .1

 ی تابع خطا محاسبه .2

ی ی خودش دارد را به خوشههای دیگر نسبت به مرکز خوشهمرکز خوشهگام بهبود: عضوی که فاصله کمتری با 

 دهیم.تر انتقال مینزدیک

 ها توقف نکند یا میزان تابع خطا کاهش نیابد.گام توقف: اعضا خوشه

 

 رویکرد فاکتور تمایز -3

ها در روش خوشه بندی، دقت تفکیک را افزایش ی بین دادهبا اعمال تغییراتی در تخمین فاصله قصد داریمدر این مطالعه 

در  1ها در فضای ویژگی مربوطه برابر های قبلی وجود دارد این است که ضریب تمام مشخصهدهیم. مشکلی که در روش

ها و در ها در یک مجموعه از دادهمشخصهشود در حالی که در بسیاری از مسائل دنیای واقعی اهمیت نظر گرفته می

ها متفاوت خواهد بود. برای رفع این مشکل با محاسبه وزن هر مشخصه در گیری در خصوص نوع آننتیجه در تصمیم

شوند، تر مینوع به هم نزدیکهای همیابیم. با این روش دادهها دست میها، به موقعیت واقعی تری از دادهی دادهمجموعه
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دار کردن و های مختلفی برای وزنگیرد. روشهای داده با دقت بیشتری صورت میها از سایر کالسراین تفکیک آنبناب

  پردازیم.باشد که در ادامه به شرح آن میها روش فاکتور تمایز میها ارائه شده است که یکی از آنبندی مشخصه اولویت

های شود. سپس با تخصیص وزنها در نظر گرفته میتغییر وزن مشخصهدر این روش ابتدا بازه مشخص و یکسانی برای 

ها در هر مرحله، انحراف معیار ی تعیین شده فوق به یک مشخصه و ثابت نگه داشتن وزن سایر مشخصهمختلف در بازه

بررسی تغییرات  ها تکرار  شده و در نهایت باشود، این مراحل برای تمام مشخصهها نسبت به وزن تخصیصی ثبت میداده

های مختلف تخصیص داده شده،با استراتژی زیر میزان اهمیت هر مشخصه نسبت به سایرین ها در وزن معیار دادهانحراف

 شود:تعیین می

دهد از اهمیت تر از سایرین تغییر میها را بیشمعیار دادهای که به ازای تغییر وزن آن به اندازه یک واحد انحرافمشخصه

تر هستند. در نتیجه در تعیین نوع ها به تغییرات آن مشخصه حساسبرخوردار است یا به عبارت دیگر داده تریبیش

 ها موثرتر خواهد بود.داده

ها با توجه به شرایط مساله بندی کرده و ضریب اهمیت آنها را اولویتالزم به ذکر است که استراتژی فوق تنها مشخصه

 د.شوو به صورت تجربی مشخص می

 کنیم:ی فاکتور تمایز به صورت زیر عمل میمشخصه باشند، برای محاسبه nهای مورد مطالعه دارای که دادهدر صورتی

𝐷𝑓ᵢ = ∑ 𝑤ⱼ𝑥ᵢⱼ ∶

𝑛

𝑗=1

 𝑖 = 1, … , 𝑚 

w={w₁و بردار وزن  ,…,wₖ} را در نظر بگیرید به طوری که wⱼ  برای هرj=1,…,m   وزن بهینه تخصیص داده

  .[2]باشد ام میi یبه مشخصهشده 

 مطالعه موردی -4

باشد که توسط کرمانی و ی متشکل از دانشجویان دانشگاه غیرانتفاعی ابرار می، شبکهقسمتمورد مطالعه در این  جامعه

دانشجوی دانشگاه غیرانتفاعی ابرار واقع در تهران  163ی اجتماعی حاوی این شبکه .[5] آوری شده استهمکارانش جمع

ی تعریف شده ی مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر مشغول به تحصیل هستند. رابطهاست که این دانشجویان در رشته

یک رابطه موجود است اگر  bبه دانشجوی  aرسانی است. به این شکل که از دانشجوی ی پیامروی این شبکه رابطه

های دریافت ی تعداد پیامرا داشته باشد. این دانشجویان دارای سه مشخصه bتوانایی ارسال پیام به دانشجوی  aدانشجوی 

ها باعث باشند. در ابتدا با وزن دهی به مشخصههای هدایت شده میهای پاسخ داده شده و تعداد پیامشده، تعداد پیام

از  یسیبه ماتر ز،یفاکتور تما یسازادهیدر روند پ . .ایمبندی شدهسهولت در دسته تمایز کاربران و در نتیجه نمایش بهتر

 :باشدیم ریکه به صورت ز دیرس میها خواهبه مشخصه افتهیاختصاص  یهاها نسبت به وزنداده اریمعانحراف

 

[
36.866 36.091 35.498
42.534 42.534 42.534
48.601 50.579 51.183

] 

  
را به  نهینوع داده، بردار وزن به یمختلف و به اقتضا یهادر مشخصه اریمعانحراف راتییتغ یسهیبا توجه به مقا نیبنابرا

 :میکنیم فیتعر ریصورت ز
[11.735 14.488 15.685] 

 

 کیو هرچه  باشدیضرائب م راتییتغ یبررس یبرا یابزار مناسب اریمعانحراف میذکر کرد های قبلبخشکه در  طورهمان
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 گریکدیاز  شتریرا ب یاجتماع یشبکه یاعضا بیاست که آن ضر نیا گرانیشود، ب یشتریب اریمعمنجر به انحراف بیضر

ثابت و برابر مقدار  گریو ضرائب د شودیداده م رییتغ {1،2،3} رتاز ضرائب به صو کیپژوهش هر نی. در اکندیم زیمتما

 ضرائب نشان داده شده است. راتییبر اساس تغ اریمعانحراف راتییتغ 2 . در شکلشوندیدر نظر گرفته م 1

 
 از ضرائب کیهر  راتییبر اساس تغ اریمعانحراف راتیینمودار تغ: 2شکل 

 

را دارد به  بیش نیترشیکه ب یاز ضرائب است و خط یکیبر اساس  اریمعانحراف راتییتغ گرانینمودار ب نیا یهاخط

 است. بیضر نیتریو مربوط به قو شودیم راتییتغ نیترشیمعنا است که منجر به ب نیا

روش  یریکارگدانشجو، اعداد حاصل را با به 163مربوط به  زیفاکتور تما نییفوق و پس از تع یهادر نظر گرفتن وزن با

K و با فرض  نیانگیم K=3یسینومربوطه به زبان برنامه یبرنامه یو پس از اجرا میکرد یبنددسته MATLAB  به

 .باشدیدسته م 3در  یبندخوشه گرانیکه ب میدیرسزیر  3 شکل یخروج

 
 MATLABافزار  دانشگاه ابرار در نرم یدانشجو 163داده مربوط به  یبنداز دسته ییانمونه: 3شکل  

 

 نیا یو نشان دهنده باشدیم زیر 4 به صورت شکل نیانگیم K یبندنمودار مربوط به تابع خطا در خوشه نیهمچن و

فاصله مجموع  نجایکه منظور از تابع خطا در ا ابدییممکن دست م یخطا نیتررفته رفته به کم تمیالگور نیاست که ا

 .هر کاربر از خوشه خودش است
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 گیرینتیجه -5

ها با استفاده دهی داده. وزنها ارائه شده استداده یدهبه کمک وزن بندیخوشهجهت بهبود  تمیالگور کیمقاله  نیدر ا

ها با دقت و سرعت باالتر و بندی دادهگیرد و در نتیجه با استفاده از این رویکرد، خوشهاز رویکرد فاکتور تمایز صورت می

مربوط به دانشگاه  یاجتماع یشده از شبکه یآورجمع یهاداده یچارچوب بر رو نیا . شودمی تابع خطای کمتر انجام

تعداد  ،یافتیدر یهاامیتعداد پ یهامشخصهل از قبی یابرار واقع در تهران اعمال شد. با توجه به اطالعات یعرانتفایغ

در  مذکور محاسبه شد و یاجتماع یکاربران شبکه تیاهم زانیپاسخ داده شده، م یهاامیخوانده شده و تعداد پ یهاامیپ

های مذکور را پرداختیم و داده میانگین  kها به روشبندی دادههای با بعد کمتر، به خوشهانتها با در دست داشتن داده

 در سه خوشه متمایز قرار دادیم.
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 چكیده

. تندمواجه هس خود اتیعمل ییکارا شیافزا یبرا وستهیبا چالش پبا توجه به افزایش تقاضا برای خدمات بهداشتی، مراکز درمانی 

وثر در ز عوامل ماود. یکی بیماران شهایی هستند تا خدماتی را ارائه دهند که منجر به رضایت مندی ها به دنبال راهاز این رو آن

 یماران دربرآیندهای ی زمانبندی فدر این تحقیق مسالهها در مراکز درمانی است. رضایت مندی بیماران کاهش زمان انتظار آن

رس ر دستانی دای زمههی بازدهندگان در همهی پیشنهادی ارائهیک مرکز درمانی با ارائه دهندگان متفاوت بررسی شد. در مساله

وز مورد اف از رمساله استفاده شد. تابع هدف مدل انحر مختلط برای مدل سازیبرنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح  نیستند. از

مدل  یاعتباربخش یبرا. رساندترجیح بیمار برای شروع درمان، زمان ختم فرآیندها و زمان بیکاری ارائه دهندگان را به حداقل می

 گمز اجرا شد. یساز نهیاستفاده شد که  توسط نرم افزار به یمثال عدد کیاز 

   دهندگان متفاوت.ارائه ؛های سالمتسیستم ؛زمانبندی چندمالقاتیکلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

-ستو دیگر د زشکانامروزه در نظام پیچیده، تخصصی و رقابتی بهداشت و درمان، بزرگترین خواسته مردم از مدیران، پ
 پایین به ا کیفیتبباشد. بیماران دیگر حاضر به پذیرش خدمات حوزه ارائه خدمات با کیفیت باال میاندرکاران این 

ری یدگاه مشتت از دهای قرارمالقات نامناسب نبوده و انتظار دارند که خدماصورت زمان انتظارهای طوالنی یا سیستم

هترین هایی برای کسب باین حوزه باید به دنبال راه گیران. در این راستا تصمیم[1]دهی شده باشدنیز به خوبی سازمان

ی سوق چندمالقات بندیای زمرو، ایده خدمات از بهینه کردن منابع، به سمت مسالهنتایج از منابع موجود باشند. از این

 پیدا کرده است. 
ود در برنامه درمانی خود ی زمانبندی چند مالقاتی بیماران نیاز دارند به طور مرتب از منابع مختلف موجدر مساله

به موقع بازدید کنند. ابتدا زمانبندی چندمالقاتی در زمانبندی پرتودرمانی و شیمی درمانی مورد بحث قرار گرفته است. 

کنند که در آن بیماران چندین قرار مالقات را در یک دوره ریزی میاین مقاالت مجموعه قرار مالقات هایی را برنامه

ای انجام شود تا به بهترین نتیجه برسد. به همین ترتیب پرتودرمانی باید به نی باید به ترتیب دورهدرمادارند. شیمی

تارکان و همکاران مدل های برنامه ریزی و زمانبندی را برای بیماران شیمی . [2]صورت متوالی انجام شود تا مؤثر باشد

یی اختصاص داده می شوند که استفاده بیش از حد و بیکار درمانی ایجاد کردند. در مدل برنامه ریزی بیماران به روزها

بودن منابع و انحراف از اولین زمان شروع درمان به حداقل می رسد. با توجه به لیست بیماران اختصاص یافته به روزها  

 .[3]رسد برنامه های روزانه برای صندلی ها و پرستاران ایجاد می شود به گونه ای که زمان تکمیل آن به حداقل می

پرداخته ریزی درمان بیماران در سایر بخش های بیمارستان چندین مطالعه دیگر به زمانبندی چندمالقاتی برای برنامه
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ای ی زمانبندی چندمالقاتی را در یک مرکز توانبخشی مطالعه کردند که بیماران مجموعهبراکسما و همکاران مسالهاند. 

رمانی نیاز دارند. برنامه ریزی بیماران در مرکز توانبخشی برای شروع درمان به وجود ها را در برنامه ی داز قرارمالقات

خطی عدد صحیح برای تخصیص زمان و بازه های زمانی به  چندین متخصص تراپیست نیاز دارد. آن ها از  برنامه ریزی

ها در تحقیق خود بررسی کردند. آن . ون دئر ولده و همکاران یک مرکز توانبخشی را در هلند[4]بیماران استفاده کردند

کند کدام بیماران را برای روز درمان دعوت کند و ریزی خطی عدد صحیح ارائه دادند که انتخاب مییک مدل برنامه

 .[5]کندریزی میها و درمان را در یک روز برنامهترکیبی از مشاوره، آزمایش

موله آنالین فر به عنوان زمانبندی کارگاه ترکیبی ر آزمایشگاهبندی چند مالقاتی را دآزاده و همکاران مساله زما

حیح مختلط  ریزی خطی عدد صکردند؛ یعنی یک کارگاه باز با محدودیت تقدم نسبی. این مساله به عنوان یک برنامه

کار  دیزمانبن رابرت بوردت و ارحان کوزان یک مدل .[6]فرموله و سپس با استفاده از یک الگوریتم ژنتیک حل شد

به  ت و درمانی بهداشهاهای بیمارستانی و فعالیتها، بخشکارگاهی انعطاف پذیر ارائه دادند که در آن بیماران، تخت

های یتمالگور های موازی و عملیات در نظر گرفته شدند. برای حل مسالهترتیب به عنوان شغل، تک ماشین، ماشین

نبندی بیماران در رضایی اهری و خساوه یک مدل بهینه سازی برای زما [7].سازنده و فرا ابتکاری ترکیبی ارائه شد.

ت زدحام ذراازی اسمراکز درمانی مقصد با هدف قرار دادن گردشگران پزشکی ارائه دادند. آن ها یک الگوریتم بهینه 

رائه نه ایترکیبی مجهز به جست و جوی محلی و الگوریتم استخراج ابتکاری برای رسیدن به جواب نزدیک به به

مانی مقصد سازی برای زمانبندی بیمارانی که به مراکز درسازی شبیهرضایی اهری و خساوه یک رویکرد بهینه .[2]دادند

ه سازی و شبی کنند، ارائه دادند. روش های بهینه سازی مورد استفاده در این تحقیق جست و جوی ممنوعهسفر می

ه ویژه ای ا همچنان توجی زمانبندی چند مالقاتی وجود دارد امکه در مسالهبا توجه به ادبیات غنی  .[8]تبرید می باشد

رفتن چندین گدر این تحقیق در نظر  به رضایتمندی بیمارانی که به مراکز درمانی مراجعه می کنند، نشده است.

دهندگان ائهسی اردهنده غیر یکسان جهت انجام فرآیندهای بیمار در یک مرکز درمانی و محدود بودن ساعت دسترارائه

 باشد. با هدف افزایش بهره وری ارائه دهندگان خدمت مورد توجه می

 تعریف مساله -2

کنند  دیدباز مرکز در نابعمبه طور مداوم از انواع مختلف  دیبا در مراکز درمانی مارانیبی چند مالقات بندیدر مسائل زما

 هر مرحله واست  م هر مرحله منابعی مورد نیازدرمان بیمار شامل چندین مرحله است که برای انجا تا درمان شوند.

ی اختصاص وبه  که یعاز مناببه موقع اجازه دهد تا  ماریب است که به آنمسائل  نیا یشود. هدف اصل یزیربرنامه دیبا

نجر شود. م یالمتسممکن است به اثرات نامطلوب  ریو درمان با تاخ صیامر مهم است چون تشخ نیا کند. دیبازدیافته 

فرصت  نیادهند و  شیفزارا ا ماریب تیفرصت را دارند تا رضا نیا ی، مراکز درمانیچند مالقات یبندبا زمان نیعالوه بر ا

  .ابدی اهشک به مرکز رمایب یراهم کنند تا تعداد دفعات مراجعهرا ف

رائه امشخص  یزیدر افق برنامه رهای بیمار را جهت درمان است که فرآیند مرکز درمانی مد نظردر این تحقیق 

  شود.ام میها محدود است انجکه ساعت دسترسی به آن ارائه دهندگان خدمت متفاوت فرآیند توسط دهد و هرمی

 مدل سازی -3

اده شده های استفها و پارامتراندیسد. برای مدل سازی مساله استفاده ش ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلطاز برنامه

 شوند.در ادامه بیان میدر مدل 

 ها اندیس

: ',i i  اندیس بیماران( , ' 0,1,..., )i i I 
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: ',j j  اندیس فرآیندها( , ' 1,..., )j j J 
: ',t t ی زمانی اندیس دوره( , ' 1,..., )t t T 

: ',p p اندیس ارائه دهندگان خدمت( , ' 1,..., )p p P 
,: p jG توانند فرآیند ای از ارائه دهندگان خدمت که میمجموعهj .را انجام دهند 

 پارامترها

: I  تعداد بیماران( 0,1,..., )i I 

: J  مجموعه فرآیندها( 1,..., )j J 

:T ها مجموعه دوره( 1,..., )t T 

: P  مجموعه ارائه دهندگان خدمت( 1,..., )p P 

:
ibt  روز مورد ترجیح بیمارi  برای شروع درمان 

: ijpl طول فرآیندj   بیمارi ی که توسط ارائه دهندهp  شودانجام می 

: ptub  یزمان پایان خدمت دهی ارائه دهنده p  در روزt 

: l ptb  یارائه دهندهزمان شروع خدمت دهی p  در روزt 

 : ماریب حیزمان شروع مورد ترج نهیهز بیضر 

 : ندیزمان ختم فرآ نهیهز بیضر j   بیمارi 

: h  ی ساعت کاری مرکز درمانی در دورهt 

: M عدد بزرگ 

 متغیرهای تصمیم

: ijptY دنیاگر فرآj  بیمارi ی توسط ارائه دهندهp  در روزt  انجام شود مساوی یک است در غیر این صورت

 مساوی صفر است.

': ii jpto 
 

انجام شود مساوی یک است   tدر روز  pی دهنده توسط ارائه i'پیش از بیمار   iبیمار jندیاگر فرآ

 در غیر این صورت مساوی صفر است.

: ijptLast دنیاگر فرآj  بیمارi  ی آخرین خدمت دهی ارائه دهندهp   در روزt  باشد مساوی یک است در غیر

 این صورت مساوی صفر است.

: ijptC  زمان ختم فرآیندj   بیمارi  ی توسط ارائه دهندهp  در روزt 

 مدل ریاضی

(1) 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

min ( (( ) ))
i

pj

I P T I J P T T I J

b i pt ijpt pt pt ijp ijpt
i p t i j p t p G t i j

t t Y C ub lb l Y 
          

        
 

(2) ( 1,..., , 1,..., )i I j J    
1

1
pj

T

ijpt
t p G

Y
 

   

(3) ( 1,..., , 1,..., , 1,..., )i I j J t T     1
pj

ijpt
p G

Y
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(4) ( 1,...., )i I   
1 1pj

J T

ijpt
j p G t

Y J
  

    

(5) ,( 0,..., , 1,..., 1, , ' 1,..., )p ji I j J p G t T       
'( 1)

( 1) ' '' '
'' ' ' p j

T

i j p t ijpt
t t p G

Y Y




 

   

(6) ( 0,1,..., , ' 1,..., , 1,... , ,

1,..., , ')
pji I i I j J p G

t T i i
    

 

 ' ' ' '( 1)ijpt i jp ii jpt ii jpt i jptC l O M O C   
 

(7) ( 1,..., , 1,..., , , 1,..., )ni I j J p G t T      '
' 1

'

I

ii jpt ijpt ijpt
i
i i

O Y Last



   

(8) ( ' 1,..., , 1,..., , , 1,..., )pji I j J p G t T      ' '
0
'

I

ii jpt i jpt
i
i i

O Y



  

(9) ( , , )j p t  0 1jptY   

(10) ( , 1,..., )pjp G t T  
 

0 1
1

I J

ijpt
i j

Last
 


 

(11) '( 1)( 1,..., , 1,..., , , ' , 1,..., )pj p ji I j J p G p G t T     
 

( 1) ' ( 1) ' ( 1) '( )i j p t ijpt i j p i j p tC C l Y   
 

(12) ( 1,..., , 1,..., , , 1,..., )pji I j J p G t T      
'( 1)

1

' ' '
' 1 ' ' 1
'

( ' )
p j

J t

ijpt pt ijpt ij p t ijpt
j p G t
j j

C lb Y ht Y Y




  


     

(13) ( 1,..., , 1,..., , , 1,..., )pji I j J p G t T      
'( 1)

1

' ' '
' 1 ' ' 1
'

( ' )
p j

J t

ijpt pt ijpt ij p t ijpt
j p G t
j j

C ub Y ht Y Y




  


    

(14) ( 1,..., , , 2,..., )j J p t T    0 ( 1)*jptC t h   

    '0,1 , 0,1 , 0,1 , 0ijpt ii jpt ijpt ijptY O Last C   
 

فرآیندهای هر بیمار و زمان انحراف از روز مورد ترجیح بیمار برای شروع درمان، زمان ختم  (1ی )تابع هدف معادله

دهد هر فرآیند ( نشان می2کند. مجموعه محدودیت )ریزی حداقل میی برنامهبیکاری ارائه دهندگان خدمت را در دوره

j  بیمارi ( 3شود. مجموعه محدودیت )یتوسط ارائه دهنده ی متخصص در یک روز از دوره ی برنامه ریزی انجام م

را انجام دهند فقط یک ارائه دهنده می تواند  iبیمار  jدهد در میان ارائه دهندگانی که می توانند فرآیند نشان می
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( نشان می دهد برای تکمیل درمان هر بیمار همه ی 4انجام دهد. مجموعه محدودیت ) tرا در روز  jفرآیند 

کند که همه ی فرآیندهای بیمار در یک ( مجبور می5مجموعه محدودیت )فرآیندهای بیمار باید برنامه ریزی شوند. 

شود. مجموعه ز متفاوت انجام میتوالی انجام شوند یعنی دومین فرآیند بعد از اولین فرآیند در یک روز یکسان یا دو رو

( بیان 8( و )7مجموعه محدودیت های ) دهد.را نشان می t( زمان ختم فرآیند دو بیمار متوالی در روز 6محدودیت )

ند و بعد از گاه باید قبل از یک فرآیای تخصیص یابد آنکنند که اگر فرآیند بیماری برای خدمت دهی به ارائه دهندهمی

دهد فرآیند موهومی صفر به همه ی ارائه دهنده ( نشان می9مجموعه محدودیت ) فرآیند دیگری در توالی ظاهر گردد.

به عنوان آخرین فرآیند که توسط  iکند که یک فرآیند بیمار ( تضمین می10ها تخصیص یابد. مجموعه محدودیت )

مجموعه محدودیت  انجام شود)حال فرآیند می تواند موهومی باشد و یا یک فرآیند دیگر(.  tدر روز  pارائه دهنده ی

( 13( و )12های )مجموعه محدودیت ( رابطه ی بین زمان ختم فرآیندهای متوالی یک بیمار را نشان می دهد.11)

 در دسترس است. pدر بازه ی زمانی انجام می شود که ارائه دهنده ی  iبیمار  jتضمین می کنند که انجام فرآیند 
 ی زمانی استفاده شده است.از بیمار موهومی صفر در هر دوره  jبرای لحاظ نمودن زمان ختم هر فرآیند  (14عبارت )

 خطی سازی مدل

( 1) 'ijpt i j p tC Y  ( و 11در عبارت )' ' 'ij p t ijptY Y ( مدل را غیر خطی می13( و )12در عبارت ) کنند. بنابراین

( 1) 'ijpt i j p tC Y   با( 1) 'ij j pp tV   و' ' 'ij p t ijptY Y  با' ' 'ij jp pt tW جهت   )19(تا   )15(های شوند و  عبارتجایگزین می

 شوند.خطی کردن به مدل اضافه می

(15)
 

'( 1)( 1,..., , 1,..., , , ' , 1,..., )pj p ji I j J p G p G t T       

 

ij(j+1)pp't ( 1) 'i j p tV MY   

 
 
(16) 

 

 

'( 1)( 1,..., , 1,..., , , ' , 1,..., )pj p ji I j J p G p G t T       

 

 
 

ij(j+1)pp't ijptV C  
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'( 1)( 1,..., , 1,..., , , ' , 1,..., )pj p ji I j J p G p G t T       
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' ' ' ' ' '2 0ij p t ijpt ij jp pt tY Y W    
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t t
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 تحلیل حساسیتعددی و محاسبات -4

 و نتایج مثال عددی -1-4
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ثال یک کد شده است. در این م GAMS win64 25.1.2 در این بخش یک مثال عددی ارائه شده که در نرم افزار

ی از است. برنامهبی خدمت به بیماران بعد ازظهر جهت ارائه 4 صبح تا 8مرکز درمانی مورد بررسی است که از ساعت 

افق  ند در همینتواندرمانی بیماران شامل دو فرآیند است. افق برنامه ریزی در این مرکز سه روزه است و بیماران می

خدمت  رائه دهندها 4برنامه ریزی روز مورد ترجیحشان برای شروع درمان را انتخاب و به مرکز مراجعه کنند. در مرکز 

ی مههریزی در  برنامه ها در هر روز از افقدهندهبرای انجام فرآیندها وجود دارند الزم به ذکر است بیان شود ارائه

و  3، 2ی دهندهائهو فرآیند دوم توسط ار 3و 1ی دهندهساعت کاری مرکز در دسترس نیستند. فرآیند اول توسط ارائه

-رنامه ریزی نشان میی کاری ارائه دهندگان را در افق ببرنامه 2و جدول های مسالهداده 1جدول  قابل انجام است. 4
  هد.

 های مثال عددی. داده1جدول

 هاداده
, 'i i  0,1,2,3 
, 'j j  1,2  
, ', ''t t t  1,2,3  
, 'p p 1,2,3,4  

h  8  

(1)
1bt  , 

( 2 )
2bt  ,

(3)
3bt   

 . برنامه کاری ارائه دهندگان2جدول

 ارائه دهنده برنامه کاری روز اول برنامه کاری روز دوم برنامه کاری روز سوم

 اول 8-12 8-12 8-12

 دوم - 10-14 10-14

 سوم - 8-12 8-12

 چهارم - 12-16 12-16

ن را مارایب یندهایزمان ختم فرآ 3جدول ها مشخص شد. پس از حل مدل زمان ختم فرآیندهای بیماران و توالی آن

 دهد.مینشان 

 . زمان ختم فرآیندهای بیماران3جدول

ijptc 

2232 9.68c  1232 9.121c  3232 8.557c  3111 1.908c  2111 1.113c  1111 0.534c  

است  در دسترس مرکز فرآیند اول بیمار اول به ارائه دهنده ی اول در ساعت کاری که او در در شروع افق برنامه ریزی

از او  افته و پسصیص یتخصیص یافته و پس از پایان فرآیند بیمار اول فرآیند اول بیمار دوم به ارائه دهنده ی اول تخ

ام شده توالی انجمه طور بنیست و فرآیند بیماران فرآیند اول بیمار سوم. بین هیچ کدام از فرآیندها ارائه دهنده بیکار 

ر محاسبه دد پس است. برنامه ی درمانی هر یک از بیماران زمانی تکمیل می شود که همه ی فرآیندهای او انجام شو

ت ده اسشوم انجام دروز  ی زمان ختم فرآیند دوم هر یک از بیماران که در روز اول از افق برنامه ریزی انجام نشده و در

 شود. ساعت روز قبل لحاظ می 8
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 یرو ذکر شده ودار اعداددر نمدهد. ترتیب انجام هر یک از فرآیندهای بیماران در افق برنامه ریزی را نشان می. 1نمودار

نده افق شان دهن یدهد. محور افق یرا نشان م ندیفرآ یو شماره ماریب یاز چپ به راست شماره بیهر رنگ به ترت

ول طم به ذکر است که الز ساعت است. کیشده که هر بازه برابر با  میتقس مساوی بازه 8است و هر روز به  یزیبرنامه ر

متوالی  را به طور هاآن ی زمان پردازش است چون بین فرآیندها ارائه دهنده بیکار نیست وهر یک از فرآیندها به اندازه

 دهد. انجام می

 ماران. ترتیب انجام فرآیندهای بی1نمودار

 

 تحلیل حساسیت -2-4

ن از بی ابع هدفت( است و با توجه به نوع 5/0و1در این مثال عددی مدت زمان فرآیندها دارای توزیع یونیفرم )

. 2نمودار  ه است.شددارد به همین منظور تحلیل  تاثیر بیشتری روی تابع هدف ، پارامتر مدت زمان فرآیندپارامترها

صد مدت زمان نشان داده شده است با افزایش درهمان طور که در نمودار  دهد.نشان مینتایج تحلیل حساسیت را 

 یابد.فرآیند میزان تابع هدف نیز افزایش می
 . تحلیل حساسیت مدت زمان فرآیند2نمودار

 

 نتیجه گیری-5

متفاوت بررسی شد. در ی زمانبندی فرآیندهای بیماران در یک مرکز درمانی با ارائه دهندگان در این تحقیق مساله

های زمانی در دسترس نیستند. از مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد ی بازهدهندگان در همهی پیشنهادی ارائهمساله
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صحیح مختلط برای حل مساله استفاده شد. برای اعتباربخشی مدل از یک مثال عددی استفاده شد که در ادامه توسط 

ی بیماران و فرآیندها در افق برنامه ریزی به گونه ای پس از حل مدل توالی بهینه نرم افزار بهینه سازی گمز اجرا شد.

تعیین شد که بیماران حداقل انحراف از روز مورد ترجیحشان برای شروع درمان را داشته باشند و مقدار تابع هدف برابر 

ریزی محاسبه شد که  برای ارائه شد. همچنین با اجرای مدل زمان بیکاری ارائه دهندگان در افق برنامه  99/204

 ساعت است. 8و  314/6، 8، 092/10ی اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب برابر با  دهنده
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ی باالنس ریدر نظرگیابی، مسیریابی پسماندهای خطرناک با مکان چندهدفهارائه یک مدل 

 حجم کار و پنجره زمانی

 2مسعود ربانی، 1علیرضا نیکوبین

 alirezanikoubin@ut.ac.ir ؛فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده1

 mrabani@ut.ac.ir ؛ستاد، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانا2

 

 چکیده

 داشته چشمگیری رشد اخیر هایسال در انسان توسط تولیدشده خطرناک پسماندهای حجم صنعت و فناوری علم، پیشرفت در پی
 هایسال در موضوع این علت همین به شده است؛ ترجدی روزروزبه نیز دارند همراه به پسماندها نوع این که خطرهایی روازاین است؛
 یابیمکان برای جدیدی مدل حاضر پژوهش در. است شده پژوهشگران و محققین فعالیت برای هاحوزه پرطرفدارترین از یکی اخیر

 شدهافزوده پیشین هایمدل به کار حجم باالنس همچنین و دهیخدمت زمانی پنجره. است شدهارائه خطرناک پسماندهای مسیریابی
 برای( کار حجم باالنس) اجتماعی هدف یک و( هزینه و ریسک) سیستماتیک هدف دو شامل هدف، سه با مدلی درنهایت و است
 ناوگان همچنین و یکدیگر با پسماندها سازگاری پژوهش این در همچنین ما. است شدهگرفته نظر در پیشنهادی جدید مدل

 جزء پیشنهادی مدل کهازآنجایی. ایمنموده لحاظ سازیمدل در را اندشدهگرفته نظر در قبلی هایپژوهش در ندرتبه که نامتجانس
 مثال از استفاده با درنهایت و ایمکرده استفاده مسئله حل برای شدهحدی تقویت روش از شود،می بندیدسته چندهدفه هایمدل

 اند.و نتایج حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته موردبررسی قرارگرفته است مدل آیی کار و اعتبار عددی

 .زمانی پنجره کار؛ حجم باالنس یابی مسیریابی؛مکان مسئله خطرناک؛ پسماندهای مدیریتکلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

یافته یشافزاها انسانی یدشده توسط فعالیتتولهای پیشرفت و گسترش روزافزون صنایع، علوم و تکنولوژی، حجم زبالهبا 

های ها گشته است. این خطرات که بیشتر در فرآیندگونه زبالههای مرتبط با ایناست و متعاقباً منجر به افزایش خطر

اند و به محیطی شدهیستزهای گردند باعث افزایش نگرانیها پدیدار میالهگونه زبیناونقل تصفیه، بازیافت، دفع و حمل

 یهازباله یطورکلبهاند. به خود معطوف نموده همین علت توجه بسیاری از محققان را به انجام تحقیقات در این زمینه

بندی یر دستهپذواکنشونی ین، عفزهرآگ، زاسرطان ی،سم یز،برنده و ت ،زادسته آتششش  به  توانیخطرناک را م

 یعصنا یمیایی،ش یعمثال صنا یبرا کنندیم یدخطرناک را تول یهازباله ینوجود دارند که ا یاریبس یعصنا.  [1]نمود

ها خطرناک به آن یهازباله یدتول یبرا توانیهستند که م یازجمله موارد هایمارستاننفت و ب هاییشگاهپاال ،آهن یدتول

 یو بر رو [3] بر سالمت انسان داشته باشند یتوانند اثرات نامطلوبخطرناک می یهازباله ینهمچن. [2] اشاره نمود

ها از دولت یاریبس یطشرا ینبا توجه به ا. [4] بگذارند ات مخربیاثر یرمستقیمغ یا یمصورت مستقزیست بهمحیط

گونه ایندفع و  یافتباز یه،تصف ،ونقلحمل ی،آورجمعدر  یدهسازمان یخطرناک را برا یپسماندها یریتمد هاییستمس

 حداقل به توانمی خطرناک یپسماندها یریتمد هاییستمس یریکارگبه یازجمله اهداف اصل.  [2]اندکاربردهها بهزباله

 یه،تصف ،ونقلحمل ،آوریجمع یندهایزیست در فرآانسان و محیط روی بر هازباله گونهاین و اثرات هاینههز نمودن

برقرار ها و خطرات موجود هزینه یانبده بستان در م یامصالحه نوعی طور خالصه به . [1]اشاره نمود هاآن عفو د یافت،باز

 یشترینکه ب یریها مسدولت یبرا یاست ول مسیرترین کوتاه یرمس ینونقل بهترشرکت حمل یک یمثال برا یبرا است،

که  یهای خطرناک بر اساس نوعزباله ینعالوه بر ا شود.شناخته می ینهبه مسیر عنوانبه را داشته باشد یناناطم یتقابل
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 یریتمد یستمبه س یزن یندهافرآ ینا یاتیعمل ینهاندازی و هزراه ینههز ینبنابرا ؛دنکنعبور می یمختلف یندهایدارند از فرا

خطرناک به سه دسته  یپسماندها یریته در مدطورکلی مطالعات صورت گرفتبه. [5] شودپسماند خطرناک اعمال می

یافته ها اختصاصگونه زبالهاین یالزم برا ها و تسهیالتکارخانهیابی و مکان یدسته اول به بررس ،شوندمی یمتقس یاصل

عنوان  تحتیافته است که های خطرناک تخصیصجایی زبالهونقل و جابهحمل یالتتسه یریابیدسته دوم به مس .است

 یبررس یقات بهتحق ینشده است و دسته سوم از ا یدارخطرناک پد یپسماندها یریتخودرو در مد یریابیمس یلهمسئ

 . [6, 4]دودسته فوق پرداخته است یبترک
سابق آن  یهاکه پژوهش یمسائل ینتراز مهم یکینکته اشاره کرد که  این به توانمی موردبررسی یهابا توجه به پژوهش

موضوعات  یگراز د ینهمچن ؛خطرناک هست یپسماندها یریتکارکنان مد یموضوع توازن حجم کار برا .اندگرفته یدهرا ناد

آوری جمع یبرا یبه بحث موضوع پنجره زمان توانیم استقرارگرفته  حاضر هایپژوهش که مورد غفلت یمهم

 .خطرناک اشاره نمود یپسماندها

 بیان مسئله -2

 یریخطرناک و در نظرگ یپسماندها یریتو مد یریابییابی مستا با ادغام مسئله مکان یمپژوهش ما قصد دار یندر ا

و  یمرا ارائه ده یدیمدل جد ،کارکنان یانو توازن حجم کار م یانمشتر یتهمانند رضا یاجتماع یارهایاز مع یبرخ

؛ اندشدهموردتوجه واقع ریفناو-پسماند و پسماند-اندپسم یسازگار مسئله یندر ا ینهمچن یم؛ببر یشموضوع را پ یاتادب

 نشده است. ویانبتاکنون  موضوع یاتمسئله ظاهر خواهند شد که در ادب یندر ا یدجد هاییتاز محدود یبرخبنابراین 

 یقبل یهاپژوهش یاهبه مدل یمشتر یتهمچون حجم کار و رضا یاجتماع یارهایمعشده، ارائه تابع هدف همچنین در

 یمرکز یدپو(1 لکه شام یخطرناک از سه مؤلفه اصل هایپسماند یریتمد یستمپژوهش س یندر ا شد.اضافه خواهد 

 یافتباز یالتپسماند که شامل تسه یریتمد یالزم برا یالتاز تسه یامجموعه(3پسماند و  یداز نقاط تول یامجموعه(2

 یپردازش پسماندها کاف یموجود برا یالتتسه کهیورتدرص ینهمچن .است شدهیلباشد تشکو دفع پسماند می صفیهت

و دفع  یافتمتناسب و مراکز باز یبا فناور یهپردازش پسماندها که شامل مراکز تصف یبرا یدنبود امکان احداث مراکز جد

 جمع کنندهخودروهای از  یکشده است که هر  ضمدل فر ینشده است. در اباشد در مسئله در نظر گرفتهزباله می

ید، مراکز تولهای آوری پسماندو جمع یرسانخدمت از پس و کنندمیشروع  یمرکز یسفر خود را از دپو پسماند،

 یمرکز دپوی به سپس و دهندیم انتقال یافتباز یاو  سازگار با نوع زباله پسماند یهاز مراکز تصف یکیرا به ها آنپسماند 

شوند که بخش می یمتقس یافتباز یرقابلو غ یافتقابل باز خشبه دو ب یهپسماندها در مراکز تصف ینهمچن گردندیبازم

 شوند.فرستاده می به مراکز دفع پسماند یافتباز یرقابلشود و بخش غانتقال داده می یافتبه مراکز باز یافتقابل باز

ع به مراکز دف امحا یبرا باشندیاستفاده م یرقابلاز پسماندها را که غ یقسمت یزن یافتبخش باز یه،بخش تصف همانند

 دهد.های پژوهش را نمایش میگذارینشانه 1جدول  کند.می ارسال

 
 های پژوهشیگذارنشانه: 1 جدول

 گذارینشانه تعریف گذارینشانه تعریف

 هامجموعه  هاپارامتر 
𝐺 مجموعه نقاط تولید پسماند j 𝑐𝑖𝑗به  iی هزینه انتقال یک واحد پسماند از نقطه = {1,2, … , 𝑔} 

𝑇 مجموعه نقاط تصفیه پسماند j 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑗و  iی بین نقطه فاصله = {1,2, … , 𝑡} 
′𝑇 مجموعه نقاط تصفیه پسماند فعال q 𝑓𝑡𝑞𝑖با تکنولوژی  iی ی احداث واحد تصفیه در نقطههزینه ⊂ 𝑇 
𝑅 مجموعه نقاط بازیافت پسماند i  𝑓𝑟𝑖ی ی احداث واحد بازیافت در نقطههزینه = {1,2, … , 𝑟} 
i 𝑓𝑓𝑖ی ی احداث واحد دفع در نقطههزینه ′𝑅 مجموعه نقاط بازیافت پسماند فعال  ⊂ 𝑅 

𝐹 مجموعه نقاط دفع پسماند 𝑝𝑜𝑝𝑖𝑗 ساکن هستند jو  iی مسیر بین نقاط جمعیتی که در محدود = {1,2, … , 𝑓} 
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′𝐹 پسماند فعالمجموعه نقاط دفع  𝑃𝐴𝑖 ساکن هستند iی جمعیتی که پیرامون نقطه ⊂ 𝐹 
i 𝑑𝑊𝑖شده در گره یآورجمع wمیزان پسماند نوع  𝑄 های تکنولوژی های موجود برای تصفیهمجموعه روش  = {1,2, … , 𝑞} 

𝛽𝑤𝑞 که قابل بازیافت   qشده با تکنولوژی یهتصف  wدرصدی از پسماند نوع  𝐷 مجموعه نقاط دپو  = {1,2, … , 𝑑} 
𝑊 ی انواع پسماندهای موجودمجموعه 𝑟𝑤𝑞 باشد.غیرقابل استفاده می  qشده با تکنولوژی یهتصف  wدرصدی از پسماند نوع  = {1,2, … , 𝑤} 

𝐾 یهنقلی انواع وسایل مجموعه 𝑤𝑖 بازیافت شده است iی ها که در نقطهدرصدی از پسماند = {1,2, … , 𝑘} 
𝑖 ی ظرفیت تصفیه پسماند در گره ∈ 𝑇 𝑡𝑐𝑖  متغیرها 

𝑖 یاز برای احداث تسهیل تصفیه در نقطه موردنحداقل پسماند  ∈ 𝑇 𝑡𝑐𝑖
𝑚 

تأسیس شود در غیر  qبا تکنولوژی  iی اگر که تسهیل تصفیه در نقطه 1

 این صورت صفر
𝑡𝑞𝑖 

𝑖 ی ظرفیت بازیافت پسماند در گره ∈ 𝑅 𝑟𝑐𝑖 
مالقات شود  k ییهنقل توسط وسیله iی دقیقاً بعد از گره jی اگر که گره 1

 در غیر این صورت صفر
𝑥𝑖𝑗𝑘 

𝑖 یاز برای احداث تسهیل بازیافت در نقطه موردنحداقل پسماند  ∈ 𝑅 𝑟𝑐𝑖
𝑚 1 ی اگر که تسهیل بازیافت در نقطهi تأسیس شود در غیر این صورت صفر 𝑟𝑖 

𝑖 ی ظرفیت دفع پسماند در گره ∈ 𝐹 𝑓𝑐𝑖 1 ی اگر که تسهیل دفع در نقطهi تأسیس شود در غیر این صورت صفر 𝑓𝑖 
𝑖 یاز برای احداث تسهیل دفع در نقطه موردنحداقل پسماند  ∈ 𝐹 𝑓𝑐𝑖

𝑚 ی ی نقلیهمسافت طی شده توسط وسیلهk ی بعد از مالقات گرهi 𝑒𝑖𝑘 
سازگار است یک، در غیر این صورت  qی تکنولوژبا  wکه پسماند یدرصورت

 صفر
𝑐𝑜𝑚𝑤𝑞  ی ی نقلیهبار وسیلهمقدارk ی بعد از مالقات گرهi 𝑙𝑖𝑘 

سازگار است یک، در غیر این  kی ی نقلیهبا وسیله w پسماندکه یدرصورت

 صورت صفر
𝑣𝑤𝑘  نوع  شده یهتصفمقدار پسماندw ی در گرهi 𝑥𝑡𝑤𝑖 

 i 𝑥𝑟𝑖ی در گره مقدار پسماند بازیافت شده  𝑀 عدد بزرگ
i 𝑥𝑓𝑖ی در گره مقدار پسماند دفع شده w 𝛿𝑤ی سازگار با پسماند نوع وسیله نقلیهحداکثر ظرفیت   

تواند طی می wی سازگار با پسماند نوع ی نقلیهحداکثر مسافتی که وسیله

 کند
𝛾𝑤 

𝑖 مقدار پسماند حمل شده از تسهیل تصفیه  ∈ 𝑇  به تسهیل بازیافت 
𝑗 ∈ 𝑅 

𝑥𝑡𝑟𝑖𝑗 

𝑖 مقدار پسماند حمل شده از تسهیل تصفیه  j 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖𝑗به  iی زمان سفر از نقطه ∈ 𝑇  به تسهیل دفع 𝑗 ∈

𝐹 
𝑥𝑡𝑓𝑖𝑗  

𝑖 ی زودترین زمان مطلوب مشتری گره ∈ 𝐺برای دریافت خدمت 𝑒𝑟𝑖 
𝑖 مقدار پسماند حمل شده از تسهیل بازیافت  ∈ 𝑅  به تسهیل بازیافت 

𝑗 ∈ 𝐹 
𝑥𝑟𝑓𝑖𝑗  

𝑖 ی ب مشتری گرهدیرترین زمان مطلو ∈ 𝐺برای دریافت خدمت 𝑙𝑎𝑖 ی ی نقلیهطول مسیر پیموده شده توسط وسیلهk 𝐿𝑅𝑘 
ی زودتر از پنجره رسانخدمتشده به سیستم به دلیل هر واحد یلتحمجریمه 

𝑖 ی دهی در گرهیسسروزمان آغاز  𝑝𝑒 زمانی ∈ 𝐺 برای پسماند نوعw 𝑠𝑖𝑤 

ی دیرتر از پنجره رسانخدمتشده به سیستم به دلیل هر واحد یلتحمجریمه 

 𝑝𝑙 زمانی
برای  iدهی از زودترین زمان پنجره زمانی گره یسسرومقدار تخطی زمان 

w 𝑣𝑒𝑖𝑤پسماند نوع   

فعال موجود باشد، یک در غیر  tی تصفیه در گره qکه تکنولوژی نوع یدرصورت

 این صورت صفر
𝑎𝑞𝑖 

برای  iدهی از دیرترین زمان پنجره زمانی گره یسسروی زمان مقدار تخط

 w 𝑣𝑙𝑖𝑤پسماند نوع 

 مسئله مدل ریاضی -3

مختلط چندهدفه استفاده  یحعدد صح یاضیمدل ر یکمسئله ما از  ینا یسازمدل یبرا شدهیانبا توجه به مفروضات ب

مدل  یم،اارائه شد و ما آن را گسترش داده  2۰1۸و همکاران در سال  یبار توسط مسعود ربان یناول یایم که براکرده

 .هست یرصورت زبه یاضیر
  

min 𝑓1(𝑥) = ∑ ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗𝑘  𝑙𝑖𝑘

𝑘∈𝐾𝑗∈𝐺∪𝑇∪𝑅𝑖∈𝐺

+ ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗 𝑥𝑡𝑟𝑖𝑗

𝑗∈𝑅𝑖∈𝑇

+ ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗 𝑥𝑡𝑓𝑖𝑗

𝑗∈𝐹𝑖∈𝑇

+ ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗 𝑥𝑟𝑓𝑖𝑗

𝑗∈𝐹𝑖∈𝑅

+ ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗 𝑥𝑡𝑟𝑖𝑗

𝑗∈𝑅𝑖∈𝑇

+ ∑ ∑ 𝑓𝑡𝑞𝑖  𝑡𝑞𝑖

𝑖∈𝑇−𝑇′𝑞∈𝑄

+ ∑ 𝑓𝑟𝑖   𝑟𝑖

𝑖∈𝑅−𝑅′

+ ∑ 𝑓𝑓𝑖   𝑓𝑖

𝑖∈𝐹−𝐹′

+ ∑(𝑝𝑒 𝑣𝑒𝑖

𝑖∈𝑔

+ 𝑝𝑙 𝑣𝑙𝑖) 
(1) 

min 𝑓2(𝑥) = ∑ ∑ 𝑃𝐴𝑖  𝑥𝑡𝑤𝑖

𝑤∈𝑊𝑖∈𝑇

+ ∑ 𝑃𝐴𝑖  𝑥𝑓𝑖

𝑖∈𝐹

+ ∑ ∑ ∑ 𝑝𝑜𝑝𝑖𝑗  𝑥𝑖𝑗𝑘  𝑙𝑖𝑘

𝑘∈𝐾𝑗∈𝐺∪𝑇𝑖∈𝐺

+ ∑ ∑ 𝑝𝑜𝑝𝑖𝑗 𝑥𝑡𝑓𝑖𝑗

𝑗∈𝐹𝑖∈𝑇

 (2) 

min 𝑓3(𝑥) = ∑ |𝐿𝑅𝑘 − ∑
1

|𝐾|
𝐿𝑅𝑘

𝑘∈𝐾

|

𝑘∈𝐾

 (3) 
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∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘   = 1     ∀𝑘 ∈ 𝐾

𝑗∈𝐺𝑖∈𝐷

 (4) 

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑖∈𝐷∪𝐺

− ∑ 𝑥𝑗𝑖′𝑘

𝑖′∈𝐺∪𝑅∪𝑇

= 0     ∀𝑗 ∈ 𝐺, 𝑘 ∈ 𝐾 (5) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘  𝑣𝑤𝑘 = 1     ∀𝑖 ∈ 𝐺

𝑘∈𝐾𝑗∈𝐺∪𝑅∪𝑇

, 𝑤 ∈ 𝑊 (6) 

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑖∈𝐺

− ∑ 𝑥𝑗𝑖′𝑘

𝑖′∈𝐷

= 0     ∀𝑗 ∈ 𝑅 ∪ 𝑇, 𝑘 ∈ 𝐾 (7) 

𝑥𝑖𝑗𝑘 ≤ ∑ ∑ 𝑣𝑤𝑘  𝑐𝑜𝑚𝑤𝑞   𝑡𝑞𝑗     ∀𝑖 ∈ 𝐺, 𝑗 ∈ 𝑇,

𝑞∈𝑄𝑤∈𝑊

𝑘 ∈ 𝐾 (8) 

𝑒𝑖𝑘 − 𝑒𝑗𝑘 + ∑ 𝑣𝑤𝑘 ((𝛾𝑤 + 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑗)𝑥𝑖𝑗𝑘 + (𝛾𝑤 − 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑗)𝑥𝑗𝑖𝑘)

𝑤∈𝑊

≤ ∑ 𝑣𝑤𝑘  𝛾𝑤 

𝑤∈𝑊

       ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝐺 ∪ 𝑅 ∪ 𝑇, 𝑘 ∈ 𝐾 (9) 

∑ 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑗𝑘  𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑖∈𝐷

≤ 𝑒𝑗𝑘 ≤ ∑ 𝑣𝑤𝑘

𝑤∈𝑊

(𝛾𝑤 + ∑(𝑑𝑖𝑠𝑖𝑗 − 𝛾𝑤

𝑖∈𝐷

)𝑥𝑖𝑗𝑘  )   ∀𝑖 ∈ 𝐺, 𝑘 ∈ 𝐾  

 

(10.1) 

𝑒𝑖𝑘 ≤ ∑ 𝑣𝑤𝑘

𝑤∈𝑊

𝛾𝑤 − ∑ 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑗  𝑥𝑖𝑗𝑘  

𝑗∈𝐷

      ∀𝑖 ∈ 𝑅 ∪ 𝑇, 𝑘 ∈ 𝐾 (10.2) 

𝐿𝑅𝑘 = ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑗  𝑥𝑖𝑗𝑘  

𝑗∈𝐷∪𝐺∪𝑇∪𝑅𝑖∈𝐷∪𝐺∪𝑇∪𝑅    

      𝑘 ∈ 𝐾 (11) 

𝑠𝑖𝑤 + 𝑀 ((1 − 𝑥𝑖𝑗𝑘) + (1 − 𝑣𝑤𝑘)) ≥ 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖𝑗   ∀𝑖 ∈ 𝐷, 𝑗 ∈ 𝐺, 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑤 ∈ 𝑊 (12.1) 

𝑠𝑗𝑤 + 𝑀 ((1 − 𝑥𝑖𝑗𝑘) + (1 − 𝑣𝑤𝑘)) ≥ 𝑠𝑖𝑤 + 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖𝑗 ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝐺, 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑤 ∈ 𝑊 (12.2) 

𝑣𝑒𝑖𝑤 ≥ 𝑒𝑟𝑖𝑤 − 𝑠𝑖𝑤      ∀𝑖 ∈ 𝐺, 𝑤 ∈ 𝑊 (13) 
𝑣𝑙𝑖𝑤 ≥ 𝑠𝑖𝑤 − 𝑙𝑎𝑖𝑤      ∀𝑖 ∈ 𝐺, 𝑤 ∈ 𝑊 (14) 

𝑥𝑡𝑤𝑗 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘  𝑙𝑖𝑘  𝑣𝑤𝑘    

𝑖∈𝐺𝑘∈𝐾

   ∀𝑗 ∈ 𝑇, 𝑤 ∈ 𝑊 (15) 

∑ 𝑥𝑡𝑤𝑗 ≤ 𝑡𝑐𝑗  ∑ 𝑡𝑞𝑗

𝑞∈𝑄𝑤∈𝑊

     ∀𝑗 ∈ 𝑇 (16.1) 

∑ 𝑥𝑡𝑤𝑗 ≥ 𝑡𝑐𝑗
𝑚  ∑ 𝑡𝑞𝑗

𝑞∈𝑄𝑤∈𝑊

     ∀𝑗 ∈ 𝑇 (16.2) 

∑ ∑ 𝑥𝑡𝑤𝑖  𝑡𝑞𝑖(1 − 𝑟𝑤𝑞)𝛽𝑤𝑞 = ∑ 𝑥𝑡𝑟𝑖𝑗

𝑗∈𝑅𝑞∈𝑄𝑤∈𝑊

       ∀𝑖 ∈ 𝑇 (16.3) 

𝑥𝑟𝑗 = ∑ ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘  𝑙𝑖𝑘  𝑣𝑤𝑘

𝑖∈𝐺𝑘∈𝐾𝑤∈𝑊

+ ∑ 𝑥𝑡𝑟𝑖′𝑗

𝑖∈𝑇

       ∀𝑗 ∈ 𝑅 (17.1) 

𝑥𝑟𝑗 ≤ 𝑟𝑐𝑗 𝑟𝑗       ∀𝑗 ∈ 𝑅 (17.2) 
𝑥𝑟𝑗 ≥ 𝑟𝑐𝑗

𝑚 𝑟𝑗       ∀𝑗 ∈ 𝑅 (17.3) 

∑ ∑ 𝑥𝑡𝑤𝑖  𝑡𝑞𝑖(1 − 𝑟𝑤𝑞)(1 − 𝛽𝑤𝑞) = ∑ 𝑥𝑡𝑓𝑖𝑗

𝑗∈𝐹𝑞∈𝑄𝑤∈𝑊

       ∀𝑖 ∈ 𝑇 (18) 

𝑥𝑟𝑗 (1 − 𝑤𝑖) = ∑ 𝑥𝑟𝑓𝑖𝑗

𝑗∈𝐹

       ∀𝑖 ∈ 𝑅 (19) 

∑ ∑ 𝑑𝑤𝑖 =

𝑖∈𝐺𝑤∈𝑊

∑ ∑ 𝑥𝑡𝑤𝑡

𝑗∈𝑇𝑤∈𝑊

+ ∑ 𝑥𝑟𝑗

𝑗∈𝑅

 (20) 

∑ 𝑡𝑞𝑖 ≤ 1

𝑞∈𝑄

       ∀𝑖 ∈ 𝑇 (21) 

𝑟𝑖 = 1 ,    𝑓𝑖 = 1   (22.1) 
𝑥𝑡𝑓𝑖𝑗 , 𝑥𝑓𝑖 , 𝑥𝑡𝑟𝑖𝑗 , 𝑥𝑡𝑤𝑖 , 𝑥𝑡𝑓𝑖𝑗 , 𝑒𝑖𝑘 , 𝑙𝑖𝑘 , 𝑠𝑖𝑤 , 𝐿𝑅𝑘 ≥ 0 (22.2) 
𝑥𝑖𝑗𝑘 , 𝑡𝑞𝑖 , 𝑟𝑖 , 𝑓𝑖 ∈ {0,1}                               (22.3) 
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 یهاشاخصه  (1)معادله  ،تابع هدف یندوم .شده استداده یصها تخصبه محاسبه هزینه (1)معادله  ،تابع هدف یناول

 یاجتماع هدفشده است مربوط به نشان داده (3)تابع هدف که با معادله  سومین نمایند.یرا سنجش م یسکمربوط به ر

)در این پژوهش کارکنان بخش شده به کارکنانداده یصکار تخص حجم یبی(ار) انحراف یزانمعادله م ینا ،پژوهش هست

آوری پسماند ناوگان جمع ینکها یبرا کند.کارکنان را حداقل می کلبهشده از میانگین حجم کار تخصیص داده ونقل(حمل

رفت آمد ناوگان به گره ها ( برای برقراری شرایط تعادل در 7( تا )4. معادالت )شروع کنند یمرکز یسفر خود را از دپو

ت سازگار با آن یالخود را به تسه شدهیآورآوری پسماند بار جمعناوگان جمع ینکهاست ا یناناطم یبراآورده شده اند. 

 یمودهمسافت پ یمحاسبه عالوه بر (10.2)تا  (9)معادالت . شده استاستفاده (8)از معادله  دهند،یم تحویل نوع پسماند

 یلاز وسا یککه هر  یتور از مسئله از مسافت مجاز یرحذف زو شده  یمودهعدم تجاوز مسافت پ، شده توسط ناوگان

از  یدکنندهگره تول یناولدر آوری پسماند محاسبه زمان آغاز جمع یبرا یند.نمامیکنترل نیز کند را  یتواند طمی یهنقل

پسماند که  یدکنندهنقاط تول یردر سا دهییساسبه زمان آغاز سرومح یبرا ینشده است همچناستفاده (12.1)معادله 

انحراف از پنجره یزان محاسبه م یبرا (13)و  (13) یاهمعادلهاست.  شدهاستفاده (12.2)قرار دارند از معادله  یردر مس

شده توسط پسماند پردازش یزانم (15)معادله  .اندشده یسازپسماند مدل یدکنندهتول یهاگرهی برا شدهیینتع یزمان

های مرتبط با کنترل محدودیت یبرا (16.6)تا  (16.1)معادالت  کند.یپسماند را محاسبه م یهاز مراکز تصف یکهر 

 یهتسو یداحداث مراکز جد یو بررس یهاز مراکز تصف یکپسماند واردشده به هر  یزانمحاسبه م ینو همچن یتظرف

همانند . شده استنوشته یافتبه باز یهتصف یالتاز تسه یانجر یسازمدل یبرا (16.3)معادله  ینو همچن باشندیم

پسماند  یانجر کنندیمحاسبه م یافتمراکز باز یمفروضات قبل را برا (17.3)تا  (17.1) روابطمعادالت  یمجموعه قبل

 یافتباز یالتماند از تسهپس یانجر ینشده است و همچن یسازمدل (18)به مراکز دفن توسط معادله  یهاست مراکز تصف

در هر  یدشدهکند که کل پسماند تولمی ینتضم (20)معادله  .شده است یسازمدل (19)معادله یله وسبهدفع به مراکز 

 یتمحدود ینپسماندها ا صفیهت ینوع فناور یککنترل  یبرا (21)معادله  .آوری شوندجمعهمگی  ید،تول یهااز گره یک

از  رخیب یصتخص ینو همچن یرهانوع متغ یینتع یبرا (22.3)تا  (22.1)شده است و درنهایت معادالت  یسازمدل

 اند.شدهیهمسئله تعب یبه پارامترها یبضرا

 مثال عدد و روش حل -4

 روینازا یم؛کارداربا چندین تابع هدف سرو و ها است که در آن یخطرناک ازجمله مسائل یپسماندها یریتمسئله مد 

قسمت ما از  یندر ا .حل مسائل چندهدفه استفاده گردد یهاها و فنمسائل از روش گونهینحل ا یالزم است که برا

در ادامه  یریتیمد هاییلاز تحل یبرخ ینایم و همچناستفاده نموده یشنهادشدهاثبات کار آیی مدل پ یبرا یمثال عدد
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 یپسماندها یدعنوان مراکز تولشده است و چهار گره بهدر نظر گرفته یمرکز یعنوان دپوبه هگر یکشده در مثال حل 

باشد در نظر مختلف فعال می یها با دو فناورآن هدو گریه که عنوان مراکز تصفاند و سه گره بهخطرناک لحاظ شده

. برای حمل نقل شده استو دفع دو گره در نظر گرفته یافتمراکز باز از هرکدام یبرا ینشده است و همچنگرفته

باشند یکدیگر غیر متجانس میبا عدد( خودروهایی که  2نوع مختلف )هر نوع  4عددی که متشکل از  ۸ها ناوگانی پسماند

نمودار پارتوی حاصل از  1شکل  .شده استشده استفادهروش حدی تقویتز پژوهش ا ینر اد شده است.نظر گرفتهدر 

گذارد که تضاد اهداف در آن به خوبی قابل مشاهده حل مدل با استفاده از روش حدی تقویت شده را به نمایش می

 های ونقل و پردازش پسماندسک ناشی از حملها و ریتر رابطه بین هزینهباشد. همچنین برای بررسی دقیقمی

 داده شده است.نشان 2خطرناک، روابط بین اجزای تشکیل دهنده اهداف هزینه و ریسک در شکل 

 نتیجه گیری -5

خدمت و  یپنجره زمان است. شدهخطرناک ارائه یپسماندها یریابییابی مسمکان یبرا یدجد مدلیپژوهش  یندر ا

 بعتا . در پژوهش حاضر سهشده استها اضافهنوع پژوهش ینا یقبل یهاتوازن در حجم کار به مدل یجادا ینهمچن

شده در نظر گرفته ی )باالنس حجم کار(هدف اجتماع بعتا یکو  یستماتیک)ریسک و هزینه(شامل دو تابع هدف س ،هدف

 پیشین یهاکه در پژوهش ودن ناوگان رانامتجانس بپسماند و -پسماند یسازگار فرض پژوهش ینما در ا ینهمچن است.

شده از روش قدرتمند روش حدی تقویت مدل حل یبرا یم.شده بودند را به مسئله خود اضافه کردندرت در نظر گرفتهبه

ه استفاده شد ک یعدد یهاداده زشده امدل ارائه ییکارا یبررس یبرا .شده استمسئله چندهدفه استفاده ینحل ا یبرا

 یهاکه در حوزه یو پژوهشگران یرانمدها، یستمس یتواند براپژوهش حاضر می ینبنابرا کند،یم یدتائ را لمد اعتبار

 . فعالیت دارند مفید باشدپسماند خطرناک  یریتمد

تابع هدف باالنس حجم کار نسبت  ینهمچن باشندیدر تضاد م یکدیگراست که اهداف با  یناز ا یحاک یمثال عدد یجنتا

پذیرش درصد کمی افزایش  در صورتتوان یمو حساس است  یاراز دامنه خود بس یادر بازه یسکو ر ینههز ییراتبه تغ

شده مطالعات انجامتوان بهبود چشمگیری را در باالنس حجم کار انتظار داشت. یمدر توابع هدف هزینه و ریسک، 

ونقل مربوط به بخش حمل ینههز هست که قسمت عمدا ینا یانگرب ینهو هز یسکتوابع ر دهندهیلتشک یاجزا یرامونپ

 یدارونقل پسماندها پداز حمل یناش یسکر یلبه دل یزن یسکبخش عمده مربوط به ر ینهمچن باشدیپسماندها م

 .شودمی

 اجعمر -6
[1] Nema, A.K. and S.K. Gupta, Optimization of regional hazardous waste management systems: an 

improved formulation. Waste Management, 1999. 19(7): p. 441-451. 

[2] Samanlioglu, F., A multi-objective mathematical model for the industrial hazardous waste 
location-routing problem. European Journal of Operational Research, 2013. 226(2): p. 332-340. 
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